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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΠΑΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Νά κατανοήσωμεν τήν ούσίαν τής άρχαίας 'Ελληνικής θρη

σκείας είναι πολύ δύσκολον, διότι αϋτη ήτο ή έκδήλωσις τών 

κατά καιρούς άκμασάντων καί κανονικώς λειτουργησάντων Μυ

στηρίων. Δυνάμεθα όμως νά έξετάσωμεν τό ύλικόν τό όnοίον 

μάς παρέχει ή nρομυθική περίοδος τού ελληνισμού καί κυρίως ή 

'Ελληνική Μυθολογία, ή όnοία κατά πάσαν πιθανότητα πηγάζει 

έκ τής Πελασγικής. 
Ή άρχική Πελασγική θρησκεία ήτο κατά βάσιν φυσιολατρική, 

θεοnοιουμένων τών φυσικών δυνάμεων και νόμων. "Έπλασαν 

τούς θεούς καθ' όμοίωσιν τών άνθρώnων. Καθ' όσον δέ άνε

nτύσσετο ή διάνοια τών άρχαίων 'Ελλήνων, είς τούς θεούς αύ

τούς έβλεnον συμβολικώς τούς έργάτας όχι μόνον τής φυσικής, 

άλλά καί τής ήθικής τάξεως. 
Τοιουτοτρόπως ή Δήμητρα, ή Γή μήτηρ, άnό θεά τών φυτών 

καί τής χορηγού τού σίτου έγένετο ή εύρέτρια καί nροστάτις τής 

γεωργίας καί άργότερον είς τά 'Ελευσίνια Μυστήρια, ό μύθος 
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αύτής καί τά έν αύτοίς δρώμενα έσυμβόλιζον, έκτός τών φυσι

κών γεγονότων, έτερα γεγονότα σχέσιν έχοντα μέ τήν άνθρωπί

νην ψυχήν. 

Κατά τόν άείμνηστον Σπ. Νάγον, τά Μυστήρια τής Έλευσίνος 
ύπήρξαν τά θεμέλια τού διαφωτισμού τής άνθρωπίνης ψυχής, τά 

ύποδείξαντα είς αύτήν τήν όδόν πρός τό φώς τής σωτηρίας. Ή 

είκών τής παλαιούσης πρός τό σκότος ψυχής διετυπώθη έν τοίς 
μυστηρίοις τής Έλευσίνος έν πληρεστάτη περιγραφή. Ή δέ 

άποκάλυψις τών μέσων όπως νικήση τις τό σκότος ύπεδείχθη 

ύπό τούτων πλήρως καί ίδού διατί οί μυηθέντες ώμολόγησαν, ότι 
ό μυηθείς έν Έλευσίνι άνθρωπος θά έχη μετά θάνατον εύδαιμο

νίαν. 
Νά κατανοηθούν τά άπόρρητα Μυστήρια καί όργια δέν ητο 

δυνατόν, έάν ό έπιθυμών τούτο δέν ήτο μεμυημένος είς αύτά καί 

κατάλληλος ψυχικώς διά τήν κατανόησίν των. 

Ή μύησις ητο, διά σειράς δοκιμασιών, βαθμιαία άπό βαθμού 

είς βαθμόν, μέ προϋπόθεσιν, άπό τού κατωτάτου, τού έξαγνι

σμού καί τής καθάρσεως, μέχρι τού άνωτάτου, είς τόν όποίον ό 

μεμυημένος έλέγετο έπόπτης, δηλ. κατείχε τήν έξ έποπτείας 

Γνώσιν. 
Ή παλαιά θρησκεία έθεώρει θεούς καί άνθρώπους άδιακρί

τως ως παράγοντας της παγκοσμίου θείας φύσεως συνεξελισ

σομένους, τούς μέν θεούς ώς νόμους αύτής, τούς δέ άνθρώ

πους ώς δημιουργήματα αύτής, έξελισσομένους δι' αύτών είς 

θείον κατάστασιν. 

Άλλά τί έστί Φύσις; έρωτά ό Θαλής τQ 600 π.Χ. καί ποία ή 

άρχή τού σύμπαντος; Άπεφάνθη δε ότι ή άρχή τού παντός είναι 

τό ϋδωρ. Ό Άναξίμανδρος τQ 570 π.Χ. είπεν ότι είναι τό άπει
ρον. Ό 'Ηράκλειτος τώ 500 τό πύρ. Ό Έμπεδοκλής τώ 450 ό 

άήρ, ή γή καί τό ϋδωρ. Ό Άναξαγόρας διεκήρυξεν ότι ό νούς εί

ναι ή άρχική ούσία, έκ τής όποίας τά πάντα προέρχονται. Τέλος ό 

Λεύκιππος διετύπωσε τήν θεωρίαν τών άτόμων. 

Έκ τούτων καταφαίνεται, ότι εiς τά Μυστήρια είχε τήν κατα

γωγήν της όχι μόνον ή άρχαία Έλληνική θρησκεία, άλλά καί ή 

άρχαία Έλληνική φιλοσοφία, ιδιαιτέρως δέ ή Πυθαγόρειος διδα

σκαλία. 

Ό Πυθαγόρας τής κοσμογονικής Μονάδος καί Δυάδας έδί

δαξεν όχι μόνον τήν άθανασίαν τής ψυχής, άλλά καί τήν προΟ
παρξιν αύτής καί τήν διαδοχικήν αύτής ένσάρκωσιν, πιστεύων ότι 

διά τών όργανισμών έξελίσσεται αϋτη. Τό «Γνώθι Σαύτόν» στρέ

φει τόν άνθρωπον πρός τόν έσωτερικόν του κόσμον, είναι καθα-
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ρά έσωτερική φιλοσοφία, άντίλαλος καλώς λειτουργούντων Μυ
στηρίων. 

Ό Σωκράτης, παλαιά ψυχή η μεμυημένος είς Μυστήρια, κα

θωδηγεϊτο ύπό θείας έμπνεύσεως καί περιέσωσε τό έργον τού 

Πυθαγόρου, τό ματαιωθέν ύπό τού σχολαστικισμού, τού Έκκλη

σιαστικισμού καί τού Στρατιωτικισμού. 

Ό Πλάτων, όπως καί ό Σωκράτης, έδίδασκε τήν έρευναν τού 

ήθικού σκοπού τής Δημιουργίας καί τήν συμμόρφωσιν τής άνθρω

πίνης Λογικής πρός αύτόν. Έπίστευεν ότι ό άνθρωπος είναι συμ

βολική είκών τού Θεού καί ειναι όργανον έξελίξεως τού Θεού, 

όταν άριστα έκτελή τήν ήθικήν καί θείον άποστολήν του. Ή δέ 

άληθής γνώσις ('Αλήθεια) ειναι έλλαμψις, φωτισμός θεόθεν. 

Είναι γεγονός οτι, διδασκαλίαι καί δοξασίαι ώς άνω προέρχο

νται μυστηριακώς μέν ύπό τού Όρφέως, συμβολικG:�ς δέ ύπό τού 

Πυθαγόρα καί έπιστημονικώς (κατά τήν έσωτερικήν έπιστήμην) 

ύπό τού Πλάτωνος. 

Μέγα δίδαγμα τού Πλάτωνος ειναι οτι, διά νά αύξάνη τής ψυ

χής μας ή όμοιότης μέ τήν θεότητα, πρέπει νά ζώμεν έναρέτως, 

ϊνα ή ψυχή μας πορευθή πρός τήν άνάλογον δι' αύτήν εύδαιμο

νίαν. Ή άρετή είναι ή ύγεία, ή τάξις καί άρμονία τής ψυχής. 'Επί

σης μεγίστην σημασίαν άπέδιδεν ό Πλάτων είς τούς στοχασμούς 

μας, διότι έγνώριζεν οτι οί στοχασμοί τού άνθρώπου λαμβάνουν 

ύλικήν ύπόστασιν άνάλογον, καλήν η κακήν. 

Έκ τής θεωρίας τούτης ό 'Λριστοτέλης διετύπωσε τήν διδα

σκαλίαν του περί άνελίξεως τών πάντων διά τών κοσμογονικών 

νόμων τής φύσεως καί τής δυναμικής έκδηλώσεως καί έξελίξε

ως αύτών, διατυπώσας τήν ίδέαν οτι ό άνθρωπος είναι έν σμικρο

γραφίQ τό Σύμπαν. 

'Ό,τι έλεγεν ό Πλάτων 'Ύλην, ό 'Αριστοτέλης έλεγε Δύναμιν. 

'Ό,τι ό Πλάτων έλεγεν 'Ιδέαν, ό 'Αριστοτέλης έλεγεν Ένέργειαν. 

Ό 'Αριστοτέλης έθεώρει τήν πραγματικότητα ώς άποτέλεσμα 

Δυνάμεως καί 'Ενεργείας καί έδίδασκεν οτι ή Φύσις, άνελισσο

μένη, πορεύεται πρός τήν έκπνευμάτωσιν, καί ή Θεία Δημιουρ

γία, έξελισσομένη, έχει ώς άποτέλεσμα τήν Θείον Πνευματικό

τητα. 

'Όταν ό Σωκράτης καθιέρωσε τήν σπουδαιότητα τής ήθικής 
ώς πρακτικόν σκοπόν πάσης φιλοσοφίας, οί άνθρωποι έστρεψαν 

τήν προσοχήν των πρός αύτήν, μέ άποτέλεσμα τήν Στωϊκήν διδα

σκαλίαν. 
Έπί 400 χρόνια τό ύπέροχον τούτο σύστημα, διδαχθέν ύπό 

τού Ζήνωνος, τού Χρυσίππου, τού Κλεάνθους, τού Έπικτήτου καί 
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τών διαδόχων των, παρήγαγε τούς μάλλον ύnερόχους χαρακτή
ρας. Οί Στωϊκοί, διά τής άnλότητος καί είλικρινείας τού βίου, 
άnέδειξαν ότι πράγματι ήσαν ό,τι συνεβούλευον τούς άλλους νά 

είναι - ·Άρχοντες τής ψυχής των. 
Ή στωϊκή πίστις, ώς τήν διετύnωσεν ό Έnίκτητος, δέχεται ότι 

ό Θεός είναι ό Λόγος, Δημιουργός τών πάντων καί πατήρ τών άν
θρώnων (πρόγονος). Τρείς βαθμίδες όδηγούν τόν άνθρωnον 
nρός τήν τελειότητα: Διαυγής Νούς, 'Υγιής Πόθος καί Άγαθή 
Δράσις. Έάν θέλης νά μήν είσαι δούλος, έλεγαν, φρόντιζε νά 
μήν έχης κανέναν δούλο σου. Διότι έάν άνέχεσαι νά έχης δού
λους, είναι τεκμήριον ότι είσαι σύ πρώτον δούλος τής δουλείας 

τήν όnοίαν έξασκείς είς τούς άλλους. Ό Στωϊκός είναι άnέριτ
τος, κύριος έαυτού, δούλος ούδενός, κόλαξ ούδενός, τύραννος 

ούδενος καί όλιγαρκής. 
Τήν Πλατωνικήν φιλοσοφίαν nαλινώρθωσε τQ 200 μ.Χ. ό Άμ

μώνιος Σακάς έν Άλεξανδρείςι Ό Πλωτίνος, όστις έκλήθη τό 
«ϋστατον Φώς τής Έλλάδος», ήτα μαθητής τού Άμμωνίου. Αί 

θεμελιώδεις άρχαί τού νεοπλατωνισμού κατά τούς άνωτέρω εί
ναι: Ένότης καί άγαθότης τού Θεού. Σφαίραι ύnοστάσεως, έκ
nορευόμεναι έκ τού Θεού. Ό" άνθρωπος είναι μικροσκοπική 
άναnαράστασις τού Σύμπαντος. Ή ψυχή προϋπήρχε τού σώμα
τος, έξακολουθεί νά ύnάρχη μετά τόν θάνατόν του καί ένσαρ
κούται είς νέον σώμα, έξελισσομένη διά τών όργανισμών. Ή 

ψυχή είναι nροωρισμένη διά τήν θέωσιν καί ό νούς φωτίζεται δι' 
έλλάμψεως. Ή ψυχή δύναται νά έλθη είς έκστασιν έσωτερικώς 

ένουμένη μέ τόν Θεόν. Αί διαβαθμίσεις τής ύnοστάσεως είναι: 
Θεός - Νούς - Ψυχή - Λόγος - Αϊσθησις - Ζωτικότης - 'Ύλη. 

Ό Πλωτίνος δίδει τήν κάτωθι έντολήν είς πάντα άνθρωnον, 

έnιθυμούντα νά βαδίση ές μίαν nραγματικήν ψυχικήν έξέλιξιν: 
Καθάρισαν τήν ψυχήν σου άnό πάσης φρούδης έλnίδος καί άnό 
παντός φόβου περί άνθρωnίνων πραγμάτων καί τότε ό ένδότε
ρος όφθαλμός σου θά άρχίση νά βλέnη τήν εύθείαν όδόν. Ένθυ

μού ότι ή άγάnη είναι ό σωτήρ σου και ό φρουρός σου. "Άνευ τής 
Άγάnης ό κεντρόφυξ νόμος θά έξεσφενδόνιζε τήν ψυχήν σου 
είς τάς nαγερωτέρας nεριοχάς τής έξωτέρας ζώνης. Μή λησμό
νει ότι ύnεράνω τής λογικής είναι ή Διαίσθησις καί ότι τό Θείον 
Φώς, διά τής διαισθήσεως, έρχεται πληρούν τήν καρδίαν γηθο

σύνης. Θαύμαζε τό κάλλος, τήν συμμετρίαν καί τήν τάξιν τού ύλι
κού κόσμου, ϊνα αίσθανθή άγάnην nρός τόν πνευματικόν κόσμον, 

τού όnοίου ό ύλικός είναι άnλή άναnαράστασις καί άτελής είκών. 

Ζήτει τήν nληρεστέραν άnεικόνισιν τού πνευματικού κόσμου έν 
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τώ ύλικώ, άρκεί δέ νά πράττης τούτο ϊνα μηδαμώς φοβήσαι περί 
τής τύχης τού άτόμου σου. 

Έκ τών άνωτέρω δύναταί τις νά συμπεράνη ότι ή άρχαία Έλ

ληνική Θρησκεία καί φιλοσοφία έχουν κοινήν τήν καταγωγήν, έκ 

τού άδύτου τών Μυστηρίων. Διά τούτο πάντες οί συγγραφείς τής 

άρχαιότητος όμιλούν μέ σεβασμόν περί αύτών. 

"Άκρως άντίθετος ύπήρξεν ή Ίδέα περί τών Μυστηρίων καί 

ίδίως τών Έλευσινίων, τήν όποίαν έσχημάτισαν οί πατέρες τής 

Χριστιανικής Θρησκείας. Ίδίως δέ τής Λατινικής Έκκλησίας, 

λόy4) τών μικρών γνώσεων, τάς όποίας είχον έν σχέσει πρός τά 

Μυστήρα καί λόγv;J τής τερατώδους μεταμορφώσεως, τήν όποίαν 

ύφίσταντο αί περιγραφαί των, έως ότου φθάσουν μέχρι τών 

άγίων των έδρών. Άντιθέτως δέ τούτων, οί "Έλληνες Χριστιανοί, 

Έλληνικώς μορφωθέντες, καί κατά βάθος γνωρίσαντες τό πνεύ

μα καί τήν ήθικήν βάσιν τής θρησκείας τών προγόνων των, δέν 

ήτο δυνατόν νά ύποπέσουν είς τόσον οίκτρόν σφάλμα, άλλά νά 

καθίστανται ήθικότεροι καί χριστιανοί πραγματικοί, έκ τής μελέ

της τών ήθικών καί συμβολικών διδασκαλιών τής Άρχαίας πνευ

ματικής κληρονομίας. 
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+ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Τό θέμα τοϋτο, πού εΤναι τόσο βασικό γιά τήν φιλοσοφία τών 
Πυθαγορείων, έχει πολύ παρανοηθή, άλλά καί παραμορφωθή, 
ώστε νά παρουσιάζεται συχνά σάν άφελές καί αύθαίρετο η σάν 
κάτι πού εΤναι άσυμβίβαστο μέ τίς άλλες άρχές οί όποίες έχουν 
άποδοθή στούς Πυθαγορείους. 

Αίτία στήν παρανόησι τής άριθμολογίας τών Πυθαγορείων 
στάθηκε, καθώς εΤναι φανερό, ή έλλειψις άμέσων πηγών έπάνω 
καί στό ζήτημα αύτό, όπως καί στά τόσα άλλα, πού προβάλλονται 
σάν γνώμες τής φημισμένης έκείνης έσωτερικής Σχολής. 

Δέν ύπάρχουν πηγές άμεσες γιά τήν έν γένει φιλοσοφία τών 
Πυθαγορείων, γιατί κανένα γραπτό δέν έφθασε στούς μεταγενε
στέρους, οϋτε τοϋ μεγάλου έκείνου Διδασκάλου, οϋτε τών άμέ
σων μαθητών του. Πιθανόν εΤναι πώς δέν θά έγραψαν, άλλά πι
θανώτερο φαίνεται ότι τά γραπτά τους έμειναν στούς έσωτερι
κούς κύκλους τής Σχολής, γιατί δέν θά έπρεπε νά έρθουν σέ 
δημοσιότητα. Κοινή ήτο αύτή ή άρχή καί εΤχε γίνει παράδοσις 
στίς έσωτερικές Έταιρείες. "Ίσως γιατί ήταν ή φύσις τών άλη
θειών τέτοια πού δέν έπρεπε νά δοθοϋν σέ ψυχές άνώριμες έξω 
άπό τίς Σχολές. Τήν άρχήν αύτή δέν τήν έξέφρασε άλλωστε καί 
ό ϊδιος ό Πυθαγόρας, μέ τό έπιγραμματικό του «ού τά πάντα τοίς 
πάσι ρητά»; 

""Αν σήμερα ξέρουμε κάτι γιά τήν φιλοσοφία τών Πυθαγο
ρείων, τό έχουμε μάθει άπό μεταγενέστερους, Πυθαγορείους η 
μή. Αύτά όμως π_ού ήλθαν στή δημοσιότητα δέν εΤναι έσωτερικά 
ζητήματα, άλλά τά έξωτερικώτερα, όπως π.χ. λίγα κοσμογονικά 
καί κοσμολογικά, κάτι γιά τήν ψυχογονία, τή μετενσάρκωσι καί 
τό άντιπεπονθός, καί μερικά, λίγα κι' αύτά, γιά τούς άριθμούς. 

Πρέπει όμως νά σημειωθή πώς γιά τόν Πυθαγόρα καί γιά τήν 
φιλοσοφία τών Πυθαγορείων πολλά έχουν γραφή, τά δέ περισ
σότερα άπό πολύ μεταγενεστέρους, όπως π.χ. εΤναι μερικοί Νε
οπλατωνικοί. Γι' αύτό δέν στάθηκε δυνατόν να μάθουμε έστω καί 
γιά τίς έξωτερικές άρχές τής Σχολής, μέ βεβαιότητα καί πολλά 
πράγματα. Κι' έτσι θά πρέπει νά εϊμεθα πολύ έπιφυλακτικοί. 

Ή άνασύστασις τής Πυθαγορείου φιλοσοφίας γιά τά έξωτερι
κά τούλάχιστον ζητήματα (γιατί γιά τά έσωτερικά, καθώς εϊπαμε, 
δέν ήμπορεί νά γίνεται λόγος) εΤναι έργον δύσκολο πάρα-πολύ. 
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Χρειάζεται μιά αύστηρή κριτική. Μά πολύ αύστηρή καί πολύ προ

σεκτική, άλλά συγχρόνως καί κάποια έμnειρία ατόν έσωτερισμό. 

'Εκείνος πού έγραψε πρώτος άnό τούς Πυθαγορείους, γύρω 

ατά 435, ήταν ό πολύς Φιλόλαος, περίπου σύγχρονος τού 

Σωκράτη, πού δέν ήτο βέβαια άμεσος μαθητής τού Διδασκάλου. 

Ήταν μάλλον άnό τούς έξωτερικούς μαθητάς τής Σχολής η τού

λάχιστον όσα έγραψε ήσαν καί αύτού ζητήματα έξωτερικά. Άnο

σnάσματα μόνον άnό όσα έγραψε έχουν σωθή. 'Έγραψαν καίμε

ρικοί σύγχρονοι η όλίγον μεταγενέστεροι τού Φιλολάου Πυθα
γόρειοι γιά τήν φιλοσοφία τής Σχολής. Κι' αύτών μόνον άnοσnά
σματα ύnάρχουν. 

'Όσοι άλλοι έγραψαν άnέχουν άnό τά χρόνια τού Πυθαγόρα πολ
λούς αίώνες. Οί Νεοnυθαγόρειοι n.χ. τού 1 ου αίώνος μ.Χ. άnέχουν 

600 περίπου χρόνια, οί δέ Νεοπλατωνικοί άnό 7 έως 1 Ο αίώνες. 

'Έτσι τό ζήτημα τής άνασυστάσεως τής φιλοσοφίας έξακο
λουθεί νά μένη πολύ δύσκολο. 

Γνώμες τών Πυθαγορείων έχουν μεταφέρει στά βιβλία τους 

καί άλλοι φιλόσοφοι η συγγραφείς, πού δέν ήσαν Πυθαγόρειοι, 

όπως n.χ. ό 'Αριστοτέλης, ό Διογένης ό Λαέρτιος, ό 'Ιωάννης 

Στωβαίος καί άλλοι. 

"Ας πάρουμε λοιπόν, ϋστερα άnό αύτά, τό σημερινό θέμα μας, 

τήν άριθμολογία πού, καθώς εϊnαμε στήν άρχή, τόσο έχει κακο

nοιηθή. Γιατί έχει δυστυχώς έnικρατήσει γι' αύτό ή γνώμη ατούς 

πολλούς πώς τάχα οί Πυθαγόρειοι είχαν τήν άντίληψι, ότι τά 
πράγματα τής Φύσεως είναι κατασκευασμένα άnό άριθμούς, 

άnό ψηφία άριθμητικά, οάν δηλαδή οί άριθμοί νά είναι προικι

σμένοι μέ ίδιότητες ύnερφυσικές η μαγικές. Κάτι τέτοιο όμως 

θά ήταν άνάξιο τών Πυθαγορείων. ·Έτσι καί έδώ παρουσιάζεται 
τό περίεργο, πού το συναντούμε καί άλλού έnάνω στίς άnοδιδό

μενες ατούς άρχαίους ίδέες γιά διάφορα άλλα θέματα, ίδίως στά 
ζητήματα τής λατρείας τους, τά όnοία πολύ λίγο η μάλλον nαντά
nασιν έχουν κατανοηθή. Τούς θεωρούν άφελείς στίς γνώμες 
τους, ένώ, κι έδώ είναι τό περίεργο, άnό τήν άλλη μεριά θαυμά

ζουν καί τιμούν άμετρα τό άρχαίο έλληνικό πνεύμα. Τούς κατα

κρίνουν καί τούς θαυμάζουν. 'Αντινομία! 

Δέν ήσαν λοιπόν τόσο άδύνατοι στήν κρίσι τους οί Πυθαγό
ρειοι γιά νά πιστεύουν πώς οί άριθμοί εΤναι πράγματα τόσο πε

ρίεργα καί έξωτικά, ώστε μ' αύτούς ή Φύσις νά κάνη τά έργα της. 

'Άλλο έννοοϋσαν, καί αύτό τό «άλλο» ήταν πάρα πολύ βαθύ. Τούς 

άριθμούς, οί σοφοί έκείνοι τούς έπαιρναν σάν σύμβολα, σάν εί

κόνες, τών διαφόρων πραγμάτων καί τών όντων τής Φύσεως καί 
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τής έξελικτικής τους καταστάσεως, άλλά άκόμη καί τής δυναμι
κής άξίας τού πνεύματος, πού έχει έκδηλωθεί καί λειτουργεί 
μέσα στή Φύσι καί προοδεύει άπειρα σέ κόσμους Θεϊκούς. 

Κατά τόν τρόπον λοιπόν αύτόν οί άριθμοί τών Πυθαγορείων 
παίρνουν έννοια π ο ι ό τ η τ ο ς , ένώ στήν άριθμητική καί στά 
μαθηματικά, καθώς ξέρουμε, έχουν τήν έννοια τής ποσότητος. 
Έδώ λοιπόν είναι ή διαφορά καί τό κλειδί τού ζητήματος. Αύτό 
φανερώνεται πολύ καθαρά άπό μερικά άποσπάσματα Πυθαγο
ρείων καί άπό μερικές πληροφορίες που μάς δίδουν ώρισμένοι 
άρχαίοι συγγραφείς. 'Έτσι, ό 'Αριστοτέλης στά «μεταφυσικά» του 
μάς πληροφορεί γιά τούς άριθμούς τών Πυθαγορείων, ότι έκεί
νοι έλεγαν πώς τά διάφορα όντα τής Φύσεως, είναι στήν ποικιλία 
τους σάν τούς άριθμούς. «Μιμήσει τά όντα φασίν είναι τών άριθ
μών». Δηλαδή, όπως οί άριθμοί είναι βαλμένοι σέ μία τάξι πού 
αύξάνει καί τέλος δέν έχει, έτσι καί ή ποιοτική κατάστασις τών 
διαφόρων πραγμάτων τής δημιουργίας τής Φύσεως παρουσιάζει 
μιά κλιμάκωσι ποιότητος, πού ήμπορεί v' αύξάνη άπεριόριστα, 
άπειρα. 'Επίσης ό μαθητής τού Φιλολάου, ό Εϋρυτος άπό τόν 
Κρότωνα, γιά νά παραστήση τήν ποιοτική έννοια τών άριθμών, 
έλεγε πώς «σέ κάθε πράγμα άντιστοιχεί καί άπό ένας άριθμός». 
Δηλαδή ότι κάθε δημιούργημα τής Φύσεως είκονίζεται μέ ένα 
άριθμό. 'Ήτοι ό τάδε άριθμός παριστά τόν άνθρωπο, ό δείνα τον 
ϊππο κ.ο.κ. Σάν βαθμολογία θά λέγαμε σήμερα. Καθώς μάλιστα 
μάς διέσωσε ό Νεοπλατωνικός Πρόκλος, στόν ϊδιο τόν Πυθαγό
ρα είχε άποδοθή ή γνώμη πώς ή πιό βαθειά άντίληψις τής φιλο
σοφίας στάθηκε ή παράστασις τών διαφόρων πραγμάτων τής 
Φύσεως, πού έκφράζει τή δυναμική τους κατάστασι, μέ άριθ
μούς. «'Ερωτηθείς Πυθαγόρας τί σοφώτερον τών όντων, άριθμός 
έφη». Προσθέτει όμως καί κάτι άλλο πού είπεν ό Πυθαγόρας: «Τί 
δέ δεύτερον είς σοφίαν, ό τά όνόματα τοίς πράγμασι θέμενος». 
Έδώ θίγεται ένα άλλο σπουδαίο θέμα. Τής έννοίας δηλαδή πού 
έχουν τά όνόματα τά όποία, στήν άρχή βέβαια, έδόθησαν στά 
διάφορα πράγματα, έννοίας η έννοιών μάλλον, καί στήν περίπτω

σι αύτή, ποιότητος. Άλλά γι' αύτό όχι τώρα, γιατί θά φεύγομε 
άπό τό θέμα. 

Σέ άλλο μέρος τών «μεταφυσικών» του ό 'Αριστοτέλης έχ�ι 
γράψει γιά τούς άριθμούς τών Πυθαγορείων, ότι τούς χρησιμο
ποιούσαν σάν είκόνες γιά νά παραστήσουν όχι μόνον τήν ποιότη
τα τών πραγμάτων, άλλά καί τίς μεταβολές πού συμβαίνουν σ' 

αύτά. "Έν τοίς άριθμοίς έδόκουν θεωρείν όμοιώματα τοίς ούσι 
καί γιγνομένοις». 

Σέ ένα άπόσπασμα πού έχει σωθή άπό τό βιβλίο τού Φιλολά-
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ου «περί Φύσιος» άναφέρεται χαρακτηριστικά ότι τίποτε δέν θά 
ήταν δυνατόν νά κατανοηθή καί νά γνωσθή χωρίς τήν χρήσι τών 
άριθμών. «Ού γάρ οίόν τε ούδέν οϋτε νοηθώμεν οϋτε γνωσθώ
μεν άνευ άριθμού». 

Μέ άλλο δέ όπόσπασμά του ό Φιλόλαος γενικεύει καί τονίζει 
τήν άξία πού έχει ή χρήσις τών άριθμών καί γιά τήν γνώσι άκόμη 
τής ποιότητος τών θείων πραγμάτων, άλλά καί γιά τήν έκτίμησι 
τής ποιότητος τών έργων καί τών λόγων τών άνθρώπων, ώς καί 
γιά τήν άξία πού έχουν τά όσα κατασκευάζει ό άνθρωπος μέ τήν 
τέχνη του καί τά όσα κατακτά μέ τίς έπιστήμες του. «"Ίδοις δ' αν 

ού μόνον έν τοίς δαιμονίοις καί θείοις πράγμασι τήν τού άριθμού 
φύσιν καί δύναμιν ίσχύουσαν, άλλά καί έν τοίς άνθρωπίνοις έρ
γοις καί λόγοις πάσι πανταχού καί κατά τάς δημιουργίας τάς τε
χνικός πάσας καί κατά τήν μουσικήν». 

Ό Στοβαίος πάλι, στίς « Έκλογές» του γράφει, ότι ό Φιλόλαος 
θεωρούσε τήν χρησιμοποίησι τών άριθμών σάν σπουδαίο καί 
άλάθητο βοήθημα γιά τήν έρευνα, έκτός τών έργων τών άνθρώ
πων καί τών θείων άκόμη πραγμάτων. «·Αριθμός έστι έκείνος, 
όστις τ' άποκεκρυμμένα γνωστά καθίστησι τών τε θείων πραγμά
των καί τών άνθρωπίνων έργων, τής μουσικής καί τής τέχνης, δε
σπόζει καί ούδέν έπιτρέnει ψεύδος». 

Τέλος ό ϊδιος ό Στοβαίος μάς έδωσε καί ένα ένδιαφέρον, άλλά 
καί πολύ σαφές άπόσπασμα τής Πυθαγορίδος θεανούς (πού πολ
λοί έχουν νομίσει, κατά λάθος, ότι τό έγραψε ή Θεανώ ή περίφημη 
σύζυγος τού Διδασκάλου, ένώ έκείνης τίποτε δέν έχει διασωθή). 

Τό -άπόσπασμα αύτό μάς δίδει τήν άκριβή έννοια, τήν ποιοτική 
πού είχαν οί Πυθαγόρειοι δώσει ατούς άριθμούς τους. Αύτό είναι 
τό άπόσπασμα στήν μετάφρασί του. 

«Καί πληροφορούμαι ότι πολλοί άπό τούς "Έλληνας νομίζουν 
ότι ό Πυθαγόρας είπεν ότι τά πάντα παράγονται άπό άριθμούς. Ή 
άντίληψις όμως αύτή γεννά τήν άπορία πώς έπινοούνται καί δια
δίδονται πράγματα τά όποία είναι άνυπόστατα. Ένώ έκείνος (ό 
Πυθαγόρας) έλεγε ότι, όχι άπό άριθμούς, άλλά κατά προϊούσαν 
άριθμητικήν τάξιν γίνονται τά πάντα». 

Καί ατό άρχαίο κείμενο: 
«Καί συχνούς μέν Έλλήνων πέπυσμαι νομίσαι φόνοι Πυθαγό

ραν έξ άριθμού παντα φύεσθαι. Ουτος δέ ό λόγος άπορησίας 
έχεται, πώς ό μηδέ έστίν έπινοείται καί γεννάν. Ό δέ, ούκ έξ 
άριθμού, κατά άριθμόν έλεγε πάντα γίγνεσθαι». 

Καί γιά νά συνοψίσουμε τώρα ήμπορούμε νά έπαναλάβουμε 

καί νά ύπογραμμίσουμε ότι ή έννοια τών άριθμών τών Πυθαγο-
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ρείων είναι π ο ι ο τ ι κ ή καί όχι ποσοτική. ·Έπαιρναν τούς άριθ

μούς σάν είκόνες, σάν σύμβολα, γιά νά παραστήσουν τήν ποιοτι
κή, τήν δυναμική, τήν έξελικτική κατάστασι τών διαφόρων πραγ
μάτων καί όντων τής Φύσεως, άλλά καί τών ίδιοτήτων πού αύτά 
έχουν καί τών διαφόρων μεταβολών πού γίνονται σ' αύτά. 

Τί όμως είκόνιζαν μέ τόν κάθε άριθμό, αύτό δέν τό γνωρίζου

με. Φαίνεται πώς τούτο άποτελούσε γνώσι έσωτερική τής Σχο
λής, πού δέν ήλθε στή δημοσιότητα. 'Επάνω στό ζήτημα τούτο ό 
Άλέξανδρος ό Άφροδισεύς, περιπατητικός φιλόσοφος τού 2ου 

πρός τόν 3ο αίώνα, μάς δίδει γενικότητες, έξωτερικές βέβαια. 
Ίσχυρίζεται π.χ. ότι μέ τόν άριθμό 4 έσυμβόλιζαν τίς ύλικές μορ

φές τής Φύσεως, μέ τόν 5 τίς ώργανωμένες άλλά άψυχες μορ
φές, μέ τόν 6 τίς έμψυχες μορφές, μέ τόν 7 τόν συνηθισμένο άν

θρωπο, μέ τόν 8 τόν καλλιεργημένο άνθρωπο καί μέ τόν 9 τόν 

άνθρωπο πού βρίσκεται στά μυστήρια. 'Όλα αυτά δέν ήμπορούμε 
νά εϊμεθα βέβαιοι ότι ήσαν οί έσωτερικές άντιλήψεις τών Πυθα
γορείων, μάς δίδουν όμως μία ίδέα, έστω καί κατά προσέγγισι 

τής ποιοτικής άξίας τών άριθμών. 

Πρίν κλείσουμε όμως τή σύντομη αύτή άνασκόπησι γιά τούς 
άριθμούς τών Πυθαγορείων, παραθέτουμε καί τή γνώμη ένός 
συγχρόνου μας άνθρώπου φιλοσοφημένου, τού Άντωνίου Ά

δριανοπούλου έπάνω στό ζήτημα. Είχε γράψει τά έξης: 
«Οί έπιστήμονες όταν λέγουν άριθμόν έννοούν ποσότητα 

πραγμάτων, ένώ τούναντίον συμβαίνει μέ τούς Πυθαγορείους. 
'Όταν έλεγαν άριθμόν είχον ύπ' όψιν ποιότητας, έξαρτωμένας έκ 

τής τάξεως τής έκδηλωθείσης ούσίας». 

Ό δέ Διδάσκαλος αύτού ό Σπυρίδων Νάγος έγραφε σχετικώς: 

«Κατά τήν άριθμητικήν οί άριθμοί έχουσι μόνον τήν σημασίαν 
τού πλήθους. Ή συμπλοκή αύτών κατά τάς διαφόρους άριθμητι

κάς πράξεις άναφέρεται πάντοτε είς τάς έννοίας τής ποσότητος. 

Κατά τήν έπιστήμην όμως τής άριθμολογίας, τήν όποίαν πρώτος ό 
Πυθαγόρας έκ τού ένδον τών Ναών έφερεν είς τήν έπιφάνειαν 

τής άνθρωπίνης σκέψεως, χωρίς όμως νά κατανοηθή μέχρι τούδε 

έπακριβώς άναφέρονται πρός τά πράγματα τής Φύσεως. Διότι αί
σχηματιζόμεναι περί τών πραγμάτων της Φύσεως έννοιαι ύπό τού 

άνθρώπινου νού μόνον διά τής έννοίας τών άριθμών δύνανται νά 

παρασταθώσι. Τό πλήθος τών πραγμάτων, τό άπειρον αύτών καί τό 
άεί μεταμορφούμενον «είναι» των, είναι έννοιαι άριθμών. 'Έννοιαι 
άναφερόμεναι πρός αύτά ταύτα τά πράγματα τής Φύσεως». 
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ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ 

+ ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ

Ό Πυθαγόρας γεννήθηκε στή Σάμο, άνάμεσα στό 582 καί στό 

572 π.Χ. Γιά τόν Πυθαγόρα, καθώς καί γιά τή διδασκαλία του, 

έχουν γραφή πάρα πολλά, άλλά σχεδόν τίποτα δέν είναι άκριβώς 

βεβαιωμένο. Κυρίως διότι οί Νεοπυθαγόρειοι, κατά τόν Α" αίώνα 

π.Χ., άπέδωσαν δικά τους συγγράμματα ατούς παλαιότερους Πυ

θαγορείους καί έτσι έχει γίνει σύγχυση. Ό ϊδιος ό Πυθαγόρας δέν 

είχε γράψει κανένα έργο. Ή διδασκαλία του ηταν μυστική καί 

άπόκρυφη. Τά άποφθέγματά του τά χάραζαν στή μνήμη τους οί 

μαθηταί του, λέγοντας «Αύτός έφα». Άπό τό βιβλίο τού Φιλολάου 

έσώθηκαν λίγα μόνον άποσπάσματα. Ό Άριστοτέλης είχε γράψει 

«Περί Πυθαγορείων», άλλά δυστυχώς δέν έχομε τό έργο του. Ό 

Πυθαγόρειος Λύκων έγραψε περί τού Πυθαγόρα τό 320 π.Χ. καί ό 

Ήρακλείδης ό Ποντικός περί τών Πυθαγορείων. 'Επίσης ό Διογέ

νης ό Λαέρτιος κατά τόν Γ αίώνα μ.Χ. Οί Νεοπλατωνικοί φιλόσο

φοι Πορφύριος καί 'Ιάμβλιχος έγραψαν καί οί δύο μακρές βιογρα

φίες τού Πυθαγόρα. Άλλά πώς νά βασισθουμε σέ βιογραφίες πού 

γράφτηκαν 800 χρόνια μετά τόν θάνατο τού βιογραφομένου; Τά 

στοιχεία τής ίστορίας καί τού θρύλου κατ' άνάγκην άναμιγνύονται 

άδιάσπαστα. Ό Συρέ στό τόσο θελκτικό βιβίο του «Οί Μεγάλοι 

Μύσται» άφιερώνει τό μακροσκελέστατο κεφάλαιο ατόν Πυθαγό

ρα, τού όποίου τή ζωή, καθώς καί τή διδασκαλία, λεπτομερέστερα 

περιγράφει. Άλλά ό Συρέ στηρίζεται κυρίως στήν πλούσια ποιητι

κή φαντασία του, άδιαφορώντας γιά τίς χρονολογίες καί γιά τήν 

ίστορική άκρίβεια τών άναγραφομένων. 
Έμείς θά προτιμούσαμε τήν ίστορία. Άλλά σχετικά μέ τόν 

Πυθαγόρα, γιά τούς λόγους πού έξηγήσαμε, έκείνα πού θ' άνα

φέρωμε, είναι άναγκαστικά άνάμιξη μύθου καί ίστορίας. Άλλ' 

όπως σωστά παρατηρεί ή Μπέζαντ, «πολλές φορές ό μύθος είναι 

άληθινότερος άπό τήν ίστορία». 

Ό Πυθαγόρας ηταν υίός τού χρυσοχόου Μνησάρχου καί τής 

ώραιοτάτης Παρθενίδος η ΠυθαΤδος. Οί 'Έλληνες τόν όνόμασαν 

«Υίό τού Άπόλλωνος» καί «ένσάρκωση τού ύπερβορείου Άπόλλω

νος». Διδάσκαλοί του άναφέρονται ό φιλόσοφος καί τραγουδιστής 

τών 'Ομηρικών έπών Έρμοδάμας, οί Μιλήσιοι φυσικοί Θαλής καί 

'Αναξίμανδρος, καί κυρίως ό φιλόσοφος Φερεκύδης, άπό τή Σύρο. 
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Σύμφωνα μέ πολλές μαρτυρίες, ό Πυθαγόρας έπήγε στήν Αϊ
γυπτο, όπου λέγεται ότι παρέμεινε πολλά χρόνια. Έκεί έμυήθη 

στά Αίγυπτιακά Μυστήρια καί διδάχθηκε άπό τό Αίγυπτιακό Ίε

ρατείο, πού κατείχε μία σοφία καταπληκτική, όχι μόνο γιά τούς 
χρόνους έκείνους, άλλά καί γιά όλους τούς χρόνους. Ό Πλάτων 

στόν Τίμαιο άναφέρει ότι ή Έλληνική Σοφία, σέ σύγκριση μέ τή 
σοφία τών Αίγυπτίων ίερέων, είναι νηπιακή. Άπό τά Αίγυπτιακά 

Μυστήρια έπήγασαν τόσο τά Ίουδαϊκά, όσο καί τά Έλληνικά, πού 

ήταν τό καύχημα τής Έλληνικής άρχαιότητος καί ή κρυμμένη αί
τία τής άκμής τού Έλληνικού πνεύματος. Ό Πυθαγόρας, μετά 

τήν Αϊγυπτο, λέγεται ότι πήγε στή Βαβυλώνα. Τό Ίερατείο τής 

Βαβυλώνας είχε συγκεντρώσει τή σοφία τών άρχαίων Χαλδαίων, 
τών Περσών Μάγων καί τών Ίουδαίων, πού βρίσκονταν στήν αίχ
μαλωσία. Καθόλου παράδοξο άν στή Βαβυλώνα ό Πυθαγόρας 
έμυήθη στά Χαλδαϊκά, Ζωροαστρικά καί Ίουδαϊκά Μυστήρια, 

άποκτώντας έτσι μιά σπάνια σοφία. Άπό τή Βαβυλώνα έγύρισε 

στή Σάμο, έπειτα άπό μακρά άπουσία. Άλλά ή κατάσταση στή 
Σάμο δέν ήταν καλή. 'Υπήρχε ή τυραννία τού Πολυκράτη καί ή 
διαφθορά τών ήθών, πού συνοδεύει πάντοτε τά τυραννικά πολι

τεύματα. 
Ποιός ήταν ό Πολυκράτης; Άξίζει ν' άνοίξωμε μιά μικρή πα

ρένθεση, γιά νά δώσωμε τόν λόγο στόν Ήρόδοτο. Ό Πολυκράτης 
ήταν ό τυχερότερος άνθρωπος τού κόσμου. Είχε φίλο τόν βασιλέα 
τής Αίγύπτου "Άμασι. Ό "Άμασις συμβούλευσε τόν Πολυκράτη νά 
διακόψη τήν άδιατάρακτη εύδαιμονία του, προξενώντας έπί τέ

λους ό ϊδιος στόν έαυτό του μιά θλίψη. Ό Πολυκράτης είχε ένα 

πολύτιμο δακτυλίδι, πού τό άγαπούσε. 'Ακολουθώντας όμως τή 
συμβουλή τού φίλου του τό έρριξε στή θάλασσα. "Έπειτα άπό λί
γες μέρες ένας ψαράς τού έφερε δώρο ένα μεγάλο ψάρι. Τ ρώγο
ντάς το ό Πολυκράτης βρήκε στήν κοιλιά τού ψαριού τό πολύτιμο 
δακτυλίδι του. 'Όταν ό 'Άμασις τό πληροφορήθηκε, παράγγειλε 
στόν Πολυκράτη ότι διακόπτει τή φιλία τους, γιά νά μή λυπηθή άρ
γότερα, όταν πέση στόν Πολυκράτη μεγάλη συφορά. Πραγματικά, 

ό Πολυκράτης είχε φρικτό τέλος, διότι πιάστηκε μέ δόλο αίχμά
λωτος άπό τούς Πέρσας καί άνασκολοπίστηκε. 

Ό Πυθαγόρας, λοιπόν, μή θέλοντας νά ζή κάτω άπό τήν τυ

ραννίδα τού Πολυκράτη, ξανάφυγε άπό τή Σάμο, ϊσως κατά τό 
532 πρό Χριστού, σέ ώριμη πιά ήλικία, γύρω στά πενήντα. ΤΗλθε 
στήν ήπειρωτική Έλλάδα, παρακολούθησε τούς Όλυμπιακούς 

άγώνες, πήγε στήν Έλευσίνα, όπου ό Ίεροφάντης λέγεται ότι 
τού παραχώρησε τή θέση του στά Μυστήρια τής Δήμητρας καί 
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Κόρης. Άnό τήν Έλευσίνα πήγε ατούς Δελφούς, τόν ίερώτατο 

τόπο, τόν όμφαλό τής Γής, έκεί όπου συνήρχοντο οί άμφικτιο

νίες τών Δωριέων. Τό Ίερό τών Δελφών άρχικά ηταν άφιερωμέ

νο ατή Γή, έπειτα ατόν Ποσειδώνα, ατή Δήμητρα, ατή Θέμιδα καί 

τελικά ατόν Άnόλλωνα, τόν θεό τού ήλίου καί τής μουσικής. Ή 

μαντική Πυθία είχε κατασηiσει τούς Δελφούς δημοφιλές μέρος. 

Πλούσια άναθήματα έφθαναν άnό τά πέρατα τού κόσμου. Συνή

θως ή διαφθορά συνοδεύει τόν πλούτο. Οί Δελφοί όμως κατά 

τούς χρόνους έκείνους -καί έnί μακρά άκόμη έτη- διατηρούσαν 

τήν άγνότητά τους καί τήν άκμή τους. Ό Πυθαγόρας, σύμφωνα 

μέ τήν παράδοση, παρέμεινε ατούς Δελφούς ένα χρόνο, έδίδαξε 

τούς ίερείς, ένέnνευσε τήν Πυθία Θεοκλέα, καί έφυγε γιά τήν 

Μεγάλη Έλλάδα, γιά νά ίδρύση έκεί, άνάμεσα στίς Έλληνικές 

άnοικίες, τόν Πυθαγόρειο Δεσμό rϊ Πυθαγόρεια αϊrεση rϊ Πυθα

γόρειο Σύλλογο, πού -όπως έnιτυχημένα παρατηρεί ό Συρέ- ει

ναι ή μητέρα τής Πλατωνικής Άκαδημίας καί ή μάμμη όλων τών 

ίδεαλιστικών Σχολών. 

Έκτός άπό τά Αίγυnτιακά Μυστήρια καί πιθανόν τά Χαλδαϊκά, 

Ζωροαστρικά καί Ίουδαϊκά, φαίνεται ότι ό Πυθαγόρας έμυήθη 

και ατά Κρητικά Μυστήρια, διότι άναφέρεται ότι πήγε στήν 

Κρήτη καί μαζί μέ τόν Έnιμενίδη κατέβηκαν ατό « Ίδαίον 

·Άντρον». Ύnάρχει έnίσης ή φήμη ότι ειχε πάει καί στίς Ίνδίες,

καθώς καί ότι είχε μυηθή ατά Καβείρια.

Μετά τήν κυρίως Έλλάδα, ό Πυθαγόρας ταξίδεψε ατή Σικε

λία καί τή Μεγάλη Έλλάδα. Τέλος κατέληξε στήν Κρότωνα, πού 

_φημιζόταν γιά τήν καλή της τοποθεσία καί γιά τήν άρετή τών κα

τοίκων της, σέ άντίθεση άnό τή γειτονική Σύβαρι. ·Έλεγαν ότι 

στήν Κρότωνα ζούσαν πολλοί Όρφικοί καί ότι ο' αύτό όφείλεται 

ή άρετή τών κατοίκων καί ή προτίμηση τού Πυθαγόρα γιά τήν 

Κρότωνα. 

Ό Συρέ περιγράφει ότι ό Πυθαγόρας έμάζεψε τούς νέους 

τής Κρότωνας ατόν ναό τού Άnόλλωνος καθώς καί τίς γυναίκες 

ατόν Ναό τής ·Ήρας, καί τούς μίλησε μέ εύγλωττία γιά τήν Άλή

θεια καί τήν Άρετή. Ή εύγένεια καί τό θέλγητρο τής μορφής του 

καί ή άnέραντη σοφία του συμπαρέσυραν τούς άκροατάς. Τόν 

παρομοίασαν μέ τόν Δία καί μέ τόν Ύnερβόρειο Άnόλωνα. Οί 

γυναίκες τής Κρότωνας κατέθεσαν τά χρυσό τους κοσμήματα 

ατόν Ναό τής ·Ήρας, σάν τρόπαιο γιά τή νίκη κατά τής ματαιότη

τας καί τής χλιδής. Ή σύγκλητος τών χιλίων άνησύχησε γιά τήν 

έnιρροή τοϋ Σαμίου σοφού καί τόν έκάλεσε νά τόν έξετάση. Ή 

σοφία τού Πυθαγόρα έγοήτευσε τά μέλη τής Συγκλήτου, πού τόν 
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έβοήθησαν νά κτίση τό οίκοδόμημα τής Σχολής του, τό Πυθαγό
ρειον 'Ίδρυμα, τό περίφημον «'Ομακοεϊον», τό όποϊον οί Κροτω

νιάτες δικαίως όνόμαζαν Ναό τών Μουσών. 
Ήταν μιά μυητική Σχολή, μέ αύστηρές ήθικές άρχές. Μιά 

πρακτική έφαρμογή τών 'Ορφικών διδασκαλιών. Οί μαθηταί, γιά 
νά γίνουν δεκτοί, περνούσαν άπό αύστηρή έξέταση τού χαρακτή
ρος καί τής αύτοκυριαρχίας τους. 

Ή ζωή στό Όμακοεϊον ήταν κοινοβιακή. 'Ακολουθούσαν δωρι

κά έθιμα καί τή δωρική άντίληψη τής ύποταγής τών άτομικών κλί
σεων στό συμφέρον τής όλότητος. �Ηταν όλοι ύποχρεωμένοι νά 
κρατούν αύστηρούς κανόνες ζωής, πού στηρίζονταν σέ μιά άνώ
τερη ήθική άντίληψη. «Πυθαγόρειος τρόπος τού βίου» γράφει ό 

Πλάτων στήν «Πολιτεία». Οί μαθηταί έπρεπε νά κάνουν συνεχή 
καθαρμό σώματος καί ψυχής. Ξυπνούσαν πρίν άπό τήν άνατολή 
τού ήλίου, έπαιρναν τό λουτρό τους, γυμνάζονταν καί άκουγαν 
μουσική. Δέν έτρωγαν ποτέ κρέας, δέν φορούσαν ποτέ μάλλινα 
ένδύματα, έκαναν ήλιόλουτρα, άκολουθούσαν ήθικό καί σώφρονα 

βίο, καί κάθε βράδυ, πρίν κοιμηθούν, ώφειλε καθένας νά κάνη αύ
στηρό αύτοέλεγχο τών πράξεών του τής ήμέρας «Πή παρέβην, τί 
δ' έρεξα; τί δέ μοι δέον ούκ έτελέσθη;». Οί νεώτεροι ώφειλαν νά 
σέβωνται τούς πρεσβυτέρους καί όλοι νά είναι πειθαρχικοί στόν 

Διδάσκαλο. 'Έκαναν άθλητισμό, άλλά ή πάλη ήταν άπαγορευμένη, 

διότι άντιστρατευόταν στό πνεύμα τής φιλικότητας, πού έπρεπε 
νά άναπτύσσουν οί μαθηταί μεταξύ τους. 'Άνδρες καί γυναίκες 
ήταν έξ ϊσου δεκτοί στό Όμακοεϊον καί ίσότιμοι. Λέγεται ότι μετα
ξύ τών πολλών γυναικών, μαθητριών τής Σχολής, ήταν καί ή Θεα

νώ, ή όποία, νέα καί ώραιοτάτη, έρωτεύτηκε τόν Πυθαγόρα, πού 

ήταν τότε 60 έτών, καί τού έξέφρασε τόν έρωτά της. Παντρεύτη
καν καί έγέννησαν δύο υίούς καί μία θυγατέρα, τή Δαμώ, η όποία 

άναφέρεται μεταξύ τών μαθητριών τού Όμακοείου. Ή Θεανώ, 
μετά τόν θάνατο τού Πυθαγόρα, παρέμεινε πιστή στή μνήμη του 

καί άπετέλεσε τήν έστία, γύρω άπό τήν όποία μαζεύονταν οί μα
θηταί καί μελετούσαν τή διδασκαλία του. 

Οί μαθηταί άποτελούσαν 3 τάξεις η βαθμούς μυήσεως. Στήν 

α· τάξη ήταν δόκιμοι μαθηταί. Παρέμεναν 2-5 χρόνια καί όνομά

ζονταν έξωτερικοί η άκουσματικοί, διότι μόνον νά άκούν είχαν τό 
δικαίωμα, ύποχρεωμένοι νά κρατούν αύστηρή καί άπόλυτη σιγή. 
Δέν ήταν ώριμοι γιά νά μιλήσουν καί έπρεπε νά συνηθίσουν στήν 
τήρηση έχεμυθείας. Στήν β' τάξη όνομάζονταν έσωτερικοί η μα

θηματικοί. Αύτοί ήταν οί πραγματικοί μαθηταί. Διδάσκονταν τήν 
έπιστήμη τών άριθμών καί τήν άπόκρυφη άριθμολογία η άριθμο-
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σοφία. Στήν γ" τάξη όνομάζονταν φυσικοί καί άναζητούσαν τήν 

έσωτερική φύση τών πραγμάτων. Ό Συρέ λέγει ότι διδάσκονταν, 

κάτω άnό τόν πέπλο της σιγής, τό δόγμα της Μετενσαρκώσεως. 

·Έπρεπε νά ήταν οί μαθηταί προχωρημένοι στή σοφία καί στήν

άρετή, διότι ή άλήθεια της Μετενσαρκώσεως φέρνει τόν ϊλιγγο

στά πνεύματα, πού δέν ειναι άνεnτυγμένα. Ή άνθρώnινη ψυχή

ειναι tva κομμάτι της μεγάλης ψυχής τού κόσμου, tνας σπινθή

ρας τού θείου Πνεύματος, μιά άθάνατη Μονάδα. 'Άρχισε τό με

γάλο ταξίδι της ζωής άnό άμνημόνευτους χρόνους. Έπέρασε

όλη τήν κλίμακα τών βασιλείων της ζωής (όρυκτό, φυτικό, ζωϊκό,

άνθρώnινο). Ειναι δεμένη σων τροχό τών γεννήσεων καί τών θα

νάτων, μέχρις ότου τελειοnοιηθη πνευματικά καί ξαναγυρίσει

στή θεία μακαριότητα της Ύπάρξεως.

Τό εργο τού Πυθαγορείου Δεσμού η Συλλόγου n Σχολής ήταν 

άναμφισβήτητα μυητικό. Ή διδασκαλία ήταν άnόρρητη. Ό Ήρό
δοτος μεταχειρίζεται τή λέξη «όργια», πού σημαίνει μυστηριακές 

τελετές. Πολύ άργότερα ή λέξη πήρε τή σημερινή σημασία της. 

Έν τούτους δέν ειναι βέβαιον ότι στή Σχολή τού Πυθαγόρα γίνο

νταν μυητικές τελετουργίες. 
Ό Πυθαγόρας, όπως εϊδαμε, αρχισε τό διδακτικό του έργο 

σέ ήλικία 50 περίπου έτών. Τό προηγούμενο διάστημα τού βίου 

του, τό χρησιμοποίησε γιά τή μόρφωσή του. Πραγματικά, πώς 

μπορεί κανείς νά δ ι δ ά ξ η (όχι νά nη τί λένε η τί έκαναν οί αλ

λοι), αν δέν ώριμάση πρώτα άρκετά ό ϊδιος, ώστε νά γίνη σοφός; 

Ό Πυθαγόρας είχε φθάσει στό άnόγειο της Σοφίας καί τότε 

ϊδρυσε τή Σχολή του, στήν όnοία ό ϊδιος ήταν ό Διδάσκαλος, 

βοηθούμενος άnό τούς nιό προχωρημένους μαθητάς του. «Αύ

τός έφα» έλεγαν οί μαθηταί του, πού τού είχαν άnόλυτη έμnιστο

σύνη, θαυμασμό καί άφοσίωση. 

Ό μεγάλος Σάμιος έδίδαξε στό Όμακοεϊον 30 περίπου χρό

νια. Φαίνεται όμως ότι έκίνησε τήν έχθρότητα της δημοκρατικής 

μερίδος της Κρότωνας, διότι έnηρέαζε τή Σύγκλητο τών χιλίων. 

Τά περί Κύλωνος, πού δέν έγινε δεκτός στό Όμακοείον καί έκ

δικούμενος έξεσήκωσε τόν όχλο καί έκαψε τήν οίκία τού Μίλω

νας, μαζί μέ τόν Πυθαγόρα καί τούς μαθητάς του, πού τόσο δρα

ματικά περιγράφει ό Συρέ, όπως καί τά περί αίχμαλωσίας τού 

Πυθαγόρα άnό τόν Καμβύση, δέν φαίνεται νά είναι άκριβη, διότι 

δέν συμφωνούν μέ τίς χρονολογίες*. Ό Πυθαγόρας άναγκάστη-

· Ό βασιλεύς τών Περσών Καμβύσης έκυρίευσε τήν Αϊγυπτσ τό 527 π.Χ., 

δηλαδή στον ό Πυθαγόρας ήταν πιά στήν Κρότωνα 'Επομένως, δέv μπορεί νά εί

ναι άκριβές δτι ό Πυθαγόρας όδηγήθηκε άπό τήν Αϊγυπτο αίχμάλωτος ατή Βαβυ-
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κε νά φύγη άπό τήν Κρότωνα, θύμα τής όχλοκρατίας τών δημο

κρατικών, όπως άλλωστε είχε φύγει άπό τή Σάμο, θύμα τής τυ

ραννίδος τού Πολυκράτη. 'Επήγε στό Μεταπόντιον, όπου μετά 3 

η 4 έτη έπέθανε, μεταξύ τού 500 καί τού 496 πρό Χριστού. Ό 

Πυθαγόρειος Δεσμός έξακολούθησε νά λειτουργή στήν Κρότω
να, άλλά μετά 70 η 80 χρόνια άντιμετώπισε νεώτερη έπίθεση τού 
όχλου καί τότε είναι πού έκαψαν τούς συνεδριάζοντας Πυθαγο
ρείους, άπό τούς όποίους λέγεται ότι έσώθηκαν μόνον ό Λύσις 

καί ό Φιλόλαος. 
Άλλά ποιά ήταν ή διδασκαλία τού Πυθαγόρα; Δυστυχώς δέν 

γνωρίζομε λεπτομέρειες. Ή διδασκαλία του ήταν άπόρρητη καί 

διατηρήθηκε μυστική. «Ού τά πάντα τοίς πάσι ρητά». Έσώθηκαν 

όμως μερικά άποφθέγματα τού Διδασκάλου, «άκούσματα» όπως 
τά έλεγαν, μερικά άποσπάσματα τού Φιλολάου, καθώς καί ή 
άπήχηση τών διδασκαλιών τού Πυθαγόρα καί τών Πυθαγορείων, 

πού τίς άνέφεραν διάφοροι άρχαίοι συγγραφείς. 'Εκτός αύτών 

έχομε τά συγγράμματα τών Νεοπυθαγορείων. 
Άπό τά διασωθέντα άποφθέγματα, τά όποία δέν ξέρομε κατά 

πόσον είναι όλα πραγματικά τού Πυθαγόρα, άναφέρομε τά άκό
λουθα: «Τάς λεωφόρους μή βαδίζειν». «Ζυγόν μή ύπερβαίνειν». 

«'Αποδημούντα μή έπιστρέφεσθαι». «Βίον αίρείσθαι τόν άρι

στον». «'Αδιανέμητα πάντα πάντες κατέχετε». «Σιγάν τήν άλή
θειαν χρυσόν έστι θάπτειν». «Μή έν πολλοίς όλίγα λέγε, άλλ' έν 

όλίγοις πολλά». 
"Αν θελήσωμεν νά άνασυνθέσωμε τή διδασκαλία τού Πυθαγό

ρα άπό τίς ύπάρχουσες πληροφορίες, μπορούμε νά διακρ,ίνωμε 

τρείς τομείς τής διδασκαλίας του, πού άνταποκρίνονται ατούς 

τρείς βαθμούς Μυήσεως η τάξεις μαθητών. 
Ό Α' είναι ό όρθός τρόπος τού βίου. Καθαρμός σώματος καί 

ψυχής, άκρεοφαγία, άγνότης καί έγκράτεια, αύτοέλεγχος, φιλι

κότης καί άλληλοβοήθεια. 

Ό s· είναι ή άπόκρυφη άριθμολογία, δηλαδή ή σημασία τών 
άριθμών σάν συμβόλων, μέ προέκταση στά μαθηματικά καί στή 

μουσική. 

λώνα, καί έμεινε έκεϊ 12 χρόνια. 'Επίσης δέν μπορεί νά είναι άκριβές δτι μέ τήν 

πυρπόληση τής Σχολής έκάηκε ό Πυθαγόρας καί έσώθηκε ό Λύσις, διότι ό Λύσις 

δέν ήταν άμεσος μαθητής τού Πυθαγόρα. Ξέρομε ότι ό Πυθαγόρας έπέθανε με

ταξύ του 500 καί του 496 π.Χ. ένώ ό Λύσις ήταν διδάσκαλος τού 'Επαμεινώνδα 

πού γεννήθηκε τό 420 π.Χ. Δηλαδή ό Λύσις έγινε διδάσκαλος τού 'Επαμεινώνδα 
σχεδόν έναν αίώνα μετά τόν θάνατο τού Πυθαγόρα. 
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Ό Γ είναι ή όθανασία τής ψυχής, σέ συνδυασμό μέ τή μετεν
σάρκωσή της σέ διάφορα σώματα. 

Θά προσπαθήσωμε νά έκθέσωμε τούς τρείς αύτούς τομείς 
τής διδασκαλίας τού σοφού Σαμίου. 

Α" ) Όρθός τρόπος τού βίου. Καμμιά γνώση δέν έχει άξία, άν 
δέν μεταφρασθή σέ σωστή διαγωγή ατόν καθημερινό βίο, δηλα
δή σέ δημιουργία όρθών σχέσεων μεταξύ τών άνθρώπων. Ή με
γάλη σημασία αύτού τού πράγματος δέν ήταν δυνατόν νά διαφύ
γη τήν άντίληψη τού Πυθαγόρα. Οί άνθρωποι ώφείλουν νά ζούν 
φιλικά άναμεταξύ τους. Οί άνθρώπινες σχέσεις πρέπει νά είναι 
άρμονικές. Ό βίος νά είναι καθαρός καί άγνός. Ή άποχή άπό τό 
κρέας είναι μιά άναγκαία προϋπόθεση καθαρού βίου. Οί σάρκες 
τών ζώων δέν άποτελούν κατάλληλη τροφή γιά έναν μεμυημένο, 
τόσον άπό φυσική, όσο καί άπό ήθική άποψη. Ή άντίληψη ότι ή 
άποχή άπό τό κρέας έξασθενίζει τό σώμα άποτελεί μιά μεγάλη 
πλάνη. Παράδειγμα ό Πυθαγόρειος Μίλων ό Κροτωνιάτης (άν 
πραγματικά ήταν άκρεοφάγος διότι ύπάρχει καί άντίθετη παρά
δοση), πού εσημείωσε τόσες νίκες ατούς 'Ολυμπιακούς, Πυθι

κούς, Νεμεακούς καί Ίσθμιακούς άγώνες, καθώς καί πολλοί 

σημερινοί άκρεοφάγοι άθληταί καί όρειβάτες καί άνθρωποι 
έντόνου πνευματικής έργασίας. 'Αλλά γιατί μαζί με τό κρέας ό 
Πυθαγόρας άπαγορεύει καί τά κουκιά; Αύτό δέν είναι ξεκαθαρι

σμένο. "Άλλοι τό άποδίδουν ατόν φόβο τής κυαμώσεως (δηλητη
ρίαση άπό κουκιά), άλλοι διότι τά κουκιά φέρνουν άλλοιώσεις 
ατόν όργανισμό, καί άλλοι άποδίδουν συμβολική έννοια καταδί

κης τής άναμίξεως τών μεμυημένων στήν πολιτική (έπειδή μέ τά 
κουκιά έγίνονταν οί ψηφοφορίες). Ό Πυθαγόρας φαίνεται ότι 
έδίδασκε ατούς μαθητάς του καί ίατρική, τήν όποία έβάσιζε στήν 
άρμονική διάπλαση σώματος καί ψυχής. Ό ϊδιος ήταν θεραπευ
τής, όπως πολλοί άπό τούς Μεγάλους Μύστας. Τέλος, ό ήθικός 

βίος καί ό αύτοέλεγχος άποτελούν στοιχειώδη καθήκοντα κάθε 
μεμυημένου καί είναι πολύ φυσική ή μεγάλη σημασία πού έδινε ό 
Πυθαγόρας. Τό ϊδιο καί γιά τόν άρρηκτο δεσμό άδελφότητος 
πού ένωνε τούς Πυθαγορείους, σάν πρότυπο βέβαια τών δεσμών 
άδελφότητος μεταξύ όλων τών άνθρώπων. 

Σχετικά μέ τό δεσμό τών Πυθαγορείων διηγούνται τήν άκό
λουθη ίστορία. Κάποτε ένας Πυθαγόρειος φτωχός ταξιδιώτης 

άρρώστησε ο' ένα πανδοχείο καί ό ξενοδόχος τόν λυπήθηκε καί 

τόν περιποιήθηκε στίς τελευταίες του ήμέρες. Ό έτοιμοθάνατος 

έγραψε στή θύρα τού πανδοχείου μερικά μυστηριώδη σημεία καί 

είπε ατόν ξενοδόχο: «Μήν άνησυχείς γιά τά έξοδα πού έκανες. 
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Κάποτε θά πληρωθής». 'Έπειτα άπό καιρό κάποιος ξένος, περ
νώντας άπό κεί, είδε τά μυστηριώδη σημεία καί είπε στόν ξενο

δόχο: «Είμαι Πυθαγόρειος. 'Ένας άδελφός μου πέθανε έδώ. Πές 
μου, τί σού χρεωστώ γι' αύτόν;» 

s·) 'Ερχόμαστε στόν τομέα τών άριθμών. Κατά τόν Πυθαγόρα 
ούσία τών όντων είναι ό άριθμός. Ό Φιλόλαος γράφει: «·ο άριθ
μός είναι μέγας, τέλειος καί παντοδύναμος. Ή άρχή καί ό όδη
γός τής θείας καί τής άνθρώπινης ζωής». Τά πάντα, λοιπόν, έγι
ναν «κατ' άριθμόν», δηλαδή σύμφωνα μέ άριθμητικές σχέσεις 

καί άναλογίες. Ή άρμονία διέπει τή λειτουργία τού σύμπαντος, 

τό όποίον ό Πυθαγόρας όνόμασε «κόσμον», διότι τά πάντα μέσα 
στό σύμπαν λειτουργούν μέ μαθηματική άκρίβεια καί άρμονία. Ό 
άριθμός δέν έπιτρέπει ψεύδος. 

Ή διδασκαλία τού Πυθαγόρα γιά τούς άριθμούς, τούς 

όποίους διακρίνει σέ άρτιους καί σέ περιττούς, δέν είναι εύκο
λονόητη. Σέ κάθε άριθμό ό Πυθαγόρας άπέδιδε μιά ώρισμένn 
ίδιότητα. Ή μονάδα είναι ή άμέριστη ούσία. Ή δυάδα ή μεριστή. 
Οί τέσσερες πρώτοι άριθμοί άποτελούν τήν «ίεράν τετρακτύν» 
καί άθροιζόμενοι 1 +2+3+4 δίνουν τή δεκάδα, πού είναι ό τέλειος 
άριθμός. Ό Πυθαγόρας είναι ό πατήρ τής Άριθμοσοφίας. 

Ό Πυθαγόρας ήταν σπουδαίος μαθηματικός καί αύτή του ή 
ίδιότητα είναι καί ή περισσότερο γνωστή σήμερα στούς πολλούς. 

Έγνώριζε τούς άσύμμετρους άριθμούς. Διετύπωσε καί άπέδειξε 
τό περίφημο Πυθαγόρειο θεώρημα: «Παντός όρθογωνίου τριγώ
νου τό τετράγωνον τής ύποτεινούσης ίσούται μέ τό άθροισμα 
τών τετραγώνων τών δύο άλλων πλευρών». Σωστά λέγεται ότι αν 

πρόκειται ποτέ νά έπικοινωνήσωμε μέ λογικά όντα πού ζούν σέ 
άλλους πλανήτες, ή γραφική παράσταση τού Πυθαγορείου θεω
ρήματος, θά μπορούσε νά άποτελέση άρχή συνεννοήσεως, διότι 
θά άπεδείκνυε τήν ϋπαρξη λογικής ίκανότητος. 'Όσο γιά τόν Πυ
θαγόρειο πίνακα πολλαπλασιασμού, αύτός δέν φαίνεται νά άνή
κη στόν Πυθαγόρα. 

'Εκτός άπό τά μαθηματικά, καί ή κοσμογραφία έπίσης δέν 
ήταν άγνωστη στόν σοφό Σάμιο. Έγνώριζε ότι ή Γή καί οί άλλοι 
πλανήτες έχουν σφαιρικό σχήμα καί κινούνται στό διάστημα, 
σύμφωνα μέ νόμους πού βασίζονται σέ άριθμητικές σχέσεις. Οί 
Πυθαγόρειοι έδίδασκαν ότι οί πλανήτες, καθώς καί ή Γή, περιφέ
ρονται γύρω άπό ένα κεντρικό πύρ. 

Ή μουσική έπίσης κατείχε σημαντική θέση στήν Πυθαγόρεια 
Σχολή. Ή μουσική άρμονία βασίζεται καί αύτή σέ μαθηματικές 

άναλογίες, στόν άριθμό τών παλμικών δονήσεων τών χορδών. 
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Γιά τόν Πυθαγόρα έλεγαν ότι ήταν σέ θέση νά άκούη τή μουσική 

πού κάνουν τά ούράνια σώματα, καθώς διατρέχουν τό διάστημα. 

Γ ) Έρχόμαστε ατόν τρίτο τομέα τής διδασκαλίας τού Σαμίου 

σοφού, στήν άθανασία τής ψυχής καί τή μετενσάρκωσή της. Ό 

Πυθαγόρας έδίδαξε τήν άθανασία τής ψυχής. Ή ψυχή είναι άθά

νατη καί άnοτελεί τόν πραγματικό άνθρωπο. Τό σώμα είναι μιά 

προσωρινή φυλακή της. Ή ψυχή ένσαρκώνεται άλλεnάλληλα σέ 

διάφορα σώματα, εϊτε άνδρών, εϊτε γυναικών, καί οί συνθήκες 

τού βίου, προσδιορίζονται άnό τόν τρόπο τής ζωής κατά τόν προ

γενέστερο βίο. Οί παντός εϊδους δυστυχίες, πού μάς τυραννούν, 

βρίσκουν τήν έξήγησή τους στό γεγονός ότι σέ καθε νέα ένσάρ

κωση βρίσκαμε τήν άνταμοιβή η τήν τιμωρία γιά τά γεγονότα πού 

προκαλέσαμε κατά τήν προγενέστερή μας ένσάρκωση. Καί τού

το, διότι άnόλυτος νόμος δικαιοσύνης βασιλεύει στό σύμπαν καί 

θερίζαμε άκριβώς ό,τι έσnείραμε. Άnό τήν πνευματική άποψη, ή 

γέννηση είναι θάνατος, καί ό θάνατος ούράνια άνάσταση. Ή 

έναλλαγή γεννήσεως καί θανάτου είναι άναγκαία γιά τήν έξέλιξη 

τής ψυχής. Τά μόνα πού έχουν πραγματική άξία γιά τήν άθάνατη 

ψυχή είναι ή πνευματική όμορφιά, ή πνευματική άλήθεια, ή 

πνευματική άγάnη. Οί ούσιαστικές άγαλλιάσεις τής ψυχής είναι 

ή καλλιτεχνική συγκίνηση, ή έρωτική έκσταση, ή φιλαλληλία, ή 

ήρεμία καί ή γαλήνη τής συνειδήσεως. Σκοπός τού βίου είναι ή 

λύτρωση άnό τόν κύκλο τών γεννήσεων καί τών θανάτων καί ή 

έnάνοδος καί ή έnάνοδος στή θεία μακαριότητα. 

Ή διδασκαλία τής Μετενσαρκώσεως δέν άnοτελεί έφεύρεση 

τού Πυθαγόρα. -Ηταν παλαιά Όρφική διδασκαλία καί εΤναι rιρο

φανές ότι ό Πυθαγόρας τή διδάχτηκε στά Μυστήρια όπου εΤχε 

μυηθή, διότι ή Μετενσάρκωση, χωρίς τήν όnοία ή έξέλιξη τής 

ψυχής δέν είναι νοητή, άnοτελούσε βασική διδασκαλία τών άρ

χαίων Μυστηρίων. 

Γιά τόν ϊδιο τόν Πυθαγόρα έλεγαν ότι, χάρις στήν εϋνοια τών 

θεών, εΤχε άnοκτήσει τή μνήμη τών προγενεστέρων βίων του καί 

ότι θυμόταν 1 Ο η 20 προηγούμενες ένσαρκώσεις του σέ μεγά

λους ηρωες καί σοφούς τής «παλιός άρχαιότητος». 'Έτσι έξη

γούσαν τήν καταπληκτική nολυμάθειά του (γιά τήν όnοία τόν εί

ρωνευόταν ό 'Ηράκλειτος «σοφίην nολυμαθίην κακοτεχνίην» ), 

καθώς καί τίς ίκανότητες πού εΤχε, νά θεραnεύη άσθενεϊς, νά 

δαμάζη τή φύση καί νά προλέγη τά μέλλοντα. 
Ό Πυθαγόρας έθεωρούσε τό σύμπαν σάν ένα ζωντανό όργα

νισμό, πού έμψυχώνεται άnό μιά μοναδική ψυχή καί διαπνέεται 

άnό ένα μοναδικό πνεύμα. Ό Φιλόλαος μάς πληροφορεί ότι ό 
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Πυθαγόρας έδίδασκε «"Εν άρχά πάντων» καί έπίσης «"Εστιν ήγε

μών καί άρχων άπάντων θεός, είς άεί έών, μόνιμος, άκίνητος, αύ

τός έαυτώ όμοιος, έτερος τών άλλων». 
Μέ όλα αύτά πού εϊπαμε είναι φανερόν ότι ή Πυθαγόρεια δι

δασκαλία έμπνέεται άπό τούς 'Ορφικούς καί γενικώς άπό τά Μυ

στήρια, διότι τόσον ή μετενσάρκωση, όσο καί ή άκρεοφαγία, όσο 
καί ό ήθικός βίος, είναι βασικές διδασκαλίες καί γνωρίσματα τών 
'Ορφικών. Στόν « Ίππόλυτον» ό Εύριπίδης μάς λέγει ότι ό άγαπη

μένος τής άγνής Άρτέμιδος 'Ιππόλυτος άκολουθούσε τίς διδα
σκαλίες τών 'Ορφικών καί δέν έτρωγε κρέας. 

Έφ' όσον άναφερόμεθα στόν Πυθαγόρα, δέν είναι δυνατόν 
βέβαια νά παραλείψωμε τά περίφημα Πυθαγόρεια «Χρυσά 'Έπη». 

Τό πιθανώτερον ειναι ότι δέν άνήκουν στόν Πυθαγόρα καί ότι 
γράφτηκαν 4 η 7 αίώνες μετά τόν θάνατόν του, έπειτα άπό τήν 

έμφάνιση τών Νεοπυθαγορείων. "Αν άπηχούν ιϊ όχι τίς ούσιώδεις 

διδασκαλίες τού Πυθαγόρα είναι άμφίβολο. Πάντως περιέχουν 
πολλά ήθικά διδάγματα καί άσφαλώς δέν τούς λείπει τό θέλγη
τρο, όσο καί άν τό άδικη ή μετάφρασή μας. 

ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ 

«Τούς άθάνατους πρώτα θεούς νά τιμάς, καθώς τό διατάζει ό 
νόμος, καί τόν όρκο νά σέβεσαι. 'Έπειτα νά τιμάς τούς δοξασμέ
νους ηρωες καί τού 'Άδη τίς θεότητες, άκολουθώντας τά νόμιμα, 

καί τούς γονείς τούς πλησιέστερους συγγενείς. Άπό τούς άλ
λους άνθρώπους φίλους σου νά κάνης έκείνον πού κατά τήν 
άρετή είναι άριστος. Λόγια γλυκά νά μεταχειρίζεσαι καί νά κάνης 
έργα ώφέλιμα. Νά μήν έχθρεύεσαι τόν φίλο σου γιά ένα μικρό 
σφάλμα του. Προσπάθει όσο μπορείς. Διότι ή δύναμη βρίσκεται 

πάντοτε κοντά στήν προσπάθεια. 
Αύτά μέν, μάθε τα έτσι. Συνήθιζε δέ νά κυριαρχής έπάνω στ' 

άκόλουθα. Στήν κοιλιά καί στόν ϋπνο, στή λαγνεία καί στόν θυμό. 
Ποτέ νά μήν κάνης κάτι αίσχρό, οϋτε μαζί μέ άλλον, οϋτε μονά

χος. Άπ' όλους πιό πολύ, τόν έαυτό σου νά ντρέπεσαι. 

Τή δικαιοσύνη νά άσκής μέ έργα καί μέ λόγια, καί συνήθιζε 
σέ καμμιά περίσταση νά μή φέρεσαι άσυλλόγιστα. Γνώριζε ότι 

όλοι οί άνθρωοι είναι πεπρωμένο νά πεθάνουν, καί τά χρήματα 
άλλοτε τ' άποκτούν κι άλλοτε τά χάνουν. Άπό τά κακά πού συμ
βαίνουν στούς άνθρώπους, προερχόμενα άπό τούς θεούς, όσα 
στή μοίρα σου πέφτουν, νά τά ύποφέρης χωρίς ν' άγανακτής. Καί 
όσο μπορείς νά τά γιατρεύης. Καί νά λές: Ή μοίρα δέν δίνει βέ-
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βαια τό μεγαλύτερο μέρος άπ' αύτά ατούς άγαθούς. 
Πολλοί άνάμεσα ατούς άνθρώπους προφέρονται λόγοι, άλλοι 

καλοί καί άλλοι κακοί. Οϋτε νά τούς δέχεσαι μέ θαυμασμό, οϋτε 

νά τούς άπορρίπτης. ·Άv λέγετα: κάτι σφαλερό, έσύ νά τό άκούς 

μέ πραότητα. Τούτο σού λέγω καί νά τό έφαρμόζης σέ κάθε πε
ρίσταση: Κανείς ποτέ νά μή σέ παρασύρη, οϋτε μέ λόγια, οϋτε μέ 

έργα, κάτι νά πράξης η κάτι νά πής, πού δέν είναι τό άριστο. 
Νά σκέπτεσαι πρίν κάνης κάτι, γιά νά μήν ένεργήσης άνόητα. Εί

ναι δυστυχής έκείνος πού ένεργεί καί λέγει άνόητα. · Αλλά νά κάνης 

έκείνα, πού δέν θά σού φέρουν άργότερα λύπη. Νά μήν κάνης τίπο

τε άπό έκείνα πού άγνοείς, άλλά νά διδάσκεσαι όσα έχεις καθήκον 

νά γνωρίζης. Καί έτσι θά ζήσης βίον εύτυχισμένον. 

Δέν πρέπει νά παραμελής τήν ύγεία τού σώματος. Άλλά νά 
πίνης καί νά τρώς καί νά γυμνάζεσια, μέ μέτρο. Μέτρο έννοώ 

έκείνο πού δέν θά σού φέρη ένόχληση. Συνήθιζε σέ δίαιτα καθα

ρή καί άπλή καί πρόσεξε v' άποφεύγης έκείνα πού προκαλούν τό 
φθόνο. Μή σπαταλάς άσκοπα, όπως κάνουν όσοι δέν ξέρουν τά 
καλά, οϋτε νά είσαι φιλάργυρος. Τό μέτρο σέ όλα είναι τό καλύ
τερο. Νά κάνης έκείνα πού δέν θά σέ βλάψουν, καί σκέψου καλά 

πρίν ένεργήσης. 
Νά μή δέχεσαι στα μαλακά σου βλέφαρα τόν γλυκόν ϋπνο, 

πρίν έξετάσης τρείς φορές κάθε σου έργο τής ήμέρας: «Τί έκα
να πού δέν έπρεπε; Τί έκανα πού έπρεπε; Τί έπρεπε νά κάνω καί 

δέν τό έκανα;» 'Αφού άρχίσης άπό τό πρώτο, νά έξετάζης όλα 
κατά σειρά. ·Έπειτα, γιά όσα μέν κακά έπραξες, νά έπιπλήττης 
τόν έαυτό σου, καί γιά τίς καλές σου πράξεις, νά χαίρεσαι. Έργά

ζου γι' αύτά. Μελέτησέ τα νά τά μάθης. Πρέπει νά τ' άγαπήσης. 
Αύτά θά σέ φέρουν στά ϊχνη τής θείας άρετής. Ναί, μά τό όνομα 

έκείνου πού παρέδωσε στήν ψυχή μας τήν «ίεράν τετρακτύν», 
πού είναι ή πηγή τής αίωνίου φύσεως. 

·Άρχιζε, λοιπόν, τό έργο σου, άφού γιά τήν έπιτυχία του προ

σευχηθής ατούς θεούς. 'Όταν γίνης κάτοχος όλων αύτών, τότε 
θά γνωρίσης καί τών άθανάτων θεών καί τών θνητών άνθρώπων 

τή σύσταση. Μέχρι πού παρέρχονται έκαστα καί μέχρι πού διατη

ρούνται. θά γνωρίσης έπίσης, άν αύτό είναι δίκαιον, ότι ή φύσις 
είναι όμοια γιά όλους, ώστε οϋτε τ' άνέλπιστα νά έλπίζης, οϋτε 

τίποτε νά σού ξεφεύγη. Καί θά μάθης ότι οί άνθρωποι παρα

σκευάζουν οί ϊδιοι γιά τόν έαυτό τους τή δυστυχία τους, οί ταλαί
πωροι, πού ένώ τ' άγαθά είναι κοντά τους, οϋτε τά βλέπουν, οϋτε 
τ' άκούνε, καί λίγοι γνωρίζουν v' άπαλλάσοvται άπό τά κακά. Τέ
τοια μοίρα ταράσσει τίς φρένες τους. Μοιάζουν μέ κυλίνδρους, 
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πού κυλιούνται άλλοτε έδώ, άλλοτε έκεί, φορτωμένοι μέ κακά 
άτελεύτητα, διότι τούς συνοδεύει ή προσκολλημένη σ' αύτούς 

όλέθρια ·Έρις καί τούς καταθλίβει, χωρίς νά τό έννούν. Δέν πρέ

πει νά τήν προκαλούν άλλά νά τήν άποφεύγουν ύποχωρώντας. 

Πατέρα Δία, θά μπορούσες ν' άπαλλάξης άπό πολλά δεινά 

όλους τούς άνθρώπους, αν έδειχνες σ' αύτούς πώς νά μεταχει

ρισθούν τήν ψυχή τους. 

Άλλά σύ νάχης θάρρος, έπειδή θείον εΤναι τό γένος τών θνη

τών, στούς όποίους ή ίερή φύσις άποκαλύπτει καί δείχνει τά κα

θέκαστα. "Αν μάθης τά μυστικά της, θά νιώσης τίς έντολές μου. 

Καί γιατρεύοντας τήν ψυχή σου, θά τή σώσης άπό τούς πόνους. 

Άλλά ν' άπέχης άπό τίς τροφές, γιά τίς όποίες μιλήσαμε, κρί

νοντας καί έκτελώντας όσα συντελούν στόν καθαρμό καί στήν 

άπελευθέρωση τής ψυχής, έχοντας γιά άριστο όδηγό τή θεία 

έμπνευση πού έρχεται άπό ψηλά. Καί όταν έγκαταλείψης τό 

σώμα σου καί έλθης στόν έλεύθερον αίθέρα, τότε πιά θά εΤσα, 

άθάνατος, θεός άφθαρτος, καί όχι πλέον θνητός». 
Ό Πυθαγόρας έπέθανε, άλλά τό Πυθαγόρειο πνεύμα έπέζη

σε, όχι μόνον στούς Πυθαγόρειους, άλλά καί στήν Πλατωνική φι
λοσοφία, στούς Στωϊκούς, στούς Νεοπυθαγόρειους καί στούς 

Νεοπλατωνικούς. 

Νά άναφέρωμε όνόματα διαφόρων Πυθαγορείων; Τί χρησιμό
τητα θά ειχε; "Ας περιορισθούμε ν' άναφέρωμε τούς σημαντικό

τερους. Τόν Λύσι καί τόν Φιλόλαο. ΕΤναι έκείνοι πού έπέζησαν 
άπό τόν έμπρησμό τής Κρότωνας. ΤΗλθαν στίς Θήβες. Ό Λύσις 
έγινε διδάσκαλος τού Έπαμεινώνδα. 'Έτσι έξηγείται ή θαυμαστή 

άρετή τού Έπαμεινώνδα, πού έσφαλμένα ό κακός Διογένης τόν 

θεωρεί άμύητον, διότι καί αν δέν εΤχε μυηθή στά Έλευσίνια, εΤχε 
μυηθή άπό τόν Λύσι στή διδασκαλία τού Πυθαγόρα. Ό Λύσις 

έθεωρείτο άλλοτε συγγραφεύς τών «Χρυσών Έπών». Ό Φιλόλα
ος έγραψε βιβλίο «Περί φύσεως», τού όποίου τά διασωθέντα 

άποσπάσματα άπετέλεσαν τήν αύθεντικότερη πηγή τής Πυθαγό

ρειας διδασκαλίας. Τό βιβλίο αύτό λέγεται ότι τό άγόρασε ό 
Πλάτων σέ ύπέρογκη τιμή. Μαθηταί τού Φιλόλαου ήταν ό Σιμμίας 
καί ό Κέβης, πού άπετέλεσαν πρόσωπα τού Πλατωνικού διαλό
γου «Φαίδων». Έπίσης ό Τίμαιος ό Λοκρός, πού άποθανατίστηκε 

μέ τό όμώνυμο έργο τού Πλάτωνος. Ό Δάμων καί ό Φιντίας, ή 
φιλία τών όποίων παρέμεινε θρυλική, ήταν έπίσης Πυθαγόρειοι. 

Καλό εΤναι νά κάνωμε έδώ τή διάκριση μεταξύ Πυθαγορείων καί 

Πυθαγοριστών. Πυθαγορισταί όνομάστηκαν κατά τόν Δ' αίώνα 

π.Χ. μερικοί έξαλλοι καί θορυβοποιοί θαυμαστοί τού Πυθαγόρα, 
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πού ύπερηφανεύονταν γιά τήν άκρεοφαγία τους ;ωί έγύριζαν 
άπό πόλη σέ πόλη, ξυπόλητοι καί άπλυτοι. Πυθαγόρειοι όνόμά
ζονταν οί σοβαροί μελετηταί τής Πυθαγόρειας διδασκαλίας. 

Έπί μακρούς αίώνες οί Πυθαγόρειοι έξεχώριζαν άπό τό ήθος 
τους καί άπό τήν άρετή τους. Διακρίνονταν όχι μόνον σάν φιλό
σοφοι, άλλά καί σάν ίατροί, πού έθεμελίωναν τή φυσική ύγεία 
έπάνωσ στήν άρετή καί ατόν άρμονικό τρόπο τού βίου, πού έξυ
πακούει τή λιτότητα, τήν άπλότητα καί τήν καλωσύνη. Ό Άρχύ
τας ό Ταραντίνος, πού έκλέχτηκε έπτά φορές στρατηγός, έθαυ
μαζόταν γιά τή φιλάνθρωη συμπεριφορά του πρός τούς αίχμα
λώτους, καθώς καί γιά τήν αύτοκυριαρχία του καί τήν έγκράτειά 
του. Έγνώριζε μαθηματικά, μηχανική, άστρονομία. Στίς μαθημα
τικές καί άστρονομικές μελέτες τών Πυθαγορείων στηρίχθηκε ό 
Σάμιος Άρίσταρχος, πού έχει όνομασθή «Κοπέρνικος τής άρ
χαιότητος», γιά νά ύποστηρίξη τό ήλιοκεντρικό σύστημα τό 280 
n.X., καί ό Σέλευκος γιά νά τό άποδείξη μαθηματικώς τό 150
π.Χ., δηλαδή δέκα έπτά αίώνες πρίν άπό τον Κοπέρνικο.

Οί Νεοπυθαγόρειοι, κατά τόν Α" αίώνα π.Χ., έδωσαν νέα ώθη
ση ατή μελέτη τής Πυθαγορείου διδασκαλίας, μέ τήν έκδοση 90 
περίπου συγγραμμάτων, άπό τά όποία τά περισσότερα οί άγνω
στοι συγγραφείς τους τά άπέδιδαv ατούς παλαιότερους Πυθαγο
ρείους. Ό Άπολλώνιος ό Τυανεύς, αύτή ή σχεδόν μυθική, έξοχη 
μορφή, πού προκαλεί τήν κατάπληξη καί τόν θαυμασμό, καθώς 
καί ό Φιλόστρατος, πού έγραψε «Τά ές Τυανέα Άπολλώνιον», 
ήταν έπίσης Πυθαγόρειοι. Άπό τούς Νεοπλατωνικούς άναφέρα
με ηδη τόν Πορφύριο καί τόν Ίάμβλιχο, πού έγραψαν καί οί δύο 
βιογραφίες τού Πυθαγόρα. 

Κατά τόν Μεσαίωνα καί τούς μετέπειτα χρόνους ό Πυθαγό
ρας καί ό Πλάτων έθεωρούντο έμπνευσταί όλων τών μυσταγωγι
κών συστημάτων, μέσα ατά όποία κατά τούς χρόνους έκείνους 
έκαλλιεργούντο τά άνθρώπινα ίδανικά. Καί είναι χαρακτηριστική 
ή φράση ότι ό Πυθαγόρας καί ό Πλάτων ήταν «ίδρυταί πάσης Μα-
σονίας». 

Ό Πυθαγόρας δέν έδωσε μιά διδασκαλία πού έζησε όσο καί 
ό ϊδιος η πού διατηρήθηκε ταριχευμένη μέσα σέ βιβλία. "Έδωσε 
τό Πυθαγόρειο πνεύμα, πού ένέπνευοε πολλούς φιλοσόφους καί 
έπέζησε πολλούς αίώνες, τό όποίο πιθανώτατα νά ζή άκόμη καί 
σήμερα. 

Είναι έκείνο πού έμπνέει -όπως καί τό πραγματικό Χριστιανι
κό πνεύμα- τόν ήθικό βίο, τό «ζήν κατ' άρετήν». Έκείνο πού γεν
νάει τήν πνευματική φιλία καί αίσθήματα άδελφικά μεταξύ τών 



326 ΙΛΙΣΟΣ 1991 

άνθρώπων, όπως έκείνα πού είχαν καί έξεδήλωναν άλλοτε ένερ
γητικά οί παλαιοί Πυθαγόρειοι, καθώς καί οί άγνοί έκείνοι πρώτοι 
Χριστιανοί. 

"Αν τό Πυθαγόρειο πνεύμα τού ένάρετου βίου καί τής άδελ
φικής διαθέσεως καλλιεργηθή καί άναπτυχθή καί άπλωθή πλα
τύτερα, οί σημερινές άνώμαλες καί έχθρικές σχέσεις μεταξύ 
τών άνθρώπων, θά μεταβληθούν. Τήν άδιαφορία καί τήν ψυχρό
τητα θά άντικαταστήση ή φιλικότης καί ή άδελφική διάθεση, τήν 
έχθρότητα ή άγάπη, τήν άδιαλλαξία ή άνοχή, τή μισαλλοδξία ό 
σεβασμός τής έλευθερίας τής σκέψεως καί τής συνειδήσεως. 
Τό πνεύμα αύτό δέν πρέπει νά παύση νά καλλιεργήται άκούρα

στα στήν ψυχή τών θαυμαστών τού Πυθαγόρα, άλλά καί στήν κοι
νή γνώμη. 

Πολλοί Πυθαγόρειοι Δεσμοί ύπάρχουν πάντοτε σέ πολλά 
μέρη τής Γής, εϊτε όνομάζονται Πυθαγόρειοι, εϊτε όχι. Καί ό Πυ
θαγόρας ϊσως νά ζή καί σήμερα άνάμεσά μας. Δέν είναι βέβαια ό 

παλιός Πυθαγόρας, όπως ό Πυθαγόρας δέν ήταν ό 'Απόλλων. 
'Αλλά ή άνθρωπότης δέν παραμένει έρημη καί έγκαταλελειμμέ
νη άπό τούς πραγματικούς Μύστας. Σέ κάθε έποχή, τώρα καί πά
ντοτε, σέ κάθε χώρα, σέ κάθε περίπτωση « Ό ζητών εύρίσκει, ό 
αίτών λαμβάνει καί τώ κρούοντι άνοιγήσεται». Άλλά δέν πρέπει 
νά λησμονούμε τό Πυθαγόρειο παράγγελμα «Τάς λεωφόρους μή 
βαδίζειν». 
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Τί γράφει ό Πλάτων 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ)) 

Ό Πλάτων, λέγει ότι κατά τή σύλληψη πρέπει νά έξετάζωνται 
οί άστρολογικές έnιδράσεις, ώστε νά γεννιούνται παιδιά μέ καλή 
φυσική προδιάθεση καί μέ εύνοϊκή τύχη. (546). 

'Όσοι έχουν άρρωστημένα σώματα δέν πρέπει νά τεκνο
nοιούν. (407) 

Τά παιδιά πρέπει νά γεννιούνται άnό γονείς πού βρίσκονται 
στήν άκμή τής ήλικίας τους.(460) 

Ό Πλάτων συμβουλεύει κάθε μητέρα νά φροντίζη ώστε νά 
nλάθη περισσότερο τήν παιδική ψυχή μέ κατάλληλα παραμύθια, 
παρά τό παιδικό σώμα μέ τίς φροντίδες της.(377) 

Ή άρχή έχει πολύ μεγάλη σπουδαιότητα γιά κάθε έργο, καί 
μάλιστα όταν πρόκειται γιά ένα πλάσμα νεαρό καί άnαλό, διότι 
τότε nρό πάντων διαμορφώνεται τό άτομο.(377) 

Δέν πρέπει οί μητέρες, δίνοντας πίστη στούς ποιητές, νά φο
βίζουν τά παιδιά τους μέ ίστορίες γιά φαντάσματα, οϋτε νά λένε 
λόγια βλάσφημα γιά τούς θεούς.(381) 

Άλλ' άς nαραθέσωμε αύτούσια μιά nερικοnή(378) άnό τή με
τάφραση Κ.Δ. Γεωργούλη (σελ. 60-61 ): «·Αποκλείεται νά είnωθή 
ότι οί θεοί κάνουν άναμεταξύ τους πολέμους, έnιβουλές καί μά
χες, ξέρουμε δά ότι αύτά δέν είναι άληθινά, άνίσως καί θέλωμε 
νά θεωρούν, όσοι θά γίνουν φύλακες τής πόλης μας, μέγιστη 
έντροnή τό νά έχθρεύεται χωρίς λόγο ό ένας τόν άλλο· πρέπει 
νά άnοφύγωμε νά τούς λέμε μυθικές διηγήσεις καί νά τούς nα
ρουσιάζωμε ζωγραφικές παραστάσεις, άναφερόμενες στίς γιγα
ντομαχίες καί στίς άnειράριθμες καί πολυποίκιλες άλλες έχθρες 
τών θεών καί τών ήρώων nρός τούς συγγενείς καί τούς δικούς 
τους. 'Αντίθετα, άνίσως κι' έχωμε σκοπό νά κάμωμε τούς νέους 
νά πιστέψουν ότι κανένας έως τά τώρα πολίτης δέν έπιασε 
έχτρα μ' έναν άλλο πολίτη καί ότι αύτό είναι τόσο άνόσιο πράγμα, 
πρέπει οί γέροι καί οί γριές μέ τέτοιο πνεύμα νά μιλούν στά παι
διά, άρχίζοντας άnό τήν πρώτη τους ήλικία, καί όταν τά παιδιά 
προχωρούν στήν ήλικία, πρέπει νά είναι άναγκασμένοι καί οί ποι
ητές μέσα στά όρια αύτών τών σκέψεων νά συνθέτουν τούς μύ
θους τους. Τό δέσιμο όμως πού έπαθε ή 'Ήρα άnό τό παιδί της 
καί τό πώς έγκρεμίστηκε άnό τόν πατέρα του ό 'Ήφαιστος, θέλο
ντας νά ύnερασnιστή τήν δερνόμενη μητέρα του, καί τίς θεομα-
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χίες, όσες έχει έφεύρει ό 'Όμηρος, δέν πρέπει νά έπιτρέψωμε 
νά άκουστούν μέσα στή δική μας πόλη, εϊτε είναι εϊτε δέν είναι 
φτιασμένες μέ άλληγορική σημασία. Γιατί ό νέος δέν ή μπορεί νά 
κρίνη τί είναι άλληγορία καί τί δέν είναι, άλλά έκείνα πού θά τού 
κολλήσουν ατό μυαλό του σέ νεαρή ήλικία, μένουν κατά κανόνα 
άνεξάλειπτα καί άμετακίνητα. Γι' αύτά όλα πρέπει νά προσέχωμε 
περισσότερο άπό κάθε όλλο, όσες διηγήσεις στήν πρώτη άρχή 
τής ήλικίας των άκούνε, νά είναι μυθολογικές διηγήσεις πού ή 
άκρόασή τους νά εύνοή τήν άνάπτυξη τής άρετής». 

Ό Πλάτων λέγει, ότι τά πρώτα μαθήματα πρέπει νά είναι γιά 
τό σώμα ή γυμναστική καί γιά τήν ψυχή ή μουσική.(376) 

Ή καλή γυμναστική, όπως καί ή μουσική, πρέπει νά είναι άπλή 
καί μετρημένη.(404) 

'Όrrοιον δρόμο πάρη κανείς άπό τήν παιδική του ήλικία, τέ
τοιον καί κατόπιν θά ακολουθήση.(425) 

'Όταν τά παιδιά δεχθούν μέσα στήν ψυχή τους, μέ τήν έπί
δραση τής μουσικής, έκείνα πού πρέπει, θά άκολουθούν τά 
σωστά, θά τηρούν σιγή μπροστά στούς μεγαλύτερους, θά παρα
χωρούν τή θέση τους, θά σηκώνωνται όρθιοι καί θά δείχνουν τόν 
όφειλόμενο σεβασμό στούς γονείς τους.(425) 

Οί πιό έξυπνες ψυχές, όν τούς τύχη κακή διαπαιδαγώγηση, 
θά γίνουν πρώτες στήν κακία. Τά μεγαλύτερα άδικήματα παρου
σιάζονται εύκολώτερα άπό μιά γενναία φύση, πού τήν έχάλεσε ή 
άνατροφή, παρά άπό μιά φύση άδύνατη, πού δέν θά γίνη ποτέ 
άφορμή, οϋτε γιά μεγάλο καλό, οϋτε γιά μεγάλο κακό.(491) 

Τά παιδιά δέν πρέπει νά μαθαίνουν μέ έξαναγκασμό, διότι 
έκείνο πού θά μάθη ή ψυχή μέ τή βία, δέν θά τής μείνη μόνιμο 
κτήμα. Περισσότερα μαθαίνουν 11αίζοντας.(536) 

Οί νέοι δέν πρέπει νά γίνονται φιλοχρήματοι, οϋτε νά έπιθυ
μούν δώρα, άλλά νά έχουν τίς άρετές τής σοφίας, τής άνδρείας, 
τής σωφροσύνης καί τής δικαιοσύνης.(390 καί 427) 

Ή άρετή είναι ύγεία, όμορφιά, εύεξία τής ψυχής, ένώ ή κακία 
είναι άρρώστεια, άσχήμια, άδυναμία. Οί καλές άσχολίες όδηγούν 
στήν άπόκτηση τής άρετής καί οί άσχημες τής κακίας.(444) 

Τά παιδιά δέν πρέπει νά συγκεντρώνουν στήν ψυχή τους 
κακά, άνατρεφόμενα μέσα στίς είκόνες τής κακίας, σάν ζώα πού 
βόσκουν σέ κάποιο λιβάδι μέ φαρμακερά βότανα. Πρέπει νά έπι
κοινωνούν μέ τήν καλλιτεχνία καί μέ τή φυσική ώραιότητα, ώστε 
οί νέοι νά ώφελούνται όπως άπό μιά αϋρα πού φέρνει ύγεία άπό 
ύγιεινούς τόπους. 'Όποιος πάρει καλή άνατροφή, μέσα σέ περι
βάλλον όμορφιδς, θά έπαινή τά ώραία πράγματα, θά έλκύεται 
nρός αύτά καί θά μισή τά όσχημα.(401) 
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"Αν θέλωμε νά χρησιμοnοιήσωμε τίς γυναίκες γιά όποιες καί 
τούς άνδρες δουλειές, θά nρέnει νά τίς διδάξωμε τά ϊδια πράγ
ματα, δηλ. γυμναστική καί μουσική, καθώς καί τήν πολεμική τέ

χνη. Ύnάρχουν πολλές γυναίκες, nού ειναι σέ πολλά έnαγγέλ
ματα καλύτερες άnό πολλούς όνδρες.(451 καί 455) 

Δείχνει άνελευθερία καί φιλοχρηματία ή σκύλευση νεκρού 
καί ειναι άnόδειξη nεριωρισμένης νοοτροπίας νά νομίζη κανείς 

ότι έχθρός ειναι τό σώμα τού σκοτωμένου, ένώ ό έχθρός έχει 
πετάξει μακρυά, έχοντας παρατήσει τό μέσο nού χρησιμοποιού

σε γιά τόν nόλεμο.(469) 

'Αληθινοί φιλόσοφοι ειναι έκείνοι nού βρίσκουν εύχαρίστηση 
στή θέα τής άλήθειας.(475) 

Ή δειλή καί άνελεύθερη φύση δέν μπορεί νά έχη κανένα δι
καίωμα έnάνω στήν άληθινή φιλοσοφία.(486) 

Ή μικρολογία ειναι τό μεγαλύτερο έμnόδιο γιά τήν ψυχή, nού 
μέλλει άδιάκοnα ν' άnλώνεται γιά ν' άγκαλιάση όλόκληρο τό σύ
μπαν τών θεϊκών καί άνθρώnινων πραγμάτων. "Όταν ή σκέψη ει

ναι προικισμένη μέ μεγαλοπρέπεια καί μέ τή δύναμη νά παραδί
δεται στή θεωρία τής αίωνιότητος καί τού συνόλου τής ούσίας, 
δέν μπορεί νά νομίση τήν άνθρώnινη ζωή σάν κάτι μεγάλο. ( 486) 

Φιλοσοφία καί πλήθος είναι άδύνατον vά συνυπάρξουν. 'Ανα
γκαστικά οί φιλόσοφοι θ' άκούνε κατηγορίες άnό τό πλήθος. 

(494) 
Ό άληθινός φιλόσοφος καταφρονεί τά πολιτικά άξιώμα

τα.(521) 

"Αν οί φιλόσοφοι δέν βασιλεύουν στίς πόλεις η οί λεγόμενοι 
βασιλείς καί δυνάστες δέν φιλοσοφήσουν γνήσια καί ίκανοnοιη

τικά, όν δέν συμπέσουν στό ϊδιο πρόσωπο τούτα τά δύο, δηλ. ή 
πολιτική δύναμη καί ή φιλοσοφία, δέν θά ύnάρξη τέλος τών δει
νών στίς πόλεις, καί νομίζω ότι οϋτε καί σέ όλόκληρο τό άνθρώ

nινο γένος.(473) 
Ό Πλάτων γιά νά έξηγήση τή νοοτροπία τών άnαίδευτων στή 

φιλοσοφία άνθρώnων, δίνει τήν περίφημη είκόνα τών δεσμωτών 
τού σπηλαίου, οί όnοίοι -στή λάμψη τής πίσω τους φωτιάς- βλέ
πουν στόν άντικρυνό τοίχο τίς κινούμενες σκιές έκείνων nού 
περνούν πίσω τους-έμnρός άnό τή φωτιά- καί τίς θεωρούν σάν 
τή μοναδική πραγματικότητα. ·Άν κανείς τούς λύση άnό τά δεσμά 
τους καί ίδούν τά πράγματα όπως ειναι, δέν θά τά καταλάβουν 
καί θά έξακολουθούν νά θεωρούν σάν πραγματικότητα τίς κινού
μενες σκιές nού ησαν συνηθισμένοι νά βλέπουν στόν άντικρυνό 

τοίχο τού σπηλαίου. 
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Ό Πλάτων θεωρεί σάν άπαραίτητα μαθήματα, πού όδηγοϋν 
τήν ψυχή στή θέα τοϋ όντος καί στήν άλήθεια, τήν άριθμητική, 
γεωμετρία, στερεομετρία, άστρονομία, άρμονική, διαλεκτική. 

Ή άριθμητική γυμνάζει τή νόηση καί τήν όδηγεί στή γνώση 
τής καθαρής φύσεως τών άριθμών.(522-526) 

Ή γεωμετρία καί ή στερεομετρία άνυψώνουν τή νόηση πρός 
τήν ούσία τών όντων καί τήν άλήθεια.(526-528) 

Ή άστρονομία ώθεί τήν ψυχή νά άτενίζη πρός τά άνω καί νά 

θαυμάζη τά άστρα, τά στολίδια τοϋ ούρανοϋ πού είναι τά ώραιό
τερα άνάμεσα στά όρατά, άλλά πολύ κατώτερα άπό τά άληθι
νά.( 527 -530) 

Ή άρμονική, όδηγεί στήν άντίληψη τών άρμbνικών σχέσεων 

πού ύπάρχουν στή φύση.(530-531) 
'Όλες αύτές οί έπιστήμες είναι προπαρασκευή γιά τό μάθημα 

τής διαλεκτικής, πού είναι ή τέχνη τοϋ μεθοδικού διαλόγου, διά 
τοϋ όποίου άναζητείται ή ούσία κάθε πράγματος καί άνευρίσκε

ται διά τής νοήσεως τό άγαθόν καί ή άλήθεια.(531-534) 
Τή γλυκύτητα τής ήδονής πού παρέχει ή θέα τοϋ όντος είναι 

άδύνατον άλλος νά τή δοκιμάση έκτός άπό τόν φιλόσοφο.(582) 
Ή σύγχρονη άποτυχία καί ή περιφρόνηση πού έχει πέσει στή 

φιλοσοφία, όφείλεται στό ότι άσχολοϋνται μ' αύτήν άνθρωποι 
χωρίς άξία, ένώ δέν θά έπρεπε νά έχουν έπαφή μαζί της νόθοι, 
άλλά γνήσιοι άνθρωποι, μέ σωφροσύνη, άνδρεία, μεγαλοπρέπεια 

καί όλα τά εϊδη τής άρετής.(535) 
'Όσοι έχουν παραμείνει άκλόνητοι στήν άρετή, όταν γίνουν 

50 χρονών καί άριστεύσουν σέ όλα καί άπό κάθε άποψη, πρέπει 
νά όδηγηθοϋν στήν τελευταία βαθμίδα καί άφοϋ ύψώσουν πρός 
τά έπάνω τήν όλοκάθαρη λάμψη τής ψυχής, νά στρέψουν τήν 
προσοχή τους ο' αύτό πού χαρίζει στά πάντα φώς, καί άφοϋ 
ίδοϋν τό πρωταρχικό άγαθό, έχοντάς το σάν πρότυπο, νά βάζουν 

τήν πόλι, τούςπολίτες καί τόν έαυτό τους σέ κόσμια τάξη κατά 
τόν ύπόλοιπο χρόνο τής ζωής τους, άφιερώνοντας τό μεγαλύτε
ρο μέρος της στή φιλοσοφία. Άλλ' όταν έλθη τοϋ καθενός ή σει
ρά, θά παίρνη μέρος ατούς κόπους τής πολιτικής ζωής, γιά τό 
συμφέρον τής πόλεως.(539) 

Πρέπει νά μένη κανείς όσο μπορεί άτάραχος μέσα στίς συ
φορές, χωρίς ν' άγανακτή, άφοϋ δέν είναι φανερό τό καλό η τό 
κακό πού βγαίνει άπ' αύτές, οϋτε έχει νά κερδίση τίποτα έκείνος 

πού παραδίνεται στή στενοχώρια, οϋτε ύπάρχει κάτι μέσα στά 
άνθρώπινα πού νά έχη ύπερβολικά μεγάλη σπουδαιότητα.(604) 

Είναι ένας μεγάλος άγώνας, περισσότερο μεγάλος άπ' όσο 
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φαίνεται, νά γίνη κανείς καλός. Γι' αύτό δέν άξίζει νά παρασυρθή 
οϋτε άπό τιμές, οϋτε άπό χρήματα, οϋτε άπό κάποιο άξίωμα, 
οϋτε άπό τήν ποίηση τήν ϊδια, στήν παραμέληση τής δικαιοσύνης 
καί τών άλλων άρετών.(608) 

"Όλος ό χρόνος πού άρχίζει μέ τήν παιδική ήλικία καί τελειώ

νει μέ τή γεροντική, αν συγκριθή μέ τό σύνολον τοϋ χρόνου, θά 
ειναι ύπερβολικά λίγος. "Όχι λίγος, άλλά ένα τίποτα.(608) 

Οί θεοί πάντοτε ένδιαφέρονται γιά τόν άνθρωπο, πού ειναι 
όλόκαρδα άποφασισμένος, άσκώντας τήν άρετή, νά γίνη δίκαιος 
καί όμοιος μέ τόν θεό, ατόν βαθμό πού τού έπιτρέπουν οί άν
θρώπινες δυνάμεις.(613) 

Ή άρετή δέν ειναι ίδιοκτησία κανενός. Ή μετοχή πού θά tχη 
κανείς έπάνω σ' αύτήν θά ειναι μεγαλύτερη η μικρότερη, άνάλο
γα μέ τήν έκτίμηση η τήν περιφρόνηση πού δείχνει άπέναντί 
της.(617) 

Ό χειρότερος τρόπος ζωής ειναι έκείνος πού θά καταστήση 
τήν ψυχή άδικώτερη. Ό καλύτερος ειναι έκείνος πού θά δώση 
ώθηση στήν ψυχή γιά νά γίνη δικαιότερη.(618) 

Τελειώνοντας, ας σκιαγραφήσωμε συνοπτικά τόν περίφημο 
μύθο τού Ήρός. 'Όπως ειναι γνωστόν, ό Πλάτων άγαπά νά άφη
γήται μέ μύθους τά πιό παράδοξα σημεία τών διαλόγων του. Αύ
τός σκοτώθηκε ατόν πόλεμο καί έμεινε τό σώμα του άταφο 12 

ήμέρες. 'Όταν έπήγαν νά τό θάψουν, ξαναγύρισε στή ζωή καί δι
ηγήθηκε όσα ειδε έκεί πού ειχε πάει. Ήταν ένα σταυροδρόμι, 
μεταξύ ούρανού καί γης, καί έκεί ήσαν καθισμένοι δικαστές, πού 
έστελναν τούς δίκαιους δεξιά, πρός τόν ούρανό, τούς άδικους 
άριστερά, πρός τά τάρταρα. Καί συγχρόνως, άλλες ψυχές άνέ
βαιναν άπό τή γή καί άλλες κατέβαιναν άπό τόν ούρανό. Κάθε 
ψυχή βασανιζόταν γιά τά άδικήματα πού είχε κάνει καί εύδαιμο
νούσε γιά τίς εύεργεσίες καί τή δικαιοσύνη πού ειχε άσκήσει 
ατόν έπίγειο βίο. Κάθε ψυχή έδιάλεγε τόν τρόπο τού μελλοντι
κού βίου της, άλλά οί πιό πολλές δέν έγνώριζαν νά διαλέξουν τά 
σωστά. Τίς περισσότερες φορές τήν έκλογή κανόνιζαν οί συνή
θειες καί οί έντυπώσεις τής προηγούμενης ζωής. 'Όταν καθένας 

έδιάλεγε τόν μελλοντικό βίο του, παρουσιαζόταν στίς τρείς μοί
ρες, τή Λάχεση, τήν Κλωθώ καί τήν 'Άτροπο, πού ήσαν κόρες τής 
Άνάγκης. Κατόπιν έπινε άπό τό νερό τής Λήθης, λησμονούσε τά 
προηγούμενα καί προχωρούσε σέ μιά νέα γέννηση. 

Μέ τόν μύθο τού Ήρός τελειώνει ή «Πολιτεία». 
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Ύπό Ν. ΣΡΙ ΡΑΜ 

· 1991 

Παγκοσμίου Προέδρου τής Θεοσοφικής 'Εταιρίας 

·Έχει είπωθή, ότι έκείνος πού ξεκινά γιά νά βαδίση στήν πνευ

ματική άπόκρυφη Άτραπό, θά πρέπει νά άναποδογυρίση τό πε

ριεχόμενο τού έαυτού του. Τά λόγια αύτά φαίνονται κάπως ύπερ

βολικά· νομίζω, ότι έκφράζουν στήν κυριολεξία του έκείνο πού 

πρόκειται νά συμβή καί πού εΤναι, οϋτε λίγο οϋτε πολύ, μία πραγ

ματική έσωτερική έπανάστασις. 'Ίσως καί αύτό νά φαίνεται ύπερ

βολικό, ϊσως άκόμη καί άκατανόητο, ώστόσο θά μπορούσαμε νά 

άντιληφθούμε τή φύση τής μεταβολής μέ τόν άκόλουθο τρόπο: 

Ό καθένας μας ας έξετάση τόν έαυτό του, όπως εΤναι τώρα, 

στή σημερινή του κατάσταση. 'Εγκαταλείποντας τό σώμα, πού 
άπλώς άποτελεί μία έξωτερική ένδυμασία, καί παρατηρώντας τίς 

άντιδράσεις καί τίς ίδέες πού βρίσκονται μέσα στό μυαλό του, θά 

ίδή ότι ή παρομοίωσις τού πνευματός του μέ εΤδος σάκκου γεμά

του διάφορα πράγματα καί μέ πολύ κλειστό στόμιο, δέν εΤναι 

ύπερβολική. Τόν σάκκο αύτό γεμίζει ό καθένας μας μέ έναν 
άριθμό πληροφοριών ώς πρός τόν κόσμο πού τόν περιβάλλει, 

καθώς καί μέ διάφορες ίδέες ώς πρός τήν σχέση του μέ τόν κό

σμο αύτό, μέ τίς άνάγκες του, έπιθυμίες, κατακτήσεις, πεποιθή

σεις καί λοιπά. Ή σκέψις του κινείται μέ μεγάλη άνεση γύρω καί 

άνάμεσα στίς ίδέες αύτές. 

Έάν μελετήσωμε τούς έαυτούς μας, θά ίδούμε ότι όταν άρχί
ζουμε νά σκεπτώμαστε ένα θέμα, τό πνεύμα μας τείνει νά πάρη 

τήν κατεύθυνση πού έχει συνηθίσει. Κάθε κίνησις τοϋ πνεύματός 

μας γράφει ένα αύλάκι, πού σέ κάθε έπανάληψη τείνει ν' άκο

λουθήση ξανά. Μπορούμε νά μεταβάλλωμε λίγο τίς ίδέες μας, νά 

τίς χειρισθούμε, καί νά μετατρέψωμε τήν τάξη τους καί νά τίς 

μετατοπίσωμε κατά διάφορους τρόπους, βασικά όμως ή δομή 

τού πνεύματός μας συνίσταται άπό τίς ίδέες πού έχουν συγκε

ντρωθή σ' ένα ώρισμένο χρονικό διάστημα καθώς καί άπό τίς 

σχετικές άντιδράσεις. Κατά μέγα μέρος τό πνεύμα μας εΤναι 

κλειστό καί δέν παραδέχεται πρόθυμα τίς ίδέες καί τίς άλήθειες 

πού θά άναστάτωναν τήν καθιερωμένη τάξη του. 

'Ό,τι πρόκειται τώρα νά συμβή, εΤναι ή μεταβολή τοϋ κλειστού 

αύτού πνεύματος πού μοιάζει μέ σάκκο, σέ κάτι άνοιχτό καί 

έντελώς διαφορετικό. Μέ τήν λέξη άναποδογύρισμα, έννοούμε 
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τό άδειασμα τοϋ πνεύματος καί τήν τέλεια κάθαρση τοϋ περιε
χομένου του, έτσι ώστε νά πάψη νά εΤναι έκείνο πού είχε σχημα
τιστή μέ τόν καιρό, καί νά μεταβληθή σέ μιά έξαγνισμένη περιο
χή τής συνειδήσεως, έλεύθερη άπό κάθε προσκόλληση. Γνωρί
ζουμε όλοι τήν θεωρία τοϋ Άϊνστάϊν περί συνεχείας τοϋ χώρου 
καί τοϋ χρόνου, ή όποία μάς μιλά γιά μία έποχή πού θά ηταν 
έντελώς όμαλή καί κανονική, έάν δέν ύπήρχαν μέσα της διάφο
ρα άντικείμενα, όλα τά άντικείμενα τής οίκουμένης πού τήν 
ώθοϋν κατά διαφόρους τρόπους, καί δημιουργούν άνισότητες, 
καί έτσι ό χώρος αύτός καταντά τετελειωμένος καί κλειστός. 
Αύτή είναι μία έξαιρετικά διαφωτιστική άντίληψις, άνεξαρτήτως 
τοϋ άν ή θεωρία εΤναι έντελώς όρθή. Οί διάφορες ίδέες πού 
σχηματίζονται έξασκοϋν μεμονωμένα πίεση πάνω στήν συνείδη
ση, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε σέ άλλα σημεία νά τήv ώθοϋν πρός 
τό ένα κέντρο πού άποκαλοϋμε έαυτό μας, καί άλλοτε νά τήν 
άπωθοϋν άπό τό σημείο αύτό, ώστε τελικά, ό,τι θά έπρεπε νά 
άποτελή μία όμαλή, άνοιχτή έκταση, καταντά κλειστός σάκκος. 

Ή συνείδησις, πού θά πρέπει νά τήν φανταστούμε σάν κάτι τό 
άκατάλυτο καί έξαιρετικά έλαστικό - ότιδήποτε σχετικό μέ αύ
τήν είναι έλαστικό - μπορεί νά άποκατασταθή χωρίς σπασμωδι
κότητα στήν άρχική κατάστασή της, μόνον όταν έγκαταλείψη ό,τι 
κρατούσε, όπότε καί όλες οί άνωμαλίες θά έξισωθούν έντελώς, 
καί οί διάφορες πιέσεις πού τήν παρενοχλούν καί τήν συρρικνώ
νουν θά πάψουν νά ύφίστανται. Έκτός αύτού, θά άπελευθερωθή 
άπό κάθε κηλίδα η ϊχνος τής έπαφής της μέ τό παλαιό της περιε
χόμενο. Μπορούμε νά φαντασθούμε τί θαυμάσια θά είναι αύτή ή 
κατάστασις τού πνεύματος καί τής ψυχής, όταν θά είναι άνοιχτά 
πρός κάθε κατεύθυνση γιά νά σκέπτονται, νά θυμούνται καί νά 
μαθαίνουν τό κάθε τι μέ άπόλυτη άλήθεια. 'Ένα τέτοιο πνεύμα, 
χωρίς τόν έγωκεντρισμό καί τίς προκαθορισμένες ίδέες, είναι 
πνεύμα καθαρό, ίκανό νά καθρεφτίση τήν άλήθεια. 

Άπό έκεί καί ϋστερα, ή νέα του κατάστασις θά είναι μία κατά
στασις ταπεινοφροσύνης, πού μόνο σ' αύτήν είναι δυνατόν νά 
βρή κανείς τήν σοφία. Ή ταπεινοφροσύνη δέν σημαίνει, όπως 
πολλοί νομίζουν, τήν ύποτίμηση τού έαυτού μαq. 'Όταν λέγω ότι 
είμαι ένας άσήμαντος άνθρωπος, οiκτείρω τήν μικρότητά μου, 
έκφράζοντας τό συναίσθημα ότι δέν εΤμαι τόσο άξιόλογος όσο 
θά ηθελα νά είμουν. Είναι ή έπιθυμία γιά άνωτερότητα, ή λαχτά
ρα τού άτόμου νά σταθή ψηλά καί νά παίξη ένα ρόλο, έπιθυμία 
πού πηγάζει άπό τό θλιβερό συναίσθημα ότι δέν τό έχει κατορ
θώσει άκόμη. Ή ταπεινοφροσύνη μοιάζει μέ τήν σκοτεινή έπιφά-
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νεια μιάς έξαιρετικά εύαίσθητης φωτογραφικής ταινίας η πλά

κας πού καθρεφτίζει πιστά καί πραγματικά ό,τιδήποτε βρίσκεται 

μπροστά της. 

Γιά νά φθάση κανείς στό σημείο αύτό, δέν θά πρέπει νά ριχτή 
σέ μία άναζήτηση πού θά σήμαινε τήν προσπάθεια αύτοπροβο

λής, άλλά θά πρέπει νά γυμνώση τόν έαυτό του άπό κάθε τί πού 
τόν έμποδίζει νά καθρεφτίση τήν άλήθεια, μιά άλήθεια πού άφο
ρά τά πάντα, καί τόν ϊδιο τόν έαυτό του. 'Όταν ύπάρχουν οί άπα

ραίτητες συνθήκες, ή άλήθεια μάς φανερώνεται σάν σέ καθρέ

φτη. Τότε ό άνθρωπος δέν είναι άναγκασμένος νά τήν άναζητή
ση. Πρόκέιται γιά μιά κατάσταση δεκτικής άρνητικότητος, πού 

μπορεί αύτόματα νά περιλάβη μέσα της κάθε τι θετικό στόν το
μέα του. 'Εκείνοι τούς όποίους άποκαλούμε Κυρίους τής Σο
φίας, καθώς έγώ τούς άντιλαμβάνομαι, είναι πρόσωπα πού έχουν 

φθάσει στό σημείο αύτό. 
Μπροστά σέ μία τέτοια κατάσταση ταπεινοφροσύνης, πού 

άποτελεί καθαρή καί άπόλυτη αύτοάρνηση καί πού σημαίνει 
πλήρη έκμηδένιση τού έγωϊσμού καθώς καί πλήρη έλλειψη ίσχυ
ρογνωμοσύνης, ή άλήθεια πού είναι κλεισμένη σέ ότιδήποτε τύ
χει νά βρεθή άντιμέτωπο στήν κατάσταση αύτή, καταντά τελείως 
άπλή καί αύτοπόδεικτη. Γιά νά πραγματοποιηθή όμως αύτή ή τε

λεία άρνητικότης, πού είναι έπίσης καί άγνότης καί ταπεινοφρο

σύνη, πρέπει νά σταματήση κάθε είδος έμμονης στήν γνώμη, κα

θώς καί στίς ίδέες πού τό άτομο έχει ένστερνισθή καί άποτελούν 
μέρος τού έαυτού του, ή προσπάθειά του νά έντυπωσιάση τούς 
άλλους μεγαλοποιώντας η προωθώντας τόν έαυτό του, καί οί 

λοιπές παρόμοιες πράξεις του. 
'Όταν φανταζόμαστε έναν Μεμυημένο η ενα μεγάλο πνευμα

τικό "'Ον, ή ίδέα πού σχηματίζουμε γενικώς γι' αύτόν καθρεφτίζει 
τήν άγνοιά μας, έπειδή δέν άναπλάθει τήν πραγματική του κατά

σταση. Τόν φανταζόμαστε νά έχη διάφορες ύπερφυσικές δυνά
μεις, νά είναι άτομο ίκανό νά είσχωρήση σέ κρυφούς κόσμους 
καί νά προσφέρη διάφορες εϋνοιες. Τίς δυνατότητες αύτές, πι

θανόν νά τίς έχη πράγματι, άλλ' ή πραγματική άξία τής ύπάρξεώς 
του δέν είναι αύτή. Ή τελειότης δέν συνίσταται στήν κατοχή τής 

ίσχύος. Τήν αύθόρμητη άγάπη καί ;tόν θαυμασμό μας ξυπνούν 

πρό παντός ή όμορφιά τής φύσεώς του καί ή άλήθεια τής ύπάρ
ξεώς του. 

"Έχουμε όλοι μας διαβάσει σχετικά μέ τήν φύση αύτή, η τήν 
άρχή, στόν άνθρωπο, πού σανσκριτικά άποκαλείται «Μπούντι». Ή 

λέξις μεταφράζεται γενικά ώς πνευματική 'Έμφυτος γνώσις. Πα-
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λαιότερα, ή 'Άννι Μπέζαντ τήν ώνόμαζε «καθαρή Λογική». Άλλ' 
οί περιγραφές αύτές άποδίδουν μόνο ενα μέρος τής συνολικής 
έννοίας. 'Απλούστατα, θά μπορούσαμε νά τό θεωρήσωμε σάν 
τήν βαθύτερη πνευματική φύση τού άνθρώπου. Ό λόγος γιά τόν 
όποίο άναφέρω έδώ αύτό τό θέμα, είναι έπειδή μόνον όταν βρε
θούμε στήν κατάσταση έκείνη τής άγνότητος καί ταπεινοφροσύ
νης πού περιέγραψα προηγουμένως, είναι δυνατόν νά άναπτυ
χθή ή έξαιρετική ίδιότης τού Μπούντι, η τής συνειδήσεως τής 
άλήθειας, καθώς αύτό εχει όνομασθή. Είπώθηκε ότι ή καρδιά εί
ναι ή εδρα τού Μπούντι έν� τό μυαλό είναι ή εδρα τού Μάνας. Ή 
καρδιά είναι ή φύσις αύτή πού δίδει τόν έαυτό της άδίστακτα. 

Ή βασική διαφορά μεταξύ τού Μάνας καί τού Μπούντι βρί

σκεται στό ότι ένώ τό Μάνας είναι μία ένέργεια πού κατευθύνε
ται πρός τά εξω καί πρός διάφορα ίδιαίτερα η μέρη ένός συνό
λου, τό Μπούντι ένεργεί διαφορετικά. 'Αγκαλιάζει όλόκληρο τό 

άντικείμενό του, άλλά έκ τών εσω. Γνωρίζει τήν άλήθεια ένός 

πράγματος, μέ τό νά συνταυτίζεται μαζί του, γιατί ή άλήθεια αύτή 
δέν άφορά άπλώς τήν έξωτερική του έμφάνιση, τήν μορφή του, 
άλλά πρό παντός τήν έσωτερική πραγματική του ύπόσταση, άνε
ξαρτήτως μορφής, τήν άλήθεια τής ένδότερης ζωής του. Είναι 
μία διαφορετική όψις τής συνολικότητος μιός ύπάρξεως, πού εί
ναι κάτι άνάλογο μέ τήν ποιότητα η τήν έσωτερική ύφή ένός 
πράγματος. Μία τέτοια άνταπόκρισις ύφίσταται, όταν ύπάρχει τό 
είδος τής άνιδιοτελούς άγάπης. 

Καθώς λέγει ή Έλένη Πετρόβνα Μπλαβάτσκυ τό Μάνας καί 

τό Μπούντι θά πρέπει νά έλθουν σέ άρμονία μεταξύ τους προ
κειμένου νά συστήσουν τήν ένότητα Μπούντι-Μάνας. Έάν έπι

τευχθή αύτό, άνοίγονται ποικίλες δυνατότητες πού πηγάζουν 
όλες άπό τήν ίδιότητα τού νά προσφέρη κανείς τόν έαυτό του καί 
τό σύνολο τών ένδιαφερόντων του καί τής άγάπης του πρός τήν 
ζωή, σέ όλες τίς μορφές της. Ή όλοκληρωμένη προσφορά τού 

έαυτού μας είναι μία κατάστασις ύποταγής, πού δέν είναι δυνα

τόν νά έπιτευχθή μέ τήν έξάσκηση βίας. Ή προσφορά αύτή πρέ
πει νά είναι έλεύθερη καί άβίαστη. Ό άνθρωπος κατορθώνει νά 
έπιτύχη τήν χαλάρωση, τήν άγνότητα καί τήν συναισθηματικότη
τα πού είναι τό τμήμα τού έαυτού του πού είναι παράγωγο τού τύ

που «θέλω». Ή μεταβολή μας άπό εναν τρόπο τού σκέπτεσθαι 
άποτελεί ενα γίγνεσθαι, άλλ' όχι ενα αύτο-γίγνεσθαι. Είναι ενα 
ξεδίπ,λωμα πού συντελείται μέ τήν διαμέλιση τού έγώ, διαδικασία 
πού στούς με μυημένους προχωρεί γρήγορα, σάν τό λυώσιμο τών 

παγωμένων νερών, στίς άρχές τής άνοίξεως. Τό γίγνεσθαι αύτό 
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δέν μπορεί νά είναι ένσυνείδητο, άφού συντελείται χωρίς τήν 

συμμετοχή τού άτόμου. Ή άσυνείδητη ένότης πού άποτελούσε 

τήν άρχική μας κατάσταση, συντρίβεται άπό τήν αίσθηση ένός 
ξεχωριστού έγώ. Τό έγώ, όπως μπορούμε όλοι μας νά ίδούμε, εί
ναι ένα όν μέ πολλές άνάγκες. Πραγματικά, άποτελεί προϊόν 
άντιφατικών έπιθυμιών. Καί καθώς έπιθυμία γιά όποιοδήποτε 

πράγμα, είναι βασικά έγωκεντρική, δημιουργείται τό πρόβλημα 

έάν αύτό πού δημιουργεί τήν ψευδαίσθηση ένός έγώ μέ πολλές 

άντιφατικές ροπές, δέν είναι παρά ή έπιθυμία γιά τήν άπόκτηση 
καί ίδιοκτησία πολλών πραγμάτων. Μέ τήν λέξη «έγώ» δέν έννοώ 

τό « Έγώ» έκείνο τής θεοσοφιστικής μας λογοτεχνίας, πού άπο
τελεί άθροισμα όλων τών άνεπτυγμένων πνευματικών δυνατοτή
των, καί πού περικλείει μέσα του τό νήμα πού τίς συνδέει. 

θά πραγματοποιήσωμε τήν έσωτερική μας έπανάσταση, μό
νον όταν διαλύσωμε τό κέντρο άπομονώσεως, τό όποίο έχει πολ
λές μορφές δράσεως καί έκφράσεως, καί ρίχνει γύρω του κε
ραίες μέ τίς όποίες άρπάζει ό,τι έπιθυμεί, καί προσπαθεί νά τό 
κρατήση γιά τήν εύχαρίστησή τ.ου. Ή άγάπη, μέ τήν πραγματική 
πνευματική της σημασία, θά ξυπνήση μόνον όταν γκρεμίσωμε 
τόν έγωϊσμόν μας, έκδηλώνοντας κατανόηση γιά τούς συναν
θρώπους μας. Τότε, στή θέση τού βασιλείου τού έγωϊσμού, θά 
στηθή στήν καρδιά μας ένα τελείως διαφορετικό βασίλειο, πού 
θά άνήκη στήν άγάπη καί στήν κατανόηση. Κι' αύτό τό βασίλειο, 
αύτή ή κατάσταση, δέν θά είναι στατική, άλλά θά είναι μία διαρ
κής ροή ιϊ έσωτερική άνθηση. Τό ρεύμα τής ζωής θά κυλά άστα
μάτητα μέσα της, σάν μία πηγή πού άλλάζει μορφές άπό τή μιά 
στιγμή στήν άλλη. 

Μεγάλη σημασία έχει άκόμη καί νά διαβλέψη κανείς τήν πι
θανότητα μιάς τέτοιας άλλαγής. Τήν στιγμή πού θά ίδούμε τόν 
σκοπό, ξέρουμε τουλάχιστον τήν κατεύθυνση πού θά πρέπει νά 
πάρωμε. Μιά μόνη ματιά στόν σκοπό πού κρύβεται μέσα μας, μάς 
δίνει μία τρομαχτική πεποίθηση καί μία άμεριμνησία, γιά ότιδή
ποτε είναι άσχετο πρός αύτόν. Τό άτομο δέν κινδυνεύει τότε νά 
χάση τόν δρόμο του, όδηγημένο άπό τίς συμβολές τής άγνοιας, 
στά μικρά μονοπάτια πού στρέφονται γύρω άπό τό έγώ. 

Ή έπανάσταση πού πρέπει νά συντελεστή, δέν είναι μία έπα

νάσταση μέ τήν συνηθισμένη έννοια πού τής άποδίδεται, δέν εί
ναι μεροληπτική ιϊ σφοδρή. θά πρέπει νά γίνη μέσα σ' ένα περι
βάλλον κατανοήσεως καί έλευθεριίας, χωρίς άγώνα, πού θά 
σημαίνη τήν έγκαθίδρυση μιάς τάξεως διαφορετικής άπό τήν 
τάξη - ιϊ μάλλον τό χάος - πού έπικρατεί πρός τό παρόν μέσα 
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μας, μιάς τάξεως πού θά άποτελή ενα κλίμα έλευθερίας πού θά 
ξυπνά ενα αϊσθημα άγάπης πού θά σκορπά τίς άκτίνες του πάνω 
σέ όλα, φανερώνοντας στά μάτια τού ατόμου τά άξιαγάnητα 
στοιχεία πού βρίσκονται στούς άλλους. Πρός τό παρόν δέν εϊμα
στε σ' αύτή τή θέση. Τί θά πρέπει νά κάνωμε γιά νά ξυπνήσωμε 
αύτή τήν άγάπη; Ή άπάντησις πρέπει νά ειναι: 'Όλα έκείνα τά 
πράγματα πού ξεχωρίζουν σέ όμορφιά καί σέ νόημα, δέν ειναι 
δυνατόν νά δημιουργηθούν άnό τή θέλησή μας η άπό τό πνεύμα 
μας πού είναι περιωρισμένο καί άμαθές μόνο ή Φύση, δηλαδή 
μία διαδικασία έντελώς φυσική, μπορεί νά τά δημιουργήση. Ή 
Φύση ειναι ή παγκόσμια Μητέρα πού γνωρίζει πώς νά όδηyήση 
στήν καρποφορία τίς δυνατότητες πού ζούν σέ λανθάνουσα κα
τάσταση σ' όλη μας τή ζωή, πώς νά συντελέση μία πλήρη μετα
βολή, πώς νά δημιουργήση κάτι τό έντελώς νέο. Τό μόνο πού 
μπορούμε νά κάνωμε έμείς, ειναι νά άπομακρύνωμε άπό μέσα 
μας τά έμπόδια πού παρενοχλούν τήν ροή αύτή πού πρέπει νά 
συντελεστή μόνη της. 

'Ένα άτομο μπορεί νά ειναι ήλικιωμένο, άνούσιο, κλεισμένο 
στόν έαυτό του, περιωρισμένο κατά διαφόρους τρόπους. Είναι 
άραγε δυνατόν νά μεταβληθή σέ ενα νέο, δροσερό, καί έντελώς 
άνανεωμένο όν; Πώς θά έπιτευχθή αύτό τό πράγμα; 'Αδύνατον 
νά συντελεσθή άπό μέρους του, η μέ τή θέλησή του. Δέν μπορεί 
νά γίνη μ' αύτόν τόν τρόπο, έπειδή ή ζωή ειναι ή μόνη πού μπορεί 
νά άνανεώση, κι' έκείνο πού θά πρέπει έμείς νά κάνωμε, είναι ν' 
άφήσωμε τή ζωή νά κυλήση έλεύθερα. Καθώς έχει είπωθή άπό 
παλιά, ό θάνατος ειναι ό πυλώνας τής ζωής - ή άνανέωση τής 
ζωής. Θάνατος σημαίνει καταστροφή όλων τών στοιχείων πού 
παρεμποδίζουν τήν πηγή τής ζωής. Ή ζωή πού άνεβαίνει άπό τίς 
αίώνιες ρίζες τού καθενός μας, ειναι αύτή πού άνανεώνει τό 
ύποκείμενο, έτσι ώστε αύτό νά καταντά έντελώς νέο μέσα στήν 
έσώτερη ϋπαρξή του. 

Είναι δυνατόν, μέσα στά περιθώρια τού συνειδητού, νά έπι
τευχθή μία κατάστασις ύπάρξεως πού δέν θά φθείρεται, μία κα
τάστασις αίωνίας νεότητος. Ό άπελευθερωμένος άνθρωπος 
μπορεί νά έχη φυσιολογικό σώμα τό όnοίο νά γερνά μέ τό πέρα
σμα τού χρόνου, - αύτό είναι άναnόφευκτο έπειδή τό σώμα άλ
λάζει σύμφωνα μέ τούς νόμους τής ύλικής Φύσεως - άλλά έσω
τερικά, στήν ψυχή, τήν ϋπαρξή του, τόν συναισθηματικό του κό
σμο, αύτός είναι πάντα νέος καί δροσερός-, είναι πάντα σάν τό 
νεογέννητο παιδί, παρ' όλη τήν σοφία του. Δέν άξίζει νά έπεκτεί
νη κανείς τό χρονικό όριο τής ζωής, τό σπουδαίο είναι νά μπορή 
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νά μένη ψυχικά νέος, άθώος, άκέραιος, έλεύθερος καί άδιάφθο

ρος. Αύτή είναι ή φύσις ένός Μεμυημένου. 
Τί θά πρέπει λοιπόν νά κάνωμε έμείς, άφού μία παρόμοια με

ταβολή συντελείται χωρίς πίεση, χάρις σέ μία φυσική διαδικα
σία; «"Εμείς», σημαίνει ή θέλησή μας καί ή έξυπνάδα μας πού 
μπορούν νά άπομακρύνουν τά έμπόδια πού προσκρούουν στήν 
διαδικασία, καί νά άπελευθερώνουν τήν φύση αύτή πού δέν ύπο
βάλλεται σέ όρους, καί πού άποκαλούμε πνευματική φύση. 
"Ώστε λοιπόν, δύο μόνον πράγματα μάς άφορούν: πρώτον ή άλή

θεια, η μάλλον ή κατανόηση τής άλήθειας, δεύτερον ή κατεύ
θυνσις τής θελήσεώς μας πρός μίαν όσο τό δυνατόν άφιλοκερδή 
πράξη, σάν τήν έξυπηρέτηση πού προσφέρουμε χωρίς κέρδος. 
Νομίζω ότι έάν ή ζωή είναι δυνατόν νά περιοριστή ο' αύτά τά δύο 

βασικά στοιχεία, έάν άπομακρύνωμε κάθε άλλο σκοπό η έπιθυ
μία, ό,τιδήποτε μπορεί νά συμβή κατά τό διάστημα πού θά βρι
σκόμαστε σ' αύτή τήν κατάσταση έλευθερίας άπό κάθε μέριμνα 
γιά τόν έαυτό μας, θά άντιπροσωπεύη τήν άλήθεια τής βασικής 

ύπάρξεώς μας. 
'Όταν μιλάμε γιά κατανόηση, δέν έννοούμε τήν άντίληψη τών 

άφηρημένων έννοιών η τήν άποκόμιση έγκυκλοπαιδικών γνώσε
ων, άλλά μία κατανόηση ώς πρός τόν τρόπο ζωής, τού ϊδιου τού 
έαυτού μας καί τών άλλων, τού πώς πρέπει νά συμπεριφερώμε
θα, τού τρόπου μέ τόν όποίον θά πρέπει νά βλέπωμε τά πράγμα
τα. Ή κατανόηση αύτή άφορά άμεσα όλες τίς όψεις τής ζωής 
μας. Μόνο μέ τήν κατανόηση ή θέλησις μεταβάλλεται άπό έγωϊ
στική σέ άφιλοκερδή. Χρησιμοποιούμε συχνά τήν λέξη «θέλη

σις», άλλά είναι δύσκολο νά καταλάβωμε τή φύση της. Πολύ συ
χνά τήν παρερμηνεύουμε, δίνοντάς της τήν έννοια τής θελήσε
ως ένός αύταρχικού έπίμονου άτόμου. Είναι άνόητο νά ύποστη
ρίζη κανείς πεισματικά τήν άποψή του, ένάντια ατή λογική η σέ 

συνθήκες πού προσβάλλουν τήν εύτυχία καί τήν εύημερία όλων. 
Ή θέλησις, μέ τήν έννοια πού τής προσδίδεται συνήθως, γεννά 
μία συνείδηση δυνάμεως πού ένισχύει τό συναίσθημα μονώσεως 
καί ύψώνει έμπόδια ατόν δρόμο τής Μιάς Θελήσεως πού στέκει 
πίσω άπό κάθε ζωή καί έξέλιξη, τόν δρόμο ατόν όποίσ. κινείται ή 
Ζωή, όταν δέν ύπάρχει καταναγκασμός. Ή θέλησις τού Πνεύμα
τος δέν είναι ή θέλησις τής τυφλής ϋλης, τής μηχανικής έμμο

νής, ατούς ίσχυρισμούς η τής έπιθετικής αύτο-ύπερασπίσεως. 
'Όταν καταλάβουμε αύτά τά πράγματα, θ' άρχίσουμε νά βλέ

πωμε τήν κατεύθυνση πού θά πρέπει νά πάρωμε, καί τήν δυνατό
τητα νά συνεχίσωμε τόν δρόμο κατά μήκος της, άποφεύγοντας 
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διάφορα πράγματα πού θά μάς άπομάκρυναν άπό τόν δρόμο, 

όπως έπί παραδείγματι τήν άναζήτηση φυσικής ίσχύος, τήν 

ύπερτίμηση τής προσωπικότητός μας, τής καταστάσεώς μας, 

τής έπιtυχίας μας κ.λπ. Τό άτομο πρέπει νά τά έγκαταλείψη όλα 

αύτά, άν θέλη νά βαδίση πάνω ατόν δρόμο γιά τόν όποίο έχει εί

πωθή «Δέν ύπάρχει άλλη όδός άπό αύτήν», έπειδή ή άτραπός 

αύτή, πραγματική άτραπός ζωής, καί τό άτομο στήν είλικρινέστε

ρη φύση του, άποδεικνύεται ότι άποτελούν ένα καί τό αύτό. 
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Οί τρείς έπιθυμίες 

ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ- ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΖΩΗΣ

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΝΕΣΕΩΣ 

1991 

Σχόλιο άπό τό περιοδικό της Μπλαβάτσκu LUCIFER τού 

Φεβρουαρίου 1888 

Οί τρείς πρώτοι κανόνες πού άναφέρονται στό «Φώς στήν 
'Ατραπό» ϊσως νά φαίνωνται κάπως άνόμοιοι μεταξύ τους. Ή έν
νοια τήν όποία άκολουθεί ό καθένας είναι καθαρά πνευματική. Ή 
φιλοδοξία είναι τό ύψηλότερο σημείο τής προσωπικής δραστη
ριότητος που πηγάζει άπό τόν νού, καί ύπάρχει κάτι τό εύγενικό 
σ' αύτήν, άκόμη καί γιά έναν άποκρυφιστή. Άφού κατακτήσει τήν 
έπιθυμία τού νά σταθή πάνω άπ' τούς όμοίους του, ό άκούραστος 
ύποψήφιος ζητώντας νά βρή ποιές είναι οί προσωπικές του έπι
θυμίες, βρίσκει τή δίψα γιά ζωή στό έπόμενο βήμα. Γιατί όλ' αύτά 
κατατάσσονται συνήθως σάν έπιθυμίες πού έχουν άπό καιρό κα
τανικηθεί η λησμονηθεί πρίν άρχίσει ή έκ παρατάξεως μάχη τής 
ψυχής. Ή έπιθυμία τής ζωής είναι έντελώς μιά έπιθυμία τού 
πνεύματος, διόλου διανοητική καί ό άνθρωπος άντικρύζοντάς 
την άρχίζει ν' άντιμετωπίζει τήν ϊδια του τήν ψυχή. 'Όμως πολύ 
όλίγοι δοκίμασαν νά τήν άντιμετωπίσουν, κι' άκόμα όλιγώτεροι 
μπορούν νά μαντεύσουν τήν σημασία της. 

Ή σχέσις μεταξύ τής φιλοδοξίας καί τής έπιθυμίας τής ζωής 
είναι αύτού τού εϊδους. Οί άνθρωποι στούς όποίους τά ζωϊκά 
πάθη είναι δυνατά, σπάνια είναι πραγματικά φιλόδοξοι. 'Εκείνο 
πού έκλαμβάνεται σάν φιλοδοξία στούς άνθρώπους μέ δυνατή 
φύσι είναι ώς έπί τό πλείστον ή έξάσκησι μεγάλης ένέργειας γιά 
νά μπορέσουν νά έπιτύχουν τήν πλήρη ίκανοποίησι όλων τών φυ
σικών έπιθυμιών. Φιλοδοξία άπλή καί καθαρή είναι ή προσπάθεια 
τού νού πρός τά άνω, ή έξάσκησι μιάς έμφυτης διανοητικής δυ
νάμεως ή όποία άνυψώνει τόν άνθρωπο πάνω άπ' το�ς όμοίους 
του. Τό ν' άνυψώνεται κανείς, τό νά προεξέχει κατά κάποιον είδι
κό τρόπο, σέ κάποιον τομέα τέχνης, έπιστήμης η σκέψεως, είναι 
ό βαθύτερος πόθος ένός λεπτού καί καλλιεργημένου νού. Είναι 
κάτι τό έντελώς διαφορετικό άπό τήν δίψα γιά γνώσεις ή όποία 
κάνει τόν άνθρωπο διαρκώς έναν σπουδαστή μέχρι τέλους, όσο 
μέγας καί άν άποβή. 

Ή φιλοδοξία γεννιέται όταν δέν άγαπά κανείς ό,τιδήποτε γιά 
τό ϊδιο τό πράγμα, άλλά μονάχα γιά τόν έαυτό του. "Έγώ θά 
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γνωρίσω, έγώ θ' άνυψωθώ καί μέ τήν δική μου τή δύναμι». Άπό 
τούτο τό άμάρτημα έπεσαν οί άγγελοι. 

'Ένας ποιητής θεωρείται φιλόδοξος όταν γράφει γιά φήμη. 
Κι' έτσι είναι πράγματι. Μπορεί νά μή ζητά μιά θέσι στήν Αύλή, μά 
άσφαλώς ζητά τήν πιό ύψηλή θέσι πού γνωρίζει. Δέν μπορεί νά 

νοηθεί πώς ένας μεγάλος συγγραφέας θά μπορούσε πραγματι

κά νά είναι άνώνυμος, καί νά παραμένει τέτοιος. 
'Ένα πρόσωπο πού μπορεί νά σκεφθεί νά μήν έχη άπαιτήσεις 

άπ' τόν κόσμο, νά μήν έπιθυμεί νά λάβη εύχαρίστησι, οϋτε καί νά 

δίνη, μπορεί άμυδρά νά καταλάβη τήν κατάστασι στήν όποία έχει 

φθάσει ό άποκρυφιστής όταν δέν έπιθυμεί πιά νά ζήση. Μήν 
ύποθέσετε ότι αύτός ό άνθρωπος δέν παίρνει οϋτε δίνει ποτέ 

εύχαρίστησι· καί τά δύο πράγματα τά κάνει, καθώς έπίσης καί ζή. 

'Ένας άνώτερος άνθρωπος γεμάτος άπό έργασία καί σκέψι, 
τρώγει τήν τροφή του μ' εύχαρίστησι, δέν ένδιατρίβει στήν άπο

ψι αύτή καί δέν χρονοτριβεί στή μνήμη σάν τό λαίμαργο παιδί. 
Αύτό βέβαια είναι μιά είκόνα πολύ πολύ ύλική, ώστόσο τά άπλά 
του τά παραδείγματα κάποτε χρησιμεύουν γιά νά βοηθήσουν τό 

νού περισσότερο άnό κάθε άλλο. 

Άπό τούτη τήν άναλογία είναι εϋκολο νά δή κανείς ότι ένας 
προχωρημένος άποκρυφιστής ό όποίος έργάζεται μέσα στόν κό

σμο μπορεί νά είναι άπόλυτα έλεύθερος άπό τίς έπιθυμίες καί 

όμως νά δίνει καί νά παίρνει εύχαρίστησι, μέ τό ϊδιο ένδιαφέρον. 

Είναι σέ θέσι νά δίνη περισσότερη χαρά άπ' όση παίρνει γιατί δέν 
μπορεί νά νιώσει φόβο η άπογοήτευσι. Δέν φοβάται τόν θάνατο, 
μήτε έκείνο πού όνομάζεται έκμηδένισις. 'Αναπαύεται πάνω στά 

νερά τής ζωής, συνειδητά η άσυνείδητα. Δέν μπορεί νά νιώση 

άπογοήτευσι γιατί, άν καί ή εύχαρίστησι γι' αύτόν έντονα ζωηρή 

καί βαθιά, είναι τό ϊδιο γιά κείνον άν τήν χαίρεται ό 'ίδιος η ένας 
άλλος. Είναι εύχαρίστησις καθαρή καί άπλή πού δέν θολώνεται 

άπό προσωπικό πόθο η έπιθυμία. 
Τοϋτο είναι πού οί άποκρυφισταί όνομάζουν «πρόοδο», τήν 

προαγωγή τής γνώσεως άπό στάδιο σέ στάδιο. 
Σ' ένα σχολείο όποιουδήποτε εϊδους στόν έξωτερικό κόσμο, 

ή άμιλλα είναι τό μεγάλο κέντρισμα γιά πρόοδο. 'Αντίθετα ό άπο

κρυφιστής είναι άνίκανος νά κάμει καί ένα βήμα άκόμη άν δέν 

άποκτήση τήν ιδιότητα νά πραγματοποιεί τήν πρόοδο σάν άφη

ρημένο γεγονός. Κάποιος πρόκειται νά προσεγγίσει τό Θείον σέ 

κάθε στιγμή τής ζωής πάντοτε πρέπει νά ύπάρξει πρόοδος. 

'Όμως ό μαθητής πού έπιθυμεί νά είναι ό ένας πού θά προχωρή

σει τήν έπομένη στιγμή, πρέπει νά έγκαταλείψη κάθε έλπίδα γι' 
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αύτήν. Οϋτε θάπρεπε νά έχη συνείδησι προτιμώντας τήν πρόοδο 
γιά τόν άλλον ή γιά όποιοδήποτε είδος άντιπροσωπευτικής θυ
σίας. Τέτοιες ίδέες είναι κατά κάποιον τρόπο άφιλοκερδείς, εί
ναι όμως ούσιωδώς χαρακτηριστικές τού κόσμου στόν όποίο ή 
χωριστικότης ύπάρχει καί ή μορφή θεωρείται σάν νά έχη δική 
της άξία. ·Η μορφή ένός άνθρώπου πού είναι σάν ένα εϊδωλο 
ένόσω δέν κατοικεί σ' αύτήν ή σπίθα τού θείου. Σέ κάθε στιγμή ή 
σπίθα μπορεί νά έρημώση τήν ίδιαίτερη μορφή καί άπομένει μιά 
ούσιαστική σκιά τού άνθρώπου πού γνωρίζομε. 

·Αφού γίνη τό πρώτο βήμα στόν άποκρυφισμό, μάταια ό νούς
προσκολλάται στίς παλιές πίστεις καί πεποιθήσεις. Χρόνος καί 
διάστημα δέν ύπάρχουν· θεωρούνται μόνο ώς ύπάρχοντα στήν 
πρακτική ζωή χάριν εύκολίας. 

Τά ρόδα έχουνε τό δικό τους χρώμα όπως καί τά κρίνα- δέν 
μπορεί κανείς νά πή γιατί γίνεται αύτό ... Ή Φύσις είναι άδιαίρετη. 
-Υφαίνει τήν γή, καί όταν αύτό τό ένδυμα χαθή ξαναρχίζει τό
έργο της. Περιβάλλοντας τή γή σάν μιά άτμόσφαιρα τήν διατηρεί
πάντα λαμπρή, πράσινη, ύγρή καί ήλιοφώτιστη.

Τό πνεύμα τού άνθρώπου περικυκλώνει τήν γή σάν ένα πέτρι
νο πνεύμα ζωντανό μέσα στή Φύσι, πάντοτε όμως στό σύνολό 
του παραμένει πιό αίθέριο καί θείο άπ' ό,τι έκείνη είναι. 'Ατομικά 
ό άνθρωπος έχει συνείδησι τής πλατειάς άνωτερότητος τής Φύ
σεως μά όταν μιά φορά άποκτήση συνείδησι ότι άποτελεί μέρος 
ένός άδιαίρετου καί άδιάφθορου συνόλου, γνωρίζει έπίσης ότι 
αύτό τό όλον τού όποίου καί έκείνος είναι ένα μέρος, ϊσταται 
ύπεράνω τής Φύσεως. Ό έναστρος ούρανός είναι ένα θέαμα 
πού προξενεί δέος στόν άνθρωπο πού είναι άπλώς άνιδιοτελής 
ώστε νά έχη συνείδησι τής μικρότητός του σάν άτομο- σχεδόν 
τόν κατασυντρίβει. Μιά φορά όμως πού θ' άγγίξη έκείνη τήν δύ
ναμι πού έρχεται άπό τό γνώθι σαύτόν σάν μέρος τού άνθρώπι
νου πνεύματος, τίποτε δέν μπορεί μέ τό μέγεθός του νά τόν συ
ντρίψη. Γιατί καί άν οί τροχοί τού άρματος τού έχθρού περάσουν 
πάνω άπ' τό σώμα του, ξεχνά πώς αύτό είναι σώμα του καί ξανα
σηκώνεται νά πολεμήση. 

·Όμως στήν κατάστασι αύτή δέν μπορεί κανείς ποτέ νά φθά
ση, οϋτε κάν νά πλησιάση, άν δέν κατακτηθή καί ή τελευταία άπό 
τίς τρείς έπιθυμίες. Πρέπει νά κατανοηθούν καί ν' άντιμετωπι
σθούνε μαζί. 

'Άνεσις, στήν γλώσσα τών άποκρυφιστών είναι μία λέξις εύ
νόητη. Καί είναι έντελώς άνώφελο γιά έναν νεόφυτο νά έξασκή 
τήν καταπίεσι ή τόν άσκητισμό όπως κάνουν οί φανατικοί θρη-
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σκευόμενοι· γιατί μπορεί ατό τέλος νά προτιμήση τίς στερήσεις, 

όπότε αύτό γίνεται ή άνεσίς του. Τό νά είναι κανείς άστεγος είναι 

μιά κατάστασι πού ό θρήσκος Βραχμάν ύπόσχεται ατόν έαυτό 

του, καί πού στήν έξωτερική θρησκεία θεωρείται ότι αύτός έκ

πληρώνει τήν ύπόσχεσί του άν άφήση γυναίκα καί παιδί νά γίνη 

ζητιάνος όδοιπόρος. 'Ωστόσο όλες οί έξωτερικές μορφές τής 
θρησκείας είναι μορφές άνέσεως, καί οί άνθρωποι κάνουν τάμα

τα έκστρατείας μέ τό ϊδιο πνεύμα πού δίνουν τίς ύποσχέσεις φι
λίας. Ή διαφορά άνάμεσα ο' αύτές τίς δύο πλευρές τής ζωής εί
ναι άπλώς φαινομενική. Τό νά ζή ό νεόφυτος μέ γυναίκα καί παι
δί κάτω άπό τή σκεπή ένός γνώριμου δένδρου καί νά έκπληρώνει 

τά καθήκοντα τού πολίτη, μπορεί - μέ τήν έσωτερική έννοια - νά 

είναι περισσότερο άστεγος παρά άν ήταν ένας όδοιπόρος η 

ένας άπόβλητος. 

Τό πρώτο μάθημα ατόν πρακτικό άποκρυφισμό πού συνήθως 
δίνουν σέ ενα μαθητή είναι νά έκτελή τά καθήκοντά του καθώς 

τού παρουσιάζονται άμεσα, μέ τό ϊδιο λεπτό μίγμα ένθουσιασμού 

καί άδιαφορίας όπως ό νεόφυτος πού θά φανταζότανε τόν έαυτό 
του ίκανό v' αύξάνη ατό μέγεθος ένός κυβερνήτου τού κόσμου. 

Ό κανών αύτός μπορεί νά βρεθή ατά Εύαγγέλια καί στήν 

Μπαγκαβάντ - Γκιτά. Ή άμεση έργασία, όποιαδήποτε καί άν εί
ναι, έχει τήν άφηρημένη άξίωσι τού καθήκοντος, καί ή σχετική 
της σημασία η μή σημασία δέν μπορεί νά έκτιμηθή. Καί δέν μπο

ρεί νά τηρηθή ό νόμος αύτός άν δέν έξαφανισθή γιά πάντα κάθε 

έπιθυμία γιά άνεσι. Οί άκατάπαυστες βεβαιώσεις καί έπιβεβαιώ
σεις τού προσωπικού έαυτού πρέπει γιά πάντα νά έγκαταλει

φθούν· είναι χαρακτηριστικά τούτου τού κόσμου, όπως καί ή έπι
θυμία τού νά έχωμε κάποια κατάθεσι στήν τράπεζα η νά διατη

ρούμε τήν άφοσίωσι ένός άγαπημένου προσώπου, καί είναι έπί

σης ύποκείμενα στήν άλλαγή, πού είναι χαρακτηριστική αύτού 
τού κόσμου. 'Αλλαγή, άπογοήτευσις, άπελπισία θά στριμώξουν 

τόν νεόφυτο, μέ τήν πρόσκλησί του· γιατί θέλησίς του είναι νά 

μάθη γρήγορα έκείνο πού έχει νά μάθη. 
Καθώς θά έξαλείφη αύτά τά κακά, πιθανόν v' άντικαταστα

θούν άπό άλλα χειρότερα - ένας δυνατός πόθος γιά ζωή ξεχωρι

στή, έντυπωσιακή, γιά τήν αύξησι τού έαυτού θά όρμήσουν έπά
νω του καί θά σαρώσουν τούς άδύνατους φραγμούς πού έχει 
ύψώσει- καί τέτοιοι φραγμοί, όπως ό άσκητισμός καί ή άπάρνη
σις, δέν θά σταθούνε ούτε μιά στιγμή μπροστά σ' αύτήν τήν πα

λίρροια τού συναισθήματος. Ό μόνος φραγμός είν' έκείνος πού 

ύψώνεται άπό τίς καινούργιες έπιθυμίες. Γιατί είναι έντελώς 
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άνώφελο γιά τόν νεόφυτο τό νά φαντάζεται ότι μπορεί νά φθάση 
πέρα άπ' τή χώρα τών έπιθυμιών. Δέν μπορεί άφού είναι άκόμα 
ένας κοινός θνητός. 

Ή Φύσις πρέπει νά κάνη λουλούδια ένόσω είναι Φύσις καί τό 
άνθρώπινο πνεύμα θά έχανε όλοκληρωτικά τήν ύπόστασί του σ' 
αύτήν τήν μορφή τής ύπάρξεως άν δέν έξακολουθούσε νά έπι
θυμή. Δέν μπορεί ό άνθρωπος σέ μιά στιγμή ν' άποσπάση τόν 
έαυτό του άπό τούτη τή ζωή τής όποίας άποτελεί ούσιώδες μέ
ρος. Μπορεί μόνο ν' άλλάξη τή θέσι του σ' αύτήν. Καί ό άνθρω
πος έκείνος πού ή διανοητική ζωή του κυβερνά τήν ζωώδη, άλ
λάζει τήν κατάστασί του· όμως βρίσκεται άκόμα ύπό τό κράτος 
τής έπιθυμίας. Ό μαθητής πού πιστεύει ότι είναι δυνατόν νά γίνη 
άνιδιοτελής μέ μία μόνιμη προσπάθεια, θά δή τόν έαυτό του νά 
έκσφενδονίζεται μέσα σ' έναν βαθύτατο λάκκο σάν συνέπεια τής 
άπερίσκεπτης προσπάθειάς του. Συλλάβετε μιά νέα τάξι έπιθυ
μιών - καθαρώτερη, πλατύτερη, εύγενέστερη καί άκουμπήστε τά 
πόδια σας σταθερά στή σκάλα. Μόνο στό τελευταίο καί ύψηλό
τερο σημείο της, σ' αύτήν τήν ίδια τήν είσοδο τής Θείας Ζωής, 
είναι δυνατόν νά κρατήσωμε στερεά έκείνο πού δέν έχει μήτε 
ούσία μήτε ϋπαρξι. 

Τό πρώτο μέρος άπό τό «Φώς στήν 'Ατραπό» είναι μιά μουσι
κή χορδή· οί νότες πρέπει νά κτυπηθούν μαζί. Μελετήστε καί 
κρατήστε τίς καινούργιες έπιθυμίες πρίν πετάξετε τίς παληές, 
είδεμή θά χαθήτε μέσα στήν τρικυμία. Ό άνθρωπος ένόσω είναι 
άνθρωπος χρειάζεται κάποιο σκαλοπάτι γιά νά σταθή, κάποιαν 
ίδέα νά κρατήση. "Ας εΤναι όμως τό έλάχιστο δυνατόν. Νά μαθαί
νετε όπως μαθαίνει καί ό άκροβάτης, άργά καί προσεκτικά, γιά 
νά γίνετε πιό άνεξάρτητοι. Πρίν έπιχειρήσετε νά πετάξετε τό 
κακό τής φιλοδοξίας -τήν έπιθυμία γιά κάτι, όσο λεπτό καί ύψη
λό έξω άπό τόν έαυτό σας-, κρατήστε τήν έπιθυμία νά βρήτε τό 
φώς τού κόσμου μέσα σας. Πρίν έπιχειρήσετε νά πετάξετε τήν 
έπιθυμία τής συνειδητής ζωής, μάθετε νά προσβλέπετε στό 
άφθαστο μέ άλλα λόγια, σ' έκείνο πού ξέρετε πώς μπορείτε νά 
φθάσετε μονάχα στήν μή συνειδητή κατάστασι. Γνωρίζοντας ότι 
ό σκοπός σας εΤναι τού ύψηλού αύτού χαρακτήρος, ότι ποτέ δέν 
θά φέρη συνειδητή έπιτυχία, ποτέ άνεσι, ποτέ δέν θά σάς όδηγή
ση στόν προσωπικό σας έαυτό, σέ κάποιον ούρανό άναπαύσεως 
η σέ κάποια θέσι έυχάριστης δράσεως, - γνωρίζοντας όλα τούτα, 
κόβετε όλη τή δύναμι καί έξουσία τών έπιθυμιών τής κατώτερης 
άστρικής φύσεως. 

Ή πανοπλία τού πολεμιστού πού σηκώνεται νά πολεμήση γιά 
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σάς ατή μάχη, πού περιγράφεται ατό δεύτερο μέρος τού «Φώς 

στήν 'Ατραπό», είναι σάν τό πουκάμιστο τού εύτυχισμένου άν

θρώπου τής παληάς ίστορίας: ό βασιληάς έπρόκειτο νά θερα

πευθή άπό όλες τίς άρρώστιες του άν κοιμόταν μ' αύτό τό που

κάμισο. 'Όταν όμως βρέθηκε ό μόνος εύτυχισμένος άνθρωπος 

ατό βασίλειό του, αύτός ήταν ένας ζητιάνος ξένιαστος καί χωρίς 
πουκάμισο. 

Ό κοσμικός άνθρωπος, όσο λεπτός καί καλλιεργημένος καί 

άν είναι, έμποδίζεται άπό χίλιες δυό σκέψεις, καί συναισθήματα 

πού πρέπει νά παραμερισθούν πρίν μπορέση νά σταθή άκόμα καί 

ατό κατώφλι τού άποκρυφισμού. Καί πρέπει νά σημειώσωμε ότι 

κυρίως έμποδίζεται άπό τήν πανοπλία πού φορεί ή όποία τόν 

άπομονώνει. 'Έχει προσωπική ύπερηφάνεια καί αύτοσεβασμό. 

Τά πράγματα αύτά πρέπει νά πεθάνουν καθώς θ' άποσύρεται ή 

προσωπικότης. 

Ή πορεία πού περιγράφεται ατό πρώτο μέρος τού βιβλίου 

είν' έκείνη πού βγάζει τό όστρακο τούτο καί τό πετά μακρυά γιά 
πάντα. 

Τότε ό πολεμιστής ξεπετιέται άοπλος, άνυπεράσπιστος, 

άπρόσβλητος ταυτισμένος μέ τούς καταπιέζοντας καί τούς πιε
ζομένους, μαχόμενος όχι πιά άπό δώ κι' άπό κεί, παρά μόνο γιά 

τό Θείον, τό ϋψιστον πάντων. 

�
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΦΥ ΛΛΙΔΕΣ 

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ 

'Όταν στερεύη ή πηγή της Δημιουργίας 

1991 

«ΠΡΩΪΑ» 17 Α ΥΓΟΥΣΤΟΥ 1931 

Έάν ύπήρχε καμμία άνάγκη καί άλλων πειστηρίων περί τού 
ότι ό Δυτικός Πολιτισμός πνέει τά λοίσθια, θά ήμπορούσε κανείς 
ν' άναφέρη ένα σύμπτωμα πάρα πολύ χαρακτηριστικόν: Είς τό 
πεδίον τής διανοητικής παραγωγής έπικρατεί, σήμερον ίδίως, ή 
τάσις τής άνασκαλίσεως όλων τών δυνατών λεπτομερειών μερι
κών γεγονότων, τά όποία συχνά δέν είχαν καί μεγάλην σημασίαν. 
Καί παρατηρείται μία έκπτωσις τής πνευματικής λεγομένης 
δημιουργίας, έκπτωσις πού έκδηλώνεται, κατά τά τελευταία 
αύτά χρόνια, μέ τήν ύπερπαραγωγήν βιογραφικών μονογραφιών 
καί δοκιμίων, μέ τήν πλημμύραν τών «·Απομνημονευμάτων», μέ 
τήν νοσηράν έπιμονήν είς τήν έξακρίβωσιν μικρολόγων άσημα
ντοτήτων διά κάποιο γεγονός, έστω καί μεγάλης σημασίας διά 
τήν άνθρωπίνην έξέλιξιν, διά τήν ζωήν ένός συγγραφέως, ιϊ καλ
λιτέχνου, έστω καί πραγματικού δημιουργού. 

Αύτή ή μικρολόγος πολυπραγμοσύνη, πού ξεγελςι πρό πά
ντων όσους πάσχουν άπό αύτήν καί τους δίδει τήν θλιβερόν δια
νοητικήν οϊησιν τής «πολυμαθείας», είνε άλάθητον σύμπτωμα 
μιάς έποχής πνευματικής καταπτώσεως. 'Όταν οί λαοί διανύουν 
μίαν περίοδον πραγματικής δημιουργικότητος, δέν έχουν καιρόν 
νά ένδιαφέρωνται διά τάς λεπτεπιλέπτους αύτάς μικρολογίας. 
Ζούν τήν ζωήν συναρμονισμένοι μέ τόν γενναίον ρυθμόν της καί 
όσοι ζούν πραγματικώς -δηλαδή συνεργάζονται δημιουργικώς 
μέ τήν Ζωήν - δέν ήμπορούν νά τήν έπισκοπήσουν μέ διάθεσιν 
κριτικήν. Αύτό ήμπορεί νά τό κάμη κανείς μόνον όταν βρεθή έξω 
άπό τό ρεύμα τής άθάνατης Ζωής, όταν άρχίση νά στειρεύη μέσα 
του ή Πηγή τής Δημιουργίας - όταν έχη γηράσει έσωτερικώς, 
οίαδήποτε καί άν είνε ή φυσική ήλικία του. Διά τούς νέους όργα
νισμούς, - εϊτε άτομα είνε, εϊτε λαοί, εϊτε άνθρώπινα συγκροτή
ματα - τό παρελθόν δέν έχει καμμίαν σημασίαν. Οί νέοι δέν σκο
τίζονται ποτέ διά τό «χθές»· τό λησμονούν χωρίς καμμίαν δυσκο
λίαν· ζούν έντατικώς είς ένα «τώρα» έλκυόμενοι, ώσάν άπό μα
γνήτην ίσχυρότατον, πρός ένα αϋριον, είς τό όποίον ή νεανική αί
σιοδοξία των προεκβάλλει είς πράγμα δλας τάς έφέσεις, τάς τά-
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σεις, τάς έπιθυμίας των. 'Αντιθέτως, όσοι έγήρασαν ζούν μέ τήν 
όλοένα περισσότερον καταθλιπτικήν άνάμνησιν τού «χθές». 
Προσπαθούν νά άναχαιτίσουν τήν προϊούσαν στείρωσιν τής έσω
τέρας των δημιουργικότητος μέ τήν άντλησιν άναμνήσεων άπό 
τήν προτέραν των πνευματικήν άλκήν· καί έφ' όσον ή φθορά 
πλησιάζει πρός τήν συμπλήρωσίν της, τόσον ή άπεγνωσμένη τά
σις πρός τήν άνασκόπησιν γίνεται περισσότερον άγωνιώδης καί 
μικροπράγμων καί άσημαντολόγος. 

Τούτο συμβαίνει μέ τήν μεγαλυτέpαν μερίδα τών «διανοου

μένων» τού τέλους αύτού τής έποχής τού Δυτικού Πολιτισμού. 

Μικρολογούν περιπλανώμενοι είς κριτικούς λαβυρίνθους έννο

ούν νά συλλέξουν όλος τάς λεπτομερείας τού βίου διαφόρων 

μεγάλων, μετρίων, μικρών καί έλαχίστων άνδpών· έντpυφούν είς 

τήν άνεκδοτολόγον άπομνημονευματογpαφίαν· άνάγουν είς τά 

ζητήματα πνευματικού ένδιαφέροντος άπειpοελαχίστας λεπτο

μερειακός άναξιότητας καί ποτέ ή καλλιέργεια τού άδειανού 

«ϋφους», τής άνοησίας πού λέγεται «λογοπαίγνιον» (άλλο, αύτό, 

άλάθητον σύμπτωμα πνευματικής έκπτώσεως), τής κοπιώδους 

προσπαθείας διά τήν έξακρίβωσιν τού τί έκαμνε είς τήν τάδε 

έποχήν ό τάδε μέγας η μέτριος άνήp, δέν είχε φθάσει είς τήν 

σημερινήν θλιβερόν άποθέωσιν. Ποτέ άλλοτε δέν ήτο τόσον έπί

καιpον τό σατυρικόν έπίγραμμα τqύ Σολωμού, πού έπιγpάφεται 

«Ξερή πολυμάθεια»: 

« Έδώ ήταν κάποιος άνθρωπος κ' έκεί ήταν κάποιος τόπος». 

Ή μικρολόγος αύτή διανοητική πολυπραγμοσύνη, είνε τό φυ

σικόν κατακάθισμα καί κατάντημα μιάς καταρρεύσεως πού άρχι

σεν άπό τό πρώτον ημισυ τού παρελθόντος αίώνος, όταν, κατά τό 

1848, ήκούσθησαν οί πρώτοι σοβαροί τριγμοί ένός πολιτικού, 

κοινωνικού καί οίκονομικού καθεστώτος, στερημένου τής πα
λαιάς -καλής η κακής- πίστεως καί γυμνού άπό οίανδήποτε νέον 

πνευματικότητα. Έξεδηλώθη, έν πρώτοις, μέ τήν άνθησιν τής 

κριτικής. Ή κριτική, παρ' όλην τήν ώρισμένην άξίαν της, είνε καί 

αύτή σημείον καταπτώσεως δέν είνε θετική δημιουργία. 'Όταν ή 

δημιουργικότης κουρασθή, τότε φυτρώνει τό λεπτοφυές καί άο
σμον άνθος τής κριτικής - άνθος πού φύεται μόνον είς έκτάσεις 

πού άπεξηpάνθησαν καί έπτώχυναν απο κάθε pωμα

λέαν καί άδρήν βλάστησιν πνευματικήν. Τάς έποχάς τής εύτυχι

σμένης άνθήσεως τών μεγάλων πολιτισμών, έποχάς γενναίας 

δημιουργίας, δέν είχε καιρόν νά κάμνη κριτικήν. Ύπήρχεν ένας 
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κοινός γνώμων τού καλού, τού όρθού καί τού μέτρου, είς τόν 
όποίον όλοι ύπήκουαν αύτομάτως, χωρίς έπίπονον προσπάθειαν, 
φυσικά, άβίαστα. Διότι είς αύτάς τάς σπανίας καί εύλογημένας 
έποχάς τών άνθρωπίνων έξελίξεων, οί άνθρωποι είνε συγχορδι
σμένοι μέ τόν μεγάλον ρυθμόν τής Ζωής, άκολουθούν αύθορμή
τως τούς νόμους της καί δημιουργούν. Ένώ ή κριτική είνε ή έν
συνείδητος καί έπίμοχθος προσπάθεια τής άνακτήσεως μιάς χα
μένης ηδη δημιουργικότητος. 'Όταν κανείς -άτομον η λαός- δέν 
είνε πλέον ίκανός νά ζήση τήν Ζωήν, τήν άναλύει, τήν κάμνει 
άντικείμενον κριτικής μελέτης, τήν «φιλοσοφεί». 

Μήπως, όμως, αύτή ή κριτική, πού ηκμασεν έπί έναν αίώνα, 

κατώρθωσε τίποτε; Μήπως άναχαίτισε τίποτε; Μήπως μετέβαλε 
τίποτε; Άπ' έναντίας έπειδή καί αύτή, κατ' άνάγκην, ώς προϊόν 
παρακμής, έπρεπε νά έχη -καί τά έχει- όλα τής παρακμής τά 
στοιχεία, δέν κατώρθωσε τίποτε άλλο, παρά νά έπιτείνη τή σύγ
χυσιν τών πνευμάτων. Κάθε κριτικός, -καί ό λόγος είνε περί τών 
διασημοτέρων- προσέφερεν είς τούς διανοουμένους καί τούς 
καλλιτέχνας τής έποχής του ένα ζευγάρι ματογυάλι τής ίδικής 
του συνταγής διά τήν έπανόρθωσιν τού άποπλανητικού άστιγμα
τισμού τών συγχρόνων του. Άλλά μήπως ήτο βέβαιον, ότι ό ϊδιος 
έβλεπε σωστά, ότι ήτο άπολύτως άνεπηρέαστος άπό τό περιβάλ
λον τής παρακμής, πού τόν έδημιούργησε, άπολύτως έλεύθε
ρος; 

'Έτσι, είς τάς μεταβατικός αύτάς περιόδους έπικρατεί ένας 
πνευματικός κλυδωνισμός, μία άσυνέπεια, άσυμμετρία καί σπα
σμωδικότης τάσεων καί ψηλαφήσεων. Ή άνωτέρα έκείνη έκδή
λωσις τού άνθρώπου πού λέγεται τέχνη, έξευτελίζεται είς «τε
χνοτροπίας». Ό καλλιτέχνης -έκτός άν είνε καλλιτέχνης άληθι
νός- χάνει τό αϊσθημα τής άρμονίας, τήν βαθειάν αϊσθησιν τού 
καλού, καί γλυστρςi είς τούς «τρόπους». Άντί ν' άπευθύνεται είς 
τήν αίωνιότητα, άπό τήν όποίαν άντλεί ό πραγματικός δημιουρ
γός, κραυγάζει ύστερικώς είς τό κενόν, είς τό χάος. Καί βλέπο
μεν, είς τήν σημερινήν έποχήν μας νά έναλλάσσωνται, αντί καλ
λιτεχνικής δημιουργίας, διάφορα πραξικοπήματα ποικιλωνύμων 
«σχολών» - ένα πλήθος διανοητικών άκροβασιών είς τό πεδίον 
τής Τέχνης, πού χαρακτηρίζονται μέ παράξενα όνόματα λήγοντα 
είς «ισμός» -κλασσικισμός, ρωμαντισμός, παρνασσισμός, ντεκα
νταντισμός, έξπρεσσιονισμός, ίμπρεσσιονισμός, κυβισμός, φου
τουρισμός ... 
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Είς τήν έnιστήμην συμβαίνουν τά ϊδια καί χειρότερα. Διά τούς 
άρχαίοuς 'Έλληνας -διά τήν έnοχήν της άνθήσεως τού πολιτι
σμού τών 'Αρχαίων 'Αθηνών- ή 'Επιστήμη ήτο μία καί άδιαίρετος, 

όπως άδιαίρετος καί μία ήτο πάντοτε δι' όλους τούς άρχαιοτέ

ροuς τού 'Ελληνικού πολιτισμού. Ήτο κτήμα τών έξαιρετικών 
πνευμάτων, άλλ' ήμnορούσεν ό καθείς νά τήν nλησιάση, όν εΤχεν 
άρκετά πνευματικά διά τούτο έφόδια. Ό έnιστήμων ήτο τότε πα

νεπιστήμων πραγματικός. 'Όσον καί όν, κατ' άνάyκην πού άnορ

ρέεί άnό τήν φύσιν τήν ίδίαν της λειτουργίας τού πνεύματος διά 

τού άνθρωπίνοu έγκεφάλοu, ύnηρχαν όλίγοι είδικεuμένοι έπι
στήμονες, όπως ό Γαληνός, ό 'Αρχιμήδης, οί σκεπτόμενοι της 

έnοχης έξήταζαν όλος τάς πλευράς τού άνθρωnίνοu έnιστητού· 

δέν έχώριζαν τήν Γνώσιν είς κεφάλαια είδικά, ή 'Αστρονομία, ή 

Γεωμετρία, ή Φιλοσοφία δέν εΤχαν σύνορα μεταξύ ίων· ό Πυθα
γόρας δέν έξεχώριζε τήν φιλοσοφικήν του σκέψιν άπό τήν έnι

στήμην τών άριθμών. Οί έnιστήμονες τών εύτuχισμένων έnοχών 
ένός ακμαίου πολιτισμού εΤνε πνεύματα γενικά, ίκανά νά περιλά

βουν είς τήν διανοητικήν των προοnτικήν ένα σύνολον - καί σύ
νολον άδιαίρετον καί αίώνιον εΤνε ή Ζωή. 

Σήμερον, ή πνευματική κατάπτωσις, πού εΤνε τό σύμπτωμα 
τού φθίνοντος πολιτισμού, έκδηλώνεται, είς τό έnιστημονικόν 
πεδίον, μέ τόν καθημερινώς έnιτεινόμενον πολλαnλασιασμόν 
τών είδικοτήτων καί μέ τήν άναγωγήν είς κλάδους είδικούς όλων 

έκείνων τών δευτερευουσών έδρών τού πολυεδρικού πρίσματος 
της Γνώσεως. Καί ή είδίκεuσις αύτή όχι μόνον φονεύει τήν γενι

κήν έnιστημονικήν άντίληψιν, πού εινε άnαραίτητος, άλλά καί 
δημιουργεί όλοένα νέας πηγάς έnιστημονικης nτωχαλαζονείας: 

όρίστε νά πείσετε έναν σημερινόν «άνθρωπογεωγράφον», ότι ή 
είδικότης του έχει σχέσιν μέ πράγματα λεπτομερειακά πού ένας 

άληθινός έnιστήμων θά τά έγνώριζε κατά βάθος είς τάς μεγάλος 
των γραμμάς, καί θά ήμπορούσεν, έάν ειχε όρεξιν καί καιρόν καί, 

nρό πάντων, αίτίαν λογικήν, νά τά έnεξεργασθή είς τάς λεnτομε

ρείας των κάθε στιγμήν 'Ομοίως ένας είδικός είς τήν «θρησκο

λογίαν» θά έπαραξενεύετο πολύ όν τού έλεγε κανείς, ότι πολυ

πραγμονεί καί άσημαντολογεί άnό της γενικής έnιστημονικης 

άnόψεως. 

Ύπηρξε καί άλλοτε μία έnοχή, πού ένας πολιτισμός έπολu

nραγμονούσε καί άσημαντολογούσε διανοητικώς κατά τόν ϊδιον 

τρόπον, κατά τά χρόνια της παρακμής του. Ή 'Αλεξανδρινή μι-
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κρολόγος έποχή τής 'Ελληνικής καταπτώσεως μάς είνε πολύ 
γνωστή καί είνε παράδειγμα πολύ ένδιαφέρον. 'Αντί τής βα
θειάς, άπλής σκέψεως, τό περίτεχνον, τό πολυσύνθετον, τό πε
ρίπλοκον σόφισμα, ό άκροβατικός συλλογισμός. 'Αντί μιάς 
πηγαίας δημιουργικότητος, ή δουλική μίμησις. 'Αντί τού γεν
ναίου αίσθήματος άπέναντι ένός έργου καλλιτεχνικού, τού αί
σθήματος πού ητο ή άμεσος άπόκρισις τού κοινού τών άνθρώ
πων είς τήν γνησίαν έσωτερικήν φωνήν τού δημιουργού, τό πο
νήρευμα τής τεχνολογίας, τής γραμματολογίας, τής διανοητικής 
άνατομίας, τής κριτικής. 'Αντί τής πλουσίας άρμονικότητος, ή 
έκλέπτυνσις ή άσθενική. 'Αντί τού αίσθήματος, ή αίσθηματικό
της. 'Αντί τής νοήσεως, ή «διανοητικότης». 

Οί Ρωμαίοι δέν είχαν ίδικόν των πολιτισμόν, καλλιέργειαν ίδι
κήν των, όταν έπεκράτησαν χάρις είς τήν κρατικήν των όργάνω
σιν καί είς μίαν πολιτειακήν πειθαρχίαν, πάρα πολύ ύλόφρονα καί 
άβαθή. Οί 'Ετρούσκοι άφήκαν είς τό Λάτιον μίαν πενιχροτάτην 
πνευματικήν κληρονομίαν. Ή διανόησίς των έξυπηρετούσε μό
νον τάς άνάγκας άπλοϊκών άγροτών. Καί όταν τό Λάτιον έγινε 
Ρώμη καί οί άπόγονοι τών θρεμμάτων τής λυκαίνης έξάπλωναν 
τήν κυριαρχίαν των έπάνω είς τήν τότε γνωστήν οίκουμένην, οί 
Ρωμαίοι ήσθάνθησαν τήν άνάγκην μιάς πνευματικής καί καλλιτε
χνικής διακοσμήσεως τού κρατικού των οίκοδομήματος. 'Επή
ραν τόν Έλληνικόν πολιτισμόν άπό τά χέρια τών 'Αλεξανδρινών 
καί τής Σχολής τών 'Αθηνών, πού είχε καί αύτή ξεπέσει είς ίνστι
τούτον σοφιστείας καί άδειανής ρητορείας, καί τόν μετέφρασαν 
κατά τόν τρόπον των. Ή δουλική μίμησις ητο τό περισσότερον 
καταφανές χαρακτηριστικόν τού Ρωμαϊκού πολιτισμού. Είς τό 
ήμιβάρβαρον Λάτιον ό Λίβιος 'Ανδρόνικος, ένας 'Έλλην δούλος, 
ητο ό πρώτος πού μετέφρασεν είς άτέχνους 'Ετρουσκικούς ρυθ
μούς, τά έπη τού 'Ομήρου. Ό 'Έννιος, άργότερα, έκαμε κάτι χει
ρότερον: τούς μετέφρασεν είς δακτυλικόν έξάμετρον καί έπολι
τογράφησεν είς τήν Ρώμην όλα τά 'Ελληνικά μέτρα, χωρίς νά τού 
περάση άπό τόν νούν ότι ή 'Ελληνική μετρική έβασίζετο είς τήν 
προσ41διακήν έναλλαγήν τών μακρών καί τών βραχέων, τών όξέ
ων καί βαρέων τόνων τής 'Ελληνικής προφοράς καί ότι ή προ
φορά τής Λατινικής ητο βασικώς διαφορετική, τονική. 'Ομοίως ό 
βάρβαρος Μούμμιος έκουβαλούσεν είς τήν Ρώμην καραβιές 
άπό 'Ελληνικά γλυπτά διά νά πλουτίση τήν κυρίαρχον μέ τά λά
φυρα τού καλλιτεχνικού πολιτισμού τής ύποδουλωθείσης 'Ελλά
δος. 'Όλ' αύτά, όμως, δέν άφωμοιώθησαν ποτέ άπό τήν πολυσύν
θετην άνθρωπίνην μάζαν πού έλέγετο Ρώμη. Καί ό ψεύτικος καί 
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κίβδηλος πολιτισμός της έξε rράπη είς τήν γενικήν άποχαλίνωσιν 

πού έσημείωσε τήν άρχήν τής πτώσεώς της, τής κατακρημνίσε

ώς της άπό τό φύσημα μιάς ψυχικής έπαναστάσεως πού ήτο ό 
Χριστιανισμός. 

Άσημαντολογία, μικροπραγμοσύνη, περίπλοκος άναλυτική 

μανία, άκατάσχετος ροπή πρός άτελείωτην ύποδιαίρεσιν τής εί

δικεύσεως τών κατά μέρος γνώσεων, περίτεχνος έλικοδρομία 

τής διανοήσεως, συλλογιστικοί άκροβατισμοί, ύστερική εύαισθη

σία, άγωνιώδεις ψηλαφήσεις - όλα, έν γένει, τά συμπτώματα τής 

άπωλείας τής σωστής προοπτικής, τής ύγιούς πνευματικής όρά

σεως, όλα τά άλάθητα συμπτώματα τής καταρρεύσεως ένός πο

λιτισμού, τά βλέπομεν είς τήν σημερινήν μας έποχήν. Άλλ' 

ύπάρχουν καί μερικά «γενικά» πνεύματα πού σκέπτονται καί βλέ

πουν μέσα είς μίαν Αίωνιότητα, όπως ό Άϊνστάϊν. Καί ηρχισαν ν' 

άκούωνται, άραιαί άκόμη, άλλά χαρακτηριστικοί τής προσεγγίσε

ως μιάς νέας αύγής, μερικοί φωναί μιάς νέας πνευματικής άφυ

πνίσεως. 

Αύτή θά πραγματοποιηθή όταν διαλυθή βαθμηδόν ή άποπνι

κτική αύτή όμίχλη τής σημερινής χαώδους ύστερίας. Καί, διά νά 

διαλυθή, άπαιτείται ή γενναία, ή ζωογόνος πνοή τής πνευματικής 

έλευθερίας. 'Όσον περισσότερον έπιτακτική γίνεται ή δίψα τής 

άπελευθερώσεως αύτής, ή δίψα τής διαυγούς έκτάσεως, τού 

καθαρού πνευματικού άέρος, τόσον τό τελικόν γκρέμισμα όλων 

τών προσκομμάτων, όλων τών ψευδών πού συναπαρτίζουν τόν 

Δυτικόν αύτόν πολιτισμόν, θά πλησιάζη νά πραγματοποιηθή. Διό

τι -ός μήν άπατάται κανείς- χωρίς αύτήν τήν μεγάλην πνευματι
κήν έπανάστασιν, ή έπανεύρεσις τής πραγματικής άνθρωπίνης 

άξίας δέν είνε δυνατή. 
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Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΝΕ ΚΛΕΙΔΙ; 

ΑΙΔΕΣ. ΖΑΝΟΥ ΓΟΥΤΟΥΤΑ 

Ή Παιδεία είνε κλειδί νά άνοίξει τήν πόρτα τού έσωτερικού 
άνθρώπου, πού συνήθως δέν γνωρίζει τί κουβαλάει μέσα του; 

'Ασφαλώς ύπάρχουν πολλά κλειδιά -Θεωρίες- γιά τού το δέν 
είνε εϋκολον νά συνεννοηθούν μαζύ του - στό έρώτημα 

- Τί κουβαλάει μέσα του ό άνθρωπος;
Καί ποιός τού τά έδοσεν;
Ή κληρονομικότης καί τό περιβάλλον;
Καί γιατί « Ό Θεός έμετανόησεν σφόδρα όταν έκαμε τόν άν-

θρωπον;» γενέσεως 6 Κεφ. 'Αγία Γραφή. 
Πώς θά άξιοποιήσει τά καλά πού έχει μέσα του; 
Βέβαια τό σπίτι, τό σχολείο καί ή 'Εκκλησία!. 
'Αλλά τί έξήγηση νά δώσωμε όταν στήν πατρίδα μας 'Ελλάδα 

48% δέν έχουν τελειώσει τό Δημοτικόν σχολείον καί έδώ στήν 
'Αμερική πολλοί δέν ξέρουν νά διαβάσουν! 

Ποιός εύθύνεται; 
Καί γιά νά ύποτάσει τά ένστικτα στας -1 Ο έντολάς- ό Θεός 

τού δίδει τόν Παράδεισον καί τήν Κόλασιν άν άκολουθεί τά έν
στικτά του!. 

Χρειάζεται λοιπόν συστηματική ήθική διδαχή καί άνθρωπο
γνωσίαν πρός άνθρωποποίησιν τού άτόμου, τό όποίον ό 'Απόστο
λος Παύλος τό περιγράφει ώς τρομερά άντιφατικόν (Ρωμ. 7 
Κεφ.).-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Ή έκδοση τού ΙΛΙΣΟΥ συνεχίζεται βελτιούμενη καί είναι ή καλύ
τερη πνευματική προσφορά, στή μνήμη τού 'Ιδρυτού του ΚΩΣΤΗ 
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ. 

Η ΣΥΝΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Νοϋς ό χιλιοπέταλος Λωτός 

Τού Ν. ΚΑΨΑΛΗ 

Στών λουλουδιών τό άρωμα, τό χρώμα τό λεπτοφυές, στών 

όηδονιών τίς τρέλες, στό πρώτο κλάμα τού μωρού χαρμόσυνο τό 
άγγελμα. Ό γυιός τού Φωτός, ό Νούς. 

Πύρινη λάβα, ό βρυχηθμός, τής έλξης τής άπωσης μυστήριο 

ό Νούς, τό θαύμα τής ζωής, ή φτερωτή Σοφία στή δίχρωμη σφαί

ρα τού αύγού· ή έκτόξευση τών αίμοσφαιρίων άπό τήν άντλία τής 

καρδιάς, τών ματιών ή άστραπή, Νούς, τό πνεύμα έν κινήσει. 

Έλεύθερη Φύση ό Νούς, ύπερβατικός ταχυδρόμος τής θέλη

σης, σίγουρος άκpοβάτης, άπειρωσύνη, τό κοσμικό δέος, τό 

άφθαρτο Είναι, όλα τούτα είναι Νούς. 

Βασιλιάς ό Νούς κατευθυντής τών γιγάντων στούς αίώνες, 

τής Διάνοιας, τών ίδεών τών άρχετύπων, τής άϋλης έννοιας καί 

άνεκδήλωτης δόμησης τών πάντων. Χτίστης τού κάλους, τού 

έπωφελούς, τών άρετών, άτελείωτο έκτυφλωτικό φώς τής 

γνώσης, όσων διάβηκαν, όσων θάρθουν, όσων έκδηλώνονται. 

Ώκεανός πολύμορφος ό Νούς, Προβολέας τών θεών, πύρι

νο ξίφος, εύαίσθητο μικροσκόπιο, τό βαθύ σκάφος τών ύπόγειων 

δομών, ό άετός τών ούρανών, τό βέλος τής έντολής, ό τροχονό

μος τού φωτός, τό παράθυρο τής ψυχής, άπειρη ύπερκόσμια 

όψη, πύρινη γέννηση, άναδυόμενη στό δικό της βάθρο ό Νούς. 

Ταχύς, διαπεραστικός, μύριες προεκτάσεις, μορφοποιός έγ

γράφεται καί έγγράφει. Δημιουργεί καί θρέφει στόν άκασικό μα

γνητικό τιτάνα τά πάντα. 

Ό Ήχος, ή βροντή τού φωτός, ή φωνή τής σιγής, τό πνευμα

τικό αύτί τού έρευνητή καί τού θεού τό δόρυ, ή μυστηριώδης 

γλώσσα Σένσα η Sensar, μορφές, ή αίωνία καί θαυμαστή παρου

σία τού σύμπαντος, ή πρώτη Όντότητα, άφέντης σ' όλα ό Νούς. 

Συναρπαστικός ό Νούς, συνεχής άποκάλυψη, άκούραστος 

δείκτης δύναμης τής άλήθειας τής 'Αγάπης τής προόδου, έμπο

τίζων καί έμποδιζόμενος μέ αίσθήσεις, συζητήσεις, άρετές, πα

ρορμήσεις, άνάερος Έρμης, άνθρώπινος καί θεϊκός, ό βαρυ

φορτωμένος κέρβερος πού κυβερνάει τά σύμπαντα, ήλιακά, πα

λιροιακά, στοιχεία, άτομα, συνειδήσεις, ό ντελάλης τών κόσμων, 

ή ψυχή τού θεού. 
Αύτοβεβαιούμενη παρουσία, χτίστης, δονητής, έξουσιαστής, 

αϋθαρτος κινητήρας στεργιωμένος στό παντού καί πουθενά, αύ

τόματο όχημα, ταξιδευτής στήν κενότητα, στή ζωή, στήν ϋπαρξη, 
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στό γίγνεσθαι, ό Μάγος πού γλιστράει άφήνοντας τά καμώματά 
του. Τό Τέλεσμα όδοδείκτης τών όντων στό Σκοπό, μές τις ύπό
γειες δομές, αίθερικά πεδία, τά πύρινα κέντρα. Δυναμικός κο

σμικός κυκλώνας, ύπερατομικής ύφής, πνεύμα άέναο ύπερκο

σμική Άρχή. Φώς καί Νούς, κίνηση, δράση, παρουσία, ίλιγγιώδης 
οί ταχύτητες, συντονισμός, ταύτιση, θεωρία, αύτόματοι σπινθή

ρες, ούράνια σήμανση, πολύχρωμοι πίδακες ή Διδασκαλία, τό 

φώς πού μιλάει, μορφοποιείται, ρυθμίζει, άπελευθερώνει, έκ
σφενδονίζεται, άνατεινόμενο πυροτέχνημα τού 'Ηγεμόνα πού 

ξέρει νά παίζη μέ τά παιχνίδια Του, τά άκατανόητα γιά μάς. Νούς, 
ό δάσκαλος κι ό καθηγητής, πορεία διατεταγμένη, όριοθετημένη 

έξέλιξη, άnοτυπωμένη ατούς φωτεινούς χάρτες τής Μιάς Διά

νοιας, τού Άρχαίου τών ήμερών. 
Θείες οί άναλαμπές, ή μυστική γλώσσα τών Θεών, πολύχρω

μες άνταύγειες οίκοδόμων κατευθύνουν τούς κόσμους, διαμορ
φώνουν τή Δημιουργία, άναρίθμητες έν δράσει άποστολές, φορ
τωμένες στό Νού τόν παντοδύναμο, τό άγέραστο φτερωτό 'Ελά

φι τού Θεού. 
Οίκοδόμοι άόρατοι, μουσουργοί, ποιητές σεβάσμιοι γέροντες 

φωτο-βολίδες, ίερά τέρατα πιστά στόν "Ένα Νόμο τής άρμονίας 

πού συνέλαβε τό Μυστικό ΟΝ, ό άκτινοβολών 'Άρχοντας. Νούς, 

όρθάνοιχτες πύλες στό χάος, τά πανοραμικά κέντρα, φωτεινοί 
πλανήτες, τά Άνώτερα 'Όντα τών μυστικών πεδίων, ότι διατάσσει 
ό "Ένας, Αύτός πού θέλησε, όραματίστηκε, άποφάσισε, έμφύση
σε, εύδόκησε, έλαμψε, άπό τό πύρινο άρμα Του. 

Άστραφτερές οί διαδρομές τού Νού τού άσύγκριτου, τού 
άμετάτρεπτου, τού άγέννητου, πού άπιαστος άνυπέρβλητος δε
σπόζει, όδηγεί, έπιβάλλεται, στομς 'Ήλιους, τούς γαλαξίες, τά 
σεισμικά σώματα, τίς άκτινενέργιες, τίς φωτογιγάντιες πηγές, 
τούς καταρράκτες τού πυρός καί τών ύδάτων, τήν άέναη Κίνηση 
Άγάπης-Σοφίας-άνιδιοτέλειας, τού Θαύματος Θεός-κρουνός

πηγή-πνοή-σχεδιαστής καί παντεπόπτης ό Νούς άμορφος, 
άπτόητος μαχητής, διαλογίζεται τήν έλξη τών όντων πρός τό 
φώς, τήν έπιστροφή τού άσώτου καί τή Γιορτή τού Πατέρα πού 
συνέτριψε τά χαρούπια τής δυστυχίας. 

Σοφία ό Νούς, σπέρμα μοναδικό, άμετακίνητο θεμέλιο, ούσια
στική παρουσία, ούσία διάφανη, δυναμική πραγματικότητα, χωρίς 
δυαδικότητα, τό πρώτο ΟΝ, τής τρομακτικά άσύλληπτης παντοδύ

ναμης πολυπλοκότητας -τό ρολόϊ τού Σύμπαντος- Άκέραιος 
Νοητικός έαυτός, άγνωστης πηγής καί ένότητας, αύθόρμητη πα

ρουσία πού οί γραφές έλάχιστα έχουν νά πούν- γιά τήν ώρα. 
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Εύτυχώς όποιος γνωρίση μιά πτυχή τού πάνσοφου άγαθοερ
γού καί άδιατάρακτου Γίγαντα καί Νόμου καί Θεού πού λέγεται 
παγκόσμιος Νούς. 

Χαιρετίστε, χαρήτε, συνεργασθήτε, έπιβιβασθήτε σ' αύτό τό 
γιγάντιο τρένο τού Νού γιά τό μεγαλειώδες ταξίδι τού Φωτός καί 
τής 'Αγάπης στά όλόφωτα πέλαγα, μέ άπόλυτη εύθυγράμμιση. 

Ούσιαστικός, έπικλητικός, ήλεκτρικός, μαγνητικός, τηλεπαθητι

κός, ένορατικός, πομπός καί δέκτης, όδηγητής στή λάμψη τών 

θείων στερεωμάτων, ύπερέχει ό Νούς στεφανωμένος μέ πύρινο 
Φώς. 

'Αρχιτέκτων τής μεγάλης άπελευθέρωσης, χωρίς ύλική συμ
βατικότητα, μοναδικό σπέρμα τού Θεού τό φώς μέσα στό Φώς, οί 
συνειδήσεις όλες ένσωματωμένες στή θεία Συνείδηση. ΕΝ ΤΟ 
ΠΑΝ. 

Νούς, ή Λέαινα πού καλεί τό χαμένο γυιό άπό τήν κόλαση, τήν 

άγνοια, τήν άλαζονία, τήν αύταπάτη τών φθαρτών «άγαθών» [Ό 

άνθρωπος μπορεί νά ζήσει μέ λιγότερα καί άγνώτερα πράγματα]. 

'Εποπτεύει ό Νούς τά βασίλεια, τά πεδία, τίς μυήσεις, τά πύρι

να κάστρα, τήν παγκόσμια γλώσσα τών γεωμ. σχημάτων, τών 

άριθμών, τών συμβόλων, τών μυστικών μηνυμάτων, πανίσχυρος 

στρόβιλος, συστρεφόμενες άκτίνες, τάσεις, έντάσεις, έπτα

σφράγιστα μυστικά, ή σφίγγα στίς πυραμίδες. Νούς, άλχημεία, 

φιλοσοφική λίθος, μυστηριακό φώς πού όμιλεί, σπεύδει, διακα

τέχει, δομεί καί ίσοπεδώνει. Ή Γνώση τού Ένός σέ όλα καί έν 

Ένί τά πάντα. Τό μέγα Λαμψάτω τό Φώς. Νούς, ή όλιγόλογη ηρε

μη ξάστερη φωνή τής ψυχής, τό άλάθητο αίσθητήριο τής συ

σπείρωσης καί άνέλιξης πρό τόν 'Άγιο Σκοπό, ή συγκλονιστική 

πορεία τού σύμπαντος μέ φάρο τό Νού στό Ανώτερο Ξέφωτο τού 
Πυρήνα, στό λαμπρό χιτώνα τού Φωτός. 

Νούς, ό άλτήρας τής κάθαρσης, τό κόσκινο τής άρνησης, ή 

όπισθοφυλακή, τά όρνεα τών θεών, πού ή πανσοφία έπινόησε, 

έπέβαλε σά νόμο τής άνταπόδοσης στόν άτελείωτο δρόμο μετ' 

έμποδίων, γιά όποιον έγερθή νά ύπάγη στόν πατέρα πού φύτεψε 

τήν όμπελον ταύτην. Τό Σύμπαν, οί όντότητες, οί διάνοιες, κάθε 

μορφή, άπτή, άντικειμενική, λεκτική, αίθερική, είναι νότες τής 
Μιός Ζωής άκτίνα- προσπάθειά μας νά βγούμε άπό τά δύσκολα, 

τήν παπαγαλία μέ ένεργοποίηση τής ψυχικής δύναμης τού όχή

ματος άνθρωπος. "Ας προχωρήσουμε έστω με σφάλματα άντί 

τής φονικής άμφιβολίας. Τό βασίλειο άνθρωπότητα νοσεί, θέλει 

φώς, έμπότιση μέ πνευματική ένεργητικότητα, μέ πυράκτωση 

τής καρδιάς άπό τό λεπτοφυές τής 'Αγάπης γιά τή Δημιουργία, 
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μέ τόλμη, μόχθο καί κάθαρση καί πίστη στίς ίερές άρχές καί 

τότε, ω! τότε ... Τό φλεγόμενο τρίγωνο Νοϋς-ψυχή-εγκέφαλος 
ένοποιείται σέ αίώνιο σταθμό άκτινοβολίας, γίνεται ό χιλιοπέτα
λος Λωτός, πού μέσα στό δισκοπότηρο (άνθρώπινο σώμα) γίνε

ται άστείρευτη φωτοπηγή θεραπείας τοϋ άδελφοϋ, γίνεται ό 
άπαστράπτων άδάμας, ό ό κραδαίνων τόν κρουνό γιά τήν άρνη
ση, καί τήν ύδρία τής άφθονίας, τό Χιλιόχρωμο Ξίφος τοϋ φωτός 

πού θεραπεύει τούς κόσμους, ή έκτυφλωτική ρομφαία, ένας 
νέος θεός στήν Ύπηρεσία τοϋ Ένός, ένωμένος μέ τόν όμφάλιο 

λώρο τή γέφυρα, τό ούράνιο τόξο, τή γαλάζια κορυφή πού μέχρι 
τώρα έλάχιστοι έλαβαν τή δωρεά νά τήν άναπτύξουν. 'Ελκυστικό 

τό θέμα άτελείωτο, οί φίλοι έρευνητές άς διευρύνουν μέ διαλο

γισμό τό ένορατικό στρατηγείο τους καί άπό τόν άνώτερο τόπο 

παρατήρησης θά φτάσουν στόν 'Ένα αίώνιο πατέρα γιά νά Τοϋ 
φέρουν φωτοβόλο βοήθεια στόν πλανήτη. Ή έπανεμφάνιση τοϋ 

Χριστού στή Γή θά γίνη μέ έσωτερική κρούση καί συγκλονιστική 

άναζήτηση άπό τόν καθένα μας, μέ άτσιγκούνευτη καί όσια προ

σφορά τής Άγάπης, μέ άναζήτηση καί έπιβεβαίωση τής θεϊκής 
παρουσίας σέ κάθε μορφή καί μέ άπόλυτα ξεκαθαρισμένη πίστη 

στή μέγιστη αύτή ΑΛΗΘΕΙΑ. Τότε τά συναισθήματα, οί σκέψεις, 
ό λόγος, οί αίσθήσεις, τά έργα, θά γίνουν θεϊκά έργαλεία στά άν

θρώπινα χέρια καί ό θείος αύτός άνθρωπος χωρίς νά μετακινη

θή, χωρίς νά κάνη τίποτα θά κάνη τό ΠΑΝ άφοϋ ή άστραπή τής 

σκέψης θά δημιουργή τό έπιθυμητό καλό μέσα στούς κόσμους. 
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α. Προέλευσις καί λειτουργία 

Όούραvός 

Ή πρώτη θρησκευτική έμπειρία τής πρωτόγονης συνειδήσε
ως φαίνεται ότι όφείλει τήν γένεσί της στήν παρατήρησι τού ού
ρανίου θόλου, τού έναστρου στερεώματος. Γιά τό άνθρώπινο 
πνεύμα ή άναζήτησις ένός νόηματος γιά τήν ϋπαρξι. συνδέθηκε 
μέ τήν άποκάλυψι τής ίερής τάξεως τού σύμπαντος. Ή ίστορία 
τού πολιτισμού μας βεβαιώνει ότι ή άναζήτησις αύτή δέν είναι 
προνόμιο τών «πολιτισμένων» λαών, τής δυτικής νοοτροπίας η 
τής έλληνοευρωπαϊκής παιδείας, άλλά είναι μία έμφυτη άνάγκη 
σέ όλους τούς άνθρώπους. Ή παρατήρησις τού ούρανού παρέ
χεi μίαν άποκάλυψι ύπερβατική. Ό ούρανός είναι «κάτι άλλο» 
άπό τήν σχετικότητα τού άνθρώπου καί τού περιβάλλοντός του -
γίνεται σύμβολο τής ύπερβατικότητος άπό τήν συνειδητοποίησι 
τού ϋψους καί τής έκτάσεώς του καί μόνον. Ή άπρόσιτη γιά τόν 
άνθρωπο ούράνια σφαίρα, οί περιοχές τών άστρων, άποκτούν τό 
κύρος τού θείου, τού άπόλυτου, τού τέλειου. Ή λειτουργία μέ 
τήν όποίαν ό άνθρωπος φθάνει στά άναλογικά συμπεράσματα 
τού συμβολισμού αύτού δέν είναι λογική καί πραγματική. Ή 
ύπερβατική έννοια τού ύψηλού καί τού ύπερκόσμιου άποκαλύ
πτονται στόν άνθρωπο ώς συνολικό, συνειδητό όν, δηλαδή όχι 
μόνο στήν νόησι άλλά καί στήν ψυχή του. Ό συμβολισμός συνε
πώς, είναι ένα γεγονός γιά τήν συνολική συνείδησι, μέ τήν 
όποίαν ό άνθρωπος άνακαλύπτει τόν έαυτό του καί άποκτά άντί
ληψι τής θέσεώς του μέσα στούς κόσμους. 

ΌΠολικός 

'Ανάμεσα στούς άστερισμούς ένα σημείο μοναδικό τράβηξε 
τήν ίδιαίτερη προσοχή τών άρχαίων λαών. Ή σημασία πού τού 
άπέδωσαν όφείλεται στήν σταθερότητά του, γεγονός πού τό κα
τέστησε σύμβολο τού άμετάβλητου κέντρου, γύρω άπό τό όποίο 
περιστρέφεται τό στερέωμα. Ό πολικός άστήρ είναι τό κέντρο 
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τής κυκλικής κινήσεως τού σύμπαντος- μετά τή.� άnοκάλυψι τού 
ούρανού ώς συμβόλου τ.ού ύψίστου, γίνεται τό σημαντικώτερο 
σύμβολο - είκόνα τού αίτίου πού κiνεί τούς κόσμους. Γιά τήν άρ
χαϊκή συμβολική σκέψι ό πολικός είναι ό όμφαλός τού ούρανού 
καί συμβολίζει τό κέντρο άπ' όπου όλα έκnορεύονται. ΕΊναι ό 
θρόνος τού Θεού, άn' όπου τό ϋψιστο 'Όν βλέπει καί κυβερνά 
τόν κόσμο του. 

Τά τέσσερα σημεϊα τοϋ όρίζοvτος 

Μία άλλη άnό τίς πρωταρχικές άnοκαλύψεις ήταν ή είκόνα 
πού έδινε στόν άνθρωπο ή άνατολή καί ή δύσις τού ηλιου καί τών 
άστρων. Ή άρχαϊκή νοοτροπία άναγνώρισε σέ αύτή, τό σύμβολο 
ένός δράματος πού ήταν τό άρχέτυnο μιάς παρόμοιας άνθρώnι
νης έμnειρίας: τής γεννήσεως, τής ζωής καί τού θανάτου. Τό μυ
στήριο αύτό άναγόταν έτσι στήν κοσμική ζωή τού ούρανού. Πα
ράλληλα, ή περιοδική άναζωογόνησις καί ό μαρασμός τής φύσε
ως, ή άνοδική καί καθοδική πορεία τού ηλιου άnό τό ζενίθ nρός 
τό ναδίρ, προσέθεταν στήν είκόνα τού γραμμικού προσανατολι
σμού Α-Δ τήν είκόνα τής τετραπλής διαιρέσεως τού χώρου καί 
τού χρόνου. Τό πρώτο θεμελιώδς σχήμα, πού ό άνθρωπος κατα
νόησε ώς σύμβολο τού κόσμου, ήταν ή είκόνα πού έδινε ό ούρα
νός: ό πολικός στό κέντρο τού στερεώματος, μσυνοnτική διατύ
nωσι τών πλέον ίερών συνειδητοποιήσεων τοϋ άρχαϊκοϋ άνθρώ
nου πού άναφέρονταν στούς χώρους τής μυθικής, μυστικής, κο
σμολογικής καί θρησκευτικής σκέψεως. 

Άναφέραμε τήν διαδοχή τών πρωταρχικών συμβολικών άnο
καλύψεων τοϋ κόσμου στόν άνθρωπο γιατί τό σχήμα αύτό περι
λαμβάνει τά σημαντικώτερα καί nιό θεμελιώδη σύμβολα τοϋ άν
θρώnινου ψυχισμού - αύτά πού άnοτελοϋν καί τά δομικά έρμη
νευτικά κλειδιά τής παρούσης έργασίας - τό Κέντρο, ό Κύκλος, 
ό Σταυρός καί τό Τετράγωνο. 

« Ό κόσμος τών συμβόλων αύτών είναι συνεκτικός», γράφει ό 
Jung, «άνάγεται σέ έναν τρόπο όράσεως καί αίσθήσεως τών 
πραγμάτων, σέ μία συνολική νοοτροπία. Ή νοοτροπία αύτή, ώς 
συμβολική, δέν κινείται μέσα στά πλαίσια τής λογικής, άλλά μόνο 
μέσα στόν χώρο τών άναλογικών συσχετίσεων, έννοιών καί είκό
νων. Οί nιό θεμελιώδεις άnό τίς είκόνες αύτές πού άναφέραμε 
παραπάνω, προκαλούν σέ όλους τούς άνθρώnους άντιδράσεις 
τόσο παρόμοιες πού δέν μπορεί παρά νά βεβαιώνουν τόν έσωτε
ρικό δυναμισμό τών είκόνων αύτών, τήν παγκοσμιότητά τους καί 
τό ένιαίο τής συμβολικής άnοκαλύψεως». 
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Τά σύμβολα τού Κέντρου 

Ό Κύκλος, ό Σταυρός καί τό Τετράγωνο, τά θεμελιώδη αύτά 

σύμβολα τού άνθρώnου όλων τών έnοχών, συνδέονται άμεσα μέ 

τό πρωταρχικό σύμβολο: τό Κέντρο. 

Τό Κέντρο είναι τό σημείον άnό όnου ξεκινούν όλα, τό πρώτο 

σημείο χωρίς μορφή καί διαστάσεις, άμετάβλητο καί άδιαίρετο, 

ή πρώτη, συνεπώς είκόνα τού Πρωταρχικού 'Ενός - ή Άρχή. Ώς 

Άρχή τό Κέντρο είναι τό "Ον. Ό χώρος πού δημιουργεί ή άκτινο

βολία του είναι ό Κόσμος - μέ τήν nιό nλατειά έννοια τής λέξεως 

- τό σύνολο όλων τών όντων καί καταστάσεων τής ύnάρξεως πού

άnοτελούν τήν παγκόσμια έκδήλωσι. Ή nιό άnλή γεωμετρική πα

ράστασις τής έννοίας αύτής είναι τής στιγμής ατό κέντρο τοίJ

Κύκλου. Ή στιγμή είναι τό σύμβολο τής 'Αρχής καί ό Κύκλος,

τού Κόσμου. Ή παράστασις αύτή ειναι άnό τίς άρχαιότερες

χρησιμοποιήθηκε καί σάν είκόνα τού ηλιου -γιατί γιά τήν άρχαϊκή

καί άναλογική σκέψι ό ηλιος ειναι τό κέντρο, ή «καρδιά τού Κό

σμου» γιά τήν ύλική Δημιουργία. 'Έτσι, ή είκόνα έnεβίωσε ώς

άστρονομικό σύμβολο τού ηλιου. 'Όσοι άnοδίδουν ατό σύμβολο

αύτό μόνον «ήλιακές» σημασίες nαραβλέnουν ότι ό ηλιος στίς

άρχαίες παραδόσεις δέν είναι παρά ένα όρατό σύμβολο τού άλη

θινού «Κέντρου τού Κόσμου», δηλαδή τής Θείας 'Αρχής.

Τό δεύτερο θεμελιώδες σύμβολο, συνεπώς, είναι ή περιφέ

ρεια, ό κύκλος γύρω άnό τό κέντρο. Η μεταξύ τους σχέσις φανε

ρώνεται άnό τίς άκτίνες πού εκτείνονται άnό τό κέντρο nρός τήν 

περιφέρεια. Μπορεί αύτές νά εινα άπειρες: ή άnλούστερη όμως, 

ειναι ή μορφή τών τεσσάρων πού χωρίζουν τόν κύκλο σέ τέσσε

ρα ϊσα τμήματα. Ή νέα αύτή είκόνα συνδέεται μέ καινούριες, συ

μπληρωματικές έννοιες. Ή περιφέρεια είναι ένας κύκλος εκδη

λώσεως, ένας κοσμικός κύκλος, (όπως άναnτύσσεται ίδιαίτερα 

στίς Ίνδουϊστικές καί Θιβετανικές συμβολικές δοξασίες τών 

«Μάνταλος»). Τά τέσσερα τμήματα τής περιφέρειας, πού όρί

ζουν οί τέσσερις βραχίονες τού Σταυρού, ειναι διάφορες περίο

δοι, οί φάσεις τού κύκλου, όπως n.χ. οί τέσσερις εποχές, οί τέσ

σερις φάσεις τού σεληνιακού κύκλου, οί τέσσερις φάσεις τής 

ήμερος, κ.λn. 

Ή περιφέρεια, ώς εκδήλωσις τού κύκλου, συμμετέχει στίς 

συμβολικές ίδιότητες τού συμπλέγματος: τελειότης, όμοιογέ

νεια, ενότης. Μπορεί νά έpμηνευθή, συνεπώς, (στήν τάξι τών 

νοητών όντων) ώς ή εκδήλωσις τού 'Ενός Θεού, καθώς ό κύκλος 

χαρακτηρίζεται άnό τήν ίδιαίτερη ενότητά του, χωρίς άρχή καί 
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τέλος. Συμβολίζει, άκόμη, τόν χρόνο καί στίς κοσμικές δομές, 
συμβολίζει τόν ούρανό, όπως χαρακτηριστικά φανερώνει ό λατι
νικός όρος coelum, πού σημαίνει ούρανός, άλλά καί κυκλική 
μορφή. Ό Χρόνος, ό Ούρανός, ό Κύκλος συνδέονται μέ τίς κοι
νές ίδιότητες τής τελειότητας γιά νά γίνουν σύμβολα τού 
άφθαρτου κόσμου, σέ άντίθεσι μέ τόν γήϊνο φθαρτό κόσμο πού 
συμβολίζεται, κατά κανόνα, άπό τό τετράγωνο. 

Ή σχέσις μεταξύ συμβόλων τού Σταυρού καί τού Τετραγώνου 
άποτελεί ένα πρόβλημα στήν μελέτη τού συμβολισμού. Ένώ 
προήλθαν καί τά δύο άπό τήν άπεικόνισι τών τετραπλών διαιρέ
σεων τού κύκλου καί θεωρούνται, παγκόσμια, ώς σύμβολα τής 
γής, έν τούτοις ό Σταυρός πήρε πολύ περισσότερες συμβολικές 
σημασίες, συνδεόμενος πάντοτε μέ τήν Ίδέα τού Κέντρου, ένώ 
τό τετράγωνο παρέμεινε τό όριστικό σύμβολο τής τετραπλότη
τος καί τού γήϊνου κόσμου. Ό κύκλος, στήν σχέσι του μέ τό τε
τράγωνο, είναι ό Ούρανός. Τό σύμπλεγμα τετραγώνου καί κύ
κλου έχει μεγάλη σημασία στήν έκφρασι τής συμβολικής σκέψε
ως όλων τών πολιτισμών. Συμβολίζει τόν Κόσμο, Ούρανό καί Γή, 
ένωμένα σέ μιά πρωταρχική διαλεκτική σχέση. (Είκ. 1, 2, 4). 

β. Συμβολισμός τού Κέντρου 

Ό Κόσμος - Κέντρο 

Ό Κόσμος, στίς άρχαϊκές καί παραδοσιακές κοινωνίες, είναι 
ένας μικρόκοσμος, ένας «κλειστός τόπος», όπου στά όριά του 
τελειώνει τό γνωστό καί όργανωμένο κατοικημένο διάστημα καί 
άρχίζει ή άγνωστη περιοχή τού σκότους, τών νεκρών καί τών δαι
μόνων. Ή δοξασία ότι ό κόσμος είναι περιτριγυρισμένος άπό τά 
ϋδατα τού χάους, βρίσκεται καί σέ πολιτισμούς έξελιγμένους, 
όπως τής Κίνας, τής Μεσοποταμίας καί τής Αίγύπτου. Άλλά, 
άκόμη καί σήμερα, οί ύλικοί έχθροί τής όργανωμένης κοινωνίας 
άναφέρονται ώς «σκοτεινές δυνάμεις» πού άπειλούν μέ «χάος» 
τόν κόσμο μας. Οί έχθροί καί οί δαίμονες ταυτίζονταν τόσο πολύ 
στήν μυθική, άρχαϊκή νοοτροπία, ώστε τά τείχη τών πόλεων καί 
οί τάφροι, ήσαν μέσα προστασίας, όχι μόνον ύλικής άλλά καί μα
γικής, χαραγμένα βάσει ίερών άποτροπαϊκών κανόνων. Άκόμη 
καί στόν Μεσαίωνα, τά τείχη κάθε πόλεως καθιερώνονταν τελε
τουργικά ώς προστασία κατά τών δαιμόνων, τών άσθενειών καί 
τού θανάτου. 

Κάθε μικρόκοσμος, συνεπώς κάθε κατοικημένος τόπος, 
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κάθε περίβολος, riσav ενα «Κέντρο», δηλαδή ενας χώρος ίερός. 
Τό «Κέντρο» τών άρχαϊκών, παραδοσιακών πολιτισμών, δέν πρέ
πει νά γίνεται άντιληπτό μέ τήν γεωμετρική συνέπεια τού δυτι
κού έπιστημονικού πνεύματος. Γιά κάθε μικρόκοσμο μπορεί νά 
ύπάρχουν πολλά «Κέντρα». Οί άνατολικοί πολιτισμοί - Μεσοπο
ταμία, 'Ινδίες, Κίνα - άναγνωρίζουν εναν άπεριόριστο άριθμό τέ
τοιων «Κέντρων» πού, μάλιστα, τά όνομάζουν όλα «Κέντρο τού 
Κόσμου». Πρόκειται, συνεπώς, γιά χώρο ίερό, φτιαγμένο τελε
τουργικά καί όχι γιά χώρο ύλικό. Βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά 
γεωγραφία μυθική καί όχι άντικειμενική. Στήν παραδοσιακή σκέ
ψι ό μόνος πραγματικός χώρος είναι ό ίερός, γιατί γιά τήν άρχαϊ
κή νοοτροπία ό μύθος είναι ή άλήθεια, άφού διηγείται τίς έκδη
λώσεις τού ίερού. 

Σ' ενα τέτοιο χώρο έρχεται κανείς σέ άμεση έπαφή μέ τό 
θείο πού γίνεται αίσθητό καθώς άναπαρίσταται μέ διάφορα ίε
ροκοσμικά σύμβολα (στύλος τού Κόσμου, Κοσμικό Δένδρο). Στό 
ίερό αύτό σημείο είναι έφικτή μία ύπερσκέλισις τού ύλικού έπι
πέδου καί μία έπικοινωνία μεταξύ όλων τών περιοχών τής ύπάρ
ξεως (τριών συνήθως στίς περισσότερες παραδόσεις). 

Ό συμβολισμός τών τριών Κοσμικών έπιπέδων, συνδεδεμέ
νων μ' ενα «Κέντρο» μέσy:> ένός άξονος, συναντάται ατούς πα
λαιοανατολικούς πολιτισμούς καί είναι μία κυριάρχη, άρχετυπική 
είκόνα. Ή Βαβυλών, πόλις ίερή, όνομαζόταν, άνάμεσα στ' άλλα, 
Οίκος τής βάσεως τού Ούρανού καί τής Γής. Ήταν χτισμένη, 
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κατά τήν παράδοσι, έπάνω άπό τήν πύλη τού Apsu, τών πρωταρ
χικών ύδάτων τού Χάους, τών πρό τής Δημιουργίας. Γι' αύτό 
άποτελούσε καί σύνδεσμο μεταξύ τής γης καί τών κατωτέρων 

περιοχών. "Όμοια παράδοσι βρίσκουμε στούς "Εβραίους, όπου ό 
βράχος τής Ίερουσαλήμ πιστεύεται ότι διείσδυσε βαθειά στά 

ύπόγεια ϋδατα Tehom (έβραϊκό ίσοδύναμο τών Apsu). Ό Ναός 
τού Σολομώντος βρίσκεται άκριβώς έπάνω άπό τό στόμιο τού 

Tehom, όπως ή Βαβυλών. Στό Σεφέρ-Γιεζιράχ, τό άληθινό Κέ
ντρο τού Κόσμου είναι τό "Άγιο Παλάτιο η έσωτερικό "Ανάκτορο 

όπου διαμένει ή Σεκινάχ, δηλαδή ή Άληθής Παρουσία τής θεό
τητας. Γι' αύτό ή κτίσις τού Ναού τού Σολομώντος στό κέντρο 
τής Σιών έκανε τόν τόπο αύτό Κέντρο τού Κόσμου. 

Στίς Μεσοποταμικές Κοσμολογίες ή δημιουργία τού άνθρώ
που γίνεται στό Κέντρο τού Κόσμου, στόν όμφαλό τής Γης, όπου 
ό δεσμός μεταξύ Ούρανού καί Γης - Du-ran-ki. Στούς Κινέζους 

ή πρωτεύουσα τού αύτοκράτορος βρίσκεται κοντά στό θαυμα
τουργό «ύψωμένο δένδρο» (Kien-Mou) όπου συναντώνται οί 

τρείς κοσμικές ζώνες, ούρανός, γη, κόλασις. Είναι άπειρα τάπα

ραδείγματα αύτής τής τάξεως πού άποδεικνύουν ότι όλες οί πό
λεις καί τά ίερά, άλλά άκόμη καί τά άνάκτορα τών άρχαίων ήγε
μόνων, θεωρούνταν σάν Κέντρα τού Κόσμου, άντίγραφα τού πα
γκοσμίου άρχετύπου συμβόλου τού Κοσμικού "Όρους (πού είναι 

συνδεδεμένα, κατά κανόνα, μέ τό σύμβολο τού Δένδρου τού Κό

σμου ιϊ τής Κεντρικής Στήλης). 'Όλα άποτελούν μία άλυσίδα 
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συμβόλων τού Κέντρου καί τού Κοσμικού 'Άξονος. 
Σέ μία γενική θεώρησι τών δεδομένων τού συμβολισμού τού 

Κέντρου, μπορούμε νά συμπεράνουμε τά έξής, γιά τρία «σύνο
λα» συνεκτικά καί συμπληρωματικά: 

1. Στό «Κέντρο τού Κόσμου» βρίσκεται τό «'Ιερό 'Όρος»,
όπου συναντώνται Ούρανός καί Γή. 

2. Κάθε Ναός ιϊ 'Ανάκτορο καί, κατ' έπέκτασιν, κάθε ίερή πό
λις, ταυτίζονται μέ ένα «'Ιερό 'Όρος» καί καθίστανται «Κέντρα». 

3. Μέ τήν σειρά τους ναοί καί άνάκτορα ιϊ ίερές πόλεις, άφού
είναι κέντρα, θεωρούνται ώς τό μέρος άπ' όπου περνά ό Axis 
Mundi καί έτσι καθίστανται σημεία συνδέσεως ούρανού, γής καί 
αδη. 

Μπορούμε, συνεπώς, νά συνοψίσουμε τόν συμβολισμό τού 
Κέντρου ώς έξής: Κάθε ίερός τόπος είναι ένα «Κέντρο» πού χα
ρακτηρίζεται άπό τρείς θεμελιώδεις ίδιότητες. 

1. Τό Κέντρο είναι ή άπόλυτη πραγματικότης, ό θεϊκά όργα
νωμένος χώρος. 'Έξω άπό αύτόν, άπό τόν περίβολο η τά τείχη 
του, έδρεύει τό χάος, τά σκότη καί τά πνεύματα τού κακού. ΕΊναι 
τό Κέντρο aύτό (μία ίερή πόλις η ένας ναός) ό τόπος όπου μπο
ρεί νά ζήση ό άνθρωπος. 

2. Τό Κέντρο είναι τό σημείο συναντήσεως τών έπιπέδων τής
ύπάρξεως. ΕΊναι τό σημείο διελεύσεως τού Κοσμικού 'Άξονος 
πού συνδέει τά τρία έπίπεδα: τόν ούρανό, τήν γή καί τόν αδη. 
'Υλοποιεί τό Κέντρο άκόμη, τήν Κλίμακα τής άνόδου «άπό γής 
είς ούρανόν», τό Δένδρο τού Κόσμου, τόν στύλο η τόν βετύλο καί 
τόν όμφαλό. 

3. Τό Κέντρο είναι είκόνα όλου τού Κόσμου, μία μικρογραφία,
ένα συνοπτικό σύμβολο τού Κόσμου πού περιέχει μικροσκομικά 
όλες τίς ίδιότητες καί τίς καταστάσεις ύπάρξεως τού σύμπαντος. 
Χαρακτηριστικά αύτό άπεικονίζεται στό συνθετικό σύμβολο τής 
«Μάνταλα». 

Κατασκευή ένός Κέντρου 

Δέν είναι, συνεπώς, μόνον οί ναοί πού θεωρούνται ότι βρί
σκονται στό Κέντρο τού Κόσμου άλλά καί κάθε ίερός τόπος πού 
φέρνει μιά διείσδυση τού ίερού στόν «βέβηλο χώρο», θεωρείται 
ένα Κέντρο. Ή κατασκευή τού Κέντρου εΊναι μία κοσμογονία, μία 
άναπαράστασις τής δημιουργίας τού Κόσμου - γιατί καί ό Κό
σμος δημιουργήθηκε άπό ένα Κέντρο. 

Οί βωμοί καί τά ίερό, βέβαια, κατασκευάζονται άπό τόν άνθρω-
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πο. 'Όχι όμως αύθαίρετα άλλά σύμφωνα μέ παραδοσιακούς κανό
νες ώστε ή κατασκευή τους νά στηρίζεται σέ μία άρχέγονη άπο
κάλυψι, πού έλαβε χώρα in ίllo tempore δημιουργώντας τό άρχέ
τυπο τού ίερού χώρου, άρχέτυπο πού έπαναλαμβάνεται κάθε 
φορά γιά τήν άνέγερσι ένός νέου βωμού η ναού. Ή άνέγερσις τού 
βεδδικού βωμού τών θυσιών είναι τό πιό χαρακτηριστικό παρά
δειγμα. Ή καθιέρωσις τού χώρου άκολουθεί ένα συμβολισμό: ή 
κατασκευή τού βωμού είναι ή δημιουργία τού κόσμου. Τό νερό 
όπου φτιάχνεται ή λάσπη είναι τά άρχέγονα ϋδατα. Τό χώμα είναι 
ή γή. Οί κάθετες πλευρές είναι ή άτμόσφαιρα. Ό βωμός, τό ίερό 
γίνεται ένας μικρόκοσμος καί ύπάρχει μέσα στόν μυστηριακό 
χωροχρόνο πούδιαφέρει, ριζικά, άπό τόν βέβηλο κόσμο. 

Στήν ίστορία τών θρησκειών είναι πάμπολλες οί άντίστοιχες 
τελετουργίες. Τύποι μαγικοί, γεωμαντικοί, άρχιτεκτονικοί καί εί
κονογραφικοί έφαρμόζονται γιά τήν δημιουργία ένός νέου Κέ
ντρου. Κάθε Κέντρο όμως, δέν είναι παρά μία άναπαράστασις 
τού Ένός Κέντρου, τής 'Αγίας Γης. Είναι ή ύπάτη χώρα-στά σαν
σκριτικά «Παραδέσα» (Paradesha) άπ' όπου βγαίνει τό Περσικό 
«Παρδές» καί τό δυτικό «Παράδεισος». Ό Παράδεισος, όπου 
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πλάστηκε ό πρώτος άνθρωπος, είναι τό σημείο έκκινήσεως κάθε 
παραδοσιακής δοξασίας: στό κέντρο του βρίσκεται ή μοναδική 

πηγή όπου άναβλύζουν οί τέσσερις ποταμοί πού ρέουν πρός τά 
τέσσερα σημεία τοϋ όρίζοντος. Τό σχήμα τοϋ Παραδείσου είναι 
κυκλικό. Συμβολίζει τό πρώτο πνευματικό κέντρο, τήν άρχή κάθε 
παραδόσεως. Είναι τό παγκόσμιο σύμβολο τής διαμονής τής 
άθανασίας, τό άμετάβλητο κέντρο, ή καρδιά τοϋ κόσμου, τό 
σημείο έπικοινωνίας γης καί ούρανοϋ. Ταυτίζεται μέ τό κεντρικό 
'Όρος η τόν Πόλο, τό Μεροϋ τών 'Ινδιών, τό μουσουλμανικό Κάφ 
καί τήν θιβετιανή Μάνταλα. 

γ. Μάνταλα 

Μέσα στά πλαίσια τής παραδοσιακής καί άναλογικής σκέψε
ως, τό πιό σημαντικό σχήμα, μέ τήν μεγαλύτερη παγκόσμια διά
δοσι, είναι τό συγκρότημα έκείνο τών συμβόλων πού οί θιβετια
νοί όνομάζουν Μάνταλα. Ή έρμηνεία του μάς είναι άπαραίτητη 
γιατί άποτελεί τό καθαρώτερο παράδειγμα ένός «κοσμογράμμα
τος» πού μεταφέρεται αύτούσιο στήν άρχιτεκτονική τών ίερών 
κτιρίων καί περιέχει άκριβώς τίς μορφές πού συναντά κανείς 
στόν βυζαντινό ναό: τετράγωνο--σταυρό-τροϋλλο. 

Ή λέξις Μάνταλα σημαίνει κύκλος. Οί θιβετιανοί τήν μετα
φράζουν «κέντρον» η «περίβλημα». 'Αποτελείται άπό μία σειρά 
όμόκεντρων κύκλων έγγεγραμμένων σ' ένα τετράγωνο. Στό 
έσωτερικό σχεδιάζονται είκόνες διαφόρων θεοτήτων (Είκ. 8). Ή 
μάνταλα είναι έτσι ένα lmago Mundi κι ένα Πάνθεο συμβολικό. 
Κάθε ίνδικός ναός, άν ίδωθή άπό ψηλά η σέ κάτοψι είναι μία Μά
νταλα. Γιατί, όπως ή Μάνταλα, κάθε ναός είναι ένας μικρόκο
σμος καί ένα Πάνθεο, όπως θά δείξουμε στήν άνάλυσι πού άκο
λουθεί. 

Ή Μάνταλα άκόμη άποτελεί μέσο μυητικών διαδικασιών στά 
ταντρικά μυστήρια. Οί Μάνταλος, άπό τήν πλευρά αύτή, είναι ψυ
χο-κοσμογράμματα πού όδηγοϋν τόν νεόφυτο στήν άποκάλυψι 
τών μυστικών τής λειτουργίας τών δυνάμεων πού κινούνται στό 
σύμπαν καί μέσα μας, γιά τήν έπίτευξι τής όλοκληρώσεως τής 
συνειδήσεως. Μπορεί νά παρατηρήση κανείς φανερές άναλο
γίες μέ παρόμοιες ίδέες πού πήραν έκφρασι σέ άλλες χώρες καί 
σέ άλλες έποχές. Καί αύτό ειναι φυσικό, άφοϋ έχουμε νά κάνου
με μέ άρχέτυπα πού είναι έμφυτα στήν ψυχή τοϋ άνθρώπου καί 
πού έμφανίζονται σέ διάφορες χώρες η έποχές μέ όμοια όψι. 

Οί θεωρίες τής Μάνταλα έχουν τήν άρχή τους στίς 'Ινδίες: 
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ϋστερα πέρασαν στό Θιβέτ καί έκφρασμένες μέ σύμβολα, άλλη
γορίες καί σημασίες πήραν τό χρώμα τού πνευματικού περιβάλ

λοντος όπου άναπτύχθηκαν. 
"Ας έξετάσουμε όμως εκείνες τίς όψεις τής δομής τού συμ

βόλου αύτού τού Κέντρου, πού ένδιαφέρουν τήν μελέτη μας. Ή 
Μάνταλα πρώτα εΤναι ό περίβολος γύρω άπό μία καθιερωμένη 
«ύπόστασι» καί τήν προστατεύει άπό έπιδρομές διαλυτικών δυ
νάμεων πού συμβολίζονται άπό τούς δαιμονικούς κύκλους. Ή 
Μάνταλα εΤναι κάτι πολύ περισσότερο άπό μία άπλή, καθιερωμέ
νη περιοχή πού πρέπει νά τηρηθή άγνή γιά λειτουργικούς καίτε
λετουργικούς λόγους. Είναι πρώτα άπ' όλα ένας Χάρτης τού Κό
σμου. ΕΤναι όλο τό σύμπαν στό ούσιαστικό του σχέδιο, στήν δια
δικασία τής έκπορεύσεως καί τής έπαναφοράς. Τό σύμπαν όχι 
μόνο στήν χωρική του έκτασι άλλά καί στήν χρονική του περι
στροφή. Καί άκόμη, σάν μία ζωτική διαδικασία πού έκδηλώνεται 
άπό μία θεμελιακή Άρχή καί περιστρέφεται γύρω άπό ένα κε
ντρικό άξονα, τό 'Όρος Σουμερού. "Άξονας τού Κόσμου, όπου 
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άκουμnά ό Ούρανός ένώ οί ρίζες του βυθίζονται στά μυστηριώδη 

ύnοστρώματα. Αύτή ή άντίληψις, κοινή σέ όλη τήν Άσία, πήρε 
μεγαλύτερη σαφήνεια στίς κοσμολογικές Ίδέες πού έξέφρασε 
τό Μεσοnοταμιακό Ζιγκουράτ καί άντικατοnτρίζεται στά σχέδια 
τών Περσικών Βασιλικών Πόλεων καί στό ίδανικό σχήμα τού άνα
κτόρου τού «Παγκοσμίου Μονάρχου» της ίνδικης παραδόσεως. 

Αύτές οί μεσοnοταμιακης προελεύσεως άντιλήψεις συμφω
νούν μέ τίς μαγικές παραδόσεις όπου ό ίερές χαράσσει στό έδα
φος έναν μικρό, ίερό χώρο. Μέ μαγική μεταβίβασι ό χώρος γίνε

ται Κόσμος καί αύτός πού στέκεται στό Κέντρο ταυτίζεται μέ τίς 
δυνάμεις πού κυβερνούν τό σύμπαν καί μαζεύει τήν θαυματουρ
γική δύναμί τους μέσα του. Ή άντίληψις της υίοθετήσεως ένός 
χώρου πού άναnαριστά τόν Κόσμο ύnαγόρευσε τά σχέδια τών 
ναών καί τών άνακτόρων της άνατολης. 'Όχι μόνο τά παλάτια 
άλλά καί κάθε κατοικία γινόταν ένα Κέντρο, γύρω άnό τόν Axis 
Mundi, ώστε νά βρίσκωνται οί ένοικοϋντες σέ έnαφή μέ τίς τρείς 

περιοχές της ύnάρξεως, τήν κατώτερη, τήν άτμοσφαιρική καί 
τήν ούράνια. Αύτό γινόταν καθώς τά τρία έnίnεδα διαπερνά ό 

"Άξων τοϋ Κόσμου πού είχε μαγικά μεταφερθη στό σπίτι. ·Έτσι, 
στίς σκηνές τών νομάδων της Κεντρικής Άσίας, ή όnή στήν κο
ρυφή, άn' όπου έβγαινε ό καπνός, ήταν τό «μάτι» τοϋ ούρανοϋ, ό 
πολικός, σέ μία κοσμολογική σύλληψι πού έμοιαζε μέ γιγάντια 
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σκηνή. Τέτοιες είναι οί περίπλοκες άναφορές άπ' όπου προέρ

χεται ή Μάνταλα. Είναι μία «γεωμετρική προβολή τοϋ Κόσμου, 

συνοψισμένη σέ ένα θεμελιώδες σχήμα». 
Ό διαπρεπής θιβετανολόγος Tucci παραθέτει ένα άπόσπα

σμα ένδεικτικό τής σχέσεως τοϋ κοσμογράμματος τής Μάνταλα 
μέ τήν άρχιτεκτονική έφαρμογή της, άπό τήν «Sadhanamala»: 
«Στόν βωμό αύτό βρίσκονται τά τέσσερα στοιχεία μέ τήν μορφή 

τεσσάρων Μάνταλος, ύποβασταζομένων άπό τίς τέσσερις θεό
τητες. Άπό τήν συλλαβή Yam σχηματίζεται ή Μάνταλα πού άντι

στοιχεί στόν άέρα μέ τήν μορφή τόξου, γκρίζα στό χρώμα ... άπό 

τήν συλλαβή Nam, έκείνη τής φωτιάς, τριγωνική καί κόκκινη, άπό 

τήν συλλαβή Vam, έκείνη τοϋ νεροϋ, κυκλική, λευκή, μέ σημάδι 

ένα κουδούνι καί άπό τό γράμμα Lam, ή Μάνταλα τής γης, τετρά

γωνη, κίτρινη .... Ύστερα άπό τήν μεταμόρφωσι τών τεσσάρων 

μεγάλων στοιχείων ... στό μέσον τοϋ βωμοϋ ύψώνεται ένα άνά
κτορο πού παριστά, σέ σύνθεσι, τό άγνό βασίλειο τής Βούδδας. 

τήν Πόλι τής Μεγάλης 'Απελευθερώσεως. Τετράγωνο μέ τέσσε

ρις πύλες, κοσμημένο μέ όκτώ στύλους περιβαλλόμενο άπό τέσ
σερις βεράντες, στολισμένο μέ τέσσερα τόξα ... , στό Κέντρο πού 
πρέπει νά φανταστήτε τήν σελήνη καί τόν ηλιο μαζί ένωμένα». 

Σέ μία γενική περιγραφή ή Μάνταλα περιέχει έναν έξωτερικό 

περίβολο, έναν η περισσότερους όμόκεντρους κύκλους πού πε

ριβάλλουν ένα τετράγωνο μέ δύο διαγωνίους πού άπό τό κέντρο 

τοϋ τετραγώνου χωρίζουν τό σχήμα σέ τέσσερα τρίγωνα. Στό κέ

ντρο τοϋ τετραγώνου καί κάθε τριγώνου πέντε κύκλοι σέ διάταξι 

σταυρού περιέχουν έμβλήματα τών θεοτήτων. Τέσσερις μεγά
λες πύλες άνοίγουν τό κεντρικό τετράγωνο πρός τά τέσσερα κύ

ρια σημεία τοϋ όρίζοντος δημιουργώντας έτσι τήν διάταξι τοϋ 

σύνθετου καί πλήρους συμβόλου Κέντρο-Κύκλος-Τετράγωνο

προσανατολισμένος Σταυρός. Στά διάφορα κύρια σημεία τοϋ 
όρίζοντος τοποθετούνται οί Παράδεισοι. 'Όλοι έχουν δένδρα, 

ποτάμια καί Στοϋπες, γιατί οί Στοϋπες είναι τό «Σώμα τοϋ Νό

μου» (Νταρμακάγια), δηλαδή ή αίώνια 'Αλήθεια έκφρασμένη σέ 

άρχιτεκτονική δομή. (Είκ. 6 καί 7). Σέ αύτήν τήν άναφορά βρί
σκουμε μία ένδειξι τής σχέσεως συμβολικής-θεολογίας καί συ

γκεκριμένου κτιρίου. 

Ό συμβολισμός τής Μάνταλα προέρχεται άπό τό μεσοποτα

μιακό Ζιγκουράτ πού ήταν, έπίσης, κοσμόγραμμα τοϋ σύμπαντος 
μέ πέντε η έπτά έπίπεδα. Ό Βουδδισμός διατήρησε τό πενταδι

κό σχήμα, γιατί έκείνο ήταν ή βάσις τής κοσμολογικής ίνδικής 

παραδόσεως. Πάντως οί άντιστοιχίες τής κατόψεως τών βασιλι-
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κών πόλεων καί τοϋ σχεδίου τής Μάνταλα, πείθουν ότι ή Μάντα

λα θεωρείται «άνάκτορο». Ή ταύτισις τοϋ ναοϋ μέ τήν Μάνταλα 

έχει άnοδειχθή στήν nερίnτωσι τοϋ Barabudr καί τών ίνδοθιβε

τανικών ναών πού χτίζονται κάτω άnό τήν έnίδρασι τών δοξασιών 

τής Τάντρα. Άλλά καί όλες οί ίερές κατασκευές τών παραδοσια

κών πολιτισμών παριστούν συμβολικά τό σύμπαν όλόκληρο - τά 

πατώματα η οί ταράτσες παριστούν τούς ούρανούς η τά κοσμικά 

έnίnεδα. Καί έnί πλέον μιμούνται τό Κοσμικό "Όρος πού θεωρεί

ται ότι βρίσκεται ατό κέντρο τοϋ Κόσμου. 

«Στήν αϊθουσα τής μυήσεως ή μεγάλη Μάνταλα», ό Ίερός 

Κύκλος τής 'Υψίστης Εύδαιμονίας, άnοκαλύnτεται ατά μάτια τοϋ 

Μεμυημένου μέ όλη τήν πολυμορφία τοϋ ούράνιου μεγαλείου, 

τίς Θείες Μορφές καί τά κοσμολογικά σύμβολα», γρrιφει ό Λάμα 

Άναγκαρίκα Γκοβίντα, δίνοντας τήν nιό αύθεντική έρμηνεία γιά 

τήν Θιβετιανή Μάνταλα. Καί συνεχίζει: «Περιέχει όλόκληρη τήν 

διαδικασία τής δημιουργίας τοϋ Κόσμου άnό τό βαθύτερο κέ

ντρο τής συνειδήσεως μέχρι τήν άnοκρυστάλλωσι τών βασικών 

μορφών καί χρωμάτων σέ μία όμόκεντρη είκόνα τοϋ σύμπαντος 

πού άnλώνεται nρός τά έξω σέ όλο καί περισσότερους διευρυ

νόμενους δακτύλιους ύλοnοιουμένων Κόσμων. Τό ούσιαστικό 

καί αίώνιο κέντρο τους παριστάνεται μέ τό σύμβολο τοϋ "Όρους 
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Μερού, τόν σταθερό άξονα καί τήν ίδεατή σταυροειδή τομή τού 
σύμπαντος, όπου οί ίεραρχίες τών Θείων 'Όντων καί τά βασίλεια 

τής ύπάρξεως είναι παρόντα ... Τό βασίλειο τών άνωτέρων δια

στάσεων συμβολίζεται άπό έναν ούράνιο ναό πού άπαρτίζεται 

άπό τά άγνότερα καί πολυπλοκότερα ύλικά καί περιέχει τήν Μά

νταλα τής 'Υψίστης Εύδαιμονίας καί τής ύπερτάτης έπιτεύξεως, 

όπου οί πνευματικές ίεραρχίες διατάσσονται σέ όμόκεντρες 

βαθμίδες, ύψούμενες πρός τό κέντρο ... (Στό Θιβέτ) κτίζονται 

μοντέλα τής Μάνταλος, όπου όλόκληρο τό πνευματικό σύμπαν 

άναπαρίσταται μέ λεπτομέρεια ... άπό τό ναό στήν κορυφή τού 
'Όρους Μερού, μέχρι τούς μεγάλους όκτώ τόπους τής ταφής καί 
τής μυήσεως». 

Συνεπώς, ή Μάνταλα παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στήν άρ

χ ιτεκτονική πού δέν γίνεται συχνά άντιληπτός όσο πρέπει. 'Απο
τελεί τό σχέδιο κάθε ίερού κτιρίου σέ όλους σχεδόν τούς πολιτι

σμούς, τών άρχαίων όπως καί τών πιό σύγχρονων άκόμη πόλεων. 

Ή Ρώμη, άναφέρει ό Πλούταρχος ίδρύθηκε άπό τόν Ρωμύλο 
ό όποίος άναζήτησε άρχιτέκτονες στήν 'Ετρουρία γιά νά τού δι

δάξουν τούς ίερούς θεσμούς καί τούς γραμμένους κανόνες 

«όπως γίνεται στίς τελετές». Γιατί σύμφωνα μέ τίς μυθικές παρα
δόσεις, ή δημιουργία τού κόσμου έγινε σέ ένα Κέντρο καί γι' 

αύτό ή κατασκευή μιάς πόλεως πρέπει νά γίνη γύρω άπό ένα Κέ

ντρο. Ό Ρωμύλος, άφού άνοιξε μιά βαθειά κυκλική τάφρο (fos
sa), τήν γέμισε καρπούς καί τήν σκέπασε μέ χώμα, ύψώνοντας 
στήν κορυφή ένα βωμό (ara). Ύστερα χάραξε μέ άροτρο τήν πε
ρίμετρο τής πόλεως. Ή τάφρος ήταν ένας mundus, όπως λέει ό 

Πλούταρχος. 'Έδωσαν σέ αύτή τήν τάφρο τό όνομα τού 'Ολύ
μπου, τού Κοσμικού 'Όρους, δηλαδή «Mundus». Κατά τόν Mac
robius, ό Mundus αύτός ήταν τό σημείο συναντήσεων τών τριών 

κοσμικών έπιπέδων. Είναι πιθανό, συνεπώς, τό πρωταρχικό σχέ
διο τής Ρώμης νά ήταν ένα τετράγωνο έγγεγραμμένο σέ ένα κύ

κλο: ή διάδοσις, ή έξαιρετικά έκτεταμένη, τής δίδυμης παραδό
σεως κύκλου καί τετραγώνου, μάς προκαλεί νά τό ύποθέσουμε. 

Καί οί δύο μορφές, (κυκλική καί τετράγωνη) συνεπάγονται μία 
μορφή Μάνταλα όπως τήν δίδαξαν οί 'Ετρούσκοι στόν Ρωμύλο, 

σύμφ�να μέ τίς μυστηριακές τελετουργίες. Δέν πρόκειται, συ
νεπώς, γιά μία «έξωτερική» μορφή. Μέ τό σχέδιό της ή πόλις καί 

οί κάτοικοι ύψώνονται έπάνω άπό τόν κοσμικό χώρο. Ή πόλις εί

ναι ένα κέντρο καί ό Mundus έξασφαλίζει τήν σχέσι τής πόλεως 
μέ τούς «'Άλλους Κόσμους», τήν κατοικία τών Πνευμάτων. 

Πολλές μεσαιωνικές καί άρχαίες πόλεις ίδρύθηκαν σέ σχέδιο 
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Μάνταλα καί τά τείχη τους ήσαν κυκλικά. Ήσαν διηρημένες σέ 

τέσσερις περιοχές άnό δύο κάθετες άρτηρίες καί στό κέντρο 

τους βρισκόταν ό Ναός, κατά τό ύnόδειyμα τής Ούρανίας 'Ιερου

σαλήμ τής 'Αποκαλύψεως (Είκ. 3 καί 5). Τόσο στήν άρχαϊκή, όσο 

καί τήν κλασσική άρχιτεκτονική τό σχέδιο τής Μάνταλα δέν προ

τιμήθηκε γιά οίκονομικούς η αίσθητικούς λόγους. -Ηταν πάντα 

μέσο γιά μία μεταμόρφωσι τής πόλεως σέ είκόνα τού Κόσμου, 

σέ χώρο ίερό συνδεόμενο μέ τούς «'Άλλους Κόσμους». Τό σχέ

διο αύτό έξυnηρετούσε άνάγκες όχι μόνο θρησκευτι�.ές άλλά 

καί ζωτικά συγκινησιακές τού ψυχισμού τού άρχαϊκοίι άνθρώ

nου. Αύτός ό συμβολισμός τού Κέντρου βρίσκεται μέσα στήν κα

τασκευή καί τών πόλεων καί τών σπιτιών. Είναι «Κέντρο», δηλαδή 

κάθε καθιερωμένος χώρος όπου μπορεί νά γίνη δυνατή «ό:άσnα

σις τών έnιnέδων» μεταξύ ούρανού καί γης. 

Κάθε νέα άνθρώnινη κατασκευή είναι, κατά κάποιον τρόπο, 

μία άνακατασκευή τού Κόσμου. Γιά νά μnορέση νά διαρκέση καί 

νά είναι πραγματική ή νέα κατοικία η ή νέα πόλις πρέπει νά nρο

βληθή μέσ� τού τελετουργικού τής κατασκευής στό «Κέντρο 

τού Παντός». 

«Τέτοια πράγματα δέν είναι δυνατόν νά έnινοηθούν», γράφει 

ό Jung, «πρέπει νά άναστηθούν άnό τά ξεχασμένα βάθη, γιά νά 

έκφράσουν τίς nιό βαθειές έκφράσεις τής συνειδήσεως καί τίς 
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πιό ύψηλές έκφράσεις τού πνεύματος, ένώνοντας τόν μοναδικό 
χαρακτήρα τής σύγχρονης συνειδήσεως μέ τό χιλιόχρονο πα
ρελθόν τής άνθρωπότητος». 

· Η βαθειά άνάγκη τού άνθρώπου νά ξαναβρεθή στό «Κέντρο»
του πού θά τού δώση τήν όλοκληρωμένη άλήθεια καί θά άποκα

ταστήση τήν ίερότητα τής ύπάρξεώς του, έξηγεί τήν τεράστια 
διάδοσι τού συμβόλου τής Μάνταλα, τού Κέντρου. 

« Ή έπιθυμία αύτή τού άνθρώπου είναι ή ϊδια μέ τήν άνεύρεσι 
τού Χαμένου Παραδείσου, τήν άποκατάστασι στήν πρό τής 
πτώσεως κατάστασι, τήν έπαναφορά στό Κέντρο τής έκπορεύ
σεώς του, τήν κατάργησι τού άντιθετικού δυαδισμού τής ύλικής 

καί ούράνιας ύπάρξεως καί διέπει ώς ή μεγαλύτερη νοσταλγία 
όλες τίς άνατολικές καί δυτικές μυστικές παραδόσεις'. 

Τό περιεχόμενο τού άρθρου αύτού είναι μέρος τής εύρύτερης 
μελέτης τού έπ. καθηγητή τής Άρχιτεκτοvικής Μορφολογίας τού 
Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Δρ. Γ.Α. Προκοπίου, μέ τίτλο ,,Q Κοσμολογι
κός Συμβολισμός στήv Άρχιτεκτοvική τού Βυζαvτιvού Ναού» (Πύ
ρινος Κόσμος, Β · εκδοση)». 
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Χαραλ. Μπάρακλη 

Κάθε άνθρωπος πρέπει νά άναζητά τόν άριστο τρόπο ζωής, 

έτσι ώστε νά γίνει κάποτε άξιος μιάς καλύτερης πνευματικής τύ

χης καί νά έλευθερωθεί άπό τίς άτέλειες καί τίς κακίες τοϋ κό

σμου αύτοϋ. Σοφές προσωπικότητες πού πέρασαν άπό τόν πλα

νήτη μας καί ύψώθηκαν ύπεράνω τοϋ περιβάλλοντός του. άγγί

ζοντας τά όρια τοϋ θείου πνευματικοϋ κόσμου, δίδαξαν καί μίλη

σαν σέ τί θά πρέπει νά συνίσταται ό άριστος αύτός βίος. 

Κατά πρώτον ό άνθρωπος πρέπει νά ζεί βίο άπολύτως φυσι

κό. Φυσικός δέ βίος ε1ναι έκείνος πού προσαρμόζεται μέ τίς λει

τουργίες τών φυσικών νόμων. Ό ίδρυτής τής στωϊκής φιλοσο

φίας Ζήνων (Διογ. Λαερτ. Βίος Φιλοσ. VΙΙ, 87) λέει ότι: «·Η ζωή 

πού συμφωνεί μέ τή φύση, ε1ναι άκριβώς τό ϊδιο μέ τήν ένάρετη 

ζωή· γιατί ή άρετή ε1ναι ό τελικός σκοπός στόν όποίο ή φύση μάς 

όδηγεί» ( 1 ). "Ας έξετάσουμε ποιά ε1ναι τά καθήκοντα ένός πνευ

ματικοϋ άνθρώπου καί ποιοί οί νόμοι τής φύσης πού πρέπει νά 

έφαρμόσει στή ζωή του. 

Βασικό καθήκον ε1ναι νά έργάζεται. Κατά τόν Πυθαγόρειο φι

λόσοφο Σπύρο Νάγο: «'Η έργασία ε1ναι φυσικός νόμος καί δι' 

αύτό ούδέν άργεί είς τόν άπειρο κόσμο ... Ό μή έργαζόμενος ... 

προκαλεί άπό άπόψεως ένεργείας παθητικότητα είς τήν όργανι

κή του φύση, έξ αύτής δέ περιέρχεται είς παθητικότητα καί ή 

ψυχή του, δηλαδή είς κατάσταση νά μή δύναται αύτή (ή ψυχή) νά 

έξωτερικεύει είς λειτουργίαν είς τήν όργανική της φύση τίς δυ

νάμεις της πρός αϋξηση τών ένεργειών της ... Ή έργασία τοϋ άν

θρώπου πρέπει όμως νά ε1ναι καί άνάλογος τών φυσικών του δυ

νάμεων καί δέν πρέπει νά καταναλίσκονται όργανικές δυνάμεις 

πέραν τοϋ ποσοϋ τών δυνάμεων έκείνων τίς όποίες δύναται νά 

άναπληροί ή όργανική του φύσις διά τής όμαλής λειτουργίας 

της, διότι ή πέραν τών όρίων αύτών κατανάλωσις όργανικών δυ

νάμεων προκαλεί τά φαινόμενα τής παθητικότητας καί είς τήν 

όργανικήν τουφύση καί είς τήν ψυχήν του, μέ τά αύτά άποτελέ

σματα τά όποία δημιουργοϋνται κατά τήν περίπτωση τοϋ μή έρ

γαζομένου καί μάλιστα ύπό βαρυτέραν μορφήν». Ή έργασία 
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πρέπει νά γίνεται συνειδητά, μέ εύχάριστη διάθεση, μέ κατανόη
ση τής άναγκαιότητός της καί τής χρησιμότητάς της. Μέ τήν έρ

γασία τονώνεται τό πνεύμα, καθώς τό νευρικό σύστημα καί τό 
σώμα. Άποτελεί άποτελεσματικό μέσο γιά τήν καταπολέμηση 
τής μελαγχολίας, τής άπαισιοδοξίας, τής άβουλίας, τής άποθάρ
ρυνσης καί τής άδιαφορίας γιά τή ζωή. Ή σωματική έργασία, 

όταν μάλιστα γίνεται στήν ϋπαιθρο, δυναμώνει τό σώμα καί άπο

τελεί τόν ίσχυρότερο συντελεστή τής ύγείας. Γιά τόν λόγο αύτό 
ή έργασία είναι ό πρώτος καί ώφελιμότατος νόμος τής άνθρωπό
τητας. Ό άνθρωπος έξ άλλου πρέπει νά έχει διαθέσιμο χρόνο 
καί γιά καθαρά ψυχικές λειτουργίες, όπως είναι οί έπισκέψεις 

φυσικών τοπίων, πού ή θέα τους ξεκουράζει καί εύχαριστεί τίς 
αίσθήσεις. Έπίσης έπισκέψεις διαφόρων θεαμάτων τέχνης άν

θρώπινης καλαισθησίας. Τέλος νά έχει χρόνο καί γιά πνευματι
κές συζητήσεις καί γιά κάθε τι, πού μπορεί νά τού προκαλεί ήρε

μία καί ψυχική εύχαρίστηση. Στήν άρχαία Έλληνική φιλοσοφία, 
ύπάρχει διάχυτη ή άποψη γιά τήν ώφελιμότητα καί άναγκαιότητα 

τής έργασίας. Φράσεις όπως «Μοχθείν άνάγκη τούς θέλοντας 

εύτυχείν» τϊ «·ο κάματος θησαυρός έστι τοίς άνθρώποις», βρί
σκουμε σέ πολλά συγγράμματα τών άρχαίων Έλλήνων διανοη

τών. Στεκόμεθα ίδιαίτερα στόν μεγαλύτερο λυρικό ποιητή τής 
άρχαιότητας, τόν Πίνδαρο, πού λέει στό έργο του «'Ολυμπιονί

και» (Χ, 26) ότι: «'Η έργασία nρό πάντων είναι φώς γιά τή 
ζωή»(2). 

'Άλλο σπουδαίο νόμο πού πρέπει νά έφαρμόσει ό άνθρωπος, 
είναι ό νόμος τής έλευθερίας. Ή έλευθερία είναι φυσικός νόμος 

καί όταν γίνεται συνειδητός στούς άνθρώπους, έχει τήν έννοια 
τού ήθικού νόμου. Πάλι κατά τόν φιλόσοφο Σπύρο Νάγο: «'Ο ήθι

κός νόμος τής Έλευθερίας διά τής λειτουργίας του έπιβάλλει 
καί άπαιτεί κατά τήν άσκησή του ύπό τών κοινωνικών άτόμων, 

όπως έκαστον έξ αύτών βούλεται, θέλει, κινείται καί ένεργεί 

κατά τάξιν, ώστε νά μήν έμποδίζεται ή έκδήλωσις τής βουλήσε
ως, τής κινήσεως καί τής ένεργείας τών άλλων, οϋτε διά τών έκ
δηλώσεων aύτών παρεμποδίζεται ή πρόοδος καί εύδαιμονία 
τους, καθώς καί ή ίδική του πρόοδος καί εύδαιμονία». Σάν νόμος 

φυσικός ή έλευθερία είναι ή δύναμη έκείνη πού ύπάρχει σέ κάθε 
άτομο ύλικό η ψυχικό καί ή όποία ώθεί τίς ούσίες καί τά σώματα 

τά πλανητικά νά διαγράφουν τήν έξελικτική τους πορεία, σέ τρό

πο ώστε τό ένα νά μή μπαίνει στήν τροχιά τού άλλου. "Έτσι κάθε 
πλανήτης έχει τήν αύτονομία του, τήν αύτοτέλειά του. Ό Άρι
στοτέλης (Ρητορική τέχνη, Α, 13) λέει ότι: «'Όλους ό Θεός άφη-
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σε έλεύθερους· ή φύση κανένα δέν έχει κάνει δούλο» (3). Κάθε 
άνθρωπος δέν πρέπει νά έξαρτα τίς σκέψεις καί τίς πράξεις του 
άnό τίς ίδέες τών άλλων, γιατί μέ τόν τρόπο αύτό στερείται κρί
σεως, αύτενεργείας καί συνειδήσεως. Είναι έnομένως άνεύθυ
νος τών πράξεών του, εΊτε κακές είναι αύτές, εΊτε καλές καί γιά 
τόν λόγο αύτό μένει ψυχικά στάσιμος, παρά τόν έξελικτικό νόμο 
τής φύσης, πού ώθεί τά πάντα πρός τήν πρόοδο. Ό άνθρωπος 
στήν άσκηση τής έλευθερίας του δέν πρέπει νά παραβαίνει τούς 
νόμους τής φύσης, όπως δέν πρέπει νά βλάπτει τούς άλλους, 
άλλά οϋτε καί τόν έαυτό του. ·Η πραγματική όμως έλευθερία γιά 
τήν ψυχή, ειναι ή άnελευθέρωσίς της άnό τά δεσμά τής γης καί 
τό νόμο τού θανάτου. Έnιδίωξη τού άνθρώπου είναι νά έnιτύχει 
τή φυσική του έλευθερία, τή λύτρωση δηλαδή τής ψuχής του 
άnό τό νόμο τών ένσαρκώσεων. Γιά νά τό έnιτύχει όμως αύτό, θά 
πρέπει νά νικήσει τίς κακίες του, τά πάθη του, τά έλαττώματά του 
καί νά άnοκτήσει τήν άληθινή γνώση, πού θά τόν όδηγήσει στήν 

άnοθέωση τής ψυχής του. 

'"Αλλος σπουδαίος νόμος τής φύσης πού όφείλει νά έφαρμό
σει ό άνθρωπος, ειναι ό νόμος τής δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη ειναι 
ή άνάγνώριση τού δικαιώματος τής ύπαρξης κάθε όντος, καθώς 
καί όλων τών μέσων τής ζωής του, τής συντηρήσεώς του, τής 
άναπαραγωyής του, καθώς καί όλων έκείνων τά όnοία πρέπει νά 
τού έξασφαλίζουν τήν πρόοδο καί τή φυσική του έξέλιξη. Κατά 
συνέπεια άρμονική τών άνθρώnων ζωή δέν είναι δυνατόν νά 
ύnάρξει, άν όλοι οί άνθρωποι δέν άπολαμβάνουν τά ύnό τής φύ
σεως πρός αύτούς παρεχόμενα μέσα τών φυσικών τους δικαιω
μάτων. Κάθε άνθρωπος όφείλει νά άναγνωρίζει ό,τι άnό τή φύση 
δικαιούται κάθε συνάνθρωnός του. Ό 'Αριστοτέλης (Άνθολ. 
Στοβαίου, Α, 18), άκριβολογεί λέγοντας ότι: «'Η δικαιοσύνη ειναι 
άρετή τής ψυχής πού άnονέμει στόν καθένα αύτό πού τού άξί
ζει» (4). 

Στή φύση ύnάρχει καί ό νόμος τής άδελφότητας, πού θά πρέ
πει νά γίνει βίωμα σέ κάθε άνθρωπο. Ό νόμος τής άδελφότητας 
προκύπτει άnό τό γεγονός ότι όλοι οί άνθρωποι προέρχονται άnό 
τίς Ίδιες ούσίες τής φύσης καί έχουν τόν Ίδιο προορισμό. Δέν 
ύnάρχει καμιά διαφορά μεταξύ των δικών μας άνθρώnων καί τών 
άλλων. Βλέπουμε ένα συνάνθρωπό μας σήμερα άδιάφορα, ένώ 
κάποτε μπορεί νά ύnήρξε άγαnημένο μας πρόσωπο. Χάνουμε 
ένα προσφιλές μας πρόσωπο καί αύτό μεταβαίνει στή μεγάλη 
μητέρα, τή Φύση. θά έnανέλθει άργότερα στή γη καί θά μας ει
ναι άγνωστο. Πού βλέπει κανείς τή διαφορά μεταξύ τών άνθρώ-
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πων; Ό 'Όμηρος ('Οδύσσεια, θ, 546), άπό τήν μακρινή άρχαιό
τητα δίνει τό μήνυμα τής άδελφότητας τών άνθρώπων μέ τά λό
για: «·ο ξένος κι ό ίκέτης είναι σάν άδελφός ατόν άνθρωπο» (5). 

Βίος ήθικός είναι οί άρμονικές σχέσεις τού άνθρώπου μέ τό 

περιβάλλον του. θεμέλιο τής ήθικής είναι ή άγάπη nρός τόν 
πλησίον, ή όποία πρέπει νά πρωτοστατεί όλων τών λόγων καί 

όλων τών έργων τού άνθρώπου. Κατά τόν θείον 'Ορφέα: «'Εφ' 
όσον δέν φιλεί ό άνθρωπος τόν άνθρωπο, έν τη καθόλου αύτού 
συναντήσει είς τόν άτέρμονα αύτού βίον, ό 'Άδης θά καταπίνει 
τόν άνθρωπο καί ή ψυχή αύτού πλανωμένη έν τώ σκότει είς δοκι
μασίαν θλίψεως καί όδύνης θά φέρεται». Ό θείος Ίησούς είπε 
τό ύπέροχο: «·Αγαπάτες άλλήλους». Τό άρχαίο 'Ελληνικό πνεύμα 

έδωσε καί αύτό τό μήνυμά του μέ τά λόγια τού τραγικού ποιητή 
Σοφοκλή ('Αντιγόνη, 523).: «Δέ γεννήθηκα γιά νά μισώ, άλλά μο
νάχα ν' άγαπώ» (6). Ό άνθρωπος πρέπει νά προσφέρεται ατούς 
συνανθρώπους του μέ έργα καλοσύνης καί άγάπης, αύθόρμητα, 
άνεπιφύλακτα καί χωρίς προσδοκία άνταπόδοσης. Ό Σοφοκλής 
(Οίδίπους Τύραννος, 314-315), δίνει τό αίώνιο μήνυμα, πού θε
ωρείται άπό τίς μεγαλύτερες πνευματικές ύποθήκες: «·ο ώραιό
τερος κόπος γιά τόν άνθρωπο ε1ναι τό νά ώφελεί μέ όσα μέσα 

έχει καί μπορεί» (7). Ό άείμνηστος Ίωάννης Βασιλής, γνωστός 
ατούς παλαιούς άναγνώστες, έγραφε τά έξης ατόν «Ίλισό» ('Επι
λογή 1956-1958): « Ή καλοσύνη καί ή άγάπη είναι άπό τά συναι

σθήματα έκείνα τής ψυχής, πού διακανονίζουν άρμονικά τίς σχέ
σεις της μέ τίς άλλες ψυχές- ταυτόχρονα δέ φανερώνει τόν 
πραγματικό βαθμό έξελίξεως, άλλά καί τής ώριμότητος κάθε 
ψυχής. Ή πραγματική καλοσύνη δέ βάζει όρια καί είναι καθολι
κή. Δέν περιορίζεται ατούς τοίχους τού οίκογενειακού, ιϊ στά 
διακριτικά όρόσημα ένός φιλικού περιβάλλοντος. Ή καλωσύνη 

δέ σταματά σ' αύτά τά στενά όρια. Τά ξεπερνά, άπλώνεται στό 
άπειρο γιά ν' άγκαλιάσει τό πάν, κάθε μορφή, κάθε συνείδηση, 

εϊτε έκείνη άπέναντί μας είναι καλή, εϊτε κακή. "Αν φθάσουμε 
στό σημείο αύτό καί κλείσουμε μέσα μας, όχι μονάχα τήν άνθρώ
πινη μορφή, άλλά καί κάθε τι που έχει πνοή καί ζωή, τότε μία 
ήμέρα θά κατορθώσουμε μέ τήν άκτίνα τής σκέψεώς μας νά 
μπούμε ατόν κύκλο τής παγκόσμιας άρμονίας. Άλλ' ή άπέραντη 
αύτή καλωσύνη, όταν έκδηλώνεται μέ τέτοια ένταση, κρύβει 
μέσα της ένα μεγάλο μυστικό, πού θά ξαφνιαστεί ό άνθρωπος 
όταν τ' άκούσει. Αύτό πού θά μάθει ώς τόσο είναι μία μεγάλη 
άλήθεια πού θά έπρεπε κάθε άνθρωπος πού ποθεί νά φθάσει τά 
κράσπεδα τής σοφίας νά τήν άκολουθήσει. Λοιπόν ή καλωσύνη 
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καί ή άyάπη όδηyούν έκείνον πού τίς έκδηλώνει όλοκληρωτικά, 
χωρίς όρια καί όρους ατό κατώφλι τής άπέραντης γνώσεως». 
Στά παραπάνω λόγια τού Ίωάννη Βασιλή, άξίζει νά προσθέσουμε 
μιά σοφή λαϊκή ρήση πού λέει ότι: «·Όποιος είναι καλός βλέπει 
τά ούράνια». 

Ήθική ζωή ένός άνθρώπου θά πεί άκόμα άλληλεyyύη καί άλ
ληλοβοήθεια πρός τούς όμοίους του. Κάθε άνθρωπος θά πρέπει 
νά βοηθά καί νά συντρέχει τούς συνανθρώπους του στίς άνάyκες 

των, κατά τό μέτρο τών δυνάμεών του καί νά τούς συμπαρίσταται 
στίς άτυχίες τους. Ένάρετοι καί ήθικοί είναι οί άνθρωποι, πού έν
διαφέρονται yιά όσους βρίσκονται στήν άκτίνα τής ένερyείας 

τους καί αίσθάνονται τήν ύποχρέωση νά παρέχουν πρός αύτούς 
ό,τι μπορούν καί σέ ϊσο βαθμό πού παρέχουν ατόν ϊδιο τόν έαυτό 
τους. Στήν κοινωνία μας όμως δέν τηρούνται οί άρχές αύτές καί 
οί άνθρωποι συσσωρεύουν πλούτη yιά τόν εάυτό τους καί τό πε

ριβάλλον τους. Οί άπόψεις yιά τόν πλούτο τών άρχαίων Έλλήνων 
διανοητών είναι πολύ σκληρές. «·ο δίκαιος άνθρωπος πλούτο 

δέν έχει ποτέ» (8), είπε ό Μένανδρος (Γνώμες μονόστ. 52), άπό 

τούς σημαντικότερους άρχαίους ποιητές, ό δέ Πλάτων ατούς 
«Νόμους» (743C) γράφει: «Οί πάρα πολύ πλούσιοι δέν είναι ένά

ρετοι, καί, έφ' όσον δέν είναι ένάρετοι, δέν είναι καί εύτυχείς» 
(9). Έκείνα τά ύλικά άyαθά πού έχει κάθε άνθρωπος πέραν τών 
άναyκών του, τά κατακρατεί άπό τούς συνανθρώπους του πού 
έχουν άνάyκη τών άπαραιτήτων yιά τή ζωή. 

Έκείνο πού ώφελεί έπίσης στήν προσπάθεια τού άνθρώπου 
νά ζεί φυσικό καί ήθικό βίο είναι ό αύτοέλεyχος. Οί Πυθαγόρειοι 
(Χρυσά έπη), έλεγχαν τόν έαυτο τους κάθε μέρα μέ τούς λόγους: 
«Τί κακό έκανα; τί καλό έκανα; τί καθήκον είχα νά κάνω καί δέν 

τό έκανα;» (10). Ό Πλάτων ατό έργο του «·Απολογία Σωκράτη 
(38Α) γράφει ότι: «'Ο βίος πού δέν ύποβάλλεται σέ έλεγχο, δέν 

έχει yιά τόν άνθρωπο καμιά άξία» ( 11 ). Έκτός τού έλέyχου στίς 
πράξεις του ό ένάρετος καί ήθικός άνθρωπος, πρέπει νά είναι 

άyνός καί στίς σκέψεις του. Ό Στωϊκός φιλόσοφος Μάρκος Αύ

ρήλιος ατό έργο του «Τά είς Έαυτόν» (Γ,δ), γράφει τά έξής: 

«Πρέπει νά συνηθίσουμε νά έχουμε ατό νού μας τέτοιες παρα

στάσεις, ώστε άν κανένας ξαφνικά μάς ρωτούσε «τί σκέπτεσαι 

τώρα;» Μέ θάρρος νά μπορούμε άμέσως νά τού άπαντήσουμε ότι 

«σκέπτομαι αύτό κι αύτό». ( 12). 

'Ένας σπουδαίος κανόνας ήθικής, πού εΤναι καί μία παγκό

σμια ύποθήκη όλων τών θρησκειών καί όλων τών φιλοσοφικών 

συστημάτων είναι τό γνωμικό: «'Ό σύ μισείς, έτέρ4> μή ποιήσεις». 
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ΤελεΊότερη έκφραση αύτοϋ είναι ή έξης: «Πράττε στούς άλλους 
ό,τι καλό έnιθυμείς καί αύτοί νά πράττουν σέ σένα». Ό μεγάλος 
φιλόσοφος Κομφούκιος είχε nεί στήν άρχαία Κίνα τόν 60 αίώνα 
n.X. « Ό κανόνας ζωής είναι τό νά συμπεριφερόμαστε άnέναντι
τών άλλων, όπως θά θέλαμε νά συμπεριφέρονται καί αύτοί άnέ
ναντί μας- νά ή διδασκαλία τοϋ άνθρώnου». Βίο φυσικό καί ήθικό
ζεί ό άνθρωπος, πού προσαρμόζεται μέ τούς φυσικούς καί πνευ
ματικούς νόμους, πού είναι σεμνός καί μετριόφρων, πού δέχεται
μέ ύnομονή καί καρτερία τά μοιραία περιστατικά ηϊς ζωής του
πού δέν τοϋ είναι εύχάριστα καί τό σπουδαιότερο δέν έχει κα
κίες καί πάθη.

Θά ήταν παράλειψη νά μήν τονίζαμε ότι βίος ήθικός καί ένά
ρετος, θά nρέnει νά συμβαδίζει μέ φυσική καί ύγιεινή ζωή. Ό 
παρά φύση βίος, οί καταχρήσεις οίνοnνευματωδών ποτών, τό κά
πνισμα, ή κρεοφαγία, είναι έχθροί τής πνευματικής προόδου 
κάθε άνθρώnου. 

Δέν άρκεί όμως νά γνωρίζει ό άνθρωπος τόν όρθό τρόπο 
ζωής πού nρέnει νά άκολουθεί. Τό σπουδαιότερο είναι νά μπορεί 
νά έφαρμόζει μέ συνέπεια αύτά πού γνωρίζει. 

1. Τό όμολογουμένως τη φύσει ζην, όπερ έστί κατ' άpετήν ζην· άγει γάρ nρός

ταύτην ήμάς ή φύσις. 

2. ·Έργον nρό πάντων βιότ4> φάος.

3. Πόντος έλευθέρους άφήκε θεούς, ούδένα δοϋλον ή φύσις nεnοίηκε.

4. Δικαιοσύνη έστιν άρετή ψυχής διανεμητική τών κατ' άξίαν.

5. 'Αντί κασιγνήτου ξείνός θ' ίκέτης τε τέτυκται.

6. Οϋτοι συνέχθειν, άλλά συμφιλείν έφυν.

7. ·Άνδρα δ' ώφελείν άφ' ών έχοι τε καί δύναιτο κάλλιστος πόνων.

8. 'Ανήρ δίκαιος nλοϋτον ούκ έχει nοτέ.

9. Ούκ είοίν οί nαμnλούσιοι άγαθοί· εί δέ μή άγαθοί, ούδέ εύδαίμονες.

1 Ο. Πή παρέβην; τί δ' έρεξα; τί μοι δέον ούκ έτελέσθη;

11. Ό δέ άνεξέταστος βίος ού βιωτός άνθρώn4>.

12. Καί έθιστέον έαυτόν μόνα φαντάζεσθαι, nερί ών εί τις άφνω έnανέροιτο· «τί

νϋν διανοή;» μετά παρρησίας παραχρήμα άν άnοκρίναιο, ότι τό καί τό. 
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ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ* 

ΑΙΜ. ΙΒΟΥ 

Άρχαία Σοφία η Θεία Σοφία - Brahma Vidya -η Άποκεκα
λυμμένη Γνώση, ή γνώση τών Έσωτερικών Παραδόσεων ώς 
πρός τή θεότητα, τή γένεση καί τή λειτουργία τού κόσμου, τούς 

νόμους πού προΤστανται ατό κοσμικό σχέδιο καί τίς σκοπιμότη
τες πρός τίς όποιες αύτό έξελίσσεται. Σύγχρονη έπισττiμη: Οί 
συλλήψεις τής άνθρώπινης Διάνοιας, τού συγκεκριμένου άν

θρώπινου Νού, πού προκύπτουν άπό τήν παρατήρηση τών έξωτε

ρικών φαινομένων καί τήν άναζήτηση μέσα άπό αύτά μιάς 
πρώτης άρχής πού νά τά έρμηνεύει καί νά 1ά δικαιολογεί. Ή 
έρευνα τής πρώτης -τής Άρχαίας Σοφίας- έχει κατεύθυνση έκ 

τών άνω πρός τά κάτω, η έκ τών έσω πρός τά έξω. Ή έρευνα τής 

δεύτερης -τής άνθρώπινης έπιστήμης- έκ τών κάτω πρός τά άνω 

η έκ τών έξω πρός τά έσω. Δύο ρεύματα άντίρροπα, πού yιά τόν 

λόγο αύτόν δέν μπορεί παρά νά συναντηθούν κάποτε, ο' ένα μα

κρυνό καί άπώτερο μέλλον. Ή συνάντηση αύτή, ατό έπίπεδο τής 

άνθρώπινης λογικής, τής ένορατικής η θείας έπιστήμης άπό τή 

μιά μεριά, μέ τήν έπιστήμη τού άνθρώπινου νού άπό τήν άλλη, θά 
είναι ένα γεγονός σταθμός στήν άνθρώπινη έξελικτική πορεία, 

ένα μήνυμα λυτρωτικό καί χαρμόσυνο yιά τίς σχέσεις τών άν

θρώπων, τών έθνών, τών λαών, yιά τήν ϊδια τή ζωή τού άνθρώπου 

έπάνω στή yή. 

Στούς άρχαίους καιρούς, σ' όλους τούς λαούς, τόσο ή θεία 

Έπιστήμη -ή γνώση τών θρησκευτικών παραδόσεων- όσο καί ή 

άνθρώπινη, ή φυσική, ή ίατρική, τά μαθηματικά, ή άστρονομία, 

ήταν στενά συνδεδεμένες καί καμμία δυσαρμονία δέν παρεμβα

λόταν άνάμεσα στή νοητική άπό τή μιά μεριά σύλληψη τού κό

σμου καί τήν πνευματική άπό τήν άλλη. Μπορούμε νά στρέψου

με τήν έρευνά μας πρός όποιοδήποτε άλλο έθνος. Νά μελετή

σουμε τίς πανάρχαιες παραδόσεις τής Χαλδαίας, τής Αίyύπτου, 

τής Περσίας, τής Έλλάδας, σκύβοντας πάνω άπό τίς γραπτές 

μαρτυρίες τους. Μπορούμε άκόμη νά πάμε πιό μακρυά μέσα στό

χρόνο, ν' άναζητήσουμε τά κατάλοιπα τής χαμένης έπιστήμης

τής Άτλαντίδας, μέσα άπό τίς θαμμένες πολιτείες τής άyνω-

• Τό θέμα στίς γενικές του γραμμές έχει βασισθή στή σχετική μελέτη της Α. 

BESANT άπό τό βιβλίο της. «Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ». 
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στης, προκολομβιανής 'Αμερικής. Πιό πολύ όμως καί πάνω άπ' 

όλα αύτά, σκύβοντας πάνω άπό τήν άθάνατη θρησκευτική φιλο
λογία τής Ίνδίας, νά μελετήσουμε τήν πανάρχαιη θεία έπιστήμη 

της, τά έργα τών μεγάλων σοφών τού ένδοξου παρελθόντος της. 

Κι' αύτό όχι γιατί ή σοφία τής Ίνδίας είναι άνώτερη άπό τή σοφία 

τών άλλων λαών -ή σοφία είναι παντού ή ϊδια σέ όλα τά μήκη καί 
τά πλάτη τού κόσμου - άλλά γιατί ή σοφία τής Ίνδίας είναι ή 

μόνη, πού έχει έπιζήσει άκέραιη καί διδάσκεται χωρίς διακοπή 

μέσα άπό τίς χιλιετηρίδες. Θά διαπιστώσουμε έτσι παντού ότι ή 

άρχαιότητα μιλάει μία καί τήν αύτή γλώσσα. Ή θρησκεία άποκα

λύπτει τή μία καί μοναδική πνευματική άρχή, τήν 'Αλήθεια άπ' 

όπου τά πάντα έχουν άπορρεύσει. Ένώ ή Διάνοια, ή άνθρώnινη 

λογική μελετά τήν ϊδια αύτή 'Αλήθεια στίς άναρίθμητες έκδηλώ
σεις της μέσα στό σύμπαν. Ή έπιστήμη έπομένως αύτή, τό έργο 

τής άνθρώπινης διάνοιας, δέν είναι στήν πραγματικότητα παρά ή 

άδελφή τής θρησκείας, ιϊ καλύτερα ή πιστή θεραπαινίδα της, καί 

κάθε δυσαρμονία ιϊ διχόνοια άνάμεσά τους θά ήταν παράλογη, 

άντιφυσική καί άρνητική γιά τήν ά"i!θρώπινη έξέλιξη. 

Μ' αύτόν τόν τρόπο έβλεπαν οί άρχαίοι λαοί τά πράγματα. Πα
ντού όχι μόνον ή καθαυτό έπιστημονική έρευνα, άλλά καί κάθε 

άλλη δραστηριότητα τού άνθρώπινου πνεύματος, άπό τήν ποίη
ση, τή μουσική καί τό θέατρο, έως τήν φυσική, τήν ίατρική, τή γυ

μναστική -γιά τήν άπόκτηση ένός ύγιούς καί άρμονικού φυσικού 

φορέα -τά μαθηματικά, τή ρητορική, όλα είχαν ένα χαρακτήρα 
ίερό, σάν ένας τρόπος καί μιά προσπάθεια γιά τήν άνύψωση τού 

άνθρώπου nρός τή θεότητα. «'Η τέχνη είναι Βράχμαν» δηλώνει 

έπιγραμματικά ή Ίνδία. Ή τέχνη είναι θεός. Μ' αύτή τήν πίστη, 
φυσιοδίφες, γιατροί, φιλόσοφοι καί λειτουργοί τής θρησκείας 

είναι συχνά στούς άρχαίους λαούς τά ϊδια πρόσωπα· ένώ οί μεγά
λες μορφές τής έπιστήμης, τής φιλοσοφίας, τής τέχνης άκού

ουν στό όνομα θεΙοι, θεοφιλείς, θεόπνευστοι καί θεοδίδακτοι. 

Θείος ό μεγάλος Πυθαγόρας, θείος ό 'Όμηρος, θείος ό 'Ιππο
κράτης. Κάθε άνθρώπινη γνώση δέν είναι παρά ένα τμήμα τής 

άποκεκαλυμμένης Γνώσης, τής θρησκείας, καί ή θρησκεία άπο
τελεί τήν όλη Γνώση. 

Άποκεκαλυμμένη ή θεία "Επιστήμη καί "Επιστήμη άνθρώnινη. 
Δύο παράλληλοι δρόμοι γιά νά βοηθηθεί ό άνθρωπος νά ξεφύγει 
άπό τό πνευματικό σκότος, άπό τή στενή φυλακή όπου τόν κρα

τούν δέσμιο οί αίσθήσεις του, καί νά ξανοιχθεί nρός τό φώς τής 

'Αλήθειας. 

"Αν τώρα άπό τήν άρχαιότητα περάσουμε στίς νεώτερες έπο-
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χές, ατόν Χριστιανικό ίδιαίτερα κόσμο, θά βρεθούμε μnρός ο' 
ένα φαινόμενο έvτελώς νέο καί άvεξήγητο. Θά ίδούμε τήv θρη
σκεία άnό τή μιά μεριά κλεισμένη ύnεροnτικά στό δογματικό της 
πιστεύω, γεμάτη καχυποψία καί έχθρότητα άnέvαvτι στή νέα έnι
στήμη. Καί άnό τήv άλλη μεριά τήv έnιστήμη γεμάτη είρωvεία καί 
περιφρόνηση μnρός στίς διεκδικήσεις τής θρησκείας. Άnό πού 
προέκυψε αύτή ή διάσταση άvάμεσα στίς δύο συνεργαζόμενες 
άδελφές τώv άρχαίωv καιρών; «Κύριος έδωκεv άvθρώnοις έnι
στήμηv έvδοξάζεσθαι έv τοϊς θαuμασίοις αύτού», λέγει ή Π. Δια
θήκη. Γιατί λοιπόν ό Χριστιανικός κόσμος είδε μέ έχθρικό μάτι 
τήv έρευνα τού άvθρώnιvοu vού γύρω άnό τά «θαυμάσια» τού κό
σμου, τού θείου αύτού δημιουργήματος; '"Αν περάσουμε στήv Εύ
ρώnη, ατόν Δυτικό κόσμο, στούς πρώτους μεταχριστιανικούς 
αίώvες, θά δούμε ότι ή άρχαία έnιστήμη -μιά έnιοτήμη, θά πρέ
πει vά πούμε, καθαρά έλληvική- έnί μία περίπου χιλιετία, έχει 
σχεδόν όλοκληρωτικά άφαvιστεϊ. Παρακμασμέvη πρώτα μαζί μέ 
τήv παρακμή καί τήv πτώση τής Ρωμαϊκtϊς Αύτοκρατορίας, δέv 
κατόρθωσε vά άvασuσταθεί στή συνέχεια καί vά καταλάβει κυ
ρίαρχη θέση μέσα στή Βυζαντινή Αύτοκρατορία. Μέ τήν πτώση 
τού Βυζαντίου. άσuγκράτητες οί βαρβαρικές όρδές έχουν στρα
φεί στήv Εύρώnη. Ή νύχτα ή nιό ζοφερή, τό πνευματικό σκότος 
έχει άnλωθεί έnάvω άnό τόv Χριστιανικό κόσμο, ό Χριστιανικός 
μεσαίωνας, ένας άnό τούς nιό σκληρούς καί μακροχρόνιους ηϊς 
ίστορίας τού κόσμου μας. 

Μέσα ο' αύτή τήν πνευματική νύχτα, όταν ή νέα έnιοτήμη άρ
χισε vά προβάλει καί πάλι δειλά σάv ένας άvατέλλωv ηλιος, πα
ρουσιάστηκε μέ μιά μορφή έχθρική, ξένη nρός τήv κυρίαρχη 
θρησκεία καί τό θρησκευτικό κατεστημένο. Ή νέα, ώστόσο, αύτή 
έnιστήμη δέν ήταν στήν πραγματικότητα καθόλου νέα. Έρχόταv 
μέσα άnό τόv κόσμο τής αρχαιότητας, άnό τούς λαούς έκείvοuς 
πού είχαν στιγματισθεί άnό τόv χριστιανικό φανατισμό σάv είδω
λολάτρες. Έρχόταv μέσα άnό τίς σχολές τής Έλλάδας, άnό τόv 
Πυθαγόρα, τόv Πλάτωνα καί τόv Άριστοτέλη, άnό τούς Νεοπλα
τωνικούς καί τούς Γνωστικούς, άnό τά πανεπιστήμια καί τά πνευ
ματικά άνδρα τής έλληvικής Άλεξάνδρειας. Κι άκόμη, ti νέα 
αύτή έnιστιiμη έφθανε τώρα στή Χριστιανική Εύρώnη διά μέσου 

τώv λαών τού Ίσλάμ, άnό τούς ·Αραβες, τίς σχολές τής Άραβίας, 
πού ,είχαν γίνει οί κληρονόμοι -διά μέσου τού Βυζαντίου καί τής 
Αίγύnτοu- τής έλληνικής διανόησης. Πράγματι οί πρώτοι πού 
ήλθαν vά διδάξουν τή νέα έnιστήμη στήv Εύρώnη ήταν οί Μαuρι
ταvοί κατακτητές, πού περνώντας στήv Ίσnαvία ϊδρuαv έκεί τά 
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πρώτα πανεπιστήμια, τίς πρώτες σχολές. Πώς νά μήν έnέλθει ή 
σύγκρουση έκκλησίας καί νέας έnιστήμης, μιάς έnιστήμης πού 
έρχόταν μέσα άnό τό «είδωλολατρικό» παρελθόν, διά μέσου άλ
λόθρησκων, βαρβάρων κατακτητών. Ή θρησκευτική καταδίωξη 
ή nιό άμείλικτη θά ξεσηκωθεί ένάντια στόν ϋnουλο αύτό έχθρό, 
πού άnειλεί νά κλονίσει τήν πίστη. Τά βασανιστήρια, ή είρκτή, ή 
πυρά, ό θάνατος, παραμονεύουν παντού, μέ σκοπό νά άναχαιτί
σουν τήν έλεύθερη σκέψη, τήν έλεύθερη έρευνα. «Auto da Fe»: 
Πράξις Πίστεως ... Ποιός θά μπορούσε ν' άναμετρήσει τίς μυριά
δες τά θύματα τού nιό σκληρού καί παράλογου αύτού θρησκευ
τικού σκοταδισμού: Ρογήρος Βάκων (Doctor Mirabilis) ένας με
γάλος σοφός, πρόδρομος τής σημερινής έnιστήμης, καταδικα
σμένος ίσόβια γιά τίς νέες ίδέες καί τίς έλεύθερες έρευνές του. 
Έnάνω στήν έnιθανάτια κλίνη του ό Κοπέρνικος, προσβλέπει μέ 
πικρία στό έργο του, πού δέν είχε τολμήσει νά έκδώσει άnό τόν 
φόβο τής Ίεράς "Εξετάσεως. Ό Τζιορτάνο Μπρούνο, ό έμnνευ
σμένος φιλόσοφος, καταδικασμένος νά καεί ζωντανός γιά τίς 
nυθαγορικές του ίδέες. Γονατιστός ό "Ιωάννης Κέπλερ προσεύ
χεται, ζητώντας άnό τόν θεό μιάν έnιβεβαίωση, άν όλα έκείνα 
πού παρατηρούσε στόν ούρανό ώς nρός τίς τροχιές τών πλανη
τών γύρω άnό τόν ηλιο - έκείνα πού καί ό ϊδιος ό Κοπέρνικος 
είχε πιστέψει - ήταν άληθινά. Μέ τρέμοντα χείλη ό Γαλιλαίος 
άναγκάζεται ν' άnαρνηθεί τήν άλήθεια πού γνώριζε, γιά νά άnο
δεχθεί τήν πλάνη πού τού έnέβαλλαν ... 'Ένας άτέλειωτος δρό
μος μαρτυρικός, όπου κάθε βήμα άνακαλεί μνήμες φωτιάς καί 
αϊματος, χωρίς καμμιά λογική έξήγηση γιά τό άσπονδο αύτό μί
σος τής "Εκκλησίας τού Χριστού nρός τήν έλεύθερη σκέψη καί 
τήν έλεύθερη έρευνα τού άνθρώnινου νού. Παρ' όλα αύτά ώστό
σο, παρά τόν άnηνή διωγμό της, ή νέα Έnιστήμη θά κατορθώσει 
νά έnιζήσει καί νά άνδρωθεί, συγκεντρώνοντας καί αύτή μέ τή 
σειρά της τά όπλα έκείνα, πού θά μπορούσαν νά χτυπήσουν τή 
θρησκεία καί νά στηρίξουν τώρα τόν ύλισμό, σάν τή μόνη άληθινή 
φιλοσοφία τής ζωής. Είναι ό νόμος τής Άνταnοδόσεως, ό νόμος 
τής Δικαιοσύνης καί τού Κάρμα, γιά τήν έξισορρόnηση καί τήν 
άnοκατάσταση τής διασαλευθείσης ήρεμίας καί τάξης. 

"Αν μεταφερθούμε πράγματι στόν 190 αίώνα, θά διαπιστώ
σουμε ότι ή σκιά τού ύλισμού, ένός άκρατου ύλισμού, βαραίνει 
τώρα έnάνω άnό τή σκέψη τής Εύρώnης, έτσι ώστε μεγάλα όνό
ματα τού έnιστημονικού στίβου, άτομα βαθύτατα θρησκευτικά 
έως τότε, νά μή διστάζουν νά δηλώσουν έnίσημα ότι δέν ύnάρχει 
στό σύμπαν παρά μόνον ή ϋλη, καί άnό τήν ϋλη έχει nηγάσει 
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κάθε μορφή ζωής. Λίγη έπιστήμη άπομακρύνει άπό τόν Θεό. Τά
πράγματα βέβαια δέν θ' άργήσουν νά άνατραποϋν καί οί νεώτε
ρες άνακαλύψεις τής έπιστήμης θά κάνουν τόν ύλισμό νά κατα
θέσει τά όπλα. Πίσω καί πέρα άπό τήν ϋλη ύπάρχει ένας άγνω
στος παράγων, ό παράγων ζωή, καί ή ϋλη δέν είναι παρά ό φορέ
ας γιά τήν έκφραση αύτής τής ζωής. 

'Ύστερα άπό τή σύντομη αύτή ίστορική άναδρομή ώς πρός 
τόν διχασμό τής 'Αρχαίας σοφίας καί τής Σύγχρονης έπιστήμης,
ός δοϋμε ποιά είναι ή διαφορά ώς πρός τή μέθοδο έρεύνης τών 
δύο αύτών κλάδων τής άνθρώπινης γνώσης, άπ' όπου καί τά άπο
τελέσματα πού προκύπτουν είναι διαφορετικά. 

'Υπάρχει μία βασική διαφορά. Ή άρχαία Σοφία μελετά τόν 
κόσμο ξεκινώντας άπό τήν άποψη τής Ζωής ή τοϋ Πνεύματος, 
μιάς γενεσιουργοϋ δηλαδή άρχής, πού έρχεται νά έκδηλωθεϊ καί 
νά έξελιχθεϊ μέσα άπό τόν κόσμο τών ύλικών φαινομένων. 'Αντί
θετα ή σύγχρονη 'Επιστήμη μελετά τόν κόσμο ξεκινώντας άπό 
τήν πολλαπλότητα τών ύλικών φαινομένων, προσπαθώντας νά 
άνακαλύψει μέσα άπό αύτά, μέ τή μέθοδο τής έπαγωγής, τήν 
ϋπαρξη μιάς πρώτης άρχής, ίκανής νά έρμηνεύσει τήν πολλα
πλότητα τής έκδήλωσης. Ή πρώτη έργάζεται, όπως εϊπαμε, μέ 
κατεύθυνση έκ τών έσω πρός τά μέσα, ή δεύτερη έκ τών έξω 
πρός τά μέσα. Καί τό γεγονός αύτό προμηνύει μιά μελλοντική 
συνάντηση, όπου ή άνθρώπινη έπιστήμη καί γνώση θά δώσει τό 
χέρι στήν άρχαία σοφία καί γνώση. 

Ή θεμελιώδης αύτή διαφορά ώς πρός τή μέθοδο έρεύνης 
τών δύο έπιστημών, συνεπάγεται άποτελέσματα διάφορα. "Αν 
ξεκινήσουμε τή μελέτη τοϋ κόσμου καί τής ζωής μέ βάση τίς 
μορφές, θά έχουμε νά κάνουμε μέ μιά πολυπλοκότητα άτελεύ
τητη. "Ας πάρουμε γιά παράδειγμα ένα δένδρο. 'Ένα δένδρο 
άποτελεϊ μιά ένότητα, μιά ξεχωριστή μονάδα ζωής. Μιά ρίζα, 
ένας μοναδικός κορμός διοχετεύει τό ζωτικό ρεϋμα παντοϋ, έτσι 
ώστε φύλλα, όνθη, καί καρποί έκδηλώνουν τήν τελική έκφραση 
αύτής τής ζωής. "Αν άρχίσουμε τή μελέτη τοϋ δένδρου άπό τήν 
πηγ'ή τής ζωής του, θά έχουμε μιά ένότητα τοϋ σχεδίου, χάρις 
στήν όποία μποροϋμε νά συλλάβουμε τό αϊτιο τής διαφοροποίη
σης. "Αν όμως άρχίσουμε τή μελέτη άπό τα φύλλα θά έμπλακοϋ
με σέ μιά πολυπλοκότητα άτελεύτητη. Ή σημερινή έπιστήμη κά

νει αύτό άκριβώς, άγνοεϊ τήν ένότητα, πού ύπάρχει πίσω άπό τήν 

πολλαπλότητα, άγνοεϊ τόν παράγοντα πνεϋμα ή ζωή, πού έκδη

λώνεται μέσα άπό τή μορφή. Ό σημερινός έπιστήμων - λέγει ή 
Μπέζαντ - μοιάζει μέ τόν βοτανολόγο έκείνον, πού θέλοντας νά 
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μελετήσει έναν λωτό, έρευνά μόνο τό όρατό τμήμα τού φυτού, 
τό έξω άπό τό νερό, μή λαμβάνοντας ύπ' όψιν τό άόρατο, τό 
μέσα στό νερό, άπ' όπου τό όρατό έχει λάβει ύπόσταση. 

Ύπάρχει όμως καί μιά άλλη ούσιαστική διαφορά άνάμεσα 
στίς δύο έπιστήμες, πού άφορά τά μέσα έρεύνης μέ τά όποία έρ
γάζεται ή κάθε μία. Μέσον έρεύνης τής σύγχρονης έπιστήμης ή 
παρατήρησις καί τό πείραμα, οί πληροφορίες πού προσκομίζουν 
οί αίσθήσεις, έπεξεργασμένες άπό τή διάνοια. θά πρέπει γιά τόν 
λόγο αύτόν ένας έπιστήμων νά κατέχει όρισμένες ίκανότητες, 
όρθή παρατήρηση, κρίση, διαύγεια, έπιδεξιότητα, φαντασία καί 

έμπνευση. Κι άκόμη, έπειδή τό πεδίο μελέτης του άγκαλιάζει 
τόσο τό άπείρως μικρό, όπως τό ύλικό άτομο, καθώς καί τό άπεί
ρως μεγάλο, τόν μακρόκοσμο, προκειμένου νά άναπληρώσει τήν 
άνεπάρκεια τών αίσθητηρίων όργάνων του, είναι ύποχρεωμένος 
νά καταφεύγει σέ βοηθητικά όργανα, τηλεσκόπια καί μικροσκό
πια, συσκευές μιάς άκρας κατά τό δυνατόν τελειότητας. Οί σο
φοί μας θά έφευρίσκουν έτσι όλοένα καί πιό εύαίσθητα όργανα, 

ή πρώτη άρχή ώστόσο θά παραμένει άσύλληπτη, ό θεός θά άρ
νείται νά φυλακιστεί μέσα στά χημικά άντιδραστήρια καί τίς πο
λύπλοκες άνθρώπινες συσκευές. 

Σέ άντίθεση πρός τόν σύγχρονο έπιστήμονα, ό άνθρωπος τής 
άρχαίας έπιστήμης δέν έχει άνάγκη άπό κανένα όργανο, έφόσον 
τό πεδίο μελέτης του δέν είναι οί ύλικές μορφές, άλλά ή έγκλει

στη μέσα στίς μορφές ζωή. Ή έξήγηση κάθε πράγματος βρίσκε
ται μέσα σ' αύτό τό ίδιο. Γιά μία τέτοια λοιπόν μελέτη, τή μελέτη 
τής ζωής, μιά προϋπόθεση καί μία ίδιότητα είναι άπαραίτητη: Τό 
νά έχει άναπτύξει κανείς τήν ίδια τή δική του ϋπαρξη, τήν έγκλει
στη μέσα σ' αύτόν ζωή. Γιατί μόvοv τό δμοιο μπορείvά γνωρίσει τό 

δμοιο. Μόνον ή ζωή μπορεί νά άποκριθεί στούς κραδασμούς τού 
καθετί πού ζεί. Τό έργο του έπομένως άρχίζει άπό τήν ίδια τήν 
έσωτερική του άνάπτυξη. θά πρέπει νά άποσπάσει μέσα άπό τήν 
άβυσσο τής δικής του φύσης, τίς θείες έκείνες δυνάμεις πού 
ύπνώττουν πίσω άπό τά πέπλα τής ϋλης. Η ίκανότητα αύτή είναι 
τό μόνον μέσον πού διαθέτει. Αύτό ήταν στούς άρχαίους και
ρούς τό σημείο έκκινήσεως γιά τή Γνώση. Ή έσωτερική άνάπτυ
ξη καί άφύπνιση. Γιατί κατά τό μέτρο καί μόνον αύτής τής άνά
πτυξης, τής άνάπτυξης τού έσωτερικού του θεού, θά είναι σέ 
θέση ό άνθρωπος νά γνωρίσει καί νά καταμετρήσει τή θεότητα 
πού ύπάρχει έξω άπό αύτόν. 

'Εκείνο πού κάνει τό πράγμα αύτό δυνατό, τό νά γνωρίσει 
δηλαδή ό άνθρωπος καί νά κατανοήσει τή θεότητα μέσα στό Σύ-
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μnαν, εΤναι τό ότι ό θεός καί ό άνθρωπος εΤναι μιός καί της αύτης 
φύσεως. Ή φυλή τών θεών καί τών άνθρώπων εΤναι μία κοί ή 
αύτή. Ή δήλωση αύτή μοιάζει φαινομενικά παράτολμη. Δέν εΤναι 
ώστόσο παρά ή θεμελιώδης άρχή όλων τών 'Εσωτερικών παρα
δόσεων καί τών θρησκειών. Ό άνθρωπος εΤναι ή «θεία πόλις τού 
Βράχμαν», ειναι είκόνα καί όμοίωμα τού Θεού. «ΕΙΣΑΙ ΕΚΕΙΝΟ» 
εΤναι ή γνωστή διατύπωση τού Ίνδουϊσμού. Καί ή ταυτόσημη βε
βαίωση τών 'Ιουδαϊκών Γραφών: «·ο Θεός έδημιούργησε τόν άν
θρωπο κατ' είκόνα του». Ή διδασκαλία ώς πρός αύτό ειναι πα
ντού ταυτόσημη. «Είστε θεοί», δηλώνει ό 'Ιησούς. Πώς νά πιστέ
ψει ατή συγκλονιστική αύτή δήλωση ό άνθρωπος, ό μικρός, ό 
έφήμερος, ό φυλακισμένος μές ατά δεσμά καί τά πάθη τής ύλι
κης του ύπόστασης, μές στίς μικρότητες, τίς κακότητες καί τίς 

άθλιότητες τού γήϊνου βίου; Κι ώστόσο αύτή ειναι ή άλήθεια. Ό 
άνθρωπος είναι πράγματι ένας θεός έν τQ γίγνεσθαι, είναι ένα 
όλόκληρο σύμπαν, έπαναλαμβάνοντας μέσα του σέ σμικρογρα
φία τή σύσταση καί τήν έξέλιξη τού Σύμπαντος. Γι' αύτό καί μι
κρόκοσμος καί κάτοπτρό τού σύμπαντος έχει όνομασθεί. "Αν θέ
λει έπομένως νά καταλάβει τόν Δημιουργό καί τό έργο του, θά 

πρέπει νά φέρει σέ έκδήλωση τόν δικό του θεό, νά κάνει νά βλα
στήσει καί νά άνθίσει μέσα του τό άθάνατο θείο σπέρμα του. 
Τότε καί μόνον ό έξωτερικός θεός θά τού άποκαλυφθεί σέ όλη 
του τή δόξα. Διαφορετικά ό θεός θά παραμένει άθέατος. «Μές 
ατή χρυσή καλύπτρα ένοικεί τό άμωμον, τό άδιαίρετο Βράχμαν, 
τό αγνό φώς τών φώτων, πού μπορούν νά γνωρίσουν μόνον οί 

γνωρίζοντες τό έαυτό ... Ή μεγάλη, ή μή γεννηθείσα ψυχή ειναι 

αύτή πού έδρεύει μές στήν καρδιά τού άνθρώπου. Έκεί κοιμά-

ται ... «'Η διάνοια πού έχει καθαρθεί μέ τήν Γνώση, θεωρεί Αύ-

τόν ... Ή Γνώση ένωμένη μέ τήν εύλάβεια, άνευρίσκει τήν κατοι-

κία τού Βράχμαν. 'Όποιος γνωρίζει τό Βράχμαν, γίνεται ό ϊδιος 

Βράχμαν», λέγει ή ίνδική Ούπανισάντ. Τό όμοιον διά τού όμοίου 

γιγνώσκεται. Ό παρατηρών καί τό παρατηρούμενο θά πρέπει νά 

έπικοινωνήσουν καί νά ταυτισθούν. Αύτό ήταν ατούς άρχαίους 

καιρούς τό σημείο έκκινήσεως γιά τή Γνώση. «Δέν ύπάρχει άλ

λος δρόμος άπό αύτόν γιά ν' άκολουθήσουμε», ειπαν οί σοφοί 

τής 'Ινδίας όταν άντίκρυσαν έπάνω σ' αύτόν τό έκπαγλο όραμα. 

'Εκείνος πού φιλοδοξούσε νά κατακτήσει τή γνώση τού θείου, 

έπρεπε πρώτα νά γίνει ένας άγιος, ένας άγνός οί δύο λέξεις ει

ναι ταυτόσημες πρίν μπορέσει νά γίνει ένας σοφός. Κανείς δέν

μπορεί νά γίνει σοφός, πρίν νά έχει γίνει άγνός. Ή άγνότητα ει

ναι τό πρώτο στάδιο γιά τήν άπόκτηση τής σοφίας. Γιατί πώς θά
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μπορούσαν μάτια άκάθαρτα ν' άντικρύσουν τό άγνό "Ον; «Θά 
πρέπει πρώτα τό όργανο τής όρασης νά γίνει άνάλογο μέ τό άντι
κείμενο πού έρευνά» λέγει ό μεγάλος Πλωτίνος. "Ένας δγιος 
μπορεί νά μήν είναι άκόμη σοφός, ένας σοφός όμως δέν μπορεί 
νά μήν είναι δγιος. 

Αύτή είναι ή βασική διαφορά ώς nρός τή μέθοδο έρεύνης 
τών δύο έnιστημών, τής έσωτερικής καί τής έξωτερικής. Μιά 
διαφορά ούσιαστική ώστε καί τά άnοτελέσματα πού προκύπτουν 
νά είναι διαφορετικά. 

Τί έννοούμε όταν λέμε ότι ό έρευνητής πρέπει νά ζεί ό ϊδιος 
αύτό πού έρευνά; Τό νά ζεί κανείς κάτι σημαίνει νά έnικοινωνεί 
μαζί του, νά ταυτίζεται, νά τό έρμηνεύει καί νά τό συνειδητοποιεί. 
Ή λέξη συνείδηση προκύπτει άnό τον σύν καί τό γνωρίζω, προϋ
ποθέτει δηλ. μιάν έnικοινωνία άνάμεσα σέ δύο πράγματα. Τό νά 
συνειδητοποιεί κανείς κάτι σημαίνει νά άnοκρίνεται στούς κρα
δασμούς πού τό πράγμα αύτό έκnέμnει, νά τούς μεταφράζει, 
μέσα.του καί νά τούς κατανοεί. Συνείδησις λοιπόν είναι ή άnο
κριτικότητα τού Έγώ στούς κραδασμούς πού φθάνουν nρός 
αύτό. Τό Σύμπαν όλόκληρο είναι γεμάτο άnό κραδασμούς, καί ό 
κραδασμός, ή δόνηση είναι κατά κάποιον τρόπο, ή γλώσσα, ή 
όμιλία τού Θεού. Κάθε ένέργεια, άnό τίς φυσικές ένέργειες, τό 
φώς, τόν ήλεκτρισμό, τόν μαγνητισμό, έως τή νόηση καί τίς ψυ
χικές ένέργειες είναι άnοτέλεσμα κραδασμών, καί ό άνθρωπος 
καθ' όλο τό διάστημα τής ζωής του είναι πομπός καί δέκτης κρα
δασμών. Κάθε νέος κραδασμός στόν όnοίον άnοκρίνεται τό άν
θρώnινο Έγώ, πού τόν μεταφράζει μέσα του, φέρνει σ' αύτόν μιά 
νέα διεύρυνση στή συνείδησή του, μιά νέα άποψη καί μιά νέα 
γνώση τού κόσμου. 

Εϊnαμε ότι ό άνθρωπος είναι ένας μικρός κόσμος, μιά άκτίνα 
η ένα σπέρμα Θεού. Είναι έnόμενο λοιπόν νά ύnάρχουν μέσα σ' 
αύτόν σέ κατάσταση σπερματική όλες οί θείες ίδιότητες, όπως 
άκριβώς μέσα σ' ένα βελανίδι ύnάρχει δυνάμει όλόκληρη ή βε
λανιδιά. Οί ίδιότητες αύτές πρόκειται ν' άναnτυχθούν κατά τή 
διαδρομή τής έξελίξεως, μέσα σέ μακρότατα χρονικά διαστήμα
τα, σέ μελλοντικές άνθρώnινες φυλές, καί νά γίνουν συνειδησια
κές καί πνευματικές ίκανότητες, (Siddhis) κάνοντας τέλος τόν 
άνθρωπο ίσόθεο. 

"Άς δούμε nοιές είναι οί ίδιότητες πού ύnάρχουν σέ πληρότη
τα μέσα στό θείον, σέ σπερματική άτέλεια μέσα στό άνθρώnινο 
Έγώ. 

Ό Θεός είναι μία Τριάς, είναι τριπλούς στήν έκδήλωσή Του. 
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Ή θεία Τριάς, ή trimurti, είναι ένα δόγμα κοινό σ' όλες τίς έσωτε
ρικές παραδόσεις καί σ' όλες τίς θρησκείες, άρχαίες καί νεώτε
ρες: «SAT-CHIT-ANANDA» λέγει ό Ίνδουϊσμός η «Mahadeva
Vishnou-Brahma». «Πατήρ-Υίός-Πνεύμα» ό Χριστιανισμός, 
«Φώς-"Ερως-Νούς» ό 'Ορφισμός καί ή έλληνική άρχαιότητα 
«Βούληση-Αίσθαντικότητα-Διάνοια». Ό Δημιουργός έκδηλώνε
ται στό έργο του μέσα στόν κόσμο μέ τρείς όψεις, τρείς ύnοστά
σεις, τρείς αίώνιες ίδιότητες, καί δέν είναι δύσκολο νά τίς διαπι
στώσουμε. Τό Σύμπαν έκδηλώνει Βούληση -δημιουργική δύνα
μη καί ίσχύ- έκδηλώνει αίσθαντικότητα, παγκόσμια συμπάθεια, 
καί τέλος διάνοια, πνεύμα, νού. 

«Τό nρός τά κάτω άναλογεί nρός τά όνω». Ώχρή άντανάκλα
ση τής θείας Τριάδος μέσα στόν άνθρωπο, ή πνευματική τριάς, 
γνωστή σάν «Atma-Buddhi-Manas», τό πνευματικό Έγώ, ό άλη
θινός άνθρωπος. 

Πρώτη όψις τού θείου, ή όψις SAT, Πατήρ, Mahadeva πηγή 
καί ρίζα ζωής. Μιά όψις δύσκολη νά κατανοηθεί, πού μεταφρά
ζεται ώστόσο σάν Βούληση, 'Ισχύς καί 'Εξουσία πνευματική, 
πνευματική η άληθινή Ζωή, Αύτο-ϋnαρξη καί Αύτο-ζωή. 

Δευτέρα όψις τού Θείου ή όψις Vίshnou, Υίός-Αnanda-Κα
θολική η κοσμική Άγάnη καί 'Έρως. Τό Σύμπαν τόσο στήν ίνδική 
όσο καί στήν έλληνική σκέψη είναι καρπός έρωτος. 'Αγνός έρω
τας τό έδημιούργησε, τό συντηρεί καί τό έξελίσσει nρός τήν τε
λείωσή του. Έnειδή όμως ό 'Έρως, ή Άγάnη -κύριο χαρακτηρι
στικό τής όψεως- συνοδεύεται πάντοτε άnό ένα συναίσθημα εύ
χάριστο χαράς καί εύδαιμονίας, ή όψις αύτή έχει άnοδοθεί στήν 
ίνδική TRIMURTI μέ τόν όρο «Ananda» Μακαριότης. Είναι ό χα
ρούμενος παλμός τής παγκόσμιας Ζωής, τής μεγάλης κοσμικής 
Καρδιάς, πού έμψυχώνει κάθε καρδιά, ό κοσμικός Χριστός πού 
διαμοιράζεται καί θυσιάζεται έκούσια, ό μεγάλος 'Εσταυρωμέ
νος τού Διαστήματος τής πλατωνικής φιλοσοφίας (Τίμαιος) 

Τρίτη όψις τού Θείου, ή όψις Νούς, Βραχμάς, θείο η όγιο 
Πνεύμα, παγκόσμια Διάνοια. Ή τρίτη qύτή όψις είναι έκείνη πού 
πρώτη έκnορεύεται τόσο μέσα στό Σύ'μnαν, όσο καί στόν άνθρω
πο. Ό θείος Νούς είναι ό θεμελιωτής τού Σύμπαντος, ό κατα
σκευαστής τής ϋλης καί τών μεγάλων κοσμικών πεδίων, καθώς 
καί ό φορέας τών θείων 'Ιδεών. Είναι τό θησαυροφυλάκειο τών 
θείων 'Αρχετύπων, πού έρχονται μέσα άnό παρελθόντα σύμπα
ντα, γιά νά χρησιμεύσουν σάν σπέρματα στό νέο δημιουργούμε
νο σύμπαν. Τό Βράχμαν διαλογίσθηκε καί ό κόσμος ήλθε σέ 
ϋnαρξη». 
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Μέσα στό άνθρώnινο Έγώ, όπως εϊnαμε, ή θεία Τριάς έκnρο
σωnείται μέ τό πνευματικό τρίγωνο «Atma-Buddhi-Manas». 
Κάθε 6ψις τής άvθρώπιvης τριάδος πού θά άvαπτύσσεται κατά τή 
διαδρομή τής έξελίξεως, θά άποκαλύπτει ατόν άνθρωπο τήv άvτί
στοιχη 6ψη τής θείας Τριάδος». "Έτσι: 

1. Προκειμένου νά γνωρίσει ό άνθρωπος καί νά κατανοήσει τό
έξωτερικό σύμπαν, τόv κόσμο τώv ύλικώv φαινομένων καί τή ζωή 

πού έμψυχώvει τήv ϋλη, σάv έvέργεια-δύvαμη, έργο τού θείου 
Νού, όπως εϊnαμε, θά πρέπει νά άναnτύξει μέσα του τήν όψη 
Manas, τήν 'Ανώτερη Διάνοια, τόν Καθαρό Λόγο η τήν 'Ενορατι
κή γνώση. Χωρίς αύτή τήv άvάπτυξη, μάταια ό έρευvητής έnιστή
μων θά προσπαθεί μέ τά όλοένα καί nιό τέλεια όργανά του νά κα
τανοήσει τό έξωτερικό σύμπαν. Ή πρώτη άρχή, ό έσωτερικός 
λόγος καί ή ούσία τών πραγμάτων - ή ζωή τού Βράχμα - θά τού 
διαφεύγει. Καί θά πρέπει νά πούμε ότι τό έργο αύτό άνήκει στή 
δική μας φυλή, τήν Άρία, καί τή δική μας ύnοφυλή, αύτήν πού 
καταλαμβάνει σήμερα τόν Δυτικό λεγόμενο κόσμο. Είναι κάτι 
πού μπορούμε νά τό διαπιστώσουμε εϋκολα, ή άλματώδης άνά
nτυξις τής Διανοίας είναι τό κύριο χαρακτηριστικό τής έnοχής 
μας. "Όμως ό σημερινός άνθρωπος, ό σύγχρονος έnιστήμων, έρ
γάζεται άόμη, όπως εϊnαμε, μέ τή συγκεκριμένη ιϊ κατώτερη διά
νοια, τόν πρακτικό νού, πού διαιρεί καί διαχωρίζει, πού έρευνά 
τόν κόσμο σέ σχέση δυαδικότητας, ύnοκείμενο-άντικείμενο, nα
ρατηρών καί παρατηρούμενο. Γιά τόν λόγο αύτόν άλλωστε τό κύ
ριο χαρακτηριστικό τής έnοχής μας είναι ό μεγάλος διαχωρι
σμός, ό άνταγωνισμός καί ή έnιθετικότητα άκόμη άνθρώnου 
nρός άνθρωπο. Ή άνάnτυξις τού Καθαρού Λόγου, τής 'Ενορατι

κής γνώσης, θά είναι τό τέρμα τής σκοτεινής αύτής έnοχής καί ή 
έnίστεψη τής μακράς καί άγωνιώδους προσπάθειας τού άνθρώ
nου γιά τήν κατανόηση τού κόσμου τών ύλικών φαινομένων. 

11. Προκειμένου νά έnικοινωνήσει ό άνθρωπος μέ τή δευτέρα

"Όψη τού θείου καί νά κατανοήσει τή ζωή του Vishnou, τού Υίού, 
τό έργο τής όψεως αύτής μέσα ατό μορφικό σύμπαν καί τή γένεση 
τώv 6vτωv, θά πρέπει νά αναπτύξει μέσα του τήν άντίστοιχη όψη 

τού πνευματικού του Έγώ, πού είναι ή όψις «Buddhi», Άγάnη
Σοφία, ψυχικός φωτισμός καί «Χριστός». Κάθε μορφή ζωής, άnό 
τό όρυκτό μέχρι τόν άνθρωπο, είναι έργο τής θείας αύτής πνοής 
τού Vishnou, τής Άγάnης, πού συγκρατεί μέ τήν ένωτική δύναμή 
της καί ύnοβαστάζει τόν κόσμο. Μέ τήν κατάκτηση τού Buddhi 
καί τής Βουδδικής συνειδήσεως ό άνθρωπος, άν καί ζώντας ό 
ϊδιος σέ άσύλληnτη ένέργεια σάν άτομικότητα αίσθάνεται ταυτό-
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χρονα τόν έαυτό του ένωμένον άδιάσπαρτα μέ κάθε άλλη ζωή.
Μία κατάσταση άνάλογη έπάνω στή γή είναι εκείνη πού ύπάρχει
άνάμεσα σέ δύο πρόσωπα ένωμένα μέ βαθύ καί άγνό έρωτα, ή 
χαρά καί ή εύδαιμονία πού πηγάζει άπό τήν ένωση αύτή. Ό γήϊ
νος έρωτας δέν είναι παρά μιά σκιώδης άπήχηση τού ούράνιου 
έρωτα καί τής θείας μακαριότητας, πού οί θεοί έδωσαν ατόν άν
θρωπο, σάν μία πρόγευση τής μελλοντικής του αύτής κατάκτη
σης. 

Ή όψις «Buddhί» δέν έχει άναφανή άκόμη μέσα στήν άνθρώ
πινη καρδιά. Τό άνθρώπινο συναίσθημα είναι άκόμη έγωκεντρι
κό, συνδεδεμένο καί συνεργαζόμενο άμεσα μέ τή διάνοια, μέ 
τόν κατώτερο νού, σάν έπιθυμία (kama), παλεύει μέσα στίς άντι
θέσεις καί τή δυαδικότητα: άγάπη-μίσος, συμnάθεια-άντιπάθεια, 
εύχαρίστησις-πόνος. Ή άληθινή άγάπη όμως -τό θείο συναίσθη
μα- δέν γνωρίζει καμμιά σκιά δυσαρμονίας, πού νά προκαλεί θλί
ψη καί πόνο. ·Όταν ή όψις αύτή καταυγάσει μέ τό φώς της τόν 
έσωτερικό άνθρωπο, τότε καί μόνον αύτός θά είναι σέ θέση νά 
κατανοήσει τή ζωή πού έμψυχώνει κάθε μορφή, πού πάλλεται 
μέσα σέ κάθε καρδιά. Ή κατάκτηση τής όψεως αύτής θά είναι τό 
έπίτευγμα τής 6ης φυλής, έκείνης πού θά διαδεχθεί τή δική μας, 
τήν Άρία φυλή. 

111. Άπομένει άκόμη ένα στάδιο νά κατακτηθεί, έκείνο πού θά
φέρει τό άνθρώπινο Έγώ σέ πλήρη ένωση μέ τή θεότητα καί μέ 
τή θεία Τριάδα. ΕΤναι ή 'άνάπτυξις μέσα ατόν άνθρωπο τής 
Πρώτης όψεως τού θείου, τής όψεως Πατήρ, SAT, Mahadeva, 
πού άντιστοιχεί στήν όψη, «ΑΤΜΑ» τής άνθρώπινης τριάδας, καί 
έρμηνεύεται, όπως εϊπαμε, σάv Βούληση, έξοuσία πνευματική, 

άληθιvή ϋπαρξη καί άληθιvή Ζωή. Καί θά πρέπει νά πούμε ότι ό 
άνθρωπος άντανακλώντας τήν όψη αύτής τής θεότητας έπάνω 
στή γή, έκδηλώνει έλευθερία βουλήσεως, δημιουργικότητα καί 
δράση, σάν ένας μικρός, άναπτυσσόμενος θεός. ·Όταν ή όψις 
αύτή θά έχει άναπτυχθεί μέσα ατό άνθρώπινο Έγώ, σέ άπώτατες 
μελλοντικές έποχές (στήν ?η φυλή, πού θά κλείσει τόν έξελικτι
κό κύκλο τής άνθρωπότητας έπάνω ατή γή) τότε ή θεία Τριάς θά 
έχει έκδηλωθεί σέ πληρότητα μέσα άπό τήν άνθρώπινη, ό άν
θρωπος θά έχει άνακαλύψει τό θεό τόσο μέσα σ' αύτόν, όσο καί 
σέ κάθε τι έξω άπό αύτόν, θά έχει γίνει ό ϊδιος ένας γεννητός 
θεός. Άπελευθερωμένος πλέον άπό τά γήϊνα δεσμά καί τή γήϊ
νη έλξη, σάν ένας ώριμος καρπός, θά περάσει πρός τήν κατά
σταση έκείνη τή γνωστή σάν «Νιρβάνα». Ποιά εΤναι αύτή ή κατά
στασις τής Νιρβάνα καί ή άντίστοιχη Νιρβανική συνείδησις, κα-
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νένα γήϊνο μέτρο καί καμμιά γήϊνη άναλογία δέν θά μπορούσε 
ποτέ νά άποδώσει. 

Μ' αύτόν τόν τρόπο έβλεπε τά πράγματα ό άνθρωπος τής άρ
χαίας 'Επιστήμης. Μέ τήν άνάπτυξη τών θείων ίδιοτήτων μέσα 
του, μέ μιάν είδική μυητική άγωγή, μέσα σέ σύντομο χρονικό 
διάστημα, γινόταν ίκανός νά κατανοήσει τίς άντίστοιχες ίδιότη
τες τού θείου έξω άπό αύτόν. Μέσα στίς έσωτερικές σχολές καί 
τίς μυστηριακές όργανώσεις, μέσα στά πανάρχαια 'Άσραμ τής 
'Ινδίας, μέ τήν καθοδήγηση σοφών διδασκάλων, μέ τήν αύστηρή 
άγωγή, τή συμμόρφωση στούς κανόνες τής ήθικής, τής εύλά
βειας, τής άγνότητας καί τής ταπεινότητας, μέσα σ' ένα διάστη
μα πολύ πιό σύντομο άπό τό φυσιολογικό, τά πέπλα τής 'Ίσιδας 
ύποχωρούσαν τό ένα κατόπιν τού άλλου. Ό παρατηρών έπικοι
νωνούσε μέ τό παρατηρούμενο, ζούσε τή δική του ζωή, τήν με
λετούσε στήν ϊδια την έκπόρευσή του καί όχι στίς πολλαπλές έκ
δηλώσεις της. ΕΊναι εύνόητο, βέβαια, ότι τό έπίτευγμα αύτό 
ύπήρξε παντού καί πάντοτε τών όλίγων καί τών έκλεκτών. 

Είναι ώστόσο άξιοσημείωιο ότι πολλά άπό τά μεγάλα προ
βλήματα καί οί συγκλονιστικές κατακτήσεις τής σύγχρονης έπι
στήμης, τείνουν νά συναντηθούν μέ τίς γνώσεις τής άρχαίας Σο
φίας, νά τίς έπιβεβαιώσουν καί νά τίς έπαληθεύσουν ώς ένα 
σημείο. Καί πρώτα πρώτα ή περίφημη θεωρία τής Σχετικότητας 
τού μεγάλου 'Αϊνστάιν, δέν είναι παρά ή πανάρχαιη γνώση τής ίν
δικής σοφίας ώς πρός τήν άπατηλότητα τής διαστάσεως «χωρο
-χρόνος» καί τών όσων ξετυλίγονται μέσα σ' αύτήν. Οί συγκλονι
στικές άνακαλύψεις τής σύγχρονης έπιστήμης γύρω άπό τή σύν
θεση τού ύλικού άτόμου, τείνουν νά έπαληθεύσουν καί αύτές 
άπόλυτα τίς πανάρχαιες δοξασίες τής 'Ινδίας, τού Πυθαγορι
σμού, τού Δημοκρίτου. Τό άτομο τής ϋλης, ή τελευταία ύποδιαί
ρεση τής ϋλης, δέν είναι πλέον ϋλη, είναι ένας δυναμικός στρό
βιλος, μιά δίνη ένεργείας. Ή περίφημη θεωρία τού Κβάντα, ώς 
προς τό μή συνεχές τής μεταδόσεως τής ένεργείας, καθώς καί ή 
θεωρία τών δονήσεων, είναι πανάρχαιη καί αύτή γνώση τών άρ
χαίων παραδόσεων: «Δόνηση, δόνηση, τά πάντα δόνηση,; λέγει ή 
'Ινδία. Ό κόσμος προήλθε άπό τίς δονήσεις, στηρίζεται σ' αύτές 
καί θά καταρρεύσει μετά άπό αύτές. Δονήσεις διαφορετικής συ
χνότητας πού πλήττουν τήν ϋλη μέσα σ' έναν λεπτό, περιβάλλο
ντα χώρο, παράγουν ένέργειες διαφορετικές, πού ή κάθε μία 
μπορεί νά μετατραπεί στήν άλλη. ΕΊναι όλα αύτά έλάχιστες άπό 
τίς πολλές μαρτυρίες, πού έρχονται μέσα άπό τή σύγχρονη έπι
στήμη νά έπιβεβαιώσουν τήν άκρίβεια τής άρχαίας διδασκαλίας. 
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Ή έπιστήμη ύψώνεται έτσι σήμερα όλοένα καί περισσότερο 
nρός τό ύπερβατικό, πρός τόν άόρατο κόσμο, άναζητώντας μέ 
δέος μιά πρώτη άρχή, πίσω άπό τήν πολλαπλότητα τών φαινομέ
νων. Θά άναφερθούμε σέ μερικές άπό τίς πιό πρόσφατες 
δηλώσεις τών ήγετών τού επιστημονικού στίβου, άπ' όπου καί θά 
διαπιστώσουμε αύτή τήν άλήθεια: 

Ό μεγάλος Άϊvστάϊv: «Μπροστά στό Θεό εϊμαστε όλοι άνόη
τοι μικροί μαθητές ... Μού είναι δύσκολο νά πιστέψω σέ προσωπι

κό θεό, διαπιστώνοντας όμως τά όσα διαπιστώνω μέσα στό σύ

μπαν, δέν μπορώ νά μή πιστέψω στήν ϋπαρξη Δημιουργού, κα

θώς καί στήν ϋπαρξη σκοπών». 
Ό Μάξ Πλάvκ - θεμελιωτής τής Κβαντικής θεωρίας: «Οί δύο 

δρόμοι 'Επιστήμης - Θρησκείας θά συναντηθούν κάποτε μέσα 

στό άχανές όπειρο. Θρησκεία καί 'Επιστήμη διι:ξάγουν κοινόν 

άγώνα ενάντια στόν σκεπτικισμό καί τήν άπιστία, καί τό σύνθημα 

σ' αύτόν τόν άγώνα θά εΤναι πάντοτε: «Πρός τόν Θεό». 

Ό ίδιος: «·Υπάρχουν πραγματικότητες πού εΤναι άνεξάρτητες 
άπό τίς αίσθήσεις μας, πού έχουν ώστόσο γιά μάς πολύ μεγαλύ

τερη άξία άπ' όσην έχει όλος ό αίσθητός κόσμος». 

Ό Βέρνερ φόv Μπράουν, εμπνευστής τών διαστημικών πτήσε
ων: «Είμαι βέβαιος ότι καμμιά επιστημονική εφεύρεσις δέν θά 

φέρει μιάν άλλαγή στή σχέση θεού καί άνθρώπου. Δημιουργία 

χωρίς Δημιουργό καί θείο σκοπό δέν εΤναι κατανοητή». 

Ό ίδιος: Ή φύσις δέν γνωρίζει τήν έξαφάνιση, άλλά τή μετα
τροπή καί τόν άνασχηματισμό, τήν άναγέννηση. Τό πράγμα αύτό 

δυναμώνει τήν πίστη μου γιά τή συνέχιση καί τής δικής μου πνευ

ματικής ύπόστασης μετά τόν φυσικό θάνατό μου». 
Ό Όπεvχάϊμερ: «Τό νά πιστεύει κανείς ότι ή θετική επιστήμη 

θά μάς άποκαλύψει τά πάντα, είναι όχι μόνον σφαλερό, άλλά καί 

όπου κρουστικό. 
Ό Χένρυ Στήηλ "Όλκοττ, πρώτος Πρόεδρος τής Θεοσοφικής 

"Εταιρείας είχε προβλέψει ότι: "··· Θά δοθούν στήν 'Επιστήμη τέ

τοιες άποδείξεις γιά τήν άλήθεια τής "Αρχαίας Σοφίας καί τήν 

περιεκτικότητα τής "Αρχαίας 'Επιστήμης, ώστε ή τάση πρός τόν 

άθεϊσμό θά άνακοπεί καί οί χημικοί μας θά άρχίσουν εργαζόμε

νοι γιά τήν εκμάθηση τού νέου "Αλφαβήτου τής 'Επιστήμης στά 

γόνατα τής Μητέρας Φύσης». 

«Δέν ύπάρχει παρά μία Ζωή, ή Ζωή τού Θεού μέσα σ' όλα όσα 

περικλείει τό Σύμπαν του. Δέν ύπάρχει όλλη ζωή έκτός άπό τή 

ζωή 'Γου. Δέν ύπάρχει όλλη συνείδησις εκτός άπό τή Συνείδησή 

Του, όλλος νούς εκτός άπό τόν δικό Του. Καί σ' αύτό έγκειται τό 
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μεγαλείο τού άvθρώπου, τό δτι πλασμένος κατ' είκόvα τού Θεού, 
μπορεί v' άποκρίvεται ατούς κραδασμούς τής σκέψεώς Του καί vά 

άvαπαράγει μέσα του θείο Σχέδιο, γιά τήv όλοκλήρωση τής έξέλι
ξής του». 

'Όλα τά όνειρα καί οί προσδοκίες τού άνθρώπου ύπάρχουν 
μέσα του, δέν είναι στήν ούσία τους παρά οί προβλέψεις καί οί 
προαισθήσεις έκείνων πού δέν θά άργήσουν νά γίνουν πραγματι
κότητα. Πολλά άπό αύτά, σέ ό,τι άφορά τό όρατό Σύμπαν, έχουν 
ηδη έπαληθευθεϊ. Τό ϊδιο θά γίνει καί μέ τό προαιώνιο όνειρό 
τους ώς πρός τήν ϋπαρξη τού Θεού. Γιατί ό άνθρωπος, κατέχο
ντας μέσα του ένα σπέρμα τού θείου, κατέχει μέσα του, σέ κατά
σταση όνείρου τή γνώση ώς πρός τήν ϋπαρξη τού Θεού. 

Θά τελειώσουμε μέ τά πολύ άποκαλυπτικά λόγια τού Παύλου, 
ώς nρός τή δόξα πού άναμένει τόν άνθρωπο κατά τήν έξελικτική 

του πορεία καί τήν ένωσή του μέ τή θεότητα: «'Οφθαλμός ούκ 
είδε καί ούς ούκ ηκουσε καί είς καρδίαν άνθρώπου ούκ άνέβη, 
όσα ό Θεός ήτοίμασεν τοίς άγαπώσιν Αύτόν». 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΤΕΡΑ 

ΒΑΣ. Λ. ΓΟΥΣΙΟΣ 

Μήτερ ήμών. Ή τά έν τij Φύσει πάντα γεννήσασα 
άγιασθήτω τό όνομά σου, 
έλθέτω ή παρουσία σου 
έν πάσι τοίς κόσμοις Ούρανού καί Γής. 
Τ όν άρτον ή μών τόν έπιούσιον 
καί τά τροφεία ήμίν καί οίς άλλοις οϋσιν 
δός σήμερον. 
Καί ήμείς δι' άγάπης καί σεβασμού 

τήν σήν δημιουργίαν σεβασθησόμεθα. ώς αύτής μέρη. 
Πλήρωσαν ήμάς μετά γνώσεως, 
ϊνα τήν σήν παρουσίαν αίσθώμεθα. 
Τόν Λόγον τού Κόσμου, τήν έν ήμίν Ούσίαν, 
ήμίν όποκάλυψον. 
Άπέτρεψον ήμάς άπό πάσης ματαιοσχολίας 
καί τόν βίον ήμών πλήρωσαν 
έργων φιλοκαλίας. 
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ 

Στήν συνεδpίαση τής Στοάς «ΑΡΤΕΜΙΣ» 14- 11-91 ήμέpα Πέ
μπτη, ό Πpόεδpος αύτής άδελφ. Xp. Καμαpωτάκης άnευθυνόμε
νος είς τά μέλη είπε: 

« Άδελφοί μου, μετά βαθυτάτης θλίψεως σας άναγγέλλω τόν 

αίφνίδιο θάνατο τής άγαnητής μας άδελφής Εύαγyελίας Βασά
λου. 

'Εγκατέλειψε τόν γήϊνο καί φθαpτό κόσμο στίς 1 2 Νοεμβpίου 

είς ήλικίαν σχετικώς npοχωpημένη, καί έκηδεύθη τήν έnομένη 

είς τό Νεκpοταφείο τού Ζωγpάφου. Ή άδελφή Βασάλου ήτα 
ενεpγόν μέλος τής Στοάς «·Άρτεμις», έδώ καί nάpa πολλά χpό
νια. 'Εκείνο πού γνωpίζουμε διά τήν άnοδημήσασα άδελφή μας 

είναι ότι μέ τούς οίκείους της ζούσε άpμονικά καί άγαnημένα. 

Είχε δύο κόpες nού όλοι ξέpουμε άγαnούσε nάpa πολύ. 

Έδώ καί λίγο καιρό tva ξαφνικό έγκεφαλικό έnεισόδιο τήν 
εppιξε ατό κpεββάτι, χωpίς νά μnοpέσει νά άnοφύyει τό μοι

pαίον. 

Ή npόωpη άnώλειά της δημιούpγησε ατούς οίκείους της καί 
ίδίως στίς npοσφιλείς κόpες της, tva δυνσαναnλήpωτο κενό. 

Ή άδελφή Βασάλου διά όλους ήμός πού τήν ξέpαμε ήταν 

ενας ζωντανός άνθpωnος, δpαστήpιος καί άκούpαστος. Πpοικι

σμένη άnό τήν φύση μέ τό εύγενές ταλέντο τής ζωγpαφικής, 
δημιούpγησε έpya άξιόλογα nού τήν συγκαταλέγουν μεταξύ τών 
καλυτέpων ζωγpάφων τής έnοχής μας. 

Ή ζωypαφική, όπως σας είναι γνωστόν τήν άnοppοφούσε 

nάpa πολύ, διατί τήν άγαnούσε καί έδιδε είς αύτήν τήν ψυχή καί 

τό πνεύμα της. Ήταν δι' αύτήν tva μέσον διά νά έκφpάζει μέ 

σχήματα καί είκόνες τά συναισθήματα καί τίς σκέψεις της. Στό 

nαpελθόν τά μέλη τής Στοάς είχαν τήν εύκαιρία καί τήν χαpά νά 

nαpαβpεθούν σέ πολλές έκθέσεις ζωγpαφικής στίς όnοίες έξε
τίθεντο άξιόλογα έpya της. Παράλληλα δέ μέ τίς πολλαπλές 

άnασχολήσεις πού είχε κοινωνικές καί έnαγyελματικές ένδια

φέpετο άμεσα διά τά πνευματικά θέματα καί ίδιαίτεpα διά τήν 
θεοσοφική Διδασκαλία. 

Πίστευε, όπως άλλωστε καί όλοι έμείς, ότι ή ψυχή μετά θάνα
τον έξακολουθεί νά ζεί είς λεnτότεpους κόσμους. Ό θάνατος 

έnομένως δέν είναι τό τέpμα, άλλά ή θύpα διά τής όnοίας ή 

ψυχή έλεύθεpη πλέον άnό τά δεσμά τού σώματος μεταβαίνει σέ 

μία άλλη λεnτότεpη διάσταση. 
Φύσει καλοnpοαίpετη καί εύγενική, διεκpίνετο διά τά nλού-
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σια αίσθήματα άγάπης πού έτρεφε πρός όλους τούς άνθρώπους 
έργω καί λόγω. 

·Όσοι άπό τούς άδελφούς είχαν τήν εύκαιρία νά τήν προσεγ
γίσουν καί νά μιλήσουν μαζί της άπεκόμισαν τίς καλύτερες έντυ
πώσεις. 

Χωρίς ύπερβολή, ή έκλεκτή άδελφή μας ήταν ένας συμπα
θής καί άξιόλογος άνθρωπος, ή είκόνα τής όποίας θά παραμείνει 
έσαεί είς τήν μνήμη μας. ·Ήρεμη και άπλή, ταπεινή καί λιγόλογη 
όπως όλοι οί πνευματικοί άνθρωποι, παρακολουθούσε μέ ένδια
φέρον τίς όμιλίες πού έγίνοντο είς τήν Στοά της. Πολλές φορές 
μου έδόθη ή εύκαιρία νά συζητήσω μαζί της έπί πλείστων θεμά
των καί διεπίστωσα τόν ζήλο πού είχε πρός τήν έσωτερική 
γνώση. Γεμάτη άπορίες καί έρωτήματα όπως όλοι έκείνοι πού 
φιλοσοφούν καί προβληματίζονται, προσπαθούσε μέ ένα δικό 
της τρόπο νά είσχωρήσει στό μυστήριο τής ζωής καί τής ύπάρξε
ως. Έδώ καί σαράντα ήμέρες περίπου λόγω τής άσθενείας της 
έπαψε νά έρχεται στίς συνεδριάσεις τής Στοάς. Άπό τούς οί
κείους της μετά τών όποίων είχα τηλεφωνική έπαφή έπληροφο
ρήθηκα τά καθέκαστα, άλλά ήσαν αίσιόδοξοι καί μέ καθησύχα
σαν ότι δέν ύπάρχει πρός τό παρόν άμεσος κίνδυνος διά τήν ζωή 
της. Σέ μίαν άλλη πρόσφατον έπικοινωνία πού είχα μαζί τους, 
έκτός τών άλλων μου έδωσαν ένα μήνυμα έκ μέρους της: «Πέ
στε είς τούς πνευματικούς μου άδελφούς ότι λυπάμαι είλικρινώς 
πού δέν μπορώ σωματικά νά είμαι κοντά τους. Νοερώς όμως εί
μαι μαζί τους, συμμετέχω είς τίς έργασίες τής Στοάς καί στέλνω 
είς όλους τήν άγάπη μου». Πιστεύω ότι καί τώρα όπως καί πρίν ή 
ψυχή της είναι κοντά μας καί παρακολουθεί έν σιγή τό έργον 
πού έπιτελούμε. 

Παρακαλώ άδελφοί μου, όπως στώμεν όρθιοι καί τηρήσωμεν 
ένός λεπτού σιγή είς μνήμην τής έκλιπούσης άδελφής μας. 

Αίωνία ή μνήμη της. 

ΧΡ. ΚΑΜΑΡΩΤΑΚΗΣ 



1991 395 

Ή θεοσοφική Έτοιρίο έν Έλλάδι 

Βουκουρεστίου 25, 1 06 71 Άθήνο 

Τηλ. 3620.702 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1991 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1992 

Εϊσοδος Έλευθέρα - Βουκουρεστίου 25, ώρα 8 μ.μ. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1991 

2 Δευτέρα ΑΛΚΥΩΝ Γ. Σιβρής - Σχόλια καi άνάλυοις επί τών Όμι-
λιών - Κρισναμούρτι 

3 Τρίτη ΗΛΙΟΣ θ. Καφετζόnουλος - Άnό τό "Βιβλίο τών Σο-
φών» τού Έλiφας Λεβί 

5 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Γ. Σιβρής - Ή δύναμις τής Πλάνης καi ή Δύνα-
μης τής 'Αλήθειας - Β 

6 Παρασκευή Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Παν. Άναγνώοτου - 'Εσωτερικές Διδασκαλίες 
στούς Πυθαγορείους καi τόν Πλούταρχο - Γ 

9 Δευτέρα ΑΛΚΥΩΝ Πολ. ·Άντζακας - Κρισναμοίιpτι 
10 Τρίτη ΗΛΙΟΣ θ. Καφετζόnουλος - Άnό τό "Βιβλίο τών Σο-

φών» τού Έλίφας Λεβί 
12 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Χ. Καμαρωτάκης- Ή 'Ατραπός τού Μαθητού- Γ 
16 Δευτέρα ΑΛΚΥΩΝ Ν. Σιβρής - Σχόλια καί άνάλυσις έni τών Όμι-

λιών - Κρισναμούρτι 
17 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Παnaσλιώτης - Τό Ντεβαχάν 
19 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Ά. Τριανταφυλλόπουλος- Ό Λυτρωτικός ρό-

λος τού θανάτου στήν έξέλιξη τής ζωής 
20 Παρασκευή Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Π. Άναγνώστου - 'Εσωτερικές Διδασκαλίες 

στούς Πυθαγορείους καi τόν Πλούταρχο - Δ 
23 Δευτέρα ΑΛΚΥΩΝ Πωλ. ·Άντζακας - Κρισναμούρτι 

ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΣ 1992 
9 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Χ. Κατσαρδής - Ή ψυχή κατά τούς 'Αρχαίους 

·Έλληνες φιλοσόφους 
10 Παρασκευή Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Π. Άναγνώστου - 'Εσωτερικές διδασκαλίες 

στούς Πυθαγορείους καi τόν Πλούταρχο - Ε 
13 Δευτέρα ΑΛΚΥΩΝ Γ. Σιβρής - Σχόλια καi Ανάλυσις έni τών Ομι-

λιών - Κρισναμούρτι 
14 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Παν. Παnασλιώτης - Ή πρόοδος τής άνθρω-

nότητος 
16 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Γ. Σιβρής - Ή Δύναμις τής πλάνης καi ή δύνα-

μις τής άλήθειας - Γ 
20 Δευτέρα ΑΛΚΥΩΝ Πολ. 'Άντζακας - Κρισναμούρτι 
21 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Παν. Παnασλιώτης - Ό Βούδδας 
23 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Χ. Καμαρωτάκης- Η Ατρακτος τού Μαθητού - Δ 
24 Παρασκευή Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΡ. Π. Άναγνώστου - 'Εσωτερικές Διδασκαλίες 

ατούς Πυθαγορείους καi τόν Πλούταρχος - ΣΤ 
27 Δευτέρα ΑΛΚΥΩΝ Γ. Σιβρής - Σχόλια καi 'Ανάλυσις έnί τών Όμι-

λιών - Κρισναμούρτι 
28 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Παnασλιώτης: Νιρβάνα 
30 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Α. Τριανταφυλλόπουλος - Ό θεόσοφος θεό-

φιλος Καίρης 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ Η Στοα τού Βολου "ΕΛΕΥθΕΡΙΑ" θο ουνεδριαζει καθε δευτερο Σαββατο στις nαρακατω 

ήμερομηvιες. 9/2. 23/ Ι 2. 9/3 και 23/3 με θεμα " Αvολυσις - Έρωτησεις και Αnοιμε,ς 

navω στο Βιβλιο ΤΟ ΚΛΕιΔι ΤΗΣ θΕΟΣΟΦΙΑΣ rrjς Ε Π Μnλαβατσκυ .. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ 1991 

σελ. 

Άναγνώστου Παναγ.: Ή παγκόσμια θεία άρμονία και οι συνέ-

πειες πρός τούς διαταράσσοντες αυτήν. 73 

: Ή θεοσοφία καί οί θεόσοφοι 78 

: Σπερματική σκέψη είναι........ 215 

: Τό βιβλίον τής άποκαλύψεως έρμόν τού 

τρισμεγίστου 243 

Άδριανοπούλου Άντ.: Περικοπαί 57 

Βασιλή Ί.: Ό άνθρωπος 342 

Βλαχοπούλου Παν.: Ή όμορφιά στούς άγώνες 252 

Γουγούτα Ζάνου Αίδεσ.: Ποιός έχει τήν μεγάλη εύθύνη; 142 

: Ή έφεσος τής 'Αρτέμιδος 263 

: Ή παιδεία είναι κλειδί. 352 

Γρηγοριάδη Κ.: Ή πρόοδος 139 

Δαμπάση Ί.: Οί κάβειροι 94 

Δούκα Κων.: Τηλεπάθεια-Διόρασις-Πρόγνωσις 32 

Zirkoff Β.: ·Έλενα Πέτροβα Μπλαβάτσκυ 14 7 

·Ίβου Αίμ.: 'Αρχαία σοφία καί σύγχρονη έπιστήμη 379 

ΙΛΙΣΣΟΣ: Βασικές ίδέες τής έσωτερικής φιλοσοφίας 41 

: Τρώτε άφθονα λαχανικά καί φρούτα 112 

:Έαρινή Ίσημερία 129 

: Χένρυ Στήηλ Όλκοιτ 152 

Ίωαννίδη Δημ.: Ή χειμερινή τροπή τού ·Ήλιου 27 

» : 'Αστρολογία 79 

» : Φιλοσοφικοί Περίπατοι 282 

» : 'Αριθμολογία Πυθαγορείων 308 

Καμαρωτάκη Χρ.: Άπό τήν έορτή τού Λυκείου Λατού 216 

» Νεκρολογία 396 

Καλογεροπούλου Δ.: Ή θεοσοφία 206 

Καρβούνη Ν.: 'Όταν στερεύει ή πηγή τής δημιουργίας 346 

Καψάλη Ν.: Νούς, ό χιλιοπέταλος Λωτός 353 

Κιτρινιάρη Κων.: Σωκρατική «γνώσις» καί άρετή 18 

COATS JOHN: Εύκαιρία στή ζωή 87 

Κουνάνη Άντ.: Τό βιβλίον τής άποκαλύψεως Έρμού τού Τρισμε-

γίστου 244 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ: Διαλογισμός 1 2 

: Διαλογισμός καί όνειρα 285 

Κωλσον Κ.: 'Υπάρχει ζωή μετά θάνατον; 101 

ΛΑΟΤΣΕ: Άπό όσα είπε ό ΛΑΟΤΣΕ 88 

Λοίζου Χ.Α.: Κοσμικός νόμος 241 



1991 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ 397 

ΛΟΥΣΙΦΕΡ (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ): Τρεϊς έπιθυμίες 
Μελισσοροπούλου Κ.: Οί ·Απόστολοι είπαν...... 289 

Πυθαγόρας κοί Πυθογόρειον πνεύμα 313 

Ti γράφει ό Πλάτων γιά τήν Παιδεία στήν 
Πολπε� 327 

Μπάροκλη Χ. ·Η άρχοiο 'Ελληνική Φιλοσοφία στiς συμφορές τού 

βίου 235 

Βίος ένάρετος κοi ήθικός 373 

ΒΕΖΑΝΤ Α. ·Η ένέργειο τής σκέψεως 279 
Μπλοβάτσκυ Έλ.: Τό κλειδί τής θεοσοφίας 1 24 

Δια μεσότης κοi άγιότης 1 31 

Ή κοσμική έξέλιξη 1 62 

«Τό κλειδί τής θεοσοφίας» γιά τόν άνθρωπο 173 
Ψυχή κοi Πνεύμα 179 

·Η τύχη τής ψυχής 1 85 
Μπρούμη ·Αδο. ·Εvος δεκάλογος 264 

Οiχαλιώτη ·Αριστ.: ·Εκστοση - Διομεσότητο 133 

: Πρόσβαση πρός τό θείο 254 

Παπασλιώτη Παν.: ·Από τήν έορτή τού Λυκείου Λωτού 224 

Ποποχοτζή Γ.: ·ο dνθρωπος πού έζησε δύο ζωές» 62 

Προκοπίου Γ. Τά θεμελιώδη σύμβολα τού άνθρώπου 357 

Ριζοπούλου Χρ.: Στόν Σικελιανό 114 

» : ·Η θεοσοφία πρίν άπό τήν Μπλαβάτσκυ 1 97 

SAL V ATOR PITRUZZELA: θεία Κωμωδία 3 

Σιβρή Γ.: «ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΛΩΤΟΥ» 221 

Σικελιανού Άγγ.: ·Αvεβοiνοvτος στόν --Ολυμπο 26 

SRI RAM: Ή ένδον ·Επανάστασις 332 

Στεφανίδη Κ.: ·Ανατολή κοi Δύσις 268 

Τσινικοπούλου Δ.: 'Επιλογή Κριτηρίων 294 

χ·· Δημητρίου Ιφ.: ·Από τήν έορτή τού Λευκού Λωτού 225 

ΔΩΡΕΑ 40.000 ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΤΖΟΥ ΛΑΤΗ 

Σέ άνάμνηση τής ίδρύσεως τού «ΠΥθΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΥ ΛΛΟΓΟΥ» 
ΑΠΟ ΣΠ. ΝΑΓΟ καi τών συνεργατών του, οί όποίοι βρίσκονται στή 

χώρο τών Τέκνων τού ΦΩΤΟΣ: 

1) ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

2) ΚΛΕΑΝθΗ ΚΑΙ ΒΙΡΓ. ΚΑΡΥ ΔΑΚΗ

3) ΑΝΔΡΕΑ Π. ΠΑΡΑΣΧΗ κοi

4) θΕΟΔΩΡΟ ΠΛΟΥΜΟ

Ο ΙΛΙΣΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ 
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Μεταξύ μας 

, ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τά Γραφεία τοϋ «ΙΛΙΣΟΥ» 

είναι Βουκουρεστίου 25, α· όροφος, 

Κωδ. 106 71, είναι άνοικτά κάθε ή μέ

ρα άnό 1 0.30-1, έκτός Σαββάτου καί 

Κυριακής. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 

Παρακαλοϋμεν, άnοστέλλετε μέ 
ταχυδρομικήν ή τραnεζικήν έnιταγήν 
είς τήν διεύθυνσιν: «Πολυδεύκην 

Άντζακα, Βουκουρεστίου 25, α· όρο
φος Κωδ. 10671, 'Αθήνας». Ή άnο

στολή μέ Τραπεζική έντολή μας δυ
σκολεύει πολύ. 

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΤΟΝ ΓΗΙΝΟΝ ΒΙΟΝ 

1. Θεοδωράκης, Κρήτη
Βλάσιος Βασιλείου, θεσ/νίκη

Εύαγγ. Βασάλου, 'Αθήνα

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

- ΝΑ ΕΜΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟ

ΜΗ ΤΟΥΣ ΕΓΚΑΙΡΩΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗΠΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

1991: 2.000 Δρχ.

- ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝ

ΔΡΟΜΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΜΕ 

ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ: Σεπτέμβρης -

'Οκτώβρης 1991 

ΜΟΡΙΑΣ: Ίούλιος-Αϋγουστος-Σεnτέμ

βριος 1991 

ΠΝΕΥΜΑ ΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ: Ίαvουάριος

Άnρίλιος 1991 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΜΕ 

- Γιώργου Άvωβολιώτη: ΕΣΠΕΡΙΝΑ

- Κύπρος Χρυσάνθης: ΠΡΟΣΩΠΑ -
ΙΔΕΕΣ - ΡΥΘΜΟΙ

- Άγι Σαρακηνοϋ: ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Έλίφας Λεβί: το ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ
(ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

Βόλος: Γ. Κουκουβϊνος 

Καβάλα: Μιχ. Παράσχου 
Κέρκυρα: Άλεξ. Λοϋβρος 

Λαμία: Άντ. Τριανταφύλλου 

Λάρισα: Ίο. Φελλούς 

Μυτιλήνη: Γ. Χωριατέλλης 

Ξάνθη: Μάριος Κουτσουρίδης 

Πάτρα: Άθ. Κοντοσάκης 

Ρέθυμνο: Άντ. Βιστάκης 

Ρόδος: Άντ, Βεργωτής 

Σέρραι: 'Ανέστης Σάββας 

Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 

Χαλκίδα: Δημ. Δημαρέλου 

Χανιά: Έμμ. Νοδαράκης 

Κύπρος: θεοφ. Παναγιώτου, 
Τ.Κ. 1720, ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Τηλ. 474.815 

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ» 

τής θεοσοφικής 'Εταιρίας 

έν 'Ελλάδι 

Βουκουρεστίου 25-Άθήναι 106 71 

'Ιδρυτής: 

t ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

'Εκδότης-Διευθυντής: 

ΠολυδεύκηςΆντζακας 

Τιμή τεύχους: Δρχ. 400 

ΟΚΤ.-ΝΟΕΜΒΡ.-ΔΕΚ. 1991 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

σελ. 

Π. Άναγνώστου: Αρχαία Έλληνική θρησκεία καί Φιλοσοφία 303 
Δημ. Ίωαννίδη: Ή άριθμολογία τών Πυθαγορειων 308 

Κ. Μελισσαρόπουλου: Πυθαγόρας καί Πυθαγόρειον πνεύμα 313 
Ό Πλάτων γιά τήν Παιδεία στήν «Πολιτεία» 327 

Σρί Ρόμ: Ή ένδον έπανάστασις 332 

Οί τρείς έπιθυμίες (περ. Lucifer) 340 

Ν. Καρβούνη: "Όταν στερεύει ή πηγή τής δημιουργίας 346 

Ζ. Γουγούτα: Ή Παιδεία είναι κλειδί; 352 

Ν. Καψάλη: Νοϋς, ό χιλιοπέταλος Λωτός 353 

Γ. Προκοπίου: Τό θεμελιώδη σύμβολα τού όνθρώπου 357 

Χ. Μπόρακλη: Βίος ένόρετος καί ήθικός 373 

Αίμ. Ίβου: Άρχαία Σοφία καί σύγχρονη έπιστήμη 379 

Χ. Καμαρωτόκη: Νεκρολογία 393 

Συνεδριάσεις Στοών 395 

Μεταξύ μας 398 

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗ ΣΗ 

ΠΡΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 

- ΝΑ ΕΜΒΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΜΟΛΙΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ

ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ

- ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
- ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ 8 μ.μ. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25 1 ος 

· ΟΡΟΦΟΣ ΤΗΛ. 3620.702 ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 1 Ο 1 /2-13.00



ELIPHAS LEVI 

το ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ 

Ή μεταφυσική τής έσωτερικής έπιστήμης μέσα 

άπό βαθυστόχαστους διαλόγους καί άποφθέγ

ματα τοϋ έμπνευσμένου άποκρυφιστή. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

Θεμιστοκλέους 38 - Άθήνα 106 78 

Τηλ. 363.0824 - 362.9695 
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