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ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑ1 Η01κπ 
ΑΝΘΟΛΌΓΗΣΗ ΣvrrPAMATΩN 

ΣχΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΕΟΦΑΓΙΑ 
ΧΑΡΑΛ. ΜΠΑΡΑΚΛΗ 

Α. 'Από τό βιβλiο «Σvvθήκαι τού βiov»
τού Σπ. Νάγοv, 'Αθήνα, 1906. 

Κ-\Τ:\ ΤΗ� Γ;'\;ΩΜΗ1'\ ΤΩ:--; ΣΠΟΥΔΛΙΟΤΕΡΩ'-: ΦΥ
σιολόyων. ό άνθρωπος οσον άφορά τήv τροφήv, είναι ζώον. τοC 
όποίο ό όρyανισμός έχει διαπλασθη ϊνα τρέφεται ούχί διά σαρ
κών. άλλά διά καρπώ\· καί άλλων προϊόντων του φuτικΌC βασι
λείοu. · Η τοιαύτη δίαιτα του άνθρώποu είναι κατά τήν άνωτέρω 
σκέψιν μας ί,ποχρεωτικ:ή δι' αύτόv. Παραβαίνων δέ ό άνθρωπος τόv 
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όρον τουτοv καί κρεοφαγωv, τίθεται έκτός της σφαίρας των όρων, 
των όποίωv διέπεται ή ϋπαρξις αύτου, καί κατ' άκολουθίαv ύφίστα
ται τάς έκ της παραβάσεως ταύτης άπορρεούσας ποιvάς, έκ των 
όποίωv προκύπτουν αί νόσοι του σώματος καί του πνεύματος, ή κα
ταστροφή της ύγείας του καί κατά συνέπεια ό έκφυλισμός καί ή 
πτώσις του γένους ήμωv. 

Είναι άξιον παρατηρήσεως, ότι τήv όλεθρίαv έπίδρασιv της κρε
οφαγίας έπί του άvθρώπου, είχοv άvτιληφθεί πάντες οί άληθείς φι
λόσοφοι των παρωχημένων αίώvωv, πάντα δέ τά σοβαρά πνεύματα 
όλων των έποχωv έφήρμοσαv καί έδίδαξαv τήv άνευ κρέατος φυσι
κήv δίαιταv ώς τήv μόνην προσήκουσαv στόv άvθρωποv. Οί σοφοί 
της 'Ελλάδος καί πρό αύτωv οί μεγάλοι όδηγοί των λαών στήv Αϊ
γυπτο, Κίνα καί Ίvδίας, έφήρμοσαv τήv φυτοφαγίαv, ούχί εvεκα 
ματαίου τιvός μυστικισμου, άλλά διότι κάτοχοι όντες ύψηλωv 
γνώσεων, έγvώριζοv ποιά είναι ή άληθής άvθρωπίvη δίαιτα καί 
ποίας βλάβας έπιφέρει ή έvαvτίοv της φύσεως ζωή. 

Ή τροφή δέv είναι άπλως ζήτημα όρέξεως, άλλ' έξ αύτης σπου
δαιότατα έπηρεάζεται ή κατάστασις του όργαvισμου μας έπειδή δέ 
πι'iσα έvέργεια ήμωv συντελείται διά μέσου του όργαvισμου, έπόμε
vοv είναι, ότι πι'iσα βλάβη έπιφερομέvη διά της κακης διαίτης είς 
τόv όργαvισμόv μας, έχει άvτίκτυποv αύτης έπί των πνευματικών 
καί σωματικών ήμωv έvεργειωv. Είναι λοιπόν τό ζήτημα της τρο
φής ζήτημα πνευματικόν καί κοιvωvικόv, έvδιαφέροv τούς πάvτας. 
Μάλιστα ή σύνδεσις του σώματος πρός τό πvευμα είναι τοιαύτη, 
ώστε περί της πνευματικής άvαμορφώσεως εϊτε των άτόμωv, εϊτε 
της κοινωνίας, σπουδαιοτάτηv άσκεί έπίδρασιv ή όργαvική άvα
μόρφωσις καί ό έξαγvισμός του σώματος ... Έκ της στενής ταύτης . 
συνδέσεως του σώματος πρός τό πvευμα, προκύπτει ή άλληλοπά
θεια των δύο τούτων στοιχείων της ύποστάσεως ήμωv ... Πι'iσα τε
λειοποίησις της όργαvικης φύσεως (σέ καλλιεργημένους ανθρώ
πους), άvαγκαίως έπιφέρει τήv άvύψωσιv του πvευματικου καί του 
ήθικου του άvθρώπου έπιπέδου, διότι ουτος άποκτα έv τοιαύτη πε
ριπτώσει τελειότεροv μέσον έκδηλώσεως, καί συνεπώς τελειότε
ραι θά ειvαι καί αί έvέργειαι αύτου. Καί όχι μόνον άπό τήv τοιαύτηv 
άποψιv έπιδρι'i ή τροφή έπί του όργαvισμου, καί έμμέσως έπί του 
πνεύματος, άλλά καί άμεσοv έπί τούτου άσκεί έπίδρασιv. Οί άπέχο
vτες συστηματικώς της κρεοφαγίας, έπί παραδείγματι, οί άποδοκι
μάζοvτες τήv σφαγήν των ζώων καί θεωρουvτες αύτήv βάρβαροv 
καί άvτιφυσικήv, θά κρίvωσιv ότι ειvαι έτι άδικώτεροv τό vά φονεύ
σουν εvαv άνθρωπο, η vά κηρύξουν εvα πόλεμον ... 'Ώστε λοιπόν ή 
τροφή, ύφ' όλας τάς άπόψεις έξεταζομέvη, έχει μεγάλην έπίδρασιv 
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t":φ' nί.ωv τι;Jv rivθrωτιίvων ι':vψγι:ι11J\'. ι,.:<1ί i::rγυν r.ξό;ως ιί.vΟρωτιι
ιπικι')v ΚΙJ.ί (J.\1(1μΟρφωτι1-;όv ιιvω ή μπυρρύUμισις υι'ηης ... ΚΗθηι,.:υ\' 
ί.ο ιτιόv r.;ιομι:v vϊι ι':ξι:11γιvίσωμf:v τ6 σ\,στημυ της όωίτης κuί κυτϊι 
τφιiηιστοv λόγον vά καταργήσωμr:,• τό όί.ι':Οριοv σϊ,στημα η1ς κρω
φιηίυς, όι<'>τι όιά τοiΊ μι=:σοι, τοιJτου. τιί.ή,· τίίJν ι'.ίί.λωv άμr.σωτι=:ρω,· 
ιΊ.τομιι,.:ίίJv ιjJφΕλημιΊ.τωv τά ότιοιu r.τιιτυγ;u,·ομι:,1

• ι:ξυγνiζυμιΛ' τό\' 
r'φγαvισμι')v μuς, 11ν,,ψυι,μ Εν Η) τιν6,μα. τφυσόίόυμι:v ττλι:ιοη:ρΗ 1:ύ
γι:ν1:ιu ι:ίς Ηί. αίσθήμuτιί. μας κuί συvτι:ί.υιιμι:\' ι:ίς τήv ι:ξέί.ιξt\' ι,.:uί 
mΝι:ιτίίJς Είς τό μr,γι.ιλ�-:ιοv ι,.:υί n1v ι:ι1όωμυνί<1v της ιiνΟρωτιότητος. 
μι:τιί. τ11ς ι'\τιι>ίας mιVδι:όμΕΟυ όι' rΊ.όιιφρήκτωv όι:σμίίJν ϊι.ί.ληί.Εγγί,ης .. 

Ί\ c.ίvEΙJ κρ{:ωυς τροφή, r'ιιτοη:λο1,μέvη r.κ φι,σιι,.:ίίJν ούσιίΪJ\' κuί 
τιροϊόvτωv τυιJ ζωϊκυίί f\ασιλΕtοΙJ. οτιως τϊι ιjJu. τό γrΊ.ί.ι1. ι') τυρος. τ<'> 
j\ο\Jτιφο,• κιιί τιΊ. τοιuι,τu. ΕΙ\'UΙ τιρυικισμr:vη όι' οί.ι·;v τίiJ\1 τιί.1:υvι
ι,.:τημιΊ.τιu,· tJTC() iiτιοψιv ί,γΕίας 1-.:αί r.τιuρι,.:οι,ς ΟρF.ψι-:ως. Κuτα τό συ
(ίτημ<1 ωΊτι) της όιυίτης. τό μr.v λι:ύκωμ<1 τιuρF.χι:τω Είς τι'>v όργuνι
(ίμ6,· 6ιu τοι, iiρτοιJ. ωι, γάλακτος καί τίίJv ττροϊόντω,· ω;το\J. HJJ\' 
(;)([)\', HtJ\' ()(ίτιρίω\' ι,.:.λ.τι., τό αμ1Jλον ά,·τλΕιτι1ι 0/Εbόν ιί.τιοκλι:ιστι
Ι({ι)ς 1:1( Ηι)\' δημ ητ11ιακ(ι)\' καρτιίίJV F.V γέ,•ι:ι κuί τιρό Τ((J\'τός r.κ τοιι 
ι:ίρτου, 1-;ατι.ί. δε\,π:ρον δF. λόγον F.K της όρ\,ζης. τίΪJ\' γι::ωμ 11-λων, τίίJν 
1-;ιωτϊι,·ω,·. τω\' όσττρίων κuί κυθΕξης- τό σάκχαρο,· ΕtJρίσπτω 
ιφωτίστως 1:ίς το\Jς ξηροι'Jς καί νωτιο\ις καρτιοι'Jς, Είς τcί. γλυκ\Jσμuτα 
ι-.:αί ττροσθι-:τως 1:ις τινα λαχανικά. ·Ως τιρός τά λίπη. τuuτu ι:ίσι:ρχο
\'τιιι ι:ίς τήν η1υφήν tJτιό τήν μορφήν τοιJ /1ουτ\,ρου. τotJ r.i.uίou. κuί 
ΗιJ\' ι-:λωωδιυν κuρττιυv. οτιως τά κάρυα 1-;uί αί ι':λαιιιι. Τι-:λος τιί. αί.u
ω 1:ιναι άφθοvώτατα ι-:ίς τά ,·ωτιά λαχυνικϊι καί ίδίως ι-:ίς τά χόρτα. 
μΕτιί. 61-: ι:ίς το\ις vωτιο\,ς ιωρττούς καί Είς τό γάλα· F.ιτισης δέ Είς τ(ι 
ι�ϊι. τ6,· άρτον 1-;uί το\ις λοιτιοϊ,ς δημητρωκωΊς καρτιοϊ,ς ... .-\ί λιτια
ραί οϊ,σίω ϊ,τcό n1,· μορφή\' τοιι φυτικοιι λίτιο1,; Εί,·αι μι-:γαλιιτέρα; 
rιξίας HtJ\' ζωϊι,.:ω,· λιττω,·. Τcί. λαχανικά ϊJτcό θρΕτιτικήν έτιοψι,· Εινuι 
ι:ττίσης τιολ\ιτψcι. · Η άξία τους όμοιάζι:ι τιρός τήv του γάλακτος. τό 
6τιοιο,· θι::ωρειται γενικώς ώς πλήρης τροφή. Ά-\τιεδι-:ίχθη οτι τά λu
χα\'ικά ει,·αι ι�φr.λψα ι,.:αί θρεπτικά ώς τό γάλα. διά τή\' διατήρησι,· 
11μίο,·. ι-:άν τιροστεθει ι::ί; αύτά. ο.τι τοις ι-:λλείτιει είς λιτιαράς οιΊσίας. 

Τ6 ι,.:ρr.ας άτιεδείχθη. οτι έχει τοξική,· διεyερτικήν έτιίδρασιν F.τιί 
ωtι όργα\'ισμοι, όμοία,· τιρός τήν του οίνοτινεύματος .. . ·y ττάρ;ει 
τιλ1jρης παραλληλισμός τοtι κρέατος τιρ6ς τό οίνότc\'ευμα ώς τιρός 
τ11ν έτιίδρασι,· έττί το - ,·ε ρικού συστήματος. είναι δέ πληρέστατα 
ίιτιοδεδειγμέ,·η ή μεθυστιι,.:ότης αϊηοΆ Ή διέγερσις το· νΕ ρικου 
m 1σn1ματος φυσικόν άττοτέλεσμα έχει τή\' άτιο;ι::αύ,·ωσι\' αύτοu. 
t,·ει,.:α n·iς όττοίας χαλαροίΊ\'ται αί \'Οητικαί λειτουργίαι καί έιτέρ;ε
ται οtΊτω πνευματική κατάπτωσις. Της ;ι::αλαρώσεως τα· της τω,· 
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πνευματικών δυνάμεων έπακολουθεί ή ήθική πτώσις, διότι παύει 
πλέον ή πλήρης κυριαρχία του άτόμου έφ' έαυτου, διά της όποίας 
διατηρείται ή ίσορροπία των δυνάμεων του άvθρώπου. 'Αντιθέτως 
πρός ταύτα ό άπηλλαγμένος της έρεθιστικης του κρέατος έπιδράσε
ως, είναι έv πάση στιγμή κύριος έαυτου καί τό λογικόν του λειτουρ
γεί έλευθέρως, είς τρόπον ώστε ουτος άποφεύγει άvηθίκους η 
έγκληματικάς πράξεις καί όλισθήματα, άποκτά δέ τήv vοητικήv 
έκείvηv τελειότητα καί τήv διαύγειαv του πνεύματος ... 

Έλλειπούσης της έρεθιστικότητος του κρέατος καί των άλλων 
διεγερτικών καί μεθυστικών ούσιώv, ό φυτοφάγος καθίσταται 
πράος καί έγκρατής προσέτι δέ, έπειδή ή άνευ κρέατος δίαιτα είναι 
ξένη 1φός τήv χλιδήv καί τήv γαστριμαργίαv, ή λιτότης του βίου καί 
ή άπλότης προσθέτουν είς αύτόv πάσαν άρετήv δυvαμέvηv vά χαρα
κτηρίζει τόv έv πλήρει διανοητική ίσχύϊ καί σωματική ρώμη βιου
vτα άvθρωποv. 

Ή Ζωολογία, ή Φυσιολογία καί ή Παλαιοντολογία όμοθύμως 
διδάσκουν, ότι ό άνθρωπος τήv αύτήv έχει καταγωγήv πρός τά λοι
πά ζώα, τά όποια διαφέρουν τούτου κατά βαθμίδα, ούχί δέ κατ' ού
σίαv ... Ό άvθρωπισμός όπως διατυπουται κατά τάς ίδέας ταύτας, ώς 
κυριωτέραv αύτου άρχήv έχει, ότι πάντα τά όντα, τά όποια έv τij φύ
σει έξεδηλώθησαv, εivαι άδελφά, διαφέροντα μόνον κατά τάς δυνά
μεις, δηλαδή κατά βαθμόv έξελίξεως. Τούτου δοθέντος προκύπτει, 
ότι πάντα τά όντα έχουν τά αύτά δικαιώματα ... Τό δικαίωμα έπί της 
ζωής, τό όποιον πάντα τά όντα έχουν, άvαγvωρίζεται καί ύπ' αύτης 
της έπισήμου 'Επιστήμης. Έv τούτοις όμως ό άνθρωπος, καίτοι βε
βαιωθείς έπιστημοvικώς, ότι πάντα τά ζώα έχουν ίσα πρός αύτόv 
δικαιώματα έπί της ζωής, στερεί πάσαν τήv λοιπήv Φύσιν άπό των 
δικαιωμάτων αύτης, έγωϊστικώς δέ φερόμενος, μεριμvεί vά έξα
σφαλίσl] μόνον τά έαυτου δικαιώματα. Έκ των άvωτέρω άποδει
κvύεται, ότι τά ζώα πάντα έχουν δικαιώματα έπί της ζωής καί ότι ή 
άφαίρεσις της ζωής αύτώv έπί τόv σκοπόν vά χρησιμοποιηται ή 
σάρξ αύτώv ώς τροφή άποτελεί έγκλημα. Τό ότι δέ τά δικαιώματα 
ταύτα τώv ζώων δέv άvεγvωρίσθησαv ύπό του άvθρώπου μέχρι τού
δε έλέγχει, ότι έv τij άvθρωπίvl] ψυχij δέv έξεδηλώθη είσέτι τό αϊ
σθημα της άvαγvωρίσεως των δικαιωμάτων των άλλων. 'Εννοείται, 
ότι κατά τούς νόμους της αίωvίας καί άvαλλοιώτου δικαιοσύνης, 
έφ' όσον ή άvθρωπότης εύρίσκεται έv τη καταστάσει ταύτη, θά ύφί
σταται ποιvάς αί δέ ποιvαί αυται εivαι όδυvηρόταται καί άποτελουv 
τήv άγωvίαv καί τόv στεvαγμόv, ό όποιος έπικρατεί είς τήv άvθρω
πότητα. 

Οί άρχαίοι 'Έλληνες, όντες γvώσται των λειτουργιών της ζωής, 
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ι':γvι;ψιζον κΊ1ΛΙj)ς κ:αί τάς ιοιοτητας ταύτας της φ11σικης τρυφης, 
r:φαρμόσΗνη:ς όέ τήν λιτότητΗ καί τήν φυσικήν δίωταν έν τψ [1ίψ 
ωjτιj)ν 1ωη:ό1�ίχΟησΗν ί,πέροχuι. ΙΞιναι ίστορικ:ίJ)ς μαρτvρημένον. 
οτι οσοι προεπονοιJντο όι(ί τούς γυμνικούς άγίJ)\'Ης. υϊτινcς ι':τελοC
ντο έν τη άρχωότητι, έτρέφοντο r1ποκ:λειστιΚίJ)ς όιά κ:ριθης, άpΗβο
σίτου, μέλΗνυς άρτου, τυροί:, ΚΗί σύκων, άπέχονπς r,ντελίJ)ς τοι, οϊ
νου ιωί τοi:, κρέατος. Ί-:φ' όσον οέ τό ι':λληνικόν πνι:ι,μα όιετηρι-:'ίτο 
1:ίς τήν πψιωπήν τοί:ι μF.γαλι-:ίοι, του, Είς τό όποιον Ειχι:ν r1ναγάγι-:ι 
ω'ιτό ή άπλότης κ:αί λιτότης τοιJ tλληνικοi:, βίου, θαι'ψατα σωματι-
1\ης ρι;)μης καί όργανικης δωπλάσαJ)ς ένέπνων τούς ποιητ(1ς καί 
ι:ΟάμΙ1ωνα\' τιi όμματα τίJ)V ξr,νων, οί όποιοι παρίσταντο είς τους 
άγι�>νας της τότι r,ποχης. 

Β. Άπό τό βιβλiο «Ύγιειvή και'ήθική»
τού Πλάτωvα Δρακούλη, Άθήvα, 1894. 

Η ΕΙ ΙΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΤJ)ΟΦΗΣ έπί τοί:ι ήθους άνεγνωρίσθη
πρό αίώνων, δύναται δέ r,παρκώς νά κατανοηθη ή συνάφεια μπαξύ 
των δύο. λαμβανομένου ύπ' όψιν ότι τό νευpικόν m;στημα άποτελει 
τόv διάμεσον κρίκ:ον. Τό ειδος της τροφης έπιδρα άμέσως έπί τοί:ι 
νευρικοί:ι mJστήματος ... Διά τούς παρακ:ολουθούντας τήv έπιστημο
νικήν πρόοδον, είναι περιττόν νά ένδιατρίψω r.πί των άποδ,,ίξεων 
ότι τό κρέας είναι τροφή άκ:ατάλληλος διά τόν άνθρώπινον όργανι
σμόν ... Τό κρέας δέν περιέχει τίποτε ώφέλιμον τό όποιον δέν δύνα
ται νά έπιτευχθη έκ: φυτικών ούσιών, ώστε νά είναι rΊπαραίτητον. 
Τουτο έπικ:υρει καί ή πειρα, διότι χιλιάδες άvθρώπωv ίιπάρχουv οί 
όποιοι ούδέποτε έδοκίμασαν κρέας κ:αί όμως είναι άκμαιοι καί 
ίιγιεις ... 

Ό μεγάλος Άγγλος ποιητής Σέλλεϋ. όχι μόνον έγκατέλειψε τήv 
κρεοφαγία. άλλά καί έγραψε μελέτηv κατ' αύτης κ:αί μετέφρασεv 
εiς τήv άγγλικήv τάς «περί σαρκοφαγίας». ώραίας πραγματείας τοi:, 
Πλουτάρχου. πρώτου έv τώ κόσμψ σ\Jγγράψαvτος εiδικ:ήv έπί τού
του μοvογραφίαv ... Καί ό Λαμαρτίνος. έκ:φράζωv άπέχθειαv πρός 
τούς βαρβάρους οί όποιοι τρέφονται διά κρέατος λέγει: 

11 trainenι par les pieds des Πeurs de la prairie 

L'innocente brebis que leur main a nourrie 

Ει sous l'oeil de l'egorgeant sans remords 

11s savourenι ses chairs et vivent de la mo11. 

(Μετάφραση: Σέρνουν άπό τά πόδια έπάvω στά λουλούδια τοί:ι 
λιβαδιού. τήv άθώα μάνα προβατίνα. πού μέ τά ίδια τους τά χέρια 
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έθρεψαν, καί κάτω άπό τό βλέμμα τού μικρού προβάτου, τήν στραγ
γαλίζουν χωρίς τύψεις, γιά νά καταβροχθίσουν καί νά γευθούν τίς 
σάρκες της, ζώντας έτσι μέ τό θάνατο). 

Τάς έκφράσεις ταύτας έσημείωσα διά νά δείξω ότι έκεi:νο τό 
όποιον ίδίως συνιστά τήν άσχημίαν της κρεοφαγικης τροφης είναι 
ό άναπόφευκτος άναλογισμός της καταγωγης καί των συνθηκών 
ύπό τάς όποίας παρεσκευάσθη, όπου έξανίσταται ή αίσθητική καί ή 
ήθική. Μόνη ή σκέψις ότι έδέησε νά προηγηθη άλγος καί όδύνη 
καί θάνατος, ίΎα κορεσθη ή λαιμαργία μας, καθιστά τά παρατιθέμε
να έδέσματα είδεχθη όσον δήποτε κομψή καί πλουσία είναι ή τρά
πεζα έπί της όποίας παρατίθενται ... 

Ό διάσημος Γάλλος φιλόσοφος καί ίστοριογράφος Ρενάν, άvα
φέρει τά έργα τού Παπίου 'Επισκόπου Ίερουπόλεως. Ό πρώτος ου
τος πατήρ της 'Εκκλησίας, είχε καταστήσει έργον του νά συλλέξη 
προφορικάς πληροφορίας παρ' άνθρώπων συνδιαλεχθέντων αύτο
προσώπως μετά των μαθητών τού 'Ιησού ... Ό Παπίας κατώρθωσε 
ν' άποτελέσει έκ των συλλεχθεισων προφορικών πληροφοριών πέ
ντε τόμους, των όποίων μόνον τεμάχια τινα άνεύρεν ό Ρενάν, των 
λοιπών φαίνεται καταστραφέντων ύπό των άντιφρονούντων, (Χρι
στιανών) συγγραφέων. Έν τά άνευρεθέντα τεμάχια λέγεται ότι ό 
Χριστός κατεδίκαζε ρητώς τήν κρεοφαγίαν. 'Έχω ένώπιόν μου τό 
λαμπρόν έργον τού Howard Williams, δεινού έλληνιστού, όστις 
ύπό τόν τίτλον The Ethics of Diet έγραψε τάς βιογραφίας έβδομή
ντα περίπου άνδρων πάσης έθνότητος, άπό τού 'Ησιόδου μέχρι τού 
Σχίλλερ, οιτινες έξεφράσθησαν κατά της κρεοφαγίας. 1 Τό έργον 
τούτο μετέφρασε έσχάτως εiς τήν ρωσσικήν ό Τολστόϊ όστις, ώς 
γνωστόν, άπέχει της κρεοφαγίας, πληροφορούμαι δέ ότι τό βιβλίον 
έτυχε ένθουσιώδους ύποδοχης. 

Παντός ζώου τό κρέας είναι μεταμόρφωσις φυτών. Εϊτε τά στοι
χεi:α της τροφης ήμων παραλάβωμεν έκ τού βασιλείου των φυτών, 
εϊτε έκ τού βασιλείου των ζώων, ούδεμία διαφορά ύπάρχει. Παρα
λαμβάνοντες όμως αύτά έκ τού κρέατος, είσάγομεν καί άλλα στοι
χεi:α, α.τινα δέν ύπάρχουν είς τάς φυτικάς ούσίας. Ταύτα δέ τά στοι
χεi:α είναι τά θανατηφόρα, καί θά ειμεθα άσφαλεi:ς κατ' αύτων έάν 
άπεκλείωμεν τό κρέας, τό όποιον τά περιέχει καί περιωριζόμεθα είς 

1. Ήσίοδος. Βούδας, Πυθαγόρας, Πλάτων, 'Εμπεδοκλής. Ίπποκράτης, Όβίδιος,
'Επίκουρος, Σενέκας, Πλούταρχος, Κλήμης Άλεξαvδρείας, Πορφύριος, Μουσιi)
vιος, Ίάκωβος ό πρώτος Πατριάρχης Ίεροσολύμωv, "Άγιος Ίωάννης ό Χρυσόστο
μος, ό Αύτοκράτωρ Ίουλιαvός, Νεύτων, Πώπ, Βολταίρος, Ρουσσώ. Σέλλεϋ, Βύρων, 
Λαμαρτίνος, Σοπεγχάουερ κ.ά. 
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ω. φι,ω. τυ. οπυιυ ι-:ιvω ϊλι:ι,Οιrυ 11υτι1Jv. 1 υ φυτά όι:v πιριιι.01,\' 
rιτωμιι.ί"νηv. ό1:\' πΕριι':μΗ,v μιl\:μοορyu\'tσμυι,.; vι>σοyΟ\'01,.;. πιι>ιι;
Ι.ΟΙJ\Ι δμω.; οι,υς ως ιiπuρuιτητυυς ιΗ,σια.; πρϊι.; πί.ηρη σ1Ντri1)ησιv 
{()\-, ιινlJ1)(ι)Π()\ι. 1 ι.; ί.ι"ιγο.; i.(ΗΠ()\' ϊ,πιψι.ι:ι οπω.; πι1οτιμ1Jψl:\' τυ 
t-.1>ι:ι1.;. Ι·.\•ι,ι 11 ι:πιστιiμη Ι\:υωόι1-.·uζ1:ι τriν r.ξι-.· τη.; ψιuφuιίuς. ή 
ϊ,yι η.; φιι.οσυφια Ι\:uί ή ήUική ΙΙόι:λϊ,σσι-:τuι uι',τή\'. 1 ι 1-.·ιιt-.:οηU1:ση:-
1Η1\' τί)ς σφuyης ι':μψϊ,χωv Ο\'τωv. �:;ι:όvΗιJV σΙJvuισΟημυω ομυιυ 
πρ()ς Hl τυ1Ί (1\'UJJ(JJΠU\,: "Υπάρ;,:ι-:ι οι",σιιiJόης οωφυρυ μι:ωξι, ιί.vΟρω-
1ωφ11yι11ς ωί ζωυφαγίΗς: Kuτuvτu. ήμέρu τη ήμr.ρι! Οηριωόι:στψυς 
ϊ1 ψι:οφΗyυς. όιι1τι ή φι,σι.; τr1ς συρκύς �:ξuyριωνιι ΤΟ\' 1:ξ ωjτι1ς 
rιη:φιψιΛυv. ·ο Ι\: J)Ι:υφιiyος ιίvω φίί.ι-:ρις κ11ί 1:πιΟ1:τιt-.:ύς.. 11 σι,\·η-
1Jιστι:11u σημψο\' σι,μl\υι,ί.ιi ίιηrυι, ι-:ίvuι: ((όλιyωτψυv Ι\jJΙ:Ης. πι-
11ισσιJ CΙ:ρο\' ι;ψιμω,ς Ι\:ιψπυι,ς». 

l:t\'ω \jφωως ι.ογιt-.:ό\' κω r.π11\'U'(Ι\:Ες Ι\:ατ· ιιrχιί.ς vcί. ι:γt-.:uτω,1:ι
φΟιi '1 II J )(;)(ίl.; τοϊ, Ι\:J)Ι:uτο.; T(;J\' μαλλο\' (1\'UΠτι,γμι:\'0\' 11ργuvισμ()\' 
ι':,( tJvrωv ζωω\', τιί. ι'JποιΗ t-.:11ί ί,πυφι:1101,ν πλι-:ιότιφο\' t-.:ω ίσ;ι:1φι)τιφ11 
οίl\:ογι-:\'Ι:l!lt-.·ιι ΗίσΟιiμιηα i:χυ1,v. Δι':v ι:ίvω τι)σον σt-.:ί.ηρόv. ι:πί πu-
11uό1:ιyμωι, ri 11λι1:ιΗ όσο\' ιi ι'ιπάvθρωπυς 1:πί σφυγ11 άφuίρι:σι.; τΙJιv 
r1:1-.·\·ω\' τ11ς άγ1:ί.ιί.6ος. 11 όποίu uίσU11\·1:τuι όί.υv τι') i.ϊι.γος. ΒραόΙJπ
ι)Ο\' Οιί. t-.:ιηιι\'011σ1:ι 6 άρvηθΕίς τri\' t-.ΊJι:οψuγίuv ότι 1-.·uι οί ί;ι:01:ις όέv 
ζωσt\'. δπως t:I\: της σαρt-.:ός uι',τϊυ\· τρέφι-:ωι 6 ίί\·θrωπος. άί.λιi 
ζιυσt\' 6ιι'ι \'ιt ζωσι\' .. Οίίτω παν έμψ ;(Ο\' πρέπι-:ι βαθμη6όv v· ι1πο
Ι\:λυσΟ11 ιiπι1 της τρuπι-:ζης τυι, άvΟρωπου. 

ι·L) 11ϊσΟημu προς όλα τά δντu ίJφιστuμένυt, όι-:σμοι, ά6ι:λφότη
ως. 1:t\'lll Οι-:μι-:λιώδης άρχ,11 �:πί της ι'Jποία.; Ι�ιωί�Ετω πασιι σοφία 
t-.:ω π11006υς ... Οί,δψία ι-:λι:υθι-;ρία. οιΊ6ψίu ίσότη.;. υιΊδεμία 1161:ί.
φοτης θϊι 6υvηθη ποτι-: νιί. ι-:φuρμοσΟη μι-:ωξι'> ήμων ΊΙJ)\' άνθριiJπω\', 
U\' μιi 11\'UΎ\'ωρίσωμε\' ι�ς 6ικωοι,μΕ\'Ιl ι-:ί; ι:λι-:υθι-;ρία\' ίσ6τητu καί 
άδr.λφοτη τu t-.:αί ηί. άλλα έμ ψ\J;(U όντα. 

('Ο Ι Ιλάτων _ _  'φuκοϊιλης σέ E\'U άί.λο βφλίο του μέ τίτλο «Φως 
έt-.: Ηι.J\' f.\'60\'>> γράφει: Ή άπο τοϊJ ψέuτος άπο;ι:ή Εινω ό πρGηος 
στuθμος η-1.; είς τti\' βασιλείαν των οι'φuνών άγοΙJσης όδοί",). 

Γ. Από τή�· Έλληvική άρχαιότητα

0 'JΕΟΠ.\.-\ ΤΩ'JΙΚΟΣ ΦΙ.\ΟΣΟΦΟΣ l.-\\1ΒΛΙΧΟΣ (3ou
uίι�\·α π . .\.) στο έργο τοu «Περί του Πuθαγορικοu βίοu)) (Κεφ . 
.\\Ί), γράφει ότι ό Πυθαγόρα; σuνιστοuσε στούς μαθητάς του άπο
Υtl της ψωφαγίας. (Πρός δέ το 'τοις έμψ · χω\' άποχ,ην πά\·των). 
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Ό νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πορφύριος (232-304 μ.Χ.), έγρα
ψε τέσσερα βιβλία έναντίον της κρεοφαγίας πού φέρονται μέ τόν 
τίτλο: «Πορφυρίου φιλοσόφου, Περί άποχης έμψύχων, FLORE
NTIAE, M.D. XLVIII». 

Τέλος ό ίστορικός, βιογράφος καί ήθικοφιλόσοφος της μετα
κλασσικης περιόδου Πλούταρχος (50-125 μ.Χ.), έγραψε πραγμα
τεία μέ τίτλο «Περί Σαρκοφαγίας» ('Ηθικά 993Α-996Β). Άπό τό 
έργο αύτό μεταφέρω δύο άποσπάσματα. Στό πρώτο άναφέρει τήν 
κακή έπίδραση της κρεοφαγίας, όχι μόνο στό σώμα του άνθρώπου, 
άλλά καί στήν ψυχή του: «Ού τοίνυν μόνον αί κρεοφαγίαι τοίς 
σώμασι γίγνονται παρά φύσιν, άλλά καί τάς ψυχάς ύπό πλησμονής 
καί κόρου παχύνουσιν» (995D). Στό δεύτερο παρομοιάζει τήν κρεο
φαγία μέ τόν φόνον οίκείων μας προσώπων. «Ίσος γε, ώ θεοί, καί 
όμοιος ό κίνδυνος έχει, άν άπειθώ φαγείν κρέας, άν άπιστώ φοvευ
σαι τέκνον ή ετερον οίκείον;» (998F). 

Σάν έπίλογο μεταφέρω τίς προτροπές του 'Αντωνίου Άδριανο
πούλου άπό τό βιβλίο του «Ό άνθρωπος καί ή ζωή» (σελίς 73): Κα
θήκον έχομεν νά έξευγενίσωμεν τό σύστημα της διαίτης μας καί νά 
καταργήσωμεν τήν κρεοφαγίαν, διότι έκ τούτου πλήν άλλων άτομι
κών ώφελημάτων προσδίδομεν περισσοτέραν άξίαν είς τήν καθό
λου ζωήν, πρός τήν όποίαν όφείλομεν σεβασμόν, καί περισσοτέραν 
εύγένειαν είς τά συναισθήματά μας καί συντελουμεν οϋτω καί είς 
τήν έξέλιξιν καί εύδαιμονίαν του άνθρωπίνου είδους. 

Μήν άναβάλλης! 

MEFIKOI ΦΙΛΟΙ του ΙΛΙΣΟΥ άργουν τήν συνδρομή τους. 
Οί πολλοί εiναι τακτικοί. Έ ν ώ σ ο υ  μαζί τους! 
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ΠηΣ ΑποκτΑΤΑΙ 

Η ΣνΝΕΙΔΗΣΗ 

ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚοΣΜΩΝ 

Toij ΠΑΝ. Δ. ΛΝΛΓΝΩΣΤΟΥ 

ι �-υνϊχι-;ια πμοηγuυμένων - τε;_εuταιu)

ΣτιΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΕΞΕΤΑΣΑΜΕ 
άvαλυτικά τά μέσα έκειvα πού πρέπει vά χρησιμοποιηθοtJv, προκει
μι,:νου νά άποκτηθει ή συνείδηση τώv άνωτέρω κόσμων. τά όποια 
διαιρουνται σέ τρεις βαθμούς: 

α) τήν Προπαρασκευή 
β) τό Φωτισμό καί 
γ) τή Μύηση. 
Τή Μύηση έκείνη στά μυστήρια της Βασιλικης Τέχνης, τά 

όποια άπό άγνοια καί παρανόηση άπό μερικούς συγχέονται μέ τά 
θρησι-;:ευτικά. παρερμηνεύονται καί δημιουργουv τή σύγχυση καί τό 
σκότος. στίς διάνοιες καί τίς ψυχές τους. Είναι ή άρνηση τό κακό, 
πού άντιμάχεται τό καλό. όπως τουτο περιγράφουν οί μυστηριακοί 
μυθοι καί συμβολισμοί, όπως αύτοί περισώθηκαv καί διέρρευσαν 
γιά τούς άμυήτους. όχι γιά νά άποκρύψουν άπό αύτούς τή Γνώση 
άλλά γιά vά προφυλάξουν τά Ίερά άλώβητα. 

Στή συνέχεια θά άvαλύσουμε τό σκοπό τώv Μυστηρίων, πού 
ήταν ή προσφορά του πνευματικου Χρυσου πρός τίς ψυχές της Γης, 
μέ τή βοήθεια του κόσμου Έκείvου, του «Χρυσου Γένους» προκει
μένου νά τίς άπελευθερώσουv άπό τή σύγχυση καί τό σκότος καί vά 
τίς όδηγήσουv πρός τό χώρο του άvεσπέρου φωτός, μέ τά δικά τους 
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φτερά. τά όποία θά πρέπει νά άποκτήσουν, μέ τή μύησή τους στά 
Μυστήρια πού διδάσκουν τή Βασιλική Τέχνη. 

Σκοπός των μυστηριακών σκηνωμάτων ηταν: 
α) Ή άνάπτυξη των νοητικών ίκανοτήτων, των όπαδών των. διά 

της κρίσεως καί του Καθαρου Λόγου, ώστε νά μπορουν νά διακρί
νουν, μέ πνευματική διαύγεια καί χωρίς προκαταλήψεις τήν Άλή
θεια άπό τό ψευδος. 

β) Ή μύηση αύτών, στό χειρισμό των φυσικών, ψυχικών καί 
πνευματικών νόμων καί δυναμικοτήτων, τόσο του άνθρώπου, όσο 
καί της Θείας Φύσεως καί του Θείου Πνεύματος αύτης. 

γ) Ή παράλληλη ένάσκηση της άρετης, της άγάπης πρός πάντα 
τά όντα, της αύταπαρνήσεως καί του καθήκοντος. 

δ) Ίδιαίτερα, ή καθοδήγηση των βημάτων του μεμυημένου, 
πρός τήν κορωνίδα της όλης έξελικτικης τροχιάς, στό Φωτισμό καί 
τήν "Ένωση, όπου ό Τέλειος πλέον καί Άπολυτρωμένος 'Άνθρω
πος, μπορουσε καί μπορεί νά άντλεί άπό τήν αίώνιο έστία της Σο
φίας καί της Άγάπης τά νάματα της ούρανίου τροφής, γιά τήν κατά
κτηση των όποίων μέ μόχθο άπόκτησε. 

ε) Τέλος άπέκτησε τήν ίκανότητα νά άντλεί τή Θεία Γνώση καί 
Άλήθεια άπό τήν πηγή του Άνεσπέρου Φωτός. Τή Γνώση έκείνη 
πού άποκαλουμε Έσωτερική, Άπόκρυφη Φιλοσοφία, Έρμητισμό. 
Τήν όποία προσφέρουν διά των Μυσταγωγών, Έποπτών καί Διδα
σκάλων πρός τίς καθαρές ψυχές της Γης, τήν όποία πρέπει καί μπο
ρουν νά έλέγχουν μέ τόν Καθαρό Λόγο καί τά αίσθητήρια όργανα 
της ψυχής καί όχι τόν άκρατο ύλιστικό όρθολογισμό, τόν όποίον τά 
αίσθητήρια όργανά μας έχουν τήν περιωρισμένη πληρεξουσιότητα 
νά έλέγχουν. 

Ή Γνώση αύτή κτημα της έπιστήμης των μεμυημένων περιέ
κλειε καί περικλείει, όχι μόνο τή θεωρία, άλλά καί τήν πρακτική, 
των όποίων ώχρή μόνο καί περιωρισμένη είκόνα, μας δίδουν ή Με
ταψυχική, ό Φακιρισμός, όπως έφαρμόζονται στόν Άνθρωπο, τή 
Θεία Φύση καί τό θείο Πεδίο μέ τούς ίδιαίτερους νόμους πού τό 
διέποι:ν, τίς ίδιαίτερες δυνάμεις καί άλληλεπιδράσεις τους, πού 
γνωρίζει νά χειρίζεται μόνον ό Ίεροφάντης-Μυσταγωγός της Βα
σιλικής Τέχνης. 

Άς δουμε όμως τούς ίδιαίτερους χαρακτήρες του έσωτερισμου 
καί τήν άπαραίτητη προϋπόθεση καί πίστη έπί της όποίας πρέπει 
αύτός νά στηρίζεται: 

1) Ή ϋπαρξη της Τ ριαδικης Μονάδας, ώς νόμου θεμελιώδους, ό
όποίος εiναι ή αίτία της Δημιουργίας καί δράσεως, έφ' όλων των 
πεδίων του Σύμπαντος. 
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2) Ί Ι i1nιφξη άvτωτοιι_t(J)V κ:uί ιn•ωnυκ:ρίσεωv. υι C>nοιΕς συ\•ό{:-
011v 6ρρηκ:τυ ολυ τri μέρη τοi', όρuτui', καί άυρ6το1, Σϊ,μnΗvτυς Κό
σμοι,. 

3) 11 i',nιφξη ι1ορϊι.τοι, Κ()(ίμυι, ό ι')n_υιυς ι1nωη:ι ίόωίτψυ 6ργυ
\'(1 γιri τήv i:nοnτι:ω ω1,. γιά τα ιΊnυια ι::ίvω άnuρυίτηη:ς οί nρυικ:τι:-
0Εt(ί1:ς nρounuf-J,;(n:ις. γω vϊι έvι;ργυnοιηί:Jυi'Ν 

ϊ:ττί τiΊ l:\ά(ίΕt τϊi1v τρι(J)V ι1ι'1τ(J)V Ηψι:λίωv, (ίτηρίζΕτω ό Ί-,ι-,ωυ:
ρισμ<'>ς κ:ιιί μέ τη\' κι.Ε ίόu ι1υτ(JJ\' nρυl:\υί vε ι στ ή\1 r'ι.\1ιί.λι,σ η τοϊ, 
θι;ίυυ η 'Λp;,:Εη,nυι, κ:ό(ίμυυ. τοί, Μuκ:ροκυσμου (ϊιvωη:ρωv κ6σμωv) 
κ:αί τοϊ, Μικ:1>οκ:όσμοι,. μr,rος τοC όnοίου άnυη:λΕι κ:υί ή ϊιvf-Jρωττί\·η 
ί,nι'>σωση, ττψι τιiJV ιΊnοtω\' ή ·Λρ;,:αω ΊΞί.ληvικ:ή Φιλοσυφί11 άσzο
ΛηUηκ:Ε, 01:ι,ψυιΊσα 1-:οιvη τr1v κιηαγωγr1 τιiJ\' κόσμω\' αυτι;J\' μΕ τφ· 
f.\'vuιu τr')ς Ηι:ιι1ς Φι,σΕως, ή όττοίu ιiττοη:ί.ει τrl\' 1 rωόι1<:ή 'Εκό1i
λω(ίη τιi)\' όυο κ:οσμογυvικ:ώv υι',σιιi)V της Μυvάόuς κ:ω τής Λι,άόuς 
Ηι)v Ι Ιυ!:!αγιφΕίω\', τή\' 1 ριuόικ:ή Μοv6όα οττως τηv <'>vυμϊισυμ1:. 

· ι ι ψιΛοσυφω Ηυ\' Λρχωωv , [i.i.rivω\' Φιί.οσόψω\' ό1;\' r1τ11\'
τταρά 11 ι-:ξωη:ρικ:r) ττλΕι,pά l(JJV F.σωτφικιι)\' όιόιιγμ,iτων. της ι':κ τώ\· 
f.\'()()\' ι'ιττω:ι1λι,ψι:ως. στην όττοίu ,:ι;,:αv 6;,:Uι:ϊ οί 'IEj)Oψ(l\'Ίf:ς. οί .\1u
στιηωγυι κ:uι Μι,στω, τώ\1 κατr1 τόnοι,ς λ1:ιτουργησιi\·τω\' Μυστη
f)ίω\', η')ς ·Λf);(<1ίuς ΊΞλλάδος, μέ κορυφαια τ<ί. ΊΞλι-:υσίνιu .  

Μι:ταξυ ωι',τω\' γvωριζουμι: 10\' ,\ίvο, τόν Μυυσuιο κ:αί τι'!,, Όρ
φ,:u, ωι,ς ίδι)υτες των nρώτωv έλληvιΚ(JJV Μυστηρίων κuί άργότ1:ρ11 
τους I luUuyoρίl, Ι Ιuρμr:vίόη, Ί -Ιράκ:λf:ιτο, �ημόκριω, θuλη. Έμττι::
όοκ:λη κ:uί ι\λόκ:ληρη τή χορεία τώv μψυημr,vωv στά Λρ;,:αι11 Έλ
ληvικ:ά Μι,στήριu. Τυί, Ι Ιλάτω\'U κ:uί ολωv των '-JωnλατωνιΚ(JJV, 
ι ευnι,θuγυρείωv ι-;αί uuτώ,· τοϊ,τω,· τω,, Γνωστικιi)v, τω,, πρώτων 
μετuχριστιuνικ:ιυv χρόνω\', χωρίς ,,ά παραλείψουμε, τι1v ίJττό τό συν
θετικ:ό ό\'Ομα Ερμοt, το- Τρισμεγίστου. ύnοκρι.,nτόμι:,·η nί.Ειάδ11 
μυστϊι1,· γιά νά κ:uτuλήξη στό τελι:υταιο προπύργιο τοi:Ί άρ;,:uίοι, κό
σμου τόν «θειότατω> 1 Ιλωτίνο. 

'Η μύηση στά Μυστήρια ειχε σκοπό τήv άnόκτηση της σι vει-
611σεως των ανωτέρων κόσμων μέ άnαραίτητες προϋποθέσεις: α) 
Τήv έμπρακτη ήθική β) Τή Βιοτική η Έnιστήμη τής ζωής γ) Τή Βα
σιλικ:ή Τέχ\'η καί τέλος δ) Τήν Ίερατική Τέχνη, τήv όnοία δίδα
σκ:οv καί άnοκάλυnτοv στά Μεγάλα Μυστήρια, διά τής όnοίας κ:αί 
μόνον καταvοειται ό σκοπός της θείας Δημιοuργίuς, τό έξελικτικό 
έργο της, πού όδηγει τίς ψυχές της Γης vά κατανοήσουν τό θειο 
προορισμό τους. vά δεχθο -ν τίς άκτιvες το - άνεσnέρο φωτός κ:αί 
φωτιζόμενες νά κ:αταvοήσοι.,ν τή συμβολική έννοια τής Τιταvομα
Χ ίας κ:αί της πνευματικης ίεραρχίας, πού συμβολίζει τό δωδεκάθεο 
τής Έλληνικης Μυθολογίας, ή όnοία άnοτελει τήv άρρητη συμβο-
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λική έσωτερική ΑΛΗθΕΙΑ των Άρχαίωv Μυστηρίων, τόv άπωλε
σθέvτα ΛΟΓΟ, τόv όποίο άvαζητουv οί σημερινοί άνθρωποι, πού 
παραπλανήθηκαν μέσα στά σκοτάδια του πνευματικού μεσαίωνα, 
της σημεριvης μας άκρατης τεχvοκρατικης έποχης. 

'Απαιτείται όμως μεγάλη προσοχή vά μήv παραπλανηθούμε 
στήv προσπάθειά μας αύτή καί παρανοήσουμε τή Μύηση. Μιά έπι
κίvδυvη παρανόηση είναι τό vά έκλάβουμε τή Μύηση ώς μέσο έπί
τευξης «έπικοιvωvίας», μέ άvώτερες άόρατες καταστάσεις η τόv 
«Πνευματικό κόσμω). Συνήθως νομίζεται, ότι κάθε τι τό άόρατο εi
vαι άvαγκαία καί πνευματικώς άvώτερο. 'Όπως καί άλλοτε άvαπτύ
ξαμε, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι στόv άόρατο κόσμο, όπως 
καί στόv όρατό, δρουν όχι μόνον φωτεινές δυνάμεις καί προσωπι
κότητες, άλλά καί σκοτεινές, πού παλαίουv γιά τήv έπικράτησή 
τους. Γι' αύτό λέμε ότι: «Τό φως των Μυστηρίων εivαι ρευστό τρο
μερό πρός χρήση της βουλήσεως, παρεχόμενο ύπό της θείας Φύ
σεως, φωτίζει τούς γνωρίζοντες vά τό χειριστούν, κατακεραυvοβο
λεί δέ τούς άγvοουvτας τή δύναμή του η τούς καταχρωμέvους αύτό, 
τούς άvαξίους». 

Αύτός εivαι ό λόγος πού έφιστώμε τήv προσοχή μας καί θεω
ρούμε άπαραίτητη τή συμπαράσταση, του πνευματικού Διδασκά
λου, ό όποίος θά μας συμπαρίσταται στά πρώτα μας βήματα, καί θά 
μας προφυλάσσει άπό κάθε περιπλάνηση, μέχρις ότου άvάψει μέσα 
μας τό έσωτερικό φως καί έvεργοποιηθουv τά αίσθητήρια όργανα 
της ψυχης μας. Ανοίξουν τά μάτια της ψυχης, γιά τήv πορεία μας, 
συνειδητά, πρός τήv κλίμακα του 'Ιακώβ, πού όδηγεί μέ άσφάλεια, 
σέ μι� συνειδητή όρθολογική κατανόηση, του «καθαρού Λόγου» 
πού είναι κτήμα των άvωτέρωv κόσμων, οί όποίοι κατακτώνται μό
νον διά της Ίερατικης μεθόδου της Βασιλικης Τέχνης, των Μυστη
ρίων της θείας Φύσεως καί του Πνεύματος Αύτης. 

'Όπως εivαι γνωστό ό 'Εσωτερισμός εivαι ή μυστική διδασκα
λία των Άρχαίωv Μυστηρίων, ή όποία άποκαλύπτοvταv μόνο 
στούς έκλεκτούς καί δυνατούς χαρακτήρες, άποκλειστικά διά συμ
βόλων ιcαί άλληγοριώv η άλληγορικώv παραστάσεων, όπως τούτο 
έχει μέ προσοχή καί σχολαστικότητα άvαπτυχθεί. 

Ή μυστική ΑΛΗθΕΙΑ εivαι θεία καί προϊόν δικαιώματος, άτο
μικης κατεργασίας των έσωτερικώv δυναμικοτήτων του άvθρώπου 
πού εivαι έπιδεκτικός μυήσεως, μέχρις ότου δι' έvεργοποιήσεως 
καί μεταμορφώσεως όλων των λανθανουσών ίκαvοτήτωv του, φθά
σει στή βαθμίδα της άποκτήσεως της συνειδήσεως των άvωτέρωv 
κόσμων καί της άvτλήσεως έξ αύτώv, της Γνώσεως έκείvης, πού οί 
κόσμοι αύτοί προορίζουν γιά τήv πρόοδο των Ψυχών της Γης. 
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·υιτως όι-: ιτρυιίιτυμ1; l\(ll αί.ί.υr1;, οιτως ή ΦϊJση ιφι:σι-:ιωι \'U 

1-φ1Jιτη;τω. νιi μήv ι:1--·τίfJ1:τω y1,μ\'ή στά μάηu τίJJ\' ύ.μ1,ήτων. i:τσι ι-:ι1ι 
11 Ι vιίJfίη της 'Λi.ήUιιιις ι.ωμις ιτροσιτάUιω r.ιτtμυ\·ης 1--υί μ1:Ουόι1--·η; 
1:μγυσως, όΙ:\' άιτο1--·uί.ϊJιττι;τω. ι·ι· uLJτύ ι-:υί 1:1---ιϊ\υι στυι'Jς όιτυίοι,;. 
όιι-:ωωμιηιι-:ίJJζ ϊ1ιτυ1--·ι1ί.υφfJηι-:1:. όι:\· r.ιτιτρ1:ιτ1;ωι ι-:υί ό1:,· 1:i,·ι1ι ό1Νιι
Η)\' νιΊ. τφ• ύ.ιτυι-:ω.1,ψυι,,• fίt: έι-:1:ϊνο,· ιτυϊ, όι:ν τη οι1--·ωυϊ,τω. 

ηί_ύι-:ί.ηρη ή ·ισωτιριι-:ή 'Ειτωτήμη τ11ς Η.Ί. συνίστuτuι στη 
ι ·νι;Jση δι_ω,• τίJJ\' μι,στιι-:UJ\' Της, ή γ,·u'Jση τίJJ\' ι'>ποίω,· ισοό1,,·ι1μ1:ϊ 
ιτρός τη\' ϊ1\'(Jρωιτι\·η ιτι1,•τυό1,νιψίu. λi.ί.ά ή ι1ιτοι-:ϊιί.1,ψη ω',τUJ\' nϊ; 
1--11U1; ι1μϊ1ητυ. ι1ι-:ωuί.ληί_ο ι-:uί ά\·ύ.ξιυ, σu,·ιιτιiγπω τύ. άιτυτιί.ισμu
rι1 ιτοϊJ ιτ1)uι:ίιτuμ1:. τι'J,, ι-:ι,•όu,•υ καί κατuι-:ιρωJ,υf1ολη0ι;ϊ nιτως ή γ1,
,·ι1iι-:ι1 τι>ϊι ,\u'n. 

Εί,•ι1ι 1:ξυψι:τιι-:υ ι-:ιτιι-:ι,·όιι,•ο να ιτιφαγvωρίζοντω οί ι-:ίvόΙJ\'Οl ωΊ
ωί Η)\, 1:fίωη:1)ισμοιι ι'ιιτι'> 1--·υΟ1; σ1-:οτr:ι,·r1 όιιί.νοω κιιι ι'L\·ιξι':ί.ιι-:τη 
ψ_ι,χη .. \ωτι 1--νΟ1: τοί.μηρος ιτι-;φιψωισμος. ύ.ιτι'> i1ιτί.η ιτψιι:ρyι:ιυ.
1:ίνω ό1,\·αη'Jν ,•ι1 ιτι1r,r:,·οχλήσιι και όωταρuξιι τί; ι1,•<;Jη:ρι; ι-:οσμι
ι-.:1:ς όυνιψι:ις, ι-:uτu τροιτυ ατuι-:τυ ι-:uί ι-:ιτιι-:ίνόυνο. μι: ϊιιτοτ1:ί.1;σμα ή 
ιτριί.ξη ωι,ς ιιι',τη ,·ύ. ι'ψυιάζι::ι μέ παιδιά τύ. nποϊιι πι1ίζο1J\' μr: τή 
φωτω ι-:υ,·ω fίέ ι1ποθ11ι-:η μr. ό1ι\'αμίτι6α. μr: f1έf1ωο ύποτι:ί.ι:σμα. 
ι'φγά 11 ΥΙ)ηyυρα. νι1 ι-:ιτυωί.011Οήσι:ι ή τρομι:ρη i:κρηξη. Τι'J άστρικο 
φιυς Θr.λ�:ι 11\•άλοyη προπιφασπυή ι-:αί προστuτι:υτικές ό11\•άμι-:ι;. 
δπω..; στη σεφα των ι',μιί.ιώ,· μu.; τίς περιγράψαμε. yιι1 vά φωτίσιι 
τοιΊς y,·ω11ίζσ,·ως ,·ι1 τό χι-:ιριστοi:ιv καί vά μή,· ι-:ατuκι:ρωινu'�ση υϊ,
τοι'ις ποϊι άyνοοιι\' τή διλ·αμή του κuί χάρι,· πψιφγείας τό ;,:ρησιμο
ποιοtJ\'. yιϊι ,·α διιιταf)ιισσοu,· κuί παρΕ,υ;ι:λοι'j,, τί� ύ.,·ιιηιρες κυσμι
ι-:ές δυνάμει.:; τάξεις ι-:uί ι-:ξουσίε.:;. των άνωτέpW\' κόσμω,·. 

· Η μϊ,ηση προασπί�ει τόν άνθρωπο άπό τά σφάί.μuτu ποι'ι έ;,:οι,ν
σri,· άποη:λεσμα <1ι'1τοι.'1; τοι'ις κι,·δι.'1,·ους. γι· αϊιτό 1--·uί προοδει,τιΚίJ)ζ 
παρέχεται στοϊι.:; διuφόρο ς βαθμούς τών μυήσεω,·. Τοι'ι.:; κι,·δLJvους 
έι-:είνους. ποι.'1 ώδήyησuν τόv ΚΡΟΛΕ\'. ό όποιο.:; ά,·αξίω; άσ;,:ολή
θηι-:Ε μέ τον Έσωτερισμό. τη; <<.\ΡΥΣΗ� .'<:\Ρ.-\ ΥΓΗΣ)ι καίτοι, 
11D0'-: J ESL'S Μ ΕΟΙ. Α)). πο · τό,· άπεδε;ι:θησα\' ωτόπι,· ι-:πιπο
λuιuς έπιλοyη.:;. με άποτέλι::σμα ι-:ατά τάς άπασχοί.ήσεις τοιJ τή,· 
άιτt:λευθέρωση iσ;,:ι,ρών ψιJσιι-:ώ,· ι-:αί πνευματικώ,· 61J\·άμεω,·. ποϊ 
τό,· όδ1iyησu,· ά,·τί yιά τό φώς πρό..; τό σι-:ότο;. τό ψυι.ιατρειο Ή 
τρομι,;ρri έψηξη συντελέστηι-:ε ι-:αί ((ι-:uτuι-.:ερω,νοβοί.ήθηι-.:1:)) άπό 
τl) Φιυ..; τιυ,· ί\1υστηρίω,·. τό όποιο δέ,· ητω· αξιο; νά δε;ι:θη ι-:uί i:ω
,ιιt: πειρuματι�l'ψεω.:; ι-:αι-:τi χρ1iση. 

Κλεί,·ω τό θέμα μου μέ παλαιόν μου δημοσίευμα στό,· ((1.\ΙΣΟ)) 
yιά του..; διαταράσσοντας τή θεία '..\ρμο,·ία τω,· Ά -\,•ωτέρω,· Κό
σμω,· ι-:αί τοι',ς ι-:ι,·διλ·οι,ς πο(, περιι-:λείει uι',τή ή διατάραξη. 



86 ___________________ ΙΛΙΣΟΣ 

«'Όλη ή ζωή του σύμπαντος πάλλεται μέ τάς δονήσεις της θείας 
δημιουργίας, τάς δονήσεις έκείvας της άπολύτου άρμοvίας. Έάv θε
λήσετε v' άvτιδράσετε είς τήv παγκόσμιοv αύτήv άρμοvίαv, θά έπι
φέρετε διαταραχήv των άρμοvικοτάτωv θείων παλμικών κινήσεων 
καί οί άvτίθετοι αύτοί κραδασμοί, έπεκτειvόμεvοι έκ της σμικρότη
τός σας πρός τήv θείαv δημιουργίαν (κατ' άvιουσαv κλίμακα) θά 
προσπέσουν έπ' αύτης καθώς είναι φυσικόv, μή γενόμενοι δέ δε
κτοί παρ' αύτης, θά έπαvέλθουv μέ μεγάλη σφοδρότητα έφ' ύμώv 
καί θά σας έπιφέρουv τάς καταστροφάς έκείvας, διά τάς όποίας 
άπορείτε, πόσον καί πώς έπηλθοv σέ σας. Καταvοουvτες πλήρως τ' 
άvωτέρω, δέv θά ύποπίπτετε είς σφάλματα, λόγω άγvωσίας των 
Θεϊκών νόμων, ατιvα εσοvται καταστροφικά δι' ήμας». 

οι ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗΣ Θ.Ε. 

ΚΑΙ Ο ΙΛΙΣΟΣ 

ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ 

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΙΗΣΟΥ 

ΦΕΡΕΙ ΦΩΣ ΑΓΑΠΗ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΣΕ ΚΑΘΕ ΨΥΧΗ 

ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ Γ ΝΩΡΙΣΕΙ 

ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΟΝΗ ΙΚΑΝΗ 

ΝΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ. 
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Οχ1 ΠοΛΛΑ ΑΛΛΑ 

Λ1rΑ ΚΑ1 ΣοΦΑ 
Υ:τϊ, .·\1'12- 1 '\. <>Ιλ.\ \IUTII 

Ο Κ ..\(-)/·: (J.\'ιi l )υ.:;τος Ε ϊ.fι πμιίστιες. ΙJ\'L';τοι.;ίιωτες hι'
\'(,( Τι)τηπς. ;τοί' ι:tίί τοϊ:1 ξrδι πλι�νοντυ ι οσο ;1ηιισσ6τερο 
;τυuει \'ίf f\\'(.(I 6μyU\'O T<JL' έyκόσμιΟL' /Ξ:(,,(L'TOL: TOL'. 

Το Ν:-\ σι'yϊ.ιcρεϊς cJπ6 C,,(\'CJyκη είνω δειλίυ. (;;τι) σκο 
πιμι)τητυ φιλυι'τίu. α;τ() ΚίΗU\'()ηση δί1vαμη υι1τοyνu: 
σίας κι ι'χ;τι) c'χycί;τη (-)ειι)τητυ. 

π,�τι:ΥΟΥ\ΙΕ ΤΙl\' παεινοφροσί'νη (J(j\' μι(J (Jf)Πll, 
yιατί έyκλυοισιtήκαμε στ11\' τρέλυ τιϊς ί:;τερηφcίηιας. 

Οι ΓΙΕ 11 )_-\� \ 101 δέ\' δημ ιοι'fη'Οί'ν κα τάστυση. ζι.:yο 
σται:"tμίζι)L'\' ί';τάρχοι'σu. 

Φοω-::ιη I μάστιyα yιά Tll\' άνι:"tριc;τc)τητu είναι l) φ66ος 
L) φι)Οι)ι� \'ά ,LΙΙl χάσεις αί'τά :τοί1 ε;εις κι () φϊιοος μήν 
ι-:αί δέν ά;τοι-:τι1σεις έκείνα :τοί: δέν ε1.εις. 

Δ [" ί1 ;τάρχοι1

\' έξιcπρι κά ;τροολήμα τα αν δέν ι';ταρ-
. .

XOL'\' εσιL'Τf ΡΙ κα. 
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ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ vά εισαι σέ τάξη μέ τόv έαυτό σου καί τόv 
αλλο, vά κοιτάς μόνο τί καλό σοϋ εκαvαv η κακό δέv 
σοϋ εκαναv οί αλλοι, χωρίς vά ύπεισέρχεσαι σέ αίτίες η

σέ συσχετίσεις μέ δ,τι καλό έσύ εκαvες σ' αύτούς. Μ' 
αυτό τό βλέμμα καί μ' αύτή τήv εύyvωμοσύvη vά βαδίζεις. 

llΡΟΣΕΞΕΣ τό τριφύλλι; Τό πατάς κι αυτό θωπεύει τό 
πέλμα σου, ξεκουράζει τά μάτια σου. Βουλιάζει στό 
διάβα σου καί πάλι ύψώvεται πίσω σου δειλά σιγά yιά 
vά σέ δεί vά περπατάς καί vά σέ καμαρώσει .... Αυτό 

, ' ' 
1 ειvαι αyαπη .... 

ΑΡΕΤΗ 'ίσον χώρος χωρίς ίδιοτέλεια. 

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ευτυχία δέv βρίσκεται στό άvαμεvό
μεvο η άπωλεσθέv, δέv βρίσκεται μακρύτερα άπό τό 
όποιοδήποτε ύπάρχοv. 

Η ΑΚΡΟ ΤΗΤΑ σ' ότι,δήποτε , άτέλεια δείχνει καί ποτέ 
δέv οίκοδομεί. Συνήθως δεινά συσσωρεύει. 

ΝΑ ΜΗ σ' έvδιαφέρει άπό πού ακουσες μιά άλήθεια. 
'Απ' δπου καί vά προέρχεται δέv παύει vά είναι άλή
θεια. 

Η Ζf'.ι.Η κυλάει μέσα σέ πόνους καί χαρές, πού λίγο πο
λύ είναι μεγαλοποιημένες άδυvαμίες yιά τ' άvθρώπιvα. 

ΕrκΛΩΒΙΣΘΗΚΑΜΕ στό καβούκι μας ό καθένας καί 
ξεχάσαμε καθετί πού άvαπvέει εξω άπό μας. Αυτό 
είναι τό μεγάλο μας λάθος καί ή μεγάλη πληγή. 
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Ποι.: ,\ι\Ι l()l > U2.. νιJ. μιι.υς γι' ι'J.γιJπη τι1 στιγμή ;τυύ 
ftσω EfJμUI() Η7)\' (JVU','KU:V κυί έπιttuμιu:ν σ<JL'. τή στιγ 
μr) ποί· εiσω ;";τιστι1ttι()ς φίί.ος τοί) έυυτοϊ· σοι;: ΙΊιί i>ιι 
κυκ<Ίτητυ νιΊ. μιί 11σει κιJ.;τοιος μ;τ<ψει. γιι_ί κυί.ι.ι:σύνη 
'ίσυ·ς. ί>πυ:ς ϊσυ;ς κυ ί γιιJ. ϊJ, τι/)11ποπ uί.ί.ο ;τού εμ ι ;τμο 
συ;μινr) κυί ;τεμι<ψισμέ\''l μομφή, ;τοτέ cSμυχ γι' ι'Jγ!J.Πη. 

Η ΤΛΙΙΙ·:Ι�Ω�ΙΙ CJ\' ι'Jί.οκί.ημωτικύ σέ κυτέιει. βλέπει 
ί'..(Vf\'ffJYίJ i>. τι σt;μΚυίνrι γίψυ; της κυί στι1ν κιψ/)ι(J. σοι: 
ένι:tμονίζrι bιι,(ί·yrιυ κυί κυttυμϊηητυ. 

ΠοΝΟΥ\11·: ;τεμισσίηrμο ι'.1.π' ι.1.ί:τ6 κυί γι' αι:τιJ ;τοι; δέ 
μπομοί'με νιJ brίξυuμε ι)τι ε'ίμυστε στ()ν αλί.ο. πι1μ!J. ι'J;τ' 
(Jl'T() πυί' bέ\' ειμ(J.σΠ. TUL'TO είνω ενυ yενικι') φων6με
\'() ;τοί' μυς τι1φλώvει καί δέv μ;τοροί1με νά δοι:με τί;το 
τε σιcστιί r',(;τ' υί·τ6 ;τού \];τάρχει στι1 βάι1ος μέσυ μυς. 
ϊυτ' 6.τι ί1 ;τίφιrι yί:ριc μας vά δοί)με καί v6 εiρηνει;οt;
σι)L'με. 

Μοί\.:.-\:\0� bέν ειvαι κεινος ;τοί) ζει μόνος. \\οvαι6ς 
fl\'(JΙ ;τμιcτιστυ έκείνος :τού δέv τόν άγγίζοι'VΕ αuτά μές 
στά ό:τοίυ ζεί η δέν ζεί. Ί I ψι·χή :τρέπει νά εΊναι έξι) 
ριστη καί χιcρίς αί.'τήν ετσι. τ6 μονάζυ; κατά συ;μα έλά 
χ ιστα καρποφορεί. 

Δε1..J ΠΙ) [ΠF:1 νά \'Τρέπεσαι καί δέν θά ντρεϊΤεσαι γι' 
αι'Η) :τοί· ί·:τηρξες. Ο:\' τιcρα βρίσκεσαι πράγματι Δμε
τακί\·ητα :τά\'Ll' ά:τ' αι'τό ποί' \];τηρξες. 

Δε, ΠΕΙΡ:\ΖΕΙ τόσο τό \'ά κατέχεις. άί).ά το να κα
τέχεσαι ά;τ' αι'τό :τοί' κατεχεις. 
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ΝΑ ΜΗ ΣΕ ΝΟΙΑΖΕΙ αν αυτος πού τόν αγγιξαν τά 
δάκτυλά σου μ' άγάπη τό ενοιωσε η οχι, οπως τό λου
λούδι δέν τό νοιάζει πού δέν πρόσεξαν τή χάρη του καί 
τήν όμορφιά του. 

ΛεΜΕ πράγματα πού δέν κάνουμε, λόγια πού δέν πι
στεύουμε, είμαστε αλλοι άπ' ο, τι δειχνόμαστε ... Καί δέν 
σκεφθήκαμε ποτέ, γιατί ολα αύτά; ... 

Υ ΠΟΛΟΓΙΖΕ τό συνάνθρωπό σου κι οταν δέν σοϋ τό 
ζητάει· οσο μπορείς νά δίνεις καί νά δίνεσαι κι οταν 
άκόμη δέν εχεις ύποχρέωση γιά κάτι τέτοιο. 'Έτσι συ
ντηρείς στόν αλλο τήν άγάπη πού εχει μέσα του. Καί 
είναι πολύ μεγάλο πράγμα αύτό, μεγάλο γι' αύτόν με
γάλο καί γιά σένα. 

ΟτΑΝ θέλεις ν' άρέσεις στόν ανθρωπο γι' αύτό ετσι 
ένεργείς η άκόμη οταν θέλεις ν' άρέσεις στό Θεό γι' 
αύτό καί μόνον ετσι πράττεις, μήν πιστεύεις πώς κάτι 
τό ίδιαίτερο εκανες. 'Ερεύνησε καί θά δείς κάπου άλλοϋ 
περπατάς οσο καί όρθό νά είναι αύτό πού πράττεις η
προσπαθείς αύτό πρός τό όποίο συμμορφώνεσαι. 
«Άλλοϋ», γιατί άνάταση καί τελείωση είναι ενα έσω
τερικό γεγονός, ή πράξη δέ άπλώς άναγκαίο κι αύθόρ
μητο έπακόλουθο. 

ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΙΣ. Δέν σοϋ φταίει ό ανθpωπος γιά ο,τι 
είναι. Ό έαυτός σου φταίει γιά ο,τι δέν είναι. 

ΛεΜΕ πώς θέλουμε νά μιλήσουμε πρόσωπο μέ πρόσω
πο μέ τόν Χριστό η αλλοι μέ τόν Κρίσνα, τό Βούδα, τό 
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Μωάμεtt, τούς Άyίους. 'Αλλά με ποιr> πμ6σωπο; ... Μι1 
πως κ υι μεις τr) γνωρίζουμε uυτό ( τr> δικ<> μuς) τό πμr') 
σωπο; 

YrιAΙJ XUYN τρεις ηλικίες στήv ζωή μuς: ·ιι πμι:ηη πού 
οέv ttυμόμαστε τόσο. Ί I μεσαία άπό τήv όποία πρέπει 
κάποτε, μάλιστυ.. οέ δσο γίνεται πιό yμήyορu, v' 11.πυ..λ 
λαyουμε. Καί ή τμίτη, πού συνήθως άποσύρεται κανείς 
στά έαυτου κuί πού εχει κάποιες όμοtc)τητες μέ τήv 
πρωτη. 

Η ΠΡΩΤΙ I περίοδος ειvαι, σάv τήv ζεις η τήv θυμάσαι, 
ή άξέyvο1 αστη καί λίγο πολύ ή άyvή. Αυτή φθάνει συ
νήθως μέχρι τά 17 η 24 μας χρόνια. 

Η ΔΕΥΤΙΞΡΗ ειvαι απροσδιόριστης διάρκειας, μέ βάρη 
κ' ευθύνες, μελετημένες ύποκρισίες, κτητικές καί παρά
λογες διαθέσεις, έyωϊσμό καί λάθη. Καλόν ειvα1 vά μή 
σέ βρει, δυαvύοvτάς την, ό θάνατος. 

ΚΑΙ Η ΤΡΙΤΗ ήλικία, πού ειvαι κατά κανόνα ήλικία 
έπαvαφοράς μά καί περισυλλογής, ανάλυσης κι ανάτα
σης, ας ευχόμαστε vά μας ερθε1 οσο γίνεται π1ό γρή
γορα κ1 οσο είμαστε λε1τουρy1κά π1ό κινητικοί. 

OnoY ύπάρχεt διαμάχη δέv ύπάρχεt ίερότητα. 
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ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

ΓΙΑ τό Θεό δλα είναι ώραία. καλά καί δίκαια· οί αν&ρωποι δμως. 
αλλα μέv τά εχουν έκτιμήσει σάν δίκαια. αλλα δέ σάν αδικα. ( l) 

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ (Απόσπ. 102. Diels) 

ΤΑ βλέπει δλα τό μάτι τής Δικαιοσύνης (2) 

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ (Γνώμαι μονόστιχοι. 14. Meiπcke) 

ΚΑΠΟΙΟΣ ρώτησε τό Θαλή. αν ό ανθρωπος διαφεύγει τήν προσοχή 
τώv Θεών. δταν διαπράττει αδικίες. Ό· Θαλής απάντησε: «οϋτε δταv 
σκέπτεται. διαφεύγει τήν προσοχή τώv Θεών» (3) 

ΔιοrΕΝΗ ΛΑΕΡΤΟΥ (Βίοι Φιλοσ 1. 36) 

ΚΑΘΕ τί πού γίνεται. γίνεται δίκαια· αν τό παρακολουθήσεις αύτό μέ 
προσοχή. θά τό νοιώσεις. 
Δέv ένvοώ μόνο δτι γίνεται σύμφωνα μέ τή φύση τώv πραγμάτων. αλλά 
καί σύμφωνα μέ τό δίκαιο. σά νά μοίραζε κάποιος στόv καθένα έκείνο 
πού τοϋ αξίζει. (4) 

ΜΑΡΚΟΥ Α ΥΡΗΛΙΟΥ (Τά είς 'Εαυτόν. Δ. ι) 

ΟΠΟΙΟΣ από τούς ανθρώπους κατηγορεί τά Θεία. έπειδή οχι αμέσως. 
αλλά μέ τό πέρασμα τοϋ χρόνου τιμωροϋνται οί αδικοι. ας ακούσει 
τήν αιτιολογία. "Αν δηλαδή οί τιμωρίες ερχονταν αμέσως, πολλοί από

φόβο καί δχι από καλό χαρακτήρα θά τιμούσαν τούς Θεούς τώρα 
ομως πού ή τιμωρία δέν έπιβάλλεται αμέσως, οί ανθρωποι φανερώνουν 
τό φυσικό τους χαρακτήρα. (5) 

0ΕΟΔΕΚΤΟΥ (Τραγικών οίδέσπ. άποσπ. Χ. Ν,ιιιck) 

1 /Ί.;: μfν Ηει;- κο//1 .ϊfί\'ΤΟ κοί rΊyιιt-trί κυi l'Ίίκυιο1 ι'-ίνttrΧJ:πο1 hi (ί μiν (ί/')ικοι ί1πr1) r\Φ<ιο1\', δ l)[ hiκι,,υ 

Ί n ΓΙ\' hiκη� οψt½Ηι μϊ,ι,. iί, τιί :-rrί\·tt 01 10 

..ι /Ιϊιν τι'� nι·μ&11νον h1κιιίu:.., nι1ιιtiοίνr1 (1 [rί\· οκι,ι&ί� ;τr,ψαφι1/rJnnι1�. rύι,τ]nι:ις οί, ί[γu; μι)νον κοΗί τιΊ 

rίrϊι.;. rί..ίί' iίτι κοτ6 τι·, hίκωον κιιί ιC.., οΪ\' ί·.ϊι°Ι r1,·ος ϊι.ϊο,·έμοντος ιϊ, κοτ' riξίον 

ς "( )n r1ι.; ()[ �νηrfJ:ν μfιιΦrτω Ηί ttrι. Ωπ / ο\·κ cί1Sίχ.; ϊιί ί<Ί rfJ: η)()νU; μετ[μμ rιιι / τοίχ; /Jή hικαίους. πμ<'> 

φun1ν είσuκuι.,,σάτu: r, μ(ν yrίμ ούτiκ' ήσαν ω riμwι,iω. / ;ro/ λοί δ1ά φό&►\' κοί· bι' fί)(Jr6ri τμόπον / (-)ε 

οίχ, ii:\' ηύξον· νϊ-v h[ τιiί, τψυ..:ιJίr�-.; / ϋπ�θΗ• ουnης rιi φί'<i(Ι ;ι:ι.Χ.Cνrω Κρuτοί 
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ΑΡΜΟΝΙΑ κ ΥΚΛΟΥ 

Η MUl'Φ/1 1il'J111,ΑΙ'ΜΑΤΩΝ m,ν(,:Ειυ όίνι:ι τή,· τωρου
σίυ της, 'Ωση)συ ιτολι.ι':; φορ�:ς μας r1τωσ:,:ολο1,ν υί ττοσοτ11ς{:ς ίnι<'>
τητι\ της Ίν<1J ή iι,·τί1,φι,ση της μυρφης σιί,,· σ:,:tΊμυ t--:υί ή μι:τιψrι
πη άττ' ωΊτϊ> σ· 1:ττιττιriυ mιμΙiοί.ισμι1J\' 1--:1 · (φμιJ\·ίυς μϊις ττηγαί,,1:1 σι: 
;ι: ωριΗ,ς ττνι:ι ,μωι 1,,;υt',ς, Τ τσι 1-;1 · ό t--:ι;κί.ος τ · rιττί.ο ω ,τι) σ:,: tΊμυ. οττως 
1:ξ αί.ί.ου κι1ί τι'\ τρίyω,υ. ιί.ττυτι:ί.1:ϊ f.νυ ι1ντικ1:ίμ1:,υ μιΊ<iί.ης ι:σωη:
J)Ιt--'f]ς m,μ13ολιt--:tlς σημιωιιι,ς, 

Ά.\φυϊ, ι'J κιΊt-.,ί.ος ιινω μίr1 1--:ί.1:ιστr1 yραμμ11 {:ττυμι:νω,; μρίσκι;τuι 
ττω·τοί', �- 1:κι:ϊ,·u, ττού Ιiλι:ττοιψΕ, άί.λά κuί σ· ι:κεϊνΗ. ττοι, όι':ν μττυ
ρυί',μι: \'11 όοι,μι;, Ί I κί,·ηση της I

Ί

Ίς, μέ τή,· 1:ναί.ί.ιη11 ήμι:ρuς t--:uι 
,υt--,ως. 11 m,μττί.η1)ωση ϊ:,·l\ 111ι'\,·οu. 11 τ1)1ί.ογία (<Ίι:ν,,ηση. ζωή. Οιi
,·ιιτος» t--:ιιί ττοί.ί.ιi αί.λα ι:ιωι 1:t-.'El\'U. Jτ()\ι liί.ι:ττουμι:, T,\'(JJ ll t--:ί,·ηση 
τ(ι)\' r]λι:t--:ηΧ)\'Ι(ι)\' το,, ιί.τι'Jμυι, της ίΊλη,;. ττυϊ, σι,μττί.ηι)(JJ\'ΕΙ μιu t-.'i.1:1-
στη t--:υt--:λιt--:11 Υ1Jυμμ η ιίωι 1:t--:1:ϊ,·u. ττοιΊ όι:,· Ι3ί.ι:ττυuμε, 

'Ο κι,t--:λυς ττuροιισιϊιζι-;ι μιά έξωτιφιt--:ή μορφή μι': αίσθητικές άρ
μι)\•1κ1:ς ϊικτιωβl)Ι.Ιι:ς, ',-\ί.ί.ά μττορεϊ άκόμη \'(1 εινuι ό συμβολισμός 
τrΊς ιιίι�,·ιuς (φμο,·ιuς τtl,; κί,,ησης καί της ττεριοδικότητας κάθr, 
ψut\'l)μέ,·υι,, �t:\' μττοροι,μι; \'U ζ11σουμε ενα γr:γο,·ός ;,:ωρίς α, τό νά 
μri,· έχ�:ι η:θι:ϊ ττάνω στο,· αίω,·ιο ,:ι',κλο της ττεριοδικότητας, "Οττως 
άωψt:pει ό 'Jίyκελ Κάλ,·τερ στό έργο τοι, «Τό βίαιο Σι;μτταν)). στό,· 
ί1λικό κόσμο συμβαί,·ει μιά συμττύκνωση ϋι.ης κι· έπειτα έκρηξη, 
�ηλαδή έχουμε συστολή καί διαστολή. πού διαρκεϊ. σύμφωνα μέ 
τίς ά,·τιλήψει; το . Ο δισεκατομμ, ρια ;ι:ρό,·ια, Τώρα βρισκόμαστε 
στό στάδιο της έκρηξης. της διαστολης. Κι' αύτή ή αίώνια έπιστρο
φή του �ίτσε ει\'αt ενας κλειστός κύκλος. πού πάνω σ· αύτόν τρέ
χυυμι: συνέχεια χωρίς τέρμα. άλλά πάντοτε ξαναρ;.ι::όμαστε στό ιδιο 
σημειο, Ειμαστε έτσι πιό κοντά στή Βοuδδιστική μεταφυσική της 
1s.·υ�-.:λικης έπανάληψης. 

λ · τή λοιπόν ή ίσορροπία των γεγονότων άποτελεϊ μιά άρμο,·ία 
μι: μιά βαθ()τερη συμμετρία κι· όμορφιά. Τό ιδιο συμβαίνει μέ τή,· 
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ένωση δύο άvτιθέτωv στοιχείων, πού παράγεται έτσι κάποιο τρίτο. 
Έδω έχουμε κύκλο γιατί τό τρίτο κινείται κι' αύτό σέ κλειστή 
γραμμή. Κάθε κίνηση ειvαι κυκλική άρμοvική. Άσχετα αν μερικές 
φορές δέv φαίνεται έξωτερικά, όμως μέ μιά άvάλυση του φαινομέ
νου έμφαvίζεται μπροστά μας ή άρμοvικότητα τής κίνησης. "Όλες 
οί μηχανές έχουν σάv βάση τόv κύκλο καί τήv άρμοvική κίνηση. 
'Όποια δύναμη καί νά δράση, παίρνει τήv κλειστή κυκλική κίνηση 
μ' άρμοvία καί συμμετρία. 

Ό κύκλος, πού ειvαι καί σύμβολο τής έποχής μας, έμφαvίζει τήv 
σχηματική του μορφή, άλλά καί τήv άρμοvικότητα των φαινομένων 
τής υλης, της ζωής καί του πνεύματος. 'Όσο όμως άvεβαίvουμε 
στήv μελέτη του κύκλου βλέπουμε σ' αύτόv τήv αίωvιότητα, τήv .πα
γκόσμια άρμοvία. Γιατί πάνω στόv ΚΥΚΛΟ έχουμε τήv αίώvιο πε
ριοδικότητα των γεγονότων της υλης καί του πνεύματος. 

ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ 

Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ 

Ξεκίνησες μονάχος για την χώρα 

τη δωδεκάπυλη, την Παναγία 

να βρεις σεμνός, πασίχαρος, τα θεία 

Εφτά του Κτίστη Πνεύματα. Η ώρα 

αυγή του χρόνου. Χάρη μυροφόρα 

στην ατραπό του χρέους την ευθεία 

άγει καρδιά μεστή Θεοσοφία. 

Ωραίος μπρός στον Κύριο. Σαν δώρα 

των Μάγων στη Ζωή λαμπρός. Αστέρι 

ψυχή φωτολουσμένη στο νυχτέρι 

της αρετής με χρυσοφώς στολίζει 

Ναό και Εργαστήρι. Γλυκανθίζει 

ο Λόγος ιερός σε σκέψη μακαρία 

λευκή να είναι η αιώνια πορεία. 

Μνήμη Γιάννη Στάσα 
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Δ1Α ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ ΤΗΣ ΠοΛΗΣ

Το ΆΡΙΣΤΟΝ ΚΑΙ Οχ1 Το ΑrεΣτοΝ

IJ5 

ΛIΔ. L. Ι'ΟΥΙ-ΟΥΤΛ. '\JτητρϊJϊτ

ΠοΛΛΛ ΒΙΗΛΙΛ γράφοvτω όιά τήv i.ίί.ωσt\' n1ς Ι Ιόί.ης μας
ι"ιλλι.ί. ι'\ ΙΊϊιV\''lς Κορόi:ιως στό βιβλίον του «Τά τελευωια ;ι:ρύvιυ
της Βι,ζω·τιvης Λι',τοι,.:ρατορίας» μας τωρουσιάζι-:ι μιριι,.:οι�ς ι,.:ληρι
ι,.:οι'Jς μuς άvάξιους 111; άrcοστολης τωv. διότι ι.ί.\·αUι:τοι,v τήv
σωτηρίω· της Ι ιω.ης στn θεό!.

Καί cηω· ι>ί ΤοCρι,.:οι ττηραv τήv Ι Ιόληv, πολλοί φ(JJVαζαv «ηωv
Οι':λημα Ηι:οι, ή I Ιι'Jί.η \'ά τυυρκέψη».

'1-:ττιζriμια ωΊταττύ.τη ι,.:αί βλακι-:ία!. 
Βέ(iαι α  ό λαός τήv έδέχθη ώς rcαυσίrcovov'.
Καί όμως ri ττvευματική διαφώτηση του λαοtJ μας Εινε καί της

r:κκλησίας μας εύθι'JVη.
-Οχι ομως τ6 ϊφεστόv άλλά τ6 άριστον'.
Καί 6ιχως Τ()\' Κληι10\' μας δέv θά ειχαμε τήv Έλληνικήv Έrcα

\'uστιωι\· τυι, 1 Χ2 Ι κuί τά ττολι'Jτψα ϊι.γαθά της ·ι:::λευθι:ρίας μας'.
ΤΟΥΣ ΕΙΜΕθ:\ lΥΓ'JΩΜΟ'JΕΣ11.

ΦηΣ 
ΛIΛΙ\ ΠΑΞIΜΑΔΛ 

- Ξένε. στοtJ Φοίβου τή δαφνοστόλιστη ίερή γη,
ι,.:αλώς ηλθες.
Έδώ τό ·.-\ττολλώνειο πνεύμα. έ\·ώνεται μέ τό Διονυσιακό
Συμβιώνει άρμο\•ικά ή Γvιοση καί τό Φως, μέ τό διττλογεvvημένο
θεό της Χαράς.
- Ση1ς Κασταλίας τή Πηγή ζήτησε κάθαρση. γιά τό σώμα σου. τό
νου καί τή ψυχή.
Ό-\ι,.:ου τί σού ψιθυρίζει τό χώμα. τό νερό. ό ηλιος κι ό άέρας.
· Η φύση. σου άrcοκαλύrcτει τά μυστικά της καί τά μυστήρια του Σύ
μπαντος.
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- ΧαΊρε φίλε!
Οί Άετοί κτυπουν πάλι τά φτερά τους.
Ξαναηχουν οί Φαιδρυάδες.
Κι ό Μυρωμένος Ναός άκτινοβολεΊ.

Δvο Α1Νο1 
Β. ΓΟΥΣΙΟΥ-ΠΕΛΑΣΓΟΥ 

ΔΟΞΛΣΤΙΚΟΝ ΠΥθΛΓΟΡΟΥ 

ΩΣ ΤΟΥ ΟΡΦΕΩΣ, δεξάμενος τό Ούράνιον Κήρυγμα συ
νέστιος έχρημάτισας καί των γη'ϊνων ύπέρτερος καί πλήρης έλλάμ
ψεως, προήγαγες ΠρομηθεΊ σεσωσμένους, τφ λόγφ σου, πλεί
στους, πανίερε. Διά τουτο, Πυθαγόρα τρισμάκαρ, έκτελουντες σου 
τήν μνήμην, τούς σούς άγώνας γεραίρομεν. 

ΕΙΣ θΕΟΦΙΛΟΝ ΚΛΪΡΗΝ 
ΜΝΕΙΛΣ ΧΛΡΙΝ 

fuYTE ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ θεοσεβών, των 'Απολλωνιστών

ό όμιλος, τό ίερόν σώμα του Έθνομάρτυρος θεοφίλου Καϊρη, του 
Μεγάλου Διδασκάλου του Γένους ήμών των 'Ελλήνων, ύποδεξώμε
θα· ιδού άπό καμίνου άποδίδεται ήμΊν! ... Καί έν τη σεβασεί� άποτί
θεται δωρφ, χερσίν μαθητών καί συνεταίρων - ήμών τφ τάφφ προ
χεόντων μυρα, χάριν μνείας της του λόγου καί του έργου αύτου εύω
δίας. 
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Η ΘΕΟΣΟΦΙΑ 

ΚΑι Η Ν ΥΧΤΑ ΠΕΦΤΕΙ ... 
111; \1. 1(() 12..\1)1.\11

Η (-:)ι( )2..( JΦI:-\ l\γω,η πτυι,ς όρυμοι,ς .:ω ψu.ι.νιι <J.\'U�η
cητιϊ;. '() <<IΛΙ2..02..ιι το ί.ϊψιφυ της νr.υς τωγ.:οπμιιι.ς .·\1:\11112.. ι,.:ω
τοϊ, Χ 1) 12..Ί ΟΥ - Ι\1υτρίγω . 

.ι.τιi SΙΙΛΜΒΛL.-\ πι,,·•:όριύζι:ι 11 Κιφμική ·ι:πιφοπή κuι l\'fuζu
ψηφωμυ π•:ρι ιΊ.Ο11νυσίυς της ψυχης. Οί (-)1:ι'>συφυι ι-.:ι· ω,τοι ψηφι
ζιΗι\' πω ".-\ντι,ιψ. <<LHl Π<)Οιυ τυϊ, ΔιόασκιΊ.λυt))). 

1 ο πωι1μυ μοι, πι:ριι:ι.ιι τζr1ργ.:υ ι-.:υί ι.τιζι:ωι ri.1Jυό11 τη,· <li)UOU.
πψ,>φη πτη σφυφιi κω 11 ,,ϊ,1.τι1 πι:φτι:ι .. · 11 Η1:ι>CΗ ,φ 111 πί.υi'Ίτυς ιΊ.,·ι:κτίμ η τος κω π1)υ<ιφο1J<ί. στ6 [1ωμό ι-.:ω
τιi Uι,ηίυ γω ι-:ϊιΟι ι-.:υλι'Jιτιστη �)Ι)ψη καί φωη:ι,·η ψ1,1.1i Π Ο\Ί Οι:λι:ι
ΦΩΣ11 1 
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Η ΘΕοΣΟΦΙΑ 
ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΙΒΟΥ 

Κοινή ρίζα καίμητέρα iiλωv τών θρησκειών 

« Ή Θεοσοφfα ύπηρςε πάντα μέσα στούς άτέλειωτους κύκλους, τού 
παρελθόντος καf θd έςακολουθει vd ύπάρχει μέσα στόν απειρο χρόνο 
τού μέλλοντος». 

Η ΕΛΕΝΑ Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ, στό «Κλειδί της θεοσο
φίαρ> άvαφερόμενη στόv όρο «θεοσοφία)) μας λέγει ότι αύτός εivαι 
πανάρχαιος. Κατά τόv Διογένη Λαέρτιο, ό όρος άποδίδεται στόv 
Αίγύπτιο ίερέα Πότ Άμάv πού έζησε τόv 4ο αίώvα π.Χ., έvώ άρκε
τούς αίώvες άργότερα ό ιδιος όρος φέρεται vά έχει καθιερωθεί άπό 
τούς Νεοπλατωτικούς καί τούς 'Εκλεκτικούς φιλοσόφους. 'Ερμη
νεύοντας στή συνέχεια ή ·Έλ. Μπλαβάτσκυ τήv έλληvική αύτή λέξη 
«θεοσοφία)), διευκρινίζει ότι αύτή δέv άvαφέρεται σέ μιάv άόριστη 
θεία σοφία, άλλά στή σοφία των θείων ·οvτωv, στή γνώση-των με
γάλων μεμυημέvωv περί τά θεία, ώς πρός τό κοσμικό δηλ. σχέδιο, 
τούς νόμους πού διέπουν τή λειτουργία του, καί τίς σκοπιμότητες 
πρός τίς όποίες τό έργο αύτό κατευθύνεται. Ή γνώση αυτή εiχε 
δοθή -μας λέγει- σάv μιά άποκάλυψη, σάv μιά εύνοια των θεών 
πρός τούς έκλεκτούς καί τούς «άγαπώvτας Αύτόν)). Εivαι ή θεία 
έκείνη δωρεά, πού κατά τόv Πλάτωνα εiχαv λάβει οί θεοφιλείς», οί 
«κρείττοvες καί έγγύς θεών οίκουvτεφ. 1 

Πcρα ώστόσο άπό τόv όρισμό της σάv «θεοσοφία)) ή θεία αύτή 
γνώση, ή άποκεκαλυμμένη σοφία, εivαι τόσο άρχαία, όσο καί ό κό
σμος. Ύπήρξε άvέκαθεv μέσα σ' όλους τούς κύκλους του παρελθό
ντος καί θά έξακολουθήσει vά ύπάρχει άvαλλοίωτη μέσα στούς του 
μέλλοντος, έφόσοv αύτή ταυτίζεται μέ τήv αίώvια καί άvαλλοίωτη 
'Αλήθεια. Άπό τήv 'Αλήθεια αύτή βέβαια ό άνθρωπος, στήv παρου-

1. Φίληβος.
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σu έξελικτική φι.ί.ση του, εvu. μικρό μό\·ον τμημu μπυριϊ νά άvτιί.η
φΟη, οn:ως Η °ι «vc.ί. Ιjλέn:1-:ι κω•Είς τόν οίφuνό άπό τόν μικρό φεγγίτη 
της φuλuκης τυω,. Ε(νω f':ιωμέvως ή θωσυφίu ή μηr.ί.λη μητέρα 
ολωv τuJv Οpησκ1-:ιuJν, ποl, ί,n:ήpξuv ή Οι.ί. ίιn:c.ί.pξυιJV στό μf.ί.λον -
ταυτόσημη μf, τήv ίvόιι-:ή Bruι:hrnu - Vid ;, <Ι - ή ιωιvή ρίζα un:' on:υu 
ιιχι1v λc.ί.ljει κατά κωpυι.Ίς ζωή ι-:αί tJn:όσωση οί Ωιc.ί.φοpοι κλάδοι 
τuJv ΟρησκειuJv. 

Πρc.ί.γμuτι, ο�,ις υί Ορησκιυτικr.; n:uρuοόσεις καί πίση:ις, όσο 
άρχuϊες κuί άv ιίvω, ϊιn:υόεικvl,οuv τήv ίΊn:upξη μιας n:ρυγι-:vέση:ρης 
άn:ό uι',η:ς διδασκαλίας, μιας n:ρu'ηης πηγής άn:' οn:υυ ιί;ι: r:v c1vτληUη 
ή διδασκαλία της, n:υιΊ ι-:ιvω ή 'Λn:υκ:εκυλυμμf,\,η Σοφία. ή θεοσο
φία «n:ψn:τυuσία ιωί ψ1,χ11 κc.ί.Οι ΟρησκιίuςΗ. <<Μέσα σ' uύτήv - λέ
γει ι\ Όλι-.:οττ - Ιjρίσκ1:τω ή λί,σις του uίvίγμuτυς δί.ωv τUJ\' μυστη
ρίων κuί 1l1 f.vu κλ1-:ιόί n:ol, άvυίγι-:ι ολι.:ς τίς Βφλοι,ς ... ί ·ιuτί τό κλιι
όί n:υι', άvοίyει τήv n:l,λη της μιας Ορησκείας, πρέπει vά άvυίyει κuί 
τίς n:υλι-:.:; δλωv τώv θρησκ;;ιώ\', διαφορετικά όέv είvω τό κuτάί.ί.η
λο ι-:λειόίΗ. Ι Ιροσφέρεται έτσι ή θεοσοφία όχι yιά \'ίl n:υλψ ήσει τίς 
άλλες Ορησκεϊες, άλλc.ί. ϊιvτίθετα σάν μιά οι.Ίvuμη C\'uηική yιά τή 
συμφιλίωση δ),,.ω\' τϊυ\· χωριστών Ορησκευμάτωv κuί τήv άn:οκατίl
στuση μιας n:uνω·Uρώn:ι\·ης πίστης κοιvης, un:οκuθαίροντας τή δι
δασι-:αλίu τυuς άn:ό τίς διαστρεβλώσεις τη.:; r.ί.μάθειας, της διαφθο
ρας, τώv προλήψι:ω\' ιωί άn:οκuλύn:τοvτα.:; τήv κεκρυμμέvη σοφία. 

Σύμφω\·α μέ τά πuραn:άvω, δι:v άn:οτελεϊ ή θεοσοφία εvα ίδιuί
τι:ρο θρησκι:υτιι-:ό σύστημα, δέv έχι:ι δόγματα, έκκλησί1:,:_;, τι:λε
τουρyίες καί αύτοί πού τrjv μελετουv δέν έμn:οδίζονται vά άνήκουν 
σέ όn:οιαδ11n:οτε θρησκεία. σέ κείνηv n:o · έτυχε νά άνήκοuν άn:ό τήv 
ι-:αταγωγή καί τή γέννησή τους. Δέν ειvαι άκόμη ή θεοσοφία εvα 
ίδιαίτερο φιλοσοφικό ή μεταφυσικό σύστημα. στηριγμένο σέ άφη
ρημέvες ύn:οθέσεις καί έ\·νοιες . .1έv ειναι μιά συναρμογή άn:ό φιλο
σοφικές ίδέες καί n:ίστει,:_;, άλιευμέvες ώς έn:ί 1ό n:λεϊστοv άn:ό τίς ίν
δικές παραδόσεις, δn:ως έσφαλμένα νομίζεται. Δέν ειvαι μιά θρη
σκεία. μιά φιλοσοφία. μιά έπιστήμη. Είναι ή θρησκεία, ή Φιλοσο

φία, ή 'Επιστήμη, καί όλες οί άλλες θρησκεϊες. φιλοσοφίες, έn:ι
στημες, δέv είναι παρά «οί προετοιμασίες. οί μερικές ή λανθασμέ
νες έι-:φράσεις, άvάλογα μέ τό άv πλησιάζουν πρός αύτήv ή άπομα
ι-:ρύvονται άπό αύτήν)) 1 Είναι ή έπιστήμη της θρησκείας καί ή θρη
σκεία της 'Επιστήμης. Είναι ή εύτυχής συνάντησις καί συμφιλίωσις 
τού άνθρώπιvου νού μέ την άvθρώπιvη καρδιά, τής ζεστής έπιθυ
μίας μέ τήv ψυχρή λογιι...--ή. Είvαι ή Philosophia Adepta, ή 

1. Εδ. Σuρέ.
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Γνώση-Σοφία των μεγάλων μεμυημένων, πού έρευνα τήν ούσία καί 
τόν έσωτερικό λόγο των πραγμάτων, τήν άλήθεια πού κρύβεται 
πίσω άπό τό έξωτερικό τους περίβλημα. 

Έκ πρώτης όψεως βέβαια, ή θεοσοφική διδασκαλία άποτείνε
ται, όπως καί ή θρησκεία, στό άνθρώπινο συναίσθημα, στήν άν
θρώπινη καρδιά. Ή ϋπαρξη θεού-Δημιουργου, ή έπιβίωση της άν
θρώπινης ψυχής, ή άθανασία, εiναι πράγματα πού άρέσουν στόν άν
θρωπο, τόν παρηγορουν καί τόν ένθαρρύνουν, δικαιώνουν μέσα του 
τόν γήϊνο άγώνα, τή γήϊνη άδικία, τή σκληρότητα, τόν πόνο, τό θά
νατο. Πέρα όμως άπό τίς συναισθηματικές αύτές έπιδράσεις, πού 
μπορει νά γίνουν μιά παγίδα καί μία πίστη τυφλή γιά τόν άνθρωπο, 
όπως συμβαίνει καί μέ τή θρησκεία, ή θεοσοφική διδασκαλία άπο
τείνεται έξ ίσου καί στή διάνοια, στή λογική γιά τήν έπαλήθευση 
μέ νοητικές διεργασίες των όσων έκθέτει, φυσικών καί μεταφυσι
κών, έτσι ώστε οί γενικές άρχές καί άλήθειες της νά σχηματίζουν 
μιά πλήρη καί κατανοητή είκόvα του κόσμου. Εiναι μία λογική σύλ
ληψις καί μιά λογική άπάντησις στό αίώνιο έρωτηματικό: «Ποιός 
εiμαι, άπό που έχω έλθει, που πηγαίνω, τί εiναι ό αίώνιος αύτός διά
κοσμος, πού μέ περιβάλλει ... )>. 

Σύμφωνα μέ τά παραπάνω, ή θεοσοφία είναι μιά Ύπερεπιστή
μη, ή έπιστήμη του όλου, άντί του μέρους, καί θά πρέπει νά πουμε 
στό σημείο αύτό ότι είναι μιά θετική έπιστήμη, όπως τά μαθηματι
κά καί ή γεωμετρία, έφόσον τίποτε τό άόριστο καί τό μή άποδεκτό 
άπό τή λογική δέν έχει θέση μέσα στή διδασκαλία αύτή. Τό κοσμι
κό Σχέδιο, τό θείο Σχέδιο, σέ όλες τίς λειτουργίες του, φυσικές καί 
ύπερβατικές, στηρίζεται έπάνω σέ νόμους άπόλυτης μαθηματικής 
άκριβείας, άπ' όπου ή τάξη καί ή άρμονία πού έπικρατεί μέσα σ' 
αύτό. Τήν άλήθεια αύτή, ώς πρός τή μαθηματική δομή του Σύμπα
ντος, είχαν έπισημάνει πρώτοι οί 'Ορφικοί καί οί Πυθαγόρειοι: 
«Τόν ούρανόν έξ άριθμών κατασκευάζουσιν οί Πυθαγόρειοt)) καί 
«Τά πάντα κατ' άριθμόν», όλα δηλ. λειτουργουν σύμφωνα μέ άριθ
μητικές άναλογίες καί σχέσεις, ένώ τό Σύμπαν είναι «άριθμός παμ
μέγιστος είς άεί συντελούμενορ). Κοινό έμβλημα των μεγάλων φι
λοσοφικών σχολών, της άρχαιότητος τό: «Ούδείς άγεωμέτρητος 
είσήτω>). Σύμφωνα μέ τή χαμένη άριθμολογία των Πυθαγορείων, οί 
άριθμοί είναι σύμβολα ή είκόνες των μορφών καί των όντων της 
φύσεως, της έξελικτικης τους πορείας καί της άξίας του πνεύματος: 
ένω καί οί «Ίδέερ) στόν Πλάτωνα, πού φέρονται σάν τά πρότυπα 
όλων των πραγμάτων μέσα στή φύση, εiχαν χαρακτηριστεί άπό τόν 
ίδιο σάν «άριθμοί)). Κάθε μορφή είναι ή έκφραση μιας «Ίδέαφ πού 
προϋπάρχει καί πού άποτελεί τή μόνη πραγματικότητα. Έτσι όλα 
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τι:ι 6vτυ i:101,v τον ιόωίη:μυ uριΗμυ ω11.;. ιτου τα όωι.ωριζι-;ι ι,.;ω ΊΙ
\'Ετιιι 11 ιτη'{ή HJJV ιόιοτήτω\' τυι,ς ι,.;ω τη; μοιρυ.; ΤΙJΙ,.;. () υρ1tlμο.; ι:ί
\'Ηl ι'ι i>όη rι')ς τ11ς Ο1:ί11ς ι-:ω τη; ι1\·f-Jρωιτιvη.; ζωη.;. ϊJ μι--:yαί.υ.; Ιλι-
11ιι:. yvιiJστι1.; ι,.;ι1fJιJ·>.; φωνι:τω TίJ>V Ι-:Cίωη;μιι,.;ι;J\' HΙJTίJJ\' ω.ηΟι:ιίJ>\'. μι
Ι.ίJJVτι1.; γιυ τriv ιη11ιτημr,vη τυ1, Ηυηριι,.;η. στη «f-Jι:ιυ Κωμωόιιω την 
11ιτοι,.;uΛι:ι: «'L�Ι\Ί·:Ι\'η\' ιτυ1Ί Ul\'(JLJΙ:ι στον ϊψιΟμο !J)lil\'(fl))_ L:ιτιψΕ\'ω.; 
τιι μι1.Οημ11τιl\ΊΊ. ιίvω ϋ.μι:σu σ1,νόι:όιφ1:\·11 μι: ω Οι:iο 2..ι.ι:όιο. ι,.;ω ι,.;uτ' 
1:ιτι:ι,.;τι1σt\' μΕ !()\' tJEιu '\.υμο ι,.;ω {Ο\' ηΟιι-:ο νυμυ. ( J \'ιψυ.; της Lι
μαρ�η:v11.;. 11 το1, Κύ.1ψ11. νομι1.; Ι\Ίψιιφμις Cίτι.; ιφι.uiι:.; ιταρuόυCίι-:ι.;. 
1:ίvuι Cίτη ι.ι:ιτο1,1) rιυ τυ1, vυμιις ύ.ιτυι.ι,της μιι!Jημuτικ,1ς uκριΙJι:ιιι.;. 
(tυ την ιιvτuιτσόοσ11 ι,.;uUι: όριωι:ω.;. κω τη,, ι:ιτιΙ}οί.η αμοφϊiJ\' ή Ι\Ί,-
1>ωσ1:ωv.

Ι·.ϊιτιψι: ι)τι 11 Ηι:υσυφω ι:ι,·ω 11 κοι,·ιi 1>ίζι1 δί.ίJJ\' Η;>\' Ορησι-:ι:ιι;J\' 
μιu Π!l\'Ιψ/Ηl!) Ι\Ήί ιτρωτοn,ιτη ίι:ρη όιόuσκω.ω. ιτοι, υί μι:Ίϊιί.υι μι:
μι,ημι':,·υι f:ψJ)l)\'ΤtσΙι\' \'Η όιuφι,ί.ϊιξιΗι\' μι':rω ύ.ιτυ τοιΊ.; ιιιίJJvι.;. '(LH \'ΙΊ. 
ιτuριψι:ι\'ι:t i:ι-:τυτι: σι1,· ή όιι-:ωωμuτιl\Ίl ι-:ί.ηρι)\υμίu της ϊl.\-(Jρωιτι)
rηω.; t:Π!l\'ω στη '(ti, Ττσι μι:σιι στή όιόuσκuί.ίu uΙJτή σ1,,·ω·τίJι\'Ίω 
ϊ> ΚυμφιΗ,ι-:ω.; ι-:ω ι') .\ιΊ.υ- Γσι:. ό Κμισvϊι κuι C> Ζωρού.στρη.; . ό 
Βυ1Ί66ι1.; ι-:ω ι) ·υρφω.;. ό I ΙυΟιηι)ι>u.;. L) 1 Ιί.uτω,·. ι') Ί ησυι:Ί.;. Οί 
IJ J)ησι,.;ι:iι:.; μιτυρι:ι \'U 6ωφι:ρυυv ll\'Uμι:ωξι, τους. U.\·άί.ιηυ μι: τή,· 
ι:ιτυχή ι,.;ιιί η'),· λuι) διτυυ ι::ίχω· όυΟη. U.\'ί1λο'(U μι: τόv ίόρωr). τό\· 
μιΊΟι> ιτοϊ, i:χι:ι ιτι-:ριΙ\uλι:ι τη ζωη τοι, ι-:uί τή\' ίόιuιτφότηω της όιόu
σωλίιι.; τοι. Κι ύ.ι,.;όμη οί Ορησκι::iι:.; μιτυρ,:ι vά ιτuραψuζοι \', ή όι
ι'\ασι-:αλίu ωt,.; \'U ϊιλλυιω,·ι: τω μέ τl)\' ι-:uιρό. \'U ξεΟωριά�ι:ι ή 1:σω
rψιι..:11 της ιΊι,.;τι\'υΙ3ι)λίu "·uι δϊ,vuμη μι::σu ύ.ιτό τό\' χρό,·ο. Ό κυρμός 
ϊ'ψως η ή ριζα u.ιτ· διτοι, ι::ίι.uν βλuστriσι:ι. ιταρuμέ\·ι:ι ή ιδια. ύ.ιτυτι:
λωντuς τ,i,· αίιυvια Σοφια. τή,· uίώ\·ια 'Αί.ήΟι:ια. Οί θρησι..:ειι:ς ι:ι\•uι 
ιτολλέ.; , ή Σοφιu ι:ι,·uι μία. ύ.ιτρόσβί.ητη μέσα ύ.ιτό τό,· χρόνο ι-:υί τίς 
ί!\·θpιύιτt\'t:.; ιc:ιτι:μβuσει.;. Ί•--1 θι:ά '..\θψα, ή έι,.;ιτpόσωιτο.; της θF.ίu.; 
�οφία.; στό,· Έλλψιι,.;ό Όλυμπο. ει\'ίlι ή ιτuρθέ,·u θεά. ή ύ.ιτρόσβί.η
τη άιτό ι,.;άθε έιτιμιξία. Ειωι ή «γί.αυκώιτις)> θι:ά. μέ τό ύ.στραφτψό 
βλέμμα. ιτοϊ, 6ιuιτι-:ρ\'α τά σι,.;οτάδια της ά'{\'Οtας. · Η ιτα\'Οιτi.η θι:ά. μι-: 
τψ άσιτιδu ι,.;αι ω δορυ. ιτολεμια ι..:αθε σι..:οτει\·ης έιτιμιξίuς ι..:uι ιτί.ά
,·ης. έι,.;εινη ιτοϊ, «6ιuφυλάσσι::ι άδάμαστο,· ΤΟ\' χuί.ινό της ιτuρθε,·ια.; 
της)), ι,.;ατα ω\· Όρφιι,.;ό ϋμνο. 

Η Σοφια αί,τη. ή Θεοσοφία. είχε άιτοτεί.εσει το έσωτεριι..:ο 
τμ11μα η τti\' έσωτεριι..:ή όψη ι,.;άθε θρησι,.;ι:ίu.;. ιτpοοpισμέ\·η '(tά τοu.; 
έί.αχιστους. τοϊ,ς άξιοtς να ni\' δεχθοι:Ίν ι,.;uί ,·α τή,· κατα\'Οt)σοu,·. 
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Δέν ύπηρχε πράγματι θρησκεία, άρχαία η νεώτερη, πού νά μήν κα
τείχε τόν μυστικό αύτόν θησαυρό, καί τό τμημα αύτό άποτελουσε 
τήν ί'δια τήν προϋπόθεση της ίσχύος, της έπιβολης καί της έπιβίω
σής της. Μεταφερμένη μέσα άπό τίς άνθρώπινες φυλές, μέσα άπό 
μιάν άδιάλειπτη σειρά μεμυημένων έκπαιδευτών, ή θεία έπιστήμη 
έφθασε τελικά νά γίνει ή ίερή παρακαταθήκη της δικής μας, τής 
Άρίας φυλής. Λέγεται ότι κατά τήν μακρυά διάρκεια της προϊστο
ρίας τους, οί VΑριοι εiχαν συγκεντρώσει μιά τεράστια θεία 'Αποκά
λυψη, άπό τήν όποία τά ίερά βιβλία τής 'Ινδίας, οί Βέδες, τό Βιβλίο 
της Τζυών, ή Blagavatgita καί άλλα πολλά, δέν άντιπροσωπεύει 
παρά μόνο τό 1/4 των πρώτων όλοκληρωμένων Βεδών, μιας πανάρ
χαιης δηλ. προκατακλυσμιαίας θείας 'Αποκάλυψης, πού εiχε έπιζή
σει μετά τήν καταστροφή των 'Ατλάντων «όταν οί θεοί άποφάσισαν 
στό τέλος του χρυσού αίώνα νά κρατήσουν τό ύπόλοιπο τής σοφίας 
μακρυά άπό τήν άνθρωπότητα». Οί Βέδες δέν έχουν ήλικία, εiναι 
πιό άρχαίες κι' άπό τόν ϊδιο τόν κόσμο, δηλώνει ή 'Ινδία. 

'Ένα έρώτημα θά μπορούσε ϊσως νά προκύψει ώς πρός τό 
σημείο αύτό: Γιατί νά μήν ύπάρχει μία καί μόνη, ένιαία θρησκευτι
κή διδασκαλία, άνοικτή, προσφερόμενη σέ όλους, γιατί νά ύπάρχει 
αύτός ό διαχωρισμός σέ έξωτερική καί έσωτερική όψη; «Φύσις 
κρύπτεσθαι φιλε'ϊ» καί «έν βυθώ ή άλήθεια» λέγει ό 'Ηράκλειτος. 
Ή φύσις σέ όλες τίς έκδηλώσεις της έμφανίζεται μέ δύο όψεις, τήν 
έξωτερική η ύλική, πού έρευναται μέ τίς αίσθήσεις καί τόν νου, καί 
τήν έσωτερική, τό βάθος η τό πνεύμα των πραγμάτων, τόν έσωτερι
κό λόγο καί τήν άλήθεια τους, πού μόνον οί σοφοί καί οί έλάχιστοι 
μπορούν νά έρευνουν καί νά κατανοούν. «Ού τά πάντα tοίς πα.σι 
ρητά» δηλώνει ό Πυθαγορισμός καί «ού παντός τό νοε'ϊν» λέγει ό 
Κλήμης ό 'Αλεξανδρεύς. Οί άνθρωποι δέν εiναι όλοι ϊσοι στήν 
πνευματική τους άνάπτυξη. 'Υπάρχει μία κλιμάκωση έξελικτικών 
διαβαθμίσεων. Μία καί μόνη έπομένως διδασκαλία δέν θά μπορού
σε νά ύπηρετήσει καί νά ίκανοποιήσει όλες τίς άνθρώπινες διαβαθ
μίσεις έτσι ώστε ή διδασκαλία αύτή νά μή παρανοείται, νά μή δια
στρεβλώνεται καί νά μή διακωμωδε'ϊται άκόμη. Προέκυψε έτσι έξ 
ά.ρχής ή άναγκαιότητα τής ϋπαρξης δύο η καί περισσοτέρων κλιμα
κωτών διδασκαλιών μέσα σέ μιά καί τήν αύτή θρησκεία. 'Εξωτερι
κή διδασκαλία, άνοικτή γιά όλους. Μικρά Μυστήρια, προκαταρκτι
κή διδασκαλία του έσωτερικου τμήματος. Μεγάλα ή κύρια Μυστή
ρια, έμπιστευτικές άποκαλύψεις. Διδασκαλία «άπό των δωμάτων>> 
καί διδασκαλία «κατ' οiκον». «Ύμίν δέδοται γνώναι τά μυστήρια 
της βασιλείας του θεού ... » λέγει ό 'Ιησούς. Καί ό Παύλος: «Γάλα 
σας έπότισα καί όχι τροφή στερεή, γιατί δέν εiστε άκόμη σέ θέση 
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νά τή δεχθητεΗ. Λέγεται δτι καί αύτό τό δόγμα τής Μετενσαρκd)σε
ως έφυλάσσονταν μυστικό, άνάμεσα στίς έμπιστευτικές δηλ. άνα
κοινd)σεις, τόσο στούς ΑίγυπτίοΙJς, δσο καί στούς ΊοΙJδαίους, πιθα
νόν κuί στούς πρdηους Χριστιανούς, άπό τόν φόβο ίσως νά μήν πα
ρανοειται καί νά ξεπέφτει σέ παθητική μοιρολατρι;ία, όπως συνιψη 
άλλωστε καί σ' αύτήν τήν 'Ινδία. 

Ύ πάρχι;ι όμως κι
, 

ενας αλλος λόγος, πολύ πιό σοΙJαρός, πού ενα 
όρισμr.νο τμημα της ίερας διδασκαλίας έπρεπε νά παραμένει μΙJστι
κό. Πρόκειται yιά τό τμημα έκεινο, πού άποκαλύπτει άλήθω;ς φΙJ
σικές ιi)ς πρός τίς όποιες ίσχύει τό άξίωμα «Ή yνd)ση είναι δύνα
μψ). Ί--1 Γνώση, μιά όρισμένη γνώση, μπορεί νά άποβη δύναμη κα
ταστροφική δοσμένη σέ βέβηλα χέρια, άνάξια νά τήν σεβαστουν. 
Ί-- 1 άπόκρυφη γνώση μπορει νά γίνει <φάχαιρα καί πύρ vτά χr.ρια μι
κρου παιδιου)), λέγει ό Κλήμης ό Άλεξανδρε11ς. Tr1 αyια δέν πρέπει 
νά ρίχνονται στούς κύνες, καί οί μαργαρίτες στούς χοίρους. Οί μύ
στες των Αiγυπτιακων μυστηρίων έλεγαν ότι μόνον όταν ήταν κα
νείς ώριμος yιά τή γνώση αυτή, έμφανιζόταν ή Ίσις στόν ϋπνο του 
καί τόν όδηyουσε που καί πως νά κρούσει τή θύρα. Ή Έλ. Μπλα
βάτσκυ λέγει δτι ή πρώτη θρησκεία πού είχε δοθη στόv αvθρωπο, ή 
πρώτη 'Αποκάλυψις ήταν άνοικτή γιά δλους. Χρειάστηκε δμως νά 
γίνει όλοέvα καί πιό κλειστή, λόγω της κακης χρήσεως των έσωτε
ρικων γνώσεων καί της Μαύρης μαγείας, στήν όποία είχε ξεπέσει ή 
γνώση αύτή στή φυλή των Άτλάvτωv. Ή κακή χρήση του θείου 
δώρου είχε όδηγήσει τούς Ά τλαvτες στή λήθη της σοφίας καί στήv 
τελική τους καταστροφή. Έτσι, αυτό πού έχει έπιζήσει σήμερα σάν 
Γνώση-Σοφία στήν Άρία φυλή μας, δέν είναι παρά μόνον μία ώχρή 
άνάμvησις της προκατακλυσμιαίας έκείνης θείας έπιστήμης, πού 
κατώρθωσε νά έπιζήσει, yιά vά διαφυλαχθη έκτοτε μέ μεγάλη μυ
στικότητα, σάv μιά ίερή παρακαταθήκη. Ώστόσο, ό καιρός θά έλ
θει καί πάλι - συνεχίζει ή 'Έλ. Μπλαβάτσκυ - καί ό άνθρωπος θά 
γίνει έκεινο πού ύπήρξε στή χρυσή έποχή του, όταν ό κύκλος των 
δοκιμασιων του έπάvω στή γη θά έχει συμπληρωθη. Τότε θά άπο
κτήσει ιωί πάλι τή μυστική γνώση στά άξια χέρια του. χωρίς τόν 
κίνδυνο της καταστροφης. 

* 

Είπαμε δτι τό έσωτερικό ή μυστηριακό τμημα κάθε θρησκείας 
άποτελούσε γι' αυτήν τήν βασική προϋπόθεση της ισχύος. της έπι
βολης καί τής έπιβίωσής της άκόμη. Ή Αίγυπτος - πού φέρεται νά 
11ταν κάποτε μιά σημαντική άποικία των ·Ατλάντων - ύπήρξε άνέ-
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καθεv ή μεγάλη μητέρα των θρησκειών καί ή πηγή της μυστηρια
κης γνώσης. Τά Αίγυπτιακά μυστήρια, τά σπουδαιότερα άπό όσα 
ειδαv τό φως έπάvω στή γη, ύπηρξαv έπί χιλιετίες όλόκληρες ή 
δόξα της χώρας αύτης, καί κανείς δέv γνωρίζει τί εiχε έπιτευχθει 
μέσα σ' αύτά. Στή Χαλδαία, τήv Περσία, τά Ζωροαστρικά, τά μυ
στήρια του Μίθρα, στήv Έλλάδα, τά Όρφικά, τά Καβείρια, τά Μι
vωϊκά, τά Έλευσίvια, γνωρίζουν μακρούς αίώvες άκμης, άλλά καί 
αίώvες θλιβερης παρακμης. Στήv Ίvδία, ή ίερή έπιστήμη μεταδίδε
ται καί έκει κλιμακωτά μέσα στίς έσωτερικές σχολές, σύμφωνα μέ 
τούς πανάρχαιους αύστηρούς κανονισμούς καί μέ τήv έπίγvωση των 
κινδύνων πού παραμονεύουν. Λέγεται ότι καί αύτή άκόμη ή μή 
όρθή προφορά ένός Mandram, μιας έπίκλησης μυστικής, περι
κλείει κινδύνους θανάσιμους. 

Περνώντας άπό τή Δύση, στήv Εύρώπη, έχουμε εvα άλλο θρη
σκευτικό ρευμα, έκειvο των Κελτών, μέ τή θρησκεία των Δρυϊδώv, 
πού φέρεται καί αύτό σάv παρακλάδι της πανάρχαιας θρησκείας 
των Ά τλάvτωv. Μέ τόv Ράμα τό δυτικό αύτό θρησκευτικό ρευμα θά 
συvδεθη καί θά έπικοιvωvήσει μέ τό άvατολικό. Πήγε άραγε ό 
Ράμα στήv Ίvδία μέ τήv θεϊκή έvτολή vά διδάξει καί vά άvαμορφώ
σει τήv ξεπεσμένη άπό τίς έπιμιξίες των Μαύρων φυλών θρησκεία 
των Βραχμάνων; 'Ή άvτίθετα πήγε vά διδαχθη άπό τήv πανάρχαιη 
έκείvη πηγή της σοφίας; Οί ίvδικές παραδόσεις άvαφέρουv ότι έδι
δάχθηκε έκει άπό τόv μεγάλο σοφό Vasishtha. 'Έμεινε γιά πάντα 
στήv 'Ινδία, έγινε εvας μεγάλος πνευματικός ήγέτης, εvας μεγάλος 
νομοθέτης, ή 'Ινδία λάτρεψε σάv θεό τόv ξανθό Ράμα, «πού εiχε τά 
μάτια σάv γαλάζιους λωτούς». Στήv Ζεvτ-Αβέστα, τό ίερό βιβλίο 
των Περσών, τό ϊδιο αύτό πρόσωπο, μέ τό όνομα Γίμα, φέρεται vά 
έδίδαξε καί αύτόv τόv Ζωροάστρη. Άπόρροια της πανάρχαιης αύ
της πνευματικής έπιμιξίας, ό λεγόμενος 'Ινδοευρωπαϊκός πολιτι
σμός. Λέγεται ότι ή Σανσκριτική εivαι ή γλώσσα πού ό Ράμα καί οί 
σύντροφοί του μετέφεραν στήv 'Ινδία άπό τήv πατρίδα τους, διά 
μέσου των χωρών της Βαλτικής, έvώ ή πρώτη γλώσσα της 'Ινδίας 
ηταv ή Devanagari, γλωσσικό ίδίωμα ύπαγορευμέvο άπό τούς Ντέ
βας. Καί πράγματι, μέσα στίς σύγχρονες εύρωπαϊκές γλώσσες εivαι 
καί σήμερα έμφαvεις οί σανσκριτικές λέξεις καί οί σανσκριτικές 
ρίζες των λέξεων. 

Άλλά καί στήv 'Ιουδαϊκή παράδοση, άπόρροια καί αύτή της Αί
γυπτιακης, συvαvτουμε τήv ίδια έσωτερική όψη vά διδάσκεται 
χωριστά μέσα στίς εσωτερικές σχολές, γνωστές σάv σχολές των 
Προφητών. Οί σοφοί Ραββίvοι κρατουσαv αύστηρά μυστική τήv 
άληθιvή γνώση. Άποκαλουσαv τίς θρησκευτικές λειτουργίες τους 
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'(\'(JJ(J(\) ι')τι rι I Ιω.ωιι .\ωUη.:ιι Ι�,ΙU ΠΙ1\'τι1,1Οη .:υω τι:τοω\' τρύπυ. 
ιj'ωτι: νu πr:ριr-.Ί.1:ι\•1:ι στο 1\:1:ίμι:vσ της τρι:ϊ; Ι\:i.ψuκωτι;ς Ε\'\'Uιι:;: 1 η\' 
1:ξωτι:1Jι;..·η. 1:1\:1:l\'φ' πο11 προ.:11πτι:ι uπυ rή\' l\:tnu ί.ι:ξη υvιί.γνωση. 
μί(J_ ό1;11τι1ΗJ (J./!() τrl\' r-.ΊH(J_ rrιiμμu. ;..νί μίΗ 1J)ιτη ιiπυ την 1-:(11(1 συι.
ΛUl)ll\'. Κυτι πυ1Ηψ<Jω δμως λι:γι-:τuι .:uι για τυ Κο1Jανιο: ••ΔΙΛ' 
ι',πι'ψ,11:ι στι,ιο; μι:σu σ' ωιΗJ. πυ11 vu μήν i:;ι:ι-:ι τεσσ1:11ι:; σ11μιισί1:ς. 
τφ· ι:ξωη:1JΙr-.ΊJ. (fl\' ι':σω o:ρtl\:Ιl, το ορω Ι\:Uί ω Οιιο σ;ι:όιιω. "Οι.υ_ 
τι1 ιΊπυr-.ΊJΙ ,φι1 ι ιί.φ<ιl) η τ<1 ;..νι οί (ιπ61\:ρωρυι ϊψιΟμυι. όα ι: t\'ω πu1 Η1 ή 
ιι\'<1πτ1ιξι; τιιJ\' ιψ,ιωω\' ιιμι1J\' 1 μυφι1J\', ιτ<ΗJ τυ μι,στιl\:ιJ τυ11; .:<111:ι
ι_ω· μ6\'U\' υί μι:μυημ{;\•υι ίιροφω·π:;. Λλί.ιΊ. κ<1ί μ{;σu στί; μ11στικι:ς 
σ;ι:ολι':ς τι1J\' 1 \·ωστιl\:UJ\' ;..νί τιiJ\' Ί-:σσuίω\'. ποιΊ ι'ιπt-:\·θι,μί½ο\J\' ι:κι:ι
\'1:; Τ(ΙJ\' '() J)ψι;..·ίiJ\' ;..·ω T(JJV rι,,Οιηυρι-:ίωv. καί ΟΠΟ\1 φι-:ρι;τω \'(1 ι':μu
Οι1τι:11σΊ: ;..·uί ι1ϊιτ6; ι'J ϊόιος ι'J ΊησοίΊς. ΠUΙ)<)μοιι-:; r-.Ί.ψυ;..·ωτ{,:_; όιωφί
σι-:ις ι:ί;ω· κιιUιι-:ρωΗ11- όιιηωρί½ο\·τu; το1ι; μuΟητι':; σι-: πιστο1J;. \'1:
ιιφι'Jτους. ι'ιόι;λφο, ,; κ<1ί η:λι-: ίυυς . 

. '\iϊι ι-\ιι:t\'Ε i.ίραγι-: c\ :\1Jιστιι1\·ισμός ιξ ϊφ;ι:η; στι:ρημι':νο; ιί.π6 τ6ν 
ιτολι'ιτιμυ υι'ιτο\' Οησω,1κJ. uπ6 τήν ι-:σωπ:ρική η μυστηρωκή όιόα
σκuλίu: ι:ι\'<ιι ιΊλήΟι-:ω οτι ή λι-:ξη <<Μυστήριωι Et;(E σ1-.:υνόυί.ισ1:ι τή 
;ι:ριστιω·tl\:Ιl ι:;..·κί.ησιυ μι: τή\' όικuιολυγία οτι τά μυστήριυ ι1\'Ιll\:UV 
στί; ι:ί6ωί.υί.ιιφιr-.Ί:s.:: θρησκειι:;. ι-:ν�J 6 :\ριστιu\'ισμι'>; όF-\' r:ί;ι:ι: τί
ιrι1τι-: ω μ1,στιΚc). 'l διόιω;..·αί.ία του ήτα\' μίu καί r1νυικτή '(t<i οί.υ1 ;. 
Ο ιόω;. ιί1σϊc'�συ. ι\ Ί ησσί,ς ι-:ι;ι: r: μιλήσr:ι γιά τ(ι «Μυστήρια τη; Ι)u
σιί.ι-:ίιι; ωι Θι:υι )) ΠΟt• 6ι-:\' η !U\' προορισμι-:\'α γιϊι το1;; ιτοί.Ϊ.ι)ϊι;. 
ι)ιιι;ι:ωρι½ι1\·τιι; {τσι μl'J\'υς τω, τή όιόασιωλία του σι: ι-:ξωη:ρική καί 
ι:σωτι:ριr-.Ίl. <<t:\' πα1J<ψοί.ι1ις)) γιά τοΙJ:_; ιτοί.ί.σϊι;. έμιτιση:υτικέ; ι1\·α
ΚcΗ\'(�σι:ι; «κω' οιΚΟ\'>> yιά τοtΊ; Ο.u;ι:ιστου;. Καί πράγματι. μέσα 
στφ· ΠfJιuτη .\ριστιω·ικη ιτψω6ο σtJ\'U\'τΟίψι-: τι'>\· όια;ι:ωρισμι'> ω�
τιJ\' στη (lt-:τιt6cJση :η; ίι-:1)α; όιόασκuί.ίu;. Tu \1υστηρια τοί, Ίησυί 
i'j τιι «\\t,στηριιι της Ηι1σιλεία;» ι°Jπηρξω· μια πραγμυτικι'>τηω κυτϊι 
ωι,ς πρωωι ς ωt ί.ιι;ι:ισω\' μετu;ι:ριστιυνικο1,; αίίίJ,·ι-:;. Ί--1 Βι::-;ίιnt 
στο\' Εσωτψικο :\ριστια\'\σμο ά\·αφέρεται διεξοόικϊι στ6 Οέμu 
ιιι\το. ιταραθετο\·τιις τι1σο τίς σ;ι:ετικές μαρτυρίες τού Ίησού καί τού 
Πα(,λοι,. r-.:αθω; και έκει\·ε; ΗιJ\' πρώτω\' Πατέρω\' Κί.ημη καί 1.!ρι
yε\·η. '.-\λλα κuί στη σtι\·έ;ι:εια. μέ;ι:ρι καί αίηΟ\' τι'>\· .\ριστια\'ικό 
\Ιεσαιωω, ιτuρά τι'>\· άπψ·η όιωyμό τη; Έκκλησία;. ή έσωτΕpικη 
παραόοσι; όε\' χα\·εται όλοκληρωτικά. προσπαθει νά έπιβιωσει. με
ταβιβάζοντας άπσ αίι�\'(( σέ αίώνα τψ ίερή παρακατuθήκη. 'Έτσι. 
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οί διάφορες μυστικές έταιρείες, των 'Αλχημιστών, των Έρμητι
στώv, των Ροδοσταύρωv κ.ά., έπιχειρουv μέ τή σειρά τους vά άνα
συστήσουv καί vά μεταδώσουν τήv ϊδια προαιώνια διδασκαλία, μέ 
διαφορετική κάθε φορά γλώσσα καί διαφορετικές συμβολικές δια
τυπώσεις. 

Σύμφωνα μέ όσα εϊπαμε, δέv είναι δύσκολο vά διαπιστωθεί τό 
έvιαίο της Έσωτερικης Διδασκαλίας. Είναι σάv τά διάφορα κανά
λια, πού κυκλοφορώντας άπό Άvατολή καί Δύση, διοχετεύουν τό 
ϊδιο ζωτικό ύγρό, άντλημέvο μέσα άπό τή μία καί μοναδική πηγή, 
πού είναι ή Άποκεκαλυμένη Σοφία, ή Θεοσοφία. 

* 

Ή Θεοσοφική διδασκαλία, όπως είπαμε, δέv είναι ένα σύστημα 
δογματικό, πού καλείται vά άποδεχθη κανείς η vά άπορρίψει, όπως 
συμβαίνει μέ τή θρησκεία. Μέσα στή διδασκαλία αύτή μπορεί vά 
κιvηθη κανείς καί μέ τήv εύρύτητα των θρησκευτικών καί φιλοσο
φικών συλλήψεων άλλά καί μέ τήν άκρίβεια της λογικής καί της 
έπιστημοvικης έρευνας. Έτσι, κάθε έλεύθερη καί άπροκατάληπτη 
έρευνα γύρω άπό τό βασικό πρόβλημα, πού λέγεται Θεός, κόσμος, 
άνθρωπος, μπορεί vά άποτελέσει τμημα της Θεοσοφικης διδασκα
λίας, η άκόμη vά έπιβεβαιώσει καί vά έπαληθεύσει τή διδασκαλία 
αύτή, όπως έχει ηδη γίνει μέ όρισμέvες άvακαλύψεις της σύγχρο
νης φυσικής, μέ τή θεωρία του Άϊvστάϊv, ώς πρός τόv χώρο-χρόνο, 
τή θεωρία των Κβάvτωv, των έvεργειακώv δονήσεων κ.λ.π. 

'Υπάρχει βέβαια μέσα στή διδασκαλία αύτή μιά άφετηρία, ενας 
κεντρικός πυρήνας άπό τόv όποίοv έκπορεύεται τό όλο σύστημα, 
ένας σκελετός έπάvω στόv όποίοv έχει κτιστή τό όλο οίκοδόμημα, 
πού λέγεται θείο Σχέδιο καί θείο "Έργο. Μέσα στό έργο αύτό θά 
μπορούσαν νά διαχωριστούν τρία κύρια κατηγορήματα, πού άποτε
λουv τό σύνολο αύτου πού ύπάρχει: 

θεός- Κόσμος- "Άνθρωπος 

Ό Θεός είναι ή πρώτη Αίτία, μιά άπόλυτη Άρχή ύπερβατική, 
μιά απειρη Μονάδα. Είναι ό «μεγάλος 'Άρρητος, ό άνευ όvόματος, 
ό «πάντων Έπέκειvα», κατά τόv Πρόκλο. Είναι τό «Κεκρυμμέvο 
Μυστήριο» της Καββαλα, τό «"Οντως "Ον» του Παρμενίδη, τό 
άγέννητο καί άvώλεθρο. Μιά αύτοφυής πηγή καί ρίζα ζωής, άπ' 
όπου τά πάντα έχουν άπορρεύσει καί όπου θά έπιστρέψουv τά πά
ντα, στό τέλος κάθε μεγάλου κύκλου ζωης. Είναι Αύτός ό ιδιος ή 
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/ω11 κνί <'> φορι:υ.; τη; /ωη;. ι1ιτ' διτιJΙ1 καί ί) /υΊ.; 1:ίι.1: ι)\'ιψuπτι-:ι. 
Γι\ Lϊψ ιτυ.v Ωι;\' Ωημιο1ηη1:ιωι ι1ιτι) τι1\' θι:ό. ι11.:,_ι1 ι1.vυΩϊ11;τυι κύΟι: 

φορί1. μι:συ ί1.ιτϊ, το\1; κιJί.ιτο11.; τωJ, φ11τρι1J\'ι:l κατrί 1-:ιί.nοιυ τρι'Jπο 
μ1:συ ιί.nι'J τή\' οϊJσίυ τιJΙι - ιίιτ' f>ιτοιJ κuί φ,Jσt.; ι':ι.c:ι ι\\'ιψιωτι:ι - ι1.vu
ιττ\1σσι:τω, ι;φιμι1ζι-:ι μι:συ στι'J ι.ρ<>\'Ο. πιί.ν �:vu Ωl:\'όρο ι1σι'Jί.ί.ηπτο. 
ι'ιnοοίόι:ι τι1v κιφιτοφιφί<1 ω11, κυί πτ,1 σι,vι:1.1:ιυ nιφω,:μιί.ζι-:ι. 1.ι1.ν1:ι 
τϊJ\' ι:σωτι:1)ικ6 τΟΙJ ιταί.μι1. γιιΊ. \'(J_ 1:ιτωτρι:ψ1:ι κuί nϊιι.ι πτο.ciωκι1 
nρι1ς τή ρίζα ιί.π' ί)Π(J\J ι:ίμ: ί.ιψι:ι ζωή κυί ϊιnι'Jστυση. ΛιυΊριί.φι:ι 
Ι:τσι μι: τ11 Ωl(Ι.Ωρομή 1(J\J (J.ϊJτή 1()\' μι-:γϊι.ί.ο κυί r�(J.(JlK() \'υμο της Ι Ιι:
ΙΗΟΩικ6τητυ.:; κυί τη.; ':-\\'UΚ\ικί.ωπης. 111.; t:\·ιι.ί.ί.ιηη; /ωης κuί Ηυ
\'ιΊ.ω,ι, ι:yριiyιφση; κιι.ί ί'JΠ\'<Ηι. 11\'τικιιμι:\'tΚη.; κuί ϊ,ιτι11\Ί:ψ1:\'tΚης 
i;nιι.ρξη;, μιϊι. <iιυό 1ΗJ�ιι1 nοιΊ Οιi 1:ιτω·ι1.ί.υμ[�ι1\'Ο\1\' πτ11 ffiJ\'ι:1. ω1. i',ί.u 
τιί. Ο\'τιι. Ι\'U.ί nλιι. ω Ι�υσίί.ι:ιυ ζωη.:;, ι:nι1\'(JJ πτή γη. \1έπιι r1π6 ni ciιυ
όριψ11 ιι.ι',τή mιvη:λι:ιτω τι'J μl:γu 1:ργο πο\1 rί.φορϊι. τή\· 'Εξέλιξη. η 
τ11v ,:κδήλωπη τ11.; Οι:ίυ.:; /ωη.; μr.πυ ι1.n6 τί; \Jλικr,.; μιψφέ; πέ ι:τrι.
ξομικι:υμι:vο Π\'ι:ιψιι. "·ιι.ί σι: mΝι;ίδηπη . ·ο Η1Λ; Ωιψοi 1)uπι: τιJ\' 
· Eu\JH) τοιι, i:ππι:ψι: τή /ω11 του μι:σu πτ6v κ6σμο. "·υί ή σπορr1.
υι'Jτή Κ\JιΗpορι-:ιτιι.ι κυί ι1\·ιι.πnΊσσ1:τω στυ<iωκ(1 μέσυ ι1π6 τϊι ιΊλικιί.
jiυσίλι:ιυ. γιrΊ \'ίΊ. φΟιί.σι:ι στι1\· ϊιvΟρu'Jιτι\''l μορφή καί vϊι γ1:\'vηΟ1:ι
μι:συ ϊιn6 υι',τ1iv σ<Ίv nvι-:ιψuτικιi η θι:ίυ ':-\τομικ6τητrι..

2.:ϊψφω\'U μι: ωΊτrί.. το ι'Jί.ικ6 σ\ψιτU\'. ή Φ\Jσι; Et\'(J.l ή μι:γϊιί.η 
t\ 1 η τι:ριι. Ι\Ί1ί Μ τiτρυ. ιτιJϊι ιτροσφι:ρι:τω \'ιί. κυοφορήσι: t τή θι:ία σιτο-
1χΊ κυί \'tΊ KU\'El \'U '(Ε\'\'η0υtι\' μ,:συ (JJτ() το\,.:; κ6ί.ποιι; της οί θι-:ιοι 
κυριτοί. [ιvω i.otn('J\· f.\'ίl. σφάλμα το v<ί. ι-:κί.υμfi<ί.vr:τω ή ίJί.η κυί τ6 
ιΊλικ6 σι'ψιτω· σtΊ.\· μία ϊφχή rί.ρ\·ητική. ιτολι:μια ιτρ6ς τ6 Π\'ι:tψα. η 
uκι'ψη (J(l\' μίι1 «πλω'ψ) nοϊι ΠΙ)!:ΠΙ:t \'U απορρίψει 1((1\'f,ίς. «'Η Μcι:,cι 
ι:t\'tιt φτωyμ1:\·η ιΊ.πL) ΊΙl\' ϊδω ττi\' οι'Jσία ιΊ.n6 τήv όιτοίυ 1:ίμω κυί 
ΈγcίJ - λι:γι:ι L) Κ1)ίσ\'ί1 σττi \1ιτυγκυβcΊτ ΓκιτcΊ. Εt\'ω δημιο\φγημϊι 
μου καί βρίσκι-:τω κϊι.τω cΊπϊJ τ6\· unόί.ι,το έλεπ6 μοωι. Ί-1 {;ί.η 1�t\'ί1l 
m.,μιτυκvωμέ\'Ο Π\'ει,μα. μι: σκοπ6 \'(J. χρησψι�ϊJσΕt σcΊ\' i:\'δυμα. φο-
1)1-�α.:; καί όχημα τοι, Π\'εϊψυτο.;. Ό Θε6.; έργιΊ.ζετω μέσα στή\' tJi.η
κυί διά μέσου τι1.:; ω.ης . Τ6 κuκ6 ι':πομέ\·ω.;. δr.\' :τηγιΊ.ζει 6π6 τή\'
ϊδια τή\· ίΊλη. ω.λιΊ άιτ6 τή\· αy\'otu κυί τή\' μή άρμο\'tκή συ\'εργασία
τϊΪ.J\' δύο άρχcι)\'.

Ό ':-\\'θρωπο.; μέσα στ6 θι-:ιο Σχέδιο εt\'ω ένας μικρ6.; κ6σμος 
σέ ά\'τίθεση ιτρ6ς τ6\· \1εγάλο κ6σμο η τ6\' \1ακρ6κοσμο - κατέχο
\·τα.; μέσα του uύτή τή\' ιδω τή\· κοσμική δύ\·αμη στ6 σι',\'σi.6 της. 
ί\1έσα τοι, ά\'ασαί\'Εt τ6 σι',μιτα\' όλ6κληρο. Ή κοσμική ζωή τ6\' δια
ιτερ\'α. Η)\' διαποτίζει. εt\'αt έ\'ωμέ\·σ.:; μέ τ6 φυσικ6 σι'ιμπω· έξαρτα
ται άπL'J ωΊτό μέ ττi\' ά\'UΠ\'Οή του καί μέ τή\' τροφή του (μέ τοLJς δϊ,ο 
κατιίJτερου; τi m 1 Κ\'L)τεροι 1.; φορει; τοι,. ,()\' φυσικ6 Φορέα - :-\nncl-
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mayakosha - καί τόv αίθερικό - Pranan1aya Kosha -. άvταλλάσσει 
άκατάπαυστα δυνάμεις μέ τή φύση. οπως άκριβως τό βρέφος, πού 
άνασαίvει καί τρέφεται άπό τόv μητρικό κόλπο. 'Όταν ομως έλθει ή 
ώρα vά όλοκληρώσει τι1v έvδομήτρια αύτή ζωή του. τότε θά άποκο
πη άπό τό φυσικό Σύμπαν. οπως τό βρέφος άποκόπτεται άπό τόv 
όμφάλιο λωρο, γιά vά γεvνηθη καί vά ύπάρξει αύτή τή φορά σάv μιά 
αύτοδύvαμη 'Οντότητα στό πνευματικό σύμπαν. Στόv κόσμο έκει
vοv άπ· οπου είχε κάποτε έκπορευθει σάν μιά μονάδα. εvα σπέρμα 
πνευματικό. Καί αύτή θά είναι ή γέννησις του άληθιvου άvθρώπου. 
ή δευτέρα γέννησις, ή νίκη κατά του φυσικου κόσμου. γιά τήv 
όποία μιλάει ό Ίησους: «Έγώ vεvίκηκα τόv κόσμον)). 

Σύμφωνα μέ τήv άποψη αύτή ό άνθρωπος, ό άληθινός άνθρω
πος. στή σημερινή έξελικτική φάση του. δέv έχει άκόμη γεvvηθη. 
Ό άνθρωπος σήμερα μετέχει άπλως στήv πνευματική φύση του, 
άλλά δέv ύπάρχει σάv εvα αύτοδύvαμο πνευματικό όv. «Ό άνθρω
πος είναι μεθόριος της άρατης καί της άοράτου φύσεως)) λέγει ό 
Γρηγόριος ό Νύσσης. Μετέχει του φυσικου καί του πvευματικου. 
του χρόνου καί της αίωvιότητας, του θανάτου καί της άθαvασίας. 
Δέv έχει δομήσει άκόμη τόv πνευματικό του οργανισμό. δέv έχει 
έvδυθη τόv «πνευματικό Άδάμ)) ώστε vά μπορει vά ζει έvσυvείδητα 
καί vά έvεργει στίς άvτίστοιχες πνευματικές περιοχές. 

Μακρόκοσμος καί Μικρόκοσμος - Θεός - Σύμπαν - ·Άνθρω
πος. Μέσα άπό τόv Μακρόκοσμο φυτρώνει ό άνθρωπος. ό μικρός 
κόσμος. προορισμένος vά γίνει καί αύτός μέ τή σειρά του ενας 
δημιουργός κόσμου. εvας θεός. «Ή φυλ11 των άvθρώπωv καί των 
θεωv είναι μία καί ή αύτή)). 1 

* 

Τό Θεοσοφικό όραμα ώς πρός τή Ζωή καί τόv 'Άνθρωπο, είναι 
εvα οραμα αίσιόδοξο. έλπιδοφόρο καί φωτεινό. Μέσα στό οραμα 
αύτό ή έννοια θάνατος. οπως τήv άvτιλαμβάvεται σήμερα ό άνθρω
πος, σάv καταστροφή, άvυπαρξία η έκμηδέvιση, δέv ύπάρχει. Τό 
θειο Σχέδιο ειvαι έργο ζωης καί άγάπης. 'Όλα τά βασίλεια ζωής 
μέσα στό εργο αύτό ειvαι εύτυχισμέvα. Τό κακό, ή δυστυχία, ό πό
νος δέv είναι παρά τό άποτέλεσμα της μή συμπόρευσης μέ τόv φυ
σικό νόμο πού ειvαι νόμος ήθικός της σύγκρουσης της άτομικης 
βούλησης μέ τή θεία βούληση. Αύτό πού νομίζουμε σάv θάνατο, 
λέγει ή Μπαγκαβάτ Γκιτά, δέv ειvαι παρά μιά άπλή άλλαγή ρού-

1) Πίνδαρος.



1/ H/:(J;_fJΦI Ι 

ιωv. Ι�\'(ι) ή uvU 11(1JΠl\'η ψ1,ιη El\'()I llf)u\'Uτη. t-:(1l τυ μr:ι./.(J\' τ11; ι;ι
\'Ιll τι) μf:Ι./.ΟV {;νι\ Πf)ΙJ.γμυτο;. Π<>Ιι ή UV(J.Πη,:,ις ι,.,:υι ή ί.uμΠΙΗJτης 
{(J\J ()Ι:ν r.11:ι ()ιιιυΌ ι ι ζωη ,;ω <'> Οuvιηος El\'(Jl r.vu ι,.,:ω ω Ιlυτυ πριη
μυ, ()ηί.ι;,,,ι;ι ι'J Κρωvιψ(JΙ,ρτt . .:ω ()f;v μπορυϊ,μ1; v11 ι,.,:ι1.τω.αΙ:Ιουμ1: 
τι'ιv Uυνιι.το. 1:φοrιο\' όι:v ι:ιυt,μ1: Ι\ΊΗ<Lνι>ηrιι-:ι υt",τη τφ· ϊόω την ζωη. 

·11 ζωη nΊJ.\' ιηιιμιι,.;η m,\·1:ίό11rιη ι:ί,·υ.ι μια μυ,•υόΗ 11.όωφι:τη. ι 1
μιφφή πιι,, ί,πηρι;η:ι τη ζωή ι:ivιι.ι rι1,νt:J1:τη. Ί::τrιι. nωv ιιurή r.ιι:ι 
φΟιφι:ι �-:ω ό1·:,· Εινω πί.ι:οv σι: 01:rιη \'(). ίιπηρ1;τήrι1;ι τή,· r.γ�-:ί.ι-:ωτη 
μr:rτυ rι' ω,rη ζωη. ή ζωη υποrι,φ1:τω. κω τοτι: ή μορφη όωί.ϊ,ι-:τω 
'Λπι'ι την ι'.ί.πιιψη uϊ,τη ι'J Οϊιvυτυς 1:ί,·11.ι π 1 Η1.γμιηι r. 1ηο ι1rι1πη.; κω 
π 1χ')vοι11.ς. γω μω Ι\νο·,τφη 1-:ξ1,πηρ1:τηση της ζωης. r.pyυ πρυόόο1 
.:ω ι1,·αv1:ωrιη;. '( )ί.u ί,φωωvτuι ωΊτη τη μι-:ταΙ:Ιοί.η. γω vα ξω•α
γ1Λ'vηΟοί,,· 11.,·ιιvι-:ωμι:,•Η. ξι-:ηιι.ιγοvτllς \'F-1:ς ό1,νιψι-:ι.; μF-σι1 rιτο,· 
ι'.ί.π1:φυ 1.110\υ. "Οιι μ(1\'Ο\' υί 11.τομι"ϊ ':ς μοf)φF-ς. 6ί.ί.ιΊ κω 'l ίjλη. το 
rιϊ,μπω· ()t.ι,Ι\Ί.ηρο. rιιΊ\' έ\·υς ιί.m,ι-ί.ηπτος όpγω·ιrιμος. πι:ρνωvως 
μι-:rιll (ιπο τ•ς πψιοόικι-:ς αϊ,τι-:ς φασF.ις της ζωης �-:αί του Οαvιηου. 
της ι:γ11ηγιφσης �-:ω τοϊ, ίΊπvο,,. πορ1:ι',1;τuι πρός τψ 11.τέρμοvη r.ξr.ί.ι
ξή τΟΙ, · 11 Οι-:ω11ω ωΊτή της '.-\ vα�-:ΙJ.:λωσης καί της Ί-:παvαγf':v\'η
σης. δπως τψ 1;ι;,: ι1.,· 6ι66ξι-:ι οί άρ;,:1111:ς παρωSόσι:ις. όΓ.\' 1:ι,•ω παρά 
μιϊι λογι.:η ΠJ)(JΙ:�-:τιωις της θι:ωρίας τοιι �αρ11ίvου. οτι οηί.. ή Ί::ξέ
λιξις πιφω.ι.ηι.υ μι-: τφ· ί,λι�-:η μορφή άφυριι καί τήv πv1:υματικη 
ί,πι')σωση. 11 μιΊλί.ο,· ή έξF.ί.ιξι.; της μορφης \ιπαγορι:ί,1:τω ϊι.π6 τήv 
π,·ι-:ι,μιηι�-:η ί,ποσταση . ποι'ι ή μορφή ί,πηρι-:τει. 

Η ι:ξελιξι.:; 6ε,· i:;,:1:ι τι:ρμα. Ή θεία ζωή. πι-:ρνώντυς μF-σα άπ6 τίς 
ί,λι�-:ές μορφ1:.:; �-:αί τ6 ί,λι�-:ι') σί,μπαν. σtJ\'F.;,:ίζει τήν έξέλιξ11 της στό 
πvι:1,μωικο σιΊμπω· καί τίς πvι-:υματικές μορφές. Ό Θεός ι:ιναι ό 
ί,πϊ:ρωω.:; �-:αλλιτr.;,:,·ης μέ τήν 6στείpευτη έμπνευση. ποϊι F:μπλουτί
ζι:τω όλοι-�\'Η μt: \'!:ες ί6ι-:ι-:ς �-:αί έξF.λίσσετω καί αίηός μαζί μι-: τό Σίι
μπα,· τοι, "Fτσι π'ι Σι'ψπαv ει,·αι ε,·α 6σtJλί.ηπτο r.ργο τr.χ,,ης. μιιις 
άσιΊλληπτης φω·τασιας Ό θι:ός παίζει δημιουργώvτας-ί.r,γει ή ϊv
δικη πα11άδοσι.:; - ό θε6ς χορείιει καί τραγουδάει. 'Όλα ;,:opF. · ο ,, 
�-:αί τραγοι,δοt",,·. μέσα στό Σ · μπαν. 6πό τό ω.ικό ατομο. μέι..ρι καί 
αίιτά τιΊ ούράvια σιόματα. Οί άρ;,:αιοι θεοί. οί απελοι. στίς θρη
σ�-:ι:ιιτικr.ς παραδόσεις. φέρονται vά κρούουν έκστατικοί τ6 συμβο
λι�-:ά μουσικά όργανά τους. λύρες. αρπες. αύλούς. Καί τό 6νθpώπινο 
τραγοι',δι. ή ά\'θρώπι\-η μουσική. δέv ειvαι παρά μιά μικρή μίμησις 
της άέ\'αης �-:αί άσύλληπτης αύτης κοσμικης μουσικης. 

�1έσα άπό τό iλιγγιώδες ξετύλιγμα της θείας Ζωης. τίποτε άπ' 
δ. τι είχι: λάβει ποτέ ύπόσταση μέσα στό ι..ρόvο. δέν ;,:άvεται. Κάθε 
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ζωή καί κάθε μορφή άκτιvοβολείται έπάvω στόv κοσμικόv αίθέρα 
τήv Α, Kasha, στό θησαυροφυλάκειο αύτό τώv ίδεώv καί τώv άρχε
τύπων (πού ό Νεύτων είχε όvομάσει Cencorium Dei: 'Εγκέφαλο 
του Θεου) γιά vά χρησιμεύσουν έκεί σάv νέες ίδές, πού θά ξαvαχυ
θουv στό καλούπι της υλης, γιά μελλοντικές νέες, πιό έξελιγμέvες 
ζωές, 

Μέσα άπό τό έργο αύτό της 'Εξέλιξης καί της άvάπτυξης της 
'Ατομικής ζωής, όπως άκριβώς μέσα άπό τό έργο της άvάπτυξης 
έvός δένδρου, άvαφαίvοvται κατά καιρούς, οί ώριμοι καρποί του 
δένδρου της Ζωης καί της γήϊνης συγκομιδής, οί τετελεσμένες 
πνευματικές Άτομικότητες, γιά vά πορευθούν πρός άλλες έξελικτι
κές φάσεις ύπάρξεως, έξω άπό τό φυσικό Σύμπαν. 'Έτσι ό Βούδδας, 
ό Ίησους, οί θείοι έκπαιδευτές όλων τώv έποχώv, δέv ήταν παρά οί 
πρώϊμοι καρποί της γήϊνης συγκομιδής, - οί «πρωτότοκοι» άδελφοί 
μας - ϊσως όμως καί οί ένδοξοι καρποί έvός προηγούμενου έξελι
κτικου κύκλου ζωής, «Έγώ ύπηρξα προτού τόv κόσμον τούτον γε
νέσθαι» δηλώνει ό Ίησους. Είναι οί μυστικές μεταμορφώσεις της 
Ζωης καί του Πνεύματος, οί μεταμορφώσεις του μυστικού Διονύ
σου καί του μυστικού Χριστού. «Πόσο μακρυά είσαι άπό μένα, ω
καρπέ! - Εiμαι μές στήv καρδιά σου, ω άvθέ!» λέγει ό μεγάλος Τα
γκόρ. 

* 

Εϊπαμε ότι ή, Θεοσοφία εivαι μιά άπέραvτη συνθετική έπιστήμη, 
ή 'Επιστήμη-Σοφία, πού περιλαμβάνει μέσα της τίς διδασκαλίες 
όλων τώv μεγάλων θείων 'Εκπαιδευτών καί όλων τώv θρησκειών, 
σέ ό,τι άληθιvό έχουν αύτές. θά πρέπει έπομέvως ό μαθητής vά με
λετήσει τήv έπιστήμη αύτή, όπως κάθε άλλη έπί μέρους έπιστήμη, 
μέ τή διάνοια, μέ έvθουσιασμό καί μέ έρωτα, ώστε vά κατανοήσει 
στίς γενικές τους γραμμές τίς μεγάλες καί βασικές άλήθειες, πού 
διέπουν τό θείο Σχέδιο καί τό θείο έργο μέσα στόv κόσμο. Οί άλή
θειες όμως αύτές έχουν άπειρο βάθος καί προεκτάσεις, καί δέv μπο
ρεί vά τίς έχει κάνει κανείς κτήμα του, μόνον καί μόνον έπειδή κα
τανοεί τό γενικό νόημά τους, θά πρέπει γι' αύτό vά έπαvέρχεται 
στή μελέτη αύτή πολλές φορές, άπειρες φορές, καί σέ διάφορα 
χρονικά διαστήματα, καί τότε θά βλέπει vά του άποκαλύπτεται 
κάθε φορά μιά καινούργια όψη, καινούργια όμορφιά, μηνύματα νέα. 
Προσφέρεται έτσι ή θεοσοφία άκόμη καί σάv μία όδός έρευνας, 
προσωπικής άvακάλυψης, προσωπικής δημιουργίας καί έμπνευσης. 

Πέρα ώστόσο καί πάνω άπ' όλα αύτά, ή θεοσοφία εivαι ή Έπι-
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rrτήμη 10\ι I l\'ΕΙψιηυς. τοιι Ι�ϊι.Οωις καί της υ\,σως. κω ('f(1V τποω 
r1πυτιίvιτω rrτov �:rrωτι:ρικ6 f1vΟρωπο. στCJ\' πvιυμuτικ6. Lίvω r:πο
μι:vως ιι.vιi.ι,:η ή γvuωη ϊιιτ(1 τι'> ι.ίiJρυ της όιω'Οίας \'11 ιτψϊισΕι μr.σu 
στίς 1:vόι)μ111.ι:ς. τις fJ.'(\'ωrrτις ιτψιοι.ι:ς τυίΊ ϊιvθρυ"Jιτιvυυ 1:ίvω. vι1 τίς 
όωιτυτίrrι:ι. v11 σπιi.σι:ι τri τι-:ίι.η της μακρυχρόvως όωμι'φφωσης. vϊι 
rιvι-:1,rr1:ι ι'ι ζι,1uγΟ\'Ος r'.ί.vψυς της αίυ"Jvιuς ϊιλήΟιιας καί vri. συvτ1:ί.1:
στη ή μ1,στικη ιί.ι.ι.ημι:ίυ: Ί -1 μϊιθηrrη vϊι μι;τυ1,σιωΟη κuί vri. γίvι-:ι 
2.:υφία Ί I rrοφω ιι\'fλl f.vα στϊι<.>ιυ ιτι:ρα r1ιτό τή γνώση. άιτι) τή μϊιΟη
ση. Ηvω ή 1-:ιηακτι1ση μιας ι',ί.ί.λης συvι-:ιόησωκης όιιi.στασης. i:vu 
r':ιvοιγμu κuι μω μι-:Οιξη στήv ι1.λήθι-:ια. 

1 ι'J 1:σωτι:1Jικο u\,το τuξίόι άιτι'> τή μϊιΟηση πρός τή Σοφίυ ιt\'ut ή 
μ1,στηρωκη :\ τραιτος. γιι1 τήv όποια τι'Jσυς ί.ι'Jγος γίvι;τω μι:σu στή 
f:>ιοσοφικη όιόuσκω.ω. Lίvω Η) ταξίόι ιτρ6ς τή γvu>ση τοι, i:ω,τοι,. 
τό πιι'> σκληρο ωξίοι ιτοϊ, ει.ει vϊι όιυvϊ,σι-:ι 6 αvθρωπος. Στήv άρι.uίu 
Ίvοίυ ή t-Jωσοφίυ ι:σιiμuι\·1; ιτι1vω ϊιιτ· όί.υ ωΊτή τήv r.πίπ:ι,ξη ιτοι', 

καμμω ι'.ί.ί.λη γvωση 01:\' μιτορι-;ι \'ϊι άvτικuτuτήσι-:ι. Ί I λέξη ΙΊόγκυ 
6λλωσπ:. 11 τr'1σο ιτυρι-:ξηγημr.\·η στήv έπο;ι:ή μας. f':σήμuιvf. στήv 
ιτρωτuρ;ι:ικιi της μοJ)ψή τήv έπίτι-:ι,ξη uι'η11ς της σύvοι-:σης τοϊι ι'ι\'-
01)ιυπου μι: τιi\' �:σωτι-:ρική του πρΗγμuτικότητα.

Ί I θωσοφι κιi διουσ1ωλίu. όπως αλλωστε κuί ή θρησηίu. ότuv
ΟΓ.\' γί\·t:ωι f1ίωμιι. φ6πος ζωης. τϊηε μπορει vά γίvι-:ι κι' ω-,τή. όπως 
κϊιΟι-: ιτιφόμοια διδΗσκuλία εvας έπί πλέον φρυγμός. i:\'α η:ι;ι:ος 
�:γωϊσμοι, κΗί ;ι:ωριστικότητας. η εvα ύπερ δηλητήριο - όπως ε;ι:ει 
f':ιτισημϊιv�:ι ι', ΚρισvuμοιΊρτι - κρατώντας τόv αvθρωπο ξεκομμέvοv 
rιπό τιiv ιδω τή\' οι',σία καί τ6 v6ημα της ζωης. 1 Ιρέπι-:ι vά γί\'Οψε 
θει'Jσοφοι μ�:σΗ μυς - λέγει ό σοφός Ν. Σρί Ράμ. Τή θεοσοφική δι
διισκΗλίu ,ιιΠΟJ)Εt \'ά τήv έπισημάvει κανείς μέσα σ' εvΗ μικρό η με
γΗλυτερο διάστημα. Τό θεοσοφικό όμως βίωμα - η πρακτική θεο
σοφίΗ - εί\'Uι πολι'ι δύσκολο. καί δέv ϊιρκει ισως ουτε μία ζωή γιά vά 
τι'> έπιτι1χει κανείς. ΧpF.ιάζεται ριζική άλλuγή, άvαvέωση. f':σωτερι
κ1i έπανάσταση. χρειάζονται καινούργια μάτια καί καιvοι'ιpγια καρ
διά. yιά \'ί1 ίδοi:>με καί νά αίσθανθουμε τή ζωή καί τό κ6σμο ... Έτσι. 
άν μελετάτε τή θεοσοφική διδασκαλία μέ έλεύθερο καί άvοικτό 
\'Ot) καί παράλληλα βιώνετε τή,, πρακτική θεοσοφία. όπως τή διδά
σκει ό Κρισναμούρτι. τότε θά έχετε έπιτύχει κάτι τ6 ίδεώδες καί τ6 
τέλειο ... Γιατί ή θεοσοφία εt\'αι ή Ποίηση της '..\λήθειας -πού εί
,·αι όμορφιά- καί σάν τέτοια δέν μπορει παρά vά έμπνέει πρός κάθε 
c�ραιο καί tJψηλ6». 

Αίμιλία Ίβου 
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ΛΥΣΑΤΕ 

ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΣΑΣ ... 

Της EDITH SCHLOSSER 
The American Theosophist 

lliιN ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ, τό τελευταιο άπόγευμα
πού βρισκόμουν στήν 'Ελλάδα, στεκόμουν μέ τήν 'Ελληνίδα φίλη 
μου κοντά στίς άρχαιες στήλες του Ναού του Ποσειδώνος, στό 
Σούνιο. Ή όμορφιά του άπογεύματος, χρωματισμένη μέ τή λύπη 
της έπικείμενης άναχωρήσεως, μ' έκαμε νά στραφώ πρός τήν ώραία 
φίλη μου, 'Ελένη Ζερβού, καί νά της πω: «Τί θαυμαστό νά είναι κα
νείς 'Έλληνας καί νά έχη τέτοιο ένδοξο π α ρ  ε λ θ ό ν !. Έκείνη, 
κόρη όνομαστου καλλιτέχνου καί μουσικός ή ϊδια, μέ κοίταξε μέ 
σοβαρότητα καί μου άπάντησε μ' ενα τόνο Κασσάνδρας, άξέχα
στον γιά μένα: «Δέν θά ηθελες νά είσαι 'Αμερικάνα καί νάχης ενα 
μέλλον;» 

Ό λόγος πού άναφέρω αύτή τήν προσωπική πειρα, είναι, ότι 
βλέπω μιά σύγκρισι άνάμεσα στό πεπρωμένον της άρχαίας 'Ελλά
δος καί έκεινο της θεοσοφικης 'Εταιρίας μας, έκτός άν πούμε πώς 
είναι δυνατόν νά έχωμε καί τό ένδοξο παρελθόν μας καί ενα μέλλον 
πού ύπόσχεται. Είναι μερικοί μεταξύ μας πού άπηχουν τήν έννοια 
της 'Ελένης καί πού αίσθάνονται τόν έαυτό τους στό σταυροδρόμι 
της άποφασιστικότητος, άνάμεσα στή δόξα του τέλους της πρώτης 
μας έκατονταετηρίδος καί τήν ύπόσχεσι μιας νέας αύγης πού 
πλησιάζει. 

Πρόσφατα περιστατικά μ' έφεραν σέ μιά σοβαρή άναμέτρησι 
του χάους, πού φαίνεται νά χωρίζl] όσους εiναι ίκανοποιημένοι νά 
θερμαίνωνται στίς λαμπρότητες του παρελθόντος καί έκείνους πού 
άγωνίζονται γιά τό μέλλον πού πρέπει νά δημιουργήσουν, άν πρό
κειται νά παραμείνουν στήν 'Εταιρία χωρίς νά παραβιάσουν τήν 
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ιιι,ηΗJ.ι<:ιτητιι τυ11,;, ;ι:ιJψίς vu ιΊ.πυρv11Οο1J\' το όιι,:ωωμυ \'ΙJ. πρυιωρη
σοι,\', 1:πu,;η;ιvοvτα; τίς ίόας τους "-ωJως πηγυζυt,\' �:μπρος στο 
1)6,μ11 της ζωης.

/οϊ,μ1; (Π μω τιψυ.γμΙΛ'ΙΙ 1:ποι.η, μω Επυ;ι:η Ι1ως πυι, μπιψ1:ι \'ΙJ. 

m,γι,:r)ιUη μ' 1:κι:ιvι:ς τις πι:ριοόυι,ς της 11νυψωσ1:ως ιωυ προη'(ηΟη"·ι; 
στι'> ι1vUισμι1 π'ις Ί:ι.ι.ηvι"·11ς σκ1:ψ1;ως, κ11Uως tο:ω πριν υπ' τφ· Ιτυ
ι.ι"Ίl ·.-\vιη1;\•vησι. "/:;ι:ω τηv πεποιUησι οτι υπι, τη\· πυρ1)1,συ κιηυ
στιωι το1, ""<'�σμοι,, i:vu <iπωτι;ρυ κιιί μ1:Ίυι.1,τι:ρυ rjvOισμu. ΠJ)()ΚΕιτυι 
\'riι,Οη, ΠΟ\ι 011 π1;ριjlυί.η 1()\' κοημυv ίJί.6"·ί.ηρο. κυι μι-:συ στο (Jπuio 
το <1vΟρι;>Πl\'ιJ ΊΙ:vος Οϊι 1:κπΛηρu°>ση κr1πυιυ μ1-:ριόιι ω11 ΠJJΙΗιψισμι':
\'01, ρ6λου τοιι στο κοσμικο σ;ι_f':όιυ της ι:ξι-:ί.ιξι;ως. 

Ι Ιοσο όι,σκω.ι, φωv1:τυι στ6v r.ivθρωπο vά ΙJψωσrJ το 11ί.1:μμι1 
ιτω·ω στην �;φημ1-;ρη φυσική του αποψι κυί vι1 ιiη:vισΙJ την μι;γαί.υ
πρ1:π1:ω που 10\' πι-:ρφυί.ί.ι-:ι! 16 vά κυτακτήσωμι; τοιις μικ1Jοκοσμι
"υι,ς π1:ριυρισμο\,ς μυς. τό vά τολμ ήσωμε νι1 ι:ξ1:τιωωμ1: τ<)ν μυ"·ρο
κοσμ ιtο:6 ι'φίζοvτα, τ6 v<1 όει.Uυϊ,μι-: τl'Jv (1ρυόιΊ ρι,Ομι') κω vί1 πrυσυ
\'<ηολισΟοϊ,μ1: στό ι:ιvυπ()ψι-;υκτο της ιΊ.τρυποιΊ. ι-:ίvω ή άί.ηUιvιi θω
σοψι"Ίl ΠJ)Οοπτικ1i. 1 ο,Ίτο 1:ιvυι τό Of)(ψ(l ΠΟ\J ι',πι-;ρΙ1υίν1;ι τό μηόυ
μιν6 καί μιΊς διvι-:ι τ6 Οι1ρρυς νά ϊξι-:τάσωμ1: κυθι-: συμ11αv. προσωπι
κι'> ι-:ω γι:vικ<'>. στο φι,Jς της ω .. ηθι\•ης 1:ξι-:λικτικiΊς σημυσίυς το1,. 
σω· μι:ρυς 6ηί.. τι1ς ΠJJΟι.'>όυι, τοt, σι',μπω·τος "-υί 61.ι ιΊπί.ίiJς τοt, μι
KJXJt, τμημιηος στl'> ι'Jποiο 6ι-:σμι-:ι',εται ή ϊιvθρωπ6της. 

LH'i ΊΞλληvικι'> όριιμα, 6ύο πρ6σωπυ συμ11οί.ικ<1 1:νασ;ι_ολοtJ\' τή 
σκϊψι τοϊ, U\'UριiJπου: Ό Ι ΙρομηθειJς καί ό ΈπιμηΟει',ς. Ί-1 Μπλίψά
τσκι, σniv «ί'\/lυστική ...'ιι6ασκαλίω, 6ίvι:ι σαφη τι1v σημασία yιά μιϊι 
κΗθαρή καωvόησι τοt, θέμυτος καί τονίζει τή ΊΙ:ί.οία μΙJωπίυ 
ϊ,ποιασ61iποη: ι',ποΟι-:σεως οτι τό Πtφ τοίΊ Ι Ιρομηθέως El\'αt μονάι.α 
τι) διιJρο της φυσικης φωτιας. Δέv εt\'αt ή πρόθεσίς μου \'ί1 f':παvαί.ά
Ι1ω ι:κει\'Ο ποι, τόσο καθαρά έξηγεΊται στή «Μυστικ1i Διδασκαί.ίω,. 
ιίλλά νά ι-:ξετάσω τή σημασία του Πυροδ6του έv σι.έσει μι: τήν πυ
yκόσμια κατάστασι καί τήv έργασία της θ. Ε. στόv κ6σμο. 

Τοποθι-:τούμενο στή\' άρχή της μυθοί.οΊικης έποχης. τ6 οραμα 
τοt λίσχιΊλου άρ;ι_ίζει μέ τόv Προμηθέα πού είναι δεσμu'ηης πάνω 
στό,· tJψηλό βράχο σέ μωφυνούς τ6πους της γης. Πρ6ς τό τέλος 
τοt1 δράματος. δεδεμένος πάντα στήv βρα;ι_ώδη άγ1ωί.ιά της γης. 
ψάλλει. ξέροντας ότι έκει θά ταφη έπί αίώvες ... 

Βέβαια εως άπο1φυφιστής μπορεΊ ν' ά\·αγνωρίση τή θεία φί.6yα 
ποι'1 εί,·αι μέσα του φυλακισμένη καί μπορει νά έξεταση τούς ;ι_αρα-
1\:τηρες στή σχέσι τους μέ αύτήν τήv συyκεκαλυμμέ\ϊl δημιουργική\' 
ι::vέργεια. Βλέπει έπίσης τόv έαυτ6 του κάπως άπροστάτευτοv, φυ
λακισμέvον στίς περιστάσεις πού δέv μπορεΊ v· άλλάξη. 'Όπως όλες 
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οί συμβολικές παραστάσεις, ό Προμηθεύς Δεσμώτης προσφέρεται 
σέ πολλά έπίπεδα έρμηvείας καί έπομέvως εivαι εvα άπό τά άξια λό
γου άvτικείμεvα μελέτης πού σχετίζονται μέ τό παγκόσμιο πρόβλη
μα τό όποιο άvτιμετωπίζει ό άνθρωπος. 

Στόv αiωvα μας έγινε μιά τεράστια έπέκτασις των γνώσεων του 
άvθρώπου γιά τό σύμπαν. άπό τό άπείρως μικρό-στό άπείρως μέγα. 
Καί δμως αύτές οί γνώσεις ησαv συχνά τό άποτέλεσμα μιας έρευ
νας γιά τήv άλήθεια, πού έφερε τή χλεύη καί τόv άvταγωvισμό στόv 
έρευvητή. Μπορούμε v' άvαφέρωμε τόv άvταγωvισμό πού δημιουρ
γήθηκε σχετικά μέ τόv Παστέρ. Σήμερα δεχόμαστε τήv ϋπαρξι των 
βακτηριδίων σάv κάτι τό συγκεκριμένο κι' έπομέvως μπορούμε vά 
δεχθούμε τήv δυνατότητα άκόμα καί μικροτέρωv όργαvισμωv, άο
ράτωv καί στά πιό εύαίσθητα όργανά μας. Διαβάζομε μέ φρίκη τό 
μαρτύριο έκείvωv πού έξεβιάσθησαv, διότι άvακάλυψαv τήv άλή
θεια γιά τή Γη, τότε πού τό τηλεσκόπιο δέv εiχε άκόμα βρεθη γιά 
vά έπεκτείvη τούς όρίζοvτες του άvθρώπου. Σήμερα άvαρωτιόμα
στε άv θά βρούμε ποτέ εvα δρω, καθώς έξακολουθουμε τήv έξερεύ
vησι του διαστήματος. 

Καί σκέπτεται κανείς: «Γιατί ή άλήθεια θά πρέπει πάντα v' άγω
vίζεται έvάvτια σ' έκείvους πού τόσο έπίμοvα προσκολλούνται στό 
παρελθόν;» 

"Επιστρέφοντας στό άρχαίο δράμα, βλέπομε δτι ή Δύναμις καί ή 
Βία έστάλησαv άπό τόv Δία vά έπιβλέπουv τά δεσμά του Προμηθέ
ως. Μήπως έμείς δέv βλέπομε σήμερα τήv Βία καί τήv Δύvαμι vά 
συvτρίβουv τό δημιουργικό πνεύμα έκείvωv πού δέv κάμπτονται 
στή θέλησί τους; Καί ό Προμηθεύς Δεσμώτης έξακοvτίζει τήv πρό
κλησί του πρός τούς βασαvιστάς του. Καί τά πνεύματα της φύσεως, 
συγκεντρωμένα άπ' τή διαίσθησί τους, έρχονται άπό στεριά καί θά
λασσα, καί σάv χορός στό δράμα, έκφράζουv τή συμπόvιά τους γιά 
τόv Προμηθέα. Παιδιά της Θέτιδος, κόρες του Ώκεαvου, ήρθανε 
vά μιλήσουν, μολονότι άvίσχυρα vά έμποδίσουv τήv πραξι. «Θλιμ
μένοι μέ τή θλίψι σου ... » είναι τά λόγια του Ώκεαvου. 

'Έτσι, ό Προμηθέας βασανίζεται, ή παγκόσμια συμπόνια έξεγεί
ρεται, άλλά ή Δύναμις παραμένει άvέπαφη, περιφρονώντας τόv οί
κτο σάv άδυvαμ ία. 

Πάντα θά ύπάρχη, σέ άvτίθεσι πρός τήv άποψι του Προμηθέως, 
ό Έπιμηθεύς, ίκαvοποιημέvος vά δέχεται σάv τελικό έκειvο πού 
προηγήθηκε, εύχαριστημέvος vά εχη τόv νου του έλεύθερο άπό τήv 
τυραννία της αύτοεξετάσεως, εύχp.ριστημέvος vά ύπακούη στή δύ
vαμι πού ζητά ύπακοή σάv τίμημα άσφαλείας. Ό άνθρωπος εχει καί 
τά δύο αύτά πνεύματα μέσα του καί ζη μέ τή σύγκρουσι πού 
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n11μ1ιΗψ ιιιιΊν 2..1; μιι>tl\ΊJΙJ.; τυ ιτϊψ ..:ωι1 μΙJ.\'Ι(1JΩΙ1J;. 1:ι.1:11Uι:ρω,·u,·τυ; 
τη φι. < JΊU. ω11. 2...1: iί.ι.ι.υ,ις ciιψυζ1:ωι ιτιΗ>σιιφι,•ιι .. μι1 ί;ση:ρίl ξ1Λιτι1. 
σι: φι.UΊU Ι\Ίι. τω υιτι ι υ.φι >1 ψ ,μη η,ρυ.ννιυ "·ω 1:ξυιτ η: ι τυ ιτ,·1:ιιμυ τι1 
των ιϊ.ι.ι.ων. Κω ωτι: ή f:Ι\"ΤΙJ.σι τr1; φί.ιηας Jτ(J\J ιτρuξ1;\'Ι:ι τφ· (J\'U

στυτιιJσι. ιτο,, φ1:1>\'1:ι f:\·ιι. τι:ι.ι,.; στην ..:ι,Ι}ι:ρ,·ιiωιι. όι,,·11.μ1 κω ιψι.ιζ1:1 
μ1ιι. \'l:ΙJ 1:ιτιι,1111:ι.ι:ι,fJ1: 1>ω; "Οων ..:υ.τυ.,υιγΗ.ΙJμι ϊ\τι fllJH> σι,μliυ.ινι:ι 
μ1:σι1 μιι..; . ..:ιιΟω.; ..:ιιι στιί. ιτμυγμιι.τίl ΗΗ-, ι:ξω ,:ι>σμυι. ι:ϊμιι.στι: σι: 
Οι:σι ,•u ,·:ιτι τυ.1:οωμ1: τιiν ιι.ϊιτιJΙ\ΊΗίl\'ι)ησι. ,·ιι. 1:ι.1:1,Ο1:1Ηυοωμ1: ω 
Ι lι)ο1111Ο1:ιl\ιΙ μυ.; f(\'Ι:ι',μιι κω \'(J. σηΗι.φοι-μι: μι: ΠfΗ>σιιJJτ() υυ οι:,)ο 
π11ιJ.; rη ζωη 

Ί 1 01:ιιι. 11.1.ηΟ1:ω 1:1\'ΗΙ μιυ. ι1IJ1Η·ιηη φι.υΊ<1 ιτω, ..:ιι.τι1στριφ1:ι ..:ufJ1: 
σι,\·U1:οι. μ1:οιι. στιi,· ι·>ιτι,l(J οί r.ί,•01)ωιτοι ιτ1Ηωιτι1.Οο1-1\' ,·ιί. τφ· υίι.μιι.
ι.ωrωι>\ ,·. 11.ι.ι.ιι. Ι\ΊΙΙ ψ1:φ1:ι ..:HfJ1: ιτ,·1:ϊ,μυ ιτο, !Ji':1.1:ι ,·ιι. : φ· nωτη 1)η
ση 1:1.1:1 Ο�: 1 >η. \'(1 τη 1: φ1:1JΙJ στο ..:ι,υ1,μ1:,·ι> ιΗ:t-,μυ τη.; 1:σι1n1: 1)ι..:η.; 
ζωιi.;. λ1Η1/1: μιτι>1J<11 ,•u ιτωτι:,,ω οτι τοϊιω ι:ί,·ω το μφ·, μυ ιτο, ιi 
Η. 1-.. ιτ 1 1ι1011ιζ:: rι11 \'U nι,ωη στι)\' ..:ι'>σμο: 

«Ι I\Hl τιΗ:fΙ(Ι) ΊΙ(( τη μυι,1υ ι:..:1:ί,υ,, J!()\ ()f:\' Πf)ΟΙ\Ί:Ι (((1 \'(L ιτι:Οιι.
\'11>> 11σω· rιι Ο 1 Η1ψl\1:, τι..:ιι ί.ΟΊΙ<ι ωϊι ιτι1σι.ο\·ω.; Ι ΙρυμηΟι:ω.; . ..'λ1':\· 
ι: l\'HI τι) ζ<ι)\'τ(L\'Ι) ιτ,·ιϊ,μu τυϊ Οι ωι, ιτιφο.; /(()\ ιτιΟω \'!: l. ομω.; ιτοί.-
1.1:.; l-:()l\'ω\·11:.; ιτι:Οωυ,· 1:ιτ1:1όη ιτρυσιτuΟησω· ,·υ όι:σμι:1Ίσο11\' ω,το 
ω ιτ,·1:ϊ,μιι 1:ιτω,u σω,· l)()U;(O τοϊι ιτuρι:λΟό\·το.; . 

. Υ ιτιφχι:1 μιγuί.η U\ϊ.ίyκη γ1u ΕιΊσιτλuyχ,·1..:ή UΊάιτη. Ίl(L \'(L Κ(1-
CΙ:\ι\'(ιΩ0υϊ,,· τu μηόιψl\'U ρήΊμuτu ιτοι, δημιυυργοϊJ\'τUl uιτό ()l(Jψ0-
1it:.; σι: ιτ1JιJσωιτ1..:1:.; ι�ρμψι:ιι:ς. ' Δ..,· ιταρα..:ολοι,Οήσωμ1: τι'> Π\'Ι:1,μι1 
ω,- χυιJLJ\• στι)\' Ι ΙρlψηθF.α ..'λι:σμώτη. Οά 1:..:ψράσωμι-: ωΊτή,· τ1i,· ι'ηά
ιτη ι'ιl\Ί)μιι I\Ίll μι:σu στί.; διαφορέ.;. Ό-\\' τό ιτ\'ι:ιΊμu τουτο ί.ϊι.μιτη στί.; 

m,y"Ί:\'φωσι:1.; μα.;. θά διuλιΊση τίς άτt.λειές μu.; κuί θά ιί,·ω i:νυ.; 
μιιγ\'1iτης yιιι ηη,ς ι:ρι:ιινητάς τη.; Ά-\ρχuίας Σοφίας. 'ΊΞχομΕ μπαξ\ 
μιις 1:1-:ι:ι,·l)\.; ιτιΗ• uφιι-:ρ<�\'0\1\' τ11\' ένέpγι:ιά τοι)ς στή μι-:ί.1:τη κuί τή,· 
i:fψ ψι:ια ωι, μι:γcίλοι, c�κι:α\'οι, της γ\'ωσεως ιτοιΊ μα.; κί.ηροοότη
σιι\' οι ιόρι,τu1 μu.; Ή ι'φγuσία τους είνuι ;ωτική κuί ιτρι:ιτει ,·ά έ,•_ 
θιφρ\,,·ετuι. δι('Jτι. l'> <�..:εu,·ός εί,·uι ά\'εξά,·τί.ητο.;. �1ήιτως Μ,· μα.; 
ι:ιSωσω· ττj,· ι-:,·ωλτi οί ίδρυταί μu.;. ,·ά συ\'Εχίσωμε τί.; έρι-:u,·ι-:ς: 'Έ\'U 
ιiι:ντρυ ιτρέιτει ,·ά ..:λuδευστη ..:αί \'ά τρuψη Ίtά ,·ά ψέρη κα ιτό. 
Ότu,· ιτροσψέρωμε τούς κupιτο\,.; μu.; τοι, δημιοιψιου πυρός. ;ουμι-: 
σέ άληθι,·ιi έιτι..:Οι\·ω,·ία. 

�έ ε\'U άιτο τά ιτιό ιτολ\,τιμα δώρα ιτpό.; τή\' Θ. Ε. ό Πρόεδρό.; μu.; 
κ. '-J. �ρί Ράμ. έγραψε: «Ό άληθι,·ά ιτ\'εtιματικός α\'θρωιτος συμ
_ωρψι�,·εται ιτρός ε\'U ί,ιτόδειyμα δικό τοιι». Θά μιτοροισε έιτίσης ,·ά 
ιτιΊ. «ιi ι:,·,·01α της έ,·ότητος yί\'εται ιτραΊματική μό,·ο,· οτα,· δοκιμά
;εται μέ τίς διαφορές>>. 
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Γιά vά έκφρασθη ή έλευθερία μέ τό πvευμα τουτο της παραδο
χής των διαφορών, ή Θ.Ε. συμμετέχει στήv μεγάλη άvαγέvvησι της 
άλήθειας, πού τώρα βρίσκεται σέ ζύμωσι μέσα στόv ταραγμένο κό
σμο. Έχομε εvα μέλλον, καθώς καί εvα παρελθόν, εvα μέλλον πού 
πρέπει νά διαμορφώσωμε στό πυρ του Προμηθεϊκου μας πνεύμα
τος, του άπέραvτου καί άπεριόριστου. 

(Μετάφρ. ΚΑΤ. ΦΡΑΓΚΟΥ) 
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Η ΑΡχΗ 

Τ ΗΣ Σ ΥΜΜΕΤΡΙΑΣ 

Στο ΣΥΜΠΑΝ 

Μ Ι.2.Α 2., 1 () 2., 1 .\111.·\ .". ω ω,ω--,)ργu,·ωμι:νu «μη r.μl1ιω,
m,στημ<ηιι. διτω.: ω ϊίτομυ. τυ ,φι,πτuί.ί.(ι. υι ιτί.uvητuι 1\(1.ι τu ιiλω
t...(ι m,πτημω(ι. ιτυι, ι:t\'(ιt πυστημuτα ι,ί.ης "ω Ε\'f:ργι-:ιuς. Ι)uσίζοvτuι 
πι: Ι\(1ιτυιιι i)<ιUι:ω ιιιτι)Ι\ρι,φη «ωξω yι-:ωμι:φtl\11 .-\ί.i.υ το ίόιο ιτu
ι)ιtτr]ι)ι:ιτω Ι\ΊΗ στι� ζ<υΠΙ:ζ μορφΕς. σι,μιDlt)\'(1 μι: τι� σημι:J)l\'ι:ς ϊι.,·τι
ι.ηψι:ις τιυ\' ι-:ιτιστημο,·ω,·. '() Ηομψο,·. στο μ,·ημι-:ι6Ίόι:ς r.,ηον τοι, 
«Ι Ιι-:ρι uι',ξησι-:ως "ω ,ιιορφης» ϊ,ιτι-:στηJ)tζι: οτι t',ιτ(ψ;,:ι:ι μιυ. ι:ιτul\ρι
Ι)ης μαtJημuτι"η σ;,:ι-:σι.: στψ μυρφη της {;ί.ης. 

Οί ϊι,·L'φyωυι "1η,πωί.ί.υι όα ι-:ί,·uι ζωντωυι μι: την Γ.\'\'Οt<1 τrϊ; 
ι'.ι:ξι:ως. ϊΊιτως ίσ;,:ι ι:ι για ω ιτ1χυ ωιτί.ασμu ω φι,τίi>,· I\Ul ζωω,·. "Ι::. τσι 
μιτι)J)UιΊμι-: \·· ιι,·ι;,:,·ι:ι σωμι: τφ· ιτι)ρι:ω τr1ς ι:ξι:ί.ιξΕως ύ.ιτο τφ· ιτηyη 
r,,ί, ι),)\,Ι(ίι)ί l)tl()'\/.Ι;ωι. Κωυς οι-:,· υμφφuί.ί.ι-:ι οτι ri ίι:ι)αρ;,:ία 1(J)\' 
"Ι)ι,πωλλω,· στη,)ιζΕτιιι σΕ μαύημuτιl\ες ιόωτηη-:ς. r:,υιτuρ;,:οuσι:ς 
στιι ιτι-:ιSιιι ιiι-,·ιιμι:ως ( τ�Ί,: i-:ί.ξεως. τοί, �ωγ,·ητισιιοtΊ κuι το ιτuρφ·ι-
1\:ι)\'). · Η η:ί.ι:ιιι ι'ψορωια έ\'Ος ;,:ρι σταί.ί.ω, ιτροι....ι ιτη:ι άιτο το,· άρμο
\'tl\:ι) δι ,,·ιψ ισμι, τίί.J\' ύ. τομω,· κuι ίιιτο τοι,ς ίι,·τη;,: ητι�-:οι,ς όr:σμοuς 
μι-:τιιξι 1 τιυ,· ίιτομω,· ιωθως ιταρατάσσο,·τuι μεσα στά μοριu (ίοντα) 
σι,μφω,·α μΕ γΕωμετρι�-:ή ά,·αλοyια. "Ε,υ κρuσταί.λο είναι. ύ.ί.ηθινα. 
c:ίδσς ιταyωμΕ,·ης μουσι�-:ης 

Τίθεται δμως ,ι' έρωτημα: ή ϊόια άρ;,:η έ;,:r:ι έφαρμογη ;,:αι στά 
4Ψτιι �-:αι ζιυcι: · Η cφ;,:η της σι,μμετριuς ίσ;,:ι ει άμΕτα;;ί.ητωc για 
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κάθε κρύσταλλο, η φυσικό η προϊόν έργαστηρίου. Ή κρυσταλλική 
δομή είναι παγκόσμια. Μπορει vά θεωρηθη σάv μιά κανονική γραμ
μή σημείων διαμοιρασμένων συμμετρικά γύρω άπό εvα σημειοv είς 
τό κέντρον. Διότι κάθε άτομον είναι σάv εvα αύτόvομο κέντρον. 
Άvτίθετα, στό φυτό ή συμμετρία έμφαvίζεται σάv σύστημα γραμ
μών συμμετρικά διευθετημένων γύρω άπό τόv άξονα άvαπτύξεως 
του φυτου. Στά ζώα ή κατάστασις γίνεται πιό περίπλοκη. Αύτό πού 
έμφαvίζουv είναι άμφίπλευρη συμμετρία, δηλ. συμμετρία έπί έvός 
έπιπέδου. Στήv έμβρυακή άvάπτυξι τώv ζώων, μιά πρωτόγονη ρά
βδωσις έμφαvίζεται στό αύγό, καί διά μέσου της γραμμής αύτης μιά 
έπιφάvεια συμμετρίας έγκαθιδρύεται. "Όπως στήv περίπτωσι τώv 
κρυστάλλων καί φυτών, ή είδική συμμετρία τήv όποίαv κάθε βασί
λειο έπιδεικvύει, γεvvα στίς μικροσκοπικές μονάδες τό σπέρμα 
κύτταρον. 

'Όλα τά σπονδυλωτά ζώα, καί πολλά άσπόvδυλα, ψυχρόαιμα η 
θερμόαιμα, έμφαvίζουv αύτήv τήv άμφίπλευρη συμμετρία. Καί 
δμως τά θερμόαιμα έvσαρκώvουv μιά πρόσθετη iσορροπία: όμοιο
στασία σέ μιά εiδική γιά τό πλάσμα ίσορροπία. Γιά εvαv πού γνωρί
ζει τίς διακλαδώσεις αύτης της άρχης της συμμετρίας, τό γεγονός 
τουτο θά έμφαvιζόταv σάv μία φυσική συνέπεια. Σημαίνει δτι τό 
θερμόαιμο ζώο έχει μιά μοναδική συγγένεια πρός εvα θερμοδυvαμι
κό πεδίον. Ό μεταβολισμός καί ή αiσθητικότης τώv θερμόαιμων 
όδηγει πρός μία ζωή ύπερβολικά πλουσιώτερη άπό έκείvωv τώv 
ψυχρόαιμων ζώων. Εivαι πραγματικά μιά άξοσημείωτη πρόοδος 
στήv έξέλιξη. 

'Όσο γιά τά άvθρώπιvα όντα, πού πραγματικά είναι θερμόαιμα 
ζώα μέ είδικά γνωρίσματα, μοναδικά στό εiδος τους, παρουσιάζουν 
εvα περίεργο φαινόμενο πού δέv έχει άρκετά μελετηθη. Ό άνθρω
πος έμφαvίζει μίαν έπιπόλαιη άμφίπλευρη συμμετρία (δύο άvτικρυ
στά χέρια, δύο μάτια καί αύτιά, κ.ο.κ.), έπίσης δέ καί θερμή όμοιο
στασία, άλλά τό δεξιό καί άριστερό μέρος του σώματός του δέv 
έχουν συμμετρία. 

Τό φαινόμενο τουτο προσκαλεί γιά είδική έρευνα. Μία έρευνα 
στό θέμα τουτο θά όδηγουσε τόv έρευvητή πολύ μακρυά. Γιά vά πά
ρωμε εvα παράδειγμα του τύπου του προβλήματος πού θά άvέκυπτε, 
ύπάρχει στόv όργαvισμό εvα εiδος πολικότητας άποτελουμέvης 
άπό τά σώματα άvδρός καί γυναικός. Κάθε όργανο στόv εvα ύπάρ
χει καί στόv άλλον. Έv τούτοις παvτου (καί είδικά στήv σεξουαλική 
λειτουργία) οί άvαλογίες καί οί άvατομικές διαθέσεις μπορουvε vά 
ταξιvομηθουv άπό τίς πιό άσήμαvτες στίς πολύ ριζικές διαφορές 
καί χρήσεις. Καί αύτές οί διαφορές συνοδεύονται άπό άξιοσημείω-
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τι:ς ψ1J;,:οί.υγικ1':; ιJ_vτιf-.11:σι:ι; πω, Et\'(1l πιιί.1J f\'ωση�ς-
Ξι:κινu'Jvτυς (JΠό τήν m,μμι:τρίυ. πr, (i.μφίπί.ι-:ι,ρι-:; όιι:υΟΕτήσιις 

ω,-J Πf)ΟΠ(J)Ι(Ι)\ι η της μωκης (J\1(1Πτ\'JξΕω;. μπορι:ι ,·ά rτrυ;,:υψήσωμι; 
πf: τf.τοιο μ,ίΟυ;. fιπυ1J (J.κόμη κω οί r1πi.<Η·,ππρr:ς μιιφοι.ογίr:ς ϊσως 
ι:ίvω μηιί.ι.ης πημιωίu.ς. \Jπuιvιππι'ψι:νι-:ς οι.ιι. ι:υ-:ινυ πυιΊ κι1.\'ει τ<) 
ϊινUιΗ;Jrτιvο γι:,·ος ,:uOιiJ; πφίιcυ1J κυί ι:κι-;ί,·ο ποι'J ι:ίvω. Μ ικρυί.ογίι:; 
οπως οί rτι)οσωπιl\,:...; ίciιυσ,,γκρυσιι:ς. μπυρι:ϊ vιι φυνι-:ρωνυ1Λ' κυτιι
πτιωι:ις rτιιι [1(1Πιl\1:ς. Τπί rται)υciι-:ίγμu.τι. τίJJ\' ιί,·όρίJJ\' τιi. συκκάl\ΊU 
1\-ΟUμπι;J\'Οντω ιί.π' τή,· ι1rιστι:ι)ή πρύς τη Ωι:ξιι1 πί.ι:υρ<.ί.. ,·:vι;J τίJιν γι,
\'Ηll\·ι,J\' ιί.\'τιστρϊ1φω;. Αι'Jτ6 όf.,, rτρr.πιι ,·ιί. τό ιί.ποι)ριψωμι-:. νομίζο
\·τιις rτι;Jς υί γι,\'(J_ίκι:ς ι-:ίvω πάχτυ κακότροπι:ς. (1κ6μι1 ιωι r'ί.,· ι:ί,·· 
(1.ντί01:τι:ς. Ί I ίciιιφρυf-Jμία πιΟαvοv vι1 όφι:ιι.πuι σι: Κ(1rτυιυ j1υ0ιιυ 
m,μrτληι)(υμυτιl\Χ)τηω ή 6πυια ό1:ν 0(ί. μποροϊ,πι: νιί. 1:ξαί.1:ιφθη μι': 
1:πιπιΊλωι;ς ciιι:ι,Uι-:ηiπι:ις κοι,μπιίJJ\'. 

Άι\,• 11 Γ- j)ElJ\'11 της πι,μμι:τρίuς έ;,:υ ι:πιπτημο,·ική άξία. ίciιιιίτι:ριι 
πτ ή,· μι;λι-:τ η ΗιJ\' ζιιJ\'τf1V(ιJν τϊιξι-:ων. l((JJς Οιί. μ πυρυί'Ίσι: vά πρυωθη-
0 η; 

Είχι-: λι:χU11 ότι τci. φυτά ι:ινω δf.σμι:ς άπ6 ι:ι',Οι',γριιμμοιJς 
σωληνι:ς. κατ(ί. μηκος τίJJ\' όποίωv τιί. ρι-:uστά κιιί οί ουνάμι:ις τυί'Ί φι,
τοϊ, κι,•ι1ι,,·ωι. κuί δτι ή Ει'JΟυγραμμη τοιJ άξονος άρ;,:ή ι-:μφω·ίζι;τω 
πριι>τι1 στι'> ζω,·τι1,·ό σπψμυκι',τταρο - στήv πορι-:ία η1ς ι1\·ι1πιιραγω
y11ς. μι: σ;,:ίσψο. 

"Γ.νας η:ωιος πολικιΊς άξων παρουσιάζι-:τω καί στοι'ις ri.νόργιι
ωυς κρυστάλλους (τοί'Ίτο 1:ίχ1: πράγματι προφηη:υθη τό 1 �5υ άπό 
Η)\' Βr,ι, ,ιίs. στιί. μαt)ηματικ(l). 'Αλλά οί κpϊιστuλλοι δι-:ν σ;,:ηματίζο
,·τcιι άπό ιξι-;ιοιισ;ι,μι-:,·οuς ίστοιΊς καί όρyω·α. κιιί έπομf.\'ως ή ι:πί
δρuσις τοίΊ άξο\'Ος δι:,· μπορι-:"ί ,·ά έπε,·ι-:ργήσΙJ δυναμ ι κιί.. 1-:\'(JJ στήν 
ϊι,·(irτη,ξι καί μορφή τοC φuτοϊ, ι-;ιναι βασική. 

1 Ιpι-:πει \'ά συμπι-:ρά,·ωμε ότι τό σπέρμα τοϊJ φ τοϊJ καί τά κύττα-
11ι1 ι:ι\'Uι ι-:ντοπίσr.ις 6 νάμεων, καί οτι είς όί.όκί.ηρο 1() φ τό οί 0\J
\'ιΊμt:ις αιΊη:ς r.κφράζονται σέ ει'Jθύγραμμα όρια τοϊJ άξο\'ος. Όπόη; 
yι-:,•νcιται τό έrι�τημα: Ποιά είωι ή yεωμι-:τρική βάσις τοC ζωντανοtJ 
φυτοϊ,. σά\' σϊ,ωλο. 6ηλ. σά\' ένας δtJ\'αμικός όγκος στό,· όποιον ό 
ιταλικός άξω,· ει\'αι άπλώς τό κυρίαρχο καί όχι τό μό\'Ο γ\'u'.φισμα: 

· Η άμεση άπά,-τησις ειωι ,,ά έγκλΙ-:ίσωμε στό,· άριθμό. μορφή καί
cn•μπεριφορά τού φuτου. σπέρμα. ι-..-ύτταρο. ,.ρωμοσιiJματα καί yέ\·η. 
ιτοϊ, είναι μο\'U6ικά στό είδος. Ό μαθηματικός κανών r.πικρατι-:ι καί 
ι-:6ιι) καθι�ς καί άλλοι, στή φύση. έω γεγ,·ός rτοϊ, πρώτος ό Grcgor 
\ lcndcl έξέθεσι-� καί οί γε\'ετισταί άπέδειξαν έπωηλημμέ\'ως. 

Ό σπόρος ει,·αι ή άφετηρία άπό τήν όποία ή γεωμετρία το - έ,-ή
λικοι• φυτοι, άποκαλϊ1 πτεται. Ί -1 όρατή άνάπτυξις διακηρύττει τήν 
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τάξι του φυτου-_ αν ϊίvαι μονοκοτυλήδονο, δικοτυλήδονο η πολυ
κοτυλήδονο. Στήν διακλάδωσι του κορμου η του στελέχους, η στήν 
άνάπτυξι των κλώνων άπό τούς κλάδους, ή γεωμετρία του φυτου 
ύπακούει σέ έναν νόμο, της φυλλοταξίας, ό όποίος έκφράζεται στό 
λεπτολόγο καί κανονικό πρότυπο, τό είδικό γιά τό φυτό, πού έκτε
λείται στίς λεπτές φλέβες των φύλλων η των σπόρων. Τό τελικό 
προϊόν της άναπτύξεως κορυφουται στά πιό τέλεια παραδείγματα 
της άρχης: στό άνθος καί τόν καρπό τό φυτό παρουσιάζει τήν γεω
μετρία του μέ τελικότητα, καί τό άποτέλεσμα έπιδεικνύει συμμε
τρία σέ μερικά άπό τά ώραιότατα ζωντανά σχήματά του. 

Αύτήν τήν δυναμική γεωμετρία πού διαπιστώνεται στίς μή 
ζώσες όντότητες, είναι δυνατόν νά τήν παρακολουθήσωμε καί στίς 
μορφές των φυτών; 

Καθώς τό σπέρμα καί τά σωματικά κύτταρα του φυτου βρίσκο
νται σέ άκατάπαυστη κίνησι, ή γεωμετρία δέν είναι έκδηλη. Θά 
πρέπει νά μελετήσωμε τό ένήλικο φυτό γιά νά δουμε αν ένσωματώ
νη μερικές άρχές καί έπειτα νά έξετάσωμε αν αύτές οί άρχές δίδουν 
έξήγησι στήν συμπεριφορά των κυττάρων. 'Όπως ειπαμε προηγου
μένως, τά τμήματα του φυτου πού άποκαλούπτουν κάτι άπό τήν γε
ωμετρία είναι ό σπόρος καί τό άνθος. 'Άλλη άπόδειξις είναι ή φυλ
λοταξική διευθέτησις των κλάδων καί κλώνων, έπίσης τό σχημα 
καί οί φλέβες των φύλλων. 

Άφου δμως τά αύτο-όργανωμένα συστήματα του σύμπαντος εί
ναι έντοπίσεις δυνάμεων είς πεδία, έπεται δτι έφόσον ύπάρχει ένας 
βασικός γεννήτωρ γιά τούς κρυστάλλους, τότε θά ύπάρχη καί γιά τά 
φυτά ή ϊδια τάξις, προωθημένη κατά ένα στάδιο. Όπότε, μέ μιά σει
ρά άπό προωθήσεις, μέ βάσι πάντα τήν ϊδια «τάξt)), προχωρουμε 
στά ζώα καί στόν άνθρωπο, στό σύνολο της φύσεως. Καί κάθε μορ
φή ζωης θά ήταν μιά περιωρισμένη όψις της πραγματικότητος. Ή 
Ζωή είναι μία. ή υλη καί ή ένέργεια είναι έκδηλώσεις της. 

Άλλά μιά τέτοια έρευνα, ή όποία θά προωθουσε τήν άρχή της 
συμμετρίας άπό τό όρυκτό, διά του φυτικου καί ζωϊκου, στό άνθρώ
πινο βασίλειο, θά είχε καί άντίστροφη πορεία: μέ τήν διερεύνησι 
της συνειδήσεως του άνθρώπου άναδρομικά στά άλλα βασίλεια της 
ζωης. Είναι μιά έρευνα άφάνταστα πιό δύσκολη. 

'Όμως, είναι σαφές δτι κ ά π ο ι α μορφή συνειδήσεως συνο
δεύει κάθε οργανική ζωή, άκόμη καί τόν άρχέγονο πρωτοπλασμικό 
πηλό· ύπάρχει ένα συσσωρευμένο σώμα τεκμηρίων πού δείχνουν 
τήν παρουσία της άκόμη καί στό κατώφλι της ζωης. 

Τ ά φυτά έχουν διατρέξει τούς κύκλους άναπτύξεως καί άναπα
ραγωγης περί τά τρία δισεκατομμύρια χρόνια, στό νερό καί στήν 
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ξηριi. Κιηϊι τη όιϊψ1,:ι:ιu ι1ϊ,της τη.; f-:ξει,ιξεως ωΊξήf:Jηκαν σι: πψι
πί.ω:ή, πιφιί.1ι>\'τι1 μιζ1:ς -ιιιΊ τη\' κατοίκησή τοt,ς κω φιΊί.ί.u '(ιά τn 
Οuιιμιι της φωωm1\•Ο1:σιως. 11\·τωτυκριvομι:vυ στο φuJ; σε φωτο
τροπισμι'J, μι:τιψr.ί.ί.ι.υvτυ ιi.vι'φ-ιuvη ί,ί.η σι: ΙJ/.lK(J ζωης - οι.' ωΊτυ 
;ι:ωρίς \'(1 ϊ:πωφ1:ί.οϊ,vωι r:νος \'f-:,φικοίΊ m,πτήμuοτς. 'Ί:vu ιi.ξιοση
μι-:ίωτο ι:πιτι:ι,μυ. 

'ΛΙ\·ι)μη πι<> άξιυπημι:ίωτυς 1:ίvω ι') f1ασικι)ς μι:ηψοι.ισμ6ς ό 
ι'Jποιος Π\ι ικρυτι:ι ιΊ.vιiμι;σu άπο μιϊι τι:ράστω όιuπυίκιί.σι τήν Οψι:
ι,ιωόη ωσι πρι'>.:; μιιi. Ι\Ί1vο\·ική πιφιπί.οκότητu - τό οί.ως ιί.\'τίΟι:τυ 
ΠJΧ)ς τriv 11ωξίu και την όμοιυμυρφίu. πυύ άποόίόι;ται στην iΊι.η καί 
ι:\'Ι::ργ;;ιu, '(νι,ωτή ιiJς f:\'Ίf)οπία. 

"()λιι ω '(1:γονοω όωκη1)ύττο ν ότι στϊι όικά τοι,ς πΕόια υί ωΊτυ
ιφγιl\·ι,ψε\·1:ς /ΙΟ\•άόΕς ω.τομα. μnριu. κριJσταλλοι) f°;\υωματιj)\'Ο\.J\' 
i:vα\' πρωτοι:πίπΕόο τροπυ f-:κφράσεως της γεωμι:τρίας τοϊ, όιuστή
μuτυς σrιi φυσι, πιριωρισμι-:vο σέ έπαtJξησι. 1 Ιρωτ<'>πλuσμu κuί 
Ι\·ι'Jττιφο έμφΗvίζυυν μιά πρόσφιηη r1vα;ι:ώρησι. τόσο ριζική. �·JσΊΕ 
\·ιi ι:ϊμαστι: 1,πυ;ι:1)1:ωμένυι νά κυττάξωμι γιιί i:vα πι:όίο όuνάμι:ως 
Ι:\'τοπισμι':νυ σ· αl!η:ς τίς νέες μονάδες. ΑιΊτό τό πεόίον. μπορυιΊμι: 
\'U ι-:ιμuση: ΙJι-:μαιοι. έ;ι:ι-:ι μιά δική του γεωμετρία. Τά φυτά τήv έκ
φράζυυ\' (δσυ ι:ίνω όυvατόv στόv χώρο τώv τριών διαστάσεων) μι: 
τίς κι vησι: ις τοίΊ έσωη:ρικου μεταfJολισμου. κυκλισμο ·. άvuπτ · ξι:
ως καί κιφποφοριuς. μι-: τοt)ς ;ι:αμηλοl!ς των τόνο ς της άθαvuσίας. 
Τνα πτοιυ πι-:6!0\' bε\' μπορει νά ι:ίναι μόνον ήλεκ:τρομαγ\·ητικό. 
οιότι το φιιτι) 1:ίναι ίκα\'ό vά λειτουργήση μέσα του. άπαλλάσσο
\'τας καί μΕταψr.ρο\·τας ήλεκτρόvια. παγιδεύοντας φωτόνια καί με
ωη,ι-:ποντuς ωΊτιί σr. r.νέργεια. καί θεμF.λιώvοvτuς στό σώμα του 
ψυτοι> F-\'U ι1;ι:\·ι'ιρι άπό ήλεκτροστατικr.ς κλίσεις. 

Μεyαλt>τψης σημασίας καί άξιώσεως είναι τό θέμα τοϊ) uίσθη
τισμοι>. Μ<1κρά έξοικείωσις. παρήγαγε μέσα μας μιάv άπέ;ι:θF.ια 
στήν ίιSεα ότι ή ζω ή ( πotJ ε ίvαι αίσθη τισμός καί στά κατώτερα έπί
πεδα. αίσθηματισμός στά ύψηλότερα) ει\'αt κάτι τό γενικό πο · 
έ\·τοπίζεται σέ δικές της μορφές. Οί λέξεις δέ\· πείθου\'. Είναι άνά
yκη νά άποδείξωμε ότι ή αύτορρυθμιζόμεvη γεωμετρία τώ\' ζωντα
\'(ι)\' τάξεων ει\'αι ή ποικίλλουσα έκφρασις μιας παγκόσμιας άρ;ι:ης. 
· Η σωσττi διαδικασία είναι νά έκθέτωμε στά Ο",,(Ολεια. εύθύς άπό τό
\'ηπιαyωyειο. ότι τό κάλλος της άρμονίας. της μορφής καί του
χρι�ματος. είναι τό παρεπόμενο της ζωής. καί είναι τό ίδιο όπως καί
ή άλήθεια στίς λεγόμενες άψυχες έπιστημες.

\-1ετάφρ. Κ:\ Τ\:\:\Σ ΦΡ.-\ΓΚΟΥ 
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ΤΑ Α1τ1Α 

Τ ΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
(Κατά τούς άρχαίους 'Έλληνας φιλοσόφους) 

Ύπό ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α. ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

ΤΟ θΕΜΑ ΤΟΥΤΟ ήμπορεϊ vά χωρισθη σέ δύο μέρη. Τό
εvα ειναι άv ή αίτία της Δημιουργίας ειvαι μία ή πολλές, καί τό άλλο 
άv ή αίτία αύτή εύρίσκεται μέσα ή έξω άπό τό Σύμπαν. 

θά πάρωμε λοιπόν καί έμείς τό θέμα χωρισμένο. Καί πρώτα θά 
έξετάσωμε άv τά αιτια της Δημιουργίας του Κόσμου είναι εvα ή 
πολλά. 

Οί δογματικές άvτιλήψεις καί οί γνώμες πολλών φιλοσοφικών 
σχολών, πού είναι έπηρεασμέvες άπό τίς πρώτες, είναι μοναρχικές. 
Δηλαδή δέχονται μία μόνον αίτία της Δημιουργίας. Οί έπιστημοvι
κές άπόψεις είναι μαλλοv δυαρχικές. Όμιλουv γιά τήv ϋλη καί γιά 
τήν ένέργεια, άν καί τόν τελευταϊο καιρό θεωρουv τά δύο αύτά στοι
χεϊα της Δημιουργίας άvιστρεπτά. Ή έσωτερική παράδοσις είναι 
δυαρχική. Έδέχετο δτι αί Άρχαί της Δημιουργίας είναι δύο καί τίς 
ώνόμαζε θεϊες, γιατί τίς θεωρούσε αύθύπαρκτες καί αύτενεργούς. 
Τουτο φαίνεται καθαρά στά άποσπάσματα άπό έργα έλλήvωv συγ
γραφέrον. Έκεϊvο δμως πού θά δουμε πάρα κάτω σέ διάφορα τέτοια 
άποσπάσματα, τά όποια θά παραθέσωμε, είναι δτι οί διάφοροι συγ
γραφεϊς χρησιμοποιούν διαφόρους όρους γιά νά έκφράσουv τίς δύο 
αύτές 'Αρχές της Δημιουργίας, τήv συvεχη καί τήν άτομική (τήν 
Μονάδα καί τήv Δυάδα των Πυθαγορείων). Έτσι λοιπόν ό Πυθαγό
ρειος Φιλόλαος, σέ άποσπασμά του πού διεσώθη, λέγει: «Είς Κό
σμος ύπάρχει συvηρμοσμέvος έκ περαιvόvτωv τε καί άπείρωv». Ό 
ιδιος πάλι σέ άλλο άπόσπασμα άπό τό βιβλίο του «περί Φύσεως» 
γράφει: «Ή Φύσις έv τω κόσμφ άρμόχθη έξ άπείρωv καί περαιvό-
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vτωv κιr1 nί.ος ι-:ι'Jσμι>; κuί HJ. r,v αι',τr.ί> π6vτιω, όηί.αόή nτι ή Φ,Ίσις 
1:ί; τήv ι-:οσμικήv της τιί.ξιv σ1,νηρμnσΟη ιi.πό απι:φα καί πι:ρατUΙ-1\'Ηl 
ΚΙJ. ί τι) κοσμ ι ι-:6v σι'ιστ ημ υ ιi>; σι',vοί.οv κυί πά vτυ τcί. r,vτCJς ωΊτο11 
ίιιτι1.fΥι:οvω ΠJ)(1.yματυ. "Απ1:φα ι'>vιψό.ζΕι τή μία Ά.c\ρ/ή της Δημιουργίας. 
τήv ι1τομική. πο\1 rΊ.ποπλ;:ιτω ιi.πό r'Ί.πΕιρu στCJ πληΟος ι'.ί.τομα. πιφυτοίΊ
vω όι: τήv ru.λη 'Αρχή·. τήv mΝΕ/η, πο\1 όίοει στίς μορφι:ς πtρι.ις. 

"Λι.ί.ος I Ι1,Ο11yι)J)Ι:ως, 6 Τίμαιος n Λοκρός. σr: βφλίο πο\1 άποδί
όι:τω σ' ωΊτόv ι-:υί ι-:πιyρ6φ1:τω «πι:ρί ψυιας κόσμυ11 και φιΊσιοςιι 
yρϊιφει σιι:τικιί.: «Δ1Ίυ u'Jv ηvοε ϊφχαί ι-:vαvτίαv, ιIJv τι'J μr.v ι:ίοος λό
γον ι:ιι:ι 6ρ1)ι:vι"Jς η: καί πατρός, i.i ο' ί,λα Οήλει"Jς π ι-:<lί ματι:ρος. 
1 ρίω οι: ημι:\' τι11:1\· τοιΊτωv έκyυvωι. (ΔtJO ι:ίvαι uί 6ρ;ι:uί της ΦΙ,σι:

ως, ιί.vτίΟι:τοι ιiJς πρϊJ; τϊι...; ίοιότητuς ωΊτiϊJv, ι-:ξ ιiJv ή τοi'Ί ι:ιδοι,ς παί
ζ1:ι Η)\' ρολο\' τυιΊ πιηρϊJ.;, ή οι; ί,λη της μητρός. ΊΞι-: της ι':vιiJσι:ως οι: 
uύτω\' προ"·ι',ιτπ ι ή τρίτη φϊισις της δ ημ ιοι,ρyίας, δηλαδή τΙJ. έ κyονα 
ωΊτiϊJv, τά 1:v η1 Φι'ισι:ι ιτρι1yμuτα, 6 Κόσμος). 

'Ο I Ιλιί.τωv στι"J 11φλίυ του «Φίληβοςιι ι1νuφι:ρ1:ι σιί.ν yviiJσι ποιΊ 
προι:ρχπuι άπό τήv ι:σωπριι-:ή Παράδοσι οτι ή δημιουργία το11 Κό
σμου �')φι; ίλι:τω σέ διΊο Ά..\ρχι:ς ( 16-('). 

«[ιvuι i:vα δiί.φον των θεών πρός τοιΊς άνθριiJπους, οπως κuτu
λ11yω \'ά πισπύσω καί ι-:ρρίφθη ίι.πό κανένα θι:όv, διά μι:σου κά
ποιου Ιlροtιηθέως. μuζί μέ έκθuμβωτική φλόγα· κuί οί μέν παλωό
η:ροι ποι'ι ήσω· ι-:αλίιτι-:ροί μας κuί ζοίΊσuv πλησιέστερα πρός τούς 
Οι:οιΊς. μας παρι-:δωσα\' uι'ιτήv τή\' φήμην. οτι ολα δι' οσα λέyομι-:v 
��ι-:άστοτι: οτι ί,πάρ;ι:ουv. ίι.ποτελο1Jvται ίι.πό εvα καί άπι"J πολλά. πε
ριι:;ι:ου\' δέ μF.σu τους ήvωμέ\'U μαζί τό πέρας καί τήν άπF-ιpίαv)). Τό 
«f.\'ωι .:αί τό «πέρας)) f:tvαι ή σιι\'ε;ι:ής 'Αρχή. τά δ{, «πολλάι> καί ή 
«απF-φίωι είvuι ή 6.λλη '.-\ρ;ι:ή, ή ατομική. πού ίι.ποτελ6ται ι'lπό 
άπειρα στ6 πληθος άτομα. 

Καί ό Παρμε\·ίδης στό ποιητικ6 του έργο «περί Φι'ισι:ωςι>. πού 
γράφει στόv πρόλοy6 του. οτι τοίΊτο ύπηyόρευσε ή �αίμωv · Ημέρα. 
yιά vά δείξη οτι μετuφέpF-ι αλήθειf:ς έσωτερικές. δι'JΟ παρουσιάζει 
'.-\ρχές ποί; δημιούργησα\' κ:αί σιJντηροi:ιv τόv Κόσμο: Τό όν θεωρϊί 
αραι6v. πιφ. φcι:>ς. τό δέ μή όv m.Jκvό\'. βαρύ. νύκτα. Τό όν θF-ωpεί 
σι)\'ε;ι:ές, άvαρ;ι:οv καί άπαυστο\'. «Δέv είναι τό όν διαιρετόv. διότι 
ολα του τά μέρη έχουν διω·εμηθη έξ ισου. ούδέ είναι είς αύτό τό μέ
ρος ι-.:άπως περισσότερο\' καί είς έκ:είνο κάπως όλιyώτερον. πραγμα 
ποι'J θά 11μπόδιζε τήν συνο;ι:ήν του. είναι δέ έξ όλοκλήρου τό όν γε
μάτο άπό Ο\' καί διά τοίΊτο είναι έξ όλοκλήρου συνε;ι:έ.;)). Καί σέ 
άλλο απόσπασμα: 

«Έπειδή δέν έ;ι:ει yένεσι\' τι'> όv δέ\' έ;ι:ει έξολοθρευμόν. ύπάρι.ει 
ιί)ς όλότης. ;ι:ωρίς vά διασπάται είς yέ\-η. ;ι:ωρίς vά συνταράσσεται 
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καί χωρίς vά παραχθή κατόπιν κατασκευής». Σέ άλλα άποσπάσμα
τα ό ιδιος ό Παρμενίδης άλλάσσει τούς όρους των δύο Άρχων: 
«Αιτια έκρίvαvτο δέμας καί σήματ' έθεvτο χωρίς άπ' άλλήλωv, τψ 
μέv φλογός αίθέριοv πυρ, λεπτόν, άραιόv, έωυτου πάντοτε τωύτόv, 
τψ δ' έτέρψ μή τωύτόv». «Έκριναν ώς αιτια δομής (του κόσμου) καί 
διεχώρισαv (διέκριναν) άπ' άλλήλωv, τό μέv αίθέριοv, ώς ή φλόξ 
τού πυρός, τό δέ ετεροv ούχί τό αύτό (τό ιδιοv). 

Καί άλλου: «Κατά δόξαν δέ των πολλών είς τό γέvεσιv άποδου
vαι των φαινομένων δύο ποιων τάς άρχάς, πυρ καί γην, τό μέv ώς 
υληv, τό δέ ώς αιτιοv καί ποιουv». (Κατά τήv γvώμηv δέ των πολ
λών, ή γένεσις των φαινομένων άποδίδεται είς άρχάς δύο ποιοτή
των, τό πυρ καί τήv γην, δηλαδήv τήv υληv καί τό ποιητικόv αίτιον). 

Ό Δημόκριτος, έπίσης, δύο έδέχετο κοσμικάς άρχάς. Τό 
«πλήρες» καί τό «κενόν». Τό πλήρες θεωρούσε ότι εivαι διηρημένο 
σέ άπειρα τό πλήθος, πολύ μικρά σωματίδια, τούς «άτόμουρ) η «vα
στά» (πυκνά), πού εivαι χωρισμένα μεταξύ τους άπό τό κενό. Τά 
άτομα εivαι άγέννητα, άδιαίρετα καί δέv καταστρέφονται ποτέ. Στά 
άτομα έδιδε τρείς βασικές ίδιότητες: «ρυσμόv, τροπήv καί διαθι
γήv», δηλαδή έκτασι, κίvησι καί τήv δύvαμι vά έπιδρουv τό εvα τό 
άλλο (διαθιγή, άπό τό διαθιγγάvω, πού σημαίνει έπιδρω). Κενόν θε
ωρούσε τόv χώρο, άπειρον σέ έκτασι, πού περιέχει τά άτομα καί τά 
χωρίζει μεταξύ τους. 

Τό κενόν καί τά άτομα ύπάρχουv μέσα σέ όλα τά πράγματα. Τά 
πράγματα άπό τά άτομα καί άπό τό κενό άποτελουvται. Τό κενόν 
καί τά άτομα εivαι πραγματικά, έvω οί ίδιότητες των πραγμάτων, 
όπως εivαι τό χρώμα καί ή γευσις, εivαι φαινομενικά. «Νόμψ 
χροιή, vόμψ γλυκύ, vόμψ πικρόν· έτεη δέ άτομα καί κενόν». Καί 
εvα σχετικό άπόσπασμα άπό τόv Σέξτοv τόv Έμπειρικόv φιλόσο
φοv του 3ου αίώvος μ.Χ., πού έγραψε ίστορία της φιλοσοφίας: 
«Λεύκιππος καί ό έταίρος αύτου Δημόκριτος, στοιχεία μέv τό 
πλήρες καί τό κενόν είναι φασί, λέγοvτες οίοv τό μέv όv, τό δέ μή 
όv, τούτων τό μέv πλήρες καί στερεόν τό όv, τό δέ κενόν γε καί μα
vόv (άραιόv) τό μή όv, αίτια δέ των όντων ταυτα ώς υληv». 

Έδω πρέπει vά σημειωθη, γιά vά μή γίvη σύγχυσι, ότι οί όμολο
γίες του Παρμεvίδου καί του Δημοκρίτου γιά τό όv καί τό μή όv εί
ναι άvτίστροφοι. Ό Παρμενίδης, όv όvομάζει τήv συνεχή Άρχήv, 
έvώ άvτίθετα ό Δημόκριτος τήv Άτομικήv Άρχήv. Μή όv δέ, ό 
Παρμενίδης τήv άτομικήv Άρχή, έvω ό Δημόκριτος τήv συνεχή 
Άρχήv. 

Δύο έδέχετο Άρχάς της Δημιουργίας καί ό 'Εμπεδοκλής. Τά 
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ιφι ζί.JJμυ τυ ττιivτωv ,ι ( τις jiυσΕ ις ττυtJ 1\-U.VίH,v 6ί.α τυ ττραγμιηυ) κω 
τήv <ιφιί.ι>τητu l\fll vι:ιl\·υς;ι)_ 

1 ι1 ριζωμυω τυ /ί;JριζΕ rn-; η:σσυρυ ι:ϊόιι, ιιττι, τυ υόρΗvη στιί. 
ι';\'1:1η()η:1Jα. κω τα ιjJvομι1ζ1;: γη, ίjόιJψ, ι1ηρ l\u.t ττϊιμ . Uί nρυι υι'Jτυί 
riι:v ι:ιοι,v μ1ψωι1 κuμμια σϊ.Εσι μr: r:κι:ivα ττυι, ί.ι:γυιψι: γη. \ΤρίJ. 
ι11:1)υ καί φωτιιi. Ι:ίvω ι-:ίκυvι-:ς οί 6ττυιΕς συμΙ�οί.ίζυιJV τί.:; όΙJ\'uμΕι.:; 
ττοι'J ι':1.1:ι Ι\:ιi.Οι; μια ιί.ττό τίς τι:σσαρι:.:; υι'Jτι\ καταστάrη:ι.:; Η1Jν άτι'Jμωv. 
υί ι'ιττυiι:ς 6ί.ι:.:; μαζί συvΟι=;τουv τήv ι1τυμικη Αρι.ιi τυϊJ Κυσμυυ. ·ι ήν 
αί.λη Λριri. rιi\' συvιιr1, τή\' ί.JJv6μ,1ζι: φιί.οτητu "·ω vι-:ϊω.:;. ιΊ.ττό τί.:; 
όι'Jυ ίόωτητι:ς ττοι, f:;υ:ι ή 'Αρ/ή αΙJτή \'(J. σιΝθr.τη κuί vι1. 6ττuσυv0ι:τη 
τις ιΊί.ιl\Ί:.:; μιφφι\, ττοιj τίς ι1ττοη:ί.υ1λ· τι1. ριζιjψuτα, όηλαόιi τιί. όιιί.
φιφ<1 ι'iτιψυ. ΚυΟως όι': f:ί.ι;γι: 6 φιί.6σοφυςuιΊτ6ς «11 ιΊρμυνίυ 1:1\ \'f:ί
κιΗ,ς Ι\ΊlΙ φιι.ιας /l\'t:ωω, όηί.ιιοιi ύ Κ6σμος ι.ι:ιτοιφγι:ϊ μr. τι.; όω
όο/tl\Ί:ς σ1,vΟ1:σι:ις Ι\:αί ιiττοσι,vΟr.σι:ις τι11ν μορφiί1ν. '.-\ί.ί.οϊι ττάί.ι f:μι 
ΥΙ)Uψι:ι ττως υί όι,υ Ι\:οσμιι--:ω '.-\1)1.ι1ι ι:ί\'ut ϊίφΟαρη:.:; Ι\:υι υίί.JJ\'tι-:.:;. Ί 1 
yι:\'νησις 1\-Uί ή φΟυρ(J. yίvι:τω στ(J. ιΊλικιi ττρϊιγμυτυ κuί οιι στί.:; κο
σμικι:ς Ό-\1)χι-:ς. Δηλυόή οί mΊvθ�-:τι-:.:; μο1)φF:ς τυϊJ Κόσμοι) f./OtJ\' 
ϊφχή κι1ί τΟ.ο.:; κuί ό;,:ι οί όι'Jο '..\ρχr.ς ττοιΊ συγκροτοϊι\' τόν Κι'Jσμο. 
'( > Ι \λοι',τuρχο.:; στι) j1ιμλίο του «ττφί τοιΊ μή χρrιv εμμι-:τρu τήv Ι Ιυ
Οίω·ιι yριιφι:ι δτι ύ Τμττι-:όοκλης ελι-:γι: γι(J. 1(1. ριζί.Jψατu: ω:κ τοι'Jτω\' 
yιφ ττιι\·υ· δσu τ· Ιl\'. δσu τ' ι:στί κuί ί:στυιιι (ΙΊuτι iιττο α1Jτι1. ττροι:ρ
;.(Ο\'ΗJ.ι ω.α 6σu ί1ττrJ1)ξ(ιν. ι',ττ(J.ρ;_(Ο\1\' καί Οι1. \ιΠ(J.ρχου\'). 

Κιιί ιJ '.-\ρισωτι=:λης ττuρuΜχι::τω όιiο 'Λpχιί.ς της Δημιυυργία.:;. 
χρησιμοττοιεi οι: τοιΊς ορους τοι1 ΊΊμαίου τού Λοκρού. τού ΆρχιΊτu 
τοι"1 Ι ΙυΟuyορι-:ιυυ καί άλλων. όηλαόή ω-:ίόος>ι καί «υληι>. Τίς όι'Jο 
uι'ηι::ς Ό-\ρχι-:ς ό '.-\ριστοτέλης τί.:; θιωpεϊ οτι εύρίσκΌ\·ται σι: ολu τά 
ττpιί.γμuω. Την (ίλη τή όέχεται σάν οΙJσία άόpω·η. τό δι-: είδος ΟtJσία 
ττλuστωi ττου δίδι-:ι στ(J. ττρ(J.γματu τή μορφή καί ττροσδιορίζΕι τή 
λει τοι,ρyίιι τους. 

Οί �τωϊωί φιλόσοφοι τταρουσι(J.ζΟυ\' τάς δύο Ό.\ρι.άς τού Κό
σμοι, μt: τούς ορους «ττοιοuν>> καί «ττ(J.σχοv». «Τό μέ\· ο�ν ττ(J.σχον 
ι::ί\·αι ηiν άττοιοv οΙJσίαν. τήv υλψ. τό δέ ττοιοuν τό έ\· αΙJτη λόγον. 
τόν θεό\'. Τούτον γάρ άιόιοv όντα διά ττάσης αΙJτης δημιουργεΊ εκα
στα». Έδώ θά ττρέττει νά σημειωθη οτι οί Στωϊκ:οί τήν ένεργητικ:ή 
Ό.\ρχή. ηiν άρρεω. τήν ώvόμαζαν ιωί «λόγον». δηλαδή αίτία. ττού 
δημιούργησε ιωί συγιφοτει τόv Κόσμο. Τόν ορο αΙJτό. τόν ιδιο. 
χρησιμοττοιουσε άττό ττρίν ό Ήράκ:λειτος γιά νά δηλώση τό αιτιο 
η1ς �ημιουpγίας. Τόν ιδιοv όρο χρησιμοποίησε καί ό Εύαyγελιστής 
Ίωάν\·ης. Ό.\λλά κ:αί ϋστερα άπό αΙJτό\· τόν έχρησιμοττοίησαν κ:αί 
άλλα \Ηίηερα φtλοσοφικ:ά συστήματα. 



126 ____________________ ΙΛΙΣΟΣ 

Τήv λέξι λόγος τήv χρησψοποιουv στήv φιλοσοφία μέ τήv 
σημασία «αιτιοv», αίτία. Τήv χρησψοποιουv δμως πολλές φορές 
σάv παράγωγο του ρήματος «λέγω», έπειδή ή Άρχή αύτή λέγει, 
συλλέγει, πλάθει τά άτομα της άλλης Άρχης σέ μορφές. 

Καθώς λοιπόν καί στήv άρχή άvαφέρουμε, άλλά καί άπό τά διά
φορα άποσπάσματα πού παραθέτουμε φαίνεται καθαρά, ή έσωτερι
κή Παράδοσις δύο έδέχετο Άρχάς κοσμογοvικάς καί κοσμικάς. 
Τάς θεωρουσε δέ Άρχάς θείας Γοvεις του Κόσμου. Τήv άρρενα 
Άρχήv, τήv γοvψοποιό, τόv Πατέρα, τή συvεχη, τόv Πλάστη πού 
πλάθει τά άτομα της άλλης Άρχης σέ μορφές. Καί τήv θηλεία 
Άρχή, τήv γοvψοποιουμέvη, τήv Μητέρα, τήv άτομική. Δυαρχική 
λοιπόν ειvαι ή έσωτερική Παράδοσις. 

* 

Τώρα καί γιά τό άλλο ζήτημα, πού ξεχωρίσαμε άπό τήv άρχή 
καί εivαι σχετικό μ' αύτό πού έξετάσαμε, άφου άvαφέρεται καί αύτό 
στά αιτια της Δημιουργίας: Τά αϊτια η τό αιτιο της δημιουργίας ει
ναι μέσα η έξω άπό τόv Κόσμο; Δύο ύπάρχουv κι' έδώ άπόψεις: ή 
έξωκοσμική καί ή άvτίθετη σ' αύτή, ή έvδοκοσμική. 

Δογματικές καί φιλοσοφικές άπόψεις ειvαι συνήθως έξωκοσμι
κές, δηλαδή θεωρουv τό αιτιο της Δημιουργίας έκτός του Κόσμου. 
Άvτίθετα ή έσωτερική Παράδοσις, δυαρχική καθώς είδαμε, δέχε
ται δτι τά αίτια της δημιουργίας εύρίσκοvται μέσα στόv Κόσμο. 
'Όλοι αύτοί οί φιλόσοφοι, πού παραθέσαμε αποσπάσματά τους, τίς 
δύο κοσμογονικές Άρχές τίς θεωρουv καί σάv κοσμικές, δηλαδή 
δέχονται δτι αύτές οί ϊδιες ύπάρχουv καί δρουν μέσα στόv Κόσμο 
πού δημιούργησαν. Τουτο φαίνεται καθαρά άπό τ' άποσπάσματά 
τους αύτά. Ή Φύσις, λέγει ό Φιλόλαος, έγινε άπό άπειρα καί περα
τουvτα, άπό τά όποια άποτελουvται δλα τά πράγματα του Κόσμου. 
Άπό τήv έvωσι των δύο κοσμογονικών Άρχων άποτελουvται δλα 
τά πράγματα της Φύσεως, λέγει Τίμαιος ό Λοκρός, καθώς εϊδαμε. 
Καί ό Πλάτων τά ιδια λέγει δταv γράφει πώς δ,τt ύπάρχει μέσα 
στόv Κόσμο άποτελείται άπό τό ένα καί άπό τά πολλά πού τόv 
δημιούργησαν. Κατά τόv ιδtο δέ τρόπο έκφράζοvται δλοι οί φιλό
σοφοι πού άvαφέραμε. Καί σάv γενικό συμπέρασμα ήμπορουμε vά 
πουμε δτι κατά τήv έσωτερική Παράδοσι, πού κατά καιρούς διετύ
πωσαν δλοι οί «όρθώς φιλοσοφήσαvτες)) κατά Πλάτωνα, τοποθε
τουvται μέσα στή Φύσι. Γιατί, ώς έλεγαν, έάv τά αιτια αύτά ήσαν 
έξω άπό τή Φύσι, δέv θά ήμπορουσε vά τά έρευνήση ό άνθρωπος. 
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Τ:;ι:ι:ι; .ιιι�11ιι 1101, f:\·ιι κ:ομμϊηι ιί.ιω τ6 Ηι:ο. 
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1 ι)\' r:;ι:ι:ις μι:11ιι σοι, ι-.:<Lί bE\' <LίσίJϊινΕσω ότι Τι)ν μοι.υ,•ιι.:: μι: 
ϊιι-.:ιιΟιφω <"iιι1\υημuω 1--·uί μι: ρι,ιωρ�:ς πράξι:ις: 

'Αν 11ω\' μπρυστι'ι σοι, f.νu αγuλμ<L τotJ θF.ΟΙJ. όr.ν Ori τοί.μο1Jσ1:; 
\'U 1--·ω·η; τιπυτu ι1π' δσu Κ:U\'Εις τώρα. 

Κuί ι:,·ιο Είνω 6 ιδιυς ό θΕ6ς rτuρι�\· μr.σu σου ι-.:uί τά [iί.r.πΕι όί.α. 
ι-.:ω τ· άι-.:01,ιι. όι:\· \'τρέπεσαι \'ll ι-.:ά\·ης η'> ι-.:uκ6. μήν F.;(O\'TUς συ\·ι1ί
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Έσι'1. ποιΊ ιίσαι τ6 κ:ατuσι-.:ιι',ασμα ll\JΊOt1 τοι1 .1ημιοι,p'{ΟΙ•. θέλει;
νά ω κ:uτuισι.11\·ης: Κω όμω..; 6 θε6ς ό;ι:ι μCJ\'O\' σr. ι-.:αη:σι-.:ε1Ίuσr.. 
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ι:σι, δέ\' θα το Θι,μ ηθης ωΊτ6. άλλά Uά ντροπιάση; τή\' ι-.:η6ψΟ\'ί<L 
σοι,: 

Ή-\\' ι'J θι-:σς σοι1 παρέδιδε ενα ορφανό. έτσι θά τ6 παραμεί.οCσε;: 

Έι-.:εϊως σσι, παρέδωσε τό,· έαυτό σοι, ι-.:uί είπε: << έ\· εί;ι:α αι.
λο\·. ποι', \'ά ω\· ιμπιστευόμου\' περισσ6τερο άπ6 σένα· φύί.αγr. μου
αι1τL)\' τ6,· α\·θ1)ωπο. οπως ει\·αt ή φύσι; τοι: 

Ταπει\·ό,·. ττιστό\·. ί,ψηλ6φρονα. άτρόμητον. ;ι:ωρί; πάθη. άτάρα

ΧΟ\')>. 

Καί έσι', δέ\' θά Του τό\' φυλάξης: 
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ΠΡΟΣ 

ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ «ΙΛΙΣΟΥ» 

ΦΙΛΤΑΤΟΙ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΊΌΙ ΜΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ 

Σας εύχαριστουμε γιά τήν άγάπη σας καi τiς προσπάθειές 
σας γιά τή διάδοση του «ΙΛΙΣΟΥ» καi τήν έγκαιρη 
πληρωμή των συνδρομών σας. 'Όπως γνωρiζετε, ή Θεοσ. 
Έταιρεiα ή όποiα έκδiδει τόν « /ΛΙΣΟ» δέν εΤναι κερδοσκο
πική άλλά φιλανθρωπική όργάνωση καi μόλις καλύπτει δι' 
αύτου τάς στοιχειώδεις άνάγκας Της. ΕΪναι τό μοναδικό στό 
εΪδος του περιοδικό, της Θεοσοφικης 'Ιδέας καi του έσωτε
ρισμου. δπως σεις οί άναγνωστες του άναγνωρiζετε καi μέ 
τή βοήθειά σας προσπαθει ν' άνταποκρiνεται στήν άποστολή 
του. Μή λησμονειτε δτι ή ζωή του «ΙΛΙΣΟΥ» έςαρταται 
άπό τό ι'διαiτερο ένδιαφέρον σας καi τήν έγκαιρη καταβολή 
της συνδρομής σας. Βασiζεται στήν άγάπη σας καi τήν άφι
λοκερδη προσφορά των μελων της συντακτικής έπιτροπης 
τά όποια άφιλοκερδως προσφέρονται. 

Μέ τήν άγάπη του 
Ο «ΙΛΙΣΟΣ»
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ΠΡΟΣΦΟΡΆ 

ΣΤΗ Γ/ΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 

Μητέpα 
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Τελέσιλ\α 
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(ο υορκος τού 

Μέγα 'Αλέξανδρου 

«Σας εuχομαι, τώρα πού τέλειω

σαν οί πόλεμοι, νά ευτυχήσετε μέ τήν εiρήνη. 'Όλοι οί 

θνητοί άπό δώ καί πέρα νά ζήσουν σάν f.νας λαός, μα

νιασμένος, γιά τή κοινή προκοπή. Θεωρήστε τήν Οiκου

μένη πατρίδα σας, μέ κοινούς τούς νόμους, οπου θά κυ

Βερνούν οί αριστοι, άνεΕ,άρτητα φυλής. Δέν Ε,εχωpίζω 

τοιΊς άνθρώπους, οπως κάνουν οί στενοκέφαλοι, σέ 

'Έλληνες καί 6αρ6άρους. Δέν μέ ένδιαφέρει ή καταγωγή 

τών πολιτών, οuτε ή ράτσα που γεννήθηκαν. 

Τούς καταμερίζω μ' f.va μόνο κριτήριο: τήν άρετή. Γιά 

μένα κάθε καλός Ε,ένος είναι 'Έλληνας καί κάθε κακός 

'Έλληνας είναι χειρότερος άπό 6άρ6αρο. "Αν ποτέ σάς 

παρουσιαστούν διαφορές, δέ θά καταφύγετε ποτέ ατά 

οπλα, παρά θά τίς λύνετε εiρηνικά. Στήν άνάγκη θά 

σταθώ έγώ διαιτητής σας. Τόν Θεό δέν πρέπει νά τόν 

νομίζετε σάν αυταρχικό Κυ6ερνήτη, άλλά σάν κοινό Πα

τέρα ολων, ώστε ή διαγωγή σας νά μοιάζει μέ τήν συζωή 

πού κάνουν τά άδέλφια στήν οiκογένεια. 'Από μέρους 

μου σάς θεωρώ ολους ί'σους, λευκούς η μελαμψούς καί θά 

ηθελα νά μήν είστε άπλοί μόνον υπήκοοι της Κοινόπολι

τείας μου, άλλά ολοι μέτοχοι, ολοι συνεταίροι. 'Όσο περ

νάει άπό τό χέρι μου, θά προσπαθήσω νά συντελεστούν 

αυτά πού υπόσχομαι. Τόν ορκο πού δώσαμε μέ τή σπον

δή άπόψε κρατείστε τον σάν συμ6όλαιο άγάπης». 

'Όρκος Μ. 'Αλεξάνδρου στήv 'Ώπη 

ΝΙΚΗ 18/2/93 
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Οί Κύριοι τοϋ Κάρμα 

... Λίγα στιβαρά χέρια συγκρατούν τίς 

δυνάμεις τοϋ σκότους άnό τήν έnι

κράτηση ... 

(CDώς επι της Ατραπού 1,20) 

Της FELIX LAYTON (Theosophy ιn Australιa) 

Οι Κupιοι τού Καpμα συχνό πεpιγpοφοvται ως βλοσupοι και 

cιπpοσωrιοι λειτουργοί της δικαιοσύνης και τού νόμου. Στην 

πpογμο rικότητο. μπορεί vά είναι το ακριβώς αvτιθετοv. Μπορεί 

να εΤvαι οι Κupιοι rης Συμπόνιας που πpοσrοτεύοuv το αvθpωrιι

vο γεvος όπό τίς συνέπειες της άvοησίας του, καθως ο στοpγι

κος γοvεuς προστατεύει το μικρο παιδι από κιvδuvοuς τους 

οποιοuς έκείvο δέv μπορεί vά άvτιληφθη και ετσι -γιο να χpησι

μοnοιησωμε τίς καpμικές συνέπειες ασόφωv πpαξεωv τώv οv

θpωπωv- «τά στιβαρά τους χέρια avoκonτouv τις δυνάμεις τού 

σκότους απο τήv rιλripη vικη .. 

Κόpμα είναι ό Νομος της Ζωης μεσω τού οποιοu οι αvθpωποι 

μaθaivouv vά ζούv πληρέστερα, σuvετωτεpα καί άρμοvικωτεpα 

Maθaivouv καvοvτας λαθη, άvτιμετωπιζοvτας τίς σuvεπειες και 

κερδίζοντας σοφία διά της έμπειpιας Ένα άτομο καvει μιά πρα

ξη πού προξενεί πόνο σέ tva άλλο άτομον Τό κάνει έπειδή είναι 

στriv άγνοια. Τό Κάρμα τού άποδίδει ένα μετροv πόνου ϊαοu 

πpός τόv πpοκληθέvτα καί τού ίδιου τunou. ωστε να έκτοπισθή ή 

άγνοια και vά πάpη τήv θέση της ή γνώσις και vά μην τόv άφήση 

vά ύποπέση πάλι σέ λάθος. 

Κατ· αύτόv τόv τρόπο θα έπρεπε vά λειτοuργή, άλλά άv ό πο

vος άποδίδεται πολύ ταχέως, προτού ό υπόλογος να είναι είς θέ

σιν vά δεχθrΊ τό δίδαγμα, τότε. άvτί διδάγματος η έμπειpία τού 

προκαλεί άyαvάκτηση και μπορεί νά yίνη χειρότερος καί νά δια
πράξη άκόμη βιαιότερες πράξεις, έπιβαpύvοντας tτσι τό άτομι

κό του καί τής άνθρωπότητος τό όμαδικό Κάρμα. Άλλά έάv ή 

έπιστρσφή τώv Καρμικών συνεπειών γίνεται στήν κατάλληλη 

στιγμή, όταν ό άνθρωπος είναι έτοιμος καί ίκανός νά διδαχθή, ή 

έμπειpία θά είναι έπωφελής, ό άνθρωπος θά προοδεύση σέ σο

φία καί τό φορτίο τής άνθρωπότητος θά έλαφρuνθη. 'Ώστε ο 

χρονικός παράγων είναι στό χέρια τών Κυρίων τού Κάρμα. 

Άλλά τό Κάρμα είναι φυσικός νόμος καί οί νόμοι τής φύσεως 

δέν χρειάζεται όντα yιά νά έπιβληθούv. Δέν σκεπτόμεθα ποτέ 
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περί Κυρίων τών Μαθηματικών, οί όποίοι νά έξασφαλίζουν τό 

«δύο σύν δύο ϊσον τέσσαρα», οϋτε περί Κυρίων τής Βαρύτητας 

πού νά έξασφαλίζουν τήν λειτουργία τού νόμου αύτού. Τότε γιατί 

νά ύπάρχουν Κύριοι τού Κάρμα πρός έκτέλεσιν τού νόμου; Νομί

ζω ότι αύτό συμβαίνει γιά τήv προσαρμογή τού χρόνου καί τήν 

άνάσχεση τών δηλητηριωδών συνεπειών έvός ύπερφορτωμένου 

Κάρμα άτομικώς καί καθολικώς. 

'Ένας 'Ινδικός θρύλος μιλάει γιά μιά πολύ παληά έποχή, λίγο 

μετά τήν Δημιουργία, όταν ό μεγάλος όφις Βασούκι έχυνε τόσο 

δηλητήριο, ώστε καμμία δύναμις δέν έφαίνετο ίκανή νά σώση 

τήν Πλάση. Τότε ένεφανίσθη ό μέγας θεός Σίβα, ό όποίος έρού

φηξε τό δηλητήριο καί έσωσε τά ζώντα όντα. Άπό τό πολύ φαρ

μάκι ό λαιμός του έγινε κυανούς καί οϊ λατρεύοντες αύτόν άπό 

τότε τόν άποκαλούν «κυανόλαιμον», είς άνάμνησιν τής άπό άγά

πη πρός τούς άνθρώπους θυσίας του. Νομίζω ότι αύτός ό θρύλος 

συμβολίζει τό λειτούργημα τών Κυρίων τού Κάρμα, οί όποίοι, σέ 

μιά μεγάλη καί συνεχή πράξη θυσίας, πίνουν καί συγκρατούν 

προσκαίρως τό δηλητήριο τών καρμικών συνεπειών τών άνθρω
πίνων πράξεων. 

Καθώς ό καιρός περνά, οί άνθρωποι φθάνουν σ' ένα στάδιο 

όπου είναι έτοιμοι v' άποδεχθούν καί νά διδαχθούν άπό τίς καρ

μικές συνέπειες τών προτέρων πράξεών των, στήν άρχή άργά 

καί έπειτα γρηγορότερα, μάλιστα καί νά έπιζητούν εύκαιρία άντι

μετωπίσεως αύτών τών συνεπειών γιά νά διδαχθούν καί v' άνα

πτυχθούν ταχύτερα. Στό στάδιο αύτό οί Κύριοι τού Κάρμα, οί 

όποίοι συνεκράτησαν τό Κάρμα καί προστάτευσαν τήν άνθρωπό

τητα, θ' άρχίσουν νά τό έλευθερώνουν όλοένα καί περισσότερο 

καί v' άπαλλάσσωνται άπό τό βαρύ φορτίο. 

Φαίνεται παράξενη τούτη ή ίδέα; Καί όμως τέτοια είκόνα μάς 

παρουσιάζει ή ζωή. 'Ένα βρέφος είναι άνευ γνώσεως τών νόμων 

τού κόσμου. Οί στοργικοί γονείς θά τό προστατεύσουν άπό τίς 

ϊδιες του τίς πράξεις. Τό καθαρίζουν, τό τραβούν μακριά άπό 

έναν κίνδυνο πού δέν τόν νιώθει. Βαθμηδόν, ένόσω άναπτύσσε
ται, τύ ένθαρρύνουν v' άντιμετωπίζη τίς συνέπειες τών πράξεών 

του καί v' άπαλάσση άπό αύτήν τήν φροντίδα τούς γονείς του. Τό 

βρέφος αύτό θά έλθη ήμέρα πού θά προστατεύση άλλα νεώτερό 

του όντα καί έτσι προχωρεί ο άνθρώπιvος κύκλος. 

Οί πιστεύοvτες ατόν Νόμο τού Κάρμα τείνουν συχνά στήν 

άποψη ότι είναι άvτιφατική καί άσυμβίβαστη ή ίδέα συγχωρήσε

ως τών άμαρτημάτων. Άλλά οί μελετηταί τού άποκρυφισμού κα

ταλήγουν κατόπιν βαθειάς μελέτης είς τήν κατανόησι τώv φαινο-
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μεvικGκ; ον rιθετωv ιδεωv Οι vεοροι οrιοuδαοτοι χλεuαζοuv εu
κολα τις ιδεεc; rού Ποραδειοοu και rης Κολαοcως, οrιως εμφαvι
ζοv rοι ο·ι ις ορθοδοξες θρηοκεϊες Αλλ' η αrιοκρuφιοτικη φιλο
λογία περιγρcιφει καθαρό κολάσεις και παραδείσους στήν ζωη 
,1ou ακολουθεί τον θοvο ro Η διοφορα είναι ο rι αν προοεξη κα
vεις θα ιδή ο rι η κολοσις ή ο rιοροδειοος δέv είναι μια μόvιμr1 κο
τοσ rοσις, αλλο με rοβοτικη, οπο την όποίαv τό άτομο θό περαοη 
Φαιvεται λοιπόν οτι uποpχει κάποιος ορος βαοει τοϋ όποιου το 
αμαρτήματα σuγχωροϋvται, δηλ. προστοτεuετοι το ατομοv απο 
τις καρμικεc; σuvεπειες αrιο μεροuς τώv στορyικG)v γοvεωv, 
όμως η σuγχωρ11οις είναι προσκαιρη. Θα έλθη η ωρα, ποu θό ει
μεθο ειοιμοι v· ον ι ιμετωrιιοωμε τις σuvεπειες και μαλιστα θα τις 
επιζητησωμε και τοτε εκείνοι, τώv οποίων ή θυσία μας «συvεχω
ρησε .. θα ελεuθερωθοϋv Ο καιρος αlρει την ανάγκη άvαστολης 
τώv καρμικώv σuvεπειώv και διακοπτει την σuγχωρησι 

Οποιος βλέπει τοuς Kupιouς τοϋ Καρμα και τις πραξεις των 
uno το φώς οuτο, θα αισθαvθή απεvαvτί των καθ' ον τρόπον και ο 
σερ Εvτβιv Αρvολδ, αισθαvθηκε όπέvαvτι τοϋ Βούδδα οτοv, 
περι τό τέλος τοϋ έργου του «CDώς τής Άσίας", έγραφε 
Ώ Αδελφε και Φιλε, τοϋ Νομοu 

η λαμπαδαι 
Προσφεuγω στ' Οvομα Σοu και 

οε Σέvαt 
Ο Νομος Σου καί 11 Άyαπη 

καταφuyιο μοu' 
Όμ Μαvί Παδμε ΑμΙ .. 

Στή θάλασσα τη λαμπερη γλιστραει 

11 δροσοσταλιδα 1 

Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ερωτηθείς έαv άποκαλή σοφό τόv έαuτο του 
άπέκροuσε τόv τιτλοv αύτόv καί είπεv ότι δέv είναι σοφός, άλλά · 
ένας έραοτής τής σοφίας. Εκτοτε, άπό τήv έλληvική ριζα τώv 
δύο λέξεων φ ί λ ο ς καί σ ο φ ί α , οί σnουδασταί τής σοφίας κα
λούνται φιλόσοφοι. Άπό τήv καταγωγή τής συνθέτου λέξεως 
προκuπτει σαφώς ότι είναι όρος ταπεινοφροσύνης καί όχι έπάρ
σεως. 

ΔΑΝΤΗΣ 



134 ___________________ ΙΛΙΣΟΣ 

ΡΩΞΑΝΗ ΠΑ Υ ΛΕΑ: «ΧΛΩΜΗ ΟΜΙΧΛΗ)) Ποιήματα 

Μη μ' αγαπάς, φύγε. 

Είμαι τόσο μόνη σα φλογέρα 

δίχως αέρα. 

Η γη ανήκει στα άνθη και η αληθινή ποίηση στους ευαίσθητους και 

λυπημένους. Σε κείνους που η ζωή είναι καθάριο ποτάμι για βάπτισμα 

και πνευματικό ξεδίψασμα μα και που ματαιοnασχίζουν να βρουν μια εκ

βολή για να ενωθούν με τη θάλασσα της λύτρωσης. Η θάλασσα απουσιά

ζει από τον χάρτη της ατομικής ζωής καθώς η ομίχλη σιωπά σε γεωμε

τρική σκέψη και σε μάτια από τα οποία συχνοτρέχουν όλα τα δάκρυα της 

γης: 

Μην αμφιβάλλεις 

για μένα, ηρωϊσμέ. 

Σήκωσα όλα τα λάβαρα της θλίψης. 

Η Ρωξάνη Παυλέα εμπνέεται από τον πόνο. Καρτερικά. Ιώβεια. Η με

γάλη της θλίψη υφαίνει τους στίχους με γκρίζες λέξεις. Με συμβολι

σμούς nνιγμένους σε εικόνες θανής: «τα ηλιοτρόπια είναι πεθαμένα 

φεγγάρια». Είναι, όμως, η ποίησή της, ήρεμη σαν την σιωπή. Δεν έχει την 

οργή της καταιγίδας ούτε την κραυγή του πληγωμένου. Μένει όρθια 

στον βόρειο άνεμο, για να ελαφρολυγίσει στην ορμή του, δοξαστικό του 

καλοκαιριού. Τραγούδι περήφανο στην ισημερία του χρόνου: 

Το είπα μια μέρα: 

η ανεξαρτησία θα έρθει με τ') θάνατο. 

Πιστεύει συνειδητά ότι το τέλος έρχεται απαλά, σαν φίλημα ανέμου. 

flως οι μέρες πεθαίνουν αθόρυβα σαν γαλήνιες καλογριές. Ζει, δηλαδή, 

καθημερινά τη σιωπή του θανατου με θαυμαστή εσωτερική ισορροπία. 

Με μοναδική θεία αξιοπρέπεια. Αυτή, ακριβώς, μεταβάλλει την πικρή 

γεύση της πραγματικότητας σε μακρυνό γαλάζιο όνειρο. Σε χιονισμένη 

γιορτή, μυρωμένη από άνεμο γεμάτο πορτοκαλιές: 

Είμαι φίλος της δημιουργίας σου. 

θεέ, αγάnησέ με. 

Δεν ξέρουμε τι πρόκειται να κάνει ο θεός. Ένα ξέρουμε: όποιος δια

βάσει τα ποιήματα της Ρωξάνης Παυλέα θα την αγαπήσει. Κρατάει, ο λό

γος της, λευκοχαμόγελο πληγωμένου γλάρου. 
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ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ 

ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 

Επανεκδόθηκε το περίφημο βιβλίο 
του Κρισναμούρτι, πολύτιμο βοήθημα 

)s'la όσους θέλουν vα βαδίσουν 
την Ατραπό του Φωτός. 
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