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ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 

ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΟΣΜΩΝ 

Σuvεχειο προηγοuμεvοu 

Π.Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

Μια τώv σοβαpοτεpωv apxώv τού Εσωτεpισμού είναι εκειvη 

κατα την οποιαv ο ερεuvητης, τιποτα δεν πρεπει να εφαρμοζει 

npιv προηγοuμεvως πληpοφοpηθή επι τώv αποτελεσματωv τα 

οποία πρεπει να περιμεvει. Εvας γvωστης τού Εσωτερισμού 

ποτε δεν θα δωσει μ10 σuμβοuλη η θα ύποδειξει κάτι χωρις πα

pαλληλα να περιμεvει έκείvο το οποίο προκειται να συμβεί στην 

ψuχη και το πνεύμα τού μαθητη του. Ο άληθιvός Εσωτεριστής 

δεν πρεπει να προχωρεί στο σκοταδι, διοτι εκειvος που δέv έχει 

αποκτησει εκ τώv προτερωv τα αvαγκαια φώτα έπι τώv δυνατών 

αποτελεσματωv τής εσωτερικής εpγασιας του, εϊvαι δuvaτov να 

γιvει εvας μεσαζοvτας 1μεvτιοuμJ όχι ομως και εvας διορατικός 

κατα την πραγματικη τής λεξεως έννοια. 

Ο άσκοuμεvος στον εσωτεpισμο προκαλει μεταλλαγές στό 

θuμικο ή αστρικο όργαvισμο του και το αστρικο σώμα εϊvαι όpατό 
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στό διορατικό. Αύτό είναι δυνατόν νά πααβληθή πρός νεφέλη 
φωτεινή ή όποία περιβάλλει τό φυσικό σώμα. 

Σ' αύτό τό σώμα δλα τά πάθη, ένστικτα καί έπιθυμίες παρου
σιάζονται ύπό όρατή μορφή καί ό διορατικός βλέπει άνάλογα 
σχήματα καί χρώματα. Βλέπει τήν ποιότητα τής ψυχής, τήν αϋρα, 

τό φωτοστέφανο τών άγίων. Τά έπιθυμητά κέντρα ή Τσάκρας, 
ένεργοποιούνται άνάλογα μέ τήν ποιότητα καί παρουσιάζουν, σέ 
κάθε διορατικό, τήν ποιότητα αύτο.ϋ πού βρίσκεται άπέναντί 

τους, άνάλογα μέ τίς δονήσεις πού έκπέμπουν καί τά χρώματα 
πού παρουσιάζουν. 

Τό αίσθητήριο δργανο-κέντρο, πού βρίσκενται στό λάρυγγα 

ένεργοποιεί τήν άντίληψη τού τί σκέπτονται οί άλλοι καί τήν ίκα
νότητα νά έρευνά βαθύτερα τούς φυσικούς νόμους. 

Τό αίσθητήριο όργανο πού βρίσκεται στήν καρδιά, είναι τό αί

σθητήριο διά τού όποίου άναγνωρίζεται ή ψυχική κατάσταση τών 
άλλων άνθρώπων και δποιος άνέπτυξε αύτό τό κέντρο, μπορεί νά 

έλέγχει καί έπαληθεύση τήν ϋπαρξη τών έσωτερικών δυνάμεων, 

άκόμη καί στά ζώα καί φυτά, δπως καί τή δυναμική άκτινοβολία 
τών όρυκτών. Τό αίσθητήριο όργανο-κέντρο πού έδρεύει στό 

ήλιακό πλέγμα, συναισθάνεται τίς ίκανότητες καί τίς κλίσεις_ τών 
άνθρώπων καί δι' αύτού άναγνωρίζεται ό έσωτερικός ρόλος τόν 
όποίο παίζουν, τά ζώα, τά φυτά, οί λίθοι, τά μέταλλα, τά άτμοσφαι
ρικά φαινόμενα καί άλλα, στήν οίκονομία τής θείας Φύσεως. 

Οί Πυθαγόριοι έφάρμοζαν τήν πενταετή σιγή καθώς καί άλλα 
μυσταγωγικά κέντρα, τά άρχαία Μυστήρια. Γι' αύτό κάθε άρχά
ριος πρέπει νά έφαρμόζει αύτή τή μεγάλη άρετή. Είναι πολύ 

κακή συνήθεια νά μιλάμε άπλώς γιά νά μιλάμε. Πρέπει νά άπο
φεύγεται έπιμελώς ή έκφραση σκέψεων, έπί δλων τών ζητημά
των χωρίς τήν προσήκουσα γνώση καί σκέψη. Κάθε λέξη πρέπει 
νά έχει κάποια έννοια άλλως, πρέπει νά σκέπτεται κανείς στον 
όμιλεί. 

Πρέπει μέ σχολαστικότητα νά ζούμε σύμφωνα μέ τούς νό
μους ττϊς φύσεως καί τού πνεύματος αύτής καί νά τηρούμε ένα 

μέσο όρο στίς πράξεις μας. Ή τήρηση κανόνων ύγείας πρέπει νά 

άποβλέπει στήν άρμονική καί σύμφωνα μέ τόν παγκόσμιο ρυθμό 

ϋπαρξή μας, προσπαθώντας νά έκτελέσουμε τίς ύποχρεώσεις 
μας δσον τό δυνατόν καί πάντοτε καλλίτερα. 

Κάθε τί πού μάς συμβαίνει στή ζωή, πρέπει νά τό θεωρούμε 

ώς πολύτιμο μάθημα. Τά παθήματα είναι μαθήματα. Πρέπει νά 
έξετάζουμε τήν έσωτερική μας ζωή καί νά μελετούμε τό σκοπό 
τής ύπάρξεώς μας. Ή άσκησή μας, έφ' δλων δσων άναπτύξαμε, 
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συντελεί πε:ρισσοτερο στην οvοπτuξη της διοροσεως Ομως τ1-

ποτο δέv είναι άποτελεομοτικότερο οπο την ορμοvιο μετοξu 

σκέψεων και λόγων, όχι μovov άτομικc;Jv άλλο και τού περιβολ

λοvτος 

Οποιος σκεπτεται και ε:κφροζει μιο ιδεο οπεχοuσο της 

Αληθειος, οκοτωvει μεσο του, τις δυνάμεις που εvunoρxouv και 

εμποδιζει την προοδο rou, στη δημιοuργιο τc,Jv προuποθεσεωv 

εκείνων, που συντελούν στήv έσωτερική του άφuπvιση. 

·Η ειλικριvειu, ή αλήθεια και η κοθοpη σuvειδηση-άpετη είναι

δr11.1ιοupγικες δuvομεις γιο τον εσωτεpιστη. 

Οτοv ο οvθρωπος γιvετοι κupιος ούτώv τώv αρετών, τοτε και 

το χαρισμο της διοpοσης βpισκει κατάλληλο έδαφος γιά τήv εμ

φαvιση του 

Υπορχοuv και τεχvικες δια τώv οποιωv το χορισμο τής διορο

οης αποκτάται. Οι τεχvικες ομως ούτές έχουν πολλές φορες 

πηγη την αpvηση και αποκροuοvτοι άπο το φωτεινό κοί καθορο 

εσωτεpισίιΟ, οποpρίπτοvτοι, διοτι έχουν ώς αποτέλεσμα, τήv κο

rοστροφη της υγείας τού φυσικού σώματος και τη διοστpοφη 

ιrϊς ηθικrϊς 
Βεβιασμεvη και αρνητική αποκτησης τής διοpασεως έχει ως 

οuvεπεια όχι μονον απατες κοί φαντασιώσεις γιά τους άvωτε

ροuς κοσμοuς, άλλα και στήv καθημερινή συνήθη ζωή τού άτό

μοu Δuvoτov vo κομει τον μοθητη η τόv έπιχειpούντο δειλοv, 

μοτοιοδοξον, ιλοδοξοv, εγωιστηv, εστω και άv προηγουμένως 

δεν είχε οuτο το έλοττωμοτο 

Είναι έξοιpετικά αναγκαίο ο Έοωτεpιστής νά είναι όνθpωπος 

με εύpείο σκεψη, ή εuθuκpιοιο του δέ vo άvοκλότοι έπί τώv λό

γων, κοί τών εpγων του κοί vo είναι έvοpετος Μετοξu εκεινωv 

που άpχιζοuv vά έvvooύv κοτι πεpι τών ύπεpοισθητώv κόσμων, 

unopxouv άpκετοί, οι οποίοι άpέσκοvτοι να φλυαρούν έπ' ούτώv 

rών ζητημάτων Αύτοι πρέπει vo είναι βέβαιοι ότι nopoκωλuouv 

την έξελιξη τους. ·οσο λιγώτεpο μιλάει κανείς περί ούτώv τώv 

ζητημοτωv, τοσο τοχuτεpο προοδεύει Έπ' αυτών όμιλούv μόνον 

εκείνοι, που έφθασαν κανονικώς τή διόοοση και διέπpοξοv 

ηpωικες πpοξεις κοτο τών έμποδιωv τής άpνήοεως, έκείvοι που 

εxouv εξελιχθεί στον εοωτεpισμο ώς έvάpετοι 

Η όοτpικη όραση χρειάζεται το μάτια τής ψυχής και ποικιλει 

άνολοyο με τήν ποιοτητά της, τό βοθμο τής έξελίξεώς της, τήv 

ηλικιο της Το ϊ ιο και η συνείδηση, που είναι ίδιοτητο τής uχής 

και έπιδιωκει την κατανοηση και άvτίληψη-γνωpιμιο της. μέ τούς 

άνωτέpοuς κόσμους Μεγάλη πpός τούτο άpετή είναι: ή σιγή, ή 
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ύπομονή, ή άνοχή καί ή άρετή όχι μόνον τών όντων, άλλά καί τών 
πραγμάτων τής φύσεως. Νά άποφεύγει κάθε πλεονάζουσα έπί
κριση άπέναντι τής άτελείας άκόμη καί τού κακού καί νά έναρ
μονίζεται πρός τόν παγκόσμιο ρυθμό. Στά άρχαία Μυστήρια δέν 
γίνονταν δεκτοί αύτοί πού φόνευαν τή μητέρα τους Θεία Φύση 
καί παραβιάζον τούς νόμους της καί διαταράζαν τή Θεία 'Αρμο
νία της. 

'Όπως ό 'Ήλιος λάμπει γιά τόν άγαθό, 600 καί γιά τόν μοχθη
ρό, έτσι καί ή μέ συναίσθηση τής έπενεργείας της συμπάθεια, 
πρέπει νά έκχέεται έπί ολων τών όντων, άπό κάθε έσωτεριστή. 

'Όταν ό άσχολούμενος μέ τόν έσωτερισμό έκτελέσει τά δι
δάγματα πού πρέπει, παράγει ατόν αίθερικό του όργανισμό, ρεύ
ματα κόί παλμικές κινήσεις, πού βρίσκονται σέ άρμονία πρός 
τούς νόμους τής έξελίξεως τού κοσμικού συνόλου, ατόν παγκό
σμιον ρυθμό, είς τόν όποίον καί ό άνθρωπος άνήκει. Ό Έσωτερι
στής δέν πρέπει σέ καμμιά περίπτωση νά γίνει όνειροπόλος. 
Πρέπει νά βασίζεται πάντοτε έπί τής στερεάς πραγματικότητας. 
'Ακόμη γιά τόν κάθε έξελιγμένο διορατικό, πρέπει νά ύπάρχει ό 
έλεγχος. 

Ή έπί τής πραγματικότητας πνευματική συγκέντρωση συντε
λεί στήν έκπομπή παλμικών κραδασμών τού αίθερικού σώματος, 
οί όποίες τείνουν νά•φωτίσουν τήν άστρική περιοχή κάθε έσωτε
ριστή, ό όποίος μέ έλεγχο καί σταθερά, προχωρεί πρός τή συνει
δητή έπαφή μετά οντων καί δυνάμεων τών άνωτέρων κόσμων. 
Τότε άποκτά ίδιάζουσα ίκανότητα κατανοήσεως τών άπό τών δι
δασκάλων τής άνθρωπότητας προσφερθέντων λόγων, γνωρίζει 
τήν πηγή τους καί έχει τό δικαίωμα, νά δεχθεί καί έκείνος τή 
θεία Γνώση άπό τήν ϊδια πηγή. Ή έσωτερική έπιστήμη καθορίζει 
τίς ίδιότητες, τίς όποίες ό άνθρωπος πρέπει νά άναπτύξει, γιά νά 
φθάσει μέχρι τού πεδίου τής Γνώσεως. Πρώτη, ειναι ή ίδιότητο 
τής διακρίσεως, τού 'Αληθούς άπό τού Ψευδούς. Δεύτερη, ή 
άξία τήν όποία πρέπει νά άποδίδουμε στά αίώνια καί άμετάβλητα 
πράγματα, σέ σύγκριση καί σχέση, πρός τά έφήμερα καί άπατη
λά. Τρίτη, έπαγρύπνηση έπί τών σκέψεων, τών πράξεων, έπιμονή 
καί καρτερία, πίστη καί άρετή (κάθαρση). Τότε τά μυστήρια τού 
πνευματικού κόσμου τού άποκαλύπτονται. 

'Όταν ό άνθρωπος, άναπτύξει καί όργανώσει τό αίθερικό του 
σώμα, σύμφωνα μέ τίς έσωτερικές διδασκαλίες, άνοίγεται ένώ
πιόν του ή περιγραφείσα νέα ζωή καί μεταμορφούται όλόκληρο 
τό ε1ναι του στό όποίο κυριαρχεί, τό έσωτερικό φώς. 

'Επομένως, μέ τή διάνοια καί τά αίσθήματά του, ό άνθρωπος 



μπορει να έvαοκηοη εvσuvειδητu τη δροστηριο rητα του, κατα 

διαφοροuς και αvαλογοuς βαθμοuς, επι τώv αο rρικώv σχηματι

σμών και δοvησεωv, εκτός εκειvωv που πηγαζοuv αμεσως απο 

rov ιδιο και επι τG)ν οποιων, τιποτα δεν μπορει να πραξει, απο τη 

στιγμη κcηα την οποια εκπορεuοvτοι απο auτov, προς τα αvωτε

ρα πεδια. 

Στό σr11ιειο αuτο της εξελιξεως εκδηλωνεται και η οξιο μιcΊς 

uγιοϋς κρισεως και αγωγης ελεγχομενης απο την καθαρη λογι

κη Το ανωτερο εγω το οποιο βρισκόταν σε λανθανοuσο κοτα

σταση, αpχιζει να βλαστανει στη σuvειδητη ζωη και η πvεuματικη 

γένεση δεν είναι καθολοu σuμβολικη αλλα προγματικη 

Οπως οε η φuση λαμβαvει ολες τις προφuλαξεις, για να 

οωσει στο vεογενvητο βρεφος τελεια οργανο, ετσι και οί vομοι 

ιης ατομικής έξελιξεως, προνοοϋν οπως το αvωτερο εγω τοϋ 

ανθρωποu, εκδηλωθει με ολες τις ικανοτητες που τοϋ είναι αvα

γκοιες γιά την προοδο του. 

Οι vομοι δέ αuτοι, οι οποιοι εγγυώνται το σχηματισμο τών 

πνευματικών όργανωv, εν ειvοι άλλοι όπο τους ηδη γνωστοuς 

1 ιας όπο το φuσικο μας κοσμο Δέν θα η τον δuvοτο να δοθει γε

νεση σε uγιη ονωτερο οργανισμο, άv δέν ζοuσαμε και σκεπτομα

στε uγειώς στο φuσικο κοσμο Ζωή όναλογη προς τους vομοuς 

rrϊς φύσεως και τη λογικιϊ όποτελεί τη βαση καθε πνευματικής 

όvαπτuξεως 

Προπαvτος δε, πρεπει να εχωμε παντοτε υπ' όψη μας οτι ο 

ανθρωπος ο οποϊος θα εφθανε στη διοραση, χωρίς τον πρέποντα 

τροπο, θό έμοιαζε σαν παιδι, προικισμεvο με μάτια κοί οuτιο, 

πλην όμως στεροuμεvον έγκεφάλοu 

Αντιθετως ο έvσuvειδητος Εσωτεριστής κατέχει ηδη τήν 

όμεση γνώση τοϋ όνωτέροu του εγώ, που τού έπιτρεπει την άνά

λογη ένσuνείδητη έnικοινωvια και έποψη με σuvειδησεις τών 

ανωτέρων κόσμων, ότι βρίσκεται σέ σχέση μέ πνευματικές οντό

τητες, που βρίσκονται σέ ψηλότερο, σε άvώτερο όnό αυτόν πε-

ιο και άnοτελεϊ μια όλuσιδα μέ αuτες. άvαγvωρίζοvτας τελος. 

οτι το όνωτερο του έγc°υ εnιζεϊ μετο το θάνατο τοϋ φυσικού του 

όργαvισμοϋ. 

Είναι σε θεση να διοκριvει τά μοvιμο όnό τά έφημεοα στοι

χειο της άτομικότητάς του. °Επαληθεύει, ώς Επόπτης τώv Μυ

στηρίων. πειραματικώς τη ιδασκολία της μετεvσαρκωσεως και 

γνωρίζει ότι καμμια ψυχή δεν είναι καταδικασμένη σέ στασιμό

τητα δuvαμει τού θείου καί Φuσικοϋ νόμου τής έξελίξεως καί ότι 

όλες οί ψυχές όδηγοϋvτοι. έκ τοϋ σκότους nρός τό φώς, εκ τής 
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άτελείας προς τήν τελειότητα καί διά τού φωτός nρός τήν θεό
τητα. 

Διδάσκει τό νόμο τού άντιnεnονθότος-κάρμα ό όnοίος καθο
δηγεί τή σταδιοδρομία του. Άναγνωρίζει ότι τό κατώτερό του 
έγώ πού είναι ή βάση τής παρούσας ύnάρξεώς του, είναι άnλή 
μορφή έκείνων τίς όnοίες τό άνώτερο Έγώ μπορεί νά λάβει καί 
άναγνωρίζει τό δυνατό τής προόδου, άnό τού ϋψους τού πεδίου, 
στό όnοίο βρίσκεται μέ σκοπό τήν περαιτέρω τελειοποίησή του. 

Κατανοεί τίς μεγάλες διαφορές οί όnοίες διακρίνουν τούς 
άνθρώnους, άnό άποψη πνευματικής έξελίξεως, διαβλέπει άκό
μα πάνω άnό αύτόν, όντα πού έφθασαν σέ άκόμη ψηλότερη βαθ
μίδα καί τήν όnοία κάποτε καί αυτός θά κατακτήση, nορευόμε
νος διά τού έσωτερικού τού φωτός, nρός τήν nηγήν τού άνεσnέ
ρου Φωτός. Άκόμα άναγνωρίζει ότι οί πράξεις καί διδασκαλίες, 
αύτών τών άνωτέρων όντων, πηγάζουν άnό άκόμα άνώτερους 
κόσμους. "Όλες δέ αύτές τίς γνώσεις, άnοκτά μέ τό πρώτο βλέμ
μα τό όnοίο μπόρεσε νά ρίξει ατόν πνευματικό κόσμο. 

Έκείνους τούς όnοίους ό Έσωτερισμός αναγνωρίζει ώς δι
δασκάλους τής Σοφίας, Μεγάλους Μύστες, Μυσταγωγούς τής 
ανθρωπότητας καί Ίερόφάντες τών Μυστηρίων, έμφανίζονται 
ένώnιον τών έσωτερικών όφθαλμών τού μεμυημένου. Αύτά είναι 
τά χαρίσματα τά όnοία προσφέρονται στό νεόφυτο Έσωτεριστή 
όταν τά έσωτερικά σκηνώματα λειτουργούν κανονικά, σύμφωνα 
μέ τα τυπικά τους, τήν ίδεολογική τους μέθοδο καί τόν ίδιαίτερο 
λόγο τής ύnάρξεώς τους. 

Οί θρησκείες, κατά τίς λειτουργίες τους, τά τυπικά τους καί 
τά Μυστήριά τους, έδωκαν έξωτερικά καί όρατά σέ δλους σύμ
βολα τών πνευματικών αληθειών. Είναι αδύνατο νά άρνηθούμε 
αύτό όν έξετάσουμε καλύτερα κάπως τά πράγματα. Έκείνος ό 
όnοίος γνωρίζει τήν πραγματικότητα τού πνευματικού κόσμου, 
θά έννοήσει εϋκολα τή σημασία τών έξωτερικών τούτων συμβό
λων. Ή έξυnηρέτηση τής θρησκείας θά είναι γι' αύτόν μία τών εί
κόνων τ6:'ν σχέσεων αύτού, μετά τού πνευματικού κόσμου. Έκ 
τών άνωτέρω βλέπουμε, μέχρι ποίου σημείου, από απόψεως 
έξελίξεως, ό μύστης, γίνεται μεταμορφούμενος μέ τή μύησή 
του, νέος άνθρωπος. 

Μπορεί πλέον νά ανυψωθεί διαδοχικά, μέχρι τού σημείου νά 
μπορεί νά διευθύνει, ώς Έnόnτης, χάρη στά έκ τού αίθερικού 
του σώματος, απορρέοντα ρεύματα, τό τού ανωτέρου κόσμου 
ζωτικό στοιχείο καί νά άnοκτήσει, κατ' αύτόν τόν τρόπο, τελεία 
άνεξαρτησία, άnέναντι τού φυσικού του σώματος. 
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Στο επομεvο, θα συvεχισουμε γιο μια άλλη nηγη έλεγχου, 

πού προειδοποιεί τό μυστη γ1ό τό έnιπεδο στο όnοίο βρίσκεται 
κοί ποιο pόλο παίζουν τα όνειρο τα npοφητ,κό και πώς διοτηpεί

τuι, χωρίς διακοπή, ή συνείδηση τώv όνωτέpωv κόσμων καί ή έnι

κοιvωνίο, θνητών μεμuημέvωv μέ όθόνατες ύπόpξεις Επίσης, 

ποιο πρέπει νό είναι ή προστασία μας, όπό τίς όpνητικές κοί όvε
ξέλικτες δυvομεις, πού κοpαδοκοϋv νό μάς noponλovήσouv, 

πpός την όντιθετη nopεio, προκειμένου μέ όσφόλειο νό ποpεuό
μεθο έκ τοϋ σκότους πρός το φώς κοί διό τοϋ φωτός, πρός τή 

θεότητα 

Μέσο το οποίο προειδοποιεί τό μuστη τοϋ Έσωτεpισμοϋ, ότι 
εφθοσε τό βαθμό έκείνον της έξελίξεως, όπως όνολύσαμε στο 

προηyουμεvο, είναι και όξιοποροτήpητες μεταβολές οί όnοίες 

πορουοιαζοvται έnί τοϋ περιεχομένου τών όνείρωv του. Ένώ 
προηyουμεvως ούτό παρουσιάζουν συγκεχυμένο κοί όδέσnοτο 
χοροκτηρο, όρχίζοuv νό παρουσιάζουν λογική συνέχεια κοί είρ

μο, οποκολunτικό και διδακτικό, σέ μιό έποφή μέ συνειδήσεις 
τώv όvωτερωv κοσμωv. 

Ο προσεκτικός έρευvητης τώv όνείρωv δέν είναι δυνατόν vό 
μην όvτιληφθη ούτή τή μεταβολή. Τό όνειρο είναι συμβολικές 

nοροστόσεις διδασκαλιών, όποκολύψεων κοί προειδοποιήσεων. 

Χρειαζεται όμως προσοχή, διότι, όταν τό στομάχι μας, είναι 

γεμάτο βρώμικων κοί δύσπεπτων τροφών, nροκαλοϋνται τρομα
κτικό όνειρο, μέ συι,ιβολικό πάντοτε χαρακτήρα. Τότε καί τό τίκ

τοκ όκόμη ένός ώρολογίου μπορεί νό δημιοuργήση τήv παρά

σταση βημάτων έvός όλόκληροu στρατεύματος, τό όποίο προ
χωρεί ύnο τό ρυθμό ενός τυμπόvοuι ι __ 

Όταν όμως τό αίθερικό σώμα όργανωθεί καί όπελευθερωθεί, 
όπο τίς έnιδpόσεις τοϋ ύλοβαροϋς πού τό περιβάλλει, τό όνειρα 

παιρvοuv τή μορφή πού περιγράψαμε. Δέν πρέπει όμως νό νοη

θεί μέ όλα αύτό, ότι ενας σοβαρός έσωτεριστής βασίζεται έnί 
τώv όnοκαλύψεωv τοϋ όνείροu του, γιό νό έnιβεβαιι�σει τίς έnί 
τών όνωτέρωv κόσμων διδασκαλίες τοϋ έσωτερισμοϋ. Οί όnοκα
λύψεις αύτές είναι πρόδρομοι κήρυκες, μεγαλύτερης έξέλιξής 
του, πού τόν ένθαρρύνουν στήν πορεία του πρός τό φώς. 

'Αργότερα ή κατάσταση αύτή μπορεί νό έλέγχεται ένσυνεί

δητα. Ή μεταξύ ϋnvou καί έγρηγόρσεως διαφορά έξαφανίζεται 
καί ό στήν κατάσταση αύτήν βρισκόμενος όνθρωπος, όν καί εύ-
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ρίσκεται σέ ϋπνο, διατηρεί τή συνείδησή του σέ έγρήγορση καθ' 

όλη τή διάρκεια τού όράματος, διότι είναι σέ θέση νά κυριαρχή

ση όλων έκείνων τών συμβολικών παραστάσεων. Τούτο δέ, διότι 

ύπάρχει γι' αύτόν ό άνώτερος κόσμος, όπως θά ύπήρχε ό φυσι

κός, γιά όντα τά όποία θά είχαν τά μόνα στοιχεία τών πέντε αί

σθήσεων, πού έχουν ίκανότητα καί πληρεξουσιότητα έλέγχου 

τών ύλοβαρών καταστάσεων. 

Γιά τό λόγο αύτό ό μή έξελιγμένος άνθρωπος, μόνον εϊδωλα 

τού παρόντος κόσμου, μπορεί ν' άντιληφθεί έπί τών άνωτέρω. Τά 

άπαuγάσματα τής άφυnνίσεώς του, τού έμφανίζονται στά όνειρα, 

διότι ή ψυχή του σέ έγρήγορση, τά άποτυπώνει μόνο στήν ϋλη ή 

όποία άποτελεί τόν άλλο κόσμο, τόν άνεξέλικτο άκόμη. 

Ή ύλοβαρής συνείδηση, τίποτα δέν είναι δυνατόν νά παρατη

ρήση καί μόνον κατά τόν ϋπνο, όταν αύτή άναπαύεται, έρχονται 

αύτές οί άστρικές έσωτερικές άναλαμπές σάν μιά συγχεχυμένη 

δύναμη φωτισμού, γιά νά τού θυμίζουν άσυνείδητα πράξεις καί 

έπαφές του σέ άλλους άγνωστους κόσμους, οί όποίες μεταφέ

ρονται στή φυσική του συναίσθηση καί μόνον όταν όργανωθεί ό 

αίθερικός όργανισμός, συνειδητοποιείται ότι οί προκληθείσες 

έντυπώσεις πηγάζουν άπό άλλους κόσμους, έπέκεινα τού ύλο

βαρούς περιβάλλοντος τής γής. 

Κατ' αύτόν τόν τρόπο άρχίζουν οί σχέσεις τού άνθρώπου, πού 

είναι κατάλληλος γιά τήν έπικοινωνία του μέ τούς κόσμους αύ

τούς. Στό στάδιο αύτό πρέπει ό έσωτεριστής-μαθητής νά άρχίσει 

νά συγκρατεί στή μνήμη του, μέχρις έγρηγόρσεως, τά γεγονότα 

πού λαμβάνουν χώρα κατά τή διάρκεια τών ένυπνίων του, γιά νά 

μήν έξαφανίζονται, ένώπιον τών έντυπώσεων τού φυσικού κό

σμου. Τότε ό μαθητής είναι έτοιμος, νά δεχθεί τίς σχετικές ύπο

δείξεις άπό μέρους τού Μυσταγωγού, γιά τόν τρόπο μέ τόν όποίο 

θά μπορέσει νά άφυπνίσει τίς έσωτερικές του δυνάμεις. Διότι ή 

δύναμη τής διοράσεως είναι ίδιότητα τής πνευματικής ούσίας τής 

ψυχής καί τών είδικών προς τούτο καταλλήλων όργάνων της. 

Ό πνευματικός κόσμος, μέ τά άντικειμενικά του κριτήρια, τότε 

μόνο μπορεί νά γίνει πραγματικά αίσθητός, όταν ό άνθρωπος μπο

ρεί νά διαθέτει μέ έλεγχο τίς έσωτερικές του δυνάμεις, nρός 

όλες τίς διευθύνσεις τού αίθερικού του όργανισμού καί πρός τό 

περιβάλλον, γιά νά φωτίζει μέ τήν άκτινοβολία του, τά άντικείμενα 

τού πνευματικού κόσμου, μέ τό πνευματικό του Φώς. 

'Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ή ψυχή μας νά έχει ύποστεί 

τήν κάθαρσή της άπό τά πάθη καί τά κατώτερα αίσθήματα, προ

κειμένου νά άχθεί στά έπίπεδα τών πνευματικών βαθμίδων, τής 
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πvεuματικης ίεpαpχιας, τήv αδιαλειπτη οuvειδητη επαφη και κα

θοδήγηση εξ αύτώv. 

Επειδή άvαφεpθήκαμε οτu όνειρα ο μuοτης με την εοωτεpι

κη άγωγή, άποκτό τά κλειδιο εκείνα nou τοϋ λύνουν τά οιvιγμοτο 

καί μuοτήpια τοϋ κόομοu τοuτοu, άvοίγοvτοι οί όφθαλμοί τής 

ψuχης τοu και παpοτηpεί τά άγvωοτο, οτα κοινά οιοθητηpιο, 

αντικείμενο Το οuοιώδες κατά τήv πpωτοpχικη οuτη περίοδο, 

είναι vά παpομείvει ήρεμος, χωpις άvuπομοvηοία, γιά vά unόp

xouv οuvειδητο άποτελέοματο ατόν αιθεpικό όpγοvιομο Αυτός 

δε ο οpγαvιομός, άπαξ καί γεννηθεί, πρέπει να όποτελεί άpμοvι

κό φωτεινό όκτιvοβόλο σύνολο πού vά κupιαpχεί τοϋ ύλοβοpοϋς 

οωμcιτικοϋ τοu οpγαvιομοϋ, όταν έφοpμόζοvται οι κανόνες τοϋ 

εοωτεpιομοϋ. Διαφορετικό τό δημιούργημα θά είναι όvάπηpο 

και ατελες και έπομέvως θά ύπόκειται ατόν πpοωpο θάνατο. 

Βλέπουμε, με όοα άvοπτuξομε, ότι κατά τον ύπνο, όπότε το 

φuοικό σώμα αδρανεί κατά τό πλείστον, είναι δuvατη ή άvοδειξη 

ιών ικαvοrητωv τοϋ οίθεpικοϋ σώματος, κατά τό ορχικό στάδιο 

της έοωτεpικης μας όφuπvιοεως. Τότε οί πνευματικές δυνάμεις 

ελκομεvες όπα τίς όοκήοεις τής πvεuματικης οuγκεvτpωοεως, 

εnauξόvouv το πεδιο της οuvειδήοεως κατά τόv ϋπvο. Τό οποu

δαισrοτο ούτο οτοδιο, τό οποίο χοpοκτηpιζεται μέ τήv όπόκτηοη 

οuvειδηοεως κοτο τον ϋπvο, καλείται όδιάλειπτη οuvείδηοη έπο

ψης, με την ίεpοpχιο τώv όvωτέpωv πνευματικών οuvειδήοεωv 

Οτοv τοϋτο έπιτεuχθεί, ο όvθpωπος είναι σέ θέοη vά άvτι

λομβόvετοι κάθε τι ποu τοϋ οuμβοίvει κοί μπορεί vό έvεpγήοη, 

έπί τοϋ άοpάτοu κόομοu, άκομη και σέ κατάσταση ύπνου, όπως 

επι τοϋ φuσικοϋ κόσμου, σε έγpήγοpση. Οί ίδιοίτεpοι χοpοκτη

pες τοϋ ϋπvοu κοί τώv όvείpωv, napoμέvouv πλέον άπό της στιν

μης έκείvης, κτήμα τοϋ Μύστοu όλόκληpη τη διάρκεια τής ύπόp

ξεώς του. Ή ψuχή ζεί συνεχώς, σέ έποφή μέ τούς άvώτεpοuς 

κόσμους, έξοσκεί έπ' ούτώv τήv έvέpγειά της κοί άvτλεί άπ' oύ

TC()V δυνάμεις καί κίνητρο, τά όποίο έπιδpοϋv έπί τής ύπόpξεώς 

της. Οί όδηγοί, φύλακες όγγελοι ποιJ είχε πpωτύτεpο άvτικοθί

στοvτοι μέ άvώτεpης κλίμακας κοί όξίος πνευματικούς όδηγούς, 

όποκτό έλευθεpιο συνειδητής έποψης, πάντοτε όμως πρέπει vό 

γvωpιζει ότι δέv είναι τελεία και έλοχεύοuv ποpοπλοvήσεις κοί 

σφάλματα, όταν ή οuvήθης συνείδηση τοϋ xωpou αύτοϋ, δέv έχει 

όpκουvτως διαπαιδαγωγηθεί καί έξελιχθεί. Γι· αύτούς τούς λό

γους, ατά έpγα τοϋ έσωτεpισμοϋ, γίνεται συχνό λόγος πεpί τώv 

κινδύνων τούς όποίοuς διατρέχει κάθε άpχάpιος κοί άπpόσε

κτος μύστης, πού είσέpχετοι ατούς άvώτεpους πνευματικούς 
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κόσμους. Πρέπει όμως νά όμολογήσουμε, ότι κανένας κίνδυνος 

δέν ύπάρχει γιά όσους είναι κατάλληλοι καί έχουν όδηγό τή σύ

νεση. Ό άνθρωπος αύτός, πολλές φορές, έρχεται σέ έπαφή μέ 

τρομακτικές δυνάμεις οί όποίες τόν περιβάλλουν διά τών άπει

λών τους, άλλά μέ τή σύνεση, μπορεί καί μαθαίνει συγχρόνως, νά 

χρησιμοποιεί τίς δυνάμεις καί τά όντα έκείνα γιά άγαθούς σκο

πούς, τούς όποίους έταξε ή θεία Δημιουργία. 

Μεγάλος είναι ό πειρασμός καί ή δοκιμασία της χρησιμοποιή

σεως τών δυνάμεων αύτών, άπό άγνοια, γιά σκοπούς άτομικούς 

καί συμφεροντολογικούς. Άργότεpα θά περιγράψουμε ποιές εί

ναι οί έπικίνδυνες έχθρικές η άρνητικές δυνάμεις, οί όποίες 

ύπεισέρχονται, μέ σκοπό νά καταστρέφουν τό καλό. Τό σκότος 

διαλύεται, δέν ύπάρχει όπου ύπάρχει φώς καί πάντοτε rrροσπα

θοϋν νά τό σβύσουν, σέ μιά διαρκή προσπάθεια. 

Ό κίνδυνος αύτός ύπάρχει τότε μόνον, όταν ό μαθητής εϊτε 

άπό άνυπομονησία, εϊτε έγωϊσμό άκαίρως καί έπιπολαίως έπι
σπεύσει τήν παραγωγή φαινομένων έρευνας, χωρίς νά έχει μά

θει τή σωστή έφαρμογή τών νόμων τοϋ πνευματικοϋ κόσμου, ό 

όποίος όπως καί ό ύλικός, έχει δύο όψεις άντιμαχόμενες, τή 

σκοτεινή καί τή φωτεινή. 'Όπλο άκαταμάχητο πρός τοϋτο είναι ή 

μετριοφροσύνη, ή ταπεινοφροσύνη, ή καθαρή καρδιά, ή άγάπη 

καί ό φωτισμένος νοϋς, οί όποίες είναι πραγματικές άρετές καί 

όπλα άκαταμάχητα πού τόν προστατεύουν, νά μήν διατρέχει κα

νέναν κίνδυνον κατά τήν εϊσοδό του στούς άνώτερους πνευματι

κούς κόσμους. Ό άνυψούμενος σέ άνώτερα πνευματικά έπίπε

δα άνθρωπος, άντιλαμβάνεται ότι ό αίσθητός κόσμος είναι άπο

τέλεσμα ύψηλότερων αίτίων καί πεδίων τά όποία μπορεί νά 

χρησιμοποιήσει, άναζητώντας τα, στήν περιοχή έκείνη τοϋ σύ

μπαντος, ώς κάτοικος αύτοϋ όπου περιέχεται όλόκληρη ή 

δημιουργική καί φωτεινή ένέργεια. 'Όταν ό έσωτεριστής ένεργεί 

ύπ' αύτό τό πνεϋμα, κανέναν κίνδυνο δέν διατρέχει καί ή πορεία 

του, είναι πορεία πρός τούς φωτεινούς κόσμους, άναπτύσσοντας 

καί άνάλογη συνείδηση αύτών τών κόσμων, δρώντας έπ' αύτών, 

μέ άπόλυτο έλευθερία καί εύθύνη, όχι μόνο γιά τίς πράξεις του, 

άλλά καί γιά τίς σκέψεις του. 

·Άτομα τά όποία έκ φύσεως κλίνουν πρός ύπερβολική φαντα

σία καί εύαισθησία, ύπάρχει κίνδυνος νά πέσουν σέ άπόλυτη 

δουλεία τών άρνητικών δυνάμεων, ή όποία είναι δυνατόν νά 

άχθεί, μέχρι καί όλικης άπώλειας της άτομικής τους θελήσεως 

καί σκέψεως. 'Έτσι ή παραπλάνηση αύτή, άντί νά όδηγήση στήν 

άνώτερη Γνώση καταδικάζει τά άτομα αύτά σέ μιά διαδοχική 
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έξαοθέvηοη καί άπώλεια ζωτικών δuναμεωv ή να nεoouv σε νο

σηρή καί μοιραία μυστικοπάθεια, όμοιας έκείvωv πού όδηγού

vται πρός τή θρηοκοληψια. 

Τό χαρακτηριστικό, 6 μη εξελιγμεvος άνθρωπος να είναι 

φύση βουλητική, αιοθηματικη η διαvοητικη, αποτελεί τuπο τε

λειως άκίνδuvο. Οί υπερβολές ομως αuτες στο μuοτη τού εοω

τεριομοϋ, έχουν άλλη όψη, ωοτε να ύπαρχει κίνδυνος, vά χάσει 

τόv άνθρωπιομό του και να τεθεί στο περιθωριο, ως φρεvοπαθης 

η τοuλαχ1στοv νευροπαθής. 

Κυρίως είπείv 6 κίνδυνος είναι τότε μόνον σοβαρός όταν 6 

μαθητευόμενος ατόν έοωτεριομο έχει άποκτηοει την ικανότητα 

τής έπαvαληψεως, έν έγρηγόροει έκείvωv που οτόv ϋπvο του 

λαμβάνουν χώραν. 'Επομένως έφ' όσον δέv έχε1 ιjπερβεί τό οτα

διο τού σχετικού φωτισμού, κατά τούς ϋπvοuς, οί αίοθήοεις καί 

οί σκέψεις έξακολοuθούv vά άοκοϋv οτήv ψυχή του δύναμη έξι

οορροποι.ητική. 

Γι' αύτούς τούς λόγους άκριβώς, είναι άπαραίτητο, όπως ή 

ζωή τού μαθητού vά είναι κανονική, ύγιής καί μετρημένη άπό 

κάθε άποψη. ·οσο δέ περισσότερες προσπάθειες καταβάλλει, 

όπως ή έξωτερική του ζωή είναι κανονική, όπως ή ψυχή τό σώμα 

καί τό πνεύμα του είναι άρμοvικά τονωμένα τόση μεγαλύτερη 

άοφολεια ύπαρχει γιά τήν πορεία του, μέ ηρεμα, σταθερά καί 

άοφαλη βήματα, οτήν κατανόηση τής έοωτερικής άγωγής, ή 

όποία διδάσκουσα τήv ϋπαρξη τώv δυνατών κινδύνων, δίδει συγ

χρόνως οτήν κατάλληλη στιγμή καί τή δύναμη καί τά μέσα γιά τόν 

έξωοτρακιομό τους. 

Στό προσεχές θά μιλήσουμε τήν ύποδοχή κάθε vεόφυτου μα

θητη ατόν έοωτεριομό άπό δύο φύλακες πού τόν ύποδέχοvται, 

τόν έξωτερικό καί τόν έοωτερικό στεγαοτή, όταν θά είναι έτοι

μος γιά τούς χώρους τών άνωτέρωv κόσμων. 
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ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 

Περί εύθυμίας 

Μοϋ άρέσει ό Διογένης, ό όποίος βλέποντας τόν είς 

Λακεδαίμονα ξένον νά έτοιμάζεται γιά κάποια έορτή καί μέ 

ζήλο νά καταγίνεται, είπε: «Μά ό καλός άνθρωπος, δέν 

έχει γιορτή τήν κάθε μέρα;» Καί πολύ λαμπερή μάλιστα, 

έάν σωφρονοϋμεν. 'Ιερόν μέν γάρ άγιώτατον ό κόσμος 

έστί καί θεοπρεπέστατον. Σ' αύτόν τόν κόσμο είσάγεται ό 

άνθρωπος διά τής γεννήσεως, όχι γιά νά θεάται άγάλματα 

χειροποίητα καί άκίνητα, άλλά όσα έδημιούργησε νοϋς 

θείος, όπως λέγει ό Πλάτων, αίσθητά μιμήματα νοητών, 

έχοντα έμφυτη άρχή ζωής τόν ηλιο καί τή σελήνη καί τ' 

άστρα καί τούς ποταμούς πού κυλάνε νέο πάντα νερό καί 

τή γή πού άναπέμπει τροφές καί ζώα. Ό δέ βίος, άφοϋ εί

ναι μιά μύησις τούτων καί τελετή τελειοτάτη, πρέπει νά εί

ναι γεμάτος άπό εύθυμία (γαλήνη ψυχική) καί εύφροσύνη. 

Νά μή περιμένουμε λοιπόν σάν τούς πολλούς, τά Κρόνια 

καί τά Διονύσια καί τά Παναθήναια καί άλλες τέτοιες ήμέ

ρες, όταν έκείνοι άναζητοϋν ώνητόν γέλωτα μέ μίμους καί 

χορευτάς. Καί μάλιστα αύτοί τόν ύπόλοιπον βίον των διά

γουν άκόλαστον καί κατηφή καί πιεζόμενον καί συνθλιβό

μενον άπό πάθη, άπασχολήσεις καί φροντίδες, όχι μόνον 

χωρίς νά παρέχουν στόν έαυτό τους κάποιαν άνακούφισιν 

καί άνάπαυσιν, άλλά οϋτε καί όταν άλλοι τούς παρακινούν 

δέχονται ν' άκούσουν τόν λόγον τους, πού έάν τόν άκο

λουθοϋσαν καί μέ τά παρόντα θά συμβιβασθούν τελείως 

καί τά παρελθόντα εύχαρίστως θά ένθυμοϋνται καί πρός 

τό μέλλον, έχοντας ϊλεω καί φαιδράν τήν έλπίδα, θά προ

χωρήσουν δίχως φόβο καί δυσπιστία. 
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Ή έναρκτήριος όμιλία 
είς τήν Άκαδημίαν 'Αθηνών 

τοϋ καθηγητού 
Πανεπιστημίου-Πολυτεχνείου 

Κωνοτ. Παπαϊωάννου 
(ΙΛΙΣΟΣ 1961) 

το ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Όπως άντεμετωπίσθη άπό τούς σοφούς τής 'Ελλάδος, 

τούς μεταγενεστέρους καί τήν σύγχρονον έπιστήμην 

Κατο σuμβολικηv ποpοστοσιv ο άνθρωπος διοβιοϊ είς τό έσω

τεpικοv anεpavτou σκοτειvου δοσοuς Δια τώv πpοοδωv τής έπι

στήμης διολεuκοιvει και φωτιζει την yupω του περιοχήν. Πέραν 

τής περιοχής τούτης έκτειvεται τό οyvωστοv. Τήν ποpάστοσιv 

οuτηv ο Ήpάκλειτος διετuπωσεv είς τό άπόφθεyμά του: «Φύσις 

κpuπτεσθε φιλεϊ». 

Τώ όvτι, καθώς διδοσκόμεθα από τήv Ίστοpίοv τής έπιστή

μης, οι έκάστοτε πρόοδοι κοί άvοκολύψεις διαμοpφώvοuv 

πλήθος άγνωστων στοιχείων και πpοβάλλοuv νέα δuσκολώτοτο 

πpοβλημοτο. Είναι λοιπόν σφάλμα vά vομίζωμεv, ότι τά σύγχρο

νο έπιτεuyμοτο τής έπιστήμης δίδουν όpιστικάς λύσεις τώv προ

βλημάτων, το όποϊο τήv άποσχολουv. Ή έπιστήμη δια τώv νέων 

έπιτεuyμάτωv έκάστοτε σuμπληpοϊ, κολλιεpyεϊ καί πpοπαpο

σκεuοζει τήv σκέψιv δια τήν μελλοvτικήν nopεiav της, μέ τος 

έvολλοσσομέvος φάσεις τώv άvησuχιώv. τώv μεγάλων κοτοκτή-
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σεων τού πνεύματος, ένίοτε δέ καί τού μαρασμού nρός ώρισμέ

νας κατευθύνσεις. 

Πρώτοι, οί όnοίοι έφώτισαν τήν όδόν τής πορείας τής σκέψε

ως είναι οί "Ίωνες φιλόσοφοι. Ούτοι καί οί άμέσως έnόμενοι διά

δοχοί των έnεζήτησαν νά έμβαθύνουν είς τό μυστήριον τής 

δημιουργίας έν τQ συνόλC!) του καί ούχί είς τάς λεnτομερείας. 

"Ίσως τούτο έξηγεϊται άnό τό ότι οί "Ίωνες φιλόσοφοι άνήκουν είς 

τό πρώτον στάδιον τής Ίστορίας τής φιλοσοφίας. Καί είς τό στά

διον αύτό ή φαντασία έλκεται άnό τάς γενικότητας. "Άλλως τε 

πάντοτε τό άρχαίον Έλληνικόν πνεύμα άnέβλεnεν είς τό γενικόν 

καί καθολικόν. "Ίσως είς τούτο άνέτεινε καί ή παράδοσις. "Ήδη ή 

μυθολογική παράδοσις είχεν άnοδώσει τά φυσικά φαινόμενα είς 

τούς θεούς. 

Διά τούς πρώτους λοιπόν φιλοσόφους τά φυσικά φαινόμενα 

είναι συνυφασμένα μέ τό πρόβλημα τής δημιουργίας είς τόν 

Δημιουργόν. Οϋτω διά τόν Θαλή τά φαινόμενα τής άλλαγής κα

ταστάσεως τού ϋδατος είς nάγον ( στερεόν σώμα) καί είς άτμόν 

(άέριον σώμα) συνδέονται μέ τό καθολικόν πρόβλημα τής 

δημιουργίας, διότι τό ϋδωρ καθίσταται γενεσιουργός ούσία πά

ντων. Διά τόν Άναξιμένην ή γενεσιουργός ούσία είναι ό άήρ, διό

τι ό άήρ είναι άnαραίτητος διά τήν ζωήν τού όργανικού κόσμου. 

Τέλος ό Άναξίμανδρος, καθώς γράφει ό Ίnnόλυτος είς τά «Φι

λοσοφούμενα» αύτού «άρχήν έφη τών όντων φύσιν τινά τού 

άnείρου, εξ ής γίγνεσθαι τούς ούρανούς καί τούς εν αύτοίς κό

σμους- ταύτην δ' άϊδιον είναι καί άγήρω, ην καί πόντος nεριεχειν 

τούς κόσμους, nρός δέ τούτC!) κίνησιν άΤδιον είναι, έν ή συμβαίνει 

γίνεσθαι τούς ούρανούς». Ή ίδέα αϋτη τού Άναξιμάνδρου διά 

τήν γένεσιν τών ούρανίων συστημάτων δέν διαφέρει άnό τήν δια

τυnωθείσαν προσφάτως ύnόθεσιν ύnό όμάδος άστροφυσικών 

τού Πανεπιστημίου τού Καίμnριτζ, συμφώνως nρός τήν όnoiav οί 

γαλαξίαι ήσαν άρχικώς συμnεnιεσμένοι είς ένιαίαν μόζαν· δι' 

εκρήξεων διεσnάρησαν έξ άρχής τμήματα ϋλης nρός ολας τάς 

κατευθύνσεις καί οϋτω έδημιουργήθησαν τά ούράνια συστήματα. 

Τοιουτοτρόπως οί πρώτοι φιλόσοφοι έθεσαν είς ολην του 

τήν γενικότητα «τό κοσμολογικόν πρόβλημα», δηλαδή τό πρό

βλημα τής δημιουργίας καί εξελίξεως τού φυσικού κόσμου. Τό 

πρόβλημα τούτο έρευνόται σήμερον είς ϊδιον κλάδον ύnό τόν τί

τλον «κοσμογονική θεωρία». Ό φυσικός κόσμος άντιμετωnίζεται 

ώς ένιαίον σύστημα, τού όnοίου άφ' ένός μέν έpευνώνται τά γε

νικά χαρακτηριστικά στοιχεία καί άφ' έτέpου έpευνόται ή δομή 
τής ϋλης. Είς τόν τομέα αύτόν ή έnιστήμη έnετέλεσε τόν είκο-
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στόv οίώvο οημοvτικωτοτος προόδους, οι όποίοι όφειλοvτοι είς 
δυο μεγολος όvοκολuψεις όφ' έvος μεν εις την όvοκόλuψ1v ύπό 
τού Πλανκ τού μuστηpιωδοuς κοuόvτοuμ, τό οποίον οuvδεετοι 
με τος όπειpοελοχίοτος διαστάσεις τώv ότόμωv τής ί.Jλης και όφ' 
έτερου με τήv διοτuπωθείσοv ύπό τού Αιvοτάιv γεvικεuμέvηv 
θεωpίοv τής σχετικότητος, rΊ οποίο όvοφέpετοι είς τος nαμμεyι
στuς διαστάσεις τώv μαζών μέχpι και -ιών πέραν τού yαλαξίοu 
vεφελοειόώv 

Από τος έρευνας τώv yεvικωτά-ιωv τοuτωv προβλημάτων 
('Jnεppεuoεv ή σύγχρονος οvτιληψις δια τον φuσικοv κοσμοv, ό 
οποίοι; θεμελιούτοι επι τώv έvvοιώv τού Διαστήματος, τού χρό

νου, τής uλης και τής κιvηοεως 
Είς rηv σuvεχειαv τής ομιλιας μου, αφού ύnομvήσω με πάσαν 

οuvτομιαv τος όnοψεις τώv apxoiωv διό τό κοσμολοyικοv πpό
βλr1μα, θα όvαπτuξω nεpοιτεpω τός όvτιλήψεις τής κλασσικής 
ιιηχαvικής, όπο τού Καpτεσιοu καί τού Νεύτωvος μέχpι τού ΑιV
στοιν δια το πρόβλημα τούτο. Τέλος, άφού δώσω τήv είκόvα τού 
φυσικού κοσμοu, συμφώνως npός τάς ouyxpόvouς άvτιλήψεις, 
θcι πpοσπcιθησω vά κα rοδειξω την σuvoxήv άφ' έvός κοί τάς δια
φοpος όφ' ετεpοu μεταξu τής άpχι rεκτοvικής τού φυσικού κό
σμου, όπως τον εφοvτοσθηοοv οί άpχαϊοι, καί τής όpχιτεκτοvι
κήι; τού φυσικού κόσμου, όπως τον έκολλιτέχvησεv ή σuyxpovoς 
επιστημη 

Αί έκπληκτικαί θεωρίαι τών 'Ελλήνων φιλοσόφων 

Μετά τους Ιωvας φιλοσοφοuς έvεφοvίσθη ή μεγάλη μοpφή 
τού Πuθαyόpα, ό όποϊος έκκιvώv άπο τήv ποpατήpησιv, ότι τά 
πpαyματο τού κοσμοu σuvδεοvται κατα τpόποuς, οί όποϊοι έκ
φpόζοvτοι δι' άpιθμώv καί άpιθμητικώv σχέσεων, έδίδαξεv, ότι η 
γεvεσιοupγος ούσία τώv παvτωv είναι ό άpιθμός. 

Μετο τόv Πuθαγόpαv έχομεν άφ' έvός μέv τόv ·Ηpάκλειτοv, ό 
οποίος ύπεστήpιζεv, ότι χαpοκτηpιστικόv τού φυσικού κόσμου 
είναι η συνεχής άλλοyή τώv πραγμάτων καί άφ' έτέpοu τούς 
Ελεάτος, οι όποίοι όvτιθέτως uπεστήpιζοv, ότι ό φυσικός κό-

σμος είναι άμετόβλητος κοί όκίvητος. Διέξοδοv είς τήv όvτίθεσιv 
τών δυο τοuτωv ύποθέσεωv έδωσαν ό Αναξαγόρας κοί βpοδύτε
pοv ό Λεύκιππος κοί ό Δημόκριτος, οί όποϊοι διετύπωσαν τήv 
ότομιΚΙlV θεωpιοv Κοτο τούτηv το πpογμοτο τού φυσικού κό
σ�ωu δημιοupγούvτοι διό σuvεvωσεως ότόμωv κατά ποικίλους 
τpοποuς και κατά διοφοpο πλήθη· το ότομα το όποϊο είναι το 
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έλάχιστα σωματίδια τής ϋλης, είναι όμοια πρός όλληλα, άναλ

λοίωτα καί αίώνια. 
Αί θεωρίαι αυται δέν ίκανοnοίησαν τόν Πλάτωνα, διά τόν 

όnοϊον ό φυσικός κόσμος, μέ τόν όnοϊον εϊμεθα είς έπαφήν, εί
ναι πλήρης άτελειώv- είναι άντιγραφή τού νοητού κόσμου, ό 

όnοϊος είναι ό άληθής κόσμος. Είς τόν νοητόν κόσμον εύρίσκο
νται τά πρότυπα τών αίσθητών, αί ίδέαι. Αί ίδέαι είναι άναλλοίωτοι 

καί αίώνιοι. 

Ό Άριστοτέλης πιστεύει μέν, καθώς καί ό διδάσκαλός του, 
είς τόν κόσμον τών ίδεών, τών μορφών, άλλά δέχεται, ότι έξ ϊσου 

πρός τάς ίδέας ύπάρχει καί ή ϋλη. Αί ίδέαι είναι όϋλοι μορφαί καί 

ή ϋλη είναι καθ' έαυτήν όμορφος. Ό κόσμος όμως, έντός τού 

όnοίου ζώμεν, οϋτε όμορφος ϋλη είναι, οϋτε όϋλος μορφή. 
Άλλά άπορρέει έκ τού συνδυασμού τούτων. 

Έν συνεχείQ οί πρώτοι Χριστιανοί φιλόσοφοι έδίδαξαν ότι αί 
ίδέαι τού Πλάτωνος καί αί μορφαί τού Άριστοτέλους είναι ό 

Θεός. Ό Θεός ύnήρξε nρό τής άρχής τού χρόνου. Ό Θεός έδη
μιούργησε τήν ϋλην έκ τού μηδενός. Ό Θεός έδημιούργησε τόν 
χρόνον καί τό Διάστημα. 

·Έκτοτε καί μέχρι τής Άναγεννήσεως ή άρχαία 'Ελληνική

σκέψις άφ' ένός καί ή 'Εκκλησία άφ' έτέρου ησκησαν ίσχυράν 

έnιρροήν είς τάς άντιλήψεις περί φυσικού κόσμου. Ή άρχαία 
'Ελληνική σκέψις, άφ' ου διήνυσε τήν πορείαν της διά τών παρα

λιακών χωρών τής Μεσογείου, άνέζησεν ίδίως μεταξύ τών έτώv 
1450 καί 1550, είς όλην τήν έκτασιν καί τό μεγαλείον της. Τόσον 
ώστε ό Ρενάν άnεκάλεσε τήν έnίδρασιν τής άρχαίας 'Ελληνικής 
σκέψεως έnί τών νέων κατευθύνσεων τής πνευματικής δράσεως 

Έλληνικόν θαύμα. 

Καρτέσιος-Νεύτων-· Αϊνστάϊν 

Τάς νέας κατευθύνσεις τής πνευματικής δράσεως, μέ τόν 

πειραματικόν χαρακτήρα τής έnιστήμης, έγκαινιάζουν κατά τήν 

Άναγέννησιν τά όνόματα τού Βάκωνος, τού Κορτεσίου καί τού 
Πασκάλ. Είς τόν Βάκωνα όφείλεται ή έπαγωγική μέθοδος, έnί 
τής όποίας οί φυσικοί καί οί μηχανικοί έθεμελίωσαν τά πρότυπα 

τών θεωριών των. 

Ό Καρτέσιος έθεμελίωσε τήν άναλυτικήν μέθοδον καί ό Πα
σκάλ καί βραδύτερον ό Κλώντ Μπερνάρ διετύπωσαν τούς κανό
νας τής έnιστημονικής μεθόδου. 

Τοιουτοτρόπως οί άνθρωποι ώργάνωσαν μεθόδους σκέψεως, 
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αί οποίοι τους έπετρεψαv δια της λογικής, της έπιστημης και τοϋ 

πειράματος vά προχωρήσουν θριαμβεuτικώς πρός τάς συγχρό

νους κοτακτήσεις τοϋ πνεύματος 

Είς τήv ριζικήv στροφήv της έπιστήμης διά της είσαyωyης 

της πειραματικής μεθόδου όφειλεται ή άλματώδης πρόοδος τώv 

θετ1κώv επιστημών. Αί άvακαλuψεις διεδέχοvτο ή μία τήv 6λληv, 

vεοι ριζοσπασ11καί ίδέαι διετuποϋvτο καί ή πνευματική έπαvά

στασις είχεv άvαyκηv έλέγχοu καί κατευθύνσεως Πρός τόv σκο

πόν αύτοv ιδρύθησαv, ίδίως μεταξύ τώv έτώv 1600 καί 1750, αί 

πρώτοι Ακαδημιαι 

Από της Αναγεννήσεως καί έvτεϋθεv ή άvτιληψις διά τόv 

φuσικοv κοnμοv, πέραν της φιλοσοφικης θεωρήσεως, άπετέλε

σεv όvτικειμεvοv καί έπιστημοvικης έρεύvης. ·Η πρωτη φάσις 

της έρεuvης άρχιζει με τό δοyμα τοϋ Καρτεσίου καί τήv άρχήv 

τιϊς οοραvειας τοϋ Νευτωvος διά vά έξελιχθη είς τόv σύyχροvοv 

δυσκολώτατοv, λόγω της ύψηλης στάθμης τώv μαθηματικών έπί 

τοϋ οποίου θεμελιοϋται, κλcιδοv ύπό τόv τίτλοv «κοσμολογική 

θεωρια 00 

Διά τον Καρτέσιοv τό πάντα εις τον κόσμον είναι ουσία, ή 

οποια ύπόρχει αφ' έαυτης. Είναι δύο είδη ούσίας, τό nvεϋμα καί 

ιο σώμα, τα όποϊα ύπαρχουv όνεξαρτήτως άλλήλωv. Αμφότερα 

ομως το εϊδη έξαρτώvται άπό τόv θεόν, ό οποϊος είναι ή μόνη 

απολυτος ούσια. Ό Καρτέσιος είναι φιλοσοφος, άλλ' είναι καί 

μαθηματικος Συμπληροϊ λοιποv το φιλοσοφικόν του οίκοδόμημα 

διά της μηχανικης έρμηνείας τών φαιvομενωv. Ό θεός όπό κά

ποιαν άρχηv έδωσεv είς τόν κόσμον ώρισμένοv noσov κινήσεως. 

Τό ποσόν τοϋτο διατηρείται έκτοτε άvαλλοίωτοv· τά πάντα δέ κι

νούνται ύπακούοvτα είς ώρισμέvους μηχανικούς νόμους. 

Ή πορεία λοιπόν τοϋ φυσικού κόσμου, ώς ύnακούουσα ε�ς 
όvαλλοιωτους μηχανικούς νόμους, είναι καθωρισμέvη έκ τώv 

προτέρων. "Εάν κατά ταϋτα γvωρίζωμεv κατά τιvα στιγμήν τήν 

καταστσιv τοϋ φυσικού κόσμου, θά δυνάμεθα vά προδιαγράψω

μεν καί τιiv μελλοvτικήν πορείαv τοϋ φυσικού κόσμου, όκριβώς 

όπως δυνάμεθα έκ τώv άρχικώv δεδομένων νά προδιαyράψωμεv 

τήv nopεiav της λειτουργίας μιός μηχανής. Τοιουτοτρόπως είσή

χθη είς τάς φυσικός έnιστήμας τό δόγμα τοϋ καθωρισμένου 

(Ντετερμινισμός), τό όnοϊοv θεμελιοϋται έnί τοϋ δόγματος τοϋ 

Καρτεσιου, και έvεκαινιάσθη ή έποχή τώv μηχανικών προτύπων 

τοϋ Χέλμχολτο καί τοϋ λόρδου Κέλβιv, οί όnοϊοι έnίοτευοv ότι 

άπαντα τό φυσικό φαινόμενα ήτο δυνατόν vά nαραοταθώοι διά 

ιηχαvικώv προτύπων. 
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Ό Καρτέσιος άπέθανε τό έτος 1 650 καί όλίγα έτη βραδύτε

ρον έμεσουράνει ή φυσιογνωμία τού Νεύτωνος. 

Διά τής είσαγωγής ύπό τού Νεύτωνος τών έννοιών τού άπο

λύτου διαστήματος καί τού άπολύτου χρόνου, έν συνδυασμQ μέ 

τό δόγμα τού Καρτεσίου έθεμελιώθη τό πρώτον είς τήν Ίστορίαν 

έπιστημονικόν οίκοδόμημα τού φυσικού κόσμου. 

θεμελιώδη χαρακτηριστικά τού φυσικοϋ κόσμου είναι: 

Πρώτον· τό διάστημα, έντός τού όποίου ύφίσταται ό ύλικός κό

σμος καί συντελούνται τά φυσικά φαινόμενα. Δεύτερον· ό ύλικός 

κόσμος έντός τού διαστήματος καί τρίτον· ό χρόνος, κατά τόν 

ρούν τού όποίου έξελίσσεται ό φυσικός κόσμος. 

Ή έννοια τού άπολύτου διαστήματος άπορρέει έκ τής άρχής 

τής άδρανείας τού Νεύτωνος ή άρχή αϋτη, ώς μή θέτουσα 

φραγμόν είς τάς ταχύτητας τών σωμάτων, αί όποϊαι είναι δυνατόν 

νά γίνουν καί άπειροι, συνεπάγεται τήν έννοιαν τής άπολύτου κι

νήσεως. 'Αναγκαία προϋπόθεσις διά τήν άπόλυτον κίνησιν είναι 

τό άπόλυτον διάστημα, τό όποϊον έκτείνεται άπεριορίστως πρός 

όλος τάς κατευθύνσεις. Τό διάστημα τού Νεύτωνος διαφέρει 

τού διαστήματος τής γεωμετρίας τού Εύκλείδου. Είς τήν γεωμε

τρίαν τού Εύκλείδου ή έπιστημονική καί αίσθητική έννοια τής 

μορφής άποκτάται διά τών όρίων τών σωμάτων· είναι ή ίδία έν

νοια, τήν όποίαν δίδει ό Πλάτων είς τόν Μένωνα: «Κατά γάρ πα

ντός σχήματος λέγω, είς ό τό στερεόν περαίνει, ταύτ' είναι 

σχήμα- όπερ όν συλλαβών εϊποιμι στερεού πέρας σχήμα είναι». 

Δέν έτίθετο λοιπόν είς τήν γεωμετρίαν τού Εύκλείδου πρόβλημα 

διαχωρισμού τής ύλικής έκτάσεως καί τού διαστήματος. Μόνον 

κατόπιν τής είσαγωγής ύπό τού Καρτεσίου τών συντεταγμένων 

καί θεμελιώσεως τής άναλυτικής γεωμετρίας, τό διάστημα άπο

κτά έννοιαν άνεξάρτητον τής ύλικής έκτάσεως καί άποτελεϊ αύ

τόνομον άντικείμενον έπιστημονικής έρεύνης. Ή έπιστήμη πρέ

πει πλέον νά άπαντήση είς τά έρωτήματα: 

Τί ειναι διάστημα; Τούτο ειναι πραγματικόν η είναι άπόρροια 

τής φαν rασίας μας; Είναι πεπερασμένον η ει ναι άπειρον; Ό Νεύ

των, έδωσε τόν έξής όρισμόν τού διαστήματος: «Τό διάστημα εί

ναι πραγματικόν καί άπόλυτον, όμοιον πρός έαυτό κατά τόν ρούν 

τού χρόνου καί μή έχον ούδεμίαν σχέσιν πρός τά έξωτερικά άντι
κείμενα». 

·Όπως διά τήν λαϊκήν άντίληψιν ή έννοια τού διαστήματος ει

ναι συνυφασμένη μέ τά σώματα καί τά σχήματα, οϋτω καί ή έν

νοια τού χρόνου ειναι συνυφασμένη μέ τήν διάρκειαν τών πραγ

μάτων. Ό Νεύτων έδωσε πρώτος τήν έννοιαν τού άπολύτου χρό-
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vou· «ό άπολuτος χρόνος εivαι ο οληθης και μαθημοτικος χρο

vος, ο όποιος ρεει καθ' εαuτοv και ομοιομορφως και αvεξαρτη

τωc; πρός το εξωτερικο αvτικειμενο,, 

Τ ά μαθηματικά είς τήν κοσμολογίαν 

Τοιοuτοτpοπωc; έχομεν τηv πpωτηv επιστημοvικηv οντιληψιv 

τού φuσικου κοομοu, ο οποιοc; θεμελιουτοι επι τώv εvvοιώv του 

απολuτοu διαοτηματοc;, του οπολuτοu xpovou και του δογμοτος 

ιου Κοpτεοιοu. 

Το φuσικο φαιvομεvο παριστοvται εντος του οπολuτοu διο

στηματος και του απολuτοu xρovou δια σχηματωv και κιvησεωv 

η δε ποpεια τώv φαιvομεvωv uποκοuει εις το δογμα του κοθωρι

σμεvοu. Auτoc; είναι ο φuσικος κοσμος της κλοσσικης μηχοvι

κης, η οποια οπο της εποχης του Κοpτεσιοu και του Νεuτωvος 

(ιεχpι rών αρχών του αιώνος μας εγνωpισε μεγολοuς θpιομβοuς. 

Η εφοpμογη του δογματοc; του κοθωpισμενοu εις τοv φuσι

κοv κοσμοv επιτuγχοvεται δια τώv διοφοpικώv εξισωσεων και 

rώv ολοκληpωμοτων Δια τώv διαφορικών εξισωσεωv διοτuπου

μεv τηv στοιχειωδη ποpειον τώv φοινομεvωv εις οπειpως μικpοv 

xpovov και δια τώv ολοκληpωμοτων οποκτώμεv οvτιληψιv της 

πορειας τώv φαιvομεvωv εις πεπεροσμένην χροvικηv διορκειοv. 

Τοιοuτοτροπως η επιστημοvικη ερεuvο του φuσικου κόσμου σu

vuφοινετοι μέ την προοδον τών μαθηματικών. Μία άμιλλα της 

οποιος δέν εuρισκομεv οντίστοιχον είς τηv Ιστοριοv της έπιστη

μιlς, σuνετελεσθη μετοξu τώv σημοντικωτοτων πpοοδων τών μα

θηματικών κοί τών άντιλήψεων δια τόν φuσικόν κοσμον, έκ της 

οποίος άπερρεuσεν ή γενικευμένη θεωpιο της σχετικότητος, τό 

κοτοπληκτικωτεpον ίσως οικοδομημο τής διανοήσεως, τό 

οποιον έκολλιτεχνήθη μέχρι σήμερον Είς τό οίκοδόμημο ούτό 

το μοθημοτικο είναι τοσον συνδεδεμένο μέ τος φuσικοc; όντότη

τας, όπως είναι το χρονοδιάστημο, τά πεδίο, ή γενικευμένη έν

νοια ηϊς βαρύτητας, ωστε έπονοβιουν οί πιστεις του Πυθαγόρα 

κοί του Πλάτωνος διά τά μαθηματικά. Χωρις τά μαθηματικά καί ή 

έγyuτέρα πpός ήμός περιοχή του φuσικου κοσμοu θά εκαλuπτε

το ύπό πuκνοτατης όμίχλης καί θά εϊχομεν άμuδροτάτην η καί 

ψευδή είκόνα άκόμη καί του άμέσοu περιβάλλοντός μας. "Εξ άλ

λου, τά μαθηματικά συλλαμβάνουν καί διατηρουν έκ τών θεω

ριών το άναλλοιωτον διά νά κατευθύνουν τήν σκέψιν πpος τόν 

κόσμον τών ίδεών, ό όποιος είναι πέραν του κόσμου τής πείρας. 

Η κλασσική έπιστήμη έθpιάμβεuσεv είς την γονιμωτάτην 
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έποχήν άπό τού Καρτεσίου καί τού Νεύτωνος μέχρι τής άρχής 

τού αίώνος μας, τήν όποίαν χαρακτηρίζουν νέοι έπαναστάσεις 

είς τήν κατεύθυνσιν τής πορείας τής σκέψεως. Τά θεμελιώδη 

χαρακτηριστικά, τά όποία κατηύθυναν πρόςτούς νέους όρίζο

ντας τής σκέψεως είναι τά έξης: Πρώτον: Ή άνακάλυψις τών ρα

διενεργών σωμάτων. Δεύτερον: Ή άνακάλυψις ύπό τού Πλάνκ 

τού μυστηριώδους κβάντουμ καί ή διατυπωθείσα ύπό τού Πλάνκ 

θεωρία, συμφώνως πρός τήν όποίαν ή πορεία τών φυσικών φαι

νομένων δέν είναι συνεχής, άλλ' είναι προϊόν μικροσκοπικών τα

λαντώσεων. Τρίτον: Ή σύνθεσις τών έννοιών τού διαστήματος 

καί τού χρόνου είς τό τετραδιάστατον χρονοδιάστημα- καί τέταρ

τον: Ή θεωρία τής σχετικότητας, τήν όποίαν ύπό τήν άρχικήν της 

μορφήν διετύπωσεν ό Άϊνστάϊν, κατά τό 1906 διά νά τήν έξυψώ

ση ό 'ίδιος κατόπιν άόκνου καί έπιμόνου έργασίας είς τό περίλα

μπρον οίκοδόμημα τής γενικευμένης θεωρίας τής σχετικότητας. 

Έκ τής έρεύνης καί άλληλοεπιδράσεως τών νέων τούτων θε

ωριών καί άνακαλύψεων άπέρρευσε νέα άντίληψις διά τόν φυσι

κόν κόσμον, ό όποίος οίκοδομείται πλέον έπί τών έννοιών τού 

χρονο-διαστήματος, τού σφαιρικού του σχήματος καί τών νέων 

άντιλήψεων τής δομής τής ϋλης. θά δώσω μερικός χαρακτηρι

στικός γραμμάς τής άρχιτεκτονικής τού φυσικού κόσμου, όπως 

τόν έκαλλιτέχνησεν ή σύγχρονος έπιστήμη. 

Τό τετραδιάστατον χρονο-διάστημα καί ή φιλοσοφία 

τοϋ μέλλοντος 

'Ήδη άπό τού έτους 1917 ό Άϊνστάϊν ύπεστήριξεν ότι ή θεω

ρία τού Πλάνκ είχεν έπαναστατικήν έπίδρασιν, όσον άφορά τό 

δόγμα τού καθωρισμένου. TQ όντι, διά τών δεδομένων τών νέων 

θεωριών, δέν είναι δυνατόν νά προβλέψωμεν, ότι τήν κατάστασιν 

Α φαινομένου τινός θά διαδεχθή ή κατάστασις Β. Τό μόνον τό 

όποίον δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν είναι ότι τήν κατάστασιν Α 

είναι πιθJνόν νά διαδεχθή ή κατάστασις Β ή Γ η καί πλήθος άλ

λων καταστάσεων β, γ κλπ. είναι ή πιθανωτέρα διά νά διαδεχθή 

τήν Α. Έπί παραδείγματι, ό έκφυλισμός τών άτόμων μάζης ρα

δίου είς άτομα μολύβδου καί ήλίου άκολουθεί τήν πορείαν τών 

θανάτων τού πληθυσμού μιάς πόλεως, έάν ύποθέσωμεν ότι δέν 

ύπάρχουν γεννήσεις. Είναι λοιπόν δυνατόν νά προβλέψωμεν ότι 

έντός ώρισμένου χρονικού διαστήματος θά έκφυλισθή ποσόν 

άτόμων έκ τής μάζης τού ραδίου, άλλά οϋτε είναι δυνατόν νά 

προδιαγράψωμεν ποία άκριβώς έκ τών άτόμων τής μάζης θά έκ-
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φuλισθοϋν, οϋτε και νά npοunολογί_σωμεv έnακpιβώς το πλήθος 
των Τοιοuτοτpόnως, διά τάς vεας θεωρίας κατέppεuσε τό δόγ
μα τοΟ καθωpισμεvοu και ή nοpεία τώv φοινομενωv έvτός τοΟ 
φuσικοΟ κοσμοu έκφpάζετοι διά τής γλώσσης τής θεωpιας τώv 
πιθανοτήτων 

Άnό τής έnοχής τώv nειpαμοτωv τοΟ Φοuκω καί τοΟ Φιζω δια 
τόv npοσδιοpισμοv τής τοχuτητος τοΟ φωτός ειχοv άναφuή δu
οκολώτοτα προβλήματα Εξ άλλου, είς τήv θεωpίοv τής σχετικό
τητας ή χρονική διάρκεια και ή άπόστοσις δέv άvτιμετωnίζοvται 
ως άnόλuτοι εvvοιαι, άλλ' ώς σχετικοι Εvτεϋθεv έγέvετο έλεγ
χος τώv έvvοιώv τοΟ άnολύτοu διοστηματος καί τοΟ άπολuτοu 
χρόνου τοΟ Νεύτωvος, μέ άποτέλεσμο τήv σύvθεσιv τG)ν ένvοιών 
τοuτωv είς τήv έvvoιov τοΟ τετpαδιαστάτοu χpοvο-διαστήματος 
Είς τό σuστημο τοϋτο ό συγχρονισμός τώv φαινομένων ειvαι έν
νοια σχετικη. Δέv ειναι δηλαδή δυνατόν vά όμιλώμεv διά τόv aύ
rov χρόνον εις δύο διαφόρους χpοvικος στιγμάς Τό τετpαδιά
στοτοv χροvο-διαστημα ειvαι δημιούργημα τής ouγχpόvou έnι
σ-ιι1μης- εivαι έvτελώς νέον στοιχείον καί θά χpειοσθή άpκετός 
χpόvος δια να έξοικειωθή ή σκέψις npός τήν φuσικήν έvvoιav 
τοΟ στοιχείου τοuτοu. Τότε θά διδάσκεται είς τά σχολεία μία νέο 
γεωμετρία με προβολικός nαpοοτάοεις, τάς όnοίος θά είοογάγη 
κcιnοιος νέος Μόνγκε. Έκ nαpολλήλοu πpός τήv έnιοτημοvικήν 
κοτεύθuvοιv, η φιλοσοφία θά άνοίξη νέους όpίζοvτος οϋτως 
ωοτε ή σκέψις και ή φαντασία vά nροοαρμοοθοϋv nρός τήv έv
voιav τοΟ τετραδιαοτάτοu χροvο-διοοτήμοτος. Πέραν λοιπόν 
τής θεωρίας τώv πιθανοτήτων, τό τετpαδιάοτοτοv χρονο-διά
οτημο ειναι στοιχείον έnί τοΟ όποίοu θεμελιοϋτοι ή νέο άντίλη
ψις διά τόv φuσικόv κόσμον 

Αί νέαι γεωμετρίαι καί ή μορφή τού σύμπαντος 

Αλλο γνώρισμα τοΟ συγχρόνου οίκοδομήμοτος τοΟ φuοικοΟ 
κοομοu είναι το κλειστόν σχήμα του. Πρώτος ό Άϊνοτάϊv διετύ
πωσε την ύπόθεοιv, ότι ό φυσικός κόσμος δέv είναι άπειρος, 
αλλα πεπεροομεvος καί είοήγαγεv είς τήν θεωριοv τής βαρύτη
τας τήv κοομολογικήν οτοθεράv, ή όποία συνδέεται μέ τάς δια
στάσεις τοΟ φuοικοΟ κόσμου. Ό Άϊvοτάϊv άvέπτuξε τήν θεωρίαv 
τού κυλινδρικού οχήματος, έvώ ό 'Ολλανδός Ντέ Σίττερ ήρεύvη
οε τήv ύπόθεοιv τού σφαιρικού οχήματος τού φuοικοΟ κόσμου. 
Τέλος, ό Λεμάvτρ διετύπωσε τήν ύπόθεοιv, ότι τό σχήμα τού φυ
σικού κόσμου είναι οφοιρικόv, άλλά αί διαστάσεις τοΟ φυσικού 
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κόσμου δέν είναι σταθεροί, όπως ύnέθεσεν ό Ντέ Σίττερ, άλλ' 

αύξάνουν συνεχώς. ·Έχομεν οϋτω νέον στοιχείον τής συγχρόνου 

άρχιτεκτονικής τού φυσικού κόσμου. ·Ότι τό σχήμα του είναι 

σφαιρικόν καί αί διαστάσεις του αύξάνουν συνεχώς. 

Ή ύnόθεσις τού κλειστού φυσικού κόσμου εϊτε έν μέρει, 

όπως είναι τό κυλινδρικόν σχήμα, εϊτε όλικώς κλειστού, όπως εί

ναι τό σφαιρικόν σχήμα, δέν ητο δυνατόν νά διατυnωθή παρά μό

νον μετά τήν άνακάλυψιν τών μή Εύκλειδίων γεωμετριών. Μέχρι 

τών μέσων τού δεκάτου όγδόου αίώνος ούδείς γεωμέτρης είχε 

διανοηθή νά οίκοδομήση γεωμετρίαν διάφορον τής γεωμετρίας 

τού Εύκλείδου. Καί τούτο, διότι είχε καταδειχθή, ότι ητο άδύνα

τον νά άnοδειχθή, τό άξίωμα τού Εύκλείδου. Ό Γκάους ύnεστή

ριξε πρώτος ότι τό άδύνατον τής άnοδείξεως τού άξιώματος τού 

Εύκλείδου όφείλεται είς τό δεδομένον, ότι διά τού άξιώματος 

τούτου εισάγεται τό νέον στοιχείον τών παραλλήλων. Έάν λοι

πόν άφίσωμεν κατά μέρος τό άξίωμα τού Εύκλείδου, θά είναι δυ

νατόν νά κατασκευάσωμεν νέον γεωμετρίαν, τήν όnοίαν ό 

Γκάους έκάλεσεν άντιευκλειδική καί οί μεταγενέστεροι μή Εύ

κλείδιον. Ή δόξα τής κατασκευής τής πρώτης μή Εύκλειδίου γε

ωμετρίας άνήκει άφ' ένός είς τόν Λομnατσέβσκι καί άφ' έτέρου 

είς τούς Μnωλυαί. Έξ άλλου ό Ρήμαν είναι ό πρώτος μαθηματι

κός, ό όnοίος ύnεστήριξεν, ότι ή έννοια τής εύθείας, ή όnοία, κα

θώς δεχόμεθα είς τήν Εύκλείδιον γεωμετρίαν, είναι δυνατόν νά 

έnεκτείνεται έκατέρωθεν άnεριορίστως, είναι καθαρά ύnόθεσις. 

Αί άντιλήψεις τού Γκάους, τού Λομnατσέβσκι, τών Μnωλυαί καί 

τού Ρήμαν, ώδήγησαν είς τήν διατύnωσιν τριών μορφών διαστή

ματος, αί όnοίαι άντιστοιχούν είς τρείς τύπους μή Εύκλειδίου γε

ωμετρίας. Αί τρείς αύται μορφαί διαστημάτων άντιστοιχούν είς 

τρείς ίδεατάς άντιλήψεις, αί όnοίαι θεωρητικώς δέν άντιτίθενται 

nρός άλλήλας καί έκ τών όnοίων λογικώς ούδεμία ύnερτερεί τής 

άλλης. Έάν όμως λάβωμεν ύn' όψιν καί τόν φυσικόν παράγοντα, 

άναζητήσωμεν δηλαδή τήν μορφήν τού διαστήματος, ώς nρός τό 

όnοίον αί άρχαί τής σχετικότητας νά διατυnούνται μέ σαφήνειαν 

καί άnλότ,1τα, διαnιστούμεν ότι τούτο είναι τό σφαιρικόν διάστη

μα τού Ρή μαν. 

Τοιουτοτρόπως, διά τήν μηχανικήν τής γενικευμένης θεω

ρίας τής σχετικότητας έχομεν τό σφαιρικόν διάστημα τού Ρήμαν, 

ένώ διά τήν κλασσικήν μηχανικήν, έχομεν τό άnόλυτον διάστημα 

τού Νεύτωνος, έντός τού όnοίου άληθεύει ή Εύκλείδιος γεωμε

τρία. Ή μετάβασις έκ τού άnολύτου διαστήματος είς τό σφαιρι

κόν έnετεύχθη διά τής καλλιεργείας τής σκέψεως έκ τών nαρα-
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τηρήσεων τού ουρανού, ιδιαιτερως εκ τής διειοδuοεως εις τος 

όπωτέρας έκτόοεις του δια τώv νεωτέρων ισχυρών όργαvωv Διό 
vό tχωμεv παραοτατικηv είκόvα τής μεταβάσεως έκ τού όπολύ
του διαοτηματος εις τό οφαιρικόv, άς φαvταοθώμεν οτι ή Γη πε
ρ1εβ6λλετο όπό ουvvεφα οϋτως ώστε vό καθίστατο όδύvατος ή 
παρατήρησις τώv όστέρωv κοί έπί πλέον ότι δεν ύπήρχοv ώκεο

vοί δια vo πορεχουν τήv είκοvα τού σφαιρικού σχηματος, όλλό 
μικροί λίμvοι διαχωριζομεvοι άπό ύψηλό κοί δισπροσιτα όρη Οί 
οvθρωποι θό έφοντόζοvτο ότι ή έπιφόvεια τής Γης είναι έπιπε

δος και έκτειvεται όπεριοριστως πρός όλος τός κατευθύνσεις. 
Η όvτίληψις αϋτη θό διετηρεϊτο έως ότου οί όvθρωποι όπέκτωv 

μεσα συγκοινωνίας τοιαύτα, ώστε vό παρατηρησοuv ότι ητο δυ
νατόν vό διανύσουν τήv έκτασιv τής Γής καί να έπαvέλθουv είς 
το σημείον όvαχωρήοεώς των. Τότε θα έσχημότiζοv τήν ύπό

vοιαv ότι η Γή tχει σχήμα κλειστοv 
Αvαλογος σειρά σκέψεων δίδει τήv όvτίληψιv τού όπολύτου 

διαστηματος τού Νεύτωνος και τού σφαιρικού διαστήματος τού 
Ρημαv Είς τήv μαθηματικήv γλώσσαν, τό όπόλυτοv διάστημα χα
ρακτηριζεται μέ καμπυλοτητα ίσηv πρός μηδέν, έvώ ό σφαιρικός 
κοομος tχει καμπυλότητα θετ1κήv Ή καμπυλότης τού φυσικού 
κοσμου συvδεεται μέ τήv πυκνότητα τής ϋλης. 'Ήδη κατά τό έτος 
1 922 ο Ρώσος μαθηματικος Α. Φρήvτμαv ύπεστήριξεv ότι είναι 
-υνατόv vό θεμελιώσωμεv τήv θεωρίαv τού κλειστού φυσικού

κοσμου και μέ τήv όντικατόστασιν τής κοσμολογικής σταθερός
τού Άιvσταιv διό τής πυκνότητας τής ϋλης ύπό τήv προύπόθεσιv
ότι ή πυκvοτης τής ϋλης έντός τού φυσικού κόσμου είναι διάφο
ρος τού μηδενός. Κατα δέ τό έτος 1945 ό Άlvστόϊv έδέχθη ότι ή
λυσις αϋτη τού Φρήvτμαv προσαρμόζεται περισσότερον πρός

την λογικήν, έτ! δέ και όπλοποιεϊ τό μαθηματικόv οίκοδόμημα,
έπι τού οποίου θεμελιούται ή θεωρία τού διαστελλομένου φυσι

κού κόσμου Έv συνεχεία ό Άϊvστόϊv διετύπωσε τήv ύπόθεσιv
οτι ή καμπυλότης τού φυσικού κόσμου είς τιvα περιοχήν του εί
ναι όνόλογος τής πυκνότητας τής ϋλης, έξ αίτίας τώv παμμεγί
στωv κενών μεταξύ τώv ούρανίων συστημάτων είναι ελαχίστη καί
ή μέση καμπυλότης τού φυσικού κόσμου είναι εξαιρετικώς μι
κρό. Εάν δεχθι�μεv μετά μεγάλης προσεγγίσεως ότι ή μέση πυ
κνότης τής ύλης είναι ϊση πρός μηδέν, θό tχωμεν φυσικόv κό
σμον καμπυλότητας ίσης πρός τό μηδέν, δηλαδή τόν φυσικόv

κόσμον τής μηχανικής τού Νεύτωvος.
Έv συμπερόσματι, ή όρχιτεκτοvική τού φυσικού κόσμου τής 

γενικευμένης θεωρίας τής σχετικότητας, θεμελιούται έκ τής 
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συνδέσεως είς ένιαίον σύνολον τών · έννοιών τού διαστήματος 
τού χρόνου, τής ϋλης καί τής κινήσεως. Έκ τής συνθέσεως τών 
έννοιών τού διαστήματος καί τού χρόνου άπορρέει τό τετραδιά
στατον χρονοδιάστημα. Ή ϋλη διά τής πυκνότητάς της δίδει κα
μπυλότητα έκ τής όποίας άπορρέει τό σφαιρικόν σχήμα τού φυ
σικού κόσμου. Τέλος, έξ αίτίας τής κινήσεως ή ϋλη έξογκούται 
καί ό φυσικός κόσμος διαστέλλεται. Ή πορεία τών φαινομένων 
είς τόν διαστελλόμενον σφαιρικόν φυσικόν κόσμον άκολουθεί 
νόμους, τούς όποίους διδάσκει ή θεωρία τών πιθανοτήτων. 

Ή μηχανική τής γενικευμένης θεωρίας τής σχετικότητας 
άποσκοπεί νά διαχωρίση τάς όντότητας τού φυσικού κόσμου, αί 
όποίαι κέκτηνται φυσικήν έννοιαν, μόνον όταν άναφέρωνται ώς 
προς τινα παρατηρητήν, άπό τάς όντότητας αί όποίαι κέκτηνται 
αύτόνομον ύπόστασιν άνεξάρτητον τού παρατηρητού καί τών 
συνθηκών τής παρατηρήσεως. Έπί παραδείγματι, είς τήν κλασ
σικήν μηχανικήν ή έννοια τής δυνάμεως είναι τεχνικόν δημιουρ
γημα έξαρτώμενον έκ τής θέσεως τού παρατηρητού καί έκ τής 
έκλογής τού Καρτεσιανού συστήματος, είς τό όποίον άναφερό
μεθα. Άντιθέτως, ή καμπυλότης τού σφαιρικού φυσικού κόσμου 
είναι μέγεθος άπόλυτον. Αί άπόλυτοι όντότητες έκφράζονται 
ύπό φυσικών νόμων, τών όποίων ή μορφή διατηρείται άναλλοίω
τος. Τοιουτοτρόπως, ή νεωτέρα έπιστήμη κατευθύνει τήν σκέψιν 
πρός τήν άναζήτησιν τού άπολύτου έντός τού φυσικού κόσμου. 

'Όσον είναι δύσκολον ή σκέψις καί ή φαντασία νά συλλάβουν 
τήν είκόνα ένός κόσμου χωρίς όρια ό όποίος νά έκτείνεται άπε
ριορίστως πρός όλος τάς κατευθύνσεις έξ ϊσου είναι δύσκολον 
νά συλλάβουν καί τήν είκόνα τού πεπερασμένου σφαιρικού κό
σμου τής συγχρόνου Έπιστήμης. 

Διά τόν πεπερασμένον σφαιρικόν κόσμον προβάλλονται αί 
ϊδιαι άπορίαι, τάς όποίας διετύπωσαν οί άρχαίοι, όταν έπεδίωκον 
διά τής λογικής νά καταδείξουν ότι ό κόσμος είναι άπειρος. Οϋ
τως ό Έπίκουρος, καθώς μαρτυρεί ό Διογένης Λαέρτιος, ύπε
στήριζε11 ότι «τό πάν τό άπειρόν έσπ τό γάρ πεπερασμένον 
άκρον έχει· τό δέ άκρον παρ' έτερόν τι θεωρείται». Έάν ό φυσι
κός κόσμος είναι πεπερασμένος, θά πρέπει νά έχη άκρότατα 
όρια. Πώς δυνάμεθα όμως νά φαντασθώμεν ταύτα; Καί τί θά είναι 
πέραν τών άκροτάτων όρίων; Έάν ή ϋλη έκινείτο πρός τά άκρό
τατα πέρατα τού πεπερασμένου κόσμου, πώς θά διήρχετο διά 
τών έξωτάτων όρίων καί ποία θά ήτο ή περαιτέρω πορεία της; 

Ή σύγχρονος έπιστήμη, καθώς εϊδομεν, δίδει άπάντησιν είς 
τά έρωτήματα αύτά διά τής παραδοχής τής διαστολής τού φυσι-
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κού κοσμου. Ο φυσικος κοσμος διαστελλετοι ουτως ώστε ή υλη 

έξαπλούται και ό όγκος τού φυσικού κόσμου αυξαvει συνεχώς 

Η θεωρία τού διαστελλομέvου φυσικού κοσμου συμφωvεϊ πpός 

πλείστος παpατηpησεις, άvταποκpιvετοι προς την γεvικευμεvηv 

θεωριαv της σχετικότητος, και καθώς υποστηpιζει ο Έvτικγτοv 

είναι δυνατόν να οίκοδομηθη και δια τής γεvικευσεως της κβα

ντικής μηχανικής Συμφωvως προς τος άvτιληψεις της συγχpο

vου έπιστημης ή διαστολή τού φυσικού κοσμου όφείλετοι είς κο

σμικας άπωστικάς δυναμεις αί δυvαμεις aύτοι άvταγωvίζοvται, 

μέ θετικόν ύπέp αύτώv άποτέλεσμα, τάς ελκτικας δυvαμεις με

τοξυ τώv μαζών τώv oύpavιωv συστημάτων. Αvάλογοv άvταγωvι

σμοv έχομεν καί είς τούς πυpηνας τώv άτόμωv μετaξυ τώv δυνά

μεων συνοχής και τώv άπωστικώv δυνάμεων τώv πpωτοvιωv. 

Συμφωvως πpός τάς συγχρόνους θεωρίας, λόγω της διαστολής 

τού φυσικού κόσμου, ai άποστάσεις μεταξυ τώv ούpανίωv συστη

μάτων θά διt1λασιaσθούν μετά πάpοδοv χιλίων πεντακοσίων έκα

τομμυpίωv έτώv φωτός 

Ή θεωρία τού διαστελλομέvου φυσικού κόσμου πpοκaλεϊ 

vεας άποpίας και προβάλλει δυσκολώτατα προβλήματα Έπι πα

ραδείγματι πώς είναι δυνατόν vά φαντασθώμεv τήν έκτασιν πέ

ραν τού φυσικού κόσμου, ή όποία διά τής διαστολής του διεισ

δυει βαθμηδοv έvτός τού φυσικού κόσμου. διά vά άnοτελέση 

vεας πεpιοχας τού βασιλείου του: 

Είς τόv διαστελλόμεvοv φυσικόv κόσμον ό όρος «άnόστασις» 

ύnό τήv έvvοιαv τώv μετρήσεων διά τώv συνήθων μέσων είναι 

όρος όvευ σημασίας. 'Εντεύθεν έθεμελιώθη ό κλάδος τής κινη

ματικής τής γενικευμένης θεωρίας της σχετικότητος, διά τού 

οποίου έpευνώvται αί κινήσεις καί αί άnοστάσεις έντός τού δια

στελλσμένου φυσικού κόσμου 

Ή θεωρία τού διαστελλομένου φυσικού κόσμου ένισχύει τό 

άπόφθεγμα τού Ήpακλείτου καί καταδεικνύει πόσον πενιχρά θά 

είναι nαvτοτε τά συμπεράσματα έκ τώv προσπαθειών τής κατα

κτησεως τών όχανών έκτάσεων. Διότι ή έκτασις, τήν όnοίαv 

ηpχισεν ηδη νά έρευνά ό όνθpωnος διά τών ίσχυpοτάτων τεχνη

τών μέσων, τό όποϊα όnέκτησε καί τών πολύ τελειοτέpωv, τά 

όπσϊα θα άποκτηση είς τό μέλλον, θά είναι άnειpοελάχιστοv 

τμήμα τού όλου, τό όnοϊον διαστελλόμεvοv θά έκφεύγη πέραν 

τώv όpίων, είς τά όnοϊα θό έντείνωνται αί δυνατότητες τής έnι

στήμης, άλλά καί τής φαντασίας. 

Ώς έξέθεσα είς τήν άpχήν τής όμιλιας μου, θό npοσεnάθουν 

vό καταδείξω τήν συνοχήν άφ' έvός καί τάς διαφοράς όφ' έτέ-
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ρου μεταξύ τών άντιλήψεων τών άρχαίων καί τών συγχρόνων διά 

τόν φυσικόν κόσμον. Νομίζω, ότι τά χαρακτηριστικά σημεία τής 

συνοχής καί τής διαφοράς άnορρέουν άφ' έαυτών έξ όσων έξέ

θεσα. Διά τούς άρχαίους ή άντίληψις τού φυσικού κόσμου, έθε

μελιούτο έnί τών έννοιών τού διαστήματος καί τού χρόνου, αί 

όnοίαι ήσαν άνεξάρτητοι άλλήλων καί συνεδέοντο άντιστοίχως 

μέ τήν ϋλην καί τήν nορείαν τών γεγονότων. Είς τήν ένδιάμεσον 

έnοχήν, μεταξύ Νεύτωνος καί Άϊνστάϊν, έχομεν τόν φυσικόν κό

σμον τής κλασσικής μηχανικής, ό όnοίος θεμελιούται έnί τών έν

νοιών τού άnολύτου διαστήματος καί τού άnολύτου χρόνου, αί 

όnοίαι είναι άνεξάρτητοι άλλήλων καί άνεξάρτητοι nρός τήν ϋλην 

καί τήν nορείαν τών πραγμάτων. Τέλος, ό φυσικός κόσμος τής 

συγχρόνου έnιστήμης είναι τό άριστούργημα τής άρχιτεκτονικής 

συνθέσεως τών έννοιών διαστήματος, χρόνου, ϋλης καί κινήσε

ως. Είς τόν φυσικόν κόσμον τής κλασσικής μηχανικής ή μέση 

πυκνότης τής ϋλης είναι ϊση nρός τό μηδέν, έν� είς τόν φυσικόν 

κόσμον τής συγχρόνου έnιστήμης ή μέση πυκνότης τής ϋλης εί

ναι άριθμός πολύ μικρός, κατά τι μεγαλύτερος τού μηδενός. θά 

ήδυνάμεθα νά εϊnωμεν ότι ό φυσικός κόσμος τών άρχαίων άντι

στοιχεί είς τό στατικόν άπειρον, ένώ ό φυσικός κόσμος τής συγ

χρόνου έnιστήμης, διαστελλόμενος συνεχώς, συνυφαίνεται μέ 

τήν έννοιαν τού δυναμικού άnείρου. 

Ό Πλάτων είχε συλλάβει τάς βασικός tννοίας περί τού 

σύμπαντος 

Προτού τερματίσω, θά έnεθύμουν νά διατυπώσω τήν γνώμην 

μου, ότι ό Πλάτων είχε συλλάβει καί τήν έννοιαν τής συνθέσεως 

διαστήματος-χρόνου καί τήν είκόνα τού σφαιρικού πεπερασμέ

νου κόσμου. 
Οϋτω ό Πλούταρχος γράφει είς τά Πλατωνικά Ζητήματα: «Διό 

δή καί Πλάτων έφη «χρόνον άμα μετ' ούρανού γεγονέναι» ... όθεν 
έμού γεγονότος φησίν, όμού καί λυθήσεσθαι πάλιν, όν τις αύ
τούς καταλαμβάνη λύσις». 

Βλέnομεν λοιπόν συνυφασμένος είς τήν σκέψιν τού Πλάτω

νος τάς έννοίας τού διαστήματος καί τού χρόνου, άκριβώς όπως 

τάς άντιμετωnίζει ή σύγχρονος έnιστήμη. 

Έξ άλλου ό Πλάτων περιγράφει είς τόν Τίμαιον πώς έκ τών 

τριγώνων συντίθενται τά πέντε κανονικά πολύεδρα: ό κύβος, τό 

τετράεδρον, τό όκτάεδρον, τό είκοσάεδρον, καί τό δωδεκάε

δρον, τά όnοία κατά τόν Πλάτωνα, ό θεός έλαβε ώς βάσιν διά νά 

κατασκευάση τά πράγματα τού κόσμου. 



Σχετικηv περιγροφηv rού χωριοu τού Τιμαιοu μάς διδει και ο 

Πλοuτορχος εις το Πλοτωvικο Ζητημα ro, onou γpοφει και το 

εξης «Πο ιεpοv, ως uποvοούοιν εvιοι, το-δωδεκοεδpοv τc;) οφαι

ροειδεί πpοοεvειμεv, ειπωv Ιο Πλοτωvι οτι τοϋτο «πpος την τοϋ 

πα νιος ο Θεος κο ιεχρηοοτο φuοιv εκείνο διοζωγpοφώv". Διδα

οκωv λοιποv ο Πλοτωv, οτι ο Θεος κα ιεοκεuαοε τον κοομοv με 

βαοιv το καvοvικοv δωδεκοεδροv, το οποίον εφαvτοζι=:το εγγε

γpαμμεvοv εις οφοίpοv, ειχε την διαιοθηοιv τής εικόνας έvος 

κοομοu οφαιρικοϋ και πεπεροομεvοu, δηλοδη τής εικοvος, την 

οποιοv οuvελοβοv οι μεγολu ιεpοι εyκεφολοι τοϋ αιώνος μας 

Οταv εvδιατpιβωμεv είς την Ιοτοpιοv τής επιοτημης, κατα

λομβοvομεθα οπο θcιuμαομοv και εvθοuοιαομόv δια τά έπιτεuγ

ματο ιης Ο εvθοuοιαομος είναι απαpαιτητος δια να κατεuθυvη 

την οκεψιv πpος την λαμπpαv και φωτειvηv πορειαv της. Δέv 

πpεπει ομως να μάς nopαoup11 τοοοv, ωοτε να πιοτευωμεv ότι 

πληοιο(ομεv πpος το τεpμο. Διοτι ολιγαι χιλιάδες έτώv τής πο

ρειος τής αvθpωπιvης οκεψεως ποτελοϋv xpovικ11v στιγμήν διά 

ι ηv Ιοτοpιοv της εξελιξεως τοϋ φuοικοϋ κοομοu Η αvθpωποτης 

εδιδαχθη πολυ όλιγα πpαγματα μεχpι οημεpοv. Αυτο ομως απο

ιελοϋv την δοξαv τοϋ αvθpωπιvου πνεύματος, το οποίον αδιακο

πως διεξάγει τον αγώνα δια την αvαζητηοιv τής αληθειας Ό 

αγωv ούτος είναι η εύyεvεοτεpα εκδηλωοις τοϋ avθpωnou, η 

οποιο όnoppεouoa εκ τοϋ βαθοuς τής αvθpωπιvης ψυχής κn

τεuθυvει την ποpειαv τής οκεψεως, τής οποιας τήv οδόν εvεκαι

vιαοαv και εφωτιοαv οι φιλοοοφοι τής αpχαιας Έλλαδος. 
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ΓΝΩΣΙΣ - ΠΡΑΞΙΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥ ΛΟΥ 

(θεοσ. Δελτίον 'Ιανουαρίου 1933) 

Ή βαθεία μελέτη τής άποκτήσεως πνευματικών δυνάμεων 
πείθει, ότι πρέπει νά προηγηθή ή γνώσις καί ή προπαρασκευή, 
καί βραδύτερον νά έπακολουθήση ή πράξις άκόμη δέ, ότι οί 
σπεύδοντες ν' άποκτήσουν τοιαύτας δυνάμεις προσκόπτουν καί 
δυνατόν νςι λάβουν κατευθύνσεις άντιθέτους πρός τήν πραγμα
τικήν αύτών πνευματικήν πρόοδον. 

Αί δυνάμεις, τάς όποίας ζητοϋμεν νά γνωρίσωμεν, ν' άποκτή
σωμεν καί χειρισθώμεν εύρίσκονται λανθάνουσαι έν ήμίν αύτοίς. 
"Άρα, διά νά λάβωμεν γνώσιν αύτών, πρέπει νά γνωρίσωμεν 
πρώτον τόν έαυτόν μας, νά γνωρίσωμεν δηλαδή, τί εϊμεθα, πόθεν 
προερχόμεθα καί τίς ό σκοπός τής ζωής μας. Διά τοϋτο τό 
«γνώθι σαύτόν» άποτελεί παράγγελμα τού θεοϋ τών Δελφών καί 
άπόφθεγμα τών άρχαίων 'Ελλήνων σοφών. Άλλά διά νά γνωρίση 
τις έαυτόν, πρέπει νά γνωρίση τήν φύσιν τής ούσίας τοϋ παντός, 
τούς νόμους καθ' οϋς αϋτη λειτουργεί, τάς δυνάμεις τάς όποίας 
περιέχει cv έαυτή καί τό σημείον πρός ό κατευθύνεται έν τή κα
θόλου αύτής έξελίξει καί λειτουργίQ. 

Ή γνώσις αϋτη συνεπάγεται καί τήν γνώσιν τής φύσεως τής 
άνθρωπίνης ψυχής, ητις άποτελεί μέρος τής όλης φύσεως, τής 
θέσεως τήν όποίαν αϋτη κατέχει έν τή καθόλου όργανώσει καί 
λειτουργίQ τής φύσεως, καί τής έξελικτικής τροχιάς, τήν όποίαν 
έχει ν' άκολουθήση έν τή όλη αύτής άτελευτήτ<!) πορείς1· όκόμη 
δέ συνεπάγεται καί τήν γνώσιν τής λειτουργίας καί τής πορείας 
τής παγκοσμίου ζωής. 
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Εαν ό άνθρωπος αγνοη παντα ταϋτα, δεν δυνατοι να γνωpιοη 

τον σκοπόν της ζωής του, ούτε τός δυνάμεις τός όποιος δύναται 

να έκδηλωοrι Άγνοεί συνεπώς πώς πρέπει νά pυθμίοη τήν ζωήν 

του, ινα εύpίοκεται έν ουμφωνίQ πρός τούς νόμους τής πογκο

ομιου ζωης δεν δύναται να γνωριζη τι πρέπει να προττη και τί ν' 

οποφευγη, τί είναι καλόν και ώφέλιμον κοί τί κακόν και έπιζή

μιον Μόνον ο κατέχων τάς γνώσεις ταυτας δυνοτοι νά έκτιμό τα 

πράγματα καί το γεγονότα τοϋ άνθρωπίνου βίου ουμφωνα μέ τήν 

πραγμοτικην άξίαν, τήν οποίον έχουν, και έrιομένως νά έπιδιώκη 

την άπόκτηοιν εκεινων, τά όποίο δύνονται νά είναι ώφέλιμα είς 

την ψυχικην του έξέλιξιν καί νά άδιαφορή δι' έκείvο, τά όποίο 

δεν είναι πpός τοϋτο ώφελιμα η και ν' άποφεύγη έπιμε:λώς όσα 

δι1μιουργοϋν εμποδιο δια την πρόοδον του. 

Η γνώσις τών λειτουργιών τής φύσεως κοί ή άπόφοοις τοϋ 

ανθρώπου, όπως τεθη έπί τών γραμμών ούτής, δημιουργοϋν δι' 

cιυτον, εον έπιθυμή την προοδόν του, άπέροντον πεδίον δράσε

ως δράσεως άφορώοης είς τον ταυτιομον τών σκέψεών του κοί 

τών ιδεών του πρός τάς φυσικός λειτουργίας, δηλαδή είς τήν με

ταβοληv τής νοοτροπιας του, τής διανοητικής και ψυχικής αύτοϋ 

στάσεως και διοΟεσεως, τών συναισθημάτων του, τώv έπιθυμιών 

του, τοϋ τροπου τοϋ βίου του, τών πράξεών του κοί γενικώς είς 

την κατεργοσίcιν καί μόρφωσιν τοϋ έουτοϋ του. Πρίν η συντελε

σθώσι τοϋτο, είς ούδέν δύναται νό ώφελήση τόν όνθρωπον ό Δι

δάσκαλος η ή Μύησις 

Εον κρινετοι δυσκολος η έπιτευξις τής τοιαύτης κοτοοτάσε

ως έν τώ συνολc.y της, τοϋτο σημοινει ότι τό άτομον δέν είναι 

cικομη ψυχικώς ώριμον διά νά γνωρίση τάς πέραν τοϋ άνθρωπί

vου έπιστητοϋ λειτουργίας τής φύσεως Εχει άκόμη νά διοτρέξη 

μέγα διοστημο διό νά φθάση είς τήν ώριμότητο ούτήν Εάν όμως 

το ότομον δέν κοτοληξη είς τήν τελείον προποροσκευήν έουτοϋ, 

δύναται έν τοσουτc.y νά διοτρεξη ίκονον μέρος τοϋ δρόμου, άνο

λογως τής δυναμικότητος την όποιον κοτεχει. Ο,τι δέ άποκτήοη 

η συνειδησις έν τώ πορόvτι βιc.y, είναι κεφάλαιον, όπερ θά χρησι

μευοη έν τώ μέλλοντι βίc.y, άρκεί νά βοδιζη έπί τής πραγματικής 

οδοϋ. 'Ολοι δεν έχομεν τήν ούτήν δυναμικότητα, διότ1 δέν έχο

μεν τήν ούτήν άφετηρίον και εύρισκόμεθο είς διοφορετικόν στά-

ιον τής έξελίξεώς μας. Αλλ' όλοι θά φθάσωμεν είς τό τέρμα 

τοϋ ρόμου ούτοϋ, όλλος ταχύτερον κοί όλλος βροδύτερον. Έάν 

δε ιοκρινωμεν ότι εύρισκόμεθο μακράν τοϋ τέρματος, τοϋτο 

δέv πρέπε1 νά μός προκολή τοροχήν και άπελπισίον. Αλλά νά 

πορομένωμεν ηρεμοι κοί μέ γολήνην. νά προχωροϋμεν, μέ τήν 
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nεnοίθησιν, δτι κάποτε θά φθάσωμεν καί ήμείς, άρκεί νά μή nλα

νηθώμεν είς τάς σκολιός καί σκοτεινός άτραnούς τής σπουδής 

καί τού έγωϊσμοϋ διότι τότε θά έnιβραδύνωμεν κατά πολύ τήν 

όφιξίν μας είς τό τέρμα. 

Άλλ' ό δρόμος αύτός nρός τήν σοφίαν δέν έχει μόνον τήν 

νοητικήν του όnοψιν. Διά τής γνώσεως καί τής μεταβολής τών 

ίδεών μας δέν έnέρχεται ή πλήρης ώρίμανσις τής ψυχικής μας 

καταστάσεως. Μέσα είς τό βάθος τού ΕΊναι μας κρύπτεται ή 

πηγή τών συναισθημάτων μας- καί αύτά ώς έnί τό πολύ προσδιο

ρίζουν τήν διαγωγήν μας καί τάς πράξεις μας. ΕΊναι τό θυμικόν 

μας. Τούτο συγκεντρώνει τά άνθρώnινα πάθη καί τάς ζωώδεις 

έnιθυμiας, τά στοιχεία αύτά τής όργανικής καί πνευματικής 

κληρονομικότητας, τά άντιφυσικά καί άnάνθρωnα συναισθήματα, 

ότινα άnέκτησεν ή ψυχή κατά τόν βίον αύτόν τού παρελθόντος 

καί άnό τής πρώτης έκδηλώσεως αύτής είς γηΤνους όργανι

σμούς- ε1ναι άκόμη τά συναισθήματα, ότινα άνεnτύχθησαν έν 

ήμίν κατά τόν παρόντα ήμών βίον λόγV! τής άνατροφής καί τής 

έnιδράσεως τού περιβάλλοντος, μέσα είς τόν όnοίον ζώμεν. Ει

ναι ό έσωτερικός μας κόσμος τών παθών, τών άνθρωnίνων άδυ

ναμιών, τών διεστραμμένων συναισθημάτων μας. Αύτός ε1vαι ό 

μαύρος Πύθων, πού έμφωλεύει είς τό βάθος τού ΕΊναι μας, μάς 

σύρει nρός τά κάτω, nρός τάς χαμερπείς άnολαύσεις καί ίδέας, 

καί δέν άφήνει τήν ψυχήν μας νά nετάξη nρός όλλους αίθεριω

τέρους καί φωτεινοτέρους κόσμους. 

Ή κατάστασις αϋτη πρέπει νά μεταμορφωθή, καί διά νά συ

ντελεσθή τούτο, πρέπει νά άnοδυθώμεν είς ένα άγώνα, είς τόν 

όnοίον άντίnαλος ε1ναι ό ϊδιος ό έαυτός μας. Ό νέος όνθρωnος 

όστις δέον νά διαμορφωθή έν ήμίν, πρέπει νά nαλαίση μέ τόν πα

λαιόν όνθρωnον, μέ δ,τι ημεθα μέχρι τούδε, νά τόν καταβάλη καί 

ν' άναδειχθή νικητής. Ό έν ήμίν Πύθων πρέπει νά φονευθή, ό έν 

ήμίν "Άδης πρέπει νά έξαφανισθή καί είς τήν θέσιν του νά 

δημιουργηθή μία παραδεισιακή κατάστασις, μία κατάστασις γα

λήνης καi άγιότητος. Αύτή ή μεταβολή, ή ήθική αϋτη άναγέννη

σις, δύναται νά συντελεσθή μόνον διά τής καλλιεργείας τών συ

ναισθημάτων μας, τή βοηθείQ τής σκέψεως καί τής θελήσεως. 

Ό έγωϊσμός πρέπει ν' άντικατασταθή διά μιας άnεράντου άγά

πης καί συμπαθείας nρός πάν όν· ή nεριωρισμένη άντίληψις περί 

τού κόσμου πρέπει ν' άντικατασταθή διά τής άντιλήψεως καί τού 

συναισθήματος τής παγκοσμίου άδελφότητος- αί δεισιδαιμονίαι 

καί αί προλήψεις πρέπει νά ύnοχωρήσουν nρό τής πλήρους 

έλευθερίας τής σκέψεως. Πρέπει νά καλλιεργηθή είς τήν ψυχήν 



Γ�ίΩΣΙΣ ΠΡΑ=ΙΣ J49 

μας το οιοθημα τής δικαιοσuvης και τοϋ σεβασμού τής ελεuθε

ριας και rώv δικαιωμο-rωv τώv αλλωv· με μιuv λεξιv πρεπει να 

καλλιεργηθή εν ημϊv καθε εuγεvες αιοθημα, το οποϊοv είναι ικα

vοv να μός προσεγyιση προς τον Θεοv. 

Αuτη ή κατεργασία και ό έξεuγεvισμός τc,)v ιδεc,)ν και τώv σu

vαι σθηματωv αποτελεϊ ό,τι οι Πuθαγοριοι όvομαζαv κόθαρσιv 

Αuτη ή καθαρότης της ψυχής, η όγvοτης τώv σκέψεων καί η 
εξuyιαvσις δι αγνής διαιτης τοϋ εκπεφuλισμεvοu εκ της αvτιφυ

οικής ζωής οργανισμού όnοτελοϋv όnαραιτητοv προυποθεσιv 

δια την περαιτερω ψυχικήν προοδοv τοϋ άvθρωnου και τήv έκ

δηλωσιv δυvαμεωv 

Το εργοv εΤvαι μεyα καί δυσχεpες Εν τοοοuτω αuτό είναι το 

εν, ούτιvος tχομεv χρείαν καί τήv nραyματοποιηοιv τουτου 

αnοιτεϊ το nραγματικοv ημών συμφέρον Αλλ' εις το έργον τού

το, είς τόv αγώνα αύτόv, εΤvαι δυνατόν vά μας ι'lαpαοχεθη έξω

θεν βοηθεια Εαv οί Διδασκαλοι, οι πρεσβύτεροι ήμώv άδελφοι, 

οιτιvες nροηγοϋvτοι ημών έv τη έ:ξελιξει και οιτιvες μας παpακο

λουθοϋv άyρυnvως, nεισθώοιv, οτι είλικριvώς βαδιζομεv τήv δυ

αβατοv και αvηφοpικηv οδοv τής τελειοποιήσεως μας, εnεμβοι

vουv και τότε οι δuσχεpειοι αίρονται και ήμεϊς βαδιζομεv μέ: ταχu 

βη:ια προς τό τερμα τοϋ δρομου μας, τον προσεχή δηλαδή σταθ-

1ιοv ΤΙΊς άπεροvτου πνευματικής μας έ:ξελίξεως. 
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Εϊθε ... 

- Εϊθε νά μή γίνω έχθρός ούδενός καί νά είμαι φίλος έκείνου τό

όποίον είναι αίώνιον καί κατοικεί έν έμοί.

- Εϊθε νά μή περιέλθω είς έριδα πρός τόν πλησίον μου καί άν

συμβή τούτο, εϊθε νά συμφιλιωθώ ταχέως.

- Εϊθε νά μή διαλογισθώ κακόν έναντίον ούδενός. Καί άν τις δια

λογισθή κακόν έναντίον μου, εϊθε νά διαφύγω άβλαβής t<riί

άνευ τής σκέψεως νά βλάψω αύτόν.

- Εϊθε νά άγαπώ, έπιθυμώ καί πράττω ό,τι είναι καλόν.

- Εϊθε νά έπιθυμώ πάντοτε τήν εύτυχίαν όλων τών άνθρώπων καί

νά μή ζηλεύω κανέναν.

- Εϊθε νά μή αίσθάνωμαι εύχαρίστησιν διά τάς άτυχίας έκείνου ό

όποίος μέ έχει βλάψει.

- 'Όταν τυχόν σφάλλω, εϊθε νά μή περιμένω τάς έπικρίσεις τών

άλλων, άλλά νά έπικρίνω έμαυτόν μέχρις ότου έπέλθη ή διόρ

θωσις τού σφάλματος.

- Εϊθε νά μή κερδίσω τί, τό όποίον θά βλάψη εϊτε έμέ εϊτε τόν

άντίπαλόν μου.

- Εϊθε νά μή διαψεύσω τάς έλπίδας φίλου έν κινδύνω.

- Εϊθε νά σέβωμαι τόν έαυτόν μου.

- Εϊθε νά συνηθίσω νά είμαι πάντοτε πράος καί ούδέποτε νά θυ-

μώνω.

(Προσευχή τών νέων 400 π.Χ. άναφερομένη άπό τόν Gilbert Murray) 

····················••·



ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

NELL TAYLOR 

ΘΑ ΔΙΕΡΩΤΗΘΗΤ «Τι δοuλεια εχει εvο rετοιο αρθpο σε 

περιοδικο αφιερωμεvο σε θεμοτο πvεuμοτικο," κι· ομως η σημο

σια της φυσικής uγειος ειvαι ολοφοvερr1 για την εκπληρωσι τοΟ 

uψr1λοτεροu σκοποΟ rης ζωής Ο αvθρωπος στην πορεια της 

εξελιξεως του τειvει vo κερδιση σuvειδητοτητο και κοω κοποιο 

βοθμο ελεγχο σrα πεδιο της uλης οπο την οποιοv σuvτιθετοι το 

σuμποv. Γι ου ι οv τον σκοπο λομβοvει διοδοχικες γεvvησεις και 

οε καθε μια απο τις εvσορκωσεις του αποκτά vοr1τικο, θuμικο και 

φuσικο σώμα που ro χρησιμοποιεί σαν οργοvο αvτιληψεως και 

εvεργειας σ uuτα ra πεδιο. Αι Γροφαι των διοφορωv θρησκειών 

και ολα το φιλοοοφικα σuσrημο ro uποδεικvuοuv οδοuς γιο ·rov 

εξαγvισμο τώv σκεψεωv και οισθημοτωv, για τήv καλλιεργειο 

rrΊς πvεuμοτικης οvτοτητος, γεvικο γιο την «τελειοποιησι .. τοΟ 

cιvθρωποu Σuvεn6°)ς η κuριορχιο επι της φυσικής πλευράς τής 

uπορξεως ιιcις περιλομβοvετοι μεσο στο ιδεώδες της τελειοποι

ησεως Ο cιvθpωπος μπορεί να οvοπτuσση τις vοητικες και 

πvεuμοτικες του ικοvοτητες, επειδη ομως ολες οuτες εκφροζο

vται στο φuσικο πε ιοv δια μεσοu τοΟ εγκεφολοu. τώv vεuρωv. 

τώv οδεvωv και ολλωv oρyovωv τοΟ φuσικοΟ σωμοτος, είναι οvο

γκη να tχη κοvεις uyιες σιόμο, ωστε να χρησιμοποιή εις το επο

κροv ολες εκείνες τις ιδιοτητες που οvεπτuξε στο uψηλοτερο 

οχημοτο τοΟ εοuτοΟ του 

Και είναι μεν οληθες οτι πολλές σωμοτικες ασθένειες εχοuv 

την αιτιο τους στο υπερφuσικο σωμοτο, ολλο είναι επισης ολη

θες οτι οποκλειστικο uσικες αίτιες μπορεί vo προκολεσοuv οχι 

μovov οωμοτικες άρρώστειες. αλλά και ψυχικές διαταραχές που 

επηρεcιζοuvε σοβαρά την vοητικη και πνευματική δροστηριοτη

το και οvοπτuξι. Ανάμεσα στις σωμοτικες αιτίες n-CHJ μπορεί vά 

εχοuvε οvτιξοο άποτελεσματο σε πvεuμοτικο επιπεδο ειvοι και 

το μειοvεκτημοτο τής διατροφής. Απεδειχθη οτι μερικες βο

ρειες περιπτωσεις ψuχοποθειας ωφειλοvτο στην ελλειψι vιοκι

vης στην διοιτο και οι άσθεvείς θεροπεuθηκοv μολις τους εδοθη 
η οποιτοuμεvη ποσοτης αυτής τής βιτομιvης Έκτος άπό την διο

τροφη η yuμvοστικη_ η οvοποuσις και το ηλιοκο φώς είναι πορο

yοvτ-:::ς φυσικής και uχικής uyειος Ο Κορολος Λεvτμπήτερ 

ελεyε .. Ο cΊvθρωπος που διατηρεί το φuσικο του σώμα σέ έvτε-
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λώς καλή κατάστασι, έχει έπίσης έν τάξει τό αίθερικόν του σώμα, 

έπομένως είναι λιγώτερο προσιτός στήν διείσδυσι δυσαρέστων 

φυσικών μικροβίων. 'Επίσης λόγω έπιδράσεως στό άστρικό καί 

νοητικό σώμα είναι σχεδόν άδύνατον νά κυριαρχήσουν έπάνω 

του σκέψεις καταπτώσεως η ζωώδους πάθους. Βλέπομε λοιπόν 

δτι ή κανονική φυσική άσκησις έχει μεγάλη σπουδαιότητα καί 

άπό τήν άποψι τού άποκρυφισμού. Πραγματικά μπορούμε νά 

πούμε δτι δλες οί άσκήσεις πού ή πείρα άπέδειξε δτι προάγουν 

τήν ύγεία τού φυσικού σώματος έπιδρούν εύνοϊκά έπίσης στά 

ύψηλότερα όχήματα». Σχετικά μέ τό ήλιακό φώς έλεγε: «·Όχι 

μόνον ή φυσική άδιαθεσία, άλλά καί ή έρεθιστικότης καί ή κατά

πτωσις διώχνονται άπό τίς άκτίνες τού ήλίου». Είναι γνωστή έπί

σης ή συμβουλή πού περιέχεται στό έργον «Στά πόδια τού Διδα

σκάλου» σχετικά μέ τό φυσικό σώμα, τό όποίον παρουσιάζεται 

σάν τό μεταφορικό τού έαυτού μας ζώον: «Νά τό φροντίζουμε 

καί νά τό τρέψουμε μονάχα μέ καθαρή τροφή καί καθαρό πο

τόν». 

Σύμφωνα μέ τίς ίδέες αύτές ένας ένδιαφερόμενος γιά τήν 

πνευματική ζωή θά ηταν χρήσιμο νά προσέξη μερικές βασικές 

διαπιστώσεις γιά τήν καλή διατροφή καί ύγεία. 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Οί διαιτολόγοι συνηθίζουν νά ύπολογίζουν τίς άπαιτήσεις τού 

σώματος σέ γραμμάρια η άλλες μονάδες πρωτεϊνών, βιταμινών, 

άλάτων κ.λ.π., άλλά ό μέσος άνθρωπος δέν είναι άνάγκη νά δια

θέτη τεχνικές γνώσεις προκειμένου νά βελτιώση τίς συνήθειές 

του ώς πρός τήν διατροφή. 'Άλλωστε ύπάρχουν ήμερήσιοι όδη

γοί διατροφής πού ταξινομούν τίς τροφές σέ τέσσαρες βασικές 

όμάδες καί άναφέρουν τί συνδυασμούς πιάτων χρειάζεται ό άν

θρωπος. Τελευταία τό Άμερικανικόν 'Υπουργείο της Γεωργίας 

περιέγραψε τίς όμάδες αύτές ώς άκολούθως: 

1.- Γ α λ α κ τ ε ρ ά: Δύο φαγητά ήμερησίως γιά τούς έφή

βους, περισσότερα γιά τά παιδιά καί γιά τίς γυναίκες πού κυοφο

ρούν η θηλάζουν. Ή όμάδα αύτή περιλαμβάνει τό γάλα καί διά

φορα εϊδη τυριού, προσφέρει δέ κυρίως άσβέστιον, πρωτεΤνην, 

βιταμίνες καί άλλα θρεπτικά συστατικά. 

2.- Π ρ ω τ ε  Τ ν ε ς: Δύο η περισσότερα φαγητά ήμερησίως. 

Σ' αύτήν τήν όμάδα περιλαμβάνεται τό κρέας (βωδινό, χοιρινό, 

άρνίσιο, πουλερικό), τά θαλασσινά έν γένει, καθώς καί τά φασό-
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λια, μπιζελια, φακη, κορυδια, ουγα και το ολοκληρα δημητριακα. 
Η ομάδα ου ιη εκτιμόται κυριως για το πεpιεχομεvο της σε 

πρωτειvες, αλλο προοφερει επιοης βιτομιvες και μετολλικο ου
οτοτικο. 

3 Χ ο ρ τ ο  ρ ι κ ά CD ρ ο  ύ τ ο· Τεοοαρα η περισσότερα 
φαγητά τήν riμέpo, νωπά ri μογειpευμέvο Συντελούν κυριως οτόv 
έφοδιαομό τού σώματος μέ βιταμίνες και μεταλλικο συστατικά 

4 -Δη μη τ p ι ο κ ο• Τεοοεpο η περιοοοτερο φαγητο την 
ημερu Η ομοδο αυτη περιλαμβαvει το δημητpιοκο με όλοκληρο 
10 οπειρι (οι·ιορι, ρυζι, οροποοιτι, κριθαpι, κεχρι κλπ ι το ψωμι 
και το προιοvτο ορ rοποιιος, ζυμαpικο κλπ. Οί τροφες οuτες πα
ρι:;χουv πρωτειvες, οιδηρο, βιτομιvη Β και αλλες θρεπτικες ου
οιες. 

Α λ λ ε ς  τ ρ ο  φ ε ς• Λιπη, οπως βουτυρο, μοργαριvη, μαγει
ρικα η οαλατικο ελαια, ζαχαρη και μέλι είναι έπιοης άπαραιτητα 
για την ουμπληpωοι τής διατροφής και έvεργειας 

Η οvωτεpω καταταξις τώv τροφίμων ιοχυει εξ ίσου για κρεω
φαγοuς και χορτοφαγους, απο την όπο ι τής άvαγκαιας επιλογής 
και ποικιλιος για μια πληρη διατροφή Άλλα οι χορτοφάγοι όφει
λουv ιδιοιτερα vo npooεxouv, ωοτε άφού δεν θά τρώνε κρέας να 
λομβονου\' με αλλα τροφιμα άpκετές πρωτείνες, χωρις vo λαμβά
νουν παρο πολλες θερμιδες Η έλλειψις πρωτειvών έκδηλώvετοι 
ως μειωοις ένεργειος, ελαττωοις νοητικής ικανότητος, εύερέθι
οτοv η βουλιμια κρεατος και τροφής έv γεvει Τά άμιvοξέο που 
αποτελούν τίς πρωτεϊνες χημικώς είναι τα ίδιο, άοχετως έάν προ
ερχωνται από ζωικη η φυτικη τροφή, ώστε ή θρεnτικη άξια τής 
πρωτειVης τώv φυτών ειvοι τής ίδίος ποιότητος με τήv πpωτεϊνηv 
τώv κρεατων, μέ μόνη διαφορα ότι δέν ύπαρχει στην ϊδια ποσότη
τα φυτικής τροφrϊς τόση nρωτεϊνη όση στην ζωικη τροφή. 'Επομέ
νως, ο χορτοφάγος πρέπει νά είναι βεβοιος ότι ή δίαιτά του περιέ
χει έπ pκrϊ ποοοτητο πpωτεινών καί ότι ούτές οι nρωτείVες πεpιε
χουv την άποιτούμενη ποικιλία άμιvοξέωv 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Δεχομενοι οτι εvα άτομον είναι σε θεοι να καμη την npεnou
oov έnιλογη τροφcjv γιό τήν υγειαv του. προχωρούμε οτήν έξε
τοοι ετεpωv παραγόντων σχετικών- με την θpεπτικη αξιο τής διοι
της του. 
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1.- Π α ρ α σ κ ε υ ή  : Άπό έπιστημονικής άπόψεως τό μαγεί

ρευμα δέν προσθέτει τίποτε στή θρεπτικότητα η χωνευτικότητα 

τών τροφών, έκτός τών περιπτώσεων τών άμυλωδών όπου τό 

βράσιμο εΤναι άπαραίτητο γιά νά άπορροφήσουν λίγο νερό. Έν 

τούτοις τό μαγείρευμα μεταβάλλει τήν σύνθεσι, γεύσι καί τήν 

στερεότητα τής τροφής, δηλαδή έπηρεάζει τήν εύχέρεια τής 

λήψεως, έπίσης άποστειρώνει τήν τροφήν σκοτώνοντας κάθε 

βακτηρίδιο η παράσιτο πού μπορεϊ νά περιέχη, ένώ όμως μέ τόν 

τρόπο αύτό χάνονται καί πολλές χρήσιμες βιταμίνες. Έπί παρα

δείγματι ή βιταμίνη Γ πού περιέχεται στίς πατάτες διατηρεϊται 

κατά 94% έάν τίς βράσουμε μαζί μέ τίς φλούδες, ένώ έάν τίς 

βράσουμε ξεφλουδισμένες διατηρούνται μόνον τά 74% αύτής 

τής βιταμίνης. Περαιτέρω έάν οί ξεφλουδισμένες καί βρασμένες 

πατάτες μείνουν μία νύκτα στό ψυγεϊο καί κοπούν τήν έπομένη ή 

βιταμίνη Γ θά είναι μόνον 26% τής ποσότητος πού περιέχεται 

στήν ώμή πατάτα. 

'Επίσης ή θρεπτική άξία τών τροφών έπηρεάζεται άπό τόν 

τρόπο τής κοπής καί τόν χρόνο διατηρήσεως. Τά καρότα κομμέ

να σέ φέτες διατηρούν μόνον 78% τής βιταμίνης Γ τού ώμού κα

ρότου, ένώ έάν κομμένα καρότα μείνουν πέντε ώρες σέ ψυγεϊο, 

θά χάσουν 21 % έπί πλέον τής βιταμίνης Γ. 

Αύτά καί όλλα σχετικά πορίσματα έκαναν τούς διαιτολόγους 

νά διατυπώσουν τήν συμβουλή τών τριών «Λ». Λιγώτερη ποσότη

τα νερού, λιγώτερος χρόνος μαγειρεύματος, λιγώτερη έπιφά

νεια έκτεθειμένη. Ό 'Ιπποκράτης ειχε πή: «Τά τρόφιμα πρέπει 

νά εΤναι στήν κατάστασι τήν φυσική τους η τουλάχιστον σέ μιά 

κατάστασι όσο μπορεϊ πλησιέστερη πρός τήν φυσική». Ή έφαρ

μογή αύτού τού κανόνος, δηλαδή ή άποφυγή τών μοντέρνων 

τρόπων άλέσματος καί κονσερβοποιήσεως τών τροφών, μειώνει 

τήν άπώλεια τής θρεπτικότητας. 

'Αναφέρεται ότι ή Πυθαγόρειος δίαιτα συνίστατο στήν γενική 

καί έλεύθερη χρήσι κάθε τροφής φυτικής, τρυφερής καί νωπής, 

πού χρεtάζεται λίγη η καί διόλου προετοιμασία γιά νά καταναλω

θή, όπως ρίζες, φύλλα, λουλούδια, καρποί καί σπόροι, μέ γενική 

άποχή κάθε τροφής ζωϊκής νωπής η άποξηραμένης, περιλαμβα

νομένων τών ζώων, τών πουλιών καί τών ψαριών. μερικές φορές 

ή δίαιτα άπαιτεϊ μέτρια χρήσι ζωϊκής τροφής. Σ' αύτές τίς περι

πτώσεις τό κρέας θά πρέπει νά είναι τρυφερό καί φρέσκο, φυσι

κό δέ καί ύγιές. Η ίδιότης τού φρέσκου μός έπιτρέπει μιά σύ

γκρισι ή όποία θά φανερώνει τά πλεονεκτήματα τής χορτοφα

γίας. Ένώ τό κρέας άπό τήν στιγμή πού θά σφαχτή τό ζώον άρχί-
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ζει vo αnοσuvτιθεωι, η δέ αnοσuvθεσις έξακολοuθεί οκομη και 
μεσο στο κολuτερο ψυγείο η σε βοθειο ψuξι, το φρεσκο χορτο
ρικο, nεpιλομβαvομέvωv και τC1v ξηρe,)ν όσnριων και δημητρια
κών, εοv δεν οnοθηκεuθούv εnι nορο noλu μοκρο διοστημο, 
έξοκολοuθούv να είναι σαν "ζωvτοvο,, την στιγμη της κοτοvολω
σεως η μογειρεuμοτος 

2.- 1 σ ο ρ ρ ο  n ι ο κ ο ι  n ο ι  κ ι  λ ι α: Εivαι εuvοητο οτι 
χρειοζομαστε σε κάθε φογητο μια ίσορροnιο νωπών χορτορι
κωv, καρπών και nρωτειvικών τροφών Και τούτο διοτι η θρεψις 
nρεπει να σuvτελητοι σ' ολες τις λειτοuργιες τού σωματος, την 
παραγωγη και επισκεuη ιστών και προμηθειο εvεργειος για την 
δραστηριοτητα Δεν υπάρχει μια τροφη η οnοιο να περιεχη ολα 
το απαιτοuμεvο θρεπτικό σuστοτικό. Έξ όλλοu εμ.ι γιvει πορο
δεκτοv οτι μερικα οπό το σημαvτικωτερα άμινοξεα στις nρωτεί
vες δεν άnοθηκεuοvται στο σώμα περισσοτερο όπο 4 ώρες 
Ετοι, nρεπει vo τρώμε μεγολη ποικιλιο τροφών οπό τις βοσικες 

ομοδες, γιο vo εnερχεται ίσορροπια στον έφοδιασμο τού σωμα
τος με το σuστατικο nou χρειοζονται. 

3.- Π ο σ ο τ ρ ώ μ ε: Ή μεγολη όρεξις όφειλεται σuνηθως 
σε αδενικες διαταροχες. Υπάρχουν καί όλλοι παράγοντες όγνω
στοι όκομη. Ποντως η ποχuσαρκια είναι το άποτέλεσμα r:,ολuφα
γιας, δηλαόη της ληψεως nερισσοτέρας τροφης άπό όσην όπαι
τεί ο μεταβολισμος τού σώματος Το σώμα δεν μπορεί νό αnορ
ριψη τήν τροφη όπαξ τού δοθη, ώστε τό περίσσευμα όποθηκεύε
τaι σε λιnος Ο μοvος ασφαλης τροπος καταπολεμησεως τής 
αuξησεως βαροuς ειναι ή κατανάλωσις τροφών πλούσιων σέ 
nρωτεινες, βιταμίνες και μεταλλικα, όλλό πτωχών σε θερμιδες 
Η πολυσαρκία μπορεί vα είναι καί μπορεί νό μήν ειναι παθολογι-

κη κατάστασις, πάντως εύνοεί την έπίθεσι πολλών όσθενειών και 
η στατιστική τών όσφαλιστικών εταιρειών συνδέει τό πολύ πάχος 
με την βραχuτερη ζωη. Η μελετη τής πορειας τής Αμερικανικής 
διαιτης κατα τα τελευταία 50 χρόνια δείχνει ότι τό 191 Ο τα 30% 
τού σuvoλou τών θεpμιδων πpοήpχοντο όπό τα λιπη στην διατρο
φη, το 1950 το ποσσοτόν ανέβηκε σέ 40% καί τό 1960 σημειώ
θηκε πεpαιτεpω όνοδος, ή οποια είναι παράλληλη μέ τήν όνοδο 
τc�v καρδιακών και γενικό κυκλοφοριακών νοσημάτων 

Έκτός όπό τήν ύπερβολική τροφή, τό πάχος όφείλεται σέ έλ
λειψι άσκήσεως τού σώματος. 'Ένας γιατρός έδήλωσεν: « Εάν οί 
άνθρωποι συνήθιζαν νό έπιδίδωνται σέ κάποια μορφή όθλητι
σμοϋ η άσκήσεως, οί θάλαμοι άναμονης τών ίατpείων μας θό ει-
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χαν λιγώτερο κόσμο. Πολλά άπό τά διαιτητικά προβλήματα είναι 

ριζωμένα σέ συναισθηματικές ρήξεις, πού έχουν ώς άποτέλεσμα 

τήν χρόνια πολυφαγία. Σ' αύτές τίς περιπτώσεις χρειάζεται ένα 

συναγωνιστικό παιγνίδι ιϊ κάποια γυμναστική, άλλά καθημερινή. 

Τό τονίζω, ή άσκησις δέν πρέπει νά είναι έβδομαδιαία ιϊ τρισε

βδομαδιαία, άλλά καθημερινή». 

4.- Κ α θ α ρ ό τ η ς  τ ρ ο φ ή ς .  Περιττό νά πούμε ότι τά τρό

φιμα πρέπει νά μή περιέχουν δηλητηριώδεις ούσίες, όπως συ

ντηρητικά, ιϊ άλλες ούσίες άλλοιωτικές, όπως χρωστικές, γευ

στικές κ.λ.π., πού έχουν έπιβλαβή άποτελέσματα στήν ύγεία μας. 

ΑΠΟΚΡΥΦΟΙΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Ένώ οί έπιστήμονες μόνον προσφάτως άνεγνώρισαν ότι με

ρικά άπό τά συμπτώματα τού φυσικού σώματος μπορούν ν' άπορ

ρέουν άπό καταστάσεις νοητικές η ψυχικές, αύτό τό γεγονός εί

ναι στοιχειώδες γιά τούς σπουδαστές τής Άρχαίας Σοφίας. "Άς 

ύπενθυμίσουμε μερικές μεθόδους ίκανές νά έπηρεάσουν τίς 

προσπάθειές μας γιά τήν βελτίωσι τής ύγείας μας. 

1 .- Ε ύ γ v ω μ ο σ ύ v η . Στήν Ίνδία πολλοί άνθρωποι τηρούν 

πάντοτε τίς πατροπαράδοτες πέντε ήμερήσιες θυσίες, σκοπός 

τών όποίων είναι νά διδάσκουν διά τής τελετουργίας τίς έσώτε

ρες πνευματικές άλήθειες. Μία άπό αύτές είναι ή θυσία πρός 

τούς Ντέβας, τήν χρησιμότητα τής όποίας περιγράφει ή Μπέ

ζαντ στό έργο της «·Η άτραπός τού μαθητού»: «·ο άνθρωπος 

πρέπει νά διδαχθή ότι τό σώμα του έχει ένα χρέος πρός τή γη καί 

τίς Διάνοιες πού όδηγούνε τίς λειτουργίες τής Φύσεως, έπομέ

νως καί τήν καρποφορία τής γης. Καθώς ό άνθρωπος λαμβάνει 

τήν τροφή γιά τό σώμα του, τό σώμα χρωστάει νά άποδώση στήν 

Φύσι κάτι άνάλογο διά ό,τι τού έδόθη μέσω τών Ντέβας, πού 

όδηγούνε τίς δυνάμεις τού κατωτέρου κόσμου». Ή Δυτική συνή

θεια τύν «εύχαριστιών» πρίν όπό κάθε έστίασι θά είχε τήν έννοια 

τής άποδόσεως μέρους τών όφειλομένων, έφόσον γίνεται μέ εί
λικρινές αϊσθημα εύγνωμοσύνης. 

2.- Κ ά θ α ρ σ ι ς. Ό Λεντμπήτερ λέγει: «·Η τροφή, είσαγο
μένη στό σώμα μας γίνεται μέρος τού έαυτού μας, ώστε είναι σα

φές ότι ό μαγνητισμός μέ τόν όποίον είναι φορτισμένη έχει με

γάλη σημασία γιά μάς. Σημασία στήν τροφή έχει τόσο ή φυσική, 

δσο καί ή μαγνητική καθαρότης. Πολλοί άνθρωποι τίς παραμε

λούν άμφότεες». Ό Λεντμπήτερ λέγει περαιτέρω δτι τό σοβα-
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ρώτερο εiδος μαγνητισμού της τροφής nροερχετοι ono τους άv
θρωnους πού την άγγίζουv κατά τήv παρασκευή της. Ο μογvητι
σμος ουτος κοτοοτρεφεται με το μογειρευμο, οτοv ομως ή τρο
φή τρώγεται ώμή πρέπει vά οnομογvητισθη μt ισχυρή nροσπο
θειο θελήσεως. 

3.- ·Α φ ο μ οίω σ ι ς .  Μια 0110 τις οημοvτικωτερες οδηγιες 

γιο την κολυτερη χρηοιμοποιηοι της τροφής προέρχεται άπό τήv 
Μnλοβοτοκυ: «Κοτο τό φοyητο σος οσκητε την θεληοι σος ωοτε 
ή τροφri vά χωvευετοι, κοθως πρέπει κοί vά χτίζη γιο σος εvο 
σώμα σε άρμοvίο μέ τίς πνευματικές βλέψεις σος. Τρώτε μόvοv 
οτοv nειvότε κοί πίνετε μόνον όταν διψότε, ο υ  δ ε  π ο τ ε  δια
φορετικά ·Η ασκησις της θελήσεως καθ' όληv τήv διορκειο τοϋ 
φοyητοϋ όποιτεΤ ύψηλό βαθμό συγκεντρώσεως, μάλιστα ότοv 
ταυτόχρονο έχομε σuvδωτuμοvος. Ίσως, όπως κοί στό πρόβλη
μα τοϋ έλεγχου τοϋ vοϋ, χρειάζεται σταθερή πρακτική. 

Η ΜΕΣΗ ΟΔΟΣ 

Βεβαιο, ό μεγολuτερος σκοπός στή διάρκεια μιός tvσορκω
οεως ε1vαι ή οίκοδόμησις μεοο ατόν nvεuμοτικόv αvθρωπο τώv 
ίδιοτιiτωv διορκειος, οτίς όποιες κάθε άποκρuφιστής άποβλέπει, 
ώστόοο θά πρέπει επίσης vά εϊμεθο άγρυπνοι γιά κάθε εύκοιρίο 
εκλεπτύνσεως κοί έξογvιομοϋ τώv όχημάτωv τώv προσωπικών 
μας πεδίων, ωοτε vά βελτιωvουμε τήv άποτελεομοτικότητcΊ μας 
ατόν εύρύτερο σκοπό. Αύτό μπορούμε vά τό έπιτύχουμε χρησι
μοποιώντας τήv προσιτή έnιστημοvική κοί άπόκρυφη γvώοι, 
άλλά κοί χρησιμοnοιωvτος τήv κοινή λογική. Στό «Τάο-Τtχ

-Κίvγκ» άvοφέρετοι: «'Υπερβολική μέριμνα γιά τό σώμα κοί 
ύnεpβολική ποpαμέληοι τοϋ σώματος είναι έξ ϊσοu έnίφοβες». 

-Πρεnει να μετοχειριζωμεθο τις ίδεες σόv vo ήσαν ψαράκια-βρέφη.

Ριξετε χιλιοδες μεσο στο νερό. Movov λίγο θα έnιζησουv-μό φτάνει� 

Ά vvo Χέϋγουvτ 
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Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 

'Επιφυλλίδα τοϋ ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗ 

(ΠρωΤα 19 'Οκτωβρίου 1931) 

«'Επόμενον γάρ δή ταίς άρμονίαις άν ήμίν εϊη τό περί ρυθμούς, 

μή ποικίλους αύτούς διώκει μηδέ παντοδαπάς βάσεις, άλλά 

βίου ρυθμούς ίδείν κοσμίου τε καί άνδρείου τινές είσιν». 

ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία, 399, Ε. 

Ό Νικ. Καρβούνης, έξ άφορμής παραστάσεως τοϋ «Προμη

θέως Δεσμώτου» είς τό Παναθηναϊκόν Στάδιον, ήσχολείτο μέ τό 

άνακϋψαν τότε θέμα περί τής μουσικής τών χορικών. Διετύπωνε 

τήν άποψιν, ότι καμμία άνάγκη δέν είναι νά έπιμένη κανείς είς 

έξακρίβωσιν τοϋ τρόπου, μέ τόν όποίον ή μουσική συνεπλήρωνε 

τό άρχαίον δράμα πράγμα πού θά είχε μουσειακήν καί μόνον 

άξίαν. Καί περαιτέρω έγραφε: 

Ή «μουσειακή» ροπή - δηλαδή τό νά άσχολοϋνται οί άνθρω

ποι πάρα πολύ μέ τήν έξακρίβωσιν κάθε λεπτομερείας ένός 

όποιουδήποτε παρελθόντος - είνε χαf)ακτηριστικόν μιάς έλατ

τωμένης ζωτικότητας τών γενεών πού τήν αίσθάνονται. Ή Ζωή 

καταστρέφει χωρίς καμμίαν λύπην τό παρελθόν καί όργ(Ί πάντο

τε πρός τά έμπρός. 

Οί άρχαίοι 'Έλληνες έκαμναν τό ϊδιο. Έσέβοντο τήν παράδο

σιν μόνον ώς πρός τήν τεχνικήν. Ή δημιουργικότης ητο έντελώς 

έλευθέρα καί άπεριόριστος καί δι' αύτό ή παραγωγή των έπρο

χωροϋσε μέ μίαν πρόοδον άληθινά έκπληκτικήν. 'Όταν κατά τήν 

είσβολήν των οί Πέρσαι κατέστρεψαν τά παλαιότερα ίερά τών 

'Αθηνών, δέν έπέρασεν άπό τόν νοϋν κανενός άπό έκείνους πού 

έκτισαν τά νέα νά διατηρήση τίποτε άπό τά άρχαιότερα. Τό 'Εκα

τόμπεδον έτάφη, χωρίς καμμίαν ρωμαντικήν νοσταλγίαν, κάτω 

άπό τά θεμέλια τοϋ νέου Παρθενώνας. Είς τήν 'Ελευσίνα, όταν 

έκτιζαν νέα οίκοδομήματα μέσα είς τόν ίερόν περίβολον, ποτέ 

δέν έφύλατταν κανένα κομμάτι άπό τά παλαιότερα, άπό άντίλη

ψιν «μουσειακήν». Αύτή ή άντίληψις είναι έντελώς νεωτέρα. Κατ' 

έκείνην τήν έποχήν τών ύγιών άνθρώπων ητο έντελώς άγνωστος. 

Ή δημιουργικότης των έξεχείλιζεν είς τό πνεϋμα των καί είς τήν 
ψυχήν των· κ α ί ή δ η μ ι ο υ ρ γ ί α δ έ ν σ τ ρ έ φ ε τ α ι 

π ο τ έ π ρ ό ς τ ά ό π ί σ ω δ ι ' έ μ π ν ε υ σ ι ν · είνε συνεργα

σία μέ τήν Ζωήν, τής όποίας τό αίώνιον ρεϋμα δέν άντιστρέφεται 
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nοτε. Ακομη και ο οpος «Μουσείον,, δεν εσημοινεν, εις την 

γλώσσαν τών οpχαιων, ο.τι σημοινει εις την οημεpινην. Εσημοινε 

τεμενος τών Μουσών, τών άθονοτων έννεο άδελφών τού Αnολ

λωνος εσημοινε yuμνοστηpιον, εσημοινε τοnον οnοuδης nοτε, 

ομως, κοιμητηpιον παλαιών εpyων, η σuλλοyην nεpιεpyων κοί 

σnονιων άντικειμενων 

Αλλο δεν npεnει, λοιπόν, να φuλοπωμεν σημεpον το θοuμο

το οuτο nou μός εκληpοδοτησεν ή οpχοιοτης η Ελληνικη; Πpε

nει, λοιnον, να κοτεδοφισωμεν τον Ποpθενώνο και να κτισωμεν 

νεωτεpο οικοδομημοτο εnονω είς τόν Ιεpον Bpoxov; Πpεnει να 

κλεισωμεν το μουσείο μας και να σuντpίψωμεν η ν' οφίοωμεν εις 

την τuχην των το unεpoxo yλunτo nou οnεμεινον ωσον μια 

κληpονομιο χορός εις την σημεpινην ονθpωnοτητο; Πρεnει νά 

λησμονησωμεν το οpχοίον nοpελθον, με ολην του τήν nλοuσιον 

nνεuμοτικην και κολλιτεχνικην εκδηλωσιν, και να κοpφωοωμεν 

ro μοτιο npoς ενο μελλον nou δεν το βλεnομεν καν; 

Οχι, βεβαιο Διοτι, και ον το ηθελομεν, θα μός ήτα άδuνοτον. 

Θα rϊro nορο noλu δuνοτον είς την μεyολην και yεννοιον έκεινην 

yενεον των άνθρωnων nou έζησαν προ διομισu χιλιοδων έτών εις 

τον τοnον οuτον, ον ημnοροuσομεν να τους ονοστησωμεν. Αuτοι 

-εν θά είχαν ονοyκην κομμιον νο διατηρούν και να συντηρούν

και ν' άνοστηλωνοuν το λειψονο τού Πορθενώνος εnονω εις την

Ακρόnολιv- δεν θο τους έννοιοζε δια τος Κορuοτιδος κοί δω την

λεηλοσιον τού Ελyινοu. Δεν θα είχαν οuτε όρεξιν, ούτε καιρον ν'

ονοθuμηθούν πώς άκριβώς ό Αισχuλος έδίδοσκε το έργο του είς

τος κόyχας, των οnοιων το ερειπιο δεν θα τους εσuyκινούσον

κοθολοu. Διοτι ούτοι θα ήσθάνοντο οτι μπορούν να δημιοuρyη

σοuν νεο κολλιτεχνηματα, με νέον τροπον, πάντοτε με μεyαλu

τεpον δuνομιν, πάντοτε με μιαν νεον έκφρασιν της οιωνιος, τής

άφθοροu Ζωης Δι' ούτοuς το έ ρ y ο ν  δεν θα ήτο πορο μια άπο

κρuσταλλωσις είς φθαρτά ύλικά τής ί δ έ; ο ς , πού κείται έκτος

τόnοu και xpovou. πού πηγάζει άnό πνεύμα πού ζη άδέσμεuτον

μέσα είς μίαν αίωνιότητα, πού είνε ίκανη νά έκφροσθη κοί ν'

άnοκρuσταλλωθή πάντοτε μέ νέον μορφήν, είς κάθε στιγμήν τού

συμβατικού χρόνου. είς τόν κόσμον τόν ύλικόν. διά νά τόν συνδέ

ση μέ τόν οίωνιον πνευματικόν κόσμον.

'Ημείς δέν μπορούμε vά κάμωμεν τό ίδιο. Γενεα πού κυταζει 

νοσταλγικά πρός τό παρελθόν, δέν είναι η γενεά πού θά μπορού

σε νά αίσθονθή τήν ήδονήν καί τήν άφροντισίον κοί τήν παντο-
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κρατορικήν έλευθερίαν τής μεγάλης δημιουργίας. Άλλ' έάν 

πρέπει νά διατηρήσωμεν άκόμη -εως τήν μεγάλην στιγμήν πού 

θά ήσθανόμεθα βαθειά τήν άνάγκην νά δημιουργήσωμεν καί 

ήμείς μεγάλα καί άθάνατα -τήν άρχαίαν αύτήν κληρονομίαν 

όπως διεσώθη εως τώρα άπό τήν φθοράν τού πανδαμάτορος, 

αύτό δέν σημαίνει, ότι πρέπει καί νά μάς άπασχολη δουλικώς καί 

άπορροφητικώς ή εξακρίβωσις κάθε τεχνικής λεπτομερείας τής 

καλλιτεχνικής εκφράσεως τών άρχαίων 'Ελλήνων. 'Οσονδήποτε 

καί άν ήτο ώραίος ό πολιτισμός των, θά ήτο άρνησις τών νόμων 

τής Ζωής άν έδοκιμάζαμεν νά τόν ξαναζήσωμεν, άν έπιχειρού

σαμεν νά ξαναγυρίσωμεν είς τάς άντιλήψεις των, είς τούς τρό

πους τής εκφράσεώς των. θά ήτο αύτό ά v θ ε λ λ η v ι κ ώ τ α  -

τ ο  v καί θά ήτο άκόμη μία επαίσχυντος παραίτησις άπό τήν άν

θρωπίνην δυναμικότητα τής δημιουργικής συνεργασίας μέ τήν 

Ζωήν. 

Άπό κάθε έκδήλωσιν τού άρχαίου 'Ελληνικού πολιτισμού, 

άπό κάθε μαρμάρινον ίδεογράφημα πού είνε αί δωρικοί στήλαι 

τών Προπυλαίων καί τού Παρθενώνος, άπό τήν πνευματικήν εκ

φρασιν τών άρχαίων ποιητών καί συγγραφέων -όπως, άλλωστε 

άπό κάθε προϊόν άνθρώπινης πείρας μέσα είς τήν άέναον άνέλι

ξιν τής Ζωής -είνε δυνατόν νά άντλήσωμεν ίδικά μας συμπερά

σματα, νά όδηγηθώμεν, όχι διά νά μιμηθώμεν μίαν έποχήν πού 

έπέρασε διά παντός, άλλά διά v' άνακαλύψωμεν είς τήν έκδήλω

σίν της όλα έκείνα τά άθάνατα στοιχεία τής δημιουργίας πού θά 

μπορούσαν νά μάς χρησιμεύσουν διά τήν ίδικήν μας τήν πλέον 

έλευθέραν έκδήλωσιν. Καί έάν παρατηρούσαμεν κατά τόν τρό

πον αύτόν ό,τι παρήγαγεν ή καλή έποχή τής άρχαίας 'Ελλάδος, 

έάν κατωρθώναμεν νά μπούμε nραγματικώς είς τό πνεύμα της, 

θ' άνακαλύπταμεν ότι τό κυριώτερον χαρακτηριστικόν τής 

δημιουργικότητος εκείνης ήτο ή ελευθερία. 

Οί "Έλληνες δέν έσκοτίσθησαν άπ' ό,τι nροϋπήρξεν άπό αύ

τούς. Έόημιούργησαν σχεδόν τά πάντα έξ άρχής. 'Αδέσμευτοι 

άπό ξένην διδασκαλίαν, άδούλωτοι άπό ύποδείγματα, έπλασαν 

μόνοι των τούς ρυθμούς των, τάς τέχνας των. Είσέδυσαν ελεύ

θερα είς τά μυστικά τών νόμων τής άρμονίας, διότι ήσαν συντονι

σμένοι μέ τόν μεγάλον ρυθμόν τής ζωής. Ή φαντασία των δέν 

ήτο «φαντασίωσις». Ήτο καθαρά ενόρασις. «"Έβλεπαν», έζούσαν 

εσωτερικώς τάς ίδέας πού εξέφραζαν μέ τρόπους παντοίους καί 

μεταξύ αύτών καί τών ματιών τής ψυχής των δέν έμεσολαβούσαν 
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τό χρωματισμεvα ή παραμορφωτικό γυαλιά τώv προκοτοληψεωv, 
τώv δογματισμών. Ήσαν άπολυτως έ λ ε ύ θ ε ρ ο  ι εις την 

δημιουργίαν των. Πώς vό τό πή κανείς όπλουστερα; 

Άλλ' ή έλευθερίο είvε δικοιωμο και δυναμικότης καθε αv

θρωποu -κόθε άτόμου, όπως και κάθε αvθρωπιvου συνόλου. Οχι 
η στενή πολιτική έλευθερίο, όχι ή τόσον περιωρισμέvη και αση

μαvτος άστικη ελευθερία Η έλευθερια ή πvευμοτικη. Η έλλει

ψις κάθε ζυγού προληψεως, έτοιμων καί άβοσαvίστωv δοξασιών, 
καλουπιών, μιμητικότητος. Ή έλευθερίο που είvε ή έπίγvωσις 

τής αvθρωπιvης θεότητας. Η έλευθεριο που δεν είvε άvορχικό
της διότι έχει και ούτή έναν χολιvόv Νά τόv όvομάσωμεv Λογοv; 

Θά ητο άπλουστεροv καί προτιμότεροv vά τόv καλεσωμεv Ρυθ

μόν Διότι τί ολλο μπορεί vά είvε ό Λόγος, παρά ό έvσυvειδητος 
ρυθμός τής μεγάλης Ζωης, ό μεγάλος έvορμοvιος παλμός τής 

οίωvιότητός της; 

Αύτόv τόv έσωτερικόv Ρυθμόν είχαν συλλάβει οί άρχοίοι "Ελ

ληvες καί δι' αύτό έδημιούργησοv όπως έδημιούργησοv - ελεύ
θερο, ώροίο, αίωvιο. Άπό τήv έvοτέvισιv τώv δημιουργημάτων 

των. θά μπορουσομε vά συγκομίσωμεv ούτό τό συμπέρασμα τό 

κοθοδηγητικόv Καί ό Ρυθμός της Ζωης είvε δυνατόν vά γίvη 

άvτιληπτός άπό κάθε οvθρωποv, κάθε έποχής, όρκεί vό ξεβου
λωση τ' ούτια της ψυχής του. Είvε ούτός πού διοπλάπει τούς 

γεvvοιους πολιτισμούς. Είvε αύτός πού σημειώνει, όταν τόv οί

σθοvθοϋv οί άνθρωποι, τός ώροίας έποχάς τής σταδιοδρομίας 
τής άvθρωπότητος. 

Μας χρειάζεται σήμερον περισσότερον όπό κάθε ολληv φο
ράν 'Εvας πολιτισμός έγήρασε καί ξεψυχ(Ι διότι δέv tχει πλέον 

να προσφέρη τίποτε τό χρησιμοv κοί τό όξιόλογοv είς τό άvθρώ
πιvοv πνεύμα, διότι έξέφυγε άπό τούς νόμους τούς φυσικούς, 
διότι έθεοποίησε τήv ϋληv καί άπεπειράθη vά ύποβιβάση τό 

πνεύμα είς θεράποvτά της. Τά σημείο τής καταρρεύσεώς του τά 
βλέπομεv όλοι τριγύρω μας κάθε στιγμήν, καίτοι μία έπιπολαία 

παρατηρησις θά τά έχοροκτήριζεv ώς συμπτώματα καταρρεύσε
ως μόνον έvός πολιτικοοικονομικού καθεστώτος. Είvε πολλοί 

που άvησυχοϋv κοί πού διερωτώνται: πώς είvε δυνατόν ή κατάρ
ρευσις του πολιτικοοικονομικού καθεστώτος vά μή συvεπιφέρη 
μίαν παλιvδρόμησιv του πολιτισμού; Πώς είvε δυνατόν vά διασω

θή ό πολιτισμός άπό τήv έπικειμέvηv κοτοστροφήv; 
Άλλά διοτί ούτά τά λόγιο τής δειλίας; Διοτί αύτή ή στεvοκαpδη 

όλιγοψυχία; Πρόκειται vά παλιvδρομήση, η vά καταστροφή αύτός 

ό άvάξιος σημερινός πολιτισμός; "Ας έξοφοvισθή. Ti tχει vά χάσn 
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απο τούτο ή Άνθρωπότης; Άπεναντίας, ή άπελευθέρωσίς της 

άπό τόν κλοιόν του θά τής δώση τήν δύναμιν νά δημιουργήση εναν 

άλλο άξιώτερον, φωτεινότερον, άνθρωπινώτερον. Οί πολιτισμοί, 

άλλωστε, δέν έξαφανίζονται διά μιάς, οϋτε οί νέοι έμφανίζονται 

ξαφνικά. Κάθε νέος πολιτισμός αρχίζει νά διαμορφώνεται βαθμη

δόν, ανεπαίσθητα κατ' άρχάς, καταφενέστερον όλοένα, τόν και

ρόν πού πληθύνονται τά συμπτώματα τού θανάτου ένός προηγου

μένου. Παίρνει άπό τόν θνήσκοντα πολιτισμόν ό,τι εινε χρήσιμον 

καί καταστρέφει ό,τι τού εινε έnιζήμιον. Αί γνώσεις, τό προϊόν τής 

έnιστημονικής έργασίας τής χθές, αύτά θά μείνουν· καί θά μεί

νουν άκόμη καί άρκεταί έφαρμογαί των είς τόν βίον τών κοινω

νιών. 'Εκείνο πού θ' άλλάξη - πού πρέπει ν' άλλάξη - εινε ό τρό

πος τής χρησιμοποιήσεως τής κυριαρχίας πού άnέκτησεν ό άν

θρωπος διά μέσου τών αίώνων έπάνω είς τάς δυνάμεις τής Φύσε

ως. 'Έως τώρα, σύμφωνα μέ τό πνεύμα τού έκπνέοντος πολιτι

σμού τού ύλόφρονος, έχρησιμοποιούσεν αύτάς τάς δυνάμεις 

άνευλαβώς, διά τήν συγκέντρωσιν άγαθών, διά τήν έξασφάλισιν 

ύλικής εύημερίας μόνον είς τούς όλίγους, τούς έκμεταλλευτάς 

τών άνθρωπίνων μαζών. Είς εναν νέον, έλεύθερον καί φωτεινόν 

πολιτισμόν, ό άνθρωπος θά ήτο όχι κ ύ ρ ι ο ς τών φυσικών δυνά

μεων, άλλά συνεργάτης τής Φύσεως, εύλαβής είς τούς νόμους 

της, πού δέν εινε τίποτε άλλο, παρά μία έκδήλωσις καί αύτή τού 

αίωνίου, τού παντοκρατορικού Ρυθμού τής Ζωής. 

Είς τόν πνευματικόν τής Άνθρωπότητος όρίζοντα χαράζει 

πλέον μία νέα άνατολή. Είς τό μεγάλο, τό ύψηλόν δράμα τής με

ταβολής πρόσωπα δρώντα θά εϊμεθα όλοι ήμείς. Χωρίς κανέναν 

φόβον, μέ τήν βαθυτάτην συναίσθησιv ότι ή άνθρωπότης δέν κα

ταστρέφεται ποτέ, ότι αύτή δημιουργεί νέους πολιτισμούς, πού νά 

προσαρμόζωνται κάθε φοράν πρός τάς νέας έσωτερικάς άνάγκας 

της, ός προχωρήσωμεν είς τόν γενναίον χορόν τριγύρω άπό τήν 

θυμέλην, άκολουθύντες τόν Ρυθμόν τής Ζωής πού θά έπρεπε νά 

εινε ό έσωτερικός ρυθμός κάθε άνθρώπου. 

Ν. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 
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ΟΡΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΕΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Jf3j 

Ν ΠΑΡΑΣΧΗ" 

Μετα τον θοvατοv του υλικοϋ οωμοτος η ψυχη χpηοιμοποιεϊ 

τον vεov πvευματικοv οpγοvιομοv και ζεϊ πλεοv ως ενουvειδητος 

υπόcτοοις εvεpγοuοο και κιvουμενη ελευθεpως εις τον χώροv ως 

εvοωμοτος (ωη αφομοιωνουσα την έvεpγειαν ουτοϋ 

Αλλ' ιva τοuτο έπιτευχθη άποιτεϊτοι κατά την αρχοιοv ποpοδο

οιν και την οvθρωπιvηv εμπειριοv, vo λειτουργηοη ο vομος της 

αρμοvιος μεταξυ τώv δυνομεωv της ψυχης και εκειvωv τοϋ ύλικοϋ 

οpγοvιομοϋ και έκειvωv τοϋ οοτρικοϋ τοιουτου Δηλαδή 01 πολμοι 

τώv ύλικώv ατόμων rοϋ υλικοϋ όpγαvισμοϋ και οι δοvηοεις της ου

οιος rοϋ υυvδετικοϋ και ουvθετικοϊ:ι λογου να ουvεpγαζωvτοι κο ro 

μυθημοτικηv ουvορτησιv όρμοvικην προς τοuτο. 

Ο μεν υλικος όργονιομος να λειτουργη φυο1ολογ1κο, να είναι 

υγιης. vo τρεφεται με άγvος μη ζωικας ουσιος και vά εχη vευρικοv 

ουστημα λειτουργοϋv κανονικώς και ηρεμως Το δέ πορογωγικcι 

κυττορο να αποκτησουv εξ ουτοϋ την δυνοτοτητο vo δ1αβ1βάζουv 

cιvαβολικώς τcις δημιουργικος δυvομεις των 

Αί δuvομεις ούτοι, κατα τιvας βιολογους κορυφης, έδpευουσι 

είς το κεvτροσωματιον τώv παραγωγικών κυττορωv 

ΤΙ ΛΕΓΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

Σχετικώς η εvδοκρινολογιο οvοιξε vεους οριζοvτος εις την 

ερευvαv τιϊς φυσιολογιος τοϋ οvθρωπιvοu οργοvισμοϋ 

Αι ορμοvες και το ορμοvοειδή, ό οvοβολιομος, οι σuvθετικαι 

δηλοδη εξεργοσιοι οι γεvομεvοι είς τον οργοvισμοv και οι οποίοι 

αφοροuv την ζωηv και έvεργειοv, txouoιv ως άποτελεσμο την 

σuvθεοιν και την οίκοδόμησιv, οϋτως ώστε άπλοϊ ούοίοι vά γινω

vτοι vεαι πολuπλοκοι και vά εvεργοϋv εκλεκτικα είς την συνθεοιv 

τής βοσιt-ίής θεμελιου υλης τών ιστών 

Η ίοτρικ11 Έπιστημη έχει ηδη έπισημάvει τήν έπίδροοιv τώv 

δuvομεων τών πηγών τής ζωής έπι τοϋ ύπολοίποu όργοvισμοϋ και 

ι -ιως έπι του εγκεφάλου. 

· Βιβ \ -'1H1\IIOYPΓ!.Q, S. ΠΝΕΥ,\ΙΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕ ΗΣΙΣ 
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Αί άνδρογόνοι όρμόναι τού γεννητικού συστήματος καί τών έν

δοκρινών άδένων δέν έχουσιν μόνον αύξητικάς ίδιότητας καί γενι

κώτερον άναβολικήν δράσιν έπί τινων όργάνων, άλλά καί έπί τού 

έγκεφάλου καί τών ένεργειών αύτού, ητοι τών διανοημάτων καί 

ίδεών. 
Τά παραγωγικά κύτταρα διακρίνονται είς δύο ούσιώδεις καί 

βασικούς παράγοντας. Τόν πυρήνα καί τό κεντροσωμάτιον. Ό 

πρώτος είναι ό βιοχημικός καί τροφικός, είς τήν σύστασιν τού 

όποίου συνέβαλον αί δυνάμεις τής Γής, ύλικαί καί ένεργητικαί και 

αί έπιδράσεις τών ούρανίων σωμάτων. Τό κεντροσωμάτιον είναι ό 

κύριος παράγων τής διαιωνίσεως τής ζωής. 'Έργον αύτού είναι ή 

διάτμησις τού κυττάρου καί ή άθανασία του διά τής διαιωνίσεως. 

'Άνευ αύτής δέν θά ύπήρχε συνέχεια. 'Εντός αύτού πρέπει νά εύ

ρίσκεται ό Συνθετικός λόγος είς δέ τόν πυρήνα τού κυττάρου ή 

πλαστικότης καί όλαι αί άλλαι κατά μέρος ίδιότητες καί πολύπλο

κοι ένέργειαι. 
Τό κεντροσωμάτιον φαίνεται ότι έχει σχέσιν μέ τήν ούσίαν τού 

'Ηλίου. Μετεβιβάσθη είς τήν Γήν διά τών άκτίνων του ώς ήλιακά 

ένεργητικά σπέρματα, ώς φωτόνια ζωής όπως διά τής ούσίας τού 

ήλιακού πλάσματος 'Ακτινοβολεί, έχει ήλεκτρομαγνητικόν πεδίον 
καί σχηματίζει τήν άτρακτον έφ' ής τά χρωματόσωμα διαιρούνται 

καί συμπυκνούνται ώς ένέργεια, δημιουργούντα τούς νέους πυρή

νας. Αύτό είναι η έχει συσπειρωμένην αίθερικήν ούσίαν καί ήλε

κτρομαγνητικήν ένέργειαν ήλιακής καταστάσεως, ϊσως μορφής 

πλάσματος. Είναι ό δημιουργικός η ό διαωνιστικός λόγος. Πιθα

νώς είναι έκείνο τό όποίον οί Άλχημισταί καί οί νεώτεροι Πυθαγό

ρειοι ώνόμαζον «ψήγματα χρυσού». 

Ή Βιολογία, ώς φαίνεται, δέν έχει άκόμη έρευνήσει πλήρως 

τήν ούσίαν καί τήν ένέργειαν τού κεντροσωματίου, άλλά όταν θά 

έπιτύχη τούτο, ώς πιστεύομεν, θά διαλευκανθή τότε τό μυστήριον 

τής άνθρωπίνης ζωής καί ό λόγος τής μορφής αύτής. 

ΑΙ\8ΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

'Εκτός τών όσων άνωτέρω άνεφέρομεν, ή ψυχή γιά νά έπιτύχη 

τήν δημιουργίαν πνευματικού όργανισμού πρέπει νά έχει συμπλη

ρώσει τόν κύκλον τής δράσεώς της κατά τάς ένσαρκώσεις της είς 

άνθρωπίνους όργανισμούς έπί τής Γής. Καί κατά πρώτον, αί νοητι

καί, αίσθηματικαί καί συναισθηματικαί δυνάμεις της, νά έξεδηλώ
θησαν είς τά όρια τής όλοκληρώσεως τών νόμων τής ζωής καί τής 
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όγαnης, το οnοϊα είναι καθωpισμέvα έκ της δημιοupγιος δια την 
όvθpωπιvηv ψυχήν είς τό γηιvοv πεp1βόλλοv. 

Κατά δεύτερον δέ λόγον, πρέπει ή ψuχη να είναι οπηλλαy
μεvη όπό κάθε τι μή έvηpμονισμέvοv μέ τούς φuσικοuς vομοuς. 
Οπότε θα δύναται vά χαpακτηpισθη ό άνθρωπος ψυχικώς και 

σωματ1κώς όyvός 
Ή όpχαιο σοφία έδίδασκε ότι «Ούδείς ον μή όπολuτως 

αγνός δuvατοι vό όvαγεvvηθη LJΠO τοΟ θείου πupός τοΟ λειτοup

γοΟvτος έv τη άvθpωπίvη μοpφη ώς φορέως ζωής καί ώς 
δημιοupγικη δuvαμις ή λόγος». Κατά τους Χpιστιαvοuς Μυστι

κούς διό να άπελεuθεpωθη τις έκ τώv δυνάμεων τοΟ σκότους 

δέον vά yεvvηθη έv αύτώ ό Χριστός. Κατά δέ τούς Πuθαyο
pείοuς μόνον όταν γεvvηθη έv τώ πνεύματι τοΟ nvθpώnou ό 

Άπόλλωv, δηλ μετατpαπη ή αίθεpική ούσία τοΟ πνεύματός του 
είς Άπολλώvιοv λόγον, θα κατοστη αύτοφωτος ϋποpξις καί θά 

vικήση τόv θάνατον. 
·oτav όμως τούτο έπιτεuχθη, τοτε κατά τήv· παράδοσιν έπί

σης, τά τpία κέvτpα της ψυχής, τό vοητικοv, τό οίσθηματικόv η 

ποpαγωyικόv και τό σuvαισθημοτικόv άνοnτuσσοvτοι ώς έvεpγη
τικο κεvτpο είς τον πpοηyοuμεvως κληθέντα Σuvδετικόv λόγον 

η άστpικόv σώμα Αί βασικοί οϋτω λειτουpγίαι τού ύλικοΟ σώμα
τος, διαβιβάζονται είς τό νέον άστpικόv σώμα ή πνευματικόν όp

γοvισμοv κοί μετά τήv άnώλειοv τού ύλικοΟ σώματος, ή ψυχή διά 

τού σχηματισθέντος νέου τοιούτου, συνεχίζει τήv ύnό της είμαp
μεvης npοκεχοpαγμέvηv nopεiov της ώς έvσuvείδητος ζώσα 
υnαpξις μέ χοpακτηpιστικάς ίδιότητας τήv ζωήν κοί τήv έλευθέ
pαv κίvησιv κοί βουλησιv Και δια vά κοτοστή δυνατή ή άnελευ
θεpωσις της ψυχής άnό τοΟ κράτους τοΟ Αδου τό όnοϊοv φυσι

κώ ικοιώμοτι κpοτεϊ τος ψυχός της yής. 

Σκοπός της φύσεως και τού έλευθέpοu nvευμοτικοΟ κόσμου 
είναι ή δημιουpyίο όχι έvός κοσμου μέ τάς άδυvομίος κοί το 

ποθη τού όvθpωπίvου, άλλά έvός άvωτέpοu πνευματικού φωτι
σμένου άπό τό φώς τής άyάπης, τής έλευθεpιος κοί τής όλοκλη

pωτικής γνώσεως 

Τούτο έπιτυyχοvετοι μόνον διά τώv άλλεnολλήλωv έvσοpκω
σεωv τής ψυχής κατά τάς όποίος ή είμοpμέvη ή άvτιπεποvθός η 
Kapμo, διομοpφώvοuv τήv καθ' έκάστηv έvσάpκωσιv ζωήν ώστε 

vά κοτοστή ό άνθρωπος κατάλληλος πνευματικώς vά ζήση μονί

μως είς τόv πνευματικόν κοσμοv. 
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Είς τήν διαμόpφωσιv φωτεινού πνευματικού όpγανισμού τά 

μέγιστα συμβάλλει ή έnικοινωvία μέ πνευματικόν κόσμον άvωτέ

pας τάξεως άnό έκείνην τοCι άνθpώnου λόγu:J έξελίξεως. Προση

λώσεις npός έvvοίας καθολικής άγάnης καί έλευθεpίας nρός 

φωτεινούς πνευματικούς όpίζοvτας πνευματικού έnιnέδου, 

πνευματικών όντων συντρέχουν είς τήv μετατpοnήv ούσιών καί 

δυνάμεων τής άνθpωnίνης ύnοστάσεως ώστε νά πλησιάζουν 

npός τήν έnιδιωκομένηv νέον πνευματική ζωήν. 

Ό διδάσκαλος Πυθαγόρας έδίδασκε τούς μαθητάς του ότι «ή 
παροχή είς τόv όpγαvισμόν μέσων ζωής άγvώv καί έκδήλωσις αί

σθημάτωv άγάnης καί άνθpωnισμού καί προσπάθεια ούσιαστικών 

σχέσεων μέ πνεύματα φωτεινά είναι ή έντολή τής ϋnεpθεv ήμώv 

δpώσης γνώσεως διά τήv άvαγέvνησιv τώv ψυχών μας. 'Επιτυγ

χάνεται διά τούτου εvα είδος έμβολιασμού ούσιώv καί δυνάμεων 

πνευματικών ύnάpξεωv npός τούς διαμορφωμένους πνευματι

κούς άvθpώnους τοιούτους bστις θά βοηθήση τήv μετατpοnήv 

τού τιτανικού οϋτως είnεϊν, άνθρωnίvου είς φωτειvόv όργαvι

σμόν. 
Ούσίαι τώv όnοίωv ή σύστασις έξηρτήθη άnό τήν ήλιακήv θε

τικήv έnιppoήv, χρησιμοποιούμενοι κατά npοτίμησιv διά τήν δια

τpοφήv τού άvθpωnίvου όργαvισμού, προσηλώσεις nρός έλεύ

θεpα πνεύματα καί θεότητας τώv δυνάμεων τής φύσεως θά συ

ντελέσουν τά μέγιστα είς τήv μετατpοnήv τού Συνδετικού Λόγου 

είς τήv φωτεινήν έκείvηv κατάστασιν ητις χαρακτηρίζει τήν τού 

ήλιακού λόγου. 
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Ano τα κuρια γvωρισμοτα rού αρχαιοu έλληvικού χαρακτή
ρος είναι η ισχυρώς άvεπτuγμεvη ικαvοτης προς παροτηρησιv 
τώv φαιvομεvωv τού εξωτερικού κοσμοu. Και η ικοvοτης ούτη ει
ναι σuνδεδεμεvη nρός τάς ελληvικας ψuχοφuσιολογικας θεω
ριος nερι της φuσεως, προς τήv όποιον ο Ελληv ησθαvετο αρ
ρήκτως έαuτόν σuνuφοσμενοv Ο Ελληv έγvώριζεv οριστα οτι ή 
φuσις ζη την αuτηv, όπως και εκείνος, ζωηv Και καθως σuvηθως 
σuμβαιvει, η nοροτηρησις τώv φαιvομεvωv τού ψυχικού βιοu. η 
οποιο ηuξοvετο εις την ομεσοv σχεσιv με την φύσιν, nροσελαμ
βοvε κατ' αvογκηv μορφηv οvαλογιας προς το συγγενή φοινομε
vο τού εξωτερικού κοσμοu Και είναι πολu χαροκτηριστικοv της 
ψuχολογιος τού Ελληvος, οτι η nλοuσια ελληνικη γλώσσα ήτο 
λιοv οvεnαρκης είς έκφροσιν τώv φαιvομεvωv τού έσωτερικού 
κοσμοu. 

Εις τον Ελληνα ήτο ισχυρώς άνεπτuyμεvοv το αίσθημα τού 
σuγκεκριμεvοu, που προηλθεv αnο την στεvηv του σχεσιv nρός 
την φύσιν. Διο και εν ικαvοnοιεϊτο είς τός έξεζητημεvας φρά
σεις τώv λεnτεπιλεnτωv ψυχικών κοταστασεωv. Movov με την 
βοηθειαv ζωντανής σuyκρισεως, όvολογιας η κοτολληλοu έπιθέ
τοu καί μετοφορος, λαμβαvομενωv ono την φuσιv, μovov έτσι 
11μπορούσε vo όnοκτηση nαλμον έσωτερικής ζωής η οφηρημεvη 
λεξις Και uπο την έnοψιv αuτηv εις το φιλοσοφικα σuγyραμματα 
τού Αpιο"τοτελοuς, τού Ελληvος τοuτοu με το κατ· έξοχηv έπι
οτημοvικοv και ξηροv και nuκvov uφος, οvα nδοαv σχεδόν σελί
δα, σuvαvτώμεν έκφραοτικούς τροποuς τής φιλοσοφικής 
γλωοσης σuvδuοζομεvοuς προς είκόvος που εxouv ληφθή όnό 
τήv φυοιv. 

Ό δεσμος προς την φυσιv έδημιούργει είς τον Έλληνα τό 
θουμαστοv οϊσθημα τού μέτρου Καί τό οϊσθημα τούτου τού μέ
τρου άπετρεnε τόv Έλληνα να καμη κατι που θα έταροσσε την 
όρμοvικήv ταξιν τώv φυσικών vομωv. Και ό χαρακτηριστικός όρο 
δια τον Ελληvα όφορισμος «μηδέν άγαν», έστω και cΊv έλεχθη 
όnο εvα τών λεγομένων εnτα σοφών, όμως ήχεϊ ώς άποφθεyμα 
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λαϊκής σοφίας, διότι καθορίζει τήν άντίληψιν τού όλου έλληνικού 
λαού. Καί τό αϊσθημα τούτο τού μέτρου έγίνετο έκδηλον είς 
όλος τάς έκφάνσεις τού έλληνικού βίου, συνετέλεσε δέ ώστε νά 
άναnτυχθή είς τόν 'Έλληνα άnηρτισμένον τό αϊσθημα τού ίερού 
παρελθόντος του. 

Τό αϊσθημα τούτο τού παρελθόντος καί αί μορφαί τής έκδη
λώσεώς του ένδιέφεραν έvαγωνίως τόν 'Έλληνα. Καί τό ζήτημα 
εϊλκυεν έξ ϊσου τήν nροσοχήν καί τών μεγάλων φιλοσόφων καί 
τών πολιτικών άνδρών καί τών έραστών τής άρχαιότητος, οί 
όnοίοι άφιέρωναν είς τήν ερευνάν της ίδιαιτέρας πραγματείας, 
όπως λόγου χάριν ό Μανεθώς, γράψας περί άνθρωnοκτονίας είς 
τό περί άρχαϊσμού καί εύσεβείας βιβλίον. Καί τό αϊσθημα τής άρ
χαιότητος έλάμβανεν είς τήν 'Ελλάδα σημασίαν προβλήματος 
ψυχολογίας καί ήθικής, διότι έθιγε τά άnασχολούντα τούς 'Έλ
ληνας προβλήματα: τής άναnτύξεως τού χαρακτήρος, τών ήθών 
καί έθίμων. 

Ό άρχαίος 'Έλλην άρέσκεται συχνά νά μελετά διττώς τήν φύ
σιν μέ τό σύνολο� τών φαινομένων της. Ό 'Έλλη� παρατηρεί δια
φοράς όταν έξετάζη τήν έσωτερικήν του ζωήν καί nαραβάλλη 
τάς έκδηλώσεις της nρός τήν πέριξ φύσιν. Είς τάς έκδηλώσεις 
αύτάς τής φυσικής του ζωής ό 'Έλλην αίσθάνεται πάντοτε έαυ
τόν ώς μέρος τής φύσεως, -φρονεί ότι ζή καί αύτή βίον παρεμ
φερή nρός τόν άνθρώnινον βίον. Είς τήν βάσιν τών θρησκευτι
κών παραστάσεων τού 'Έλληνος εύρίσκεται ή άντίληψις ότι είναι 
αύτόχθων, ότι ή γή ζή ζωήν γυναικός, ότι ή ζωή τού παιδιού 
όμοιάζει nρός τόν άναnτυσσόμενον σnόρον. 

Έξ άλλου nαρετήρει ό 'Έλλην είς τόν έσωτερικόν του κόσμον 
φαινόμενα πού δέν ύnάρχουν είς τήν φύσιν. 'Όθεν καί συνεnέ
ραινεν, bτι μεταξύ τού έσωτερικού του κόσμου καί τής φύσεως, 
ύnάρχει άντίθεσις, καίτοι συχνά ήτο δυνατόν νά έρμηνεύση τά 
ψυχικά φαινόμενα έnί τή βάσει τών άντιστοίχων φαινομένων όσα 
nαρετήρει είς τήν ζωήν τής έξωτερικής φύσεως. Ή έξωτερική 
φύσις, τό φυσικόν μέρος τού άνθρώnου καί μέρος άnό τάς πνευ
ματικός ένεργείας πού συνδέεται nρός τόν όνθρωnον - όπως ή 
άγάnη, ή όργή, ή πείνα - άnετέλουν διά τόν 'Έλληνα συμπαγές 
όλον. Άn' έναντίας, όλόκληρος τάξις φαινομένων τού ψυχικού 
βίου ήσαν καταφανώς άντίθετα nρός τήν έξωτερικήν φύσιν. Καί 
οί φιλόσοφοι, bταν διέκριναν τά φύσει δεδομένα ψυχικά φαινό
μενα ήρμήνευαν τήν άντίθεσιν πού ύnάρχει μεταξύ τών κατά φύ
σιν πράξεων καί τών κατ' έθος πράξεων τού άνθρώnου. Διά τού
το καί οί φιλόσοφοι καί οί ρήτορες, όταν έξηγούν νομικός σχέ-
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οεις, προοπuθούv vo διοσιειλουv τον ο γ p u φ ο v voμov οπο 

ων φ υ ο ι κ ο v voμov Εις uu ιος ολος τος πι::pιrιτωοεις η φυοις 

εvοεiιο ως οvτιθεοις 

Η οvτιθεοις ου ιη δια τους Ελλrιvuς ειχεv ιοτοpικηv οφε-ιη

ριuv. Συvηθως ομως ο Ελλrιv εvομιζεv, ΟΊι ιο φuιvομεvu τοϋ 

ψuχικοϋ βιοu ορμII ιηpι0v είχuν ιηv οροτην φυοιν Κuι ονολογωc, 

προς ιο φuιvομενu οuιης προοεποθει να εpμηνεuοιι ο Ελλην 

ιος ουνθε ιους εκδηλωοεις τοϋ ψuχικοϋ του βιου Ο Ελλην ειχε 

την οντιλ11ψιν, οι ι  η φυοις πορείχεν εις τον ζώνιο οργuνιομον 

δ1uφορους ιδιοτ11 rος, uι οποιuι οπηpτιζον διcιφορο ε θ η κuι 

τους ποικιλους χοροκ ιηρος. Κυριωτοτο δε οι ιδιοτητες ου ιuι 

που εδιδεν η φuοις εξεδηλοϋvτο εις τον ονθρωπον, 610 ιι ου roc, 

οντιθε ιως προς ιο λοιπο ζώα, εχει φuοιν ι 1ληρ1 ι. φuοιν ωλοκλη
ρωμενr1ν. φυοιν αποιετελεομεvην, οπως λεγει ο Αριοιοτελης 

Δuνcιμε1 δε ι1)ς διαρκούς κολλιεpγειος μιός και τ11ς uυτ!Ίς 

ιδιοτητος μη εμφuτοu, cιλλ επικτητου, απηpτιζετο εις τον αν

θρωποv ωριομενον εθος, και ηρχιζεν ο ανθρωπος ε θ ι ζ ε -
ο θ οι , ηρχιζε δηλοδη να εκδηλωvη ιην εξι ι ου ιην Ενεκο δε 

τιiς διορκοϋς οσκηοεως, ιο κεκτημενον εθος ε,ρριζωθη πλεον 

κcιι ιιε ιεβληθη, κωο ιον Στcιγιριτην, εις φυοικην ιδιοτητα Εγινl 
λοιπον ro εθος δεuτερα φυοις και απετελεοε ο ιοιχείον εις την 

ολοκληρωοιν τού ονθpωπινοu χοpοκτηρος και ο χαροκτηρ υπε

rαξε τον ονθpωπον ως θεοτης, οπως διδασκει ο Ηpακλειτος. 

Σιγα-οιγα, και εις εuρuτερον ολονεν εφαpμογην, ιο εθη απε
βαινοv η θ η και εγινοντο παραγοντες εις την διαπλοοιν τών 
εθ(jv ωρισμενης πολιτειας. Εις δε την κατοπιν κοι 1ιολεuκον φpο
οιν "ηθη και εθη .. ο Ελλην πεpιελαβε το οuνολον τών διοκpιτι

κcjv γνωριοματων και ι ιοτητων τοϋ ελληνικοϋ λαοϋ. τοσον τώ·; 

οχετικ(όν προς τον δημοοιον βιον, οοον και τών σχετικών προς 

τον ιδιωτικοv. Αλλο οπο το ποικιλο τcιϋτα εθη εχωριζον οι Ελλη
vες ωρισμενο εθη, το οποίο ιδιοιτερως εοεβοντο λογω της 

οποuδοιος και εύρuτερος άξιος των. Και ΙlΟΟν το εθη οσο επε

κρατοuν εις τους προγονοuς τών σuγχρονων, εις τους μοκο

ριοuς εκεινοuς ονδρος 0001 εζων κοτο τους εuδοιμονος χpo
vouς τr1ς μuθικης περιοδοu η απλώς εις το οπωτcιτον ποpελθον 

onou εις παραδεισιον κοτοστοσιν ετοποθετοuν οι Ελληνες και 
όλλοι λαοι την εuτuχιον. Δια τοϋτο και ωνομοζοντο το εθη οuτο 

«τα τοϋ πατρος εθη .. και είχον σημασιον ιερών εντολών Και εις 
τους επειτο χρονοuς ετιμώντο ως uποδειξεις τοϋ uψιστοu 

,,αγροφοu νομοu" Και ο θελων να ορθοποδη εις την ζωην ωωει
λε να κανονιοη τον βιον κοτα τα ποτριο εθη. 
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Είς τόν άνθρωπον τό αϊσθημα άπό τήν μή ίκανοποίησιν έκ τού 

παρόντος λαμβάνει μορφήν διαρκούς φαινομένου. Τό αϊσθημα 

τούτο ήτο λίαν άνεπτυγμένον καί είς τούς 'Έλληνας, τών όποίων ό 

εύαίσθητος χαρακτήρ έταλάντευε τήν διάθεσίν των καί μεθίστα 

αύτήν άποτόμως άπό τήν φαιδρότητα είς τήν δυσαρέσκειαν διά 

τάς έλλείψεις η τάς νομιζομένας έλλείψεις τού ένεστώτος. Καί 

έστpέφετο ό 'Έλλην είς τό παρελθόν - καί μάλιστα είς τό άπώτε

ρον καί άπώτατον παρελθόν - άπό τήν μή ίκανοποίησιν αύτήν είς 

τό παρόν, ή όποία καί όταν άκόμη συνέβαινε νά πληpούται ή χαρά, 

ένέκpυπτε τό δυνατόν τής δυστυχίας, όπως μαρτυρεί τό ίστόρημα 

διά τόν δακτύλιον τού τυράννου τής Σάμου Πολυκpάτους. Καί είς 

τό έξιδανικευμένο τούτο παρελθόν έζήτει ό 'Έλλην τήν ποθητήν 

ίκανοποίησιν καί τής ψυχής τήν είpήνην, -ό,τι έν γένει δέν πpοσέ

φεpεν είς αυτόν τό σύγχpονον περιβάλλον. 

Καί χαρακτηρίζει τόν 'Έλληνα, ότι, διακρινόμενος διά τήν ίσχυ

pοτάτην του τάσιν πpός πάν τό συγκεκριμένον, έγνώριζε νά ζή, 

όσον κανείς, είς τό παρόν. Καί όταν τούτο ήτο λαμπρόν ήσθάνετο 

ό 'Έλλην, ότι «ήδύ τόν βίον ζrϊν», ότι είναι γλυκερά ή ζωή. Καί όταν 

έπέπιπτον αί συμφοpαί, ό 'Έλλην άπεχώρει μέ τάς σκέψεις του καί 

τούς πόθους είς τό μακpινόν παρελθόν καί τό άνέπλαττε διά τής 

φαντασίας του ώς πεpασμένον εύτυχές παρόν. 'Αντιθέτως ό 'Έλ

λην δέν έγνώριζε νά έλκύση πpός αύτόν τό μέλλον, καίτοι προσε

πάθει νά τό διαγνώση διά τής μαντείας. Ό 'Έλλην δέν έτοποθετεί

το είς τό μέλλον καί δέν ήpέσκετο νά παραπέμπη είς αυτό τούς 

προσφιλείς του πόθους. Μόνον τό παρελθόν εδιδεν είς τούς πό

θους τού 'Έλληνος τήν έπιθυμητήν μορφήν. 

Τό αϊσθημα τούτο τού παρελθόντος καί ό τρόπος ζωής σύμ

φωνα πρός τά πατροπαράδοτα, «κατά τά πάτρια», ηνωναν τάς έπί 

μέρους παραστάσεις τής θρησκείας, τών έθών καί τών ήθών είς 

μίαν συνείδησιν, είς τήν συνείδησιν τής άδιασπάτου ένότητος 

τού παρελθόντος καί τού παρόντος. Ή ίσχυpά δέ άνάπτυξις τού 

αίσθήματος τού οίκείου παρελθόντος, έπλούτιζε τόν ψυχικόν 

βίον τc;)v 'Ελλήνων μέ πλείστα δεδομένα. Καί όπως τό αϊσθημα 

τού άδιασπάστου δεσμού πρός τήν φύσιν, οϋτω καί τά δεδομένα 

αυτά προσέδιδαν είς τήν περί κόσμου θεωpίαν τού 'Έλληνος χα

ρακτήρα ήρέμου συνδυασμού τών σκέψεων τού παρόντος καί 

τών άναπλαττομένων παραστάσεων τού παρελθόντος. Καί ό 'Έλ

λην εζη όχι μόνον είς τό ένεστώς άλλά καί είς τό άδιάσπαστον 

πpός αύτό παρελθόν. 

Μέ τήν πεποίθησιν ότι πάν τό ώpαίον εύpίσκεται είς τό πα

ρελθόν καί ότι ήμποpεί τούτο νό. έπαναληφθή είς τό παρόν ύπό 
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τον όρον τής τηρησεως τG)v π α τ ρ ι ω v , ο Ελληv ο πιστος εις το 

ποτρια ησθαvετο να υψωvετοι γυρο του ιοχυιJΟν το τείχος τής 

εθνικής παραδοσεως. Και το τείχος τούτο απεχωριζε τον Ελλη

vα όπο τους μη Ελληvας, τους οποιους ωvομαζε βαρβαρους. 

Κοιτοι δε rους Ελληvας διε1<ριvεv αvοχη εvαvτι τώv ξεvωv, ομως 

επιστευοv, οτι, αφού οι βαρβαροι δεν εζων εις την αυτηv γην, 

οπου εγεvvηθησαv οι πατερες τώv Ελληvωv, ήσαν ομετοχοι τG)v 

ελληνικών πατριωv, ήσαν ορα εις rους οvτιποδας τώv Ελληvωv, 

οι οποίοι και μοvοι ήσαν οξιοι να οvομαζωvτοι άνθρωποι. Και δεν 

θα μας έκπληξη το πρόγμα οταv αvαπολησωμεv, οτι εις το πα

τρια καταλεγοvτοι οι μεγαλοι, οι θεμελιωτικοι τού πολιτισμού έv

vοιαι που ιδρυοαv οί Ελληvες, - η έννοια τής πεφωτισμεvης ευ

σεβειας, η έννοια τής έλευθεριας, ηθικής, έθvικής t-:αι πολιτικής, 

η έννοια τού vομου, η έννοια τής δικης, η έννοια τής ορθής πολι

τειας, η έννοια τής προς τον πλησιοv αγαπης που πρώτος κηρυτ

τει Θαλής ο Μιλησιος και ολιγοv έπειτα Κλεοβουλος ο Λιvδιος 

και κατοπιv ολη ή φιλοσοφική παραδοσις μεχρι τού «έπιεικούς" 

τού Άριστοτελους και τής περιλαμπρου Στοός. 

Υπαρχουv εις τον Έλληνα στιγμαι που vομιζει οτι ή ολη 

σωτηρια του έγκειται είς την σεβασμίαv όρχαιοτητα, εις την μι

μησιν τής ζωής τώv προγόνων, εις την συvτηρησιv τώv πατριωv 

«Movov ουτω -λέγει ο Ίσοκρατης- και την πολιν μας θό 

σωσωμεv και των Έλλήvωv θα γιvωμεv σωτήρες». Τα vεα έθεω

ρούvτο βλαπτικα και αί έπιδεικvυομεvαι τασεις προς vεωτερι

σμους έγιvοvτο όντικειμεvον περιφροvησεως, διοτι ό vεωτερι

σμος έvομιζετο και ύποσκαψις τού πολιτικού καθεστώτος. Τα 

«παλαιό καί είθισμέvα και έννομα» τού Ξενοφώντος ε1vαι το ίε

ροv παρελθόν, περί τού οποιου οι Ελληvες όμιλούv μέ ευλά

βειαν καί ηρεμίαv. Τά vεα είναι κραυγαλέα, άπότομα και απερι

σκεπτα, διοτι οί σύγχρονοι έγιναν χειρότεροι, οί ήθικοί όροι τ ο ύ 

β ι ο υ ήλλαξαv καί ή όλη ζωη ώλισθησε πρός την παρακμήv. 
Ήδη είς τόv ·ομηροv ευρισκομεv την άvτιληψιv ταυτηv, όλλά κατ' 

έξοχήν είς τόv τέταρτον τού Χριστού αίώvα. Και ή τεραστία δύναμις 

τής παραδόσεως έμποδίζει τον "Έλληνα vά άπομακρυνθή άπο τα 

παλαια, διοτι. είς έvαvτίαν περιπτωσιv, διακόπτει τόv δεσμόν με τό 

παρελθόν καί γίνεται συνεργός είς την κατάπτωσιν τής πολιτειας, 

έξω τής όποίας δέν ύπάρχει διά τόv Ελληvα σωτηρία. 

Είς τήν συvειδησιv τώv Έλλήvωv τά παλαιά παρίστανται μεν 

ώς παρελθόν, άλλα συγχρόνως καί ως άκόμη ζών, έξακολουθη

τικώς. κοσμος. Και πρός τόv κόσμον τούτον συνδέεται ό Έλλην 

καί άπο καταγωγής, άλλά και μέ ποθους νοσταλγικούς. Καί είς 
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τόν κόσμον τούτον αποθέτει τός έλπίδας τής πληρώσεως προσ

δοκιών, τός όποίας τό παρόν διαψεύδει. Καί είναι λοιπόν εύνόη

τον, ότι τήν γήν όnό τήν όnοίαν έβλόστησαν οί πατέρες καί οί 

πάπποι καί όλοι έν γένει οί πρόγονοι, τήν γήν όπου έζησαν καί 

ήργόσθησαν κατά θείον έντολήν, τήν γήν αύτήν οί "Έλληνες ώνό

μαζαν nότριον γήν, -πατρίδα. Καί ένQ είς τήν ρίζαν τής λέξεως 

γή έμβόλλουν οί 'Έλληνες τήν έννοιαν τών παραγωγικών δυνά

μεων τού θήλεος, - είς τήν ρίζαν τής λέξεως πατρίς έμβόλλουν 

έννοιαν πού έκφρόζει τήν σχέσιν των nρός τό παλαιό. Διό τούτο 

καί «θεοί nατρQοι» ώνομόσθησαv οί θεοί πού έπροστότευσαν 
τούς «πατέρας», τούς προγόνους. Καί έγνώριζον οί όnόγονοι, ότι 

οί όρχο.ϊοι θεοί όμα προσφέρεται είς αύτούς ή νενομισμένη λα

τρεία, θό έnιδαψιλεύσουν τήν εύδοκίαν πού είχον χαρίσει είς 

τούς προγόνους. Χωρίς τόν θεόν, τόν nροστάτην τών προγόνων, 

είναι δύσκολον νό εύημερήση ή οίκογένεια, ή πόλις, ή πολιτεία. 

Καί τό αϊσθημα τού ίερού παρελθόντος ένίσχυεν έnίσης τήν συ
νείδησιν, ότι οί όnοθανόντες πρόγονοι έξηκολούθουν νά ζούν 

ύnό διαφόρους μορφός καί νό έnικοινωνούν μέ τούς όνθρώ
nους χάρις είς τήν λατρείαν καί τήν μαγείαν. Διότι ή λατρεία τών 

προγόνων όnετέλει θεμελιώδες θρησκευτικόν καί nολιτικόν 

δόγμα τού έλληνικού κόσμου. 

Μέ τήν αύτήν σταθερότητα οί 'Έλληνες έτήρουν τός γεωργι
κός παραδόσεις, αί όnοϊαι όnετέλουν τήν βάσιν τής ζωής τών 

προγόνων. Ή γεωργία πάντοτε είς τόν έλληνικόν βίον έθεωρεϊτο 

ή τιμιωτέρα καί ύψηλοτέρα ένασχόλησις, διότι τήν καθηγίαζεν ή 

θεία βουλή καί οί πολυχρόνιοι κάματοι τών προγόνων, διό καί 

έnροστατεύετο όnό τήν nολιτείαν. Άλλό καί όλλαι έκφόνσεις 

τού βίου ύnενθυμίζουν είς τόν 'Έλληνα nατρώαν καταγωγήν, 
ύnενθυμίζουν διαρκώς τό πάτρια. 'Ή θυσίας nροσέφερεν η 

έnραττεν κάτι κατ' έθος η έψαλλεν όρχαϊον όσμα, πάντοτε 

ηκουεν ό 'Έλλην τήν φωνήν τών πατέρων νό τού λέγη, ότι έτσι 
έτραγουδούσε ό πατέρας σου, έτσι έθυσίαζεν ό nόnnoς σου, 

αύτά τά cθιμα είχαν οί μακρινώτεροι πρόγονοί σου. 

Τό πάντα είς τήν Έλλόδα συνέτεινον νό όnαρτισθή είς τόν 

"Έλληνα συνολικόν αϊσθημα τής αρχαιότητος καί τής προσεγγί

σεως nρός τό παρόν. Καί τό αϊσθημα τούτο δέν ητο τυχαίον nρό

σκτημα είς τήν ζωήν τού 'Έλληνος, όλλά ριζωμένον ίσχυρώς καί 

άρμονικώς είς όλα τά φανερώματα τού έλληνικού βίου. Δι' αύτό 

καί ή ρήσις «ζήν κατά τά πάτρια» ήχεϊ είς τήν όκοήν τού 'Έλληνος 

όχι ώς διατεταγμένος δογματισμός, όλλά ώς ζωνανή φωνή, πού 

έρχεται μέν όnό τά βάθη τής ίεράς αρχαιότητος, όμως νομίζεις 
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va aκοuε rοι aπο πολu πληοιοv: Είvοι η φωvη τώv npoγovωv, τώv 

οποιωv τηv aορα rov 11αροuσιav ησθavετο εις πdv βήμα ο Ελληv. 

Και δεv είχε ποτε εις τηv ιστοριav πληρεστεpοv εφορμογηv ο 

βοθuς, ο ηρaκλειτειος πραγμaτι λογος του Μπορρες «Μας κu

βεpvouv οι vεκροι,, 

Γ 

Το λun11ρov φοιvομεvοv που rιορατ11ρουμεv σημεροv συ

χva-ή έλλειψις σεβοσμου προς ro πaτpια προέρχεται άrιο τό 

γεγοvος, οτι ο οuγχpοvος οvθpωπος όχι μovov ογvοεϊ το οικεϊοv 

rιαpελθοv, αλλο και δεv πpοσrιuθεϊ va το γvωpιση. Δεv έχει τήv 

rιεριεpγειοv τής γvωσεως τώv rιοτριωv. Εις τουτο λογου xopιv 

οφειλετοι οτι οχεδοv ελησμοvησaμεv εrιετειοuς του Ρηγο, του 

Κωvσταvτιvοu Οικοvομοu του εξ Οικοvομωv, του Δημητpιοu 

Βεpvαpδοκη, και rοσα άλλα' 

Είς τηv αpχαιαv Ελλαδα ό Ελληv δεv ήτο δυvατοv va μη 

γvωpιζη τα rιpιv, πώς δηλαδη tζωv οι πpογοvοι του. Δεv έπαυσε 

11οτε ο Ελληv va είvαι οικεϊος προς τος ιστοpιας, τους μuθοuς, 

τους θpυλοuς, τος άφηγriσεις όσοι αvεφέpοvτο εις το εθvικοv 

παpελθοv Και εις το rιαpελθοv τουτο, εις τηv ατμοσφαιpαv αu

τηv τώv rιατpιωv, έζωv και επιμελώς ετηρουvτο τα έθη τής λα

τρειας, τα εθη του βιοu, αί παpαδοσεις τής τεχvης και της λογο

τεχvιας. 

·Η ζωη τώv rιρογοvωv, οπως τηv όvαπαpιστωv οι πρόγονοι,

ήτο πολu διαφοpετικη άπο την ίδικηv των: Οι πρόγονοι τώv Αθη

vαιωv εγεvvηθησαv ύπό τό σχετικώς εϋφοpοv έδαφος της "Αθη

vοικrϊς πεδιαδος, ή όποια τους έτpεφεv ως τεκvα της, διό καί 

11σαv άπηλλαγμεvοι άπό πάσαν βιοτικηv μεριμvαv. Ο άνθρωπος 

tζη εϋκολοv βίον μέσα είς τήv εύδαίμοvα σuvείδησιν, ότι ήτο 

πλησιοv του θεού. Κατά τούς μακρινούς τούτους χρόνους τό 

θεϊοv εuρισκε τρόπον vά ζή μεταξu τώv άvθρώπωv, οι όποίοι έτί

μωv τουτο μέ άπλας πpοσφοpός όπό τό φuτικόv βασίλειον. Καί 

είς την ·Ε σ τ ι  α v ,  πρώτην, κατά τόv Ποpφύριοv, έθuσίοσαv οί 

Ελληvες, είς τήv Εστιαv που έσuμβόλιζε το κατ' έξοχήv κέντρον 

τc"jv πατρίων, τό οίκογεvειοκόv κέντpοv, τό ίερώτεροv τοuτο γε

γονός, οπως λέγει ό Τσάμπεpλοιv, τώv Άpίωv λαών. 

Η θεοτης έρχεται είς έpωτικός πpός τούς θνητούς σχέσεις, 

-και τούς άμείβει με θείον γοvήv. Καί άγοποϋv οί θεοί τούς άv

θpώποuς κοί τούς πpοσφέροuv ότίμητο δώρα, χόpις είς τό όποία

ζοϋv βίον ύψηλόv καί καθαρόν: Ή Δημήτηρ έρχεται άπό τήv μυ-
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θικήν Κρήτην, διέρχεται άγνώριστος άπό τήν Άττικήν καί γίνεται 

δεκτή είς τόν οίκον τού ήγεμόνος τής Έλευσίνος Κελεού, όπου 

άνατρέφει τόν μικρόν Δημοφώντα. Καί άποκαλύπτει είς τούς άν

θρώπους τό μυστήριον τής σποράς τού σίτου καί ίδρύει τά μυ

στήρια, τά όποία έξειλίχθησαν είς τό μέγα τελεστήριον τού έλλη

νικού λαού καί μάλιστα τής έλληνικής άριστοκρατίας. Καί μόνον 

έκτοτε οί άνθρωποι άρχίζουν νά προσδίδουν είς τήν ζωήν προο

ρισμόν ύψηλόν. 'Αλλά ή Δημήτηρ δέν προορίζεται είς τήν 'Ελευ

σίνα καί είς τάς 'Αθήνας, όπου ήλθε διά τής Ίεράς όδού. "Εδω

σεν έντολήν είς τόν άγαπητόν της νεαρόν Τριπτόλεμον να μετα

δώση καί είς τάς άλλας χώρας τό άγαθόν άγγελμα τής καλλιερ

γείας. Καί βλέπομεν συχνά είς είκόνας έπί άγγείων τόν Τριπτό

λεμον νά κάθηται είς πτερωτόν δίφρον καί νά κρατή δέσμην άπό 

στάχυα. Καί έvC;J κατηυθύνετο πρός τάς 'Αθήνας ή μεγάλη αύτή 

θεά, ή ίδρύτρια τού πολιτισμού, ή Δημήτηρ, έμεινεν είς τόν πενι

χρόν μέν άλλά στοργικόν καί ύποχρεωτικόν οίκον τού Φυτάλου, 

καί, εύγνωμονούσα, προσφέρει είς αύτόν τήν πρώτην συκήν, τής 

όποίας οί καρποί έπλούτισαν κατόπιν τούς 'Αθηναίους. 

Τήν αύτήν εύμένειαν έδειξαν καί άλλοι θεοί πρός τούς άν

θρώπους. Ό Διόνυσος προσφέρει κλήμα είς άπλούν καί πτωχόν 

ποιμένα τής 'Ικαρίας - άντάλλαγμα έγκαρδίου φιλοξενίας. Ό 

Διόνυσος έπίσης έρχεται άπό τήν Βοιωτίαν είς τήν Άττικήν, φι

λοξενείται άπό τόν βασιλέα της Άμφικτύοντα καί, ώς άντίδωρον, 

διδάσκει αύτόν τήν άνάμειξιν ϋδατος καί οϊνου. Καί ή 'Αθηνά, 

προστάσις τών 'Αθηναίων καί όλων τών 'Ελλήνων έν γένει είς 

τούς έθνικούς των πολέμους, θέτει καί έν είρήνη ύπό τήν προ

στασίαν της τάς 'Αθήνας, έκλέγει ώς οίκητήριον τόν είς τό Έρέ

χθειον ναόν, καί προάγει τούς 'Αθηναίους είς τής είρήνης τά 

έργα. Γίνεται προστάτις τής γεωργίας καί μεριμνςι περί τού 'Ερι

χθονίου βρέφους καί περί τού Βουζύγυ, ό όποίος διδάσκει τούς 

'Αθηναίους τήν ζεύξιν τών βοών είς τό άροτρον, όπως τό αύτό 

είχε διδάξει τούς 'Ελευσίνιους ή Δημήτηρ διά τού Τριπτολέμου. 

Τήν αύτήν πρός τούς άνθρώπους καί μάλιστα πρός τούς 

'Αθηναίους μέριμναν έπιδαψιλεύει καί ό 'Απόλλων, θεός τού 

φωτός, παντός φωτός, θεός τού πολιτισμού. Είναι ό ίερός πρό

γονος τών 'Αθηναίων. Καί διά τούτο όνομάζεται «πατρώος», 

ίδίως άπό τούς μεγάλους 'Αθηναίους, τόν 'Αριστοφάνη καί τόν 

Πλάτωνα, ό όποίος όνομάζει τόν 'Απόλλωνα καί «πάτριον έξηγη

τήν», έρμηνευτήν δηλαδή καί συντηρητήν τών παραδόσεων, 

προσνέμει λοιπόν είς αύτόν τήν τιμητικωτέραν προσωνυμίαν. Καί 

είς τόν Κεραμεικόν είχον άφιερώσει ναόν οί 'Αθηναίοι είς τόν 
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'Απόλλωνα κui ίδιuιτέpους iερεϊς ειχοv πpός τιμήν του οpισει 

Έτσι έζωv κuι έδpωv μεταξύ τώv άvθp�)nωv oi θεοι. Και οί άν

θρωποι ήσαν αξιοι να άπολαύουv τήv φωτειvήv ταυτηv σχέσιv 

Περί τώv ποpαδεισιωv τουτωv χρόνων oi Ελληvες επpεπε va λα

λούν μέ ευλάβειαv Kai ai είδήσεις, bσαι άvτλούvται άπό τό όσιοv 

έκεϊvο παρελθόν, ήχούv είς τήv άκοήv τώv άnoyovωv όχι ώς έnι

vοήματο, άλλά ώς άληθιvαί καί άδιάψευστοι άφηyήσεις Ήτο δέ 
φυσικόv οί όvθpωποι τώv παμπαλαίωv έκειvωv χρόνων vά έχουν 

και iδιοιτέpας οpετος Ο βίος των ητο απλούς, όπως άpμόζει εις 

τούς παλαιούς, βίος σωφpωv και έξησφαλιομεvος είς την αυ

τάpκειαv, βίος iκαvοποιημέvος άπό τήv yεωpyiαv, τήv όποiαv 

προσφάτως ειχοv δωρήσει oi θεοί. Οί όvθρωποι ήpyάζοvτο αύ

τηv άκpιβώς τήv γην πού τούς έyεvvησε Και διu τούτο αί yεωp

yικαί γενικώς έvασχολιΊοεις πpοσελάμβαvοv χαpακτηpα ιερουρ

γικών πράξεων, αi όποϊαι έπαvελαμβάvοvτο κατά τούς έπειτα 

χρόνους είς τό ίεpοτελεστικόv τυπικόν τώv μυστηρίων καί της 

λατρείας ·Η φυσική άnλότης τού βίου τώv προγόνων καί το 

πλησίασμά των πpός τό θείον καί πpός τήv γην έξέτpεφοv είς 

τόv όvθpωποv ύψηλάς πvευματικας ίδιότητας, αi όποϊαι πpοσέ
διδοv είς τήv ζωιΊν άpμοvίαv Οί "Ελληvες άπεvειμοv είς τους 

προγόνους σοφίαv, δικαιοσύvηv, άpετηv, εύσέβειαv, σεβασμόv 
άσυζήτητοv πpός τάς έπιταyάς της θεότητας 

Καί όv ήpωτάτο ό Έλλην της ίστοpικης περιόδου -ποίον βιοv 
npοτιμ(1- άvαμφιβόλως θά έλεγε, μαζί μέ τόv Ίσοκpάτη, τον βιοv 

τώv προγόνων: Διότι oi npόyovoι, όπως λέγει ό pητοδιδάσκαλος, 
είχοv τό δίκαιον εiς τάς ψυχός, διότι τόv έvάpετοv βίον των κα

τηύθυναν οχι τά ψηφίσματα, οί νόμοι, άλλά τά κατά παράδοσιν 

εύπpεπη ηθη Διότι -έξακολουθεϊ ό Ίσοκpάτης- ή προσπάθεια 

τώv παλαιών ήτο vά μή καταλύσουν τίποτε άπό τά πάτρια, vά μή 

προσθέτουν τίποτε ξένον πpός ούτά, vά μή μετακινήσουν ότιδή

ποτε οί πρόγονοι παρέδωσαν. 

Ή θρησκευτική πολιτική τιjv Δελφών -καi γvωpίζομεv αύτηv 

καλύτερα παρά τήv άληθινήv θpησκεiαv τού μεγάλου τούτου κέ

ντρου τώv θρησκευτικών κοί ήθικώv παραστάσεων- είχεv ένα 

πολύ χαpακτηpιστικόv γνώρισμα πού συvετέλεσεv είς τήv δημο

τικότητα τού δελφικού θεού καί εiς τήv καταπληκτικήν διαδοσιv 
της έπιppοης του. 

Οί Δελφοι, όπως είναι γνωστόν. άπέκτησαv, πλήv της θpη-
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σκεuτικής, μεγάλην σημασίαν καί είς τόν nολιτικόν καί είς τόν οί

κονομικόν βίον τής 'Ελλάδος καί κατώρθωσαν νά κερδήσοuν τήν 

σuμnάθειαν τών λαϊκών μαζών. Ό δελφικός Άnόλλων έστρεψεν 

ίδιαιτέρως τήν προσοχήν nρός τό ήθικόν μέρος τής θρησκείας 

καί έδημιούργησε τήν ίδιότunον δελφικήν θεολογίαν, είς τήν 

όnοίαν έλάμβανε ύn' όψιν τάς έκφάνσεις τού ψυχικού βίοι:.ι τού 

άνθρώnοu άσχέτως nρός τήν κοινωνικήν του θέσιν καί μέ κατα

φανή σuμnάθειαν καί σuγκατάβασιν nρός τούς άnλούς καί 

πτωχούς άνθρώnοuς. 

Καί είς nολλάς περιπτώσεις ό Άnόλλων έδείκνuεν ότι είναι 

ίδιαζόντως είς αύτόν άρεσταί αί nροσφοραί τών πτωχών καί μή 

κοινωνιt<ώς διακεκριμένων. Αύτό βέβαια δέν έσήμαινεν ότι άξίω

νε ό θεός τάς προσφοράς τών πλουσίων, όσοι nροσήγοντο μέ 

άnλότητα ψυχής. Διότι αί έν γένει μετριόφρονες θuσίαι ήσαν είς 

τόν Άnόλλωνα άρεσταί, όπως καί αί άφελείς έρωτήσεις τών 

πτωχών γεωργών διά τήν τιμήν τού σίτου καί τών ζώων καί διά 

τήν άνεύρεσιν άnωλεσθέντων πραγμάτων. Καί άnό τάς λαϊκός 

αύτάς συμπαθείας ή δελφική θρησκεία άnέκτησε σημαντικήν 

ήθικήν δύναμιν. 

Άλλ' ένQ οί Δελφοί έξετίμων τόσον όρθώς τήν σημασίαν τής 

θρησκευτικής ίσότητος καί τό πλεονέκτημα ότι είχον κερδήσει 

τόν λαόν -κατεvόοuν συγχρόνως καί τήν άξίαν πού άnέδιδεν ό 

λαός είς τήν άρχαιότητα, τήν άγάnην δηλαδή τού λαού nρός τάς 

άρχαίας διατάξεις, nρός τά πάτρια. Καί ή άρχαιότης αύτή παρου

σιάζει διά τάς θρησκευτικός διατάξεις στοιχείον πολύ σπου

δαιότερον παρά διά τόν nολιτικόν βίον. ·Ό,τι είναι άρχαίον είναι 

καί ίερόν, άκριβώς διότι είναι άρχαίον. Διά τούτο οί Δελφοί, πού 

άnέβησαν θρησκεuτικόν κέντρον τόν έβδομον nρός τόν έκτον 

αίώνα, έχρησιμοnοίησαν τόν τύπον: «κατά τά πάτρια». Καί ή 

χρήσις αύτή έτέλει ύnό τήν nροστασίαν Άnόλλωνος τού «Πα

τρώου», ό όnοίος όχι βέβαια τυχαίως έταuτίσθη τόν πέμπτον 

αίώνα nρός τόν Πύθιον, τόν είδικόν θεόν τών Δελφών. Καί χάρις 

είς τόν τι!nον τούτον «κατά τά πάτρια», γνώριμον έν γένει είς 

τούς "Έλληνας άnό τού έβδόμοu αίώνος, οί λόγοι πού έξεnορεύ

οvτο άnό τούς Δελφούς άnέκτων ίδιάζοuσαν έννοιαν καί άξίαν. 

Ή παλαιά λοιπόν έκφρασις έλάμβανεν όχι μόνον έννοιαν ίερού 

παραγγέλματος τών πατέρων, άλλά καί χαρακτήρα θρησκευτι
κής έντολής, πού έξεφέρετο άnό τό μεγαλύτερον θρησκεuτικόν 

κέντρον τήςΈλλάδος. 

Γενικώς nαρατηρούμεν ότι ή έφαρμογή τού τύπου «κατά τά 

πάτρια» είς οίανδήnοτε έκφανσιν τού βίου μαρτυρεί, ότι ό τύπος 
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οuτος ητο οκριβc,)ς διαδεδομεvος. Και εις τος nλειοτος περι

π rωσεις εξεφραζε το ζr;1v cιισθι)μο τοΟ Ελλιινος εις την σχεσιv 

rou προς τα ποτριο. - εις rηv θpησκεuτικηv μrιλιστο περιοχην 

εvισχuε την σuvτηριιτικοτιι ro rr°ις θρησκεuτικης λο rρειας Ο,τι 

εσχετιζετο npoς την θριισκειοv ιιετεδιδετο ano γεvεός εις γε

vεοv ως καθηγιοομεvοv απο την ορχcιιοτητο Και το αιοθημο 

rouτo τιϊς ορχcιιοτητος εχpησιμεuεv ώς σuvδετικος κρικος εις 

rηv ζωηv rώv εί::JG)ν και εθιμωv και ετεθη ως βασις του αγpαφοu 

ηθικοu voμou Και η nολιτειο, βοσιζομεvη εις το οισθημο τοuτο, 

πpοοποθεί, uno την προοτοοιοv ωυ. να ειοογη εις τον βιοv τος 

ιδικας της διατοξεις, - η δε δελφικη θρηοκεια, σrενG)ς σuvuφα

σμενιι προς τον nολιτειακοv βιοv εvισχuει τους χρηομυuς της 

με την ιδεαv τώv nοτpιωv. 

Το οuτο αισθημα της ορχαιοτητος ήτο εκδηλοv και εις την τε

χvην και εις την λογοτεχvιαv. Movov uno τό φώς του σεβοομοu 

προς την ορχcιιοτητο ήτο δυνοτοv να vοηθη η αyοπη του κολλι

τεχvοu προς την κολλιτεχvικηv nαροδοσιν ις την ορχαιαv Ελ

λοδο η ποραδοσις δεν εφοvεuε την τεχvηv, τouvovτιov εχρηοι

μεuεv ως uyιες cιvασrαλτικοv και εnιοχετικοv κεvτροv. Movov 

ολιγοv κατ· όλιγοv μετεβαιvεv ο καλλιτεχvης είς τό vεov, και 

cιφοu κcιτωpθωvεv πpοηγουμεvως να τελειοnοιηση το παλοιοv 

δε ομεvοv Και nαλιv ομως, nοpαλληλως προς το παλοιον του

τον δεδομεvοv, εnι noλu ακομη έξηκολοuθοuv να ύφιοτοvται και 

τα παλαιοτεpο στοιχείο τώv πριν τcισεωv και σuμnοθειώv. 

Τα αuτα σuvεβαιvοv κοι είς τηv λοyοτεχvιοv. Movov βαθμη

δοv οι ποιητοι εισηyοv το vεov και npooεnόθouv συγχpοvως, 

φειδωλοι, πολυ φειδωλοι. vά άπομακpuvωvται απο την άpχαιοv 

παpαδοσιv Καί είς το έπος και εις την λυpικηv ποιησιv και είς τό 

δράμα λavθavouv πολλα στοιχεία παλαιάς npοελευσεως, άσχετα 

προς το ζωτικοv διαφεpοv του παρόντος, όπο τα οποία ομως ο 

ποιητης δεν ήτο δυνατον να αποχωpισθή, χωpις να διακόψη πα

ντο δεσμοv προς την παράδοσιν τήv όποιον είχε καθιεpωσει ή 

οpχοιοτης. Ούδέποτε κατ· ούοίαν ούτε ή λογοτεχνική, ούτε ή 

κολλιτεχνικη nαpαδοοις τών "Ελληνων διεκο ε το νήμα πpός 

τιiv όpχαιοτητα. Άπλώς και μονον τό νημα τοuτο συνυφαίνετο 

εκαοτοτε προς τα νεα στοιχεία του παpοντος. Και όχι σπανιως 

δυναται ό έρευνητης να διακpινη τό νήμα που έφθασε μέχρι της 

"πολιδς άpχαιότητος". 

·Ημποpοϋμεν δέ νά ίσχυρισθώμεv, χωρίς ύπεpβολήv, ότι είς

τήν άρχοίαν Ελλάδα τό αϊσθημα τής άρχαιότητος ήτο έν άπό τά 

θεμελιώδη στοιχείο τής περί κόσμου καί βίου θεωρίας τών Έλ-
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λήνων. Οί "Έλληνες έντός μόνον τού ίερού των παρελθόντος ητο 
δυνατόν νά κατανοήσουν έαυτούς. Ό 'Έλλην έζη είς τό ένεστώς 

ύnό τήν εύεργετικήν αϊσθησιν τής έγγύς η άnωτέρας άρχαιότη
τος, όπου τά πάντα ήσαν ώραία καί ύnό τήν άρχαιότητα αύτήν 
ηλnιζε τήν λύσιν τών ζητημάτων όσα τόν άnησχόλουν. Καί τό αϊ
σθημα τούτο τής άρχαιότητος έξεδηλούτο μέ θαυμαστήν συνο

λικότητα, άκεραιωμένον, πλήρες. 'Άλλωστε ή όλοκλήρωσις διέ
κρινε τόν όλον έλληνικόν βίον. 

Τό μακρινόν παρελθόν, ήτο συνδεδεμένον είς τήν ψυχήν τού 
"Έλληνος μέ τό παρόν πολύ ίσχυρότερα παρ' όσον μέ τό μέλλον. 
Είς τό παρελθόν ό "Έλλην εϋρισκε τήν ήρεμίαν τών ποθητών πε

ρασμένων αίώνων καί έναnέθετεν έκεί τάς όνειροnολήσεις του 
μετά τήν κόnωσιν άnό τό άγροικον ένεστώς. Ή λατρεία nρός τό 

παρελθόν καί τό αϊσθημα πού ήμnόδιζε τόν 'Έλληνα νά μετατοnί
ζη τά ίδεώδη του είς τό μέλλον έξεδηλούτο καί είς τάς θρησκευ
τικός του παραστάσεις. Οί θεοί, χωρίς νά έξαιρήται οϋτε ό Ζεύς, 
είχον nεριωρισμένην γνώσιν τού μέλλοντος. Ή παντογνωσία των 
ήτο nεριωρισμένη άnό τό παρελθόν καί τό παρόν, καί μόνον έλά
χιστα άnεκαλύnτετο είς αύτούς τό μέλλον. Είς τήν τάσιν του ό 

"Έλλην νά μάθη διά τής μαντείας τά μέλλοντα προσπαθεί έντρο
μος νά διαγνώση τήν τύχην του: Άλλ' οί θεοί είς τό.ς άnαντήσεις 
των σφάλλονται συχνά, άφού καί δι' αύτούς, όπως εϊnαμεν, είναι, 

είς πολλά, μυστηριώδες τό μέλλον. 
Ίδού λοιπόν ή σχέσις τών 'Ελλήνων nρός τό παρελθόν. Άnε

κρυσταλλώθη είς μορφήν πού έντέλλεται νά ζούν «κατά τά πά
τρια», μέ γνώμονα δηλαδή τά κατά παράδοσιν ηθη καί έθη. Καί 

άnηργάσθη τήν άτμόσφαιραν τών πολυχρονίων ύγιών λαϊκών πα
ραδόσεων, αί όnοίαι συνετέλεσαν είς τήν δημιουργίαν αίωνίων 

μνημείων ήθικής, πνευματικής καί καλλιτεχνικής παγκοσμίου άξίας, 
αίωνίων παιδευτικών καί μορφωτικών τύπων. Καί έnί τών τύπων 
τούτων μένει άnαρασάλευτος πάσα κ α τ ά Λ ό γ ο v παιδεία. 
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ΠΛ. ΔΡΑΚΟΥΛΗ 
(πεp. «ΕΡΕΥΝΑ .. 1906J 

Ως uπεσχεθην εις ro τε:uχος rou Ιοuλιοu, εξ οφετηpιας του 
οuγκpοτηθεντος εν Παρισιοις τον Ιοuνιον θεοσοφικού Σuνε:
δpιοu, όσμενως διδω εντcιι1θα μιαν γενικην, αλλο ώς οίον rε 
σαφη ιδεον περι τού χαρακτήρος και τής διδαχής τού σuγxpovou 
θεοσοφικού κινημοτος Η θεοσοφιο δεν είνε νεοτεuκτός τις θε
ωpιο, ολλ' εινε φιλοοοφια οpχαια ερειδομε:νη έπι έτι όpχαιοτέ
pας επιγvωσεως τών νομων τού βιοu Οι εpεuνηται τής Αλη
θειος εν τή όpχοιοτητι κα rεληξαν είς όπαp rισμον οuστημοτικής 
σειράς ποpισμοτων εις ην η Σχολη τής Αλεξανδpειος πpωτη 
έδωκε το ονομο θεοσοφιο, κατο τον τρίτον αίώνα μετά Χριστόν 
Ο Αμμώνιος Σακκάς ήτο ο ιδρυτής οuτως ειπείν, τής θεοσοφι-

κής Σχολής, επεξεpγοσθεις σuοτημο οuγκριτικ,ϊς φιλοσοφίας 
και θpηοκειος ένσωμοτούν όλο τό στοιχείο τής θεοσοφικής δι
δαχής οοο κοτισχuσον δια μεσοu τώv οίωνων, οπομειναντο όδpο 
και ονομφισβητητο Ο Ωpιγενης, ό Πλωτίνος, ό Ποpφupιος, ό 

Ιομβλιχος ,1σον οι κοpuφοϊοι φιλοσοφοι τής Σχολής τούτης, 
ωνομοζοντο δε uπ· άλλων μεν Εκλεκτικοι, ή Αvολογητικοι, ύn 
ολλωv δε Νεοπλατωνικοί ή θεοσοφοι "Ητο ευρύτατο διοδεδο
μενη η διδοσκολιο των κοί nεpιεκλειε τpεϊς θεμελιωδεις οpχός. 
Εδιδοσκεν ο ) οτι uφιστοτοι unεpτότη θειο ούσιο έξ ής οποσο ή 

οpοτη και οοpοτος φuσις έξεnοpεuθη κοί είς ην πόλιν θά εισπο
pεuθιϊ. β ) οτι ο ονθpωπος εινε όφθοpτον όv θείος καταγωγής 
κοι δεκτικοv άπειρου τελειοποιήσεως έπί σκοπώ έμφονείος τού 
θειοu έv άvθpωπιvη μορφή και γ ) ότι ύnάpχouv έv τή φύσει δu
νομεις vοημονες, έv δε τώ άvθpωπω ανεξάντλητος δημιοupγι
κοτης έv λοvθαvούση κοταστάσει εύpισκομέvη κοί άvομέvοuσο 
ανοπτuξιv κοί χpησιμοποιησιv έv τQ θείω έργω τής κοσμικής 
άνελιξεως. Αγvοτης καί άφιλοuτίο είvε ού δύο όροι ώv όvεu ού
δεμιο πpοοδος κοτοpθούται. Κατά συνέπειαν, οί προσερχόμενοι 
είς τήv θεοσοφικήν έπίδpασιv διηpούvτο είς βαθμούς μυήσεως 
άνολογως τού βαθμού τής άγvοτητος καί άφιλοuτίας είς όν κο
τωpθοuv να φθάσουν διά τής πpοσπαθειος των. Είνε πpόδηλοv 
ότι τιθεμεvης τής άφιλοuτίας ώς βάσεως οίοuδήποτε φιλοσοφι
κού η θρησκευτικού τρόπου τού σκεπτεσθαι, πνεύμα άvεξιθpη
σκειας καί δή φιλαλλοδοξίας διεκpι ε τούς είpημεvοuς θεοσό
φοuς. υvτως ό ·Αμμώνιος Σακκάς έπεμεvε διδάσκων καί ύπομι-
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μνήσκων ότι όλοι αί φιλοσοφίαι τής 'Ελλάδος, ώς έπίσης καί τών 

άλλων χωρών, έτέλοuν έν πλήρει άρμονίQ, ώς πρός τά ούσιώδη, 

αί δέ διαφοραί των ήσαν άνάξιαι λόγου άτε μή θίγοuσαι τήν ού

σίαν. 'Ότι πράγματι δέν δύναται άλλως νά σuμβή, διότι πόσοι αί 

ούσιαστικαί δοξασίαι τών άνθρώπων προέκυψαν έκ μιάς καί 

ένιαίας παναρχαίας κοινής πηγής, ης τά στοιχεία εύρίσκομεν είς 

πάν θρήσκευμα τού κόσμου. Αύτή άκριβώς είνε ή στάσις τών 

σημερινών θεοσόφων. 'Έχοuσιν ύπό έρεuναν τά ποικίλα καί πα

ντοία θρησκεύματα καί φιλοσοφικά συστήματα, άδιαφορούσιν 

ώς πρός τάς έποuσιώδεις διαφοράς των, διαβλέποuσι τόν μίτον 

τής όμογενείας όστις διήκει διά πάντων, καί βαίνοuσι κατ' εύ

θείαν είς τήν κοινήν αύτών ούσίαν διότι αύτή είνε ή άλήθεια, ή 

μία, αίωνία άληθεία, ής αί παντοδαπαί δοξασίαι είσίν άπλαί έκ

φάνσεις. 

Αί δοξασίαι έρχονται καί άντιπαρέρχονται, άλλ' ή άλήθεια μέ

νει είς τόν αίώνα. Ή άλήθεια είνε ή σύνθεσις τών νόμων καί τών 

παντοίων αύτών έκφράσεων έν πάσαις ταίς έποχαίς καί έν πόσι 

τοίς έθνεσις, όπως ή λευκή άκτίς τού ήλίοu είνε ή σύνθεσις όλων 

τών χρωμάτων καί όλων τών άποχρώσεων. Ό τρόπος ουτος τού 

σκέπτεσθαι ηρχισε νά ύποφώσκη εύθύς μετά τάς έπαναστάσεις 

τάς σuνταραξάσας τήν Εuρώπην πρό έξηκονταετίας. Τό κράτος 

τού δογματισμού είχε καταπέσει ύπό τήν άκατάσχετον άνάγκην 

τού άνθρωπίνοu πνεύματος νά έρεuν(:ι, μεταβάλη καί άναδη

μιοuργή. Ή έρευνα άγαπ(:ι τήν έλεuθερίαν καί άρνείται νά περιο

ρισθή είς κρυσταλλωμένος θεωρίας άποκλειούσας τήν παραβο

λήν καί τήν σύγκρισιν. Είνε λοιπόν φuσικόν ότι απαξ άφέθη ή άν

θρωπίνη κρίσις έλεuθέρα νά μορφώνη τάς πεποιθήσεις της, έδει 

νά έμφανισθή ή συγκριτική αϋτη μελέτη τών θρησκειών καί φι

λοσοφιών, ή έρευνα αϋτη τής άληθείας έν μέσC!) τών πολυσχιδών 

συστημάτων. 'Ότι προσέλαβε τό όνομα θεοσοφία, είνε περίπτω

σις δευτερευούσης σπουδαιότητος, διότι ή είρημένη δράσις 

ήδύνατο νά γίνη γνωστή ύπό οίονδήποτε άλλο όνομα. 'Ίσως άλλο 

τι όνομα θά ήτο εύστοχώτερον, άλλά όπως καί άν ώνομάζετο, ή 

ούσία είνε ή αύτή. Έξ άλλου δέ διά τής συνωνυμίας συνδέονται 

δύο έποχαί παράλληλοι ώς πρός τόν χαρακτήρα καί τήν άποστο

λήν των -ή καθ' ήμός έποχή καί ή έποχή τής 'Αλεξανδρείας. Ή 

νεωτέρα θεοσοφία άνέτειλεν ώς άνάνηψις άπό τών δεσμών είς 

άς κατεδίκαζον τό άνθρώπινον πνεύμα ό δογματισμός καί ή 

πρόληψις τού ύπερφuσικού. Πρώτον δίδαγμα τής συγχρόνου 

όπως καί τής άρχαίας θεοσοφίας είνε ότι δέν ύπάρχει ύπερφu

σικόν· ότι ή θεότης δέν είνε ύπεράνω, άλλ' έντός τής φύσεως 
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και οτι οuδεποτε οποκλειε rοι το ε..ρεuvάν Ο δοyμο rιομος τc,1ν 

uλoφpovωv δεν είνε ολιyωτεpοv ολεθριος τσύ δογματισμού rων 

θεολοyων Το δοyμu οτι το uγνωσru ημίν ειvε ονuπομκτu, οuyκε

φολοιοϊ την λεyομε..νr1ν επισrιιμονικηv οτuυιν, αλλ εvτοuτοις 

είvε δοyμα, τοuτεοτιv cιuθαιpεως βε[:\αιωοις, και ως τοιούτον 

δεσμεuει την αvθρωπιvιιv όιοvοιuv οποκλειοuσcι το φώς ιr)ς 

έρεuvης. Η Θεοσοφιu λοιποv διuμuρτupετuι κuτ ομφοτεpων 

1ώv ειδG)v τοuτωv τού δογματισμού - rou τε θεολογικού και rού 

επιστημονικού, και έvεφcιvιοθη οκριβως καθ ηv ο rιyμηv η τοιοu

τη διομαρτupιu r'ιτο επειyοuσα διοτι σuvτριβεντοc; τού θεολογι

κού δογματισμού, ηπειλει ιοv κοομοv δια μει(οvος ιuραvvιuς ο 

έπιστημοvικος δοyμu rισμος Η Θεοοοφιο οω(ει οπο -ro δικτuu 
τής ψεuδεnιστημης τοvιζοuοcι οτι uληθης επιστημη εινε.. η ερεu

vu και το σεβuς Το περιερyωωτu nrJοβλημοτu τής ψuχολοyιuς, 

η ψεuδεπιστημη θu διετιθετο να οψηφιση, ολλ η Θεοσοφιu τu 

ηyογεv εις το μεοοv προς ερεuvοv κcιι εξηyησιν Υπορχοuv υψr1 

είς το οποία η Αvθρωποτης μελλει v αναρρίχηθή Η ψεuδεπι

στημη αγνοούσα οuτα θα προuτιμu να το θεωρησωμεv ως αvu

πορκτο. Η Θεοοοφιο ομως μας ωθεί εις την κοτuκτησιv τώv 

οyvωστωv προyμοτικοτητωv και αποκολuπτει ημϊv πεδιοv επι

στημης εuρuτοτοv και δη οπειροv. Η Θεοσοφιο uπεvθuμιζει εις 

τούς (ηλωτος αύτής οτι το Σuμnuv και τους κοσμους του, διεπει 

σuοτημο vομωv ακομπτωv οιωvιωv και αvολλοιωτωv, βοηθεϊ δε 
ημάς ιvο, ερεuvώvτες τους vομοuς τοuτοuς, σuvαyωμεv το σu

μπεροσματο μας και ρuθμιζωμεv τον βιοv μας Προς επιτελεοιν 

τής θεοσοφικής αποστολής ίδρuθη τώ 1875 η Θεοσοφικη Ετοι

ριο Πρώτοι ιδρuται της ήσαν ο αμεpικοvος Σuvτοyμοτupχης 

Ολκωr, και η pωοσις Ελεvη Βλοβοτσκu Περι ομφοτερωv προ

σηκει να ομιλήσω ειδικώς οπως ο οvοyvωστης μορφωση οκριβη 

yvωμηv nερι τής άξιος των ως μοχλϊοv τής πνευματικής οvοyyε

vτ1σεως ηv εvεκαιvισεv η uπ· αυτών ιδρuθεϊσο Ετοιριο. Αλλο 

προηγουμένως θα συμπληρώσω τός ειδησεις τοuτας πεpι τού κι

vημοτος. Το κοτοστατικοv τής Ετοιριος οyyελει ως τριπλούν τον 

σκοποv εις ον παν μέλος ούτής καλείται v όποβλεπη. τον εξτϊς 

ο) δημιοuρyησιv πuρήvος ποyκοσμιοu οδελφοτητος τώv αν

θρώπων οδιοκριτως φυλής, θρηοκειος, φuλλοu. ταξεως. χρωμο

τος. β ) εvθορρuvσιv της σπουδής τcόv ανατολικών φιλολογιών. 

θρησκειών. φιλοσοφιών και επιστημών. y ) ερεuvοv τώv μηπω 
έξηyηθέvτωv vομωv τής φuσεως, και τώv λοvθοvοuσώv δuvαμε
ωv έv τώ οvθρωπω. 

Εnεκειvο τού τριπλού τοuτοu σκοπού. η Εταιριο οuδεv ολλο 
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άπεκδέχεται άπό τά μέλη της. Δύνασαι νά είσαι θεοσοφιστής καί 
νά φρονής όπως θέλεις, ύποτίθεσαι μόνον άφορών είς εν τών 
όνωθι τριών κεφαλαίων δράσεως, ιϊ είς δύο καί είς τά τρία άλλ' 
είς τό πρώτον άπαραιτήτως. Είνε πρόδηλον όρο ότι τά διδάγματα 
τής "Εταιρίας δέν είνε δόγματα άλλά ύποθέσεις έξηγούσαι πολ
λά φαινόμενα καί λύουσαι πολλά προβλήματα. Ύπάρχει έν μέσ'-!) 
τών θεοσοφιστών ή παράδοσις καί παρά πολλοίς έξ αύτών ή πε
ποίθησις ότι τήν Έλένην Βλαβάτσκυ έδίδαξαν μεγάλοι τινες 
έρευνηταί τών νόμων τής φύσεως, οϊτινες εύτύχησαν ν' άναπτύ
ξωσιν έν έαυτοίς σπουδαιοτάτας τινας έκ τών λανθανουσών δυ
νάμεων έν παντί άνθρώπ'-!), καί ότι πράγματι ή Έταιρία τελεί ύπό 
τήν διεύθυνσιν τών μεγάλων άλλ' άφανών τούτων άνθρώπων. 
'Εντός βραχέος χρόνου, ή Έταιρία κατέστη πολυμελής καί εϊλ
κυσεν είς έαυτήν πολλά τών διαπρεπεστέρων πνευμάτων τής 
έποχής μας. Κλάδοι αύτής ίδρύθησαν έν πλείσταις χώραις τού 
κόσμου. Εις ηκμαζεν έν Κερκύρςι πρό είκοσαετίας, έκπνεύσας 
βραδύτερον έλλείψει μελών. TQ 1885 ητοι δεκαετίαν μετά τήν 
ϊδρυσιν, ηκμαζον 125 κλάδοι, τQ 1895 ό άριθμός αύτών ητο δι
πλάσιος, σήμερον δέ τά μέλη τής "Εταιρίας καθ' όλον τόν κό
σμον είνε περί τάς 30.000 καί άντιπροσωπεύουσι πάσαν έθνότη
τα καί πάσαν θρησκείαν. "Έν διεθνές Συνέδριον αύτών συγκρο
τείται κατ' έτος. Φέτος, ώς εϊδομεν, συνεκροτήθη έν Παρισίοις, 
πέρυσι δέ έν Λονδίν'-!), καί κατά τό προσεχές έτος, τό θεοσοφι
κόν Συνέδριον θά συγκροτηθή έν Μονάχ'-!). Ή διεξαγωγή τού έν 
Παρισίοις Συνεδρίου ητο λίαν έπιτυχής. Μεγαλοπρεπές μέγαρον 
έν τή όδQ Μαγγελάνου, παρά τά Ήλύσια πεδία, έχρησιμοποιήθη 
πρός τούτο καί τάς έργασίας ένεκαίνισεν ό 'Όλκωτ. Άνεγνώσθη
σαν μελέται ποικίλων θεμάτων άναφερομένων είς τά προειρημέ
νο κεφάλαια. 'Ιδίως έξετιμήθη εν ώραίον άνάγνωσμα τού 'Ινδού 
Ταραπορβάλα άναπτύξαντος τήν ίδέαν ότι ή εύδαιμονία είνε μό
νον έφικτή είς τόν στέργοντα νά καθιστςi έαυτόν πηγήν εύδαιμο
νίας άλλων, καί ότι ή εύδαιμονία έπιζητουμένη ούδέποτε έπιτυγ
χάνεται. άλλ' είνε άναπόδραστος όταν άnλώς τήν άποδεχώμεθα 
ώς έnεισόδιον τού βίου μας καί οιόνεί ώς άnροσδόκητον άμοι
βήν ύnηρεσιών μας ύπέρ τής Άνθρωπότητος. Έπίσης έξετιμήθη 
τό άνάγνωσμα τού όγγλου Mead, έρευνητού τών άρχών τού Χρι
στιανισμού. Ό Μήδ ώμίλησε «περί τής θρησκείας τού λόγου» καί 
είπεν ότι ϊνα έννοηθή ή φιλοσοφία τού Χριστού, δέον πρώτον νά 
έννοηθώσιν αί διδασκαλίαι τών έλλήνων ίδίως τού Πυθαγόρου 
καί Έρμού τού Τρισμεγίστου. 

Ή θεοσοφική θεωρία είνε ότι ό άνθρωπος είνε άφθαρτος, ότι 
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φεpει τpιο περιβλημοτα εν πεpι το ολλο. Το ορα rov σώμα εϊνε εν 
τώv τριών πεpιβλημοτωv κοί όταν ό θαvοτος οr:οσπά οπο rov ον
θpωποv το σc;Jμο, οποσπό και τα όυο ετεpο nεpιβλημοτο Τώv 
δυο τουτωv το μεν εγγuς του σωμcηος χρησιμευει διαpκουσης 
τής ζωής, οπως διοχετευη εις rov uλικοv όpγοvισμον την ζωτικο
τητα τού μεθεπομεvου στοιχειου. Εχει συστοσιv οιθεpιαv και 
όvομοζεται τεχvικc;Jς «αιθεριοv σώμα,, Υφιστο rοι πpό τής γεv
vησεως τού υλικού σωμοτος και αποθvησει μετο τον θοvοτοv 
ούτού. ΕΤvε ελοστικοv και εnομεvως οuξομοιούται rό μέγεθος 
κατά τος πεpισrοσεις, μολιστο εvιοτε άπομοκpυvετοι αφιvοv το 
σώμα έv ληθοpγω. Το μεθεnόμεvοv στοιχείον είvε τpοποv τιvα 
διοκεχυμεvοv έ.:v τή φυσει, αλλά npοκειμεvοu vά συμβή ουλλη
ψις άnεpγαζεται έστιοv ιvα επιδαψιλευηται εις το οιθέpιοv σώμα 
η διοχετευτεα ζωτικοτης Τεχνικώς δυvαται vά όvομοσθή «nvoη 
ζωής» Προς εύκολιαv τού λογου τα τpια ταύτα στοιχεία αnοκα
λούμεv δι' ένος όvοματος «ανθρωnιvοv σώμα», αλλα αυτα τα τpια 
δεν είvε ολοκληpοv τό άνθpωnιvοv όv. Εχομεv άλλα τpια στοι
χεία. Εκ τώv τριών rουτωv το μεσαίοv είναι ο άνθρωπος ο 
αφθαρτος, δηλαδη η ψυχη Τώv δύο άλλων στοιχείων το μεν εv
δοτερον είvε ό θεαvθρωπος, το δέ έξωτεροv (έγγυς τώ σωματι) 
ο θυμαvθρωπος. ·Η άvθρωπιvη ψυχη είναι μεταξυ, χωριστή μέv 
έκατερωθεv, αλλ' έξαρτωμενη άμφοτερωθεv. Ο θυμοvθρωnος, 
ως έκ ηϊς λεξεως γιvεται δήλον, είvε εστια έvστίκτωv παθών, 
ορέξεων, επιθυμιών. Επέκεινα τού θυμαvθρωnου πρός τα ένδον 
ri άvθρωπιvη ψυχή εΤvε ώς είπομεv, το στοιχείον το οποίον λεγει 
«εγω» στον τις όμιλή. ·Ως έκ τής θέσεως της μεταξυ τού θυμαv
θρωπου κ ι τού θεαvθρωπου διχοζεται είς ύnερτέραv και κατω
τεραv ψυχήν, κατο λόγον τής κλισεως αύτής πρός τα ανω η προς 
τα κατω. Η υπερτερα είvε όριστικώς όφθαρτος, και έv αύτή άπο
ταμιεύεται η πείρα καί ή γνώσις τής ύπάρξεως καί τής εξελίξεως 
Η κατωτέρα άποτελεί την «άτομικότητα» τού κοσμικού άvθρω

που χαριv τής όποίας ό ζωώδης διαχωρίζεται άnό τόν nολιτισμέ
vοv vούν. Υπεράνω, ητοι ενδότερον τής ύnερτέρας ψυχής είvε 
ο θεαvθρωπος όστις δίδει έστίαv είς όλος τάς θείας έv τώ άν
θρώπω ίδιότητας Τά τρία ταύτα στοιχεία, nρός εύκολίαv τού λό
γου, άποκαλούvται με εν όνομα «άνθρωnίvη ψυχή». 'Επέκεινα 

ύτώv ύφίσταται καί έnιφοιτά έv συvόέσμω nρός τά εξ στοιχεία, 
εν στοιχείον ώς κορωνίς τής έnτάδος. Τό έβδομον τούτο στοι
χείον καλείται πνεύμα, καί δέv συνδέεται nρός μόνον τόv όv
θρωποv, άλλά πρός πάσαν ϋnαρξιv, φαvερούται δέ ώς έβδομον 
στοιχείον τού άvθρώnσυ, μόνον έv συζυγία μετά τού θεαvθρω-
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που (τοϋ εκτου στοιχείου) μεθ' ου συναποτελεί τόν θείον σπιν

θήρα, καί έν C!) περιέχονται πόσοι αί λανθάνουσαι δυνάμεις τής 

άπείρου έξελίξεως. Τό εβδομον στοιχείον είνε όχι μόνον άφθαρ

τον, άλλά καί άδιαίρετον καί ένιαίον. 'Αντιστοίχως πρός τήν 

έπταδικήν σύστασιν τοϋ άνθρώπου, έπταδική είνε καί ή σύστασις 
τοϋ Σύμπαντος, κατά συνέπειαν άναλόγως τών κλίσεων ήμών με

τέχομεν βίου άντιστοίχως άρμόζοντος είς αύτάς. Ή θεοσοφία 

διδάσκει ότι ό άνθρωπος δέν γεννάται άπαξ, άλλά πολλάκις, έκά

στοτε δέ είς άνωτέραν πνευματικήν περιωπήν τής προηγουμέ

νης, άρκεί νά έχη κάμει τήν δέουσαν χρήσιν τών εύκαιριών του 

πρός πνευματικήν άνάπτυξιν έν τQ προλαβόντι βίC!), εί δέ μή, γεν

νάται ύπό συνθήκας ίκανάς νά τόν πείσωσι νά κόμη τήν είρημέ

νην δέουσαν χρήσιν. Ή θεωρία αϋτη είνε έν άρμονίς� πρός τό 

εύαγγέλιον τής έξελίξεως καί δή έξηγεί τόν νόμον του. Έξηγεί 

ότι προορισμός πάντων είνε ή διηνεκής έξέλιξις πρός ύψηλότε

ρα έπίπεδα πνευματικότητος, έπομένως πρός τήν_γηθοσύνην καί 

τήν είρήνην, έστω καί διά μέσου άλγους καί έριδος. 

Τά διδάγματά της ή Θεοσοφία δέν μάς προσκαλεί νά τά πι

στεύσωμεν. Μάς προσκαλεί μόνον νά λάβωμεν έπίγνωσιν αύτών 

άναπτύσσοντες τήν πνευματικήν ήμών άντίληψιν, προσφέρουσα 

οϋτω χείρα βοηθείας είς τήν σταδιοδρομίαν μας. Πρεσβεύει ότι 

άπούσης γνώσεως τό πιστεύειν δέν διαφέρει τοϋ μή πιστεύειν, ή 

στάσις της έπομένως συμπίπτει μέ τήν στάσιν τοϋ άσπαζομένου 

τό εύαγγέλιον τής έρεύνης. 
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Του Γ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ 

1. Προοpιομος τοϋ αvθμωrιοu ειvοι η γvωοη rή<., Αληθειος

2. Yrιapxouv παραδοχες rιou rοuλαχιοτοv ειιιφανειακα δεν

οτηριζοvτοι αμεοα οτη «λογικη .. με την ενvοιο αξιωματωv και κο

vονωv rιou ιoxuouv οε μια δεδομεvr1 οτιγμη. ΑυΊΟ δεν οr1μαιvει

οτι πpεrιει v οnορριπτονται μοvο γι ουτο το λογο. Ακομ11 και

οτοv τομεα τώv λεγομεvωv θε rικώv εrιιοτr ιμG)v, εκεί που η rιορο

τηρηοη, το πειρομα, η «λογικη .. πρεπει γιο πολλοuς να εχοuv τον

μοvcιοικο η τοuλαχιοτοv τον πρώτο λογο, εχει αναγvωριοθεί η

οημαοιο ολλωv r rpοοβαοεωv προς την αvιχvεuοr1 τοϋ πρυγματι

κοϋ. Ο Αιvοτωv είχε τοvιοει πως οτηv οvακαλuψη 1ώv θεμελια

κών vομωv, τον κupιο λογο rιαιζει η διαιοθηοη και οχι η «λογικη.,

είναι δε γvωοτη η ρηοη οτι «η φαvταοια ονοκαλuπτει και η επι

οτημη αrιοδεικvuει ..

Οι αποψεις αυτcς δεν κηρυοοουv τον πολεμο κατα της "λογι

Κrlς". Απορριπτουv ομως την παvτοδυvαμια της και το αοψαλες 

μιός κpιοης που οτηριζεται αποκλειοτικu ο αuτη. Αuτα βεβαια 

γιο οποιον άvαζητεί την Αληθεια και οχι τις γvωοεις Ιοως η με

γαλuτεpη πpοοφοpα Trlς «λογικής,, οτοv τομεα αuτο να ουνιοτα

ται οτηv "άρvητικη .. θα λεγαμε λειτουpγια τη Μός βοηθό να 

επεξεpγαζομαοτε, αναθεωροϋμε, αποpριπτουμε λαθεμεvες. 

ιοως και επικιvδυνες παpαδοοι κες παpαδοχες Με ιοοδuναμη 

διατυπωοη και οαφεοτατη καταληξη. Η .,λογικη .. αποppιπτει το 

λοθεμεvο, εν οδηγεί ομως, τουλαχιοτο άπο μονη της οτηv 

Αληθεια. Για μερικους είναι η διαιοθηοη, η ενοpαοη, η εκοταοη 

που με oιyoupo τpοπο εξαοφαλιζουν την πpοοπελαοη αuτη 

3. Η προοπελαοη προς την Άληθεια πpουnοθετει εξαφανιοη·

τοϋ ι χωpιομοϋ uποκειμενου-άντικειμεvου Γvωοη οημαινει

ενωοη και για να έπιτευχθεϊ κατι τετοιο το «υποκειμενο,, πpεπει

να γινει ομοιο με το «αντικειμενο" να ουγχωνευτεϊ ο αυτο. Στα

γονα που θα ενωθεί κ ι θα γιvει ενα με τον Ωκεανο.

4. Καθιερωμενη μεθοδος για την πpοοπελαοη προς την Αλη

θεια δεν υπαpχει Ενα όμως είναι oιyoupo Χωpις αοκηση. με

την πλατεια οημαοια τής λεξης. χωpις πειθαpχια και χωρις αυτο

γνωοια που θά οδηγηοουν οτοv ελεγχο τοϋ εαυτοϋ μας χωpις

αγνοτητα καί καθαροτητα ψυχης·, χωpις άπαλλαγη απο εξαpίη

οεις. χωρις αγαπη. μια τετοια πpοοπελοοη εnιβpαδυνεται. αν

δεν αnοκλειεται.
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5. Μιά είδική μνεία γιά τήν άγάπη, στήν καθαρή καί άπόλυτη μορ

φή της: Πολλές φορές συγχέεται μέ άλλα συναισθήματα, άφετη

ρίες, ένστικτα. Ή άγάπη τοϋ γονιού πρός τό παιδί του, άναμφίβο

λα χρήσιμη καί «έξαγνίζουσα» είναι συχνά προέκταση τοϋ έγώ,

καί τάση γιά έπιβίωση διαμέσου τοϋ άπογόνου, η έπιθυμία -ϊσως

άσυνείδητη- γιά «έπένδυση». Ή «άγάπη» πρός τόν πάσχοντα συ

νάνθρωπο ύποκρύπτει συχνά - έστω καί άσυνείδητα - τάση γιά

έπίδειξη, συμψηφισμό μέ κακές συμπεριφορές η είσητήριο εί

σόδου σέ «παραδείσους». 'Όμως χαρακτηριστικά τής καθαρής,

τής. άληθινής άγάπης, είναι ή άνιδιοτέλεια, ή αύτάρκεια, έκείνου

πού άγαπάει, όλους καί όχι έπιλεκτικά, τό αϊσθημα. 'Αγαπάς

άπλώς καί μόνο γιατί πιστεύεις ότι έτσι τηρείς ένα συμπαντικό

νόμο καί ότι έτσι πορεύεσαι κατά φύση. Γιατί τό μίσος είναι σα

φώς κάτι τό άφύσικο καί τό άρρωστημένο.

'Αγαπάς γιατί πιστεύεις ότι έτσι πλησιάζεις, ότι έτσι γνωρίζεις 

τήν · Αλήθεια. 

Γράφτηκε πιό πάνω ότι προορισμός τοϋ 'Ανθρώπου είναι ή 

γνώση τής 'Αλήθειας, ότι μιά τέτοια γνώση ταυτίζεται μέ τήν ένω

ση, μέ συγχώνευση, μέ όμοιοποίηση. 'Έτσι προβάλλει άπό μιά θε

ώρηση, ή γνωστική δύναμη καί λειτουργία τής 'Αγάπης, χάρις 

στήν όποία έπιτυγχάνεται ή μετουσίωση καί ό τελικός στόχος. 

«Πάς ό άγαπών έκ τοϋ θεοϋ γεγένηται». 

«·ο μή άγαπών ούκ έγνω τόν θεόν, ότι ό θεός άγάπη έστί». 
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· Αρχαία έλληνική διανόηση

Μηνύματα καί προτροπές 

Jo7 

Χαpαλ. Μπαpακλη 

Αpετη, που αποκτιε rαι με πολu κοπο απ' το αvθpωπιvο γε

vος, είσαι ό πιό ώpαίος σκοπός τής ζωής για τη δική σου αγvη 

μοpφή και να πεθανει κανεις στην Ελλάδα, θεωρείται ό πιο αξιο

ζήλευτος θάνατος, άκόμα και να uπομεινει πονοuς σφοδpοuς 

και άκαταπαuστοuς.(1J 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ϋμνος στήν άρετή ( Αvθ. Στοβαιοu. Α, 12) 

Μπροστα στήv άρετή, οι άθάvοτοι θεοι έβαλον τον ιδρώτα ο 

δρόμος ε πpος ούτηv είναι μοκpuς και άνηφορικος και στήv 
άpχή άνώμολος όταν όμως πλησιάζει πpος τό τέλος, άnό εκεί 

πιο γίνεται εύκολος, άπο δuσκολος πού ήταν πριν.(2) 

ΗΣΙΟΔΟΥ (Έργα και Ημέραι, 289-292) 

'Όλο το χpuσοφι, πού βρίσκεται έπάvω και κοτω άπ' τη γή, 

δέν έχει τήν άξίο που έχει ή άρετή (3) 

ΠΛΑΤΩΝΑ (Νόμοι, 728Α) 

Ποιδειο είναι ή διοποιδογωγηση ώς πρός τήν άpετή από τά 

παιδικά χpόνιο.(4) 

ΠΛΑΤΩΝΑ (Νόμοι, 643Ε) 

Τό να θεωρείται κανένας μορφωμένος, δέν προέρχεται άnό 

τίς πολλές γνώσεις, πού πιθανόν vά κατέχει, άλλά κατά πόσον 

έχει άπολλαγεί άnό τά πάθη του.(5) 

ΠΥθΑΓΟΡΑ (Αvθ. Στοβαίου) 

1 Αρετα πολυμοχθε γενει βροτειω θήραμα καλλιστον βιω σάς πέρι, παρθεvε 

μορφάς, και θανείν ζηλωτος εν Ελλαδι ποτμος. και πονους τληναι μαλερους και 

ακaμαντος 

2 Της δ' όρετης ιδρώτα θεοι προπόροιθεν έθηκαν όθανατοι· μοκρος δε και 

όρθιος οί ος ες αυτην και τρυχυς το πρώτον επην δ εις άκρον ικηαι. οηι ιη δη 

επει ro πελει. χαλεπη περ έούσα 

3. Πάς γαρ b τ' έπι γης και υπό γης χρυσος όρε της ούκ ανταξιος

4. Την ε προς αρετην έκ παίδων παιδειαν

5. Το δε nεnοιδεύσθαι ούκ έκ nολυμαθειας λογων αναληψει. εν απαλλαξει δε

τών φυσει παθών θεωρείται 
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Ό 'Αριστοτέλης, όταν ρωτήθηκε τί διαφέρουν οί μορφωμένοι 

άπό τούς άμόρφωτους, άπάντησε: «·Όσο οί ζωντανοί άπό τούς 

πεθαμένους». Ή πνευματική καλλιέργεια, έλεγε, στίς εύτυχίες 

είναι στολίδι καί στίς δυστυχίες καταφύγιο.(6) 

ΔΙΟΓ. ΛΑΕΡΤΙΟΥ (Βίοι Φιλοσόφων, V, 19) 

Μήν κάνετε στούς άλλους έκείνα γιά τά όποία Όείς θυμώνε

τε, όταν τά κάνουν οί άλλοι σέ σάς.(7) 

ΙΣΟΚΡΑΤΗ (Νικοκλής, 6) 

Αύτό πού πρόκειται νά κάνεις, μήν τό διαλαλείς άπό 

πρώτα.(8) 

ΠΙΤΤΑΚΟΥ (Διογ. Λαερτίου, Βίοι Φιλοσ. /, 78) 

·Όταν εύτυχείς, νά μήν είσαι ύπερήφανος καί όταν βρίσκεσαι

σέ δυσκολία, νά μήν ταπεινώνεσαι.(9) 

ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ (Διογ. Λαερτ. Βίοι Φιλ./, 93) 

Διατήρησε τόν έαυτό σου άπλό, άγαθό, άκέραιο, λιτό, άξιο

πρεπή, δίκαιο, θεοσεβή, έπιεική, στοργικό καί δραστήριο στήν 

έκτέλεση τών καθηκόντων σου.(1 Ο) 

ΜΑΡΚΟΥ Α ΥΡΗΛΙΟΥ (Τά είς Έαυτόv, ΣΤ, λ) 

Άπ' όσα σού έδωσε ό θεός, άπ' αύτά δώσε σ' έκείνους πού 

έχουν άνάγκη.(11) 

ΦΩΚΥ ΛΙΔΗ (Anthologia Lyrica Graeca, Ε. Dihl, Γvώμαι 29) 

'Έχε θάρρος όταν λέγεις τήν άλήθεια, δέ θά κάνεις ποτέ λά

θος.( 12) 
ΣΟΦΟΚΛΗ (Tragicorum Graecorum Fragmenta, 

Α. Nauck, Άπόσπ. 526) 

6. Έρωτηθείς ( Αριστοτέλης) τίvι διαφέρουσιν οί πεπαιδευμένοι τών άπαιδεύ

των. «60<;>», είπεν, «οί ζώντες τών τεθνεώτων». Τήν nαιδείαν έλεγεν έν μέν ταϊς 

εύτυχίαις είναι κόσμον, έν δέ ταίς άτυχίαις καταφυγήν. 

7. ·Ά πάσχοντες ύφ' έτέρωv όργίζεσθαι, ταύτα τοϊς άλλοις μή ποιείτε.

8 ... Ο μέλλεις πράττειν, μή πρόλεγε.

9. Εύτυχών μή ϊσθι ύπερήφανος άπορήσας μή ταπεινού.

1 Ο. Τήρησαν ούν σεαυτόν άπλούv, άγαθόν, άκέραιον, σεμνόν, όκομψον, τού δι

καίου φίλου, θεοσεβή, εύμενή, φιλόστοργον, έρρωμένον nρός τά πρέποντα έργα. 

11. Ών σοι έδωκε θεός, τούτων χρήζουσι nαράσχου.

12. θάρσει· λέγων τ' άληθές ού σφαλεί ποτέ.
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Στή Θήβα (ΑιγυπτουJ ύπηρχαv άδριάvτες δικαστών χωρις χέ

ρια, τοϋ δε άρχιδικασrοϋ μαλιοτα είχε το μοτ:α κλειστά, για να 

συμβολίζουν ότι ή δικαιοσύνη δεν nρεπει να καμπτε rαι ούτε άnο 

δώρα, ούτε άπο παρακλήσεις.( 14) 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ( Ηθικά, 3550) 

Μπροστά ατό δικαιο vά μή βάζεις ο' άvωτερη μοίρα, ούτε τα 

παιδιά σου, ούτε τη ζωη σου, ουτε τιποτε άλλο ( 15J 

ΠΛΑ ΤΩΝΑ (Κρ/τωv, 54β) 

Κανένας δε γεννήθηκε άvώτερος άπό τον άλλο.( 16) 

ΣΟΦΟΚΛΗ (Αvθ. Στοβ. Πς, 12) 

Καμμια διοφορο δεν έχει ή μια φυλη άπό τήv άλλη 11 7) 

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ (Σιμ/α, 140) 

Κοιvος είναι γιο όλους τούς άvθρώπους 6 ούραvός κοί ή 

γη.( 18) 

ΕΥΡΙΠΙΔΗ (Ελένη, 906-907) 

Τίποτε καλό δεν κερδιζετοι χωρις κόπο.( 19) 

ΣΟΦΟΚΛΗ ( Ηλέκτρα, 945) 

Ή έpγοοίο δεν είναι ντροπή, άλλά ντροπή είναι vά μή δουλευ

εις.(20) 

ΗΣΙΟΔΟΥ (Εργα κα/ Ήμέραι 311) 

13 Μηδε δικηv δικασης. πριν άμφω μύθοv ακουσης 
1 4. Εν δε θηβαις εικοvες ήσαν ανακειμεvαι δικαστών αχειρες, η δε αρχιδικα

στού καταμυουοα τοiς ομμασιv, ως άδωρον αμα την δικαιοσυvηv και αvεvτευκτοv 

ούσαv 

1 5. Μητε παiδας περι πλειοvος ποιου μητε το ζην μητε άλλο μηδεv προ τού δι-

καιου. 
16 Ουδεις έξοχος άλλος έβλαστεv αλλου. 

1 7. Ουδεv γεvος γεvους γαρ οίμαι διαφερειv. 

1 8. Κοιvος γαρ έστιv ουραvος πόσιv βροτοiς και γαi. 

19. Ποvου (τοι) χωρις ουδεv ευτυχεί.

20. Εργοv δ' ουδεv όνειδος. αεργιη δε τ όνειδος.
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Δέ γεννήθηκα γιά νά μισώ, άλλά μονάχα ν' άγαπώ.(21) 

ΣΟΦΟΚΛΗ (Ά vτιγόvη, 523) 

Ό καθένας άξίζει τόσο, όσο άξίζουν έκείνα γιά τά όποία κο

πιάζει. (22) 

ΜΑΡΚΟΥ ΑΥΡΗΛΙΟΥ (Τά εiς Έαυτόv, Ζ, γ) 

Νά προσπαθείς τό μέν σώμα σου ν' άγαπδ τήν έργατικότητα, 

ή δέ ψυχή σου τήν έρευνα τής άληθείας.(23) 

ΙΣΟΚΡΑΤΗ (Πρός Δημόvικο, 40) 

Ό ώραιότερος κόπος γιά τόν άνθρωπο είναι τό νά ώφελεί μέ 

όσα μέσα έχει καί μπορεί.(24) 

ΣΟΦΟΚΛΗ (Οiδ. Τύραννος, 314-315) 

Τό νά νικά κανένας τόν έαυτό του είναι ή πρώτη καί ή άριστη 

άπ' όλες τίς νίκες- τό νά νικιέται δέ άπό τόν έαυτό του, είναι τό 

πιό ταπεινωτικό καί τό πιό κακό.(25) 

ΠΛΑΤΩΝΑ (Νόμοι, 626 Ε) 

Ό σοφός άνθρωπος ζεί σ' όποιοδήποτε τόπο· γιατί πατρίδα 

τής άγαθής ψυχής είναι όλος ό κόσμος.(26) 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ (Άvθ. Στοβ. Μ, 7) 

Δοκίμαζε τούς φίλους στίς άτυχίες τής ζωής καί ατούς κοι

νούς κινδύνους- γιατί όπως τή γνησιότητα τού χρυσού τή δοκιμά

ζουμε στή φωτιά, έτσι καί τούς φίλους τούς όναγνωρίζουμε στίς 

άτυχίες.(27) 

ΙΣΟΚΡΑΤΗ (Πρός Δημόvικο, 25) 

21 Οϋτοι συνέχθειν, άλλά συμφιλεϊν έφυν. 

22. Τοσούτου άξιος tκαστός έστιν, δσον άξιά έστι ταϋτα, περί ά έσπούδακεν.

23. Πειρώ τQ μέν σώματι είναι φιλόπονος, τη δέ ψυχή φιλόσοφος.

24. "Ανδρα δ' ώφελεϊν άφ' ών έχοι τε καi δύναιτο κάλλιστος πόνων.

25. Τό νικ(Jν αύτόν αύτόν πασών νικών πρώτη τε καi άρiστη, τό δέ ήττάσθαι αύ

τόν ύφ' έαυτοϋ πάντων αίσχιστόν τε καi κάκιστον. 

26. Άνδρi σοφ(i') πάσα γη βατή. Ψυχής γάρ άγαθής πατρίς ό ξύμπας κόσμος. 

27. Δοκίμαζε τούς φίλους έκ τε τής περί τόν βίον ότυχiας καi τη έν τοϊς κινδύ

νοις κοινωνίας- τό μέν γάρ χρυσίον έν τώ πυρi βασανiζομεν, τούς δέ φίλους έν 

ταίς άτυχiας διαγιγνώσκομεν. 



1992 ΑΡΥ ΑΙΑ ίΞΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ 

Τί κακό έκανα; τί καλό έκανα; τί καθήκον είχα vά κάνω καί δέv 

τό έκαvα;(28J 

(Καθημεριvο εμωτημα τώv ΠuθαyορειωvJ ΠΥθΑΓΟΡΑ (Χρυσό 

Επη, 42) 

Ή μέv σuvοvαστροφή μέ έvόρετοuς άvθρώnοuς, εί'Ιαι άσκη

ση της όρετης, η δε σuvαvαστροφη με κοκοuς, κοrοοτροφή 129) 

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ (Απομvημοvεuμαrο, Α, //, 20) 

Πρέπει vό βοηθάμε όσο μποροΟμε αυτούς πού όδ1κοΟvτοι και 

vό μήv άδιαφοροΟμε Γιατί αύτό μέv είναι δ1καιο καί καλό. έve,) τό 

όvτίθετο είναι όδικο και κακο (30) 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ (Αvθ Στοβ. Μς, 43) 

Ό ξένος κι ό ίκετης εivαι σόv άδελφός στον όvθρωπο ( 31) 

ΟΜΗΡΟΥ ( Οδuσσεια, Θ, 546) 

Ειvαι noλu πιο φοβερες οί συνέπειες της όρyης καί τής λύ
πης μας, άn' ότι είναι αύτά τά ϊδια πράγματα, για τα όnοία οpyιζο

μαστε και λunοuμαστε (32) 

ΜΑΡΚΟΥ ΑΥΡΗΛΙΟΥ (Τά εlς Έαυτόv, /Α, ιη, 8) 

Ή μαλθακή όvατpοφή φτιάχνει τό χαρακτήρα τώv νέων δύ

στροπο κι όξuθuμο.(33) 

ΠΛΑΤΩΝΑ (Νόμοι, 791 D) 

'Όλους ό θεός όφησε έλεύθεροuς ή φύση κανένα δέv έχει 

κάνει δοΟλο.(34) 

ΑΛΚΙΔΑΜΑΝΤΑ (Άριστοτέλη, Ρητ. Τέχνη, Α, 13) 

28. Πή nορέβηv: τι δ' ερεξο: τι μοι δεοv ουκ ετελεοθη

29 Την μεν τώv χρηστών ομιλιοv όοκηοιv ούοοv τής αρετής. την δε τώv nοvη

ρώv κοτολυοιv 

30 Αδικεομεvοιοι τιμωρεειv κοτο δυvομιv χρη και μη nοριεvαι το μεν γαρ 

τοιούτον δικαιοv και ογοθοv. το δε μη τοιούτον όδικοv και κοκοv 

3 Αvτι κοοιγvητου ξείvος e· ικετης τε τετυκτοι. 

32. ·Όσω χολεnωτερο έnιφέρουοιv οι όογοι και λύnοι οι εnι τοίς τοιουτοις

ήnερ ούτο έοτιv. έφ' οίς όργιζομεθο κοί λυnουμεθο 

33. Ή μεν τρυφη δυοκολο και άκpοχολο. το τώv vεωv ήθη οnεργοζετοι

34. Παvτας έλευθερους άφήκε θεος ούδεvα δουλοv η φυοις nεnοιηκε
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Νά κάνεις αύτά πού νομίζεις πώς είναι σωστά, έστω κι άν κά

νοντας αύτά πρόκειται νά σέ κακολογήσουν· γιατί ό όχλος είναι 

κακός κριτής κάθε κολοϋ nράγματος.(35) 

ΠΥΘΑΓΟΡΑ (Άvθ. Στοβ. Μς, 42) 

"Αν κάποιο ψέμα λέγεται, νά τό άντιμετωnίζεις μέ άnά

θεια.(36) 

ΠΥΘΑΓΟΡΑ (Χρυσό Έπη, 23-24) 

'Όποιος κοπιάζει γιά κάτι καλό, δέν πρέπει ν' άnελnίζεται 

ποτέ γιά τίnοτε.(37) 

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ (Άvθ. Στοβ. ΚΘ, 45) 

Ή φιλοχρηματία είναι μητέρα κάθε κακίας άνεξαίρετα.(38) 

ΦΩΚΥΛΙΔΗ (Γνώμαι, 42, Diehl) 

Κανένας άνθρωπος δέν είναι έλεύθερος, αν δέν μπορεί νά 

έnιβάλλεται στόν έαυτό του.(39) 

ΠΥΘΑΓΟΡΑ (Άνθ. Στοβ. ΣΤ, 51) 

'Όταν σ' ένοχλεί ή άδιαντροnιά κάποιου, ρώτησε άμέσως τόν 

έαυτό σου: «Είναι δυνατό νά μήν ύnάρχουν στόν κόσμο άδιά

ντροnοι;» Δέν μπορεί. Μή ζητάς λοιπόν τά άδύνατα.(40) 

ΜΑΡΚΟΥ ΑΥΡΗΛΙΟΥ (Τά είς Έαυτόv, Θ, μβ) 

Ή ζωή πού συμφωνεί μέ τή φύση, είναι άκριβώς τό ϊδιο μέ τήν 

ένάρετη ζωή. Γιατί ή άρετή είναι 6 τελικός σκοπός στόν όnοίο ή 

φύση μάς όδηγεί.(41) 

ΖΗΝΩΝΑ (Διογ. Λαερτ. Βίοι Φιλ. V/1, 87) 

35. Ποίει ά κρίνεις είναι καλό, κόv ποιών μέλλης όδοξεϊv· φαύλος γόρ κριτής
παντός καλού πράγματος όχλος. 

36. Ψεύδος δ' ηv περ' τι λέγητοι, πρόως έχ'.

37. Ούδεvός χρή πράγματος τόv εύ ποvούvθ' όλως όπογvώvοί ποτε. 
38. Ή φιλοχρημοσύvη μητηρ κακότητας όπόσης. 

39. Ούδείς έλεύθερος έουτού μή κρατών.

40. ·Όταν τιvός όvοισχυvτίο προσκόπτης, εύθύς πυvθόvου σεουτού·«Δύvοvτοι

ούv έv τώ κόσμy> όvοίσχυvτοι μή είναι;" Ού δύνονται. Μή ούv όποίτει τό όδύvοτοv. 
41. Τό όμολογουμέvως τή φύσει ζην, όπερ έστί κατ' όρετήv ζην· άγει γόρ

πρός τούτηv ήμός ή φύσις. 



Af-'/AI/J, E:ΛΛHtllr',H ΔΙΑΙ/ΓΛΩ.Η 

Εuτuχεοτu-rος είναι εκείνος, ποu δεν εχει κακια οτ11v ψuχrι 

του, γιο-rι αυτη είναι το μεγολυτεpο αnο τα κuκrJ 1421 

ΠΛΑΤΩΝΑ (Γοργιος, 4 78 Ε) 

Για ΊΟ δικαιο οvθpωπο, ειτε ψΊωχαιvει, ειτε ορρωσιοιvει, ει rε 

τού οuμβαιvει κcηι απ ολα οοο θεωροCψ ε  κοκο, ουΊcι θα τού 

βγούv οε καλο, η οοο ζεϊ, η και μετα ΊΟ θovoro τοu Ι43J 

ΠΛΑΤΩΝΑ (Πολι rειο, 613 ο) 

Η φυοη μας δημιουργηοε με οώμο και ψυχη Της μεν ψυχης 

έργο είναι να οκεπτε ro: και vo όποφcιοιζει, τού δε οωμu-rος vo 

έκπλεϊ Ίις cιποφοοεις της ψuχης,( 44) 

ΙΣΟΚΡΑΤΗ (Περι Αvτιδοοεως, 180) 

Ολο γενικο οσα μάς συμβαιvουv, το γvωριζει η Μοϊρο και ο 

vούς τού Διος ο' ολη τοuς τη διαρκεια ( 45) 

ΟΡΦΙΚΟΝ (Orphιca, G, Hermann, Υμvοι, Μοιρών, 13-14) 

Απο τη Μοίρα τοu καvεvας δε ξεφευγει (46J 

ΠΛΑΤΩΝΑ (Γοργιας 512 Ε) 

Ο χοροκτηρος τού άvθρωπου δημιοuργεί τή Μοίρα τοu (47) 

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ( Αvθ. Στοβ. ΡΔ, 23) 

Οταv κάνεις το κοκο, vά περιμένεις να το παθεις (48) 

ΕΥΡΙΠΙΔΗ ( Ηρακλfjς Μαινόμενος 727) 

42 Ευδοιμοvεστατος μεν αρα ο μη εχωv ,<0κ1αν εv υχή εnε,όη τούτο μεγ1-

σ τον τώv κακών εφαvη 

43 Ουτwς αρο υnοληπτεοv περ1 τού δικαιου ανδ ος. εαν τ εν nενιαμ γ1γνητα1 

εαν τ εν νοσοις η τ1ν1 αλλω τώv δoκouvrwv κακών, ως τουτω ταύτα εις αγαθοv τι 

τελευτησε1 ζώντ1 η και αποθανοντ1 

44 Την φυσιν ημών εκ ιε τού σωμοτος συγκείσθαι και τής υχής. τής μεν 

γαρ εργοv είναι βουλευσασθαι τού δε σωμαrος υπηρετήσω τοϊ uno τής ψυχής 

γνωσθείσιν 

ντο 

45. ι Επε1 γ I οσα γ1γνετο1 ημίν, Μοίρα τε και Διος οίδε νοος διαnαντος απα-

46 Την ειμαρμενην ουδ άv είς εκφυγει. 

4 7 Ήθος avθρwnw δαιμων 

48. Προσδοκα δρώv κακώς κακοv τι πραξειν



394 ΙΛΙΣΟΣ 1992 

Ό καλός μέ τόν κακό δέν έχουν ϊδια μοίρα.(49) 

ΣΟΦΟΚΛΗ (Άvτιγόvη, 520) 

Γιά τό θεό όλα είναι ώραία, καλά καί δίκαια· οί άνθρωποι 

όμως, άλλα μέν τά έχουν έκτιμήσει σάν δίκαια, άλλα σάν άδι
κα.(50) 

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ (Die Fragmente der Vorsokratiker, Die/s, 

Άπόσπ. 102) 

Γιά όσες συμφορές έχουν οί άνθρωποι άπό θεϊκή τύχη, όποια 

τύχη σ' άκολουθεί, αύτήν νά ύποφέρεις καί μήν άγανακτείς. 
Πρέπει δέ νά τίς θεραπεύεις όσο μπορείς.(51) 

ΠΥΘΑΓΟΡΑ (Χρυσά Έπη, 17-19) 

Μή ζητάς, όσα συμβαίνουν νά γίνονται, όπως τά θέλεις έσύ, 

άλλά νά δέχεσαι όσα γίνονται, όπως γίνονται, κι όλα θά πάνε κα
λά.(52) 

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ (Έγχειρίδιο, V/11) 

Πρέπει νά κάνουμε τό πάν, ώστε κατά τό διάστημα τής ζωής 

μας νά γίνουμε μέτοχοι τής άρετής καί τής σοφίας- γιατί τό βρα
βείο τής νίκης είναι ώραίο καί ή έλπίδα μεγάλη.(53) 

ΠΛΑΤΩΝΑ (Φαίδων, 114C) 

49. Ούκ ό χρηστός τQ κακQ λαχείν ίσος.

50. TQ μέν θεQ καλά πάντα καί άγαθά καί δίκαια, άνθρωποι δέ ό μέν άδικα

ύπειλήφασιν, ό δέ δίκαια. 

51. ·-οσα δέ δαιμονίαισι τύχαις βροτοί όλγε' έχουσιν,

ην αν μοίραν έχης, ταύτην φέρε μηδ' άγανάκτει, 

ίόσθαι δέ πρέπει καθόσον δύνη. 

52. Μή ζήτει τά γινόμενα γίνεσθαι ώς θέλεις, άλλό θέλε τά γινόμενα ώς γίνε

ται, καί εύροήσεις. 

53. Πάν ποιείν, ώστε άρετής καί φρονήσεως έν τQ βi<!) μετασχεϊν· καλόν γάρ

τό άθλον καί ή έλπίς μεγάλη. 
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Οί άπόψεις τού Πλάτωνα καί τοϋ 
Ήράκλειτου γιά τή μετενσάρκωση 

ΠΙΜ ΙΛΙΣΟΥ 

Ή ψuχrΊ τοϋ οvθρωποu είvοι αθαvατη και σuμβωvε1 αλλοτε 

μεν vo τελε1ωvε1 (τη οuνεργυοIu rης με το σG)μαI, πραγμα ποu 

ως γvωστοv οι αvθρωπω ro ovoμcι(ouv θcιvοτο, αλλο-ιε ·ιο ξαvu

γενvIεται, άλλο ποτε δε χοvετω ι 1 J 

ΠΛΑΤΩΝΑ (Μενων, 81b) 

Αuτη η σuζηrι;ση που τωρο θuμηθηκuμε ειvω rιαλιο, διιλοδη 

οτι unaρxouv οι uχες, κοι οπο εδω rιrIyoιvouv εκεί ισrοv Αδηι 

κοι παλι εδώ επιοτρεφοuv Αrιο ποuθεvcι ολλοϋ 6-.: γεvvιοϋvτοι 

οι ζωvτανο1, πcιρο cιπο rouς πεθομεvοuς ι 21 

ΠΛΑΤΩΝΑ (Φοιδων, 70 C-0) 

ΠραγIιατι γιvε rοι εποvαφορο στη ζωη κuι 01 ζωv10vο1 γεv

vιοϋvπιι cιπο rouς πεθcιμεvοuς, κοι 01 ψuχες τώv πεθcιμεvωv 

unaρχouv, και οι μεν ογοθες είναι σε κολuτερη κοταστοση, οι δε 

κακες σε χεIροτερη (3J 

ΠΛΑΤΩΝΑ (Φοιδων, 72 0-Ε) 

Το 1διο είναι ο ζωvτοvος κι ο πεθαμεvος, ό ξuπvιος κι ο κοιμι

σμένος, ό νέος κι ο γεpος γιοτ� το πρώτο αφοϋ αλλαξοuv κοτο

σταση, yIvovτoI τα δεuτερο κι αuτο παλι όταν άλλάξοuv κοταοτο

ση γιvοvτω το πρώτα 14) 

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ( Αποσπ. 88, Dιels) 

Η ψuχη παvτα συζεί ολλοτε μ· εvο σώμα, κι αλλοτε με αλλο.(51 

ΠΛΑΤΩΝΑ (Νομοι, 903 D) 

1 Φοοι γοp την ψυ,;ηv τού οvθοωπου ειvοι αθαvατοv κοι τοτε μεν τελευτόν ο 

δη οποθvηο,.;ει, "u \ούοι τοτ ε δε πολιv γι, εοθοι, αποl.\υοθαι δ ουδεποτε 

2 ΠολC1ιος υε, ού, εοτι τις \ο,ος ου μεμvηfιεθα ως ειοιv ε,θεvδε Ο(J)ικομε

vαι εκεί και παλι, γε δεύpο αφικνού-. τοι οτι ουδαμαθε,, αλ \οθε ι ,ιγνοvίΟι οι 

�ιJvτες η εκ τιJν τεθ,εωτω, 

3 Αλλ εοτι τώ οvτι και 10 αναβιωοκεοθοι ,ωι ε,.; των τεθvεω:ωv τους ζωvως 

γιγνεοθαι και τος τώv τεθvεωτωv ψυχας είναι, και τοίς μεν γ αγαθαίς αμειvοv εί

ναι. τοίς δε κακοίς κακιΟ'. 

4 Τ ουτο τ' εvι ζώv και τεθνηκος και το, εγοηγοpος και καθεϋδοv και vεov και 

'ι ηροιοv ταδε γαρ μεταπεοοvτα εκείνο εστι κακείvα παλιv uεταπεοσ, τα τούτο 

5. Αει υ,;η ουvτεταγμεvη οωματι τοτε μεν άλλω, τοτε δε αλλω
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Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΩΣ ΣΥΝΕΣΙΣ 

ΑΙΔ. ΖΑΝΟΥ ΓΟΥΓΟΥΤΑ 

·Ύστερα άπό δύο χιλιάδες χρόνια χριστιανικής ζωής πολλοί

συνεχίζουν τό άγωνιώδες έρώτημα: 

«ΠΩΣ ΦΑΙΝΟΤΑΝ Ο 1. ΧΡΙΣΤΟΣ;» 

Ή ψυχική μας σωτηρία έρχεται άπό τήν ΘΕΙΑΝ ΔΙΔΑΧΗΝ 

ΤΟΥ. Βέβαια ή κάθε έποχή έχει τόν ΦΑΚΟΝ ΤΗΣ ... ! Άλλά ή 

ΘΕΙΑ ΤΟΥ φωνή παραμένει άλλοίωτη καί θεία. 

Καί καλούμεθα νά τόν άκολουθήσωμε πρός σωτηρίαν τής 

ψυχής μας. 

Αί άνθρώπιvες έρμηνεϊες στάς ΘΕΙΑΣ ένεργείας δέν πρόκει

ται νά λείψουν! 

Άλλά τό ΘΕΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΟΝ! 

Καί ή Διδασκαλία τού ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΗ πρός εύ

τυχίαν τού άvθρώπου. 

Αί άντιγνωμίες δέν λείπουν διά τά δημιουργικά πρόσωπα τής 

ίστορίας καί αύτό δείχνει τήν ύπεροχήv τους. 

Ήμεϊς μετά σεβασμού πρέπει νά άκολουθώμεν τά ΘΕΙΑ ΔΙ

ΔΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ 1. ΧΡΙΣΤΟΥ καί τάς συμβουλάς τής ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΙΩΠΗΝ ΩΣ ΣΥΝΕΣΙΝ. 

Καί νά φυλασσώμεθα άπό τούς μασκοφόρους Λ ΥΚΟΥΣ ... πού 

συχνά κτυπούν τήν ΠΟΡΤΑΝ ΜΑΣ ... ! 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΞΩΜΕ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΜΑΣ!. 
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· Η έσωτερική παράδοσις

Τού ΔΗΜ Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

Περι τής σ11μοσιος που εχει ο ορος «πcιρcιδοο1ς,, πολλες 
πληροφοριες μαι; διδοuv ro λεξικο Eov λοιποv το σuμβοuλεu
θούμε θα δούμε οτι ποροδοοις λεγετοι εκείνο r rou μετοδιδε rοι 

οπο τη μια γεvεο οτηv ολλη πpοφορικα η και γρcιπ ro οκομη 

Γνώσεις διοφορες. Δι11γηοεις, ηθη, εθιμο, rρογοuδιο, ποροιμιες, 
θρύλοι κοί άλλο. 

Ο τιτλος ομως rou σημερινού μας ομθροu πριν οπο τη λεξι 

παραδοοις έχει το επιθε ro «εοωτερικη .. θο εξετοοωμε λοιποv 

καί τή οημαοια τού επιθετοu αυτού και κοvτο u οuτη και τη 

οημοσιο εκειvοu που λεγοuv Εοωτερισμο Απο εδώ λοιποv θ 

ορχισωμε. Απο το rι είναι Εοωτεριομος. 

Μερικοι είναι τής γvωμης οτι Εοωτεριομος οημαιvει το να 

στροφή ο οvθ ωπος οτο εοωτερικο του «είναι .. , στην ψuχrι Του, 

οποu θα εuρη rηv οληθειο 

Καθως ομως vομιζομε η οvτιληψις auτr1 είναι εοφολμεvη. 

Τούτο δε διοτι ον ήτο εuκολο ΟΤΟν άνθρωπο Ι ποu δεν ειvοι), 

εοτω και γιο λιγο, να στρε η τη διαvοιο τοu προς την ψuχη του 

και να επ1κοιvωνηοη μ· οuτή τοτε θα δοκιμοζε βοθειο οπογοη

τεuσι, έπειδη θα εβλεπε την κοτοοτοοι τής ψυχής τοu, ισωc; δε 

και κοποιο επειοοδιο οπο την ψuχικη του ιοτοριο .. Ολο ομως 

αύτα δεν θα rΊσαv καθολοu εuχαριοτο, διοτι εμείς οι άνθρωποι 

εϊμεθο όλοι ατελείς, ποιος λιγο ποιος πολu .. 

Θα rϊτο ολλως τε πολu ποροδοξο, τερατώδες θα λεγαμε, εοv 
οι αληθειες τσϋ Σuμποvτος ήτο δuvaτov να ήοαv γρομμεvες 

οτήv ψυχή τού κοθε άvθρωποu, οοοvδηποτε και άv ητο αuτη τε

λεια .. 

Επαvω ο· αuτο ποu λεμε θα φερωμε για παραδειγ ο εκει

vοuς ποu κατο την άρχαιοτητα πηγαιvαv για χρησμό στο Τροφω

vιοv Μαντείον ποu ητο κοvτα στη Λεβαδεια. Η διαδικασία τής 

χρησμοδοτησεως στο Μαντείο αύτο ήτο ίδιοτuπη. Τον χρησμο 

έλαμβαvε απ' εuθειος ο προσερχομεvος, άφού τον προετοιμα
ζαv γιά τούτο κατάλληλα οι άρμοδιοι Ιερείς. Μαζι δε με τόv 
χρησμο, ποu εδιδετο βεβαια αλληγορικα. έβλεπε και την κατα

στασι τής ψυχής τοu. Γι· αυτό, εκείνοι πσu έβγαιναν απο το Μα

ντείο rϊσοv κατηφείς. Εvεκα τοuτοu είχε βγή τοτε το περιφημο 
,,·Ες Τροφωvιοu μεμαvτεuται». ποu το ελεγαv στον εβλεπαv στον 

δρο ιο κavεvav κατσοuφη .. 
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Τί ήτο λοιπόν ό 'Εσωτερισμός; Καθώς είναι γνωστό, οί διδα
σκαλίες πού έγίνοντο μέσα στά Μυστήρια τής άρχαιότητος, τά 
όποία είχαν διαφόρους βαθμούς, έλέγοντο έσωτερικές. Οί διδα
σκαλίες λοιπόν αύτές οί έσωτερικές άποτελούσαν έκείνο πού 
λέγεται 'Εσωτερισμός, ένG) οί έκτός τών Μυστηρίων γνώσεις 
έλέγοντο θύραθεν γνώσεις, δηλαδή έξωτερικές. 

Άπό τόν Έσωτερισμό όμως τών άρχαίων Μυστηρίων, άπό τίς 
έσωτερικές γνώσεις, οί ίερώτερες, οί θειότερες ήλθαν στή 
δημοσιότητα μέ μεγάλη φειδώ καί μόνο μέ άλληγορίες, μέ σύμ
βολα, μέ μύθους η μέ είκόνες μεταφορικές. Τούτο δέ γιά νά μή 

κατανοούνται άπό τούς άμυήτους πού οϋτε ήθικά ήσαν παρα
σκευασμένοι, μά οϋτε καί ό νούς τους ήτο έλεύθερος άπό προ
λήψεις καί δεισιδαιμονίες. Ίσχύει ο' αύτές τίς περιστάσεις τό 
γνωστόν ότι πάντες οί άνθρωποι δέν εϊμεθα κατάλληλοι γιά όλες 
τίς άλήθειες. 

Άντίθετα όμως, μερικές άπό τίς διδασκαλίες τών Μυστηρίων, 
πού άφορούσαν ίδέες φιλοσοφικές, ήλθαν στή δημοσιότη'τα άπό 
κείμενα η άπό άποσπάσματα άρχαίων φιλοσόφων, οί όποίοι 
προήρχοντο η ήσαν έπηρεασμένοι άπό τά Μυστήρια τής έποχής 
των. Οί φιλοσοφικές λοιπόν αύτές ίδέες ήμπορούμε νά πούμε 
ότι άποτελούν έκείνο πού λέγεται Έ σ ω τ ε  ρ ι κ ή  Π α ρ  ά δ  ο σ  ι ς .  

*** 

'Εννοείται όμως ότι χρειάζεται πολλή προσοχή, άλλά καί κά
ποια έμπειρία, θά έλέγαμε, όταν έπικαλούμεθα τήν 'Εσωτερική 
Παράδοσι. Πρέπει νά έχωμε πάντοτε ύπ' όψιν μας πώς ό,τι λά
μπει δέν είναι χρυσός ... 

Καί κάτι άλλο άκόμη σχετικό μέ τήν 'Εσωτερική παράδοσι. 
Αϋτη είναι πνευματόδοξη. Πρεσβεύει δηλαδή τήν ϋπαρξι άθανά
του Πνευματικού Κόσμου, άγαθού καί σοφού, όστις βοηθεί τόν 
κόσμο τών άνθρώπων. 

Καί άκόμη ότι ή έσωτερική παράδοσι ξεχωρίζει τόν Πνευματι
κόν αύτόν Κόσμο, πού είναι τό άποτέλεσμα τής δημιουργίας, άπό 
τό Αϊτιον τής δημιουργίας! 

Τούτο είναι άξιοπρόσεκτο, διότι ή θύραθεν άντίληψις δέν τό 
ξεχωρίζει! ... "Όλα αύτά όμως, καθώς νομίζομε, πρέπει νά έξετά
ζωνται χωρίς προλήψεις κάθε μορφής ... Χωρίς γνώμες έσχημα
τισμένες, πολλές μάλιστα φορές άνεξέταστα ... Διότι οί προλή
ψεις άποτελούν όγκολίθους άμετακίνητους πού έμποδίζουν τήν 
έλεύθερη λειτουργία τού νού τού άνθρώπου, όσον_δήποτε καί άν 
είναι μορφωμένος ... 
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Ο ΙΛΙΣΟΣ 

ΚΑΙ Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ: 

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 

ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΑ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΆ ΑΓΑΘΑ 

ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

(ΚΑΜΕΤΕ ΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 

ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ 

ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΤΟΝ «ΙΛΙΣΟ>>) 

1992 



1992 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΙΛΙΣΟΥ 1992 

Αvαγvωατου Γlcιvαγ 25η Μuριιου κuι οι Τι:.κτοvες 

Ζωδιοκος κυκλοc; κuι πλuvητα; 

Πώς οποκτοτuι η συvειδηο11 

4() 1 

οελ 

46 

11 2 

τώv ον κοομωv 

Το ουμβολο του Λωrοu 

Απο ιϊς διδuοκuλιες 

133,209,276,319 

216 

rou Α Αδριuvοπουλου 

Αδpιοvοπουλου Αvτ Γ νώοις Π ροξις 

Αvτζοκο Γlολυό Λευκος Λω ιος 

ARNOLD ED Το Φώς της Αοιος 

Βοοιλη Ιωοv Ελπι ες κυ! κιvδυvοι του Πνεuμοτιομοu 

Αποοποομ ιcι ομιλιών rou 

Σιβυλλικοι Ψιθυpοι 

WIRTH OSW Το Τεκτ. Μυοτηριο 

Βλοχοπουλου Π Ηλεκτpισμος κnι Αρχοιu Σοφιο 

Βοοοpδοvη Σι Ο Διδοοκολος 

Γpηγοpιοδη Κ Ο Αvθpωπος 

Αοpuτος Κοομος 

Γ οuοιου-Πελοσιοu Ιουλιοvος 

Γοuγοuτο Zovou Αιδ Ο σκοπος της Εκκληοιος 

Η ψuχικη οτpοφιο της εποχης μας 

Η φωvη της Σιωπής 
Δομποση: Ή Κpητικη Μυησις 

Δpοκοuλη Πλ · Στοιχείο Βιοvομιος 

Η θεοοοφιο 

Διομοvτοποuλοu Δ .. Πpοοκληση - Τι είναι η θεοοοφιο 

Ιωοvvιδη Δημ. Η θεο Αθηνά. 

261 

346 

221 

217 

7 

Ι 07, 111 

246 

3 

50 

116 

55 

113 

203 

204 

306 

396 

36 

138 

379 

293 

85 

Μινωικο. 243 

Η ·Εσωτεpικη ποpοδοοις 397 

ΙΛΙΣΣΟΣ: Το θόppος στο κειμεvο τώv θρησκειών 176 

Γνώμες όpχοίωv φιλοσοφωv. 27 4 

Αποψεις Πλοτωvο γιό τη Μετεvοοpκωση. 395 

Κολλεpγη Δι Το κηpuκειοv του θεού ·Ερμοu. 44 

CALDWELL JONSTON ο Αιωvιος δείπνος. 92 

Κομορωτοκη Χ .. Λεuκος Λωτος. 227 

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ: Αγάπη και θοvοτος. 263 

Κορβούνη Ν. Εσωτερικός ρυθμός. 358 

Kouκouβιvou Γ.: θεσεις. 385 

Λοϊοu Π pοξ Δελφοι. 5 7 

Μελιοοοpοποuλοu Κ.: Δυο μορτuρες της Ελεuθ. σuvειδησεως. 17 

Το μεγολο όντα. 79 
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Πλάτωνος: άνατροφή καί παιδεία. 

Δ. Γαλανός ό "Αθηναίος. 

Μπάρακλη Χ.: "Ανθολόγηση πν. έργου Πλ. Δρακούλη. 

"Ηθικές διδασκ. Σ. ΝΑΓΟΥ. 

ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ. 

"Αρχαία "Ελληνική διανόηση. 

Μπρούνελ Φρ.: "Αδελφότης καί συνείδησης. 

Νάγου Σπ.: "Αποσπάσματα "Ομιλιών. 

Οίχαλιώτη Α.: "Όχι πολλά καί κουραστικά. 

PERKINS J.: Όδός Άρκονίας. 

Παράσχη Ν.: Ποίος ό σκοπός τών Μυστηρίων. 

Παράσχη Ν.: "Όροι έπιτεύξεως πνευμ. όργανισμού. 

ΠΛΟΥΤ ΑΡΧΟΥ: Περί Εύθυμίας. 

Παπαϊωάννου Κ.: Τό Κοσμολογικόν πρόβλημα. 

REYER G.: Μωάμεθ. 

Ρίζου Χρ.: Ό Έλευθεροτεκτονισμός. 

Σιβρή Γ.: Λευκός Λωτός. 

Τριανταφυλλοπούλου Άναστ.: Έορτή Λευκού Λωτού. 

Τράϊου Έλευθ.: Μετενσάρκωση ή σύγχρονη έλπίδα. 

ΤΑ YLOR NELL: Διατροφή καί ύγεία. 

Φωτιάδου Ε.: Έλλάς καί Άσία. 

Οί "Αρχαίοι "Έλληνες 

νοσταλγοί τού παρελθόντος. 

Τά βιβλία της «Βιβλιοθήκης της Σφιγγός» 

Π. ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ διατίθενται κάθε Τετάρτη καί Πα

ρασκευή άπόγευμα στή διεύθυνση: 'Εστίας 

13-15 'Αμπελόκηποι, Τηλ. 778.3781
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367 



Η θε.,οοοφικη Ε ιοιρια εν Ελλοδι 
Βουκουρεο rιου 25, 106 71 Αθηνu 
Τrιλ 3620 702 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 

IANOYAPIOY - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 1993 

Εϊσοδος Έλεuθέρα - Βουκουρεστίου 25, ωρα 8 μ.μ. 

ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΣ 1993 
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1 4 Γlε.1ιrι Ι 11 

1 5 Πιιr,,1οκc.uη 

19 Τρι111 

:.! 1 Πειιrι111 

22 Πορaοκεuη 

26 Γμιιη 

ΛJ Πε1ιrιrη 

29 Παραοκεun 

ΗΛΙ(;}_ 

ΑΛΚ (Ω ι 

ΗΛΙΟΣ 

11 Πιιπrιολιωιrιι, florI1ι'ΙJifJ ιωvθUJΟΟψ,-

κων οuγκε. 1Tf;w<Jlw ι 

ι<μ Κ ιμιιI,ωrrικ1Iι, Γllr;ι ιw, Δ,ό•JΓJ,οΛι,, ιηι_ 

Σοφιας Με.μυι, Α 

Π Α ιr(α,ωι, Κr;ιον1111οur;ιι 

θ Κωvετ(οποuλοζ Αρχεc, Α11υκ,;uψιο1,υυ 

Σu(ητ11011 

ΑΠΟΛΛΩΝ Γ ΣΦοης Ο rJΟΛυς ιηι, θεuουψικιιι, ί::ι 1,

pc.ιuι, οιη, ·Ί1Iιμοr, ωυrι rou ΑιίJr;ωnου 

Με[)υζ Δ 
Κ ΜΕΛ,ΛΟΣ Π Ανπγvωοτου Η εξυιξιι ιωι αιομω·ι 

ΗΛΙΟΣ θ Κ ιφετζοιιοuλος Ασ,ε.c, Anoκpu ιομοu 

ΑΡΤΕΜΙΣ 

ΑΛΚΥΩ 

Σu(ητηοι, 

Α, Γpι-.1,ι 1φυλΛΟnοuλος Διδιιu,υ1 Ιι> <, rriι, 

ΕοωτερικΊι; Επιοιημηc, Μεr,ος Δ 

Πολ Αvιζοκας Κpιονrψοuοτι 

ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΣ 1993 

2 Τpιrη ΗΛΙΟΣ ΓΙ Πcιπαολιωιrμ; Η orrouδη rou Αποκρuφι-

ομοu 

-1 Πειιnτη ΑΠΟΛΛΩΝ Xap Κuτουpδηc; Η ψuχη ,ωrο τους Χολ-

δarouc; 

5 Παpαοκεuη Κ ΜΕΛ ΛΟΣ Παν Αvαγvωοτοu Η -.,uχογεvvεοη και η 

εξελιξη τής ψυχής 

9 Τpιτη ΗΛΙΟΣ Π Ποπασλιωτηc; θεοσοφια Ελεuθεοη ου-

ζητηοη 

11 Πεμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Xp Καμαpωτακηc; Πεpι τώv Διδοοκαλω·ι τής 

Σοφιαc; - Mεpoc; Β 

12 Παpc�οκεuη ΑΛΚΥΩΝ Πολ Αvτζοκας κ ιοvαuοuοτι 

16 Τpιτη ΗΛΙΟΣ θ Καψετζοπουλος - Επιοτολες Ε Λεβι 

18 Πεμπτη ΑΠΟΛΛΩ Γ Σιβοης - Ο οολος τ'ϊς θεοοο ,κής Εται-

οειας στην αvαμοοφωοη τοϋ Αvθοωποu 

Μερος Ε 

19 Ποpαοκευη Κ ΜΕΛ ΛΟΣ Παν Αvαγvωοτου - Αvθpωπιvη μοοφη και 

ψLJ'('l 
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23 Τρίτη ΗΛΙΟΣ θ. Καφετζόπουλος - Επιστολές Ε. Λεβί 
25 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Αν. Τριανταφυλλόπουλος - Διδασκαλίες τής 

·Εσωτερικής ·Επιστήμης - Μέρος Ε
26 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ Πολ. ·Άντζακας - Κρισναμούρτι

ΜΑΡΤΙΟΣ 1993 

2 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Παπασλιώτης - θεοσοφία - Έλεύθερη συ-
ζήτηση 

4 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Χαρ. Κατσαρδής - Ή ψυχή κατά τήν Παλαιά 
Διαθήκη 

5 Παρασκευή Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ Παν. Άvαγνώστου - Κάρμα 
9 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Παπασλιώτης - Διδάσκαλος καί Μαθητής 

11 Πέμπτη ΑΡΤΕΜΙΣ Άγγ. Κατσουράκη - Τό έσωτερικό νόημα τής 
Είρήνης 

12 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ Πολ. ·Άντζακας - Κρισναμούρτι 
16 Τρίτη ΗΛΙΟΣ θ. Καφετζόπουλος - Έπιστολές Ε. Λεβί 
18 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Γ. Σιβρής - Ό ρόλος τής θεοσοφικής Έτσι-

ρείας στήν άναμόρφωση τού Άνθρώπου -
Μέρος ΣΤ 

19 Παρασκευή Κ. ΜΕΛ/ΛΟΣ Παν. Άναγνώστου - Ή Μετενσάρκωση 
23 Τρίτη ΗΛΙΟΣ θ. Καφετζόπουλος - Έπιστολές Ε. Λεβί 
26 Παρασκευή ΑΛΚΥΩΝ Πολ. ·Άντζακας - Κρισνάμούρτι 
30 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Π. Παπασλιώτης - Oi έπτά Άκτίνες 

Ή Στοά τοϋ Βόλου «'Ελευθερία» συνεδριάζει κάθε δεύτερο Σάββατο μέ 

θέμα:«Τό κλειδί τής θεοσοφίας». 



Ι 9':J2 4U5 

Μεταξύ μας 

r Α I ΡΑΦΕΙΑ ΜΑ) 

ΙrιΓμιιψιιrιωυ ΙΛΙΣ(J( 

είνrJι Bυul\OuiJlΙJιιrJu 25 ι οrJσφοι_, 

Κωό 1 (Jb ( 1 cι,rι, rιvo,, ιrι ,rιθ, rι1 ιϊ

μrι ··1110 ΙCJ .JU Ι ,,..ισ,, ίrιΙ1[1rιιrJ1; ,rιι 

Κιψ,οκηι, 

ΕΜΒΑΣΜΑ r Α 

Πcψrικι1λυυ11c.. v ω ιου ιε ,\λι, ι c ΙJc 

ιοχυόροι,ι,.ηv η ιμcιιιι;,κrι ι c:π,ι ιγr , 

ειc, ιηv όιευt!υνοι, ,Πυλυδιυ"ΙΙ, 

Αvτ(υκιι Βυυκυυρι.οτιου 25 ,, ορυ 

φοc, Κω ΙUb ,' 1 Af:ιr1111c, · Η 11ιu-

010λη 1,ε Τμ,111<-(ικrι ε,ιολη 1ιc1ι., όυ 

οκολι:;υι.ι rroλu 

L YNι\f-'UMf-1 ΙΛΙΣΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΩl ΕΡΙΚύ 

ΓΙΑ ΤΟ Ε. ιω .. 'J9.: 

_:, υυο Δρ, 
ΓΙΑ το πω .. , 9,:υ 
2 500 Δp\ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙr-.0 

ΓΙΑ το ΕΤΟΣ Ι 992 
J 000 Δρχ 

ΓΙΑ το ΕΤΟΣ Ι 993 
J 500 Δοχ. 

ι'..r J ΓΙΙ \Ρ(JΣUΙ \(JI 

1 ίJ ( ΙΛΙΗJ ( 

BrJ 'Ul., Γ ,< rJu1<Uu[\1 ιr.Jι_ 

Λπ1ιι11 Γ MrJuτrιφ,,,., 
Λ, lfJt()(l lrJ (l)c.,\,' ...JUι, 

rΛuιιλη1r1 Γ /,ψιr1ιr.,Λrιr. 

-_η,,f:J,1 Μrιι,ι()(, f".r,u ι JrJur,1611c, 

Πr11μ11 A•J Κ. Jι!!JΙJ•Ι<Ιi<, 
P<tJ1J111(J Α,1 B,rJι Ιffι•, 

Ροόυc, Α, ι ΒεrJγωτηι_ 

Σc:.rψι 11 Α 1Ε;Ο I f\L, ΣrJJ�βι ll, 

Συρυς Π Zur,cιφωv1111c, 

Χ,ιλκι3α Δrιμ Δrιμrιμι:.}r,c, 
Kur 1 [;Ul, ο� J I� flrιι Jιι(..1(1 JlJ 

Tf". 17:'U Λί:(r'(2ΣΙΑ Γrι' 4.'•lr.!15 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ 

τήι, θc;υοοφ,r:ηc, Eτrι,r,,rιc, 

ε, Ελλuό, 

Βuuκυuμεοτιοu 25- Αθη, li 1 JG ,' Ι 

Ιόμuτrχ 

r..ΩΣΤΗΣ ΜΕΛΙΠΑΡΟΠΟ ( ΛΟΣ 

κόοτ11ι,-Δ ,ε uθυντ ης 

Πολu εuκης Α,τζοκrιι, 

Τ,1111 τc..uχouc, Δpχ 4UU 

οκτ -ΝΟΕ -ΔΕΚ 1992 

Μήν άναβάλλεις! 

ΜΕΡΙΚΟΙ ΦΙΛΟΙ τοϋ ΙΛΙΣΟΥ άργοϋv την οuvδρομη τους. 

Οι πολλοι είναι τοκτικοι. Ε v ω ο ο u μοζι τους' 



PAPUS 

ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΟΣΗ 
Η ΦΥΣΙΚΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΟΥ 

Ο μεγάλος Γάλλος αποκρυφιστής κάνει 
μία εντυπωσιακή προσέγγιση στη δοξασία 

της Μετενσαρκώσεως, βασισμένος στη Δυτική 
Εσωτερική Παράδοση, που έχει τις ρίζες της . 

στην Αρχαία ΑίγυπτQ. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 

Θεμιστοκλέους 38, Τηλ. 36.30.824 



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ «ΙΛΙΣQΥ .. Βουκουρεστίου 25 

α'όροφος, Κωδ. Ταχ. 106 71 Τηλ. 3620 702 

Η Ρ Blavat5ky 
Η Ρ Blavat5ky 
Η Ρ Blavc1t5ky 
Απ Besarιt 
Απ Besarιt 
C νν Leadbedtθr 
Ν Srι Ram 
Ν Srι Ran1 
lrvιng S Cuoρe 
Vιvekana,,dn 
E:liρhas Levι 

Ο t σω ,. ,,ικοc yaρ, 1κrr ραι, των Ε υuγψ ,\ιων 
fό Κλ.ι:,ιδ r"c, θF 1υοφ11ι, 
Η ;ρωvη της σιγηc, 

θαv, ηοζ κ·11 Υ F,pπε ρrιv 
Η έ �ε λ,ξιc. της ,:v.Jηr, κω τ 1ι, ,ι.Jρφηc 
Η μι,στικη ιστι,.:,,α του r ε:κ τοv,σμου 
Γl.,�ι)ΟΕ γγιι;,, rιpoc rην lρrιγι-, ηικότητο 
Αι βαθυτ• ΡΟΙ οψε ις τηc, / .Jηc 
Η Μετε:vσαpκωσι,, 
Καρμη Γ vγ,ω 
Τό μέγα αrορρητο α με ροζ 

β μέμ:.Jζ 
Τ,) βιβλιο των lο<;ιωv 

Luιs Claιιde de Saιnt Mc1rt1r1E:C,CE: ΗΟΜΟ 
Paρus 

ΥΒ Μnερτου 
Φραντς Χαρτμαν 
Αντ ΑνδριανοnουλοJ 
Αντ, Ανδριαvοnουλου 
Αντ Ανδριανοnοuλοu 
Ιω Βασιλη 
Ιω. Βασιλη 
Περιοδικον «ΙΛΙΣΟΣ , 
,ΙΛΙΣΟΣ» 

«ΙΛΙΣΟΣ,· 

MεttVOΩpK<ι, JΓ 
Πραγματε ,,1 εnι rων αr()κρυφων ε ,...,-πημων 
Διδαοκaλ.ει, των Δρυιδων 
Ο Π-1ρηκελ,1υς κ,1ι η διδα 1κ 1λ 1 ωι, 
Αρχηlοι Ελληvι:;ς φιλόσοφο 
Ο ηνθρωnοζ και η ζωr 

Οι Ν Ίμοι της Ζωης 
Το Σημειωματοριο i::voζ ΜuστιιJ 
Τα φυσικα δικαιωματα τι J αvθp<ι, , Jι, 
Τομοι χαρτοδετοι 
Ε:nιλογr 1956-58, 1959-61, 1962-65 έκα

στη δεμενr 
Εnιλογη 1966 1970 χαρτόδετο-, 
Επιλογή 1966-1970 δεμένη 

Τα εξοδα επι οντικοτοβολη ε πιβοpυνοuν τόν οvοροστηv 
ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ,ΙΛ,ΣΟΥ Δρχ. 500 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ,·ΙΛΙΣΟΥ» Δρχ 2 500 Εξωτ Δρχ 3 500 
ι Γ .ο τό ετος 1 99JJ 

qι)(, 
2 � ')C, 
• u-JC
1 00C, 
• J00
2 2υο 
1 200 

1 ,)()0 
1 .!00 

1 οοο 

1 LυΟ 
1 ')01) 
1 200 

900 
1 bOO

1.ουο

1 0(J:) 
230n 
c 'j(J0 
� bG') 
1 2UO 
2 ':>CιΟ

8(J() 
c 5CιJ 

i οω

� 500 
3.000 



FRANZ HARTMANN 

Ο ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ 

ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ 

ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 

Μία συστηματική παράθεση τών βασικών δι

δασκαλιών τοΟ μεγαλύτερου Δυτικού άλχη

μιστή καί άποκρυφιστή άπό τόν διακεκριμέ

νο έρευνητή καί Θεόσοφο Φράντς Χάρτμαν. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 
Θεμιστοκλέους 38 - Άθήνα 106 78 

Τηλ. 363.0824- 362.9695 
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