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ΠΕΝΤΑΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 

ΓΙΑΝΛΓΙΩΤΙ Ι 13ΛΑΧΟΓΙΟΥ ΛΟΥ 

Πενταπέταλα άνθη 

ΚάΟε στιγμή παρουσιάζεται μπροστά μας ένα υπέροχο πανόραμα 

του φυσικσύ μας κόσμου. ι:Ξικόνες, με μιά χωρίς διακοπή εναλλαγή, από 

σχήματα συμμετρικά, πσu συνθέτουν ένα αρμονικό σύνολο είναι η πρώ

τη επαφt) μας μ' αυτόν τον κόσμο. Ποιητές και ζωγράφοι και γενικά 

κάθε λειτουργός της Τέχνης, σ' οποιαδήποτε σχολή και εποχή κι αν α

νήκει, αυτή την ομορφιά προσπαΟήσανε και προσπαΟούνε με ποικίλους 

τρόπους ν' αποτυπώσουν στα έργα τους. Το σχήμα και ο αριθμός, που 

είναι τ' αποτέλεσμα της αφαίρεσης από τα πράγματα της φύσης κάθε ι

διότητας, αποτελούν το κλειδί γιά να προχωρήσει ο άνθρωπος μέσα 

στην πυραμίδα της Γνώσης. 

Αλλ' εκείνο, που αποτελεί σημαντικό σημείο είναι η συμμετρία και 

η αριθμολογική σταΟερότητα σε ποικίλες εικόνες του φυσικού μας 

κόσμου. Αυτό παρατηρείται όχι μόνο στο βιολογικό κόσμο της ξηράς 

και του νερού αλλά και σε κάθε φυσικό χώρο τ' οuρανσύ και της Γης. 

Έτσι σιγά σιγά συγκεντρωνόμαστε στο φυτικό κόσμο, που η σuμμετρι-
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κότητα στα φύΗα και στ' άνθη δίνει εικόνες συμμετρίας, τάξης κι α
ριΟμολογικής σταθερότητας. Κι αναλύοντας τη σχηματικ11 τους δομ11 
φτάνουμε σε ιδεατά α:τοτελέσματα, που η μητέρα φύση φαίνεται ότι λύ
νει ποιJ.ά άλυτα γιά μας προβλήματα. 

Το άνθος κάθε φυτού και ιδιαίτερα μερικά απ' αυτά δίνουν ένα ευ
άρεστο συναίσθημα όρασης και όσφρησης. Οι δύο αυτές αισΟ11σεις διε
γείρονται με πρωτοφανή τρό:το στο αντίκρυσμα κάθε άνθους. ΝJ,ά αν 
εξεταστεί αυτό το Θέμα πιό γενικά, βλέ:τουμε ότι η όραση διεγείρεται 
πιό πολύ α:τό την χρωματική και σχηματική σύvΟεση κάΟε άvnοι•ς με τη 
συμμετρική παρουσία στα πέταλά τους. Λκι5μη και ο αgtnμύς σαν πλ11-
Οος και διάταξη στα πέταλά τους παρουσιάζεται πι6 έντονα και μ' α
ριΟμολογική Θέση. Έτσι, ερευνr.όντας σε ποιJ..ά φυτά τη διάταξη ;του έ
χουν τα πέταλα στ' άvΟη τους και τον αριΟμό τους, rυ,έπουμε την πεv
ταδικύτητα και σ' άιJ,ες σειρές να ε:ταvαλαμβάvεται μ' αριΟμολογική 
δομή. 

Μέσα σ' αυτή την έρευνα γιά να β(_)ω την :τενταδικότητα σu σχψια 
κι αριΟμύ στα πέταλα κάΟε άνΟους βρήκα δέκα α:τ' αυτά νιι ι'χουν πέν
τε πέταλα. Πιστεύω ότι υπάρχουν κι άλλα πολλά με πεντα:τrταλική μοο
φή. Λυτά λοιπόν, :του βρήκα με πέντε :τέταλα είναι: 

- ΊΌ ι νδ ι κ ύ  Φού λ ι
- Το ά v Ο ος  Βί ν κ α
- ΊΌ κ υ κ λ ά μ ι ν ο
- Τ ο  ά ν Οος  ΊΌιφυλ ί ο υ
- Το ά ν Οος  Δάφ ν η ς
- .Μεν εξέδ ε ς
- Άνθο ς Φλ α σ κ ι ού
- Νυχτ ολούλ ο υ δ ο
- Άν Ο ο ς  Τζε gα ν ι ο1}
- Γ ια σ ε μ ί  κ α τ ά  π λ ε ι οψηφί α 95 %
Απ' αυτά παψ.ιτψωϊιμε μία γενική πσοτίμηση της φ11οης στον αριΟ

μύ πέντε. Έτσι γεννιέται το εψ;Jτημu: «Γιατί αυτή η πεντα<'iικι5τητα της 
φ11σης;» Σ' αυτό το ση1ιαντι·ι.6 εριiηημα είναι αοκr.τά διiσκολο να <'i,;J
σουμε απάντηση. Πιστειiουμε ότι δεν r.ίναι τυχαίιι αυτή η <'iομή. Λv πι
στεύσουμε «εκ των :τροτέρων» <5τι είναι Οι:μα τι}χης τ<Sπ δεν υ:τr1(_)χει α
νάγκη να προχωρήσουμε πιο πέρα α:τ' αυτή τη δrκάδα μι6.ς :τrντιιδικής 
ιιc,ιΟμολογικής Οέσης του φυσικού μας κόομου. Όμως δr.ν είναι τυχαία. 
Ι Ι φύση εκί.έγr.ι τα σχήματά της και τους αριΟμο11ς της με ν,5μους, που 
μας είναι άγνωστοι. Ι Ι ε:τιστήμη δια:τιστrίJVει μΈξιοr;ΗJεις τιι γεγονι5τα, 
:του σιψβαίvουν στη ίfΛJση. Λ)).ά το γιατί συμβαίνουν μ' αυτ6v τον τρύ-
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πο δεν μας το ερμηνεύει. 'Λν και υπάρχουν περιπτι.όσεις μιας τέτοιας 
ερμηνείας σε κάποιο βαΟμό βάΟους. Ωστ6σο πιο κάτω σταματάει ... 

Η Χρυιηj τομή στη φύση 
Τα φαινόμενα, που εκδηλι.όνονται κάΟε στιγμή στη φύση f{ρίσκονται 

μέσα σε μια δομή τάξης και κανονικότητας. Κι' ακόμη τείνουν να γί
νουν και να μείνουν συμμετρικά με τελική άφιξη την αρμονία. Ι Ι δομή 
του ατ6μου της ύλης με την αρμονική λειτουργία του παρουσιάζει μια 
εικόνα κανονικ6τητας και συμμετρίας. () πυρήνας του με τα πρωτόνια 
και τα ουδετερόνια, και η συνέχεια περιστροφή γύρω απ' αυτά των η
λεκτρονίων, είναι σύνολο συμμετρίας και τι.1ξης. Κι αν προχωρήσουμε 
και σ' άλλα πολιίπλοκα συστ11ματα της φύσης βλέπουμε ότι με τον ίδιο 
τρόπο λειτουgγσιίν κι εμφανίζονται ιυφοστά μας. Ξεκινώντας απ' αυτή 
τη διαπίστωση, που έκαμε η [πιστήμη της έρευνας, φτάνουμε στο συμ
πέρασμα ότι η φύση μέσα στον οργανισμό της προχωρεί με συμμετρι
κούς νόμους και με κανονικότητες της Γεωμετρίας. 

Λυτά, που ο Γεωμέτρης μ' απλούς τρ6ποuς παgουσιάζει ( συμμετρία, 
ομοιότητα, ομοιοΟεσία) πρι.ότα ενορατικά κι έπειτα πρακτικά και Οεω
ρητικά, δεν είναι ιδανικές Οέσεις βαλμένες απ' αυτ6ν τον ίδιο. 11 ενό
ραση και η αισθητική είναι δύο ανΟριίJ;τινες λειτουργίες αλληλένδετες. 
Λυτές οι κανονικότητες, που έρχονται στο ανΩριi);τινο πνε-ύμα ενορα-τι
κά απ6 πού πηγάζουν; Πρσϋπήρχανε κάπου στη φύση σαν άνΟος, σαν 
άτομο, σαν κίνηση των άστρων κλπ. [πομένως αυτή η δομή της φύσης 
είναι κάτι, που το επιδιώκει η ίδια να φτάσει κι εμείς είμαστε απλά δέ
κτες, οι ερευνητές, που στο τέλος αν συντονιστούμε μ' αυτή την κανονι
κότητα βλέπουμε τις μορφές να περνάνε από μπροστά μας σαν Λριθ
μολογική πραγματικ6τητα. 

11 πενταδικότητα σε τόσα πολλά άνΟη σύμφωνα με τις πιο πάνω 
σκέψεις έχει την αφετηρία της στο κανονικό πεντάγωνο, που κάθε 

πλευρά του είναι αποτέλεσμα του προβλήματος της Χρυσής Τομής. 1-1 
Φύση μ' ένα αξιοΟαύμαστο τρόπο λύνει τα πιο δύσκολα προβλήματα, 
που ο άνΟρωπος κάνει τόσες προσπάΟειες και με τ6σα όργανα (Διαβή
της - Κανόνας) για τη λύση τους. Αλλά η προτίμηση της φύσης στο πέντε 
αποτελεί μία πηγ11 για Λριθμολογική έρευνα και συμβολισμό. Επομέ
νως η Χρυσή Τομή είναι η εκλογ11 της και μας την παρουσιάζει με την 
πενταδικότητα σε πολλά άνθη της, με κάποια μυστικότητα κρυμμένη 
στα ενδότερα της λειτουργίας της. 

Συμβολική πενταδικότητα 
Οι Πι•Οαγόρειοι με τον αριθμό 5 σuμβολίζανε το φυσικό σιiηια και 

με τον 6 το έμψυχο. Ο Πρόκλος έλεγε «το δε πεποιημένον την πεντά-
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δα». Δηλαδή αφού η δημιοι•ογία έq:τασε την τετάοτη φάοη της, διαμορ
φΛθηzε στην ;τέιLπη η Θ.η σε μορφj zι οργανωΟ1jzανε τα φι•οιzά σώ
ματα. Στην ΠέιL-ττη λοι;τόν φάση έχοι•με διαμόρcrωση, οργάνωση, εργα
σία για να δημιουργηΟούv τα σώματα με την εuωτεριz1j zι εξωτεριz1j 
τους αρμονία. 

Αzόμη ο αριΟμός 5 συμβολ(ς.ει το γάμο γιατί ο αριθμός αυτός είναι 
ένωση τοu ;τρώτου άρτιου zαι του ,φώτοu ;τεριπού αριΟμοι1 ιπην αzο
λοuΟία των φuοιzών αριθμύ)ν, δηλαδή 2 zαι 3 ίσον 5. Γιατί ο περιττός 
οηιβολίζει το αραενιzό zαι ο άρτιο; το Ουληz6 ... Οι πέντε αιοΟ1jοεις τ' 
αvθρrΛ;του α;τοτελούν τις κεραίες που έρχεται u' ϊιμεοη Fπαψ1j με τον 
εξωτεοιzό zόσμο. Μ' αι'Τές έχουμε τις ποrίπες εμ;τFιρίες κω γνιί)(Jεις. Ο 
άνΟρω;τος με την εσγααία και τη γν,;Jση του πηγαίνFι ιι;τLS την rηr1ξία, 
;του αντιμ ετω;τίζει ιπην Ιlραγματικ6n1τα, οε κι1;τοιιι τάξη ... 

Σί•μφωνα με τις αντιλήψFις του I Ιλάτωνα κι' Λοωτοτέλη ο κόσμος 
α;τοτελείται α;τό 5 διαφοοετιzιί. ιπυιχι'ίιι, που είνω «γη, νεοιS, φωτιά, α
έσας zαι ουραν6; (αιΟέοας)». 

Σύμφωνα με τον Όμηρο ο zόομος α;τοπί.είτω rnιS 5 μέ(_)η «Οεοί, 
δαίμονες, ήρωες, άνΟοω;τοι, zαι Οψyία». Ε;τίοης στην αοχαία ,·ποχ1j δι
αιρούσιινε το αγαΟιS οε ;τέvτε μέρη «το μέτ(_)ιυ, το ιη•μμrτ(_)ο, ο νοι•ς, οι 
επιιπήμες και τέχνες που αναφέροντω ιπον ψι•χιzιS zόομο zαι το πέ
μ;ττο η ηδον1j χωοίς ι.ι•;τη». 

Ό;τως α;τυδει;-:νι•ετω ιηη Γεωιιι'τοία ι1πάοχοι•ν μιSνο 5 Κ(1\10\ΙlΚ(J. 
στερεά (ΤετQάFδ()ο, Εξί1εδvο, OzH1rδoo, ΔωδFzrί.rδ(Η\ Ι:ιzοοιί.ι'δgο), 
;του τα ονομάζαvε «!lι!ΟαγιSοεω» 1j «! Ιλωωνικrί.». Ο Κι'πλεg στο πεοί
ΨlflΟ [-\ι[-\λίο τοι1 «MYSΊT!(!UM (OSMOul�ΛI 1IIIC:UM» γοιί.φει την 
υναzάι.ι!ψ1j του με [-\rί.οη τα 5 zυνονι;-:6 πτοι1εδου, των νιSμων του ;τλυ
vητιzού μας οι 1 ιπήματος ... 
Γενίzευση της πενταδιzιίτητας 

Οι διάψ)QΟΙ ψλLSοοcι,οι της αοzωότηως, που χωο(ς.υv,· ω ποι1γμυ
τα τοι• ;-:όομοu ιJε υι'•νολα α;τι\ πέντε ιποιχrίυ το zυΟ(να ξr·ι.ινοιΊοανε υ
;τό μία ενδιiμι•zη αzτινο[-\ολίυ. 11 ειπία ωπής της υzτινιψολίας [-\οίσzι:
τω οω [-\ι1Οη zι1;τοω; οzο;τψ6τητα; τη; ψι'•οη; γω. ;τr,ντυδι·ι.ή f.-ι.φοω1η. 
Λ;τ' !'Υ.Fί ;τηγω:υ κ60ε ενέογεια τ' ι1νΟοιίηου Ίlί1 ν(L ;τ(ll_)Ol'(Jl(J.(J!Ί ένr1 
σι�mημu, ;του να αψ:,c1ζει την Ν.ήΟεια. 

Στο ανΟοr;J;τινο z('τωρο, ;του ι:ίνω ένας ;τοί.ιJ;τΪ.οzο; μηχανωμc5ς οε 
τεί.ι·ι.ή ανω.ι•υη f-\QίO-Ι.01'/lE το (

J

.10/lO με τυ ι.ί'(U. ΟΤΟt;,:Είί1 ΤΟ!Ι (ηi.r·ι.τ[HJ
\llU, ;τ(_)(J)T()Vlί1, ()l'ίJfTE()()Vl(l). Σ' Ul.'T() το (J.τομο OlJ'(Y.Evtl_)(ίJVOvtω ω.υ τυ 
μι•ιπιzrί. τη; ψι:zο;τνr,υματιzή; ζωή; τ' ανΟοr;J;τοι.'. Ο J. SUJ,J,IVΛN οτο 
[-\ι[)ί.ίο τοι• «Καωzτήοrι; της Γ:.;τιοτήμη;» γρύ.ιμι αv6μωυ υτ' ω.ι.υ: 
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«Προικίζοντας το άτομο μ' αρκετόν αριΟμό ιδιυτήτων Οα το κάνουμε 
κατάλληλο να εξηγήσει όχι μόνον τα φαινόμανα της Φυσικής και της 
Χημείας αλλά και τα φαινιSμενα της ζωής και της νιSησης». [πομένως 

αυτό φέρνει μαζί του τα μυστικά του κόσμου και συντονίζεται με κάΟε 
εvεργητικιSτητα της φύσης. Λν έχει ο φυσικός μας κόσμος σε κάποιο 

χιiJρο του σχέδιο μιας συμμετρικής και κανονικής εικόνας με Βάση την 
αρχ11 της συνέχειας, ενότητας, ακτινοΒολεί και το άτομο του κυπάρου 

μας συντονίζεται μ' αυτιS. Κι έτσι ο μελετητής εκφράζει με σύμΒολα κι 
αλληγορικά σημεία αυτά τα μηνύματα. 

Τα πενταπέταλα άνθη και η πενταδική δομή σ' άλλα άγνωστα για 
μας ακιSμη φαιν6μενα ακτιν0Βολσι1νε συνέχεια στ' ανΟριiJπινα κύτταρα 
τις πενταδικές μορφές. Ί::Ξπειτα τις παίρνει ο άνΟρωπος και τις εκφρά
ζει συμΒολικά. Μ' απλότητα r1λέπουμε το χιnρο μέσα από τρεις διαστά
σεις (μήκος, πλάτος, ·ύψος). Στον τρισδιάστατο χι6ρο συμΒαίνουν ιSλα τα 
γεγονότα της φύσης και στη συνέχεια της ζω11ς μας. Λλλά υπάι1χει και η 

παντοτεινή κίνηση, που δημιουργεί στο χιnρο τον χρόνο. '[χουμε λοι
πόν εδιiJ ένα πανταδικό σύνολο «τρείς διαστάσεις και δύο κίνηση - χρό
νος». Λυτή η πενταδικότητα, που τόσο συμμετρικά και κανονικά εφρά
ζεται απιS τον άνΟοωπο είναι η εικόνα μιάς μακρυνής «οντιSτητας» με 

συντελεστή την ΤΛΞΙ Ι κι' ΛΙJΜΟΝΙΛ. 

Αν δε μποοείς να πράττεις εις τον άλλον 6,τι Οέλεις να πράττουν για σέ
να, τιSτε εκείνο το οποίο συ τουλάχιστον αποκοσύεις, μην το πράττεις 
εις τους άλλους. 

Λ. ΤΟΛΣ1ΌΗ (Αι νέαι ιδέαι, Αθιίνα 1924 σελίς 15) 

Θέλετε να λέγουν καλά για σας; Μη λέτε εσείς παρόμοια για τον εαυτιS 
σας. 

ΠΑΣΚΑΛ (Νεολόγος, Εβδομαδιαία επιθεώρησις, 218/1892) 



ΑΠΟ ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΛΑΙΚΑ Λ1ΑΣ ΔΙΣΤΙΧΑ 

ΙJ'πομοvιj uτον ά11θρωπο. ε(ναι μαργαριτιiρι, 
χι οπο1; μπορε( χαι τη βαuτά έχει μεγιiλη χ(iρη. 

* 

Ι! γλώσσα ε(ναι δι'χοπο και τρομερό μαχα(ρι, 
χι αν δεν τηνε προσέχουμε, πολλές πληγι:ς μας q'έρει. 

* 

Ο λόγος στην ώρα τον, χ(λια τuιτu(νια αξι'ζει, 
χι αν δεν τον πει; στην ώρα του, τ(ποτα δεν αξ(ζει. 
(τσιτσίνια: <rλιη•()ιΔ) 

* 

Ζωιί χι αγάπη οι δvο μαζ( τι ταιριαστό ζπψιiρι: 
ε(ν'η αγάπη λούλουδο χ' ε(ν'η ζωιί χλωνάcι. 

* 

Όταν σ' εγέvνα η μάνα σου, ο 1ίλιο; εκατέβη, 
χαι uού 'δουε την ομορq;ιά χαι πάλι μετω;{j1η. 

* 

Έ·ι.ε τα πόδια uου ζεστά, την χrψιλιj υου %(!1Jα, 
χαι το στομύ.χι υ · αλu.ψρύ, γιατροι; δι-: ν έχι::ις χψ(α. 

* 

Του αχάριοτου η ψι:ϊ,ιj, τ(_η;;τιο πιΟιiρι μοιιίζει, 
ππυ το γr,μΓζ,ι-:ι; μι-: ν;:ρό χu.ι μονομιιi; ω)ειύ.ζι-:ι. 

* 

Πόσοι χαι ;υ5uοι rι α(νοvωι, το Μντρο ότι αγαπnι;νε, 
χι όταν του q·άνε τον χαρπό, το ι)ι:ντρο ληιηιονο1;11ι:;Ι 

* 

Σαν U.Qϊ,Οντι:ν' ο ιίνθρωπος, θαμπuΊνετu.ι το ιι:υίς τον, 
χαι ι)εν γνuψι"ζ,ει το φτωϊ,ό, ας ε(ναι κι αι)ι;λφr5ς του. 

* 

Ει; τον χu.ρο1•μενο χαιρό,πο)J..ο( φ'λοι λογιr_nJνται, 
μα ιτu.ν γιψ(υ' ο θλι/iερός, r5λu. ξ;:ληιηιονωι1νται. 

* 

Με τον χu.ιψ5 τ_u. ι)ι;uχολα χαι τu. βu.ρά λαφρu.(νουv, 
χι οι πληγωμένες οι χαρδιές με τον χωψ5 ντως γιu.(νουν.(Κr_ψης) 
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Από τα δέντρα δέντρα ναι, κι απ' τα νερά νερά ναι, 

κι απ' άνθρωπον ως άνθρωπο, μεγάλη διαφορά ναι. 
* 

Μία χάρη, όταν θέλεις να την κάμεις και μπορείς, 

κάμε την, διπλιj την έχεις, όταν δεν αργοπορείς. 
(Αvιvφι:λο το πόrιομα, σαν ξεραΟεί το δέντρο') 

* 

Αυτόν τον κόαμο μάτια μου, άλλοι τον είχαν πρώτα, 

και μας τον εδανείσανε, μα δε μας τον εδώ καν. 
* 

Όποιος δεν επερπάτηαε τη νύχτα με φεγγάρι, 

και την αυγιj με τη δροσιά, τον κόαμο δεν εχάρη. 
* 

Μην απελπίζεις άνθρωπο με τη δικιj αου γνr»uη, 

γιατί δεν ξέρεις ο Θεός τι έχει να του δώσει. 
* 

Τα γράφει η μοίρα στο χαρτί, πελέκια δεν τα κόβει, 

κι' ανέ πελέκι ο κόψει τα, η μοίρα δεν τα κόβει. (Κρ,jrης) 

Στου Χάρου τις λαβωματιές, βοτάνια δε χωρούνε, 

μιjτε γιατροί γιατρεύουνε, μιjτε άγιοι βοηθούνε. 
* 

Άνθρωπος διπρόαωπος, ατός του κι απατός του, 

κάνει κακό της μοίρας του, που δεν το καν' ο εχθρός του. 
* * *

ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ Ι3113ΛΙΩΝ 

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

7 

Κ.Α. ΨΛΧΟΥ, ΑΘΗΝΑ/ 1905 

Η λέξη Μουσική παράγεται εκ του ρήματος μάω, που σημαίνει επι
νοείν τι, ζητείν τι διανοητικώς ... Την Μούσα οι αρχαίοι Έλληνες εδόξα
ζαν ως θεά της ψαλμωδίας, του άσματος, n1ς ωδής, n1ς ποιητικής, της 
χορευτικής, γενικά δε κάθε επιστήμης που έχει σκοπό την εξημέρωση 
των ηθών. Αλλ' εδόξαζαν αυn1ν και ως θεά που εμπνέει τον αοιδόν και 
μάντιν. Υπό το πνεύμα δε αυτό απαντά η λέξη στον Όμηρο, ο οποίος 
στην Ιλιάδα και σn1ν Οδύσσεια, εις τας μάλλον ποιητικάς του αναλα-
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μ:τάς r:αι r:ρισίμους στιγμάς του έπους του, την Μούσαν επιr:αλείται. 
Εις αυτόν α:ταντά η λέξη ;-:αι στον πληθυντι;-:ό αοιΟμό Μούσαι, οι οποί
ες στην ΟΜσσεια (Ω,60) ορίζονται εις εννέα: ΚλειιίJ, [ι•τι-'ρ:τη,Θάλεια, 
Μελ.ϊομένη, Τερψιχόρη, Ερατώ, Πολύμνια, Ουρανία ;-:αι Καλλιό:τη. 
Αιιταί εθεωρούντο σι•νάμα ;-:αι ως έφοροι χαι προστάτιδfς των ωοαίων 
τεχνών χαι ε:τιστημών, χυοίως της μουσιχής χαι της ποιητιχ11ς ... 

Την Μουσι;-:ή εΟεώρουν οι αρχαίοι Έυ.ηνες ως εί•Qημα αυτόχQημα 
των Θεών. Και ο Πλάτων ρητά εγr:ωμιάζει αυniν ως 0ΗίJν δ(ίJρον, ο δε 
Πλοίιταοχο; την α:τοχαλεί «σrμν11ν χατά πάντα χαι ΟεύJV εύοψια, θεί
ον τε χαι μέγα» ... Κατά τας μαρτυρίας πofJ.r!Jν συγγραφέων, η μουσική 
α:τοτελυύσε όχι μόνο ανα:τύσ:ταστο μέρος n1ς εr::ταιδεύσεως, αλλά χαι 
των φλοσόφων το τεο:τνότατο ψυχαγιiJγημα. 

Ο Πλάτων λέγει ότι: «Εν n1 παιδεύσει αοχτέον από της μουσιχ11ς», 
η ο:τοία συμπεοιλαμ�άνει χάΟε ψυχιr:11 μόοφωση ... Την μουσιr:11, επίσης 
οι αρzαίοι τυ.ηνες παραδέzονται r:αι ως πολα:τλύJ; ενεογοί•οα ε:τί του 
ανΟριiJ:του. Ο Λριστοτέλης όταν εί:τε το: «Πιiτεοον Οετέον την μουσι
χήν, παιδείαν ή παιδιάν;» θέλησε �εf)αίως ν' α:-ωδείξει ότι η μοl'Οιr:11 
τον άνΟρω:τον δεν τον τέρ:τει μόνο, χωοίς να τον ωφελεί, οι:�τε τυν ωψr.
λεί μόνο, χωρίς να τον τέρ:τει. Δι:τλ1i έχει ιrτον άνΟοω:το ωφΟ.rw η μου
σιr:ή: ψι,ι;,:ι;-:ή ;-:ω uωματιr:ή. Ο ίδιος ιτ,ιλιSσοφος την κάΟuQuη της ψυχτiς

εξαρτά εκ της μουσικής. Ο Θεόφραστος λέγει ότι η μοι•οιr:11 Ωεψ1πε1Jει 
διάφορα n1ς ψυχής πάΩη. Ι I μαρτυρία του δε αυτή εις τους υημrοινούς 
μάλιστα χοόνους της νευοολογίας, είναι r,;τισ τημονι;-:ή αλ11Ωειιι, την 
ο:τοίαν :τεψαματι;-:ά α:τοδrι·ι.vύουv οι οχολές του C!1,ιrcot ;ωι τυυ 
Ι3crn!1cim. Ο Πλάτων ονομάζει την μουuιχτi τροφή της ψυχής ... Ο 
Π υΟαγόρας ως ποος την επανόρΟωοη των ηΟιJJν μεγαλυτrοι1ν διJναμη 
δίδει εις τον αυλόν :ταοά εις την διδαοr:αλία των φιλοοιiφωv. «Ι Ιλείον 
τι των φιλοσόφων δύvασΟαι τους αυλητάς » ... 

Το νόημα της μι�υσι;-:ής δεν διαφrύγrι την αντΟ.ηηη1 r:ανΕνιSς που εί
ναι προιr:ωμένος με νόηση ;-:αι με r:αοδία. Είναι η κuτu.λληλοτέ()u

γλώσσα προς f.κφρuuη των υψηλοτέρων μuς uιuΟημάτων. 11 μουοι;-:ή 
είναι ε:τομένως η μηοτηοιιίJδη ε·ι.είvη δύναμη, η ο:τοία :τοοξrνr:ί στον 
αr:ροατή αίσΟημα ευφψ5συνο, μαλάσσει την r:ω)ίSία ;-:ι1ι ι1vυψεί το 
;τνε1•μα του πέοαv του πραγματι;-:01J zιSομου, εις zαΟαοσιJς, αδιSλους zαι 
υι)n1ί.01Jς οοίζοντες του α:τείοου. Κατά τον Σαιξ:τήοοv ο άνΟοω:τος, ;του 
δεν έχει μουσιzή ·ι.αι δεν συγzινείται υ:τό n1ς α(ψονίας, ε:τλάοΟη διά 
:τσοδοοία zαι διSλο· οι αιοΟήοεις του :τνε1Jματος ι11ποιJ είνω ζοψrίJδr:ις 
ό:τως η νύr:τα, zάΟε δε φίί.τσυ αυτού είναι μΟ.αv. 
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ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

Ι Ι πριinη χριστιανική εκκλησία παρεδέχ()η τη ()εωοία της μετενοα
ρκιόσεως, την οποία διακήουξαν οι Γνωστικοί και ανέπτυξαν πολλοί 
πατέρες της εκκλησίας: Κλήμης ο Λλεξαvδοεύς, ο Λγ. ΙεοιiJVιψος, κ.α. 
Ι Ι Οεωοία αυτή εχαοακτηρίσ()η κατ' ασχιίς, το 553 μ. Χ. ως αίοεση. Την 
εποχή εκείνη πολλοί χοιστιανοί ενόμιζαν ότι η Οεωοία της μετενοαο
κώσεως παρείχε άφΟονο χρόνο στον άνΟρωπο για την προσπάΟεια της 
σωτηρίας του και συνεπιiις ανέ�αλε την προσπάΟεια αυτή. Μία αλή
Οεια όμως που διαστρέφεται, οδηγεί σε πλείστα σφάλματα ... Ι ΙαλήΟεια 
είναι πως ο ανΟρωπος μετενσαρκr,ιJνεται επί της γης, f.ως ιSτου αντιλη
φΟ11 μόνος του, ότι επανέκτηοε τη Οέυη του ως υιός του Θεού. 

17. ΙΊΟΓΚΛΝΛΝΤΑ (!! αι ιτnβιογ(μ�φία ι;�,ός γιόγκι)

*** 

1 Ι χριστιανική Οοηοκεία δεν παραδέχεται τη μετενσάρκωοη. Παλαι
ότερα όμως την παραδεχόταν. Οι τέοσερις πρι!nες Οικουμενικές Σι1νο
δοι παραδέχονταν τη μετενσάρκωση. Οι Σύνοδοι αυτές ήταν και οι πο
λυπλη()έστερες και τη δέχονταν αναντίρρητα. 11 πrμτη όμως Σύνοδος, η 
οποία ήταν και ολιγάριΟμη, έΟεσε το ζήτημα σε ψηφοφοοία. Με διαφο
ρά λίγων μονάχα ι\niφων αρv11Οηκαν τη μετενσάρκωση. Αλλ.ά το κεφα
λαιώδες αυτό ζήτημα της ανΟρώπινης ζωής, δε λι1νεται από την ψήφο 
τριι,ιJν - τεσσάρων επισκόπων, αλλά από την αδυσι,ιJπητη πραγματικότη
τα ... Ο Χριστός όμως ο ίδιος άφηνε να ευνοηΟεί η μετενσάρκωση, όταν 
ρωτούσε τους μαΟητές του: «Τίνα με λέγουσιν είναι;». Ι-Ι ερr,ιJτηση είναι 
σαφέστατη. Δηλαδή τίνος προηγούμενου Προφ11τη μετενσάρκωση θεω
ρσύμαι ότι είμαι; Και οι μαΟητές του απάντησαν ότι άλλοι τον Οεωρσύv 
ως τον Μωυmi και άλλοι ως τον Ηλία. «Και σεις τίνα με λέγεται είναι;» 
Δηλαδ11 ο Χριστός δεν i.σπευσε να διορΟι!Jσει την εσφαλμένη δοξασία 
της μετενσάοκωσης, η οποία 11ταν με πολλσι:,ς τρόπους παραδε;-:ηi από 
το λαό,αλλά ήθελε να δοκιμάσει τη δοξασία των μαΟητι[Jν του γι'Αυτόν. 

/. Γιαλι[!ιΊχη (Ο σιίγ,ωονος πι'εvμαrισμός) 



ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΟΦΟΙ 

ΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣ 
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ιLτυσ:τιίσμιιτα ομι).ιΊις του Κ. Μ ΕΛ/2.'ΣΛΙ'ΟΠΟΥΛΟΥ 

στον «Ιlιι(!vιισσό,, στις 14 Μιι(!τίοιι 1967 

11 αρχή της σοφίας των Πλ11νων χάνεται στα �άΟη των αιώνων. 
Χϊινεται στην αzλύ της Ελληνι-ι.11; ΜυΟολογίας. 

11 ε:τιση1μη το:τοΟετεί στην αοχ1j της [λληνι-ι.1jς Φιλοσοφίας τον 
Θαλή τον ΜιλψJΙο, με τους διαδ&ι:ους του Λναξίμανδgο ;ωι Λναξιμέ
νη. [ίναι οι τρεί; Μιλήσιοι της Ιωνι-ι.11ς Σχολής, οι ονομαζόμενοι κω 
ΦL'Οιzοί. Λ:τ' αυτοί•; :τεονάει στον ΠυΟαγόρα -ι.αι τη Σχολ1j του, στον 
1 Ιοά-ι.λειτο, τους [).εάτες, τον [μ:τεδοzλή, τον Λ ναξαγόρα, τους Λτο
μι-ι.σί•;. Αυτοί είναι οι πgιiηοι Τλληνες οοφοί. Σοφοί, ή μιiλλον φιλό
σοrrοι, ό:τως τους προτιμάει η ελληνιz11 σ�·μνότης. 

11 u' :τεgίοδος της q;ιλοσοφία; ονομriζεται -ι.ω «-ι.οιηιογονιzή», δι6τι 
αντι-ι.είμενο της μεUτης της είναι -ι.υρίως η σί•σταση τnυ κ6ομοι, zι1ι η 
αρχή των όντων. Λ:τό τους σοψστriς και τον Σω-ι.οriτη αοχιι/ι η uνΟοω
:τολογι-ι.ή :τεοίοδος της φλοοοιr,ίuς, με αντιzείμενο εξπriοεως τον riν
Οοω:το -ι.αι τις ηΟιzές αξίες, η1ν zοινωνιzή -ι.ι1ι :τολιτι-ι.1j ζω11. Λι•η1 όμως 
η :τεοίοδο; δεν Οα μας α:ταοχολψJΕι. Θα :τεοιοι,ιοΟοιΊμε ι;τους πι,ιiηυυς 

:του αοχίζουν u:τιS τον Θαλή τον Μιλήοιο. 
Cv τοίrι:οι;, φουνrΛ ιSτι διzαιούμεΟα -ι.ω μ:το(_)οι,με να <1ναζητήοωμε 

την αοzή της U).ηVl'ι.ή; Φιλοοοφίας ποU• :τl_)ιν α:τιS τον Θαλή -ι.ι1ι η1ν 
Ιωνι-ι.ή Σι.οί.11, οτους Θrολόγους :τοιητάς -ι.ω υτα Λι.παία Μι) ()ηjοω. 
Θεοί.ιSγοι :τοιηταί ονομιiζοντω οι μυΟι·ι.οί Οοφε-ι,ς, Λίνος, Ε·ι,μολπος, 
Μουσαίος. Κατ' rπέ-ι.ταση ο Όμηοος -ι.ω ο I Ιοίοδος, ·ι.αΟ,Δς και οι νειiJ
τει__>0ί τους -ι.ω οι,γχοονοι των Μιληοίων Θέογνις zω Φι,J-ι.υλίδης. Των 
Μι•στηρίων η αοι.ή χάνεται υτα ()ri0η της ι1οχωότητος. Στον Ελληνικι5 
ι.ιiΗJΟ, ατύς u:τι5 τα Oι,_)ψzri ·ι.ω τα Εί.ει•οίνια, των ο;τοίων η ιηήχηοη 
ανrι•ιιίο-ι.ι:ται στον Ι l ιι ri·ι.ι.rιτο -ι.ω οτον ΙlυΟαγιSι_)α, 1•πήιιχαν αοχαι6η:
'.)(J. τα Μινωϊ-ι.ά, τα Κιψείοω, τα Μυυτήοια των ΛυzομηδιίJν. Ο Θείος 
1 !ί.(ιτων, ανωμι,ιiμενο; οτα Μ υοτήιιια, λι:γει 6τι ε-ι.είνοι ;του τ11 ίδσu
οr1ν δεν ήnαν riνΟιιω:τοι τι•ι.αίοι, ·ι.αι ι5τι οι μrμυημένοι δrν ήοαν ω.ι.οι, 

:ταψi r·ι.rίνυι :τοι• ψλοοοιr.οί•οαν με τον LJίJHJTύ τι__>ιJ:το, οι «οοΟιi>; :τειμ

ί.οσοφγύτες». 
11 :τρriηη, λοι:τ6ν, ιμλnσοφία εδιδάι.Οηzε στα Λοχαία Μ υοτήιιια Y.(J.L 

δf'ν ήταν γνωοη1 στους αμι:•ητοuς, δFν περιελήφΟη οε ουγγQriμματα. Λ-
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πήχηση αυτής της διδασκαλίας Βρίσκεται στην l:λληνική ΜυΟολογία, ό
ταν επιμελιiJς απαλλαγεί από τα παοείσακτα και όταν σωστά ε(ψηνεύ
εται, καΟύJς και στα ωτοφΟέγματα των επτά σοφιiJν της [λλάδος, οι ο
ποίοι όπως ξέρουμε δεν ήσuν μόνον επτά, αλλά πολύ περιοοότεροι, 
μεταξύ αυτιίJν και ο Θuλής ο Μιλ11σως. Λλλοι από τους επτά οοφούς ή
σαν ο Πιττακός ο Μυτιληναίος, ο /3ίuς ο I Ιιηηνεύς, Μύοων ο Χηνεύς, 
Σόλων ο ΛΟηναίος, Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, Περίανδρος ο ΚορίνΟιος, 
ΚλεόΒουλος ο Λίνδιος, 11 υΩuγιSρας ο Σϊψιος, ο από τη Φαιστό της Κρή
της «σοφός περί τα Οεία» [πιμενίδης, Λvάχαοοις ο Σκι1Οης, Ί::λλην και 
αυτός, όχι εκ καταγωγής, αλλά εκ παιδείας. 

Όλοι αυτοί ωνομάζονταν περιληπτικr,ίJς οι επτά σοφοί της Ελλάδος 
η [πτάς η σοφωτάτη.Κω ήσαν γνωατοί από τα σοφύηατα λακωνικά α
ποφΟέγματά τους 11 γνωμικά. 

Θα αναφέρωμε ενδεικτικriJς μερικά: 
Πρώτα-πρr,ίJτα τα γνωστότατα και σοφιiJωτα Δελφικά γνωμικά: 
ΓνιίιΟι σαυτόν. l\Ιηδέν άγαν. 

Του I Ιιττακού: 
Λρχιί άνδρα δείκνυσι. Συγγνώμη τιμωρίας κρείσσων. 

Του 13ία: 
Οι αyuΟοί ευαπάτητοι. Άκουε πολλά. Λάλει καίρια. 

Πλούτον άδικον φεύyε. 

Του Σόλωνος: 
Μηδένα προ του τέλους μακάριζε. Τα σπουδαία μελέτα. 

Γηράσκω αεί πολλά διδασκόμενος 

Του Γlερίανδοου: 
Λι μεν ηδονuί Ονφαί, αι δε αρεταί αΟάνατοι. 

Ι\·Ι ηδέν χρημάτων ένεκα πράτειν. 
Του ΚλεόΒουλου: 

Βία μηδέν πράττειν. Μέτρον άι11στον. Λδιχίuν φεύyειν. 
Του Χίλωνος: 

Χρόνου φείδου. Πρεσβύτερον σέβου. Μη επιΟύμει αδύνατα. 
Του Ανάχαρση: 

Πολέμων ανθρώποις αυτοί εαυτοίς. 

Του ΠυΟαγόρα: 
Ου τα πάντα τοις πάσι ρητά. 1\'111 εν πολλοίς ολίγα λέγε, αλλ' έν 

ολίγοις πολλά. Σιγάν την αλιίθειαν, χρυσόν έστι Οάπτειν. 

Όπως Ι1λέπομε, η uποφΟεγματικ11 αυτ11 φιλοσοφία έχει Ι1α0ύτατο η

θtχό και κοινωνικό περιεχόμενο, και έχει προηγηθεί της ;ωσμολογικής 
πFριόδου της φιλοσοφίας. λλλά δεν είναι εύκολο να σπάσει κανείς το 



12 

ταιι-τοί, των :ταοαδεbεγμέvωv. 
Ττσι, ;ταραμεοίζοντας τη σοq{α των Μι•στηρίωv, των Ωεολόγων ποι

ητιίJν ;ωι των ε:ττά σοφών της ΕΗάδος, σημειιίJνουv σαν αφετηρία της 
Lί.λψι%1iς φιλοσοφίας τον Θuλ11 τον Μιλ1jσιο, τον ε;τοvομαζ6μFνον 
Πατέρα της φιλοσοιrίuς, τον αοχηγέτη της Ιr,Jνι%1jς Σχολής. 

Η φιλοσοφία των lιiJvωv είναι συνδεδεμένη με τη φι•σι%ή [;τιι.mjμη. 
Εξετάζει το ποόr1λημu η1ς συστάσεως της ω.ης %αι του κόσμου, καΟώς 
%αt της αοχ1jς των ύ,'ΤιιJν. 11 φιλοσοφία η1ς Ιωνι%ής Σχολ1jς εσφαλμένως 
νομίζεται υλιοτι%1j. Οι Ίωνες ΟεωροιΊν τη φύση έμψυχη. Θα εξατάσωμε 
τους τρεις Μιλησίους, που α:τοτελούν η1 }:χολ1i των lιiJvr,Jv 1j Φυσικών. 
[ίναι ο Θuλ1iς, ο Λναξίμανδοος και ο Λναξιμέvης. 
ΘΛΛΙΙΣ Ο Ι\'ΙΙΛΙΙΣΙΟΣ (264 - 546) 

Τζησε περί:του το 600 ποο Χοιστού, δηλαb1j 100 χριSνια ποιv από 
τους Μηbι%ούς :τολέμο1 Υς.Ο Θαλής 1jταν πρωτοπ6ρος γιu την Fποχ1i του, 
φυιΗ%ός ε;τιστ1jμων %αι συγχρ6νως φιλόσοφος. ΙlοιiJτος αυτός μεταξύ 
των Ελλήνων υ:τrλόγισε και ποοείπε έ%λειψη του !-Ιλίου, που έγινε τον 
Μr.

ϊ
ίο του 585 :τ.Χ. ΚατωJ%εύuσε διαστημόμFτ(_)Ο, για να υπολογίζει την

u:τόσταση των :τλοίων α:τό την :τuψ1λία. ):δίδαξε τον νυχτψινιS προοu
νuτολισμcS α:τύ τον αοηριομό τη; Μι%Qάς ί\Q%του. Lαν π(_)ιιJτιψχι%1j 
οι.•υία Οεω(_)ΟΙ!σε το Ύδωρ, α:τό το ο;τοίο τu ;τ(ιντα :τοοέοχοντω. 11 ιJλη 
δεν είναι άψυχη %αι νΕ%(_)ή, αλλά ζωνταν1j %ι1ι έμψι,χη. Ο κόομος είνω 
γFμϊιτος α:τ6 Οι-ού;. «Τον %όυμον έμψι•χον %UL <'iαιμ6νων πλψ_)η» γοά
φει ο Διογένης ο Λαέοτιος, uναψ.ρόμεvος ιηις διδωJ%ι1λίrς του Θαλ1j. 
Ο ίδιος ο Θαλής δεν έγοαψε τί:τοτα. ΚάΩε :τλψ:_�οφοοία την έχομε από 
τους μεταγFνέστεοους. Ο Θαλιjς απέφευγε την κρεοφαγία, την πολυ

φαγία και την οινοποσία, καΟιός και κάΟε απώλεια χρόνου. }:υγ%αωλέ
γεται μεταξιi των Ε:ττά σοφ<ίJν. L' αυτ6ν α.-τοδίδονται τα γvωμι%ά «Χα
λε:τι5ν Fαυτι5ν γνι;Jναι», «Μη π6.ι1ι πίαηυε», «Ειοήνην αγι1;τα», «Ουδέν 
τον Οι1νατον διαφέοειν του ζιjν» ... 
ΛΝΛΞΙΙ\ΙΛΝΛΙ>ο� (6Jυ - 545) 

}:ί,γχοοvο; με τον Θαλ1j, αν %αι κ6.:τως νει;ηεοος, ήων ο συμπολί
τη; τοι• Λvαξίμ11νδοο; ... Ο Λναξίμανδρος σαν :τοωτr1οχι·ι.ή ουοία OεrJJ
ooιJιJF το ί\:τειρο, :του είνω στοιχείο ϊιφΩ11οτο %αι αΟ(J.νιηο, ι1;τιS το ο
:τοίο τι1 :τάντα ;φοέοχονται, για να ξαναγυι_Jίοουν %αι :τάλι ο' αυτιS κατ6 
το τέλος της μο(_)ψt%1iς τους υ:-ι<J.(_)ςεω;. Δεχόταν, <'iηλαί'iιj, την ανι1%ύ%λη
οη, :-ιου α:-ιοπλοιΊι1ε διbασ-ι.αλία των Οοφι·ι.ι;Jν. Το ί\:-ιΕt(_)Ο είναι <1.μοο
φο, δrν έχει οχ111ια, οί•τε ιιοοιι,ή. Είναι αvι;Ji.r:Ooo %r1ι ωι;Jvω. Λ:-ι' αυτό, 
με μια διαο%ή -ι.ίνηοη, οχηματίςοvται οι μοσφι'ς, τα όνω, %rJ.0ε τι που υ
;τ(J.(_)χει. ΛJ.λά %ά0r μο[>ψ%ι5 ιι,Οείψται %ω με τη ί'iιω.υοη της μcψφής, η 
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ουοία ξιιναγυρίζει στο ιί.μ<ψφο και rωί>νιο ί\πεφο. 
Ο Λ ναξίμανι\ι_1ος {λεγε ότι στον ατελl' ύτητο χrίJLH) του υι1μ;ταντος υ

πάρχουν αναρίΟμητα κοομικά συστ11ματα, κω rι(_)<JJτος στην Ελλϊιδα, 20 
αιιίJνες Π(?lV α;τ6 τον Κοπf'Qνικο, εξrφοαοε την το).μ1κηi ιδrα ()Tl η Γη 
αιωοείται υτο διάστημα. Ο Λvαξίμανδοος λέγπαι 6τι κuται1κ1'ι}αοε το 
ποιίrτο ηλιακ6 ωοολ6γιο κω ιSτι Fοχεδίιωε χάl_)τη της Γης κω του Ουρα
νυι:ί. 
ΛΝΛΞΙΜΕΝΙΙΣ (585 - 52Χ) 

Ο Λνιιξιμένης, νl'<ίηεοος ιιrι6 τους άλλους δι,ο Μιληοίοιις, ήων μιι
Οηηiς του Λvαξιμάνδοου. Θεωl_)ΟlJΟΕ σαν Πl_)(ιJΤαοχικ1i ουσίιι τον Λέοα, 
ο οποίος βοίοκετω ΟΙ' ωiναο κίνηοη και μrτrψολή. « Μαν6μενος», δη
λαδή αεροι,μενος, Οεομαίνεται και μεηψω.λεται σε nul_). 1 Ιυκνούμενος 
ψuχοαίνετω, συστrλλετω και μεταf-\άλλεται υε ι,δωο και ΠΕl_)ωτέοω σε 
γη. Ο Αναξιμένης εδίδr.ωκl' 6τι η αοχή που f·μψυχιίJνει ·ι•;τιί.οχει μέσα 
στην ύλη ... Ότι το ψ<JJς της ΣF λ1iνης οφf·ίλεται οε αντανϊικλ<ωη αrιιS τον 
Ί Ιλιο. Ότι οι εκλF ίψf-ις του Ι Ιλίου κω της Lf' λ11νης ποοr ι�χοντω α;τ6 
την rιαρεμf-\ολή ουρανίων σωμάτων, rιιψυμοίων με η1 ΙΊi, τα οποία ;τερι
φέι�υντω οτο ιη,μ .. ,αν ... 
Ο ΙΙΥΘΛΙ 'ΟΙ>ΛΣ ΚΑΙ II ΣΧΟΛΙΙ ΤΟΥ 

Ο ΠιιΟαγύρας υ 2:<ί.μιυς είναι ίοως η μl'γuλι•ΤF[>η μιψφή της Λl_)χαί
ας Ελλάί'Jος. Μολονότι ι5χουν γοωpFί τι1οα πολλά γι' r.ωτύν, τί:τοτα i:iεν 
είναι εξακι�ιΙ-\ωμι'νο. Οι νεοπλωωνικοί Ποι�φι\1ως και 16μf-\λιχος ι5-
γgαψαν f-\ιογραφίFς τους, αλλά 8 αι<ίJνf·ς μFτϊι το rJάνατ6 τοι,. Θεωψίται 
βr,βαιον ότι ο ΠυΟαγύοι1ς γενν11Οηκε υτη Σϊψο, την ο:τοία εγκατι'λειψε 
εξ αιτίας της τυραννίδυς του 1 ]υλι•κοάη1. ί\λλοι τον παι�οι•σιάζοιιν μα
Οηηi τοι, Φερεκύδη και άλλοι τοιι Λναξιμ(ινi:iοοι• κ<1ι άλλων. Λφοι, ταξί
δεψε στην Λίγυ;ττο κω στην Ελλάδα εγκατωπϊιΟψε στην Κο6τωνα της 
Κάτω Ιταλίας. Λrγεται ιSτι ση1ν Λίγι•:ττο εμι11irJη στα Λιγι•:ττιακά Μυ
στ11ι�ια κω 6τι στην Ελλάδα έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές α;τύ τους ιε
ρείς η1ς [λευσίνος (6:του ο ΙFοοφάντης τοι• ;ταρεχιίJ(_)ηοε τη Οωη του 
στα Μυσηiοια) και του Μαντrίοι1 των ΔελφιGν (το ο:τοίυν ανεμόψ(!ω
σε). Στην Κρ6τωνα ίδοι•σε τον Γ!υ0αγ6οrιυ Δfl1μ6 11 Σχολ1i, το πrQίφη
μον «Ομακοείον», 6:του i:iεχ6τuν μαΟητάς, αφού τους υ:τrΙ-\ιιλε σε αυ
ση1Q1j εξέταση. Οι μαΟηωί α;τοτελυύσαν τl_)Fις τ6ξrις 1j μ6.λλον τοεις 
διuδοχικυίiς βαΟμοί•ς μι,ψ1rως και ζοί•οαν όλοι κοινοβιακιGς, σιΊμφωνα 
με τα δωQικά έΟιμα, υποχοει,ηιι5νοι ν' ακολουnσίiν ωοισμένους κανόνες 
αυστηρής ζω1iς και ;τειΟαρχίας. «Γ!ι•Οαγόοειος τρ6:τος του f1ίοι 1». Ί /ταν 
μια rιρακτικ1j εq 1αρμογ1j της διδασκαλίας των Οψρικr/Jν. 

Ο Πυ0αγ6ρας δεν έγοαψε κανι5να rογο. Τα ωτοφ0ι5γματ6. του τα ε-
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χάραζαν ιπη μν11μη τους οι μαθηταί του, :του είχαν α:τf'ραντο θαυμασ
μό και σεβασμό για τον Διδάσκαλο, λέγοντας «Λυτός έφα». Πάση της 
διδασκαλίας του λέγεται ότι ήταν η αθανασία της ψυχής, που περνάει 
από αλλεπάλληλες ενσαρκώσεις σε διάφορα ανθρώπινα σώματα, ανα
λόγως του τρόπου ζωής κατά τον προηγούμενο βίο ... Για τον ΓluΟαγό
ρα έλεγαν ότι Οuμόταν 10 ή 20 ποοηγσύμεvες ενσαρκιi)οεις του σε με
γάλους ήρωες και σοφούς της παλαιάς αοχαιότητος και έτσι εξηγούσαν 
την κατα.,ληκτικ1j :τολυμάΟειά του και την υ:τFρανΟοιi):τινη σοφία του. 
Τον Οεωοούσαν υιό του ΛπόιJ.ωνος και έλεγαν ότι είχε τη δι1ναμη να 
κάνει θαύματα, να Οερα:τει1ει ασΟενείς, να :rΤ(_)ολέγει τα μf'λλοντα. 

Κατc! τον ΠuΟαγόρα ουσία των όντων r,ίναι ο αοιΟμός. Τα πάντα 
«εγένοντο κατ' αριΟμόν», δηλαδ11 σύμφωνα με αοιΟμητικές αναλογίες. 
Και οι νειi)τερες ανω:ω.ύι ,εις της Φυσικής ;ωι της Χημείας επιβεf1αιι!J
νουν την α:τοκρuφιστική διδασκαλία του 11 uΟαγόοα, κατά την οποία τα 
πάντα είναι διατεταγμένα με τάξη και αο1ωνία. Ι Ι αrrόκουφη αριΟμολο
γία ή αριΟμοσοφία α;τοτελεί μι\1ος της διδασκαλίας του Ι ΙυΟαγόρα, ο 
ο:τοίο; διετύ:τωσε το :τεοίφημο «Πι•Οαγόρειο Οει[)οημα» και είχε ανα
γράψει στην είσοδο του Ομακείου «Μηδι,ίς αγεωμέτοητος εισίτιJJ)). 

11 μουσικτj κατέχει επίσης σημαντική Ο:::σιι στην ΙlυΟαγόρεια Σχο
λή. 11 μουοικ11 αομονία βασίζεται σε μαΟηματικι'ς ανυλογίrς. Για τον 
11 ι•Οαγόρα Ο.εγαν ότι άκουγr, τη μοuοι κ1j :του έκαναν, καΟι!1ς i'Jιέτοεχαν 
το διάστημα, τα οuοάνια σι!ψατα. Οι Γ!ι•Οαγύρειοι εγνιΔοιζαν ότι η !'η 
και οι άλλοι :τλανήτες κιvοι\νται στο διάστημα, ιrιΊμφωνα 1ιr νι)μους που 
r)ασίζονται όλοι σε αοιΟμητικές σχέοεις. Οι ΙlυΟαγιiρι:ιοι άρχιζαν την
ημέρα τους με μουσική, ξυπνώντας πριν απιi την ανατολτί του ηλίου,
αφού πρώτα έπαιρναν το λουτρό τους και γυμνάζονταν. 'Ετσι επεδίω
καν τον καθαρμό σώματος και ψυχής. Και κάΟε llράδυ, πριν κοιμη
θούν, έκαναν αυστηρ6 αυτοέλεγχο στις πράξεις τους της ημέρας. 
«111) παρέllην; Τι δ' έρεξα; Τι δε μοι δέον ουκ ετελέuΟη;)) (Τι κακ6 έκα
να; Τι καλό έκανα; Τι καΟήκον είχα να κάνω και δι:ν το έκανα;) !:τη
ρούσαν αuοτησούς κανόνες ζω11ς. Οι καν6νr.ς αυτοί ουΟμίζονταν α:τό η
Οικι'ς ιψzές ανωτέοα; :τνυή;. Οι νευψίηωτοι ήταν υrrοχοεωμένοι να 
τηοούν αυοτηι,:>ή και α:τιSλυτη οιγή. Ί /ταν οι «ακοι!ομι1τικοί», δι6τι μό
νον ν' ακούν είzαν δικαίωμα, ι5χι όμως και να μιλυι1ν. Κανένας δr:ν έ
τιιωγε κρέας 11 κουzιά. «Κοέας zαι κυάμου; μη τοιΔγFιν,). 

ί\νδιμς και γυναίκες ήταν αδιαzυίτως hε-ι.τοί στο Ομu.κοείον και ι
σότιμοι. 1 Ιολύ φυυικ6, αιr.ού ·,ωτϊι τι; διδιωκαι.ίες του I Ιι1Οι1γ6ρα οι ψυ
χr'ς ενσαοzιίJνονται :τότε οε σι!ψατα ανδοιίJν, rrύτε οε οι!ηιατα γυναι
zών. Οι Πι•Οαγύψιυι συνδέονταν μεταξύ του; με (ψοη·ι.τους δεσμούς 



15 

αδελφότητος και είχαν μυστικά σημεία, με τα οποία αναγνωοίζοvταν 
μεταξύ τους. 

Για τον Οάνατο του ΙlυΟαγόρα δεν υπάρχει βεβαιωμένη πληροφο
ρία. Λέγεται ότι κϊιποιος υποψψpιος μαΟητής, που δεν έγινε δεκτός ξε
σήκωσε τον όχλο εναντίον του Il υΟαγόρα και επυρπ6λησε τη Σχολή, 
μαζί με το διδάσκαλο και τους μαΟητάς. 

Η επίδραση του ΠυΟαγόρα δεν εσταμάτησε με τον Οάνuτό του. Επί 
μακρούς αιr.ίJνες οι ΠυΟαγόρειοι ξεχι:iφιζαν από το ήΟος τους και την α
ρετή τους. Λυτό δείχνει ότι ο ΙlυΟαγόψιος Δεσμός Οεμελιι.ίJΟηκε πάνω 
σε σοφές βάσεις. Οι ΠυΩαγ6οειες διδασκαλίες επr.δρασαν επάνω στον 
Πλάτωνα και στους Στωϊκούς. Οι ΝευπυΟU;γιSψιοι κuι οι Νεοπλατωνι
κοί σ' αυτr.ς εστήριξαν τη μυστικιστική ροπή τους. Οι Ι ΙυΟαγόρειοι δια
κρίΟηκαν όχι μόνον σαν φιλόσοφοι, αλλά κω σαν ιατροί, Οεμελιώνο
ντας τη φυσικ11 υγεία επάνω στην αρετή και στην αρμονία του σι!Jματος. 
Επίσης διακρίnηκαν γιά τον λιτό τρόπο ζωής τους ... 
ΙΙΡΛΚΛΕΙΤΟΣ (544-484)

Ο Ηράκλειτος γεννήΟηκε στην Ί--;:φεσο ... Λντίπαλος της τυραννίδος, 
καΟώς και της οχλοκρατίας, αποσύρΟηκε στη μόνωση του Ιερσίi της Ά
ρτέμιδος, αηδιασμένος από την παρακμή της εποχ1iς του και τη χαλά
ρωση των ηΟών, που έφερε ο πλούτος και η κατάκτηοη της Εφέσου από 
τους Πέρυας. Ο I Ιράzλειτος αvrζ11τησε την ΛλήΩεια στην αυτο-συyzέ
ντρωση και έγραψε έργο «περί φι3σεως)) στο οποίο μεταχειρίζε-ται χτυ
πητές ιερατικές φράσεις, πλούσιες σε εικιSνες, αλλά βραχύλογες και 
σκοτεινές, σαν χρησμσύς Μαντείου. Ι'ι' αυτό ονομάστηκε «Ηράκλειτος 
ο σκοτεινός)) . 

Ο Ηράκλειτος φρονεί ότι οι αισΟ11σεις δεν ruτορούν να δι;JΟουν α
σφαλή γνι;1ση, και γι' αυτό στηρίζεται στη νόηση και στον λόγο.Θεωρεί 
τον κόομο σαν ενιαίο Ολον, το οποίον ούτε yενν11Οηzε, ούτε θα πεΟά
νει. Το ενιαίο Όλον αποτελεί τη θεότητα, το πάνσοφον Ί::ν. Αλλά βρί
σκεται σε διαρκ11 ροή, σε αδιάκο;τη εναλλαγή. [μφανίζεται συνεχr;Jς με 
νέες μορφές. Το κάθε τι αλλϊιζει, περνάει από διαφοοετιzές καταστά
σεις, μεταl-\άλλεται. «Πάντα ρει)) ... «Πάντα χωρεί και ουδέν μένει)). 
Υπάρχει, λοιπόν, r,να αιώνιο Γίγνεσ Οαι, σε διαοκ11 οοή και κίνηση. Πί
σω όμως από τη μrταβολti υπάοχει ο 0Fίος Λόγος ... 

Ύψιστο αγαθό κατά τον Ιlι.ιάχλει το είναι η εναι.ιμόνιση με ΤΙ] Οεία

διάταξ11 του κόσμου. Ευδαιμονία της ;τολιτείας είναι η συμμόοφωση ό
λων με τους νόμους της πόλεως. Στις Ορησχευτιχές δοξασίες ο Ι Ιρά
χλειτος απέδιδε συμβολική σημασία και ήταν αντίΟετος με τη λατρεία 
των αγαλμάτων και τις αιματηρές θυσίες ΠQΟ τους Οεούς της ε;τοχ11ς 
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τοι•.Ο Ι !ράr:λειτος Οεωρrίται ο βαΟύτερος μεταξί• των ;τροσωκρατιr:ιδν 
q:ιλοσόφων. Λέγεται ότι τις φιλοσοφιr:ές τσι ! ιδέες τις ;τήρr. α:τ6 τις δι
δασr:αλίες των Οοφιr:rίJν. ΙlιJΟσq:ιλείς του ιδέες είναι η ενότης τοι• 
Όλου, η διηνεr:1jς εναλλαγ1j r:αι η νομοτέλεια της r:οσμιr:1jς τάξεως. 
Λείζωον Γ!ι•ο, αιιίJνιον ΓίγνFοΟαι, αr:ατά;ταυστη αναr:υr:λιr:1j δημιουρ
γία. 
ΟΙ ΕΛΕΛΤΛΙ 

Σύμqωνα με n1 Σχολ1i της [λέας, ο r:όσμος είναι μπαfΗ.ητός, αλλά 
το «Είναι» ;ταραμένει αναΗοίωτο ;-:αι ενιαίο. Γι' αυτό, το έμfΗ,ημά της 
είναι «Cν το :ταν». Ιδοι'τ1jς της [λεατιr:1jς Σχολ1jς είναι ο Ξενοφάνης ο 
Κολοrμδvιος. 
Ξενοφάνης (570-475) 

[γr:ατέί.ειψε νέος την :τατρίδα του ΚολοφυJνα, όταν r:ι•οιει•Ωηr:ε α
:τό τοι•ς I Ιέσσας, ;-:αι αφού ;τεοι:τλαν1jί)η;-:ε οuν [_)αψωδ6; ΟΕ <'iιάφοοες 
χrίJQες, εyr:αταστάΟη-,�ε στην [λέu τη; Κϊιτω Ιταλίας. Er:Fί έy[_)αψε δύο 
ε:τιr:ά ;τοιήματα, r:αOr;Jς ;-:αι οατι(_)ιr:ά ;τοι1jμuτα στα ο:τοία ει1ατίριζε την 
;ταοur:μή των !ιΔνων, :τοι• τοι-'ς δι{.ιι,Οrψε ο ;τλούτος ;-:αι η χλιδή, r:uΟώς 
r:ω τον Όμηρο ;-:αι τον Ι Ιοίοδο, διι5τι :ταροι•οιάζοι•ν τους Οεοίiς uνΟρω
;τιψορψr:ούς ;-:αι με uv0orJJ:TlV(1 :τάΟη . ο Ξενοιι.άνης, uντίΟπα α:τι5 n1 
μ6νι,ΗJη τοι, Ι Ιοω�λείτοι•, αyα:τοιΊσε τη ιπεν1j ε;τωμi με τον λωS ... Τις φι
ί.οοοιμr:ές του ιδέrς εξέταοε ο' ένα :τοίημα, �-;τιγψ1ιr.ύμrνο «! Ιrοί φιΊι1r,
ως». 

Ι I βαοιr:1j ιδf.α της <f.ιλοοοψr:ή; r:οομοΩεωοίας του r,ίνω η ι'νι'Sτης 
των όντων, το :ποί<(-)]!tο «'[ν το ;τ<1ν» των l)xατ1JJV ψλοιΗSψ,Jν. «Εν το 
;ταν» είνω η χωc,ίς γ{.νvηι1η r:ω ιι,Οορά Οει5τη;, ι1μοιι1 ;τ(ιντοΤΕ ;τοος τον 
Eίll'T() της, δηλαδ11 uιιrτuf1ί.ητη, ο «Εις OrιS;» rίνω ιιιΊμφι•τος μι: τον 
r:ι11ηιο, τε i.r ίω; i'\ιωι.οψτι r:6ς u:τιS τοι •ς ΟεοιΊ;, ιS:τω; τους ψ1\'Τ<Jζπω ο 
ί.αιS; α:τιS τις ;τεοιγσαψ"; των :τοιητrι'Jν ... 
11 <1 ρ μ ε ν ί δη ς: (5�0-470) 

Ο 1:ί.F<Jτη; 1 Ιι1σμενίδης r:αωγύταν α:τύ μηω.η :τολιτrι,ι\μr,vη οιr:ο
γι-'νrια. Λί.ί.' ο 1 !ι {)αγ6ψιο; οιο(ω·ι.<1ί.ιSς τοι• Λμrtνία; τον έ:τωιr να 
:τι1οτιμ1jοει n1v ηψμί<1 της ψλοοοιr,ί<1ς u:τιS niv ωοαz1i της :τολιτιr:ής. 
:ϊτι; Ι Ιι•Οrηιiψιr; i'iιi'\ω;r:αί.ίrς οιμΟ.ιΊ n1 γνιi)(ιη ιiτι η ('η f'ίνω υφωοι
·1.11, 6τι τη; :ϊεί.1jνη; το <ι.ω; :Ί(}οέοzrτω α:τ<S ι1ντι1νιJzι.αοη τοι• 1 Ιλίου, <iτι
ο Λ:τοο:τrι)ίτη; r:ω ο Λυγεοιν(\; ( Ί :ο:τrσο; r:ι1ι Εωοψ\)();) r·ίνω το ίδιο
()l'QίJ.Vl() οrίψυ, δηί .. i] Λ<ι.c,οΝτη. Λ[_)yιSπιΗι α·ι.οί.οιΊΟηοr' τις i'\ιi'\ι1<J"Ι.(1-
ί.ίrς τοι• ΞrνοψJνη r:αι z<η<λ το :τυψ1δrιγμι1 του ι�ι<'Ηlπι.ω.οι, του rξέΟε
οr τι; υ:τιiψει; τοι• ο' ,:νιι :τοίημ<1, υτηv αoz1i του ο:τοίοι 1 τr1.ξιi'iι:ιΊει 1ι' r:
νr1 ίλ[_)JlU :τοο; τη 0Hi, η ο:τοία τοι-' υ:τοr:υί.ιJ:ττrι την Λί.ήΟι'Ι<1 zω του υ-
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ποδεικνύει τις ψεύτικες δοξασίες των ανΟρώπων. Κατά τον Ι Ιαρμενίδη 
μόνον το Όν υπάρχει. Το μη ον δεν υπάρχει. Το Ον δεν έχει ούτε αρχή, 
ούτε τέλος. «Νυν έστιν ομού παν εν ξυνεχές». Ι::ίναι αιι!Jνιο, αμετάβλη
το, ακίνητο και αδιαίρετο. Τα πάντα απ' αυτό εκ;τορεύονται και περι
λαμβϊινονται μέσα u' αυτό. Όλα τα πράγματα βρίσκονται σε διαρκή 
ροή. Ιlίuω όμως από τη φαινομενική αλλαγή υπάρχει το όντως Όν, το 
αναλλοίωτον Είναι. Οι αισΟήσεις δεν είναι δυνατόν να αντιληφΩαύν την 
αληΟινή ουσία. Ο κόσμος των αισΟήσεων είναι απατηλός. Μας δίνει 
«δόξαν» των πραγμάτων και όχι (<γνr.όσιν» βεβαίαν και ασφαλή, την ο
ποία ζητεί ο φιλόσοφος ... 

Ζ 11 ν ω ν κ α ι Μ έ λ λ ι υ υ ο ς Ο Ζήνων και ο Μέλισσος εί
ναι οι διάδοχοι του Ξενοφάνη και του Παρμενίδη στην Ελεατική Σχολή. 
Ο Ελεάτης Ζήνων - άλλος είναι ο Ζ11νων ο Κιτιεύς, ο ιδρυτής της 2:τωϊ
κής φιλοσοφίας - ήταν ο αγαπημένος μαΟητής του Παρμενίδη. Ο Σάμι
ος Μι-:λισσος, ήταν ναύαρχος και νίκησε τον στόλο των ΛΟηναίων. Έ

γραψε σύγγραμα «Περί φύσεως ή περί του όντος», απευΟυνόμενος 
στους φιλοσόφους και υποστηρίζοντας το ενιαίο, την αφΟαρσία και την 
αιωνιότητα του όντος «Αεί ην ό,τι ην και αεί έσται». 

Λυτοί ήταν οι σημαντικώτεροι φιλόσοφοι της Ελεατικής Σχολής ... 
Μετά τον ΠυΟαγόρα, τον Ηράκλειτο και τους Ελεάτες ερχόμαστε 

στον Εμ:τεδοκλή, τον Αναξαγόρα, και τους Λτομικαύς, με τους οποίους 
τελειώνουν οι παλαιότεροι από τον Σωκράτη και του σοφιστάς Τ:λλη
νες φιλόσοφοι. 

ΕΜΠΕΔΟΚΛΙΙΣ (495 - 435) 
Ο [μπεδοκλής καταγόταν από αρχοντική οικογένεια του Λκράγα

ντα της Σικελίας. ΑκολουΟώντας το παράδειγμα του πατέρα του Μέτω
να ανακατεύτηκε ενεργητικά στην πολιτική και κάποτε οι Ακραγαντί
νοι του προσέφεραν το βασιλικό στέμμα, το οποίον όμως ο [μπεδοκλής 
αρνήΟηκε, όπως παλαιότερα ο Σόλων είχε αρνηΟή την τυραννίδα των 
ΑΟηνών. Αργότερα οι διαΟέσεις των συμπολιτι.δν του μεταβληΟήκανε 
και ο Εμπεδοκλής εξορίστηκε στην Πελοπόννησο, όπου επέΟανε ... Από 
τα συγγράμματά του εσώθηκαν μόνον αποσπάσματα από δύο ποιήματά 
του «Περί φύσεως» και «Καθαgμοί», στα οποία είχε εκθέσει τη διδα
σκαλία του. Όπως ο ΠυΟαγόρας, έτσι και ο Εμπεδοκλής είχε σχεδόν 
Οεοποιηθεί από τους συγχρόνους του. Του απέδιδαν υπερανΟρώπινες 
δυνάμεις, τις οποίες και ο ίδιος ισχυριζόταν ότι είχε, λέγοντας ότι θυμό
ταν τις προγενέστερες ενσαρκώσεις του, ότι εθεράπευε αuΟενείς και ε
πέβαλλε τη θέλησή του στα στοιχεία της φύσεως. Εδίδασκε ότι, με την 
κάθαρση και την αγνότητα των αισθ11σεων και του νου, δύναται να χυ-
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ριαρχηθεί η φύση. Ο Εμπεδοκλής, όπως ο Πυθαγόρας και  οι 

Ορφικοί, εδίδασκε την ακρεωφαγία. 
Ο Εμ:τεδοκλ11ς, ερμηνεύοντας τον φυσικό κόσμο, προσπαθεί να 

συμΒιΒάσει τις απόψεις του Ηρακλείτου, δηλαδή την αδιάκοπη μεταΒο
λή και ρευστότητα, το αιιίJνιον ΓίγνεσΟαι, με τις απόψεις των Ελεατών, 
δηλαδή το άφθαρτον και αναλλοίωτο Είναι, καΟώς επίσης και με τις δι
δασκαλίες των Ιώνων φυσικtJJν περί αρχεγόνων στοιχείων. Ο Εμπεδο
κλής είναι ο πατήρ της θεωρίας των τεσσάρων στοιχείων (πυρ, ω1ρ, ύ
δωρ, γη) από τα οποία αποτελείται ο κόσμος. Τα πάντα προέgχονται α
πό τη διαφορετική ανάμιξη των αγέννητων, άφθαρτων και αναλλοίω
των στοιχείων, τα οποία ονομάζει «ριζώματα πάντων». Τα στοιχεία α
ναμιγνύονται και α:τοχωρίζονται, «μίξις και διάλλαξις», α:τό δύο αντίρ
ρωτες δυνάμεις, τη «φιλότητα» και τον «κότον». Φιλότης, στοgγή, αομο
νία, Αφροδίτη, είναι η δύναμη που ενώνει τα στοιχεία. Και κότος ή νεί
κος είναι η δύναμη :του αποχωρίζει και διαιρεί τα στοιχεία. 

Τοιουτοτρό:τως, το ύδωσ του Θαλή, το άπειοο του Αναξιμάνδρου, 
τον αέρα του Αναξιμένη, τον αριΟμό του Πυ0αγι5ρα, το αείζωον πυρ 
του Ι Ιραzλείτου, αντικαΟισ τά στον [fLϊεδοκλή η φιλι5της και ο κι5τος, 
που προκαλούν την ένωση και τον χωρισμι5 των στοιχείων, τη γένευη 
zαι φΟορά των όντων ... 

Η διδασκαλία του [μπεδυzλή Οεωρείται ι5τι εμπνέεται από τους 
Ορφικούς και τους Π υθαγορείυυς. Απαγορεύε ι τις αιματηρές Ουσίες

και την κρεωφαγία και α.,οδοκιμάζει τους πολέμους σαν γέννημα του 
κότου. Κατά τον μυ0ιzι5 χρυσι5 αιι;1να ο πι5λεμος ήταν άγνωστος, διιSτι 
τι5τε Βασίλευε η Κύ:τρις, δηλ. η αγάπη. Γι' αυτι5 ο Εμπεδοκλ1iς συμf1υυ
λεύει τη συμφιλίωση των πι5λε())ν zαι τη συναΜλφωση των ανΟρι;1πων ... 
ΛΝΛΞΛΓΟΙ'ΛΣ (500- 428) 

Ο Αναξαγόρας ο Κλαζομένιος καταγι5ταν zι' αυτιSς από αρχοντική 
zαι πλούσια οικογένεια, α)J.' αδιαφόρησε για την πολιτιzή, παραμέλη
σε την περιουσία του, και αφουιι.ίJΟηκε αποzλεισπι.ά υτη μελ{τη. Αντί
Οετα α.,ό τον [fL,εδοzλή, δεν είχε zανένα δεσμό με τις Οgφικές διδασ
καλίες και τη μυστιzιστιzή ροπή, στηριζόμενος στη διανι5ηση και στον 
ορθολογισμό για να λύσει το πρόΒλημα της γνι;Jσε())ς του κόσμου, κατά 
τα ;τρότυ:τα των ΙιΔνων φυσιz<JJV. 

Ο Αναξαγόρας εγzατέλειψε τuς Κλαζομενάς zαι ήλΟε στας ΑΩήνας, 
όπου έζησε 30 χρόνια σε στενή συναναστgοφή με τον Περικλή, την Α
σ:τασία, τον Φειδία zαι τον Ευριπίδη. Αλλά η δημαγ())γία έκανε τον ό
χλο να δυσ:τιστεί προς τον Ίωνα φιλόσοφο, με την πρόφαση ι5τι οι διδα
σzαλίες του ήταν αντιθρησzευτιzές. Και ο μάντις ΔιοπείΟης έπεισε την 
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εκκλησία του Δ11μου να καταδικάσει εκείνους που δεν τιμσιJν τη θρησ

κεία, αλλά διδάσκουν «αστρονομικές Οεωρίες». Ο Αναξαγ6ρας ανα
γκάστηκε να φύγει από την ΑΟήνα και πήγε στη Λάμψακο, όπου μετά 3 

- 4 χρόνια επέΟανε, Ούμα του ΟρησκευτικοιJ φανατισμού. '[τσι έχομε
ΠυΟαγόρα, Εμπεδοκλή, Αναξuγόρα, που πέΟαναν σε εξορία. Από τα

συγγράμματά του «Περί φύσεως», που είχε μεγάλη κυκλοφορία στην
ΑΟ11να, εσώΟησαν αρκετά αποσπάσματα.

Κατά τον Αναξαγόρα ο Νους, άϋλος, απρόσωπος και ενεργr.ίJντας 

με λογική, είναι ο δημιουργός του κόσμου και των όντων. Και είναι δια

φορετικός από την ύλη ... 11 1Jλη, αντιΟέτως, είναι σύνΟετη. Αποτελείται 

από πολυάριΟμα αόρατα σωματίδια, αγέννητα, άφΟαρτα, και αναλλοί

ωτα, που ο Αναξαγόρας τα ονομάζει «σπέρματα ή χρψιατα». 

Στην αρχή της κοσμογονίας όλα τα σωματίδια της ύλης ήταν ανάμι

κτα. «Ομού πάντα χρ11ματα ην». () Νούς τα διαχr.ίJρισε π(_)οκαλώντας σ' 

ένα σημείο μια δίνη, που περιέλαΙ1ε σιγά - σιγά τα πι:1.ντα και εξακο

λουΟεί να συνεχίζεται ... 

ΟΙ ΛΤΟΙ\'ΙΙΚΟΙ (ΛΕΥΚΙΙΙΙΙΟΣ - ΔΙΙΜΟΚΙ>
ΙΤΟΣ) 

Ο Λεύκιππ()ς Οεωοείται ιδρυτ11ς της Lχολής των ΑτομικriJν, σύγχρο

νος με τον Εμπεδοκλ11 και τον Αναξαγόρα, χωρίς να είναι γνωστές πε

ρισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτόν... 11 καταγωγή του ήταν κατ' άλλους 

από τ11 Μίλητο, κατ' άλλους από τα Άf1δηρα, κατ' άλλους από την Ελέα. 

ΕΟεωρείτο μαΟηηiς του Ελεάτη Παρμενίδη και του απέδιδαν δύο συγ
γρc1μματα «Ο μέγας διάκοσμος» και «Περί νού». 

Ο ΔημόκQιτος (460-370) ανέπτυξε την ατομική Οεωρία του Αευκίπ

που και επεσκίασε τον διδάσκαλο, με την ισχυρή προσωπικότητά του 

και με την καΟολικότητα του πνεύματός του, σε τρόπο που ο Δημόκρι

τος και όχι ο Λεύκιππος να είναι πλατύτερα γνωστός σαν αρχηγός της 

Σχολής των Ατομικών. Καταγόταν από τα Άβδηοα. Η φιλομάθειά του 

τον έφερε στη Μίλητο, στην Αίγυπτο, στη 13αβυλr,6να, στην Περσία, 

στας ΑΟ11νας. Κατά το μακρό διάσn1μα του βίου του - λέγεται ότι έζησε 

90 - 100 χρόνια - εγνώρισε πολλούς φιλοσόφους. Θεωρείται ο περιφη
μ6τερος φυσιοδίφης της εποχής του. Α:τ6 τα πολλά έργα του - δι6τι ή
ταν πολυγραφ6τατος - εσri)θηκαν αρκετά αποσπάσματα ... 

Ο Δημόκριτος θεωρεί αδύνατ11 τ11ν απόλυτη γένεση και φθορά, δε

χ6μενος την πολλαπΜτητα των όντων και επομένως τη γένεση και φθο

ρά τους μόνον σαν συνθέτων όντων. Το ον είναι το «πλήρες» και το μη 

ον το «κενόν». Το πλήρες διαιρείται σε αναρίθμητα σωματίδια, μη αι

σΟητά επειδή είναι πάρα πολύ μικρά, που χωρίζονται αναμεταξύ τους 
απ6 κενό. Είναι άτμητα. Γι' αυτό και ονομάστηκαν «άτομα» ή «ναστά», 
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δηλαδή πυκνά σώματα. Είναι αγέννητα και ανώλεΟρα και cπην ουσία 

τους ομοειδή και αναλλοίωτα. Μεταβάλλουν μόνον θέση στη διάταξη 

που παίρνουν για να σχηματίσουν ένα ον. ΚάΟε γένεση είναι σύνοδος 

των χωριστών ατόμων και κάθε φθορά διάλυση της συνόδου ... 

Τίποτα κατά τον Δημόκριτο δεν γίνεται τυχαίως. 'Ολα έχουν την 

αι-τία τους και γίνονται αναγκαστικά. «Ουδέν χρήμα μάτην γίγνεται, 
αλλά πάντα εκ λόγου τε και εξ ανάγκης)). Ο άνΟρωπος είναι αποτέλε

σμα μακράς εξελίξεως, καΟr.ός και ο πολιτωμός ... 11 ευδαιμονία βρίσκε

ται στη φαιδρότητα και στην ηρεμία της ψυχής, που ποαγματοποιού

νται με τον μετριασμό των επιθ υμιrf1ν και με την απαλλαγή από τη δου

λεία των παθιίJν (φόβου, οργ11ς). Τίποτα δεν πρέπει ν' αποφεύγει ο άν

θρωπος, όσο μιά πράξη που θα τον κάνει να ντρέπεται γιά τον εαυτό 

του ... 

Ο Δημόκριτος είναι ο τελευταίος από τους λεγόμενους «1φοσωκρα

τι ;ωύς φιλοσόφους)). Μ' αυτόν τεοματίζεται η κυσμολυγι%ή περίοδος 

της φιλοσοφίας.'Οταν αναλογισΟούμε ότι τον %UL()ό αείνο, χωρίς τη 

δυνατότητα διενεργείας πειοάματος, μόνον με τη σκέψη, έφΟαοαν σε 

τόσον α%ριβή συμπεοάσματα. 'Οταν ο Θαλής προϋπολογίζει επιτυχι.ίJς 
έ%λειψιν Ι Ιλίου. 'Οταν ο Αναξιμένης διδάο%ει ότι το φως της οελ11νης ο

φείλεται σε αντανάzλαm1 από τον ήλιο. 'Οταν υ Λνι.ιξίμανδι_10ς μας λέ

γει ότι στον ατελείrτητο χrfJρo του σύμ,ϊαντος υπάοχουν ανrφίΟμητα %Ο

σμι%ά συστήματα. Όταν ο 12fLϊl'δO%/.Jlς συμr1οω.εύει n1 συμφιλίωση των 
πόλεων %αt τη συναδέλφωση των ανΟοrfJ;των. Όων ο Il υ0αγ6οας διδά

σzει ότι τα πάντα εγένοντο %ατ' αοιΟrιόν. 'Οταν οι Ιlυ0αγ6οεωι εyvrfJQL

ζαv το ηλιοzεντριzό σύστημα, ωτοοοίπτοντας το γεω%εντοι%6, 20 αιrJJ

νες Π(_JLV από τον Κοπέονι%Ο %αι τον Γαλιλαίο. 
Όταν ο Ξενοφάνης διδάσι.ει τον «'f:vα Θε6ν», το «Cv το παν» ... 

Όταν ο Λναξαγόοας ομιλεί περί παντοδυνάμου Νου ... τότε δε fLϊΟ
ρούμε, παρά να μείνωμε ·ι.ατάπλη%τοι από Οαυμασμό για τη οοφία των 

αοχαίων [ιJ.ήνων, γιά την οποία τους Οαυμ6ζει ;-:αι Οι.ι τους Οι.ιυμάζει 
εις τους αιrΔνες ολύ%ληρη η σ·ι.επτομένη ανΟρωπύn1ς. 



11 CΛΛΙΙΝΙΚΙΙ ΠΟΙΙΙΣΙΙ 

1-1 ΕΥΙΎΧΙΑ

Καθόμαστε σαν πάντα οι δι5ο 
βράδυ οτο σπ(τι αντικρυνά της 

γυρμένος ψιουν στο βιβλιΌ 
κ '1jταν σκυμμένη στη δουλειιi της. 

Και το βιβλιΌ αυτό ψαν ιπ(χοι, 

ψυχιj από λάμψη και αρμον(α 
έται εκε( τ' άνοιξα στην ωχη 
και να τι διάβαυα: Ευτυχ(α! 

Λουλούδι, σε ποια χrύρα ανθ(ζεις, 
σε ποιο γιαλό, μαργαριτάρι; 

Λστέρι, ποιές μεριt'ς φωτ(ζεις 

και ποιες καρδιές, ουριiνια χάρι; 

Πού, χειρουβειίι, φτερά διπλruνεις; 

Νεριiiδα, που δροσολογιέσαι; 
Ε(σαι διαμιiντι και δε λυrίJνεις 

·ιί καταχνιά εfσαι και σκορπιέσαι;

ί1δης, παριiδεωος οε κρι5βει; 

στον κόσμο 1ί στην ερη,ιι(α, 
μεσ' σε παλιiτι ιί σε καλι5βι 
πες μου, που βρ(υκεσ' Ευτυχ(α; 

Δ ιχως τα μάτια απ' τη δουλειά της 
να τα σψαuσει: ΕδrίJ! απεκρ(θη· 
τρι::μουλιαστιί μι; τη λαλιά της 

μια μουσικιί οτο οπ(τι ι;χι5θη. 

Κ' ένα καρδιόχτυπο ,ιιε πιάνι;ι, 
κ' αμ(λητη λαχτάρα αιφν(δια, 

γιατ( πως ιiκουσα μου εφάνη 
Την Ευτυχ(α την (δια! 
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ΤΟΥ ΚΩΠΙΙ ΠΛΛΛΜΛ 



ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΛΑΪΚΗ ΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΠ>Α 

- Τά 'χει η μοίρα μου γραμμένα, δεν παρέχεται κανένα.

- Τά 'χει η μοίρα στο χαρτί, πελέκι δεν τα κόβει.

- Ό,τι μέλλει δεν ξεμέλλει, κι ό,τι γράφει δεν ξεγράφει

- Α,,.' το γραφτό σου δε �ι,ορείς νο. ξεφύγεις.

- Η μάνα γεννά κι η μοίρα μοιράζει.

- Ο πατέρας το βιο κι ο Θεός τη μοίρα.

- Το γραμμένο άγοαφο δε γίνεται.

- Ο καΟένας με την τι,χη του.

- Όπου κι αν πάω την τuχη μου μαζί μου ηjνε οf\>νω.

- ΛάΟος γιατοού
0O.ημα Θεοu.

- Χέρι Θεού,

σφϊιλμα γιατgού.

- Ο Θεός οοφανό ·ι.ϊινει, άμοl(_)ο δεν ;,.άνει.

- Οι γϊψοι είναι στον ουοι1νό γοαμμένοι.

- Τα γοι1φ' η Μοίgα,
δεν ξεγράφει zείοα.

- Της Τύzης μ' έκαμ' αγωγή κ' η Τύχη μου εμένα·
ότι παΟuίν' ο ϊινΟοωπος απ' το Θεύ γοαμμένα! (ί\vδυοu)
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ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΙΠΕ Ο ΛΑΟ - ΤΣΕ 

Ο Σοφός προτιμά να είναι έσχατος 
κι έτσι γίνεται προ)τος. 

* 

Όταν προβάλλεσαι, δεν σε προσέχουν. 

Όταν καυχέσαι, έχεις αποτύχει. 
* 

Όταν επιβάλλεσαι, δεν εμπνέεις εμπιστοσύνη. 

Όταν υπερηφανεύεσαι, δεν οδηγείς. 
* 

Ο σοφός, πρόΟuμος, f1οηΟά τους ανΟριίJποuς, 
όλους τους uνΟρι[Jποuς. 

* 

Nu είσαι για τον κόσμο σαν μια λίμνη, 
που δέχεται τα ταραγμένα νερά των χεψάQρων 

και πάντα τα γαληνεύει. 
* 

Σκόρπιζε την ακτινοf1ολία σου, 
αλλά να παραμένεις στη σκιά. 

* 

[ίναι σοφία το να γνωρίζεις τους άλλους 

και φιότιση το να γνωgίσεις τον εαυτό σου. 
* 

Ο σοφός στη ζωή του, 
ποτέ δεν προf1άλλεται σαν μεγάλος. 

* 

Όταν η δύναμη δεν προβάλλεται 

τότε είναι αληΟινή. 
Όταν η δύναμη επιδείχνεται, 

τότε είναι μηδαμι ν11 
* 

Εκείνοι που γνωρίζουν, δε μιλούν πολύ· 

εκείνοι που είναι ομιλητικοί, δε γνωρίζουν. 
* 

Ο σοφός είναι ειλικρινής, αλλά όχι σκληρός, 

μιλά την αλ11Οεια, αλλά δεν πληγώνει. 
* 
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Δράσε, αιJ,ά να είσαι ήρεμος. 
Δέξου τα εfLϊόδια με καλοσύνη. 

* 

Ο σοφός δε ζητά αναγνώριση για ό,τι κάνει· 
πετυχαίνει ;τράγματα ανέλ.ϊιστα, μα όχι για τον εαυτό του. 

* 

Ο σοφός περνά απαραη1ρητος 
μ'ένα φτ:ωχό ρούχο vτι•μένος, 
μα zρύΒει ένα πολϊttιμο zόσμημα στην zαρδιά. 

* 

Το να γνωρίζεις ότι δε γνωρίζεις 
είναι η ύψιστη σοφία. 
Το να μη γνωρίζεις zαι να χάνεις το γνιJ)στη 
είναι μια ασΟένεια. 
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(Α,τό το «Ταό τε Τσινγχ». Λ 1,θολόγψτη από ε.τιλι:f'/Ιί τοvΚωστιj Μελωααρόποvλον). 

ΓΛΛΙΙΝΙΙ 

Μην τη ζητά; την Ευτv-yjα 
σ' την τρέ;J.α %at ιπην παραζάλη. 
Σ' τη σιωπιj, σ' την ησυχία, 
ε%ε[ θα βρείς την Ευτυχία 
πάναγνη, αμόλυντη, μεγάλη. 

11 θάλασσα η γαληνεμένη 

την Ευτυχία ζωγραq:Γςει: 
Jίι.ιερη, ασάλευτη απομένει, 
κι αμίλητη, γαληνενεμένη, 
ο Jjλιο; τη χρυσοq;ωτΓςει. 

ΙΊ:ΏΙ'ΙΊΟΣ ΔΡΟlΊΝΙΙΣ 
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ΜΥΘΟΣ, ΜΥΗΣΗ, ΜΥΣΤΉΡΙΑ 
ΛΣΙΙ. ΙΙΛΙΙΛΔΟΜΙΧΕΛΛΚΙΙ 

ΙΙ θρησκευτική και φιλοσοφική οκέψη της rιροϊστιχ>ικής και ιιττορι
κής αρχαιότητας δεν Οα ήταν γνωστή στον σύγχσονο rιολιτωμcS μας, αν 
δεν υπήρχε η μυΟολογική παράδοση. ΙΙ μυΟολογία είναι ο κοίκος rιου 
διασυνδέει το άγνωστο ιστορικά rιαρελΟόν με το τσέχον παρόν και εί
ναι αυτή rιου μεταφέρει τις μF.ταφυσικές, τις πολιτιστικές, τις κοινωνι
κές, τις εκπαιδευτικές, τις τεχνολογικές, τις γεωλογικές και τις κλιματο
λογικές συνΟήκες του άγνωστου rιαρελΟόντος και τις παραδίδει με σύμ
βολα, στη οημερινή ζωή μας. 

11 μυΟολογία είναι ο τρόπος με τον οrιοίο φιινεριίJνεται η δημιουργι
κή διεργασία της εσωτερικής ζω11ς. Ο μύΟος είναι r,να υι'Jνολο συμβό
λων rιου, τοποθετημένα με μια εrιαγωγικ1i συλλογιστική σειρά, διαμορ
ψίJJνουν μία ιστορία μέσω της οποίας μεταφrοεται ένα μεταφυσικό μή
νυμα στον έξω κόσμο. ΊΌ δε σύμf�ολο είναι αυτό rιου διασυνί'>έει το ε
σωτερικό μήνυμα με τα εξωτερικά τι σάγματα του κόσμου. 11 μυΟολογία 
είναι η γραπτή ή rιροφορικ1i εξωτερίκευση μίας ενιαίας εοωτερικής δι
αδικασίας η οrιοία αrιαριΟμεί, κατατάυυει και ανα:ττύσσει συμf�ολικά 
τον τρόπο με τον οποίο η εσωτερικ1i ζω11 εξωτερικεύεται σε φι,ση, νό
μους, Οεσμούς, δυνάμεις και αρετές, σε ποιότητες είτε καλf:ς είτε κα
κές, σε είδη ζωής είτε ανόργανης είτε οργανικ11ς και οε φυοι;.-:ά ιποιχεί
α. Για τον λόγο δε, ότι η εσωτερική ζω1i είναι ο πυιηiνας της εξωπρι;.-:ής 
καΟιΛς και όλων των όψειίJν της, η απόδοοη της εσωτερι;.-:ής ζω11ς υπό το 
σχήμα των μύΟων εμφανίζεται ως φαινόμενο παγχόσμιο και διαχοονι
κό. 1-1 μυΟολογία αφορά στην απόχgυφη ιστορία του πλαν11τη μας, της 
ανΟρω;τότητας και των φυλrίJν της, στη δημιουργία των εΟνικrίJν πίστε
ων, ΟρησκειιίJν και πολιτισμών της. ΣυνεπιίJς κuΟε φυλ1i χαι έΟνος δια
Οέτει την ατομικ11 του μυΟολογία, το ατομικό πάνΟεό του, την ατομική 
του μυΟιχ11 αφήγηση όπου κάθε Οεός και Οεά εκπροοω;τεί μία εσωτερι
κ1i δύναμη που εκδηλώνεται στην επίγεια διάσταση χαι μετατgr.πεται 
σε δύναμη φυσιχ11, σε στοιχείο της φύσης, σε προτέρημα και ελuττωμα 
ανΟρώπι νο και π λιχά σε μία δgάση που μαζί με τα αποτέσματά της δι
αμορφώνει μία δράση που μαζί με τα α:τοτελέσματά της, διαμοgφιίJνει 
μία rιαραμυΟένια αφήγηση στον χόσμο του uιυΟητού. 

[:πομένως πέραν α;τό την [:λληνι;.,:ή μυΟολογία, υπάρχουν οι μυΟο
λογίες της Λιγύπτου, της Μεσσο:τοταμίας των Λατίνων, των Κελτr.ίJν, 
των Γερμανών, των Σλάβων, των Μουσουλμάνων, των ΙνδιίJν, των Κινέ-
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ζων, των Ια:τώνων, των Λφοικανών, των ΑμερικανιίJν, των Αυστραλών. 
Κάθε μι•Οολογία εξ αυτιίJν, ανήκει στην κοιν11 παράδοση του συνόλου 
της ανGρω:τότητας, που, καθιός διασ:τάται σε φι•λετικά και εΟνικά τμ11-
ματα, χρωματίζεται α:το τα χαρακτηριστικά και την ιδιαίτερη ιδιοσυ
γκρασία του κάθε τμήματός της. Ττσι εμφανίζονται οι μυΟολογίες των 
λαι!Jν που, ενώ διαΟέτουν με έναν ;ταρόμοιο πάντα τρ6πο ΟFΟύς, Οεαι
νές, δαιμόνια, πειρασμοvς και φί-λακες - αγγέλους, ιrοές σκο:τιμότητες 
και αγri)νες για την υλο:τοίησή τους στην τελευταία τους εξωτερική έκ
φραση εμφανίζονται ως διαφορετικές μεταξύ τους ιστορίες. ΊΌ Δωδε
κάθεο της μυΟολογικής μας :ταράδοσης, είναι η συμΒολική α:τόδοση της 
α:ταοίΟμησης ;ωι της ιεραρχικ11ς διάταξης των εσωτερικri)ν δυνάμεων 
της δημιουργίας οι ο:τοίες με τη διά:τλασ11 τους σε Οεούς που ;ταίρνουν 
τα σχήματα ηρrfJωv, ανΟgώ;των αλλά και φυτriJν και ζrΔων, εμφανίζουν 
με τις ε:τιΟιψίες, τις παψμΒάσεις και τις δράοεις τοι•ς στη ζωή, τη σειρά 
αιJ.ά και τον τρό:το που η εσωτερικ11 ενεργr,ιακ11 ρο11 διαμοgφri1νπαι σε 
:τράγματα, σε όντα και σε ποιότητες του φυιΗκοι1 κ6σμου. ΚάΟε μι,Οος, 
χρησιμο:τοιriJντας εικόνες - σιΊμf)ολα α:τό το ομαδικ6 ασυνrίδητο, δια
μορφriJνεται σε μία κατανοητή αφήγηση που μοιύ.ζrι με πα(_)αμιiΟι και 
αποδίδει ένα εuωτε(_Η·ι.6 νόημα που αφορά ιπον κύομο του πνF.·ύματος 
και της ψυzής καΟri1ς και των δυνάμεων και των ποιοη1των :του πηγά
ζουν α:τ' αυτές τις ανώτεgες διαιπ(ωεις. Οι rι(_)οπ:τάΟειες των μυ()ικriΝ 
ψ_:ιriJtJJV για την ε:τιΒολ11 της Λοετής, καΟrίJς και ο ειJι1Jτε(_)ικ6ς ι1γri>νας 
του; για την ε:-τιλογή ανάμεοα στο καλ6 κω το ·ι.ακ6, δεν rίνω παρ6 η 
σιηιΒολικ11 ανα:ταρϊισταοη της κοuιιικής διττιSτητας που F.ίνω η Θέοη 
και η ΛντίΟεση, το Φως κι1ι το Σzι5τος, το Γ!νειΊμα και η Ύλη. 

Οι διΊο όψεις της δημιοι•ογίας, αντιμuχnμενες r·ι. των :-τψ�γμϊιτων με
ταξι1 τιJυς riJιJτε να διατηοοιiν το γίγνεοΟαι του κ6ομοι1, F.κ:τοgπiοντuς 
τις ποιιSτητές τους στη δι6σταση της μοοψής υ:τι5 το σχήμα της αρετής 
·ι.αι της ·ι.ακίας, δίνοι!ν τη δυνατότηω στον 6.vΟοω:-το ν11 γvωοίςει και τις
δύο ι5ψεις της ζωής. Λνάμεσα υτις Μο, ο (1νnοω:το; μποοεί να επιλέγει
τη μία όψη, να μαΟαίνει α:τό τα α:τοτελέσματα που φι:ρνr,ι υτη ζωή του
η ενεvγο:τοίηοη της αρετής ή n1; κακίας και Η λικά ν11 α:-τοφαοίζει αυ
τιSf)ουλu n1v εφαομογή της αρεn1; εψ5οον μι5νον ωrι:ή τον uνταμοίf1ει
με νοητική διαιJΊεια, LΟΟ(_)(_)ο:τί11 και Ίαλ11νη.

Οι 60λοι λοι:τόν του I Ιψ1Λή είναι μία υυμ[1ολική παο6()ωη των α
δυναμιriJν :του :τιιοf1ω.ι.ει το Κακύ ;τ(ινω στη /.lO(?ίf,11 ·ι.ω ο ήιιωr1ς ;του εί
ναι μία ψυzή :-του :τοοέοzετω α:-τιS τη δι6οωοη του Κυι.011, έzει ;,:οέος 
να ε:-τιί.έξει n1ν υιιετή και να n1v εφαοιιύοει ;-τ(ινω rπη Ί1l· Λιnό είνω 
zρέος κ60ε ανΟρri):τινης ψυzής και uυνε;τr/Jς κ60F. 6v0οω:τος υ;τοzρ1J-
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πτει έναν μυΟικό ήρωα μέσα του. 1 -1 μυΟολογική δε αφήγηση έχει σκοπό 
αφενός να προβάλλει το uvι;ηερο ιδανικό στην uνΟοr;>πινη συνείδηση 
και αφετέρου να ενεργοποιήσει τη ληΟαργημr,νη ψυχική φύση στη συ
νείδηση του ανΟριδπου. Ο μύΟος λοιπόν είναι η λογική παράΟεuη εσω
τερικών συμβόλων και στοχεύει να μεταφέρει την απόκουφη διαδικα
σία της ζωής από γενιά σε γενιά, να μεταδόσει το μ11νυμα της Λρετής 
και έτσι να ενεργοποιήσει τον συντονισμό της εξωτερικής ζωής με το 
ληθαργημένο ψυχικό της στοιχείο. Ί�νας επιπλέον μι1Οος που είναι αυ
τός ταυ ήρωα Θησέα, αποδίδει μυΟολογικά την ενσάgκωση της ατομι
κής ψυχής στην επίγεια διάuταm1 και τον αγώνα που οφείλει να δίνει η 
ψυχή στον επίγειο χι.δρα, ώστε να λυτgωΟεί από τα δεσμά της ύλης. Ο α
γιiJνας αυτός αποδίδεται συμβολικά με τον Οάνατο .υυ Μινώταυρου 
που εκτελείται από τον Θησέα, όπου ο Μινι.iJταυοος συμβολίζει τη νοη
μοσύνη και την ψυχικ11 αοετή, εγκλωβισμένες απ6 τα ένστικτα του ζώ
ου. Μίνως είναι ομ6ρριζυ του μαν - που σημαίνει τη ν6ηυη και είναι το 
σύμβολο της αv()ρώπινης συνείδησης, ενrδ ο ταύρος είναι το σύμβολο 
της ενστικτώδους αίσΟησης. 

Ο αγr.δνας επομένως του Θησέα υποδεικνύει τη δοκιμασία n1ς εν
σάρκωσης, τα πάΟη της γ11ϊνης ζωής καΟι.δς και τον αγώνα που δίνει η 
ενσαρκωμένη ψυχή έως 6του απαλλαγεί απ6 τα περιχαλύμματα των εμ
πειρικών αισΟήσεων και έως ότου επιβάλλει σn1ν ύλη τους ν6μους της 
ψυχής. Στον ίδιο μύΟο η παuουσία της Αοιάδνης που συμπαραστέκεται 
στον αγώνα του Θησέα προσφέροντάς του την κατάλληλη στιγμή τον μί
το ώυτε να μη χαΟεί σn1ν κάΟοδό του στον λαβύοινΟο, μεταδίδει αφε
νός το μήνυμα της συιιϊαgάuτασης της ψυχ11ς ποος την ανΟρr;Jπινη συ
νείδηση και αφετέοου το γεγον6ς n1ς εσιJJtεQικ11ς επαγι>ι•;τνισης που υ
φίσταται και που ενυπάρχει σε κά()ε ενσαρκωνόμενη ανΟρύ>πινη ·ύπαρ
ξη.Ο μίτος της Αοιάδνης συμβολίζει το νψια της συνείδησης που υπάρ
χει σε κάΟε ανΟρώπινο ον και το οποίο διασυνδέει ως λr;Jρος τον άν
Ορωπο με το Οεϊκό λίκνο του. ΕνύJ η Αριάδνη συμβολίζει n1 συμπαρά
σταση και n1 χάση που δίνεται στην ανΟρώπινη μονάδα, καΟι.δς αυτή 
βυ0ίζεται στον λαβύρι νΟο n1ς επίγειας ζωής. 1-1 χάοη αυτή που προκύ
πτει απο τη Θεία 13ούληση, έχει οοίuει για τα γενν11ματά n1ς να βοη
θούνται και να εποπτεύονται από την ουράνια συνείδηση και ζωή r.iJuτε 
να μην αποξεχνιούνται στον χr;Jρο n1ς επίγειας ζωής. 1 Ι Αοιάδνη r;υμ
βολίζει την ψυχή του Θησέα που του συμπαοαuτέκεται και τον φωτίζει 
καθώς ο ήοωας βυΟίζεται σε ένα ανΟρώπινο σι.iJμα για να πάρει την ε
μπειοία της ανΟρι.iJπινης μορφής.Ο αγι.δνας του Θηυέα είναι ο αγι.δνας 
κάθε ανΟρώπου και στον καΟένα μας υπάρχει μία κρυμένη Αριάδνη. Σ' 
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αυτόν δε τον αγriJνα ο ήρωας άνθρω:τος οφείλει να αντιληφθεί ότι μέσα 
του zρύβει ένα σuνειδησιαzό νψια :του τον ενrδνει με την Ύψιστη Συ
νείδηση zαι ότι το ίδιο νψια του δίνει τη δι•νατιSτητα να αναπτύξει αφε
νός τις ουράνιες αρετές zαι αφετέρου εnιβάι.λο\'Τας αυτές τις αρετές 
πάνω στην ·ύλη, να α:ταλ).αγεί α:τό την ε:ταναλη:ττιz11 του παοουσία στον 
λαβύρινθο των αισΟ11σεων. 1-Ι zάΟοδος τοιι Θησέα στον λαΙ1ύρινΟο, ο 
Μυνό)Ταl'()Ος zαι η Αριάδνη με το μίτο της, είναι τα σι•μr)ολα που αφη
γοί•νται τη διαδιzασία της zαθόδου της ατομιzής ψυχ11ς στα ε:τί:τεδα της 
φύσης zαι της α:τη1ς μορφής. Παράλληλα ο ίδιος μύΟος α:τοzαλύnτει 
μυστιzά τη διαδιzασία της εσωτεριz�jς αφι'•:τνισης zαι τον τοόπο με τον 
ο:τοίο ::ιυτ�1 η αφί•:τνιση ποαγματιJJνεται. Όταν το εσωτrοιzό μήνυμα με
ταβιβάζεται σε μία riJριμη αvΟοιiJ:τινη συνείδηση υnό το σχ�jμα της γνrv
σης zαι της φιλοσοφίας, τότε λέγεται μίιηση. Τότε το σιΊμβολο Αριάδνη 
μεταβάλλεται στο σίιμβολο του Δασzάλου της Σοφίας 11 του μιΊστη ο ο
ποίος αναλαμβάνει να υ:τενΟuμίοει στον μυο(•μενο τις αοετές της ψuχ11ς 
zαι τον α:ταιδεύει riJστ:ε να εφαρμύζFι τις :τνF.υματοψΙJχιzές αξίες στον 
δuzτω.ιο της ποοσω:τιzότητά; του για όοο υ:τ6QχF.ι οτην F.:τίγεια διά
στuση. 

Η μύηση 
ΙΊu τον άνΟρω:το, η Uξη μι1ηση είναι το σύμf1ολο του ωτόzουφοι, 

%αt του μιιοτιzοίι, Στο ίJ.%0l ! <ψά της :τοοβω.λFι στον ανΟοιiJ:τινο νου η ει
·ι.όνα τη; u:τυzω.uψης η ο:τοίrι μ,-τοοεί vu τοι• χαοίοFι 111v F:τιzοινωνία
με τι; αι5οατες δι1νάμει; της ιrι•σεω; zω τοΙJ εαωτrοιzο11 του εαιιτοιJ. Λν
zαι ο όοος μυιίJ σημuίνει την α:τοzύ.λιιψη μίuς zατrί.οταυης :του ψαν
:τροηγοι•μrvως zοι•ιιμrνη zω άγνωυτη, ο ύοος μί�ηοη ι:χει zαΟιrοωΟεί
vu uψ)(_)cί. την α:τοzύ.ί.1 1 ψη των :τνπψιηοι ιι•χιzι:,ν δ1•vrί.μF<JJV zuι λει
τοι•ρ-γιιΔν του ανO(_)<JJ:TOlJ.

Ι I μι1ηση είναι η διαδιzαοία :του οτηοίζπω :τιί.νω οτις ωυΟήοεις ;,:uι 
οτu l1(_)'{ανα αντίληψης του uνΟρri'ι:του μrχι_Η να τοΙJ <1:τοzαλυφΟεί η Ε<ΗJJ
τεριzή του ψ1ΗJLΟ/.Ο'{ίί1 zαι μέzοι να ;,:ατι.ινοηΟFί r.ι:τιi την Π(_)Ο(JίJ):Τ1%()-tη
τr.ί. του η FCJ<1JτEQΙz1j ίιομ1j της ε-ι.δηλωμένης ζωής. Είναι μία <ηομι·ι.1j zυ
οίως διΕογαυία zατ6 n1v ο:τοί<.ι τu ιποιzΕί<.ι της :τοοοω:τιzιίτητr.ις zω οι 
λειτοι•ογίF; τους ενuοιωvίζοντω μrταξι1 τους zω :τ<.ιψί.λληλα ευΟΙJ
ΊΨΨιιίςοντω fLE τι; λrιωι•υΊίrς τη; ψι•χή;. 11 ευΟι,γο<ί.μμωη ί'Jε της ποο
οω:τιzιSτητυ; μF την ψι•zή r:τιψ'<]Εl μία ιιlf.l'<] UV<Jη οτην <1.VOl_)IJ):TLVη (Jl ) 

VFίbηoη, :τοι• είνω zω ο Ε:τιδωJ·ι.ιSμενο; <Jτι>zο; της μt:•ηοης. Ο <J(_)()ς 
μt:•ηοη ενr;J οτην Εννοιολογι·ι.ή του έzψ __ Ηωη υ.:τοίιίι�rι την rοωποιzή ·,ω
τήzηοη, 0111v γοαιψrπολογιzή zω (f,ΙJJVητιzή του α:τ<>i')ΟrJη υ.;τοίιίi'JΕι έ
ναν α:τ<J τοι•; Οι-1ιFί.ιr:1ί'Jι--ι; 1jzou; της αί'Jηι.οιηιένη; ί'Jηιιιοι•ογίυ.;.11 ετυ-
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μολογική ρίζα μυ ή μύ αποδίδει τον ήχο μ ... που μοιάζει με φωνή πΩυ 
βγαίνει από κλειστά χείλη. Ο ίδιος ήχος μοιάζει με ανΟοrίJ;τινη φωνή 
που μουομουρίζει, μεμψιμοιρεί ή κλαίει με κλειστ(ι χείλη έτuι ri)ιnε ο ή
χος να ακούγεται ότι προέιΥ,<πω από τη μύτη. Λπό την ίδια ρίζα πηγά
ζει τυ ρήμα μυέω που έχει την έννοια του κατηχrίJ, διδάυκω, εισύ.γω στα 
μυστήσια. Από τη σιζική αυτή γραμματυλογικ11 διατύπωση διαμορφr[)
νεται ένα πλήΟος λέξεων όπως μύστης, μυιm1σιο, μυστικός, μϊίτη, μύιγα, 
μυκηθμός, μύΟος κ.λ.π. Όλες αυτές οι λέξεις εμπεριέχουν τη δύναμη 
και Ώ)V έννοια του ήχου μ ... , σε διαφορετικές όμως βαΟμίδες ποιότητας, 
αντίληψης και ζωής. 

Ο ήχος που αποδίδεται με το γ(?άμμα Μ ... , αποτελεί τον ένα από 

τους τρείς Ί Ιχους Ώ)ς Δημιουργίας. Είναι το τοίτο σκ{λυς τοιι σπερματι

κού ήχου του ΛΟΥΜ ή τυυ ΛΜΙ ΙΝ. ΊΌ ΛΟΥΜ ή το ΟΜ Ωεωρείται το 

ηχητικό Τι1ισυπόστατο μέuω του οποίου εμφανίζονται οι τρεις ιδιότητες 
του Δημιουργού. Το Λ εκφσάζει τη δημιουργική ιδιότητα, το ΟΥ εκ

φράζει την ιδιότητα της συντψ:_-ιηuης και το Μ εκφράζει την ιδιόn1τα της 
διάλυσης. Αυτές είναι οι τρείς όψεις της Εκδηλωμένης Θε6τητας και α

ποδίδουν στον εκδηλωμένο κόσμο τις φάσεις της δημιουογίας, n1ς ορ
γάνωσης και n1ς συνεχούς ανασυγκσότησης που συνΜει μέοω n1ς ιδιό

τητας n)ς διάλυσης τον προηγούμενο με τον κάΟε επόμενο δημιουογικό 

κύκλο. Πύ.νω στην τοιαδικόn�τα των δυνάμεων, δημιουογία - συντήοη

ση κατάλυση, Lπηρίζεται ο νόμος της Εξέλιξης και πορεύεται η ατομική 
ζω11. Συγκεκσιμέvα ο ήχος του Μ ... εκπροσωπεί τη δϊίναμη n1ς κατάλυ

σης. 1-1 δύναμη ευτή είναι πολύ ουσιαστικ11, επειδ11 μέσω αυτής ανανεώ

νονται και αναδομούνται τα πράγματα του κόυμου. Λν δεν υ;τάρχει 

διάλυση, δεν υπάρχει και νσύ(_)ια δημιουργία και αν δεν υπάρχει δημι
ουργία, δεν υπάρχει εξέλιξη. Επομένως ο ήχος του Μ ... αλλά και κάΟε 

ηχητική και γραμματολογικ11 σι1νΟεσή του ωτοδίδfι μία σειρά καταστά
σεων όπου η κ(_)υμμένη δύναμη πότε καταλυτικά και πότε αναδομητικά, 

ανανεr.6νει και συγκροτεί καινούριες όψεις της ζωής. Όταν ο ήχος του 
Μ ... εκφράζεται είτε με το βουητό μιας μέλισσας ή μιας μύγας, είτε με 

το βρυχηΟμό του άγριου ζr.6ου ή με το μουγγανητό του κατοικίδιου, εμ

φανίζει την καταλυτικ11 δύναμη που όμως με την επίδρασή της σε ένα 

είδος ζωής, το ανανεrίJνει και το αναδομεί. Το βουητό της μέλισσας που 
είναι ο ήχος που καταλί,ει το παλιό και το ανανεώνει σε καινούριους 

ρυΟμούς, κατέχει Οέση άσκησης στην τεχνική του γιόγκα και λέγεται 

bral1n1ari rnιιLira. 1 

Σn1ν περίπτωση που ο 11χος εκφωνείται από τον άνΩρω:το, εμφανί

ζεται με πολλούς τρόπους οι οποίοι π(_)οσδιορίζουν και n1v ποιότητα της 
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δύναμης αιλά ;ωι το είδος της αλλαγής :του ε:τιφέρει. Όταν λοιπόν ο 

άνθρω:τος εzφωνεί τον ήχο μ ... zλαίγοvτας zαι μεμψιμοισώντας, εκφ
ράζει την zαταλυτιzή δύναμη η ο:τοία επιβάλλεται στην πσοσω:τιzότητά 
του για να την μετα/Ίάλλει zαι να την αναδομ11σει σε μία νέα zατάστα
ση συνείδησης zαι ζω1jς. Λυη1 όμως είναι η αναγzαιπιz1j αναδόμηση 
προzαλεί :τόνο, zαΟύJς η ποοσω:τιzότητα αντιστέzαται στην αλλαγή. 
ΛντίΟετα, όταν ο άνΟρω:τος zαταλί•ει αυτόβουλα zαι συνειδητά παλιές 
όψεις της προσωπιzόn1τάς του zαι τις αναδομεί σε ανιίJτερες zαι καλύ
τερες, τότε ο zαταλυτιzός ήχος του μ ... εμφανίζεται με το σχ11μα της 
μύησης. Ο ήχο; λοιπόν της zατάλυσης, όταν δια:τερνά μία εξελιγμένη 
ανΟριίJ:τινη μονάδα, εμφανίζει ένα νέο είδος συνείδησης που αναδύε
ται μέσα από n1v προοδευτιzά αναδομούμενη πσοσω;τιzότητα. Τότε ο 
ήχος του Μ . .. ή ο ήχος του Σίβα εzφσάζεται ως μυητιzός Μγος δια του 
ο:τοίου η ανΟρriJ:τινη συνείδηση αναδιοργανιίJνετω σε αξίες zαι ανορ
ΟιίJνεται zλιμαzωτά από την ω,η ποος το πνεύμα. \Ία τούτο ο Οεός του 

Ινδιzού Τριμούρτι, ο Σί[Ία, που εzποοσωπεί την zαταλυτιz1j ι5ψη n1ς ζω
ής, θεωρείται σ:τουδαιι5τερος ωτι5 τον 13σάχμα που εzφοάζει n1 δημι
ουργιzή δί•ναμη zαι α:τό τον 13ιuνού τον σιΨτησητή. Ο Οεύς zαταλιrrής 
με τη δύναμ11 του που πασομοιάζεται με την ειzι5να του Σί[Ίr1 να χορεύει 

πάνω σε πηίψατα, είναι αυτι5ς ;του ανασταίνει τα νεzοά zύτταρα της 

ζω1j; zαι της συνείδησης, ποιι5τητας zαι μορφ11ς στο σχήμα της οποίας 
ενυπάρχει η Ε[LϊειQίί1 της :ταλιάς αλλά zαι η πσος το zαλί•τερο α;τομί
μηση n1ς ασzέτυ:της, αποτελεί την zεντοιzή ιδέα του 2:χεδίου της Εξέ
λιξης. 11 ανανεωτιzιj δε αυτή δημωυργίr1 α:τό το προηγοι•μενο προς το 
ε:τύμενο zαι α:τό το χεισc5τερο ποος το zαλύτερο, α:τοτελr,ί το st,ιll1s φιο 
της μετουοιωτιz11ς διαδιzαοίας. 

12:τομέvως η μ11ηοη είναι αυτή :του α:τωωλι1:ττει τον πραγμωιzό 

σzο:τό n1ς ζωής, που είναι η ποοοδευτιzή zλιμάzrJΗJη της ωομιzής ζωής 
α:τό το συγzεzριμένο :τρο; το αφηρημr,νο, α;τι5 το zατriηεοο ποος το α

νrίηερο zαι α:τό το ατομιz6 προς το uuνολιzι5, αυτή ()ε η εσωστσεφιzή 
%ίνηοη των ανΟοrίJ:τινων ποιοτ11των προς n1 οίζα τους, λr,γεται μετουσί
ωση.!! Π(Η1ξη μέοω της ο:τοίας [LϊΟ(_)εί να ε:τιτευχΟεί η ευrJπεοιzή αυτή 
ανάfΗ.εψη στην επίγεια δι(ωταση λέγεται μιιυτψ_Ηο. 11 zωήχηυη του 
μυστιzού zαΟrίJς zαι η εz:ταί()ευuη του ατόμου οι1μφωνα μf αuτc5, zαλεί
ται μ11ηση. Το άτομο που γνωρίζει τα μυστιz6 του ωω zύομου zω είναι 
σε Οέση να τα χρησιμο:τοιεί zαι να τα διδϊωzει zωοίς να [ΊίΛ:ττει την ε
ξέλιξη r.αι τον σιινάvΟοω:το, λέγεται μύστη;. Λυτι5ς που r,χει τη δυνα-τό

τητα να αzο11ει zαι να δέzεται τις αποzαλ11ψεις, είναι ο μυούμενος. Λυ
τός που είναι ιzανό; να αφομοιriJνει την εσωτεvιzή zατήχηοη zω να την 
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εφαρμόζει, είναι ο μυημένος. () δε τρόπος με τον οποίο κάΟε άτομο α
φομοιι!Jνει την κατηχούμενη αλήΟεια, προσδιοι_>ίζει ένα μέτρο που παίρ
νει τελικά το σχήμα των βαΟμιi:ιν της μύησης. 

Το νήμα της Συνείδησης 
1 -1 μύηση είναι η διαδικαοία n1ς αποκάλυψης των αφηρημένων ατοι

χείων της ατομικής ζωής, για τούτο είναι αναγκαίο για την κατανόηοή 
τους να λειτουργεί ορΟά η συγκεκριμένη διάνοια και η σuναωΟηματική 
φύση του μυούμενου. Ι-Ι μύηοη είναι η κατηχητική λειτουργία που επι
διώκει τη συγκρότηση και την ανάπτυξη της ανΟριi>πινης συνείδησης 
σύμφωνα με το ψυχικό της αρχέτυπο. [πομένως πρσίjποΟέτει μία φυσι
κή και νοητική υποδομή, ιi:ιιrτε να μπορεί να γίνει αντιληπτό το Πρό
γραμμα που εκπονεί ο Θείος Νους. Ο κρίκος που διαοuνδέει τον άν
Ορωπο με τον Δημιουργό του, είναι το νήμα της οuνείδησης. Όμως σuν
ειδ-ηση είναι αυτό που υπάρχει μαζί με το είδος, όπου είδος είναι αυτό 
που γνωρίζrι μαΟαίνοντας από αυτόf)οuλη ποόΟεση και εμπεφία. Λυτό 
λοιπόν που υπάρχει μαζί με το είδος είναι η ιδι-:α που είναι το γέννημα 
του [κδηλωμένοu. 11 ιδέα είναι το γέννημα του Ύψιατου Νου γι' αυτό 
και ατη φύση n1ς πrριέχει ουσία, αξία και νόηση. Το νήμα λοιπόν που 
διασυνδέει την Παγκόσμια Συνείδηση με την ατυμικ11, φπεριέχει και 
τις τρεις ιδιότητες και σuνεπιδς η ατομικ11 ζω11 Οα πρέ;τει και η ίδια να 
τις εκφράζει. 

1-1 μυηn1οια διαδικασία λοιπόν εμφανίστηκε σn1 γη, όταν η (ινΟρω
πότητα δόμησε υποτuπιi>δες νοητικό σύστημα και ήταν λογικό η διδόμε
νη εσωτερική κατήχηση να ποοσαgμοζόταν στις ατοιχειι[Jδεις νοητικές 
υποδομές των τότε ανθριi:ιπων. Η Μυατικ11 Δυξαοία αναφέρει ιSτι του
λάχιατον πριν από 18.000. 000 περίπου χριSνια ήταν που η ποοηγούμενη 
ομαδική ζω11 ατομικωτοιήΟηκε σε σχήμα, συνείδηση και ποιιSτητα. Τη 
σuγκεκgιμένη εκείνη ατιγμή το Θείο Σχέδιο προσ/)λέποντας σε μία τα
χιίτερη μετοuσιωτική διαδικασία της ανΟgώπινης σ;τερματικής συνείδη
σης, επάνδρωσε τη γη με ένα σιi:ιμα εξελιγμένων ψυχι!Jν που είχαν ψυχι
κά συνειδητοποιηΟεί σε προηγούμενους κύκλους πλανητικής ζω11ς και 
που έγιναν οι πνευματικοί καΟοδηγητές της πρωτόγονης γ11ϊνης αν
θρωπότητας. Αυτοί σχημάτιοαν την ομάδα των μυστιJJν, των διδασκά
λων της σοφίας, των αρχηγών των Ορησκειιi:ιν, των μεταφυσικιi>ν φιλό
σοφων και των προφητών. Αυτοί δημιούργησαν τα μυηn1ρια συστήfωτα 
και τις θρησκείες, αυτοί έδωσαν εκππαιδεuτικά σuατήματα ατους αν
θρώπους, αυτοί διέδοσαν τα γράμματα, τις τέχνες και τις επιατήμες. 
Αυτοί είναι οι πνευματσψuχικοί άξονες γύρω από τους οποίους περι
στρέφεται η ζωή n1ς ανθρωπιSn1τας και απ' αυτούς αταθμίζεται η εξελι-
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κτι κή της :τορεία. 
Η :τνευματικ1j ομάδα των α:τεσταλμένων οδηγι.6ν, στη διάρκεια των 

δύο :τρύηων φυλι;Jν της ανΟρω:τότητας :του 1jταν η ΛFμούρια και η 
Ατλάvτια, είχαν μία άμεση ε:ταιρj με την ανΟοω:τότητα και έ:ταιζαν τον 
ρόλο του Οείου καΟοδηyητή ;ωι του f1ασιλιά με τους Οεϊ;ωύς προγό
νους. 1-1 ανΟρω:τότητα τότε ανέ:ττυσσε και συγ;φοτοί•οε φυσικό και συ
ναισΟηματικό σύηια, ο:τότε οι ανάy-ι.ες να καΟοοηγείται σε νοητικές 
γραμμές α:τό -ι.ά:τοιους άιJ.ους ήταν μεγάλες. Όμως στην αρχ1j της πε
ριόδου της Άριας φυλ1jς, :του είναι η παρούσα και κατά την ο:τοία ανα
:ττί•σσεται η νοητι-ι.1j υ:τοδομ1j της ανΟρω:τότητας, η ομάδα των μυστών 
α:τοτραβήχτη-ι.ε α.,ό το :τροσ-ι.1jνιο της κοινωνι-ι.ής ζω1jς και τελούσε το 
μετουοιωτι-ι.ό της έργο μέσω μι•1jσεων ατομικι;Jv 1j ομαδι-ι.ι;Jv, καΟώς και 
με διάφορους άλλους ε-ι.:ταιδευτικούς τρό:τους :του α:τοτείvονταv στις 
:τιο ι.6ριμες ανΟQιi'J:τινες συvειοήοεις. Λν και το εξωτερι-ι.6 σuσn1μα της 
ε-ι.:ταίδευσης, της Ορηο-ι.είας, του :τολιτιομοu, των τεχνι.6v -ι.αι των επι
στημι;Jν του :τλανήτη μας έχει χαραzΟεί α:τό την ομάδα των μυστι;Jν, σ1j
μεσα η λειτουργία -ι.αι η εφαρμοy1j τυυ συστ1jματος έχει ωρεnεί ιπα χέ
ρια η1ς εξελισσόμενη; νοητι-ι.ά ανΟοω:τότητας. 

Ση1ν ουσία όμως η αυΟεντι-ι.1j μύηση συνεχίζει να :ταοέχεται ωτι5 έ
ναν μιyστη ή έναν διδάο-ι.αλο της συ<r,ίιις. Τότε ο μα()ηηjς όχι μόνο αντι
λαμβάνεται του; εοωτεοι-ι.οί•ς νιSμοι•; της ζωής ιι).).ά -ι.αι μα()ιιίνει ;τι;Jς 
να διαzεll_)ίζεται την ατυμι-ι.ή τυυ ζωή ιiJστε να μετουσιυyνr.ι -ι.αι να Οιευ
ρι�νει τη συνείδηοή τυυ. Για τοίιτη τη μr.τουσιωτι-ι.ή :τσοσ:τϊιΟεια δημι
οι.•ο-rήΟη-ι.αν -ι.ατάιληλες ομιίδες α:τι5 τους υ:τεύΟυνους :τνευμιιτι-ι.σύς η
γέτες :τυυ ουνα0ροιζ6ντουσιιν σε -ι.ατάλληλες το:τοΟεσίr.ς -ι.αι σε ·,ω
τ6)).ηι.ες ε:τοzές. Λυτή η επιλεγμένη ·,ωωλληλύτητα οημιοιJl_)yησε τu 
μυιπήσια, τους τύ:τους των rωιrτηοίων -ι.ω τις ε:τοzές των μυιπηοίων. 11 
διεξαγωγή δε των μυση1οίων α:τοο-ι.ο:τυύσε στο να μετουοιι[ωει το ατο
μι-ι.6 υλι-ι.ό των μυουμένων σε ποιότητες :τιο λε:ττές -ι.αι εξευyενιομένες 
·,ωι να -ι.αΟυδηy1jσει του; :τιο ιίJl_)ψοι•ς σε μία τελωφύοο ουνειδηοια-ι.ή
ολο-ι.λήρωοη.

1. Ο cισ,.οί•μι:νο; r.,.ψ,1ν1·ί μ,Svo τον 1jzo μ ... , ι:ισ:ιf,ηru,; ,.rιι ι:,_-τνι'οvτιις χrιι ι:ντο:ιίζπ όλη 
n1ν ηzητιχ1ί δί•ναμη cπο σημι:ίο ιιvάμωίl cπα δίιο '1·1.'''δω. Λuτι5; ο 1jzo; rπιφϊuει Ι'νιιv ι:ξαγνι
στιχι> ,.uαδαομι5 υτην πr.ιιιιιz1ί τη; χr.ψC1J.1j; χαι υυνωνίζΗ τον ωιχl)ύμι:νο μι: τα ψuzιχ(1 του t· 
πί.,ι:δα ... 

μ:υνεzίζπαι ·ι.αι πi.εu.i,νει τυ ά(!Ο(_)υ υτυ f·;ιιiμενο τιϊ,zος) 



33 

Η ΑΓΑΜΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ 

Από το πε1_1ιυl\ω<ό «Νουμάς», 1920, τι\μος 111, σελ. 26 

Ί::νας άντρας αγάπησε μία κόρη. Τον αγάπηοε κ' η κόρη τον άντρα 

κ' ένα πρωί μπήκανε στο τραίνο, τραβ11ξανε υτην Ι::uρu'Jπη και στεφα

νωΟ11κανε. Ι::πειδή ο άντρας έτυχε να φοράει ράσα, νάναι κ' επίιJκοπος, 

σκάνδαλο, χuλαuμός κόσμου, άρΟρα, χρονογραφήματα, κ.λ.π., κ.λ.π. 

Οι φαρισαϊκές εφημερίδες, που κατωτίνυυν την κάμηλον και διϋλί

ζουν τον κι.ύvωπα, Οα βουβαινι.ύvτουοαν, ή ()α τu βρίωωνε όλα καλά κι 
άγια, αν ο επίσκοπος, αντί να οτεφuνωΟεί την κόρη που αγαπούσε, τη 

χειροτονσύσε ανιψιά του και σκάρωνε μαζί της μια δυο ντουζίνες ανι

ψιόποuλα. Μα ο άνΟι:ωπος, βλέπετε, φέρΟηκε ηΟικά και τίμια, κι' έτσι 

έφυγε από τα καΟιεgωμένα κοινωνικά σuνήΟεια. 
Να τον κάψουμε λοιπόν το βέβηλο, τον αιgετικό. Ωοτόuω αυτό που 

δεν μποgέοανε να νοιιόοοuν όλ' οι σοφοί του φαρισαϊχσύ τύπου, τόvιω
σε ένας διάκος και τους σύστησε, αντί να φωνάζουν για σκάνδαλα και 

κουι:οφέξαλα, το καλύτερο πσύχουνε να χάνουν είναι να διαμαρτυρη

Οούν απ' αφορμ11 αιrτού του γϊιμοu, κατά της αγαμίας διάκων και δε

σποτάδων και να ζητήσουνε να καταgγηΟεί το ανήΟιχο αυτό έΟιμο. Για
τί, επιτέλους, 11 πι:έπει να τους αq111vouv τους ανΟι:ι.ύποuς να παντρεύο

νται, ή πι:έπει να κάνουν, πριν τους χειροτονήσουν, ό,τι χάνουν οι 

Τούρκοι σε κείνους που εμπιστεύονται τα χαρέμια τους. 
* * *

ΛΠΟ ΊΊΣ ΙΝΔΙΚJ:ΞΣ ΠΛΡΛΔΟ:\:[ΙΣ 

ΤΟ ΦΙΔΙ ΠΟΥ ΔΑΓΚΩΣΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

ΛΠΟΔΟΣΙΙ: ΧΡΙΣΊΌΦ. ΚΛΜΛJJΩΤΛΚΗ 

Ί Ιταν μια φορά μια γυναίκα που την έλεγαν Γιουταμή και είχε ένα 

μονάκριβο παιδί. Μια μέρα ένα φαι_ηιαχερό φίδι το δάγκωσε και το μο

νάκριβο παιδί της πέΟανε. 

Κάποιος κυνηγός, για να την παρηγορ11σει έπιασε το φίδι, της το έ

φερε και τη ρώτησε αν Οέλει να το σκοτώσει. Και κείνη α:τάvτησε ή')ε

μα: Αφού μ' αυτό δεν πρόκειται να ξαναδιό το παιδί μου, τί ωφελεί ο 
Οάνατος του φιδιού; Και οι θεοί δεν το Οέλουν να κάνει κανείς κα;�ό α

ντί κακού· το εναντίον μάλιστα οι γραφές προστάζουν το καλό αντί του 

_κακού. 
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Σαν άκουσε το φίδι τα λόγια της γυναίκας πήρε Οάρρος και είπε: 

Δε q;ταίω εγώ, αιJ.ά ο θάνατος. Αυτό; με έσπρωξε να σκοη.6σω το παι

δί. Κι ο θάνατος, που ήρθε ξαφνικά, σαν άκουσε τα λόγια του φιδιού, 

προσθέτει: Οίrrε εγώ είμαι η αιτία :του πήρα το παιδί σου, αλλά ο χρό
νος που κυβερνάει τ' ανΟρώ:τινα. Τότε ο χρόνος που παρόJν βρισκόταν, 

με τη σειρά κι αυτός α:τοκρίνεται: Κανείς α.ϊό μας δε φταίει για το παι
δί :του :τέθανε, αJJ.ά η Μοίρα :του κυβερνά την τύχη του ανΟρώπου σ' 

αυτόν τον κόσμο. 

*** 

Όλα γενικά όσα μας συμβαίνουν, τα γνωοίζει η Μοίρα κι ο νους του 

Διός σ' όλη τους τη διάρκεια. 

(Όσα γίνεται ημίν, Μοίρα τε και Διός οίδε νόος διιι..ϊαvτός άπαvτιι). 
Οl'Φ/ΚΟΝ (Ύμνοι, ΜοιΙJuίι•, /3-/4, /!ι:1111111111) 

Ο ΙΠΠΟΤΙΣΜΟΣ ΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 

ΙΩΛΝΝΙΙ ΒΛ2:IΛΙΙ 

Η λησμοσύνη είναι η μεγαλίrrεοη αδυναμία του ανΟρι!J:τυυ που τυν 

βαρύνει σαν κατάρα α:τό την εποχιj που έφΟαοε στην zατάσταση 
του έμφρονος ανΟοι!Jπου. Λπό τότε ο άνΟοωπυς κρ<ηί1ει π6ντα 

στο χέρι το σφουγγάρι. ί\λλοτε πρόΟυμος να σβύνει ωτιS τη μνή

μη του την εικόνα των γενναίων ψυχι!Jν, :του με τις μεγάλες τους 

πράξεις βοήΟησαν οτην πρόοδό του ·,ωι συνετέλεσαν στην πνευ

ματική του ανύψωση· zαι άλλοτε έτοιμος να το βουτήξει στο όξ

ος για να :τοτίσει τον ευεργέτη. 
'Cτσι νομίζει, ότι μ.ϊορεί να α:τελευΟεοωΟεί, z6f1οντας το νήμα που 

τον ενιiJνει με το παρελΟόν, που χωρίς ωrτιS δεν Οα υ;τήρχε το παρόν, 
του οποίΩυ zαο:τός zαι σύνΟεσης είνω ο σιiγχοονος πολιτιομιSς zαι του 

ο;τοίου α:τολαμβάνουμε εμείς με άνεση τα αγαΟά. 
ΑλήΟεια, σ·ι.εφΟήκατε ποτέ σοβαρά, πυιά Οα ήταν η σι:ιγι.οονη ηΟική 

και κοινωνική κατάσταση των ανΟοιiJπων, εϊιν δεν είχαν προηγηΟr.ί τα 

μεγϊιλα εκείνα :τνε11ματα της Γης, που με τη σοφία τους, με τους ηρωϊ

σμοιiς και τις Ουσίες τους ααΟί1ρισαν τον δριSμο, ιiΗττε να μ:τορεί οήμr.

ρα ο ϊινΟρω:τος να βαδίζει οτα0ερ6. την λεωφύρο της προύδου ·ι.ω της 

εξελίξεως; Λναλο-rιοΟήκαμε ποτέ ή κω οωτήοαμι: ·ι.αν, :τοίοι ήοι1ν οι 

εργϊιτες ι:κείνοι :του δοω.εψαν zω :τ6.λαω11ν τ6οο σι).ηρ6. για να μας 
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δημιουργήσουν συνΟήκες ζωής χωρίς την αγωνία και το 6.γχος της αβε
f1αιότητας για την τύχη που βασάνιζε καΟημεοινr.ί. τους ομοίους μας προ 
ολίγων αιι6νων, όταν ήσαν έρμαια των σκληοι6ν δεσποτι.6ν τους; Θυμη
Ο11καμε μήπως κάποτε, εκείνσυς που ποοοέφεραν την κεφαλή τους στο 
δήμιο και το σιiψα τους στην πυρr.ί., για να κλονίσουν, με την πίστη τους 
στα ανΟρώπινα Ιδει.6δη και να κάψουν έτοι τους θρόνους της κάθε εί
δους τυοαννίας, ι.6στε να μπορούμε εμείς σήμερα να σκεπτόμαστε ελεύ
Οερα, να συζητούμε ελε-ύΟεοα και να πιστε'ύουμε ό,τι μας υπαγορεύει η 
συνείδησή μας; 

Σας ρωτι.6, στρέψαμε ποτέ ευγνιiηιονα τη σκέψη μας σ' εκείνους που 
διεξεδίκησαν με αγι.6νες σκληρούς και OuuίFς αιματηρές τα δικαιώματα 
που έχουμε από τη φύση και που αρνούντο ν' αναγνωρίσουν οι συνάν-
0()ωποί μας; Ι I εντιμότης μας επιf16.λλει να ομολογ11σουμε με ειλικρίνια 
την ένοχη παράλειψή μας, που ποοδίδει αγνωμοσύνη. Για τον Ιπποτι
σμό, αλλά και για όλους εκείνους που έχουν εογασΟεί για την πρόοδο 
και την ευδαιμονία του αν0ρι.6που έπρεπε σε κr.ί.Οε χωρίο να είχαν στή
σει οι μεταγενέστεροι βωμούς και Ιερά ευγνωμοσύνης στους αγνώ
στους ευεργέτας της ανΟρωπότητος, όπως στην αρχαιότητα. Και την 
στιγμ11 αυτή μου ήρΟε σn1 μνήμη μια εκδοχ11 σοφού Ελληνιστού, σχετι
κά με την αναμνηστική πλάκα που είδε όταν απεβιβάσΟη στο Φr.ί.ληρο ο 
Λπόστολος Παύλος. Ι Ι πλάκα εκείνη ήταν αφιερωμένη σαν βωμός ευ
γνωμοσύνης - Τω ευεργέτη αγνώστω Θει.6, ο οποίος είχε σι.6σει από κr.ί.
ποια επιδημία την περιοχή εκείνη! Ο Παύλος, γιά να στηρίξη την απο
κάλυψη στους ΑΟηναίους του νέου Θεού Ιησού, Οέλησε να συσχετίση 
την προφορική δ11Οεν επιγραφ�i του Φαλήρου με το νέο του κήρυγμα. 
Αλλά είναι γνωστό πως οι αρχαίοι Έλληνες εγνιiJριζαν τον Δημιουργό 
Θεό, αφού οι φιλόσοφοι εις τα κοσμογονικά τους συγγράμματα ανέφε
ραν τις δυνάμεις και τις ιδιότητές Του. Επίσης εγνιiιριζαν τους προσω
πικούς Λόγους ή Θεούς και ήξευραν τα ονόματά τους και τις ιδιότητες 
ενός εκάστου. Κατά την γνώμη του Ελληνιστού, εδι.6 το« Αγνι.6στω» έχει 
την σημασία του Ανωνύμου. Επομένος γιά τους αρχαίους Έλληνες δεν 
υπήρχε άγνωστος Θεός. Γιά τούτο όταν ο Παύλος εξήγγειλε στον Άρειο 
Πάγο τις βάσεις της νέας Θρησκείας, οι ΛΟηναίοι δεν αντέδρασαν ό
πως οι Κύπριοι με την ποινή της φραγγελώσεως, ως και οι Κορίνθιοι, 
αλλά με αδιαφορία χαρακτήρισαν απλώς την διδασκαλία του cαν άσο
φη και γεμάτη από ασυναρτησίες, χωρίς, βέβαια, να υποπτευΟούν τότε 
ότι το κήρυγμα της Αγάπης και της Ισότι)Τος της νέας θρησκείας θα συ
νάρπαζε τα πλήθη των ταπεινών και των αδυνάτων και θα ξερρίζωνε τα 
θεμέλια της ΕΟνικής Λατρείας, που ήταν η Θρησκεία των ολίγων και 
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των αλατύ)V. 
Ας σι•νεχίσοιψε, όμως, την αφήγηση μας. Λν Οέλετε, γι•ρίστε πίσω 

μεριzές σελίδες της Ιστοοίας zαι σταμαηiστε ιπον δέ;ωτο 11 ενδrzατο 
αιιΛνα. Εzεί Ο' αντιzρύσετε τον Ισχι•ρό να έχη σφετεοιοΟεί α:τέραντες 
ατάσεις γης zαι μαζί μ' αυτές ανFξέλεγzτα να εξοι•οιάζFι τοι•ς ανΟοιΛ
πους που zατοιzούσαν ε-ι.εί με α:τόλυτο διzαίωμα επί της ζω11ς και της 
τιμ1iς τους. 11 άνΟριiJ:τινη μορφ1i δεν υπολογίζεται σαν ενσυνείδητο ον, 
αλλά σαν πράγμα: rcs. 11 αξία του ήταν μιzοόπρη α:τ6 την αξία ενός υ
:τοζυγίου. Οι α:τάνΟρω:τοι εzείνοι cμουδάοχαι, μΕ το α:τολιtται)):ικ6 τι
μαριωτιzό σύστημα :του ε:τι;φατούσε τιiτε σαν ΚοινιιJνιzός Ν6μος, που
λούσαν σαν εrι-τόρευμα ή zαι έ;τωζαν στα χαοτιά τις χιλιάδΕς των δου

λωταροίzων μαζύ με τις οιzογένειές τους. Ο άνΩοω:το;, η μεγαλιΊτερη 
δόξα n1ς γης, το ον ωtτό που φι'ρει δυνάμει τις ιzαν6n1τες της ΩFότητος, 
εξοι•ΟενιίJνεται α;τό n1v zτηνιi1δη ι,λιz1j ι•:τε(?LΥ",.(11 των ομοίων του. ΕτQέ
φετο τόσο όσο να μ:τοοεί να εογϊιζετω γιά να πrηyάγFι ύοι1 χρειϊιζFται, 
ώστε να ζει στη χλιδ1i zαι στην αzολασία ο zυρι6; το1 1. Με αbοάνεια 
·,ωι vάοzη διανοητιzή ποτιζ6ταν, γιά vu εξu:τηψπίτω η εγzληματιzή
σι.ο:τιμmης της πλήοους ι•;τοωγής υτις βοι•λι'ς του ω•()ιΎτοι• τοι,. Καμιά
ποόοδος :τνευματιz1j δεν 11ταν νοηηi, ούτε ;,.ατιψΟωτ1j. 1 Ιαοϊιλληλα μΕ
την zοινωνιzή zαι n1ν οι;,:ονιψι;,:11 δοι•λεία bοοι•υε τι5π zαι η ;τνι-:ι•ματι
zή Δευ:τοτεία.111 !<1:τι;,:1j Τιάc,<1 με την ωματι5f1οεzτη Ιεο1j Εξϊτrωη ιΗ1ν
6ογαν6 n1ς r,zαιγε ;,:άΟε ;τνει•ματι·ι.ή zαι διuνοητι;,:1j ι;,:μι1ι'>α. ΜΕ το υί
δεοο zαι την πι1(_)r1 εξοι•δετr,ρωνε zr10ε ;τψΗ1:16.Οει<1 ιηοτιν6ξεως του <1-
παίοιου :τνευματιzοι! ζυγοί•. Το δι;,:ωυ ·ι.ω η ελευΟεvία δεν είχαν οιίτε
ι5νομα, υιJτε υ:τι5ιπαοη. Μι5νο το Δίzωο του ιozι•ooτF.(_)OlJ ε;τιzvωοιJοε
zαι επεβάλλετο με ·ι.τηνιίJbη βία.

Χάο; zω έοεβος ηΟιiJν ;,:ω νιSμων είναι το γνιiJι_Jιομι1 της ε;τοχ1iς ε
·ι.είνης zατά την επιγοαμματιzή t�ιιηι•:τωυη των ιοτοοι·ι.ιiJν ;του :τεvι
γράφσυν τ6ου ζωντανά την τότε η()ι;,:11 zω zυινωνιzή ;,:ωuοτrωη των
ανΟuιiJ;των. 11 6γιJtc1 ι5μω; zαταπίωη των ωιΟενιίJν α;τύ τΩυς ιοzιφοτr,
ρους υ:τεbαω.ιζε στις ψι,χές των διΥν(ωτευομr,νι,Jν την <1γι1νάzτηοη zω
την ΟQ'(ή. Λι.'Τές σι.•'{<1 - πιγι1 zαί.λιι'(_)yψJ<1ν την ι'ιι1ναμη της t�ιrψι1οτυ
(_)ίuς, γι6 να ξευ;τι1ι1η, τέλος, οτην εςF.'{f'()οη. Ττοι γrννήΟ ψ.r r,νας λυ
τρωτιzό; ΟεομιS;. Κω ο Οωμ<i; r1υτιSς είνω ο ιπποτιυμιίς.

Γενναίες zω ευγενι;,:ές ψι•χϊς, μη <1νεχ6μενrς την t�ουλεί<1 ;,:ω τον ε
ξευτελωμ6 της ανΟυrίJ;τινης :τυυοω;τιzιSτητο;, α;τι5 την ι�γανι1;,:τψ1η zω 
την δωμαρτι•ρία ;τήδηοαν οτην δοuοη. Συο;τειι_ΗΜ)η;,:υν z6τω α;τι5 ιιJ(_)L
σμένη ιδεοi.ο-rία zω ιΗ 1νωτηοαν τον Ι εl_)<> Δεομι5 'flίJ. ν<1 λυτvri;οουν τον 
ύνΟι_)rιJ;το α:τι5 την δουλεία των ομοίων του. ΠυιJ <5μως Οψεί.ιιίΗJανε την 
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ιδεολογία τους οι Ι Ιρωϊκές εκείνες ψυχές; Στον μεγάλο φυσικό Νόμο 

που λέγεται ΔικαιοΗύνη. Μέοα από τις δοκιμασίες διέκριναν οι τολμη
ροί εκείνοι επαναστάτες μιά ακιίνα που σαν αποκάλυψη εφr!ηισε το 
νου τους και τους ωδήγησε να πιστέψουν, ότι ο άνΟρωπος έχει δικαιώ
ματα στη ζω11 αναφαίρετα και αναπαλλοτρίωτα. Όταν δε τυχιSν δεν του 
τα αναγνωρίζουν οι άλλοι ή του τα καταπατούν, οφείλει να τα διεκδική
ση με όλες του τις δυνάμεις, ακόμη και με τα όπλα. Τότε οι καταφρονη
μένοι και οι αδικημένοι συσπειρr.όΟηκαν γι1ρω σε οογανίJJσεις, που πί
στευαν σε αρχές βγαλμένες από φυσικές αλήΟειες. 'Cτσι κατά τον ΙΟον 
αιιόνα ή και πριν ακόμη, φανήκανε τα Ιπποτικά Τάγματα. Οι ιδρυτές 
τους ήσαν αρχικά αφανείς και ανr!Jνυμοι, αλλά φωτισμένες συνειδ11σεις 
που αγάπησαν τον άνΟρωπο και Οέλησαν να υπηρετήσουν την αλήΟεια. 

Με αυτά τα ευγενικά κίνητρα Οέσανε σαν σκοπό της ζωής τους να 
αφοσιωΟούν για την αφύπνιση του ανΟρr!Jπου, για την διαφιότισή του 
και για την απελευΟέρωσή του απιS την πνευματική και την κοινωνική 
δουλεία. Λρχικά σκόρπισαν μερικές αλήΟειες για να τους βγάλουν από 
τη νάρκη στην οποία τους είχε καΟηλr!Jσει η αμάΩεια. Δίδαξαν ότι ο άν

θρωπος είναι μια αξία στη Φύση. Του έμαθαν ότι έχει δικαιώματα, 

που του τα παραγνωρίζουν αδικαιολόγητα οι άλλοι και τον κάλεσαν να 
ενωΟεί με τους πολλούς για να τα διεκδικήσουν με σταΟερότητα και με 
θάgρος. Πάνω σ'αυτές τις αgχές περίπου στηgίχΟηκε ο Ιπποτισμός. Ο 
Ιπποτισμός, σαν θεσμός ανθρωπιστικός δεν είναι άλλο τι, σε τελευταία 
ανάλυση, παρά η συναίρεσης της εννοίας της ανΟρr!Jπινης αξιοπρέπειας 
με την πιστή πλήρωση του καΟ11κοντος και του πρέποντος. Το απόφΟε
γμα «fais ce qιιe tιι Jois, aJνienne qιιe 11oιιrra» ήταν η επιτακτική προ
σταγή που ηλέκτριζε και ωδηγσύσε σε γενναίες πράξεις τους Ιππότες 
των Ιερών εκείνων ταγμάτων. Ι-1 αφοσίωση και η προσήλωσή τους 
στους κανόνες του Τάγματος έμεινε παροιμιι.όδης. Λλλά, ας διαβάσου
με τι έγραφε για τους Ιππότες ο Αγ. Ι3ερνάοδος, την εποχή που ήσαν α
παλλαγμένοι πάσης κοσμικής φιλοδοξίας. 

«Έφερον σιδηράν πανοπλίαν, άνωθεν δε αυη1ς χιτι!Jνα λευκόν φέ
ροντα ερυΟρόν σταugόν. 'Cζων, ουδέν ίδιον έχογτες. Λπλι.ός ενδεδυμέ
νοι, ηλιοκαείς, έχουσι το βλέμμα αυσn1ρόν και υπερήφανον. Μόνη των 
στολή η πανοπλία. Χρώνται αυτ11ς θαρραλέως. Ο δε κίνδυνος αναδεί
κνυσι αυτούς. Ουδέ την λύσσαν των βαρβάρων φοβσύνατι, ουδέ το 
σμήνος αυτών. Ελπίς των ο Θεός και το Δίκαιον. Υπέρ αυτι!Jν μαχόμε
νοι, νίκην βεβαίαν 11 Οάνατον θηρε,ύουσιν». 

Οι αρχές που είχαν εγκολπωθ11 ο Ιπποτισμός και των οποίων επε
δίωκε την πρακτική εφαρμογή με πίστη και σταθεgότητα, ήσαν οι εξής: 



lον Ι-1 ι•:τεράσ:τιση του αδι-ι.ουμένου. 

2ον Ι I ενίσχι•ση του αδυνάτου. 

3S 

3ον Ι-1 -ι.ατα:τολέμηση της αμαΟείας, του φανατισμού -ι.αι της μισαλ

λοδοξίας. 
4ον Η δια-ι.11ρυξη με :ταρvησία n1ς αληθείας ;ταντού -ι.αι ;τάντοτε. 

5ον Ο σεβασμός της ελευΟερίας n1ς σ-ι.έψεως -ι.αι της σι•νειδ11σεως 

-ι.άθε ανθρώ:τοι•. 

6ον Η κατάργηση της αγορο:τωληοία; n1ς γυναικ6ς και του ατιμώ

ρητου βιαστού n1ς. Λvτ' αυτιiJν δε η επικράτηση του ευλαβικού προς 

αυτήν έρωτος, ο οποίος απαλύνει και εξωριiϊζει τις ψυχές. 

7ov 1-1 αγνότης του βίου και η ε-ι.ρίζωση του φόfΊου. 

« Λψογος και άφοβος», ήταν ένα α:τό τα α:τοφΟέγματα των l;τ;τοτιδν 

;του χαgακτήριζε το μεγαλείο και το αγέοωχο των γενναίων εκείνων 

ψι•χών. Οι πάσα ;τάνω αgχές α:τοτελούv ένα :τλ11ψς και uοτιο ηΟι-ι.ό σύ
στημα, ικανό να αναμοοφι;JΟει κάΟε κοινωνία αvΟοιδ:των, εάν uυτές ε

φηομόζοντο με ακρίβεια και με ;τίστη. Λοχι-ι.ά οτους κίικλοι•ς των Ταγ

μάτων εκείνων με αυστψ_))l ;τοοσήλωση αι αοχαί αυταί εn1vοι1ντο σαν 

·,ωνόνες του καΟημερινοί• βίου. Ωνόμαυu ;τu(_)α:τάνω τα Τϊιγματα εκεί

να Ιεοά. Και πράγματι ήαι.1ν tF()(.ί., γιατί οι βάοεις, πάνω στις ο:τοίες Οε

μελίωναν τις ηΟικές και τις πνευματικές τους ε:τιδιι;Jξεις, ήοαν uλή0f-ιες

φυσι-ι.ές, τις ο:τοίες είχαν ·,ωΟιερι;Jιπι οαv Ιεο6 ε:ττάλογο r1νδιΗ:ς αγνοί

και :τεφωτισμένοι. Πολλοί συγγραφείς και Ιυτοοι-ι.οί των οογαν<JJιJεων
αυτ:ι;Jν αναφέοουν ότι οι ιδουτές τους ήσαν ι.ί.νδσες μεμυημένοι σε διά

φορα μεταχψστιανι·ι.ά μυυτήοια. Σε μεοι-ι.ές δε α:τύ <1-υτές ενεπιυτεύΟη
καν και εσωτεοι-ι.ές μυστηρια-ι.ές uλήΟειες στις ο:τοίες φωι:ίοΟη-ι.αν οι

«άψογοι -ι.αι άφοβοι».

Τα γνωοτ6τεοα -ι.αι τu ο:τουδαιότερα rηι5 αυτι.ί. τα Τϊιγματu ή

σαν του Saint Graal -ι.αι των ΙωαννιτriJν. Τα ;τοι;JΤα ι'δ(.Η1Ο<1ν οτην l'F.Q

μανία -ι.αι η έδρα του; ήταν σ' ένα λοφο Μοι1t S,1lv,1t. Το Τϊιγμα τούτο 

έδραοε μάλλον σαν μυστηοια-ι.ό, παοά σαν ·ι.οινωνι-ι.ό. ΊΌ ιc'>ωλογι-ι.ό 

τους βάΟρο στηοιζόων στην εξής ;ταοάδοση. « Ιωοήφ ο α:τ<5 Λιημα-Οεί

ας ενι;J δεν ήταν α;τό τους διΜiε-ι.α μαΟητάς του Ιησσ11, υ:τήοξε όμως 

Οαυμαστή; Του -ι.αι αι�ωοιωμένος στον Διδ6ι1·1.αλο. Ιlοοσfιι,εοε τον :τυ

λυ-τ:ελή ατομι-ι.ό τnυ τι.ί.ψο ύ:του ετάψη ο Ιησούς. ΠεσιέιJωοε το Κουοτάλ

λινο Ποτήρι με το ο:τοίο ετέλωε ο Ιψ;υιJς τυν Μυοτι-ι.6ν ΔF.ί;τνον -ι.ι1ι με 

αυτό ο Ιωσήφ συνέλεξε το ιερό αίμα :του έοοεσε α:τrS τι1 ;τί.ευρr1 του 

Cσταυ(_)ωμέvου. Γlεοιέσωοε ε:τίσης ·ι.αι την λι5γχη του Λογγίνου μι: την 

ο:τοία ε-ι.εντήΟη ο υιός του ανΟοr;ηου». 

Μετά τον Οάνατοv του Ιωσήφ, το Ιεοό Ποτήι__Ηο -ι.ω η λ<Jγzη μετεφέ-
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ρΟησαν στο Mont Salvat. [κεί ανατίΟεται η φύλαξή τους στα ακηλίδωτα 

χέρια και στις άγρυπνες φροντίδες των αγνιiJν Ιπποτιi>ν του Saint Graal. 
Όταν ο αρχιερεύς ΊΊτουρέλ ετέλει τον Μυστικόν Δείπνο ανεπέμ.ττοντο 

ακτίνες φωτός από τυ Λγιον Ποτήριον και κατηυγάζετο όλος ο Ναός, ο 

οποίος ήταν ρυΟμσύ 13υζαντινσύ. Οι αγνοί Ιππότες τότε ενισχύοντο, ε

τέλουν Οείαν μυσταγωγίαν ερχόμενοι σε επαφή με Οείες πνευματικές 

Δυνάμεις. 

Τον Τιτουρέλ διεδέχΟη ο Λμφόρτας. Λυτός παρασύρθηκε από τις α

δυναμίες του και τα πάΟη του και ωτιiJλεuε την αγνότητά του. Όταν δε 

επεχείρησε να τελέση τον Μυίπικόν Δείπνο δεν το κατuJρΟωσε. Ο φο

βερός Μάγος Κλίγκμπορ αφαίρεσε από τα μολυσμένα χέρια του την ιε

ρή λόγχη. Τκτοτε το Mont Snlvat έπαυσε να φωτίζεται από το Πνευ

ματικό φι6ς. Σκότος και λύπη επεκάΟηuαν επ' αυτού. Οι εναπομείνα

ντες Ιππότες εδέυντο νυχΟημερόν για να επανει,ρουν την Ιερή Λόγχη. 

Ο συνΟέτης της παραδόσεως, γνήσιος Μύοτης, Οέλει να τονίσει ότι η η

Οική πτώση του ασχολουμένου στα πνευματικά Τργα, παρά τους βαΟ
μούς που κατέχει στην ιεραρχία και παρά τας μαρμαρυγάς των χρυσο

ποικίλτων στολών, δεν είναι σε Οέση να προκαλέσει την συμπαράσταση 

του ουρανού, ούτε ν' αποκαλιJψει μυστηριακrς αλ11Οειες. ΛντίΟετα, τυφ

λός αυτ6ς, οδηγεί τυφλούς στο σκότος και στην πλάνη. 
Η Οεία πρόνοια απέστειλε στο Mont Snlvίlt ένα νέο με το όνομα 

Πάρσιφαλ, ο οποίος είχε ανατραφεί απ6 την μητέρα του στα βουνά, μα

κρυά απ6 την βέβηλη κοινωνία, μακρυά από την κακία των ανΟρώπων 

και διατηρείτο αγνός και άμωμος. Ί Ιταν απαίδευτος, αλλά εξεδήλωνε 

συμπάΟεια για κάΟε πόνο και αγάπη για κάΟε πνοή. Τα βήματά του τον 

έφεραν στον Mont Snlvat. Ο Μάγος Κλίγκμπορ θέλησε να τον διαφθεί
ρει και τον εξέΟεσε σε τρομερσύς πειρασμούς και δοκιμασίες. Αλλά ο 

Πάρσιφαλ ήταν αλύγιστος, άφοβος και αήττητος. Τέλος, ο Μάγος εκτο
ξεύει την ιερή Λόγχη για να τον πλήξη. Αλλ.ά η Λόγχη εmάΟη αιωρού

μενη πάνω απ6 την κεφαλ1i του ·ήρωος Πάρσιφαλ, ο οποίος την αρπάζει 

και την φέρνει στους Ι:τπότες του Saint Grnal. Τ6τε ανεγνri>ρισαν οι 

Ιππ6τες τον άξιο διάδοχο του αρχιερέως. Ο αγνός ήρως ετέλεσε τον 

Μυστικ6ν Δείπνον και ο Ναός πλημμύρισε και πάλι από φως. 

Για την σύγχρονη σκέψη, ο μύΟος και η αφήγηση αυτή ίσως θεωρη

Οούν σαν σύλληψη θρησκολήπτου διανοίας ή σαν εκδήλωση υστερίας 

κάποιας μυστικοπαΟούς ιδιοσυγκρασίας. Ευτυχι6ς, δεν συμβαίνει οιίτε 

το ένα, σύτε το άλλο. Εάν τον μύΟον αυτ6 μελετήσουμε με το πρίσμα της 

Εσωτερικής Φιλοσοφίας, Θα διακρίνουμε και εδώ τον τρ6πο και τα μέ

σα του Λυτρωμού του ανθρώπου που παραβαίνει τον φυσικ6 και τον η-
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θιχό Νόμο. Τα ασψuλή δε μέσα του λυτωμού είναι η αγνότης, η συ

μπάθεια και η αγάπη, οι ο:τοίες :τοοχαλοί•ν n1ν συfLϊαQάlπαση του ου
ρανού χαι εξασφuλίζοι,•ν την συνεογασία του, η ο:τοία φωτίζει τον πι
στόν χαι τον Ί-1 οωα. 

Όλα τα μυστήρια α:ταιτούσαν n1ν χάΟαοση το1• εισερχομένοι, σ' αυ
τά χαι τον υ:τέf1αλαν σε φριχτές δοχιμασίες για να εξαχοι/-\ιίJοουν την 
ωτοφασιστιχότητα που είχε ό:τως εγχαταλείψει τον παλαιό έχτροπο βίο 
του για να ελέγξουν την νοημοσύνη του, το Οάρρος χαι την πίLπη του. Ε
άν τον θεωρούσαν χατά)ληλο χαι ιίJριμο, τότε του α:τεχάλι 1:τταν τα μέ
σα του ψυχιχού του λυτρωμού. 

[ις τα Ιουδαϊχά Μυστήοια, εις τα του Ιωάννου τοι 1 Προδοόμου και 
κατό:τιν εις τα zηρύγματα του Θείου Ιησοu, βλέπουμε ότι α:ταιτσύσαν 
α:τό τον ε:τιθυμούντα τον Λυτρωμό, όχι μόνο να ;-:ατrχει n1v γνιόση του 
Καλού ;-:αι του Καzού, αλλά να έχει τη δuναμη ν' αzολουΟεί το πριότο 
;-:αι ν' α.ϊοψεύγει το δεύτερο. Ι I ΙΎr;Jοη αυη1 τον ωδηγοί•οε οτην ανάνη
ψη ;-:αι ;-:ατό:τιν στην ειλιzριν11 μετάνοια, ψοι ιτrην α:τόφαση ν' απο
φεύγει στο μέλλον την ανομία zαι νu ε:τανοοnι;JΟει το ω'ιίzημα, εάν 
τοίιτο 11ταν εφιzτό. Lάν έφΟανε υrην zατϊι.σταση αυτ11, τιSτε τον ψυού
σuν στην θεουργία, δηλuδιi στον τρ6πο με τον οποίο Ou επετύγχuνε 

την εύνοια του ουρανού και την συνεργuιιίu με φωτεινές πνι::υμuτικές 

υπάρξεις, οι οποίες Ou του απεκάλυπταν τα μέuu τιις ψυχικ11ς του u

πελευΟερι.ίιuεως. 

Με τον μί�Οο του Saint Graal ασzολήΟηzuν ο Κοιοτι6ν ντε ΊΌιSϊγ, ο 
Ι3όλφοαμ φον τσσενrLϊαz, ωτό τον ο;τοίο ;ταραλι:.ψβ6νει τον Μι1Οο ο

Ι3ι1γνερ ;-:αι με την μεγuλυφυά ιι,ανταο(α του τον FfLϊλουτίζfΊ με ιδέες 
διχές του zαΟαοού ανrJοω:τιστιχού ;-:ω μυσrηι_Jιαzυι> ;τrοιεzομένου ... 

Λς έλΟουμε τrίJρα στο δεύτεοο σ:τουδαίο Τ6γμα, το Τι1γμα των Ιω
αννιτr;Jν. ΊΌιrτο ιδούΟηzε στα Ιεουαι5λυμα μετι1 τις ποι;Jτες Lταυοοφο
ρίες :του ξrzίνηοαν α:τό την Γαλλία γιά να :τοοι;τωειiοουν, i'\11rJεv, τσυς 
ιερούς τι5:τους α:τό τους ΜωαμεΟανούς. Ι I zι;J()α μας έχει ;-:α;-:ή ανάμνη
ση α:τό το :τέρασμα των ι:πω!(_)οφι5οων. ΙΊατί α:τι5 ι5:του :τεονοι1οαν αεί
νοι λεηλατούσαν τα :τί.1.ντα zαι α:τεγuμνωναν τους ;,:ιηοίχους των. Οταν 
τέλος έφΟασαν χαι εγχατεστάΟη-,ων υτα Ιrοοι;ι5λιιμα, μεοι·,ωί α:τιS αυ
τι�ύ; τους οταυροφι5σους, ηΟιχοί ·,ωι αγνr;Jν :τροΟέοεων, ουναντή()η;-:αν 
με μεμυημένου; τη; ανατολής. 1-1 γνωσιμία του; υ:τήρξε χαο:τοφι5()ος α
:τι5 :τνευματι;-:ής :τλευρ6ς. Γιατί μετϊι α:τι5 ένα ι.ι1ονι;-:6 διϊωτημα, οι μι1-

στες τη; ανατολή; εμύησαν αιιτούς οε γηγενείς Μυοτηι_Jιαχές οογr1νι;J
σεις, Οέλοντας ι5μω; οι Διιτιzοί να ε;τε-ι.τείνουν τις ευuJΤF()ιzές i'\ιδrω;-:α
λίες ;-:αι στην Δ'ί•ση, ίδουσαν το Τίl.'(Ιtα των Ναϊτr;Jν, α:τι5 το οποίο 
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προήλΩε το Τάγμα των ΙωαννιτιίJν. Ί'υιίτο ευτήοιξr, το Ιδεολογικό του 

σιJστημα στα διασωΩέντα από τους ΙΎωστικούς κατάλοιπα του Ιωάννου 
του [υαγγr,λιστυύ. Όπως είναι γνωστό, ο Ιωάννης ήταν ένας ωτ6 τους 
12 μαΟητάς του Ιησού και διωωοr μι\ως των μυσταγωγικιiJν αλη()f'l<ίJν 
του Οείου του Διδασκάλου. Λuτές οι αλ11Ωι--ιες έδωσαν την ;τνι--υματικ11 
αίγλη στο Τάγμα των Ιωαννιτιi1ν, 6πως και σε παοόμοιες οογανιiJσεις, 
οι οποίες επι1τυχαν μέοα στο F()ΕΒος και την τοιψοκρατία των ΓlαπιΛν 
και τον μεσαίωνα, να φωτίσουν πολλές ψυχές οι οποίr,ς έσωσι.1ν n1v αν
θοωπότητα από την ολική κατάοοευοη κω τον πνευματικό μuοασμό της 

εποχ1iς εκείνης. Λπό τα Ιπποτικά Τuγματα εξεκίνησαν οι ποόδοομοι 
του ανΟρωπισμού. Και οι σωτήοιες ϊvνυιες και οι αοχές της αvΟράJπι
νης αξιοπρέπr,ιας και των ανΟρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στους Να
ούς των εκηρυχΩήκανε. Λυτές οι διδασκαλίες rχρηοίμευσuν σαν λάΒu
ρα για να επαναστατήσουν οι λαοί κατά των πνει•ματι;-<rΛν και των πολι
τικri1ν των τυράννων. Στους κόλ.-ιους των μι,στικ<iJν οογανιiJUrων της ε
ποχής εκr,ίvης γαλουχ11Ωηκαν οι τολμηοοί επαναοτϊιτες της Λμrρικ11ς, 
της Γαλλίας και της [λλάδος. Λπό κεί μ{υα άvτληοαν την πίστη στην ε
λευΩrρία και από κει ωργανιiJΩηκαν για την κατάλυυη της πολιτικ1iς και 
κοινωνικής δοι•λείας, που είχε εξουΟεν(ί)(Jεt τους λαοιΊς των χιιJQ<[Jν ε
κείνων. 

Λλλά, κάΟε έργο αν0ρr.6πινο {χει την ακμ1i και την παοακμ1i του. Ί:::
τσι ο Ιπποτισμός αφού διέγοαψr μια φωτεινή τοοχιά η ο:τοία φιiJΤισε 
τον δοόμο για την πρόοδο και την ελευΟερία, μετά από αρκετϊι χοόvια 
παρεξέκλινε του αρχικού του πgοορισμού, εΒε[1ηλιίJΟη, διφΩάοη και κα
τέπεσε η0ικr.6ς και πνευματικι6ς. Λυτός είναι ο κλ11οος όλων εκr,ίνων 
των οογανι6σεων που δεν τηρούν με αυστηgή προσ11λωση τον Ι ΙΟικό 
Νόμο. Και τούτο γιατί, αφού παο{Βη τους αοχικούς του σκοπούς, πεοι

πλάκη υε χουμικούς αγιiJνες επικgατήσr,ως και ε:τιΒολ1iς δια της ισχύος 
των όπλων και του πλούτου. Οι αρχηγοί τους έλαΒαν τον τίτλο του Γlοί

γκηπος και ήσαν ισότιμοι με τους ηγεμόνες της [υοιi1:της. Λπ��κτησαν 
στρατιωτικ1i δύναμη τρομερή και ακατuΒλητη. Διrξ1iγαγαν πολλούς νι
κηφόρους πολέμους και κατέκτησαν εδάφη απέραντα. Τα τοία τέταρτα 
των κτιρίων των Παρισίων ήσαν ιδιοκτηυία των ΙωαννιτriJν. Στη χrίJρα 

μας διατηρούνται τα φρούρια σαν ίχνη της διαΒάσειυς τους. Λκόμη και 
στην Συκάμινο της Λττικής κοντά στον Ωρωπό, στην ΑκροκόρινΟο, 
στην Ί Ι:τειρο, στην Πελοπόννησο, στα Δωδεκάνησα, σn1ν Κί!ποο, σriJ
ζοvται εκκλησίες και φρσί!ρια των Ιπ:τοτrίJν. Τα πλούτη τους ήυαν αμύ

Οητα. Λλλοτε συνεμάχουv με τους πανισχίιρους Πάπας και άλλοτε υφί
σταντο την καταδίωξ1i τους ... Η οργή της Οείας δικαιοσύνης δεν εΒράδυ-
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νε να ;τέση zατ' ε;τάνω τους zαι εξηφανίσΟησαν α;τό προσι.ό;τοu γης. 

Δuστυχ<J)ς, αυτή είναι τύχη όλων των παρομοίων οργανιJ)υεων, οι οποί
ες εξεr.ίνησαν με Οείου; οzο;τούς, αλλά f)εβηλrΩΟψαν α;τό την zαr.ία 

zαι την άγνοια των μεταγενεοτέοων αν0ρι6;των, ;του εισεχι6ρηοαν σ' 
αυτές με όλα τα ελαττι,'ηιατα zαι τις φιλοδοξίες των αηSμων ;του zι•βερ

νοί•ν τις zοινωνίες. Οι διάδοχοι των Ιδεολόγων zαι των ευγενών Ιππο
τr;Jν ανερριχήΟηοαν έρ;τοντες στην zoouφ11 της ;τυοαμίδος της ιεραο

χίας, χωοί; ;τίυτη στους σzο;τοί•ς του J;τ;τοτιομοί•, αλλά με μόνον αvτ:ι
zειμενιzό σzο;τό τον zορεσμό η1ς αοχομανία; τους, την Οερα;τεία των 

αδυναμιι;Jν τους zαι των ατομιzι;Jν τους παΟι[Jν. 'Cτσι, αντί να διαφωτί
σο1!ν zαι να εργασΟούν, ό;τω; οι ;-τροηγοί�μενοί τους, Ουοωζ6μενοι για 

την ;τρόοδο zαι η1ν ανύψωση του ανΟρι;1;τοι1, σzό(_);τισαν η1ν σύγχυση, 
τον φανατισμό ·,ωι τον όλεΟ(_)ο. 

Τι[1οα ο J;τποτιομός που ε;-τρόf)αλε τον lOov αιι(Jνα σαν ευλογία του 
ououvoύ για τον εξουΟενωμένυ άνΟοω;το, ι-:;τεοε zω ωrτός χιηιαί! 

Τότε, υη1ν α(!/1) με η1ν ανδου;τψ':τεια των ο:ταδ<JJν τοι• zω τις ανΟ
οω:τιιπιzές του ε:τιδιι(1ξεις αναLη1zωσε τον δοι1λο zαι ανι1ψωοε την γυ

ναίzu στην εμ:το{:τουσα Οωη. Tι(JQ(l ·,ωταzvημνίοΟηzε <ΠΟ χc1ος των 
ανΟοω:τίνων :ταΟι(Jν, νιzημένος u:τιS τυ πνεί•μu τοι1 Ku.zoιJ, ;-του το τοο

ιr,οδοτοιΊν η άγνοια zω οι αδι•ναμίες των u.νΟ(_)ι(J:των. Το ;τνrι1μα του 
Σzότοu; zαγχάζει γl<lτί r:τ{τυχε ι[Ηπε σήμf'(_)α ο τίτλος του l;τ:τότσυ να 
δίδεται σαν διϊιzοιση zοινωνιz1j Yl<l να ιzανο:τοιψω ο εγωϊομιSς zαι η 
μωοοψλοδοξία των ανιzάνων zαι των ταπFινr[Jν το <(,ρι5νημα ι1νΟ(_)rJJ

;των. Εϊιν όμως σαν Οεσμός ΛνΟοω;τιυτιzός ο Ι:τ:τοτιομ6ς έ:ταυσε να υ
;τάοχη, ωστόοο η αοχι·ι.ή του {ννοια με την ;τι.:�αγματι-1.11 ευγf'νεια zαι 

την ;-τνει1ματιzή του οωμαλεόη1τα δια;τιιπrJJνετω uτι δεν εξΟ.ι;τε παvτ:ε
λr[Jς. Υ :τολείμμuτα των αvχr[JV του zω των δυξαοιrJJν του {χουν zαταφιJ

γει σε μεοι·ι.{ς μυστι-ι.{ς οργανι[Jσεις της Λ νατολής zαι της Δ·ύ<Jι:ως. 
Ση1ν Λμεριz1j μάλιιπα δοοί•ν :τεοισσότεοο φανεοu ;ταψSμυιες Ο(J'(UV(J)

οεις.Λ;τιS αυτές εz;τέιι,εται αμυδvό φως για να υ;τενΟι•μίζη ιπους υιJγ
χρονους ανΟρr(J:τους την αοχιzή δόξu του την ηΟιz11 zω η1ν ;τνει,ματιzή 

του αίγλη, με την ο:τυία τu είχαν ;τερι[1ά).rι η u-ιιιSη1; zω η οοφίu των 
;τ(ΗJJΤων Οι-·μεί.ιωτr[Jν του J;τ:τοτιομού. Λυτήν την δ6ξu ϊ!(_)έ;τει να Ε(_)ευ

νούν οι σύγχοονοι ιπο-ι.αοτές zω ;τους αιηήν να στοr:φυυν την σzέψη 
τους για να uvτ:ί.οι1ν υψηλι1 uνΟρω;τιιπιzά διδάγμωα. Λυηjν ποέπει vu 

Ουμι[ηιαυτε 6λοι zω να μην ξεχνάμε τι του οφείλυιηιε. Λ:τό zεί να ζη
τοιJμε η1ν έμ,-τνευση zαι η1ν δuναμη για να εφαοιιιSζουμι: τις αρχές της 

αvΟοr;ηιvης αξιο;τψ;τείας, του zαΟήr.οvτ:ος zω ;τρ{ποντος. 
Ό:τω; bε οι ;τοr[Jτοι εzείνοι αΊέοωzοι μι1οται των l:τ;τυτιzr[Jν Ταγμά-
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των, οι πρόδρομοι και οι τολμηροί σκαπανείς των ανΟρrωτιοτικri)ν ιδε
ωδών, ας βαδίζουμε όλοι με πίστη το δρόμο της διαφωτίσεως και της

(ΙοηΟείας των uυνανΟριδπων μας για να αποβάλουν τον φιίj\ο, την κα

κία και την άγνοια που τους Fμποδίζυυν την ποόοδο και τους οτεροιJν 
τις χαuές της ζωής που δικωοιJντω όλοι όuοι είδαν το φως τοι, Ί Ιλιου 
εδrΔ πάνω στη μητέρα μας Ι'η. 

Ο άνΟρωπος της Γης είναι άξιος καλυτέρας τύχης. Λς τον ΙΙοηΟή

uουμε όλοι με όσες δυνάμεις διαΟέτουμε για ν' ανανι1ψει και ν' ανυ
ψωθεί στην ψπρέπουuα υ' αυτόν Οέυη. Είναι τούτο ανΟρώπινο χρέος 
που βαρύνει όλους μας. Ας το εκπληρώσουμε με προΟυμία και με Οάρ

ρος. Μη λησμονούμε όμως 6τι κάπυπ χοι:ιάζονται και ΟυuίF.ς. Λς μη δι
στάσουμε να τις υποστούμε. ττιπ και άλλοι προγενέιπεοοί μας Ουσια
στήκανε για μας. Λς ποοοπαΟ11uοι 1με ν' α;ταλλαγυι1μf απι5 την κατάρα 
της λησμοηί,νης και ας Ουμ6μαστε έντυνα τι μας επιf-\ϊιλλει το καΟ11κον, 
για να ποάττουμε σε κάΟF στιγμ11 το πρέπον με αποφαuιιπικότητα και 
με Οάορος. 

***** 

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΓΑΠΗ 

Δεν έχω πει ποτέ ότι οι άντοες και οι γυναίκες δεν ;φέπει ν' uγωτι
σύνται πολύ. Ναι, πρέπει να δίδει ο ένας στον άλλο πολλ�1 αγάπη, αλλά 
μια αγάπη πιο ανι6τερη, πιο φωτειν11. Δηλαδή, αντί να αρκείστε σε αν
ταλλαγές ιπο φυσικό επίΠFδο, να διεγείρειπε, να ικανο;τοιείστε και στη 
συνέχεια να ροχαλίζετε, πρέπει να έχετε σuνείδηuη της οημαuίας και 
μάλιστα της ιερ11ς αξίας της σεξσυαλικ11ς ποάξης. ( ... ) 

Θα πείτε: «Μα τότε, δεν πρέπει ποτέ να ;ταίρνουμε ηδονή;» Ναι, αλ
λά Οα πρέπει να ζητάτε μια ηδονή πολύ πιο αιΟέι>ια, πολύ πιο πνευματι
κή. Η ηδονή, όπως την καταλαβαίνουν σήμερα, μεταf1άλλεται πάντοτε 
σε δηληη1ριο και πίκρα. Όταν κόβετε ένα κομμάτι μολuβι, για μερικές 
στιγμές λάμπει, 1Jστερα όμως από λίγο θαμπrΔνει. Να με τη μοιάζει η η
δονή: με το μολύf-\ι. Για να μείνει η ηδονή σας τόσο λαrιπρή και ανΟε
κτική σαν το χρυσό, ποέπει να την εξευγενίσετε, δηλαδή να της :rιροσΟέ
σετε ένα άλλο στοιχείο: Τη σκέψη.( ... ) 

Βέβαια, πολλοί Οα ισχυριστούν ότι η διαίιγεια σκοτrΔνει την ηδονή. 
Όχι, στην πραγματικότητα, η σκέψη δόθηκε στον άνΟρωπο για να ζει 
καλύτερα την πραγματική αγάπη· χωρίς αυτή, το κτηνri)δες μέρος το 



:τρωτόγονο, Οα ά:τλωνε :τάνω τοι• 6λη τοι• τη δί•ναμη. Cίναι η σκέψη α

κοιf'\r_ί);, είναι η νοημοσίινη διuμέσοι• της σκέιιη; :τσι• :τψ':τFι να Fλέγχει, 

να :τιJΟσuνατολι'ζFι, να εξαγνι'ζFι τι; ενέργειες. Λν στην uγά:τη σας κρα

τάτε τη σκέψη φωπιν1j, αν αγοι•:τνά, ε:τιτηοεί, FλέyχFι, διει•Οιίνr,ι τι; δυ

νάμει;, ε(ναι φανfρό :τω; δεν Οα αισΟανΟείπ μια ηδον1j 6:τως πολλο( 

άνΟοω:τοι νομίζ.οL'ν, δηλr1δ1j κτηνύJδη, χι•δαία, χυνδοοειδ1j, χωρίς ευγέ

νεια, χωρίς πνευμuτικι5nμα και άλλω; τε ανεξέλεyκn1, αλλά, χάση σrη 

οκέι ιη σας, Οα �L,ΟQFίτε να κάνετε μια :τνει•ματικ1j F[)yαοία και, αντί να 

μFταβάιJ.εται σε μολιΊβι αL'nj η ηδονή, Οα μFΤαβληΟFί σε καΟαρό χρυ

σό, σε γοητεία, σε έκσταση. 
Ο. Λϊβιιη_ι,1φ (! Ι (JΙ'ξοιιuλιχ ιί όιί1•ιψ η, σι:λ. 79-82)

••• 

Ίϊ:τοτu το :τuοϊιιμψο, 1j το οχετικό μF την ωωλαυι'α, bεν ϊ!Qέnει vu 

nλησιάζFι τον :τ!_)αγματικό έοωτα. 
1/ΛΛΤΩΝΛ (1/ολιπίcι, 40 3Λ 

(Οι•διΎ ά()ιι ;ψ1Jυ1Ηυτι'ον μιινιz6ν οιο,'Jι' υιιγγινι'ς ιιzοί.ιωίrι; τω οσΟ1!ι ιΊ>ωτι.) 

Η ΘΕΛ1ΕΛΙΩΔΗΣ Δ ΥΝΑΛ1Η ΤΗΣ ΑΓΝΟΤΗΤΑΣ 

Απομακuύνει τα κακοποιά πνεύματα 

Χrι(_)rίλ. Μ:τrί(_)(ιzλη 

ΛΙΙΟ ΤΟ\' «ΦΛΟΥl:Τ» ΤΟΥ Ι'ΚΛΙΤΕ 

ΦΛΟΥΣΤ: ί\κουοε, nοέ:τει νu μου φέψι; uunj την ·ι.ι>(__)η. 

ΜΙ:ΦΙΣΤΟΦΙ:ΛΙ ΙΣ (2.:ΛΤΛΝΛL): Ποω ·ι.ιJQη; 

ΦΛΟΥΣΤ: Λ1rτή :του :τέοασε :τοο ολίγου. 

ΜΕΦΙΣΤΟΦΕΛΙ ΙΣ: Λυηjν εκει'; ... Είνω εντι:λι.ίΊς αΟιΓιο πλάομα ... 

1:'αυτή δεν έχω ,ωμιύ. εξουσία ... 
*** 

ΛΙΙΟ ΤΟ BIB.\10 «\'ll,\l<·)l1 IO ΛΙ1ΧΟ\ΤΛΙ1ΙΚΙΙ» ΤΟΥ ΛΙΟ\', ΤΛΤl:11 
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άζει ιδιαίτεου ενδιαφέρον μία δι�jγη<Jη του Γέοονω (τοι1 υνομωnυύ α
γιοοείτη διορατικού μοναχού l Ιαϊuίοι, ), την ο:τοία nuοαΟέτω ύ;τιι,ς την 
κατέγοαψε ένας εnωκέ:ττης το11: 

«! Ιοέnει να ξέρετε ότι τιι δωμύνια <Jnρ<iJXvυι 1v τον άνΟρωnο εξωτε
ρικιί.. Ι'ια να σας δυJιJ<ιJ να κcηιιλιί.Βι:τε ιιυτά που λέω, Οα ou ;τω f:να χα
οακτη(_)ωτικό γεγον6ς με μω 40χοονη καΟηγ�jτοια κι ένα 15χρονο μα
Οηηj της. Τυ γεγον6ς μυυ το rγιιαψf· η ίi'!ια ΠLJΙV λίγο κωρι1. Λιιτή λοι
πόν 1jων ανι•;ταντρη κω ψ)rλε ένα 15χοονο μuΟηηj τιΗ1 !'υμνιωίου. llή
γε λοιπόν u' ένιι μιί.γο γω να τον κc.ίνει δικ6 της με τι1 μαγικιί. 'Ομως ε
πειδ11 το παιδί ήταν αγνό, δrν μποοοι•οr ο μι:ίγο; νu του κιί.νει τί:τοτu, 
γι' αυτό την υυμΒοι•λrψε V<J. vι'ξει το nωδί οτην αμαρτίcι, έται ιi,στε να 
/1οουν τόπο τu μuγικ(ι, να f\ι_>ouv δηλιιδή την 1τιSl_)τ<J. της ψυχής του ανοι
κηj και να τον κιί.νει τι5τε 6,τι Οέλει. 'Cτυι ;τijLJF το :τωδί οτο σ:τίτι της, 
το nαοωτλιί.νηο�: και το έοιξε ιπην ιφαιιτία. Λμέ<Jω; Ι1οήκε ευκωοίu ο 
διιίf1ολος και μ .. ,�jκε μέυα τυι,. Λπ' εκ[ίνη τη οτιγμ�j το nωδί, κυοιευ
μένο από τις δυνάμΕις τυυ κακού, έψΟuοε οε πολι1 ι1ι1χημη κωιί.ιτταuη, 
εξαντλημένο και εξuuΟι:νημένο, κοντε11ει να :τεΟcίνει. Δεν {χει όοεξη 
οίιτε νιι διαj-\ϊωrι, οι•τε νι1 :τι1ει οχολείο, ούτF να φϊιrι και να κι:ίνει κc1τι. 

Και μου γ(_)ιί.φει τιίφα, του διιιj-\ι\λοι, η γuνuίzα, ι5τι λ1 1 :τιί.τω nολι• για 
το παιδί που είναι σι: ι:έτοιu κατc.ίιπαοη και ΟΠ.ει να nLJο<JευχηΟιίJ γι' 
αυτ6 κι από την ι:ί.λλη δrν Ο{λει vu το χι:ίοει ... » 

*** 

ΛΙΙΟ ΤΟ ΒΙΙΙΛΙΟ ,,ΙΙ ΛΙ'i\'Ω1:ΊΊΙ ΛΙΛΛ1:ΚΛ.\ΙΛ ΤΟΥ ΧΙΨ .. ΤΟΥ» ΊΌΥ Ο. Λί1uι1lιοl' 

Όων οι κuκοποιές οντύτηη:ς 0O.0L'V να LHJ.ς ιυ.ιί.ψουν, αοχίζουν με 
την :τοοοπάΟεια νι1 uας παραιτιίι_>οι•ν να κϊίνπr κcί.:τοιο λάΟος, γιατί αυ
τό το λάΟος που κάνrτ!' τους δίνrι το δικαίωμα να Ο<J.ς ΒαοανίζιΗJν. ί\ν 
τους uντιστuΟείτε, αν δεν κάνετε λά()η, δι:ν έχουν καμιά εξουσία να 

μπούν μέσα σας. Γι' αυτό ο ι\ιά\Jολος δι:ν ϊχει παρά ΤΙ} δύναμη που 

του δίνι:ττε ανοίγοντάς του μια π6ρτα για νιι τον uψψrετε να εισέλΟει 

μέσα σας. Δε οας αναγκιί.ζει, σας κάνF.ι μιSνο υ:τοδrίξεις, και είLrτε ε
σείς που του λέτε ναι. Δ{χF.ιπε να ηyέφrτF. μέυα οας οι_>ιLψένες (;ωχές) 
οκέψεις, ορισμένα υυναωΟ�jματu, και αχοιΒιίJς αυηi τη στιγμ�j οι αρνη
τικές δυνάμεις Βοίσκοι•ν μια ;τ6οτα ανοιχτή.( ... ) 

Είναι λάΟος να παροι•σιcίζοι•ν το Διάολο με μια α:τοzοουοτικ1j μορ

φ1j ( ... ). '◊,<ι είναι πολύ ελ;ωοτιχός. ( ... ) και τον Ι1ρίσκοι•με παντού 6που 
υπάρχουν α:τολαίισεις, τιμές, 11 χρ1jματα για κλέψιμο.( ... ) Ιlρέπrι λοι:τύν 
να μcίΟοιψε να διαχοίνοι•με τη φίοση των υ:τοδείξεων ;του μας :ταροι•σι-
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άζονται α;τό τα ;τνεC-ματα του %ωωι•. [ίνuι αεί αδιά%ο:-ια να μας ψιθυ

ρίζουν ένα σωρό δελεαστι%ές υ:-τοσχέuεις για να μας πείσουν· κι αν τα 
αφήνοι1με να μα; :-τείσοuν, τότε μας ;ωταστρέφουν. Πόσοι άνΟρωποι 

:-ταοα:-τονιοC-νται ότι έχουν αγωνίε;, ότι �αuανίζονται, ότι ταλαιπωρού
νται! ΔF.ν ξέοουν ότι αυτές οι αοvητικές ;ωταLπάuF.ις είναι η συνέπεια 

ορισμένων σφαλμάτων που διέπραξαν.( ... ) 

Λιrτά τα σιr,άι.ματα ι'δωuι..ιν στις εχΟοι;,:ές δι1νάμεις τη δι1νατότητα 

να ειuΟ.Ουυν μέσα τους ;,:αι να ;,:άνουν ;,:αταστοοφές.( ... ) 
Ο Ιησούς εί:-τε «Λγου:-τνείτε %αι :-τοοοει1χεστε!» Λν συνηΟίοετε να εί

στε πάντα σι1νειδητυί, άγρυ:-τνοι, να ενιίJνε<πε μι: τον Οuοαν<5, Οα προ
στατειJεuΟε. 

ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 11,:J>Ef Σ 

ΙΙ Αγγλι;,:ανι;,:ή ε;,:Δησία ε;τέτοεψε τη χειοοτονία γι1ναι;,:ιίJν ιερέων! 
Οι γυναί%ες δεν είναι παιδιά του Θεού ;,:uι γενν�jη_Jιες αγίων ;,:uι uο
φrΓJν; ΊΌ ;τοrΓηο :-τοοσιSν τη; ιεροοι]νης, είνuι ο rαοίμητος πιSΟος για την 
�ίωση των εντολr/Jν του Θεοι\ 

Λuτ1j είνω η α:-τοστολή τη; ΕηληιJίας . Να διδι1ξrι το ι1τομον να γί
νει Χριστωνός στα έργα, 11:-τοτάιJοοντα; τον rω 1τ()ν τοι, οτις εντολές 

τοι, ΘεοC-. ΛuψιλrΓJς συναντι1ει :-τυΗές εσωτrσιΥ.ές ι.ιντιδο6οεις. Δι6 
τυι:1το χ(.Η' ιαζόμεΟι..ι ψυχο;τνε ι •μι..ιτι ;,:1j ;ωνο:-τλί rι. Κω ;τοιΓηον τη γνι/Jυη 

του εαι•τοιJ μας. 

ΛJ 10 TIL Γl'ΛΦΕΣ 

Λu\. 7ΛΝΟ2.' ΙΟΥΠJΥΓΛΣ 

/)ιrιιίι Μί,-/ιίι;ιιιι 

ΗΛΙΑΣ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ 

XJ'll:T. ΚΛΜΛJ'ίΠΛΚJΙ 

«Κω εί:-τεν (ο Λγγεi.ος) έξΕλΟε ;,:ω ι.πάΟητε ε;τί το ιSοος �:νιΓJ:-rιον του 
Κ1 1οίου. Κω ιδο11 ο Κ11οιος διέr1αινΕ, ;,:ω 6.νεμος μέyίlς ;,:ω δυνατι5ς έ

οzιζε ω ι)(__)η, ;,:ω υι1νέτριf1ε τους f1ψ1zους έμ;τροιJΟεν του Κι)[_)ίιη,· ο Κύ
ριος δεν ήτο εν τω ανέμω· ;,:αι ,ιr.τι1 τον r.ί.νεμον ιJΕιιψιSς- ο Κι,οιος δΕν 

ήτο εν τω ιπωμrΓJ' ;,:αι μετ(ι τον οεωμιSν πυο· ο Κι\Jιυς δr.ν ήτο r.v τω 

:-τ1 1ρί· και μετ6 το ;τι•ρ ήzο; i.ε:-ττού ίlfί__)()ς, ωκέ:τωπ το :τ[_)ι>οω:τον αυ

τοιJ ... κω Fςήι.Οε, ;,:ω εστι.ί.Οη ει; την είου<'iον τυυ σ:τηλαίου. Κω ιδσιJ 
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φωνήν προς αυτόν λέγουσα. Τι κάμνεις ενταύ()α Ι Ιλία;» 
Οι λόγοι αυτοί της γραφ11ς, μας αποκαλύπτουν ότι η φωνή του Παν

τοδυνάμου Θεσύ ακοι,εται τότε μόνον όταν υπάι_>χει γαλήνη και ηοεμία 
εις την ψυχή του ανΟρr!>που. Όταν η ψυχ11 δεν κλυδωνίζεται uπό την 
τ()ικυμία των παΟr!>ν, τότε μόνον γίνεται αισΟηη1 από αυη1ν η Οεία πα
ρουσία του Κυ(?ίου. Λλλ' όπως τότε και σήμερον η ψυχή υποδουλωμένη 
εις την υλική φύση έχει χάσει την Οεία επαφή και συνεπr.ός δεν αισΟά
VΕίαι την διάχυτη πα()ουσία του Θεού. Λς ηοεμήσουμε λοιπόν και εμείς 
από τα αν0ρι6πινα πάΟη η1ς υλικής μας υποστάσεως, τα οποία υπό την 
αγρία μορφή των στοιχείων η1ς φύοεως διαταράσσουν τα ήοεμα ύδατα 
της ψυχ11ς μας. Ας ανέλΟουμε επάνω από τον Οόρυf-\ον του κόσμου, εις 
την κορυφήν του όρους, την ήρεμον περιοχ11 του Θεού, δια της δυνάμε
ως της ψυχής και του πνεύματος, δια να επικοι νωνήουυμε με τον υπέρ 
τούτον Κύι_)ιον. Λς εξέλΟει η ψυχή μας ωτό το uπ1)λuιο τυυ σr!ψατος 
που είναι δεσμία, εις αναζήτηση του Θεού, όπως ο I Ιλίας εις το όρος 
Σινά, δια ν' ακούuουμεν και εμείς όπως αυτός, τον γλυκύτατο ψίΟυρο 
της φων11ς Του. 

ΥΓΕΙΑ, ΔΙΑΤΡΟΦ Η ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ 

ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 

ΑνθολόyΙJσ1J μελέτΙJς 7ΌΥ ΜΕΝΕ.ΛΛΟΥ ΠΛΛΛΛΝΊΊΟΥ Της Λχαδημi11ς Αθηνών 

Είναι γνωστό ότι ως τον 190 αιώνα η ιατρικ11 ιδιοφυία του Ιπποκρά
τη - για ν' αναφερθούμε μόνο σ' αυτόν ως πατέρα της ιατι_)ικής- κυριαρ
χούσε σε ολόκληρο τον κόσμο, ασκιΛντας το Οεραπευτικό της έργο με 
τα μέσα και τον τρόπο που εκείνος είχε υποδείξει και που αποτελοι,uαν 
για την εποχή του κατα;τληκτική πρόοδο της ιατρικ11ς, σε σχέση με την 
ως τότε πρακτική αντιμετώπιση των ασΟενειών. 

'Ι Ιταν τότε η μεγάλη εποχή της ακμ 11ς των επιστημι!>ν και των τεχ
νών. Χωρίς να επιΟυμr.6 να παρουσιασΟώ ως ιστορικός, δεν μ.ϊορr!> πα
ρά να σκεφΟώ πως στον 5ο προ Χριστού αιώνα, που γεννl)Οηκε ο Ιπ
ποκράη1ς, τον Χρυσό δηλαδή ΑιιΛνα του Περικλέους, έχει μαζί αοχίσει 
να γεννιέται η μεγάλη ελληνικ11 διανόηση. Λίγο πριν πεΟάνει ο Αισχύ
λος, ο Σοφοκλής, ο Ευριπίδης, ο Λριστοφάνης, ο I Ιρόδοτος, ο Θουκυδί
δης, ο Φειδίας, ο Σωκράτης, ο Πλάτων ζουν και χαλκεύουν το ελληνικό 
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θuί•μα.( ... ) Μια ;τερι;τλάνηση σε uρχαία zείμενα μου έδωοε την ευzαι
ρία να ξεχωρίσω μrρι%ά α:τοσ:τάσματα που ενδιαφέρουν την ιατρι%11 
%αι αναιrέοονται γενι%ότεοα σn1ν υγεία, την αορr6Lπεια %αl τους ίδιους 
τους γιατροί•;. Πολλά, βέβαια έχοι•ν uιJ.άξει ή αναΟεωοηΟεί α:τό τότε, 
τα βασι%ά όμως q:αίνεται ;τως :ταοαμένουν α%λόνητα. Ο:τωσδ11ποτε, το 
ενδιαcfέρον για τις α:τόψεις των αοχαίων Ελλ11νων lΠΟ Οέμα της υγείας 
παραμένει αμείωτο. 

Διαβάζω ιπον Π υ Ο α γ ό ρ α :  «δεν ποέ:τει να :ταοαμελείς n1 σωμα
τι%1J σου υγεία. ΟιμΟ.εις να zάνεις χο11υη με μέτρο ποτοί,, φαγητού %αι 
γι•μναστι%ής. Να σι•νηΟίσεις η όλη σου δίαιτα να είναι zαΟαρ11 κι όχι 
πολυτελής. Μέτοο εvνor;J αι•τό ;του δε Οα σε στενοχωοήυrι». 

Ο Il λ ο ύ τ u ο χ ο ς ιπu «Ι ΙΟι·ι.ά» του οημειι6νrι με διάθεση ;τοιητι
%ή: «%uOr;Jς η γαί.11νη εξιιοψ1ί.ίςει στις αί.%υύνες uσφαί.11 %ιιι ωvαία εγ
%Lψοσύνη %αι το%ετ<5, το ίδιο %αι η υγεία ιπις %r1Ωε είδους Fυχαριστή
σει;». 

Ο ΠυΟαγιSοειος Λ ρ ι υ τ ό ξ ε ν ο ς υι•νιοτοι•ιJε ν' α:τοψειίγεται η 
:τοr6ϊμη u:τό%τψ1η :ταιδιι6ν. 11 %αο:τοψ)Qία α:ταιτεί %ά:τοιο χvονι%ό δι
άοτημα για να :τοοετοιμαοτεί ... 

Ο ΓΙ λ ά τ ω ν  στοι•ς «Νι\μους» του %<1.νει τη οιίοτuοη: «α;τιi 6λες τις 
γι•νιιίzε; ;τιο :τολί• Οιι ;τοέ:τrι να ;τσοιΗ�χουμε τις Ε'{r.ιίοι1ς, rίΗπε %ατά 
την ε'{%t•μοι,ί•νη του; νι1 μην παοαδίδοντuι υε ποιλές ηδονές %ί1l τρέλ
λε;, ούτε νι1 διzιμι1ζοι•ν λιί:τες, uλί.ά νu ζοι•ν μω ζω11 με διι1Οεοη 11ρεμη 
%αt zαi.ιSzrη_Ji'\η». 

Ο ΓΙ λ ο ι'• τ u ο χ ο ς, :τω.ι, οτι1 «Ι 10ιz6» του αοzοί.rίτω %ι1ι με n1 i'\ι
αιτολο'{ία, τονίζοντας ι5τι: «τα λιτι1 φrηητά ΟU'{r.ι_Jιιτοιiν ιπι1 φυιΗr.6 της 
μέη_)u την ι5ψξη, ενι1J οι τέχνες των μιιγείοων ... ιιλί.ι1ζουν ουνrχι/Jς τους 
6σοι •ς τη; ηi'\ονή; zαι την zεvτοίςοι1ν ιiχι πσος το zαλιS,>. Ν.λι1 ο ίι'>ιος, 
:τα(_)α%6τω, zοιιτr1Jντας το μέη_10, δε δrχετω την ι•:τrι�[-Ιολιz(ι λιτή δίαιτα 
<του z6νει το σr�'ψα αmαΟές zω ψψωμένο zω πrοιοvίςrι το αγέvωχο 
τη; ψι•z11;. Ό:τω; το :τανί του r.(1(_)ιtβιοι), FTlJl %(1[ το {J!Ι)!l(l i'\Εν πσέ:τΕL 
οι•τε να το σιι. ίγγουμΕ zω να το :τιέζοιψε :τολιi, 01,π 6μως %ω να το χα
λαοr;Jνουμε υ:τεοr1οί.ι·ι.ι1». ο I Ιλσιiτι1οzο; :τtί.ι.ι μα; οι,μ(1011λει'•ΕL: «να 
:τοουέzοι•με τον 1ί;τνο μιι; μή:τως i'\εν είναι συνεzή; %(1l ομιιλ<Sς, αi.λιΊ. 
:τασσυοι6ζΕL αvηοι•zίες zιιι ιJ:ταομοιίς zω rΊ.το:τα ι\νι'ιr_Jι1, ;του ()είzνουν 
:τω; υ:τιΊ.οzουν μέιΗ1 (JT() σrίψα :τολί.ιΊ. r.Ul ;τιιzειrΊ. υγο(ι ή διατuοαzές της 
ανιι:τνει•οτιzής λειτουογία;. Και οι ψυzι·ι.έ; εr.οηλώοεις φιινε, __ ΗJJνουν 
:τω; το orJJμα :τι1001.•ιη6ζει ε:τωψ1λή zατιΊ.σωοη zαι οi'\11Ίrίτω οε r1(.J(_)fJJ
oτειu. Γωτί ανεξ11γητες δυοΟιψίες zατr,zουν τον 6v0σω:το ;ι.ω φιsr1οι 
:TOl ! έρzοντω ςωf,Vlr.(1 μυς OlfJJϊ.\'01!V τις ει�,ίοες, ενrιJ ()εν 1J:Τ(J.(_)χει τί:το-
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τα το φοβερό». 
Ο Π υ Ο α γ ό ρ α ς ξεχωρίζει τρεις φωνές της σάρκας: ζητά «να μην 

πεινά, να μη διψά, να μην κρυιόνει». 
Ο Π λ ο ύ τ α ρ χ ο ς μας κάνει προσεκτικούς λέγοντας ότι, «η τ(_)οφή 

δεν είναι εφόδιο μόνο της ζωής, αλλά και του Οανάτου, αφο11 από εκεί
νη, μαζί με τα σώματα τ(_)έφονται και οι αρριόστειες». 

Ο I π π ο κ ρ ά τ η ς σε έναν από τους «Αφορισμούς» του λέει: «οι 
δίαιτες που φΟάνουν στα έσχατα όρια ισχνότητας είναι βλαβερές, τόσο, 
όσο και οι πολυφαγίες όταν φΟάνουν κι εκείνες στα ακραία τους όρια». 

Ο Σ ω κ ρ ά τ η  ς συνιστούσε να φυλαγόμαστε από εκείνα τα φαγη
τά, που «μας ζητούν να φάμε χωρίς να πεινάμε και από τα ποτά εκείνα, 
που μας ζητούν να τα πίνουμε χωρίς να διψούμε». 

Ο Γ ο ρ γ ί α ς όταν ρωτήΟηκε ποια δίαιτα ακολούΟησε κι έφθασε 
στα βαΟιά του γε()άματα είπε: «ποτέ, ούτα έφαγα, ούτε έκανα κάτι για 
να αισΟανΟrΛ ευχαρίστηση». 

Ο Ξ ε ν ο φ riJ ν στην «Κύρου Παιδεία» λέει: «τις μεταβολές τις υπο
μένει κάΟε φυσικό ον με τη βαΟμιαία αλλαγή. Αυτό μας διδάσκει και ο 
Θεός, που μας απομακρύνει λίγο - λίγο από τον χειμrΛνα στο καλοκαί
ρι, ώστε να υπομείνουμε τη δυνατή του ζέιπη». 

Τέλος, ο I π π ο κ ρ ά τ η  ς μας συνιστά: «φαγητό, ποτό, ύπνο, ερωτι
κές απολαύσεις, όλα με μέτρο». 

Εδώ ακριβώς σκέφτομαι πως δε Οα χρειαζόταν αναφορά και σε άλ
λα κείμενα ούτε και μεγάλος κόπος, για να διακρίνει κανείς καΟαρά 
την αίσΟηση του μέτρου και την επιταγή της επιβολής του, που κυριαρ
χούν σ' όλα τα αποσπάσματα που παραθέσαμε. 

Ί !ταν εκείνη η χρυσή εποχή, που επέβαλε αυτή την ισορροπία που 
εξασφαλίζει το μέτρο. 
Ί !ταν η λογική που το ση1ριζε και το κραταίωνε.'! !ταν η αντιστοιχία 
των φυσικri1ν φαινομένων με τη ζωή του ανθρώπου που το καθιέρωνε 
«Μέτρον άριστον>>. Δυο μόνο λέξεις των α(_)χαίων Ελλήνων, με τόσο 
βαρυm1μαντο νόημα, που εγγίζει αλλά και αφορά σε κάΟε φυσική και 
ανΟριόπινη έκφραm1 και δημιουργία. Δεν είναι μια απλή θεωρία. Ηχεί 
στ' αυτιά μας ως αξίωμα σύμφυτο με την έννοια της ζωής πάνω ση1 γη. 
Δεν του δίνουμε όμως πάντοτε τη σημασία που του αρμόζει και το προ
σπερνούμε, επειδή ακριβιός το νlίi>θουμε τόσο φυσικό, ιίJστε να μη χρει
άζεται να μας απασχολεί. Συνήθως δε σzεφτόμαστε πόσο η παρουσία 
του είναι αναγκαία, παρά μόνο όταν κάποια παρέκκλιση από αυτό μας 
προκαλέσει τις αναπόφευκτες σοβαρές επιπτrJJσεις. Γιατί, ποιος υγιής 
άνΟρωπος σκέπτεται άλλοτε την αναπνοή του, παρά μόνο όταν από κά-
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ποια αρρώστειά του δυσκολεύεται; Ί-Ι, ακόμα, πόσες φορές έχουμε 

σκεφτεί ότι η ζωή μας εξαρτάται από τον ερχομό ή όχι του αμέσως επό

μενου χτύπου της καρδιάς μας; Ποιος υγιής άνθρωπος αισθάνεται ότι ο 

οργανισμός του τρέφεται και ποτίζεται α:τό το αίμα του, όταν αυτό κυ

λάει μέσα του κανονικά; 

Κάθε σωστό, φυσικό και υγιές είναι στη συνείδησή μας τόσο αυτο

νόητο, ώστε να περνάει στη ζωή μας συνήθως απαρατήρητο. Έτσι και 

το μέτρο, στη σκέψη, στην πράξη, στη ζωή. 

Δεν είναι, επομένως, περίεργο πώς δημιουργήθηκε το ελληνικό 

θαύμα της αρχαιότητος. Αδίστακτα μποοούμε να πούμε πως οφείλεται 

στην τέλεια επικράτηση του μέτρου σε κάΟε έκφραση δημιουργίας, ή 

λέγεται αυτή φιλοσοφικός στοχασμός, ή λέγεται ε;τιστήμη, ή λέγεται τέ
χνη. Ποιος μπορεί να φαντασθεί πriJς Οα ήταν δυνατό να επιζεί στους 

αιώνες η αισΟητική τελειότητα του ΠαρΟενrύνα, αν δεν είχε τη()ηΟεί κα
τά την ανέγερσή του η στάΟμη εκείνη, που επι�άλλει η απόλυτη τήρηση 

της εννοίας του μέτρου; Το μέτρο α;τοτελεί το φορέα, την εγγύηση και 
εξασφάλιση κάΟε είδους ψυχικής, διανοητικής και σωματικής έκφρα

σης και δημιουργίας.( ... ) 

Η υγεία εξασφαλίζεται κατά κανόνα με την τήρηση του μέτρου από 

τον άνΟρω;το, σε όλες του τις εκδηλrΛuεις. Μόνο με τον τ()ό:το αυτό δεν 

θα αντιλα�φάνεται πως λειτουργεί μέσα του η ζωή, άρα Οα είναι υγιής. 

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

Σας παραχαλούμε θερμά, αποστείλατε τη συνδρομή 
σας. Η χαΟυστέ()ηση, μας δημωυργεί σοf1α()ά προβλή
ματα για την εzτύπωση του πε()ιοδιχού. 

* Ο «ΙΛΙΣΟΣ» Δέχεται ποοσφορές των φίλων του, για
το πνευματιχό έργο της Θεοσοφιχ11ς Εταιρείας.
* Εάν σας είναι δυνατόν, εγγ()άψατε ένα νέο συνδρο
μητή.
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Μrτάφ()αnη ωτιS το ΊΊ1ι:ο�ιψl1ί�ι: 1 ΙΛΙΛ ΚΙΜΟΥ.

Λυτ�1 η συνέλευση, υπή()ξε μία Οuυμάσια ευκαι()ία, για όλους μας, 
να έQΩοι,με εδιΔ και να συvαντήοει ο ένας τον άλλο. Δεν είναι δυνατό 
για τον καΟέvα από μας, να συναντήσει - να γνωQισΟεί με όλους τους α
ντιπροu,;>πους των Οεοοοφικr;>ν τμημάτων, που ήQΩαvε από τις διάφο
ρες χι;>ρες, διότι, ο α()ιΟμός είναι μεγάλος, αλλrΊ. είμαστε ενωμένοι με
ταξι, μας πνευματικά. Είμαστε ενωμένοι στις κα()διές μας με αδελφό
τητα και αμοιf1αία καταν(Sηοη στην ποοοπάΟr.ια για κοινή έρευνα. Απο
κτήσαμε κάποια αξιιSλογη επίγνωση και διανοητική αφύπνιση. Μεοικές 
στιγμές αvυψωΩήκαμε σε υψηλά επίπεδα τα οποία ποιν δεν είχαμε αγ
γίσει - φΟάοει. 

- Στην Ινδία λένε ότι οι Θεοί ποτέ δεν αγγίζουν τη γη με τα πόδια
τους. Οι Ινδοί, που είναι παρόντες, Ou Ουμούvται την ιστοοία της Ντα
μαγιάvτι (l)arηayanti), η οποία έπ()επε να διαλέξει σύζυγο στη γιοοτή 
που είχε δωργανιί:ισει ο πατέρας της. Ί Ιτανε τόσο αξιαγάπητη που πολ
λοί υποψήφιοι σι,ζυγοι ήιyΩuνε, παίρνοντας τη μοοφή του βασιλιά Νάλα 
(Nnla), του οποίου ήΟελε να διαλέξει. Λλλά εύκολα μποροι,υε να ξεχω
ρίσει το Νάλα, διιSτι τα πόδια των ΘειΔν δεν αγγίζuνε τη γη, αφού οι 
Θεοί υπάρχουν - ζουν σε επίπεδο που είναι πάνω απ6 τα γήϊνα πι_>άγ
ματα. Τα μ6τια τους δεν ανοιγοκλείνουν ποτέ, δι6τι είναι πάντοτε ξύπ
νιοι .  Δε ρίχνουν σκιές, διότι δεν έχουν εγιΔ. Το 6vομά τους Ντέβα 
(l)cva) δείχνει ότι είναι υπάι_>ξεις φωτ6ς. Κατά τη συνέλευση είχαμε
στιγμές που αvuψωΟ11καμε πάνω από τα γήϊνα πράγματα και φΟάσαμε
στη Θειότητα, με την αφι1πνιση και τον περιοριuμ6ν του εγωϊυμού.

- Το πι_>6f1λημα τιΔρα είναι: Ί:Ξχοvτας λάβει πολλά από τη συνέλευση
τι Οα κάνουμε; Πι;>ς ()α ζήσουμε για να οφελ11σουμε το ανΟQ,;>πιvο γέ
νος; Μια σκέψη - ιδέα ήρΟε από τη Νέα Ζηλανδία, η ιδέα ότι και ο πιο 
απΜς άvΟρωπος μποοεί να κάνει «κάτι» για να οφrλήσει το αvΟρύ>πινο 
γένος. Και ένας άρρωστος άνΟρωπος, ένας ανάπηρος άνΟρωπος που 
δεν μ.,-το(!εί να κιvηΟεί, μπορεί να ακτινοf1ολεί ειρήνη, χα(!ά και καλή 
Οέληοη, βοηΩόvτας έτσι την ειρήνη του κόσμου. Εάν όλοι όσοι είvc·ι φυ
σικά αv11μποροι - αδύναμοι, εκπι"μψσuν από τους εαυτούς τους ακτινο
βολίες ενέQγειες, για βελτίωση του κόσμου, ο κόομος μας σίγουοα Οα 
σημειιJJοει μια αξιόλογη αλλαγή προς το καλλίτερο. Στέλνοντας προς τα 
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έξω, αισθήματα Ειρ11vης, όχι α:τλά σr.έψεις, αr.τιvοβολόvτας αυτήν την 
ειρήνη, ιδιαίτερα σ' αυτούς που βοίσr.ονται σε διαμάχη - «πόλεμο» με 
τους εαυτούς τους r.αι με τους άΗους, βοηθάμε την ειοήνη του r.όσμου. 
Συμβά)J,ουμε στη «Αερα:τεία» ολόr.ληρου του r.όσμσυ, :του :τάσχει από 
ψυχολογιr.ή ασΟένεια - r.ρίση. ΚαΟένας μ:τοοεί να r.άνει «r.άτι» γι' αυτό 
το σr.οπό. Αυτό Ou είναι ευεργετιr.ό r.αι για τον ίδιο. 

- Συχνά συγr.ρίνουμε τον εαυτόν μας μ' αυτούς που έχουν πεvισσό
τερα α:τό μας, αλλά ας σr.εφΟούμε r.αι εr.είνους που έχουν λιγότε()α. 
Ένας ομιλητής μίλησε για r.ά:τοιον άvΟρω:το, ο οποίος δεν είχε παπού
τσια - ήτανε ξι•:τόλητος -, μέχρις ότου συνάντησε r.άποιον άλλον ο ο
:τοίος δεν είχε οίrτε πόδια. Λς σr.εφτόμαστε, λοι:τι5ν, r.αι εr.είνους που 
έχουν λίγα r.αι ας δοι1με τι μ.-τορσίψε να r.άνουμε, για να τους βοηΟ11-
οουμε. ΚαΟένας μ:τορεί να δrΔσει r.άτι α:τι5 τu πλοί•τη του, r.αι το υστέ
()ημά του. Με τον τρι5:το αυτι5 δημιουογοί•με ενΟάοοι•νοη, χuοά και fλ.-τί 
δu, αγuθι5τητα, r.uλό για τους άιJ.ους. Υπάοχοuν πολλ(ι ποάγματα τα ο
ποία, μ.-τοραύμε νu διiJσουμε. Καλές σr.έψεις, uγαΟο:τοιά αωΟ11μuτα, υ
λικά ποάγματα. Λίγα ή που.ά. ΚαΟένας μι5νος του Ou βοει τι μπορεί να 
r.άνει, τι μ:το()εί να Πl_)ΟΟC�έοει για το r.αλι5 το ι5ψFλος r.ά()ε uνnοι!):τιvης 
ύ:ταρξης, ολι5Δηρου του ανΟρω:τίνου γένους. 

- Ι I Ινδιr.11 προοει•χή, την ο:τοία αρμόζει ν' uναγγείλοuμε εδιi) ως έ
να μέ()ος των προσευχrΔν, όλων των Ορησr.ειιΔν, λέFι: «ΕίΟε ο ΘειSς νu 
έλΟει ύχι μόνο στι; υ:τάσξεις - ανΟριiJ:τους με διJο πόδια u.λλrΊ. r.uι ο' αυ
τές που έχουν τέσοερα :τόδια». 

Είναι μία :τροοευχ11 για cSλη τη γη. Ι I uοχαίr1 αντίληψη - n:ε:τοίΟηοη 
είναι ι5τι όλα τα :τοάγματα, χωσίς εξαίψοη, έχυuν αμοιβuί<1 οχέση ί'.ω 
ότι δημιουργιiJντα; όφελος υ' ένα :τοuγμα, ποοκαλοι•με ωφrλεια ο' ιiλη 
την αλυοίδu - ·1.ι1κλο των υπάρξεων. Εuν r.c.ί.νουμε Ουοίες, όχι Ι1rβr1ιι1 οί

zνοντας Οι1μίαμα στην LF(Jή ιrλι5γα, :του είναι μω οιηιβολική ποαξη, αλ
λά δίνοντας «κάτι» α:τι5 τους εαυτούς μας, Οι Υσιcί.ζοvτες τι; ανrιπις μας, 
τις φιλοδοξίες μας, την υ:τηQηφάνειc.ί. μας r.ω η1ν αγcΊ.:τη γω τον εω.rτι5 
μας και :τροοψ:ρουμε έμ.-τοακτη αγά:τη για τους ω.λους, που την έχουν 
ανάγκη, τ6τε ευχαοιοτούντω r.<1ι οι Θεοί. Θε9ί οημι1ίνει δυνάμεις της 
φύυης. Υ:τάο;,:ι:ι μία ολι5Ληση ιεο<101.ίu ;τνεuματικι!)V υ:τr.ί.t_Jξεων γtJί_)(J) 
μας, (()εοί, πνει•ματα της ψιJσης κ.λ.:τ.), οι ο:τοίFς ζοι,ν οε τrλtΊα ιφμο
νία. Λ v κω οι υ:τάοξεις αυτές ζουν οτη φί1οη, ι5:τω; οι (ινΟρω:τοι, εr.τε
λούν το Θείο Θέλημα αυΟύομητα και α:τόλι.rτu. Τ:τοι, δίνοντ<1ς τους ε
cηrτούς μας σαν μια χu.οοι1μενη Ουοίu για του; άι.λους, οτην n:ψιγματι
κότητα ανcηνω[_)ίζουμε την Κοινή οχέοη t(J)V f(llJtίJJV μας με τους ω.

λους, τις άλλες υ:τr.ί.ι>ξεις, στο οuατι'\ και οτυ ωSι>ατο ε:τί:πδο. 
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- Αυτή η αρχαία πίστη για τη θυσία έχει υποβιβαστεί - αιJ.αχΟεί με
την πρακτική Ουσίας ζrfJων, πτηνrfJν, τροφιΔν και άλλων υλικιίJν αντικει
μένων για Οοησκευτικσύς σκοπούς. Λυτή , όμως, δεν είναι αληΟινή Ου
σία με αξία, είναι δεισιδαιμονία. F.κείνο που πρέπει να Ουσιάσουμε εί

ναι τα κατώτερα πάΟη μας, η προσκόλλησή μας στα υλικά πράγματα, 

για να γίνουμε ικανοί να δώσουμε ελεύΟεοα - ποόΟυμα ό,τι έχουμε, για 
τις α-νάγκες των άλλων, το καλό τους. Τότε και οι Θεοί, που συμμετέ
χουν στην υλοποίηση του Οείου 0Fλήματος, στο ΜΕΓΛ ΣΧΕΔΙΟ, Οα εί
ναι ευ-χαριστημένοι - ευτυχισμένοι. Και όλα Οα είναι αρμονικά, Οα εί
ναι κα-λά. Θα βοέχει στην κατάλληλη εποχή. Σεισμοί δε Οα γίνονται, 
γιατί η μητέρα γη η ίδια Οα είναι ευτυχισμένη, γνωρίζοντας ότι τα μεγα
λύτερα από τα παιδιά της έχουν γίνει, πεοιuuότερο ευαίuΟητα. Λυτά 
λέει η πα-ράδοση, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποια αλήΟεια σ' αυτή. 

- Όταν οι πράξεις μας είναι αρμονικές με το Οείο Οέλημα και έχου
με αυΟόρμητα αισΟ11ματα να βοηΟούμε τους άλλους, τότε Οα υπάρχει 
τόση πολλ11 αγάπη και καλοσύνη επάνω στη γη, με αποτέλεσμα να μη 
χρειάζεται από κανένα να κάνει σκλψ_)ή προσπάΟεια να επιζήσει, και 
καΟένας Οα έχει αρκετcι να ζήσει. 11 κακοτυχία Οα περιο(_)ιuΟεί και η 
ευημεοία Οα αναπτυχΟεί. [άν ζούμε εγωϊστικά, μόνο για τους εαυτούς 
μας, τότε δημιουργούμε δυσαρμονία στη Οεία τάξη πgαγμάτων, η οποία 
Οα εκδηλωΟεί με πολλά είδη κακοτι•χιών και δυστυχιιΔν. Τον τελευταίο 
χρόνο σημείωσα μια δήλωση της Τ:λενας Μπλαf1άτσκυ η οποία λέει ότι: 
«νέες ασΟένειες και άγνωστες ανωμαλίες Οα εμφανισΟσύν στη γη, των 
οποίων οι αιτίες Οα οφείλονται στις διάνοιες των ανΟριfJπων». Πισrε-ύ
ουμε 6τι αυτές οι ασΟένειες ποοι'ρχονται από άγνωστες αιτίες. Στην 
πραγματικότητα προέρχονται από μας. Τα αρνητικά αιuΟήματά μας. 
Κατά συνf:πεια ένας διαφορετικ6ς, καλλίtFgος κόσμος rι-τορεί να δημι
ουργηθεί εάν εφαgμοσΟεί η αρχ11 στη συμπεριφορά μας, να ζούμε όχι

μόνο για τους εαυτούς μας, αλλά και για το καλό, προς όφελος του αν

Ορωπίνου γένους. 

- [άν φροντίζουμε για την ευημερία όλων των πλασμάτων. 1-1 κω:α
νόηση και η αγάπη πρέπει να κυριαρχούν στις σχέσεις των ανΟρι.ίJπων. 
Πολλοί ζουν με το δικό τους τρόπο και αυταπατούνται, ανίκανοι να 
δούνε ό,τι είναι καΟαρό στην πνευματική αντίληψη - όραση. Όταν f\λά

πτομε τους άλλους βλάπτομε τους εαυτούς μας και όταν κάνομε ::αλό 

στους άλλους γίνεται καλό και σε μας, γιατί δεν υπάρχει διαχωρισμός, 
εκτός μόνο στις σκέψεις μας. Το καλό ποτέ δεν είναι προσωπικό. [ίναι 
πάντοτε αιώνιο. Λυτό είναι ένας νόμος. Δεν υπάρχει προσωπική πρόο
δος, προσι1Jπικ11 σωτηρία - ευτυχία. Το συνολικό, το παγκόσμιο περι-
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κλείει τα προσωπικά, τα ατομικά. Ένας που δεν κατέχεται από άγνοια, 

ποτέ δεν αισθάνεται ότι είναι ξέχωρος - διαφορετικός από τους άλλους 

και αφήνει την αγάπη του να ρέει - να εκδηλώνεται προς τον καΟέvα, 

προς όλους. 

- Έχουμε ακούσει ;ι.αι διαβάσει πολλά εμπνευσμένα λόγια, αλλά το

εριίJτημα είναι εάν αυτά έχουνε [Lϊεί στην καρδιά μας. Εάν έχουνε κυ
ριαρχήσει μέσα μας και σκεπτ6μαστε, βαθειά και σοβαρά επάνω σ' αυ

τά. Εάν προσπαθούμε, ειλικρινά να γίνουμε αληθινοί Θεόσοφοι.Εάν α
φομοιώσουμε μία ή δύο βασικές θεμελιακές διδασκαλίες και ζσύμε 

σί•μφωνα μ' αυτές, τότε θα οφεληθσύμε και εμείς και Οα οφελήσουμε 
τους άΗους πολύ περισσότερο, από το να διαβάζουμε ένα μF-γάλο α

ριθμό θεοσοφικύJν συγγραμμάτων, αιJ,ά χωοίς πρακτική εφαρμογή. Για 

παράδειγμα: «ΊΌ Φως επι της Λτραπσύ)) αοχίζFι με τη φράση: «Φόνευ

σε - εξαφάνισε τη φιλοδοξία». Εάν fLϊορέσουμε να εξαλείψουμε κάθε 

μορφή φιλοδοξίας Οα «αvΟίσουμε» πνευματικά, Οα αναπτύξουμε την 

πνευματικότητα. 11 φιλοδοξία παίρνει πολλές μορφές. ΘΟ.Fι να βρίσκε
ται στο κέντρο, ν' αναγνωρίζεται, να υπερέχει και οιΊτω ·,ωΟ' F-ξ11ς. Ο

μοιάζει με ένα δηλητη(_)ιrίJδες αγριόχοοτο με πολλά κλαδιϊι. Δηληn�ιη-ά
ζει την ίδια τη ζωή μας. 

- Είναι πιο σπουδαίο να εμβαΟύvουμε ο' αι,τά τιι πρrί.γμωα και να
ζοι:iμε μιά αληΟιν11 ζωή, παρά να ποοο:ταt)οι•με να διδαχΟοιJμF- πολλές 
γνιίJσεις και να διδάσκουμε τους ϊιλλους. ΊΌ να ζούμε ως ΘειSσοφοι ση
μαίνει, να χρησιμοποιούμF-, τη διανοητική και τις (ί)J.F.ς εvf'ργειες για 

μελέτη, αυτοπαρατήρηση και βελτίωση, αλλά και 1 1πηρεuία - προοφο
ρά. 11 Θεοσοφική Εταιρεία fLϊΟ(_)εί να γίνει μια μF-γάλη δι•ναμη για το 

καλύ, εάν όλα τα μέλη της ζουν μια διαφοοετικ11 - ανr[ηεοη ζωή και αυ
θύομητα - ψυσιολογικϊι εκπληοr[Jνουν το Οείο Οf'λημα - ο;,:οπι5! 1 Ιοέπει 

να διδαχΟοιJμε να γίνουμε συνεργάτες στο «Μεγrί.λο Σχf'διο». ΛυτιS εί

ναι το έργο - το καΟήr.ον που είναι μ:τοοστ(ι μας. Ι Ιου ποf'πFι νιι επιτε

λέσουμε.-
Σημr(ωuη: 11 Rιιd/ια Βιιrιιίer ι-!vuι η νι·ο - rχλεγιΙυu 1/ριiι·rι(!υς της θωuιιι{Ιχιίς 

Eτut(!rίuς ιL,ό τη 17η /011}.ίιιv 1994.-

••••••• 

Το χαθιjχον μας rίvω Ι'U ,-τιούμε, J.ύψi; μεμψιμοι(!ίrς, μf.χρι τι:λrv-τι1ία υταγι5vα, 
το «χύ,-τελλο της ζωιj;». Να χιίβοvμε τα «ρόδu,, της ζωιjς γι11 τις ι:υχιl(!ιοτιjιιι:ις - το 
χυλό που μ,-τrψούμε vu :τροιιrrf.ρουμr στου; ιυλου; χω μrι; Ι'Ιl rιίωοτr ι:υχιl(!tυτη
μένοι με «τ' uγχιiθιω, τη;, ειίν η 11.-τόχτηυη 11υτο1J του χυλο15 0111,ι\ι'ι:τ1.11 μι: τη υτfρηοιί 
μα; και την rργu-uiu γιu χι1,-τοιον ιJJj,o_ 

I I.I'. /Jlιll'lιt.\1<y 
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ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

Από το βιβλίο «Μεταψυχικψ> τουΕ. Καλογερέα, ΑΟιίνα 1975 

Ο Γάλλος καΟηγητής Περτύ αναφέρει εις το Ι)ι[)λίο του «ΙΙ πραγ
ματικότης των μαγικιi'>ν δυνάμεων» τα εξής: Ένας πρόεδQος της 
13ουλής, προερχόμενος εκ Παρισίων αναγκάστηκε να διανυκτερεύ
σει εις το πανδοχείο ενός χωcησύ. Κατά την νύκτα παρουσιάσΟη ε
νιi'Jπιόν του το ωχρ6 και αιματοΙ)αμένο φάσμα ενός γέρου και του 
είπε: «12γιi'> είμαι ο πατέ()ας του σημερινσύ ιδιοκτψη του οικοδομή
ματος. Ο υι6ς μου με δολοφόνησε, κατατεμάχισε το σιi'ψα μου και 
το έΟαψε εις τον κήπο. Να αποκαλύψεις αυτό το έγκλημα και να κα
ταγγείλεις τον δολοφόνο». 

Την επομένη ημέρα άρχισε ο πρόεδρος τελείως απλά και άδολα 
να συζητεί με τον νεαρό ξενοδόχο, ερωη1uας δε αυτόν μεταξ·ύ των 
άλλων απ6 ποία ασΟένεια απέΟανε ο πατέρας του, του έκαμε εντύ
πωση η προκληΟείσα ψυχικ11 ανησυχία του ξενοδόχου. Απέφυγε ό
μως να του είπει, τι εγνιi'>Qιζε και 6ταν έφυγε, ανέφερε το συμβάν 
στις τοπικές αρχές. Αυτές βρ11καν το πτώμα εις τον κήπο και ο δολο
φ6νος ωμολ6γησε το έγκλημα. 

Ολίγον αργότερα είδε ο πρόεδρος εκ νέου το ίδιο φάσμα του γέ
ρου και τον εριi'πησε, πιi'>ς μπορεί να τον ευχαριση1ση. «Να μου κα
ταστήσεις γνωοτ6ν την ιi'>ρα του Οανάτου μου, για να ετοιμασΟιi'> κα
ταλλιiλως προς τούτο» 11ταν η απάντηση του προέδρου. «Καλά Οα 
σου το κατασn1σω γνωστόν οκτιί> ημέρες προυγουμένως» απάντησε 
το φάσμα. 

Ύστερα από λίγα χρ6νια εις την Τουλούζη, στη π6ρτα του δω
ματίου του προέδρου ακούσΟηκαν χτύποι μέσα στην νύκτα. Άνοιξε 
και είδε �υφοστά του εκείνη την γεροντικ11 μορφ11, η οποία του είπε: 
«Εκπληριi'> την υπόσχεm1 μου. Οι ώρες σου είναι μετρημένες. Θα 
πεΟάνεις, εντ6ς οκτιi'ι ημεριi'Jν». Οι φίλοι του προέδρου, εις τους ο
ποίους διηγήΟη το περιστατικό, προσπαΟσύuαν ματαίως να τον πεί
σουν, 6τι επρόκειτο «περί πλάνης των αισΟ11σεων», 6πως την απε
κάλουν. 

Όταν ,μοε η ογδόη ημέρα και είδε, 6τι είναι τελείως καλά, αυ
τ6ς ο ίδιος άρχισε να αμφιβάλει. Αλλά το βράδυ, αφού είχε παρα
καΟίσει τελείως εύΟυμος εις το δείπνο με άλλους, εξέφρασε την επι
θυμία να κατεβεί εις την βιβλιοθλήκη του, γιά να πάρει ένα βιβλίο, 
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περί του οποίου %ατά τον δείπνον έγινε λόγος. Τότε α%οί>στη%ε 
στον διάδρομο ένας πυροβολισμός %CLL 6ταν καηjλΟον, οι ένοι%οι 
εις την εςοδο να δουν τι συνέβη, ηύραν τον πρόεδρο να %είται στο 
έδαφος %αt να zολυμ/)ά εις το αίμα του. Ο δολοφόνος είχε διαφύ
γει,αλλά ανε%αλύφ0η /1ραδύτερον. Ί Ιταν %άποιος %ΟUQέας, ο οποί
ος 1jταν τρελλά εοωτευμένος με την υπηQέt(>ια του ΠQΟέδQου, αλλά 
εΟεώρει αυηjν άπιστη· ενύ) δε την παρεμόνει ιε zρυμμ{νος άκουσε 
τα β1jματα του προέδοου, τον οποίον εξέλcψε ως C!\'tF.ραστιj του. 
[πυοοβόλησε zαι εσzότωσε τον πι:�όεδρο, επλιjQί•>σε δε την πράξιν 
του με την ζω1j του. 

*** 

Σε διάσ%εψη %ληρι%ύ>ν που έγινε εις ΌμπεQ�L,ρο της ΓF(>μανίας 
ο Αιδ. Π1jτFρ Βόλφ αναοίνωσε το εξ1jς μεταψυχι%ό φαιν6μενο που 
συνέβη σ' ένα μονασηjρι τον Ιοί>νιο του 195G: Τνας %αλόγεοος α
φυ;τνίσΟη αιφνιδίως %αt μι:σα στο ημίφως του z1,λιοι1 του είδε να βα
δίζει πQος το %ρεβ!)άτι του μία άω.η μυρψιj που ομοίαζε με κάποιο 
παλαιό του σιιμμαΟηηj. Το φάιτμα διελί>Οη, αφοι, υπενΟι1μισε στο 
%αλόγε(>ο μία υπόσχεση, που του είχε δ(;>σει αι•τι>ς ποο 25ετίuς στη 
Θεολογιz1j σχυλ1j τη; J>uτιομπόν. Ο zυλόγ�:(>ος ι-'\'t(.?<ψος ΕνΕΟυμψ)η 
Π(>άγματι, ότι την εποχ1j π.είνη είχε ι•πουχΕΟιj ιτε zϊιποιο φτωχό 
υυμφοιτηηj του πcφαπυνοι•μενο, 6τι δεν είχε zανέναν οτυν %ύομο, 
να του ψάλει ο ίδιος ναρ6οιμη δέηιJη, αν ζοι•οε zω επλψ_ΗΗ/>ΟQείτο 
τον Οάναη5ν του. Ό %αλιSγεοος την επομ{νη Fζιjτηοε να πληοοφο
ι_>ηΟ1j γιά τον παλαι6 αυτιSν σιψμαΟηnj του, γι(ι νυ εzπληι_>ιί>ιη1 την υ
πύσχεοή του, αλλά το φάομα του πCJ.l_ΗJι•υιu.ιτΟη %CJ.l την επ<ψϊνην 
νύ%τα παι_>CJ.%αλύ>ντας τον να μην αμφι/)ιίλπ <>τι ι:ίχε αποΟιίνυ. Ο 
%CJ.Ι.<5γr.ι_>ος ειτη%u'>Οη τότr. αμέυως %ί1L επ1jγε υτο πcψεz%ι.ψ1ιο, 6που 
έψαι.F. επιμνημόιrυνη δέηοη υπ{ι_> αναπω•υεως της ψ1•χ1jς του παλω
ού συμμαΟητού του. Μετά απι5 μF.ι_>ι%ϊς ημϊ ι_>ες πλψ_Η>ψοι_>1jΟη%ε ύτι 
αυτός είχε α;τοΟu.νει (1%t_)lι�(ί)ς n1ν (J)ι_)(l, ;του ΕΥ!'ψ(1νίοΟη η ψυχή του 
την Π(.?ίJ>τη ψοQά. 

- Χέρια που βοηΟr.ίνε, είνω πιο r.ίγω r.1.ιι5 χείλη που π(_)οοεύι.οντω.
- Όταν ο Κύοιο; δεν :τί.ησιr.ίζr.ι τον (1.νΟοω:το, είνω γιατί η ·,ωvδιr.ί του
δεν είναι έτοιμη, δεν είνω %αΟψ_1ή.

Λι:r;ια του 2.'ιJ.ι ΜπtJμπα. 
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ΣΟΦΟΙ ΛΟΓΟΙ 

11 χεφ6τειη1 κuτά(χ.ι. Να μην είοαι ποτέ σε τ/ιξη με τον εuuα5 σου. 
Κωυτής 11αλαμι1ς (11fϊJΙΟόιχιί «Νοιιμι1ς», 25/2/1912) 

Δεν έχω τίποτε άλλο μάλλον επείγον να π(_)άξω, πα(_)ά να ανα
πτύσσω τις δυνάμεις που μου απομένουν και να παλεϊ•ω εναντίον 
παvτιSς 6,τι μέσα μου είναι κί[">δηλο. 

1. Β. ΓΚΛΙΊΕ (Λπ6 την t·πισrολή τοΙJ προς τον Γουλι{λμον ΟιJμβολδ, εξι ημέ
ρες προ του θανάτου του). 

Ουδέν απόλλυται διότι το παν μεταμο(_)ψοί>ται. Όταν ωωύτε τη 
λε'ξη Οάνατος να εννοείτε μεταμό(_)ψωιτη. 

Σ ΝΛ10Σ (Ο χιΊτοιχος του αιίμπι1ντος) 
• 

Όταν ειrτυχΕίς, να μην Είοαι υπε(_)ήφανος και όταν f\Qίοκεσαι σε 

δυσκολία να μην ταπειν<i,νεοαι. 
ΚΛL:ΌΒΟΥΛΟΥ (Διοy. Λω,:π. ΙJι'οι Φιλοσ. 1, 93) 

(Ει ιτυχι/ιι• /11/ ίvΟι v.ιrι·ριίφω•ος· uποριίvας μη ταπr11•01•.) 

* 

Να εισπνέουμε και να εκπνέουμε [">u0ειά. Nu Κ(_)uτuμε την ανα

πνοή λίγα δευτε(_)όλεπτα. L:υνοϊκό mην υγεία, στη Ο(ληση και mη 
σκέψη. Διά μέσου του αέρα δεχόμαστε τη Οεϊκ11 ζω11. 

Ο Λϊβανχι,ίφ (Γιά μια χωνούρyω ζωιί) 
* 

11 αγάπη είναι ένα συμπαΟητικό συναίυΟημα, μία ψt 1χικ11 διάΟε

ση, αλλά συγχρόνως και ένα κίνηη_>ο, το οποίον ωΟεί τον άνΟ(_)ωπο 

να δίδεται, να πcφέχει τον εαυτόν του κω 6,τι αγαΟό διiναται να 
διαΟέση υπέ(_) των άλλων, αυΟορμήτως ανεπιφυλύ.κτως, ανυστε-ρο

βούλως και χωρίς προσδοκία ανταποδόσεως. 
Λ. ΑΔJ>LΛΝΟΠΟΥΛΟΣ (Οι νl>μοι της ζωής) 

• 

11 μυστηι_>1.ακ1j γνu,ση π(_)οϋποΟέτει ψυχική καΟα(_)ότητα. 
ΕΙΊ1Π,ΛΜΜΛ (Προ του Λαχληπιr(ου της Επιδαύρου) 

(Λγνείu δ' εmί φρονείν όσια) 

Τα ιε(_)ά πράγματα αποκαλύπτονται σε ιε(_)ούς ανΟ(_)ci,;τους. 
11ΊΠΟΚJ>ΛJΊ1 (Ν6μος, V) 

(Τα δε ιFρά FόΥrα πρcΊγμcαα ιεροίσιν ανΟριΔποισι δείκνυτcιι) 
•
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Η γλό>σσα λέει τ' άδικο, η ψυχ11 τ' α:;τολαμ/)άνει· 

η γλό>σσα λέει το καλό, η ψυχ11 τ' α:;τολαμΙ1άνει· 

το σό>μα χάνει το καλό, η ψυχ11 τ' α:;τολαμβάνει· 
το σό>μα κάνει το κακό, η ψυχ11 τ' ωτολαμΙ)άνει. 

Α;τό τη λαϊχτί μας σοφία 

Ψι-χής γαρ όργανον το σώμα. 
ΠΛΟΥΓΑΡΧΟΥ (l/θιχιi, 163 Ε) 

ΟΙ ΕΠΙΔJ>ΑΣΕΙΣ ΤΙ-ΙΣ ΑΓΝΗΣ ΥΓΙΑΙΘΙ>ΟΥ 

Την :;τολυτιμότητα της ζω11ς ιπην ύ:;ταιΟσο, είχε αυλάf1ει το μεγά
λο πνεύμα του Γκαίτε. Στο /11/Ω.ίυ «Συνομιλίαι 'Cκκεcψαν με τον 

Γχαίτε», μετάφσαση Ν. ΚαζαvτζC1zη,περιέχονται οι εξ11ς στοχασμοί 
του μεγάλου ποιητ11:«Υπάσχουν γονιμ ο:;τοιές δι 1νάμεις στην ανά

παι1ση και ιπον ύπνο, χαΟύ'>ς επίσης χαι στην χίνηση. Υπάσχουν και 
ατο νεσι:\ και πσο:;τάντων στην ατμ6οφαισα. Ο δσουεσιSς αι'(_)ιις της 

εξοχ11ς, να η αληΟιν11 μας Οέση· Φαίνεται ι>τι εκεί το πνεύμα του 
Θεού uγκuλιύ.ζει τον ύ.νΟι�ωπο με την πνοή του κuι εκεί υπ6κειτuι 
υε κάποια Οεϊχή δύναμη. 'Cνας απι5 τυυ γονιf.ΗJ>τΕ(_)ους ανΟucί>:τους
του χ6ομου, ο )Δuδος 13ύuωv, πολλές CJJQες πεσνούοε χcίΟι: μ{οα 

στην εξοχ11 ... χαι έ:τειτα π11γαινε να λουοΟεί οτη οω.cωοα χολυμ
πό>ντας για να εξcω;-:ψJΕι τις φυσικές του δυνάμεις». 

* 

Ο Ιlλοί•ταuχος, ο ηΟικοφιλι>σοψος της μπcαλrωσι;-:11ς πε(_)tι>δου, 

είχε γ(.)άψει για το ίδιο Οέμα (Λνθ. Στοβ11!ου,ΝΙΙ.14) «Στην ϊ•πωΟuο οι 

ψυχές φτεσουγίζουν ;-:α0ό>ς δω:τοτίζοvται απ6 τυ καΟαοι>τατο χαι 

γαλ11νιο :τει_Η[)άί).ον της ηουχίας ... Για τον λι>γο αυτι> και τα ιε(_)ά 
των Θεό>ν, εκείνα που fα<> τα πανάuχαια χuιSνω λι:ιτοι•uγηι1ι1ν, τr1 

ίδuυοαν ιπα πιο έuημα μέuη». 

Ά)).ο η φιί.οοοφική -ινr;>ση κι rΊ.λί.ο η φιλοσοφι;-:ή συ-ικίνηση. Ο σοφι5ς 
φέσνετω α:τι5 την :τσriJτη. Ο :τοιητής, συχνά δέuvεται α:τι5 τη δει1τεοη. 

Κωστιί; 1/υ.λαμά; (Περιοόικr5 «ΝουμιΊ.ς», 7-4-1912) 
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ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΧΘΙ>ΟJ 

Ο άνθρωπος ουδέποτε Ou αντιληφΟεί την αιωνία αλήθεια, εάν 

δεν αποβάλει την έπαρση και την οίηση. Ο ανθρώπινος νους, δέσ

μιος της πρωτογόνου υλικ1jς του προελεύσεως, είναι γεμάτος από 

άπειρες προλήψεις και απατηλές ψευδαωΟήσεις ... Οι εσωτε(?ικοί 

του ανΟQό>που εχΟοοί, παvtού και πάντοτε είναι εμ,-το6ς του, ακσύ

ραοτοι, ακαταπόνητοι, τον κυνηγούν συνεχci>ς, ακόμη και τη νύχτα 

στον ύπνο του. Ο στρατός αυτός των πειρασμών, ωπλισμένος με τα 

μεταδοτικά μιάσματα των πονηοό>ν και αοελγci>ν επιΟυμιci>ν, ένα έ

χει σκοπό· να μας σφαγιάσει 6λους. Λλίμονο στον επιπόλαιο και 

κούφο άνΟρωπο που Οα υποκύψει στον γενιχ6 αυτι-\ν κίνδυνο, Οά

βυvtας τα ιδεci>δη του. 

/7. JΊΟΓΚΛΝΛΝΤΛ ( 11 αυτοβιογραφία ενός γι6γκι) 

Ι -1 ΑΛΗΘΕΙΑ 

Οι Ινδικ{ς Άγιες Γοαφές τον(ζουν 6τι αυτοί που εκ συνηΟε(ας 

λένε την αλ1\Οεια, αναmύuuο11ν μια δύναμη η οπο(α ποαγματοποιεί 

τα 6uα λέγουν. Οι δηλci>σεις που ποοέοχονται απ' την καοδιά τους 

ποαγματοποιούνται. 

Επειδ11 οι κ6ομοι είναι δημιουογ11ματα της αλ11Οειας , ιiλα τα ά

για βιβλία Οεωvούν την αλ1ίθειu ως το μέσον δια του οποίου ο άν

θρωπος μπορεί να εναρμονίσει τη ζωιί του με το άπειvον. Ο Μα

χάτμα Γκάντι έλεγε σι•χνά: «ΛλήΟεια ίσον 0ε6ς». Σ' 6λη του τη ζω11 

αγων(στηκε για απόλυτη αλήΟεια, τ6uο στη σκέψη 600 και στην 

π(?άξη. Στην κοινωνιχι\ ζωή των Ινδό>ν, το ιδεci>δες της αληΟείας εί

ναι Ι1αΟύτατα οιζωμένο. Ο Μάρκο Π6λυ λέγει 6τι οι l)Qαχμάνοι για 

κανένα λ6γο επί της γης δεν Οα πούνε ψέματα. Ένας άγγλος δικα

στ�\ς,ο William Sleen1an, γρι'iφει σ' ένα /1ι/1λίο του πεQί Ινδιci>ν τα ε

ξι\ς: «Είχα την πι_Jοσωπική αντίληψη εκατοντάδων πεοιπτci>σεων, 

που η περιουσία, η ελευΟε(?ία χαι η ζω11 εξαρτci>vtο από ένα ψέμα, 

και πάντοτε ο ενδιαφερόμενος uρν1\Οηκε να το πει. 
Π. ΠΟΓΚΛΝΛΝΤΛ (!/ αυτοβιογραφία ενός γιόγκι) 
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Ο ΑΝΩΊΈJ>ΟΣ ΕΙ>ΩΤΑΣ 

Υ::τάι>zει στο αίσΟημα του έρωτα zάτι τι ιδιαίτεοο, ιzανό να ε;τι
λί•σει όλες τις ανα:-τοδιές της ζωιjς zαι να δωοιjσει στον άνΟρω;το 
την α;τόλι•τη εzείνη ευτυχία, της ο;τοίας η ε;τιζιjτηση αποτελεί τη 
ζωιj. 

11 αοχή του έοωτα, η (?t"ζα του, δεν είναι ό::τως συνιjΟω; φαντα
ζόμαστε έzοηξη πάΟους ;του σι ιuzοτίςει το λογιzό· είναι ωιενω-τίας 
η ψυχιzιj zατάσταση η πεοιuσότεοο αzτινlψ6λα zαι ;τεοισσιSτερο 
φωτεινιj zαι συνε::τιί>ς η ;τιο ήLJεμη zαι ;τιο λα�L,ε(_Η] ωτ' όσες υ;τάρ
χουν, είναι η zατάσταιn1 η ιδιάζοι•σα στα ::ταιδιά zαι lπους σοφούς. 

Λ. ΤΟΛΣΊΌΙ Ι (Λι ν{ω ιΜu.ι, Λθrj1,αι 1924) 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 1\1ΑΣ, ΚΊΊΖΕΊΆΙ ΊΏΙ>Α 

Οι άνΟοω::τοι δF.ν έχουν Ε;ταοzιj τη uυνι:ίδηοη, <>τι το μΟJ.ον F.ί
νuι φτιαγμι'νο α;τ6 αι•τύ ;του 1jδη χτίζουν οτυ ;τιφι5ν. Λοα, λοιπι1ν, το 
«τιί)(_)α» ι:ίνω αιιτ6 ::του μποάει. Τυ μι'λλυν είνω μια ;τοοι'zτcΗΠJ του 
::ται>ιΙ\>τ:Ος zω το ::τcψ<Jν δι:ν Είναι τί::τοτε άλλο u::τι\ μια οι•νι';τι-:ω του 
πcη_1ελΟι\γ-ως. Όλα Είναι uυνδl'δψϊνα μπαξ(, της: το ;ωuι:λ0ι5ν, το 
::τcφι\ν, το μΟ.λον, δΕν είνω δωzωuιιψι'νιι. Το μι'λλον Οιι χτιιrη:ί ε
;τάνι,> ιrτrι 0Εμ0.ιιι ::τοι, l-\(ιζπω τιί)(_)α. Λν αυτά τα Οι·μΟ.ιιι ι:ίνω ιί.
οzημα, είναι φι•οιzά ω•ι[>φι:λο να πι:uιμ r.νι:η: ι'νιι ι:ξιιψι:τιzι5 μι:λ
ί.ον. Λν είναι ;ι.αι.ά, είναι το ίδιο ανu>φι:λο να ιινηοι•zι:ίτι:. Μι: τις συ
γzεzLJψ{η:ς uίζι-:ς Οα ι'χι-:τε το οιJγ%Ε%(_)ψι'νο ZO(_)/l<I, τιι ουγ%α(_)ιμι'
να ;ι.).ω)ιά %UΙ τοι•ς ιrι•γzΕ%(_)ψ{νοι•ς zα(_}::τοιJς. Το ;ταuι:λ0ι5ν ι:χι:ι πι:
οιί.σει, r.χι-:ι ι5μως ψέι>ει στον z6ομο το ::τιφι1ν zαι το ;τιι(_)ι>ν ι:ίνω οι 
t_JΙ'ζF.ς τιη• μΟ.λιη-τος. , CγzΕΙτω τι[>(_}ιt 01-: οας να χτίιη:τι: το μι:λλον 
υας με την πνευματική υας εργαιτίιι .. Διι5τι αεί l-\ι> ίΟ%Ηω η ι:λι:υΟι:
(_)ίυ οrι;: ιηη δημιοι•uγία τοι• μΟ).οντι\; οας. 

Κιί.ί.ί.ιο υργιΊ ::τυοιί. ::τοτέ, 
ι5μω; ::τοτέ ::τοί.ιJ αι>ϊ6. 

Λϊβυvι_uίφ (Νί%η του π1,ι·ι•μιπος: η ι-λι·ΙJΟιρίιι). 

ϋ'ι!Ξί!Ι!!' (/!11}101\1%6 «Νουμι1.;", 7-4-/IJ/2) 
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ΠΡΟΓΡΛΜΜΛ ΟΜΙΛΙΩΝ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΛΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1995 

Είσοδος Ελευθέρα- ώρα 8 μ. μ. 

3 Δευτέρα ΜΠΛΛΙ3Λ ΤΣΚΥ Ασ;τ. Πα:ταδομιχελάκη: Η νηστεία και οι 
σι.ο;τοί της. 

4 Τρίτη ΗΛΙΟΣ Θ. Καφετζό;τουλος: Ε:τιστολές των 
Διδασκάλων ;τρος τον Λ. ΣΙΝΝΕΤ: Η σύ
σταση του ανθριiJ;του (μέρος Α'). 

6 Πι:'μ:ττη ΛΠΟΛΛΩΝ Ι Ιλ. Κίμος: «ΓΝΩΘΙ Σ' Α ΥΤΟΝ» 
το ΒcιΟύπρο νόημά του. 

7 Παρασκευ11 Κ. ΜΕΝΛΟΣ Χ.Μ:τάρακλης: Πrι_:>ί της ψυχής και της 
εξελίςε<iJς της. ΊΌ νόημα του Οανάτου. 

10 Δευτέρα ΜΠΛΛΙ3ΛΤΣΚΥ Λσ:τ. Πα:ταδομιχελriκη: Ι I τελετουργία 
της Μεγάλης ΕΒδομriδος. 

11 Τρίτη Ι-ΙΛΙΟΣ 

13 Ιlέμ:ττη ΛΙJΊΈΜΙΣ 

14 Παρασκευή ΛΛΚΥΩΝ 
18 Μ. Τρίτη Ι ΙΛΙΟΣ 

27 Πι-:μ;ττη ΛΙ ΙΟΛΛΩΝ 

28 Παρασκευή 

ΜΛΪΟΣ 

2 Τρίτη I ΙΛΙΟΣ 

4 Πf'μ:ττη ΛΙΥΓΕΜΙΣ 

Θ. Καφετζι5;τουλυς: Φράντς Χάρτμαν: 
Διδαοκαλίες των JJοδοι:rταύοων. 
Σταμ. Βαλμάς: Τα ανε;τανάλψττα 
φάομωω της ζω11ς: αέοας, νερι5, τροφή 
κίνηση. 
Γ. Κολι,[-Ιάς: Κοισναμσύρτι. 
Θ. Καφετζι5;τουλος: 11 εσωτεοική έννοια 
της σταυρύJσεως κατά τον Λ γιο I Ί_�ηγόοιο 
τον Ι Ιαλαμά. 
Γ. Σι Βοής: Το εσωτεοικι5 ν6ημα της 
Θεοουφίας. 
[ΊΊ ΙΣΙΛ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΙ::ΥΣΙ Ι ΤΩΝ 
ΜCΛΩΝ ΊΊ ΙΣ Θ. Ε. 

Θ. Καφr.τζό:τοι1λος: Ε:τωωλές των 
Διδαοzάλων προς τον Λ. LINNET: Ι Ι 

σύσταοη του αv()ριiJ:του (μέσος Β'). 
Λοτ. Λι.ιλεχοι1: ΚϊιΟαρσις - Ι Ι <.ιφετηοία 
πάσης μυητιzής ;φοόδου. 

5 Παοασ,:ευή Κ. ΜΕΝΛΟΣ Il. Λναγν<iΗJτου: Ι I Θεά του ·,:ϊιλλους και 
ο συμΒυλισμι5ς της. 

8 Δευτέρα COJ>·π I ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΛΩΤΟΥ 
9 Τοίτη Ι ΙΛΙΟΣ Θ. Καφετζό:τουλος: Φρr1ντς Χάοτμαν: 

Διδασκαλίες των Ι>οδυστω1ρων. 



11 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ 

12 Παρασκευή ΛΛΚΥΩΝ 
14 Κυριακή ΣΕΜΙΝΛΡΙΟ: 

1-Ιλ. Κίμος: 1-1 μεταφυσική ερμηνεία του 
μυστηρίου του Οανάτου. 

Γ. ΚολυΒάς: Κl_)ισναμούρτι. 
ΟΙ 11ΛΣΙΚΕΣ ΛΙ)ΧΕΣ ΊΊ ΙΣ ΑΛΧΙ ΙΜΠ

ΛΣ ΣF ΣΧΕΣΙ I ΜΕ ΤΛ ΨΥΧΙΚΛ 
ΚΕΝΤJ)Λ ΤΟΥ ΛΝΘΙ>QΠΟΥ* 

15 Δε υτέρα ΜΠΛΛΠΛ ΤΣΚΥ Λσπ. Παπαδομιχελάκη: 11 γιορτή της
πλανηωο1ς ευλογίας (13l:ΣΛΚ). 

16 Τρίτη Ι ΙΛΙΟΣ Θ. Καφετζόπουλος: Επιστολές των 
Διδασκάλων προς τον Λ.ΣΙΝΝΕΤ:11 
Πλανητική αλυσίδα (μέρος Λ). 

18 Πέμπτη ΛΡΤΕΜΙΣ Χρ. Καμαρωτάκης: 1-1 δύναμη των 
μορφι.όν - σκέψεων. 

19 Παρασκευή Κ. ΜCΝΛΟΣ Π. Λναγνι.όστου: 11 λειτουργία της 
νοήσεως. 

22 Δευτέρα ΜΓΙΛΛΙ3Λ ΤΣΚΥ Λσπ. Γlαπαδυμιχελάκη: Οι σκοποί της 
Οεοσοφίας. 

23 Τρίτη Ι ΙΛΙΟΣ Θ.Καφετζόπουλος: Φράντς Χάρτμαν: 
Διδασκαλίες των Ροδοσταύρων. 

25 Πέμπτη ΑΠΟΛΛΩΝ Γ. ΣιΒρής: ΊΌ εσωτερικό νόημα της 
Θεοσοφίας. 

26 Παρασκευή ΛΛΚΥΩΝ Γ. ΚολυΒάς: Κρισναμούρτι. 

29 Δευτέρα ΜΓΙΛΑΙ3ΛΤΣΚΥ Διαλογική συζήτη. 

30 Τρίτη Ι ΙΛΙΟΣ Θ. Καφετζόπυυλος: Cπιστολές των 
διδασκάλων πl_)ος τον Λ. ΣΙΝΝCΤ: Η 

πλανητική αλυσίδα (μέρος 13'). 

ΙΟΥΝΙΟΣ 
1 Πέμ.,-ττη ΑΙΥΓΕΜΙΣ Χριστοφ. Καμαρωτάχης: ΊΌ εσωτερικό 

νόημα των Ομη(>ικι.όν Επι.όν 
2 Παρασκευή Κ. ΜΕΝΛΟΣ ΓΙ. Αναγνι.όστου: Περί των Διονυσιακών 

6 Τρίτη Ι ΙΛΙΟΣ 

8 Πέμ,'Πη ΑΠΟΛΛΩΝ 

στοιχείων. 
Θ. Καφετζόπουλος: Φράντς Χάρτμαν: 

Διδασκαλίες των Ροδοσταύρων. 
Συζήτησις σε απορίες επί 
θεοσοφικι.όν Οεμάτων. 

• ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Για την ενίσχυση των σκοπών της Θ. Ε.

Κυριακή 14 / 5 / 95 ώρα l 1 - 13.30' μ. μ. ([ίσοδος: 5000 δρχ.)



Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τα Γραφείατου«ΙΛΙΣΟΥ » 
Βουκουρεστίου 25, α'όροφος, 
Κωδ. 106 71, είναι ανοικτά 
κάθε μέρα από 10.30 - 1 εκ
τός Σαββάτου και Κυριακής. 

ΕΜΒΆΣΜΑΤΑ 

Παρακαλούμε όπως αποσ
τέλλετε τις συνδρομές με τα
χυδρομική επιταγ!] προς: Πε
ριοδικόν 'ΊΛΙΣΟΣ", Βουκου
ρεστίου 25, 106 71, Αθήνα. 
Επίσης αποστέλλετε με τρα-
πεζική επιταγή μόνον εις: 
Θεοσοφική Εταιρία, 
Βουκουρεστίου 25, 106 71, 
ΑΟήνα. 

ΑΝ
Τ

ΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ 

ΙΛΙΣΟΥ 

Ζάκυνθος: Παν. Βλαχόπουλος 
Πόλος: Γ. Κουκουβίνος 
Λαμία: Γ. Μοιπάφης 
Λάρισα: Ισ. Φελλούς 
Μυτιλήνη: Γ.Χωριατέλλης 
ΞάνΟη: Μάριος Κουτσουρίδης 
Πάτρα: Αθ. Κοντοσάκης 
Ρέθυμνο: Αντ. Βιστάκης 
Ρόδος: Α ντ. Βεργωτής 
Σέρραι: Ανεστης Σάββας 
Σύρος: Π. Ζ<ιραφωνίτης 
Χαλκίδα: Δημ. Δημαρέλος 
Χανιά: Εμμ. Νοδαρciκης 
Κι1προς: Θωφ. Παναγιώτου 

τοιχειοθεσία Εκτύπωση και βιβλιοδεσfα: Τυπnκίνηαη 

. Αλεξοπούλου 
ολωvος 36, Κολωνάκι ΑΟήvα JOfJ 73 - Τηλ. & Fax. 36 36 969 & 093 / 22 43 75



J. KRISHNAMURTI

(Α Λ Κ Υ ΩΝ)

ΣΤΑΠΟΔΙΑ 

ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 
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