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Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ιδρύθηzε στις 17 Νοεμβρίου 1875 στη Ν.Υόρzη ωτό την Ε.Π.Μπλα
βάτσzυ zαι τον συντ/χη Χ.Σ. Όλχοπ. Η σημεριν1i έδρα της βρίσzεται 
στο AdyaΓ, Madras - India. Σ%οποί της είναι: 

1. Ο σχηματισμός ενός πυρψ,α της Παγ%όιψιας Αδελφ6τητας της

ΑνΟρωπότητας, χωρίς διά%ριση φυλ1iς, πίστης, γένους, τάξης 11 χρώματος. 
2. Η ενθάρρυνση της συγzριτιχ1i; μελέτης των Uρηο%ειιύν. της φιλο

σοφίας zαι της επιστψιης. 
3. Η έρευνα των ανερμ11νευτων νόμων τη; φύοη; %αι των Ουν(iμεων

που βρίσzονται σε λανθάνουσα zατάσταση μέσα στον c1νΟι_Jωπο. 

Θεοσοφία είναι το σώμα της αλ1iθειας που αποτελεί τη βάση όλων 
των θρησzειών, %.αι του ωιοίου δεν μπορεί %u.νείς να i)ιεzΟιΥ.1iσει την 
αποχλειστιzότητα. Προσφέρει μια φιλοσοφία που zc1νει τη ζοηi ί'.ατu.
νοηηi %αι εκθέτει τη δι%αιοσύνη %αι την αγ6πη που %α0οbηγούν την 
εξέλιξ1i της. Τοποθετεί τον Οάνατο στη σωσηi του Οέση. οαν επαναλη
πτικό επεισόδιο σε μια ατελεύτητη ζω1i που ανοίγει την είσοδο σε μια 
πληρέστερη zαι λαμπρότερη ύπαρξη. Αποzu.ΟωΗ1 την επισηiμη του 
Πνεύματος στον κόσμο, διδάσ-ι.οντα; ότι το Πνεύμα ι-ίναι ο αληΟινό; 
εαυτός του ανUρci1που, ενιiJ ο νους %αι το σι,ψυ. ιίνω οι υπηρέτες του. 
Φωτίζει τις Γι:>αφές Υ.αι τα δ6γματα των Οl)ψJzειιiJν zω υποzαλύπτει τις 
Υ.ρυμμένες έννοιές τους. 

Το Ελληνιzό τμήμα τη; Θ.Ε. ιδούΟηη αι_Jχιχu ιηην Κέρ%υι_Jα, το 
1877, από τους %Υ. ΌΟωνα Αλεξάνδρου, Αλέξανι')ι_Jο l'ομπιSτη, Δημψι_Jιο 
Σοφοκλ1i, Κόντη Γzονέμη %.CJ.L Πασ%ουuλε ΜενελιJ.ου. Υπό τη σημεριν1i 
μορφή της ως «Θεοσοφιz1i Εταιρεία εν Ελλάδι». είναι σωματείο μη 
χερδοσzοπι%ό, νομίμως αναγνωρισμένο με την ι 1π· U(_). Κ I Κ7/1946 από
φαση του Πρωτοδιzείου ΑΟηνu·Jν. ΕφιSσον η Θ.Ε. έzυ ιξυπί.ωΟεί ευι_Jύ
τατα ανά τον πολιτισμένο zόσμο, Υ.αι εφ6σον 6τομι1 ι5λων των Οι_Jησzει
ci1ν έχουν γίνει μέλη τη; χuψίς να εγzu.τυ.ί.είψουν τι1 ιi)ω.ίτει_Ju. ι'\6γματ6 
τους, τις διδασzαλίε; %.αι την πίστη τους, Οεωοείτυ.ι zυλιi νu. τονιοΟεί το 
γεγονι5ς ότι δεν υπάοχει %U.νένcι δ6Ίμα. %u.μίυ. Ίνr/ψη οποιουδ1iποτε που 
να δεσμεύει με οποιονδ11ποτε τρι5πο, οποιοδ1iποτε μέί.ος τη; Θ.Ε. 1-1 
αποδοχ1i των τριu:ιν υντιzειμενιzciJν σzοπc,Jν τη; είνω ο μιiνο; <>ρο; για 
να γίνει zυνεί; μέλος τη;. 
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Οι Επιστολές των Μαχάτμα 

(Διδασκάλων) στον A.P.Sinnett 

(Μετάφραση: /Ίανu.yιώτης /Ίωτασ}.ιιίπης) 

(Από τις Εκδόσεις Τετρακτύς εδόθη η άr)ιιu. 
της προδημοσι'ευσης μέρους του υπό fκδοση Ε(!ϊΟΙJ). 

ΟΜΑΔΑ Α' - ΣΕΙΡΑ: Ο ΑΠΟΚΡΥΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (1880-1881) 

ΕΠΙΣΤΟΛΉ Ν
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(/Ίαραλψρθηκε στη Σ(,ιιλα γύρω στις 19 Οκτωβρι'συ 1880) 

Αξιότιμ ε  κύριε και αδελφέ, 
Οι σκοποί μας θα συγκρούονται μέσα στην αλληλογραφία 

μας, έως ότου γίνει εντελώς σαφές ότι η απόκρυφη επιστ�iμη έχει τις 
δικές της ερευνητικές μεθόδους, οι οποίες είνc.ιι τόσο καθορισμένες 
όσο είναι και οι μέθοδοι της αντίθεηiς της φυσικ1iς επιστ�iμης με τη 
σειρά τους. Εάν η δεύτερη έχει τα αξιώματά της, το ίδιο ισχύει χαι 
για την πρώτη. Και εκείνος που θα �iθελε να διασχίσει τα σύνορα 
του αόρατου κόσμου δεν μπορεί να προκαθορίσει πώς (-)α προχωρ1i
σει περισσότερο, από όσο ο ταξιδιώτης που προσπαθεί να εισδύσει 
στις εσωτερικές υπόγειες σπηλιές της ευλογημένης Λuσα, μπορεί 
να δείξει τον δρόμο στον οδηγό του. Τα μυστ�iρια ποτέ δεν �iταν, ού
τε θα είναι, προσιτά στο ευρύ κοινό, τουλuχιστον όzι μέχρι την πο
θηηi ημέρα που η θεοσεβ1iς φιλοσοφία μας θα έzει εξαπλωθεί σε 
όλο τον κόσμο. Πάντοτε 11ταν ελuχιστοι εχείνοι που χατείχαν τα μυ
στικά της φύσεως, αν και πάρα πολλοί υπ1iρξαν μuρτυρες απτών 
αποδείξεων για τη δυνατότητα της κατοχ1iς αυτu)ν των μυστικcΔν. 

Ο μύστης είναι το σπάνιο uνθος που προέρχεται από μια γενιά 
ερευνητών. Και για να φτάσει εκεί πρέπει να υπακούει στην εσωτε
ρικ1i ώθηση της ψυχ1iς του, ανεπηρέαστος από τις ( -)εωρ11σεις της 
εγχόσμιας επισηiμης ή ευφυϊας. Η επιθυμία σου είναι να επιχοινω
νήσεις με κάποιον από εμάς άμεσα, χωρίς τη μεσολuβηση της Μα
ντuμ Μπλαβάτσκυ 11 κάποιου άλλου διύ.μεσου. Η ιδέα σου είνu.ι, 
όπως καταλαβαίνω, να έχεις μια τέτοια επικοινωνία είτε μέσω επι-
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ξη, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι , και επομένως παραμένει ένα ζ1i
τημα ανεξάρτητο από οτιδ11ποτε άλλο. Τώρα, ποια είναι τα κίνητρά 
σου; Θα προσπαθ11σω να τα ;ωθορίσω στη γενι%1i τοl•ς άποψη, αφ11-
νοντας τις λεπτομέρειες για περαιτέρω σ%έψη. Είναι: 1) Η επιθυμία 
να έχεις θετι%ές και αδιάσειστες αποδείξεις ότι υπάρχουν πραγμα
τικά δυνάμεις στη φύση για τις οποίες η επισηiμη δεν γνωρίζει τίπο
τε. 2) Η ελπίδα να τις κάνεις κάποτε ϊ{Ίliμα σω• -όσο το δυνατόν συ
ντομότερα γιατί δεν σου αρέσει να περιμένεις- ώστε να μπορέσεις: 
α) να αποδείξεις την ύπαρξ1i τους σε μερικούς επιλεγμένους δυτι
%Ούς διανοητές, β) να θεωρ11σεις τη ζω11 μετά τον θάνατο ως μία 
αντικειμενικ11 πραγματικότητα κτισμένη επάνω στον (στέρεο) λίθο 
της Γνώσης -όχι της πίστης %αι γ) για να μάθεις εν τέλει -ί{αι αυτό 
ίσως είναι το σπουδαιότερο από τα κίνητρά σου, αν %αt το πιο κρυ
φό- όλη την αλ11θεια για τις Στοές μας %αι για εμάς. Για να βεβαιω
θείς, με λίγα λόγια, ότι οι «Αδελφοί», για του; οποίους όλοι ακούν 
τόσα πολλά αλλά βλέπουν τόσα λίγα, είναι πραγματικές οντότητες, 
όχι φαντασία και παραισθ11σεις ενός διασαλευμένου εγ%εφάλου. 

Αυτά φαίνονται σε μας ότι είναι τα «κίνητρά» σοι• που απευθύ
νεσαι σ' εμένα. Και με το ίδιο πνεύμα σου απαντώ ελπίζοντας ότι η 
μυστικότητά μου δεν θα ερμηνευτεί με λάθος τρόπο ούτε θα της 
αποδοθεί καμιά εχθρικ11 πρόθεση. Σ' εμάς, λοιπόν, αυτό. τα κίνητρα, 
ειλι%ριν1i και άξια για %άθε σοβαρ1i αντιμετιϊ>πιση από την εγ%ό
σμια σ%οπιά, φαίνονται εγωιστι%ά (πρέπει να με σl1γχωρ11σεις που 
η γλcΔσσα μου θα φανεί σκληρ11, εάν η επιθυμία σοι1 είναι αυηi που 
υποστηρίζεις -να μάθεις την αλ11θεια και να διδαχθείς από εμάς 
που ανψωυμε σε έναν εντελώς διαφορετι%ό κόσμο ωτό αυτόν στον 
οποίο ζεις εσύ). Είναι εγωιστικά τα κίνητρα, γιατί πρέπει να γνωρί
ζεις καλά ότι ο κύριος σκοπός της Θεοσοcpι.%11; Ετcιφείu.ς bεν είναι 
τόσο η ιϊ{ανοποίηση ατομι%υ)ν φιλοδοξιών όσο το να �οηθ11σει τους 
συνανθρυJπους μας. Και η πραγματικ11 αξία αυτού του όρου -«εγωι
στικός»- που μπορεί να ηχεί άσχημα στ' αφτιά σου, έχει μω ιδιαίτε
ρη σημασία για εμάς που δεν μπορεί να έzει για σένα. 

Επομένως, και για να αρχίσουμε με αυτό, δεν ::τψ:πει να τον 
αλάβεις διαφορετικά παρά με την προηγούμενη έννοιυ.. Ίσως %U
ταλάβεις καλύτερα τι εννοούμε, όταν σου πω ότι %UΤύ. την cί.ποφ11 
μας οι υψηλότερες φιλοδοξίες για την ευημερίυ. της ανθρωπότητας 
μολύνονται από εγωισμό, εάν στο μυαλό του αλτQουισηj ΚQύ�εται η 
σκιά της επιθυμίας για ;τροσωπι%ό συμφέρον 11 μια τάση γι υ. υ.δι %ίυ., 
α%όμη %αι αν αυτά υπάρχουν ασυνείδητυ. μέσα του. Όμως εσύ 
διαφcΔς συζητάς την ιδέα μιας παγ%όσμιu.ς Αδελφότητυ.ς, υ.μφι�ά
λε ις για τη χρησιμότητά της %C/.l ;τροτείνεις τη μετu.τρο;τ1i της Θ.Ε. σε 
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Ο πρuπος ;ωι πιο σημαντικός από τους στό;,:ους μας βρίσκεται 
στους Κανόνες μας. Πράγματι. έχουμε τα σχολεία %ω τοι1ς δασχά
ί.ους μας, τους νεόφυτοι•ς και τους προχωρημένοι•ς μί1στες. %αt η 
θύρα είναι πάντοτε ανοι%Τ11 στον σωστό άνθρω:το ποι• την %τυ:τά. 
Κω %ατά κανόνα %αλωσορίζουμε τον νεοεισερχόμενο. Μόνο ποι• 
αντί να ;τάμε εμείς σε αυτόν πρέπει να έρθει αείνος σ' εμάς. Και 
επίσης, εκτός από περιπτιί:Jσεις μεγάλης σπουοωότητας, δεν εμφα
νιζόμαστε ποτέ μ.,-τροστά του με οραη1 μορφ11, αν πρώτα δεν έχει 
φτάσει σ' εκείνο το σημείο στο μονοπάτι του αποκρι•φισμού από το 
οποίο είναι αδύνατη η επιστροφ11, έχοντας δεσμει•τεί αμετάκλητα 
απέναντί μας. Έχει ;ωνείς από εσάς τόσο πάθος για τη γνώση και 
τις ευεργετικές δυνάμεις που προσφέρει, CJ)στε να είνcι.ι έτοιμος να 
αφ11σει τον κόσμο σας και να έρθει στον δι%ό μας: Τότε ας έρθει. 
Αλλά δεν πρέπει να σκεφθεί ότι θα επιστρέψει έως ότου η σφραΊ1ί
δα των μυστηρίων κλειδuJσει τα χείλη του απέναντι ακόμη και στη 
δικ11 του αδυναμία και αδιακρισία. Ας έρθει ευχαρίστως, όπως ο 
μαθηηiς στον δάσκαλο, και χωρίς όρους. ΑλλωJς ας περιμένει, 
όπως τόσοι άλλοι, και να είναι ικανοποιημένος με τα ψίχουλα της 
γνώσης που μπορεί να βρεθούν στον δρόμο τοι1 • 

Ας υποθέσουμε, λοιπόν, ότι ερχόσουν με cf.llτό τον τρόπο -όπως 
δύο δικοί σου συμπατριώτες έχουν 11δη χάνει- όπως έκανε η Μα
ντάμ Μπλαβάτσκυ %αι Θα έκανε ο Κύριος Όλκοττ. Ας υποθέσουμε 
ότι θα τα εγχατέλειπες όλα για την αλ11θεια, ότι ()α μοχθούσες εξα
ντλητιχά για χρόνια να ανεβείς τον οχληρό και απότομο bρόμο, χω
ρίς να σταματάς μπροστά σε εμπόδια, σταθερός μπροστά σι:: οποιον
δ11ποτε πειρασμό. Ότι θα κρατούσες πιστά μέσα στην καρδιά σου τα 
μυστικά που θα σου εμπιστεύονταν σαν δοκιμασία, κcι.ι ότι Θα είχες 
εργαστεί με όλη σου την bύναμη και χωρίς ιδιοτέλι::ιu. γιu τη διάbοση 
της uλ11 και γιu. να ανάψι::ις την επιθυμία στους u.νΟρώπους γιu. σω
ση1 σκέψη και για σωση1 ζω11- Αν τα είχες κάνει όί.υ cι.ι,τu. Ου το Θε
ωρούσες δίκαιο ύστερα από όλες αυτές τις προσπάΟειες, vυ. σε Οεω
ρούσαμε ως «ατός %ύ%λου», πu.ραχωρu)ντu.ς στην Μυ.ντc:ί.μ Μπi.υ.Ι)ύ.
τσ%υ και τον χ. Όλ%οττ αυτά που τώρα ζητc:ί.ς γιυ. τον εuυτό σας; 

Από αυτούς τους δύο u.νθρu')πους, ο ένας έzει 11bη i)u;οει τα τρία 
τέταρτα μιας ζuJ1iς, ο άλλος έξι zρόvια από την ακμ11 του, %UL Οα 
εξακολουθούν και οι δύο να εργάζονται έτσι μι-'χι>ι νu. πεΟάνουν. 
Χωρίς ποτέ να έχουν απαιη1σει την u.νταμοιβ11 ;τοι 1 δι;ι.υ.ιο ιΊνται 11 να 
έχουν παραπονεθεί όταν u.πογοητεύτη;ω.ν. Αχόμη %u.ι υ.v είzυ.ν επι
τύzει πολύ λιγότερα από όσα έ;,:ουν επιτύzει μέzι>ι τu'1ρυ., δι::ν Θu. 
ήταν %αταφαν11ς αδι%ία να αγνοούσαμε τη συμβοί.11 τοι 1; σε ένυ. ση
μαντι%ό πεδίο της θεοσοψι%11ς προσπc:ί.Θειας: Η U.'(νωμοuιΊνη bεν εί-



νω u.ν<ί.μι·οrι. οτυ ι·i.<1.π<,·ηι uτ(ι. μυ.; οιΊπ <ru.ντυ.ζύμ((οπ ότι Οcι ει1zό
οοι 1ν %(σι η'τοιο. Κ((ν1'νυ.; υ;τιS τοι1; δι•ο ι)ι·ν ι'z1'1 την ΠUl_)u.μιΥ.ρ11 
1·:τιΟι 1μίυ. νιι <ι.ν<1.μ1-ι ;,:Οι,· ιπη bι<Jί;ο1οη τοι 1 οzϊbιrιζιiμι-νοι1 υ.γγλο-ιν
ί)ι%<ΗΊ %Ι.ιί.όοι· ij \'(( ι•;τrι.Ί'Ο\._)Ι'ι 11'1 οτοι1; (ιξιι,ηιυ.τοι\�οι1; τοι• τί \1 (1. χύ.
νω1,•. Λί.ί/ι. 1j νι'υ. 1:τωu1,·u.. ((\' ποτ{ οzημυ.τιοη:ί, 7Τί]Ι'ΊΠΙ -μολονciτι 
()(Ι_ i'zi-ι ι'νυ hι%<i τη; τίτλο- νιι 1·ίνω ;τρ(ί.γμισι ι'νυ; χλrί.δος τοι1 Μ!]
ΤQΙ:-1.ι1ιΊ οι(,μυ.το;. 6:τω::: 1,\•ω η 13l_)πυνι%1j (·:λοοοψιΥ.11 Ετωρι.:ίcι στο 
Λονbί,·ο. χω νrι. οι 1ν1,οψι'LJ!Ί οτη ζωτιχιiτφυ χω τη χρηυιμότητϊι 
της 7Τί_)Ο(1JΟ<11ντrι:: ΤΙ] f\ωrι%1j της ιbι'<ι γιrι μιο. Πu.γΥ.6ομιυ Λδι--λφότη
τυ :-1.rι.Or,·1::: %(1.Ι !11· rί.ί).οι•::: :τρυ.Λι%οιί::: TLJιSn:oι1;. 

ϊ)οο Υ.Ι ((\' ι';,,:οι·ν j(((ί_)Οl'ΟΙ(Ι.ΟΠί Τ(( lf (Ι.Ι\'()μ1·νυ. μι' XUY.l) τρύn:ο. 
ι•;τ(ιί_)/ιΗ'\' οuιομ1'νrι ;τοι•, ι5πω::: ι-ιJιΊ ο ίδιος n:<1.l_)u.δι'χεοω, !'ίνυ.ι 
rι,·<ιμιr ιοj\1jτψ<ι. Τrι. «zτι•πψιυ.τrι. στο τρυn:6:ι 6τυ.ν :-1.ανrί; δι·ν το 
cι.%οιίμ;τηιπ,, ι'zω•,·- <5:τι,κ ίχ::. «Ο1·ωρηΟ1·ί ιΥ.ιι.νωωιηrιΥ.6.», 6πως Υ.ο.ι 
«οι 1jzι)I ((j(() %(1.ft;T((\'(I_ ΟΤ()\' (l.flJ(/.» X/JT. Λπ6 ((t•τύ οι1μπ1--ρυίνί-ΊC ύτι 
ΙΥ.<1.νο:τ<1ιψι%(ι <rr1.ιν<iμ1·,•(ι μ:τορυιΊν �-ι'•Υ.ολcι νcι n:ολλυπλcωι(ιζοντω 
-ι.<ιι \'<ι :τ<ιί_)r't.γι)\'Τω οι1,•ι-- zυi:::. I I LJ(ιγμυτι μποροιίν_ 6ποι• ι 1π6ρzιΊ ο
μrι.γνl)ΤΙΟμ<i::: μιι; -ι.<ιι (ιλλι·; χιι.τιί.λληλι--; Οl'ν01jκ�·ς. και όποι1 δεν εί
μιιιτπ ι•;τοι.ρ1·ι,1μ1'νοι \·ιι bροιΊμι-- μιΌω ι--ν6; αδιiνυτοι1 γι1νcιιΥ.είοι1 

οι,Jμrσο::: μι'οrι οτο ο;ωίο. ιSπως Οιι μποροι.Ίοcψι' νιι πούμε, μυίνετu.ι
πολι• οι•ι.ν(ι ι'νυ; Υ.ι1Υ.λυiνcι; cιπιi rωτικ11 δι.Ίναμη. Λλλcι όοο ατελ11ς
-ι.<ιι rt.\' 1-ίνω ο ιJριι.τιi:: μι--οϊιζοντϊις μα;. είνcιι ο κcιλι.Ίτεl_Jο; ποι1 δια
Οι'τοι•μι- (!.l'TI] τη οτιγμ1j, %(1.1 Τ(( <rωνόμrνcι ΠΟl 1 πcψcιγει f;(Ol'\' %(.(Τ((
πλ1jξιΊ Ί'Ιrι μιυι\ rΙ.ΙL,.Jνcι τυ\_)cι μι\JΙ%cί. cιπL-i τα rι1φl'�'οπρα μι1αλcί. της
1·ποχ1j; μrι;.

Λν Υ.υι cιγ,·οοι'•μ1' TlH'::: «δημοοιογρcι.cr ι-ι.ο(iς χcινόνε;» Υ.αι τι; 
cι;τωτιjοι-,c τ!]; ιr ι•οιχ1jς t·πιυηiμης, δεν πcιί�ουμε νcι. έχοι1μι.: μία διαί
υΟηοη -ι.cιι ι-·\1L1ψωη γι(ι τcι. cιποπλέοματcι των αιτίων. Από τη στιγμ11 
:τοι• brν ι-:χrι; 'ι'l)((l 11'1 τίποπ γιcι τcι. ψωνόμενα ;τοι• οωοτ(ι θεωρείς 
:ιιΊΟΤΙ%Cι. ι-'ι.οι'!Ιί' το <'Ίιr:cιιωμcι νcι οι-μ;πρ(ινοι•με ότι μπορεί να σπcι
τcιληΟι-ί πολιΊτιμη rν�\_)γειcι χωρίς -ι.αλι•πρα cι.ποπλ!:'σματcι. Από μό
\'Ιl τη; η ιοτιψίcι με την «χcιψrίτοcι» cίναι (ιχρηοτη οτα μύ.τιu. τοι• Y.ό
Oftol'. -ι.cιι ο χg6νο; Οcι ι')rίςι:Ί ότι έι.ω δίχιο. Ο Fι1γεν11; στόχος οοι1 

ι-'ι. ι:·ι cι:τοτι.Ίzει Π'ΤF/.(1)(. ι-:ν Υ.((ΤC(%t.ί'ίδι. είμαστε πρό(-)ι,μοι να οι1νεzί
οοι•με c.ιι·τιj την cιί.ληί.ογρυιrίcι. ε(ιν η οπτιΥ.11 ποι1 δό(-)1γε πιο ;τcι\·ω 
yια τη μι'Ι.ί:'τη τοι• cι:-τι-5-ι.ρι•crοι•. υοι1 τcιιρι(ιrει. Καθένας από εμcί.ς 
έχει :-τf·ρ(ωι-Ί τη bο%ιμcωίcι ;τοι1 σοι• ;τι:-ριι-'γραψα. rινεξ(ι.ρτητα από 
ι.ι,·Jρcι 1j c ι-ί.1j :τυι• ιι.νψr. Ε\' τω μπαξι'•. fi..,-τι"C.οντcι; ·rια το %αλί�τερο. 
;ταρcιμι-'νω δι-ι.6; υοι• 6:τω::: π(ι\'ΤCΙ.. 

κ.χ 

t) 



Η ΘΕΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΑΡΧΑΙ ΤΗΣ 

Μαρίνος Πετρόπουλος 

(Διατηρε(τω η yλ(vσσα του αρθροyράcι:ου) 

Σεβαστοί φίλοι. από τα σπουδαιότερα μυστcηωγιΥ.cι Υ.αι φιλοσοφι
χά συσηjματα. τα οποία επιδιώχουν την ηθιΥ.1jν εξιi φωσιν Υ.αι την ;τνευ
ματιΥ.1j βελτίωσιν τη; ανθρω;τότητο;. είναι η Θεοσοφία. Αυηj είναι η 
σύνθεσι; των ;τραγματιΥ.ών αληθειών της θρησΥ.εία;. τη; επισηjμη; Υ.αι 
τη; φιλοσοφίας, Υ.αι δεν α;τοτελεί διαφορετιχόν Υ.λάδον τη; επισηjμη; 
αλλά ηηjμα του α;τοΥ.ρυφολο'(ιΥ.ού Υ.λάδου, ό;τω; η Έλενα Π. Μπλαβά
τσzυ εδίδαξε ει; την Υ.υρίως α;τοΥ.ρυφολογίαν χαι την Θεοσοφίαν. 1-1 
;τρώτη περιλαμβάνει την ;τράξιν Υ.αι η δευτέρα την θεωρίαν, χαι οι διiο 
δε μαζί σχηματίζουν μίαν γέφυραν που συνδέει την έρει 1ναν των συγ;ι.ε
zριμένων γεγονότων ;τρο; την της αΟλου αιτία;. Και οι δύο μελετούν τα 
φαινόμενα μέσα ει; την Φύσιν. Η α;τοzρυφολογία δια να δείξει προς 
εμά; την ;ταρελθούσαν, την ;ταρούσαν zαι την μέλλουσα zατάστασιν 
των όντων, ί'.αι η Θεοσοφία δια να μας ωθψπι ;τρος την διερεύνηοιν 
του ;τνευματιzού θεμελίου του σύμ.,-ταντο;, τη; ;τηγ1j; ;του τροφοδοτεί 
Υ.άθε ύ;ταρξιν Υ.αι της δυνάμεως α;τό την ο;τοία απορρέει zαι ει; την 
ο;τοίαν ε;τιστρέφει χάθε οντότη;. 

Αυτό το έgγο το ο;τοίον ε;τιτελούσε η Θεοσοφία. ;ταρεξηγ1jθη zαι ε-ι.λψρθη 
σαν Θρησι.ευτιz1j αίρεσις, με την ε.,-τελθούσαν σύγ;.υσιν των ορίων η�; ;τρο; τα 
όρια τη; μυστιχολσγία;, η οποία διδάσι.ει την άμεσον γν(J)Οιν τη; ί-Jεία; ουσία; 
:,.,.αι την μυστιzψ, ένωσιν με τον Θεόν. Η Θεοσοφία δεν c:ίναι θρησzευτιz1j αί
ρεσις, ούτε �ι-τορεί να ταυτισθεί ;τρο; την Θρησι.ειrτιzψ, τάσιν :του ;τροτίθεται 
μυστιz<Δ; να συνενώσει τον ό.νθρω;τον με τον Θεόν μι:: η1ν βο1jθειαν του συναι
σθ1jματο;, της φαντασία;. τη; ε;ι.στάσεω; Υ.αι τη; ;τροσευz1j;. Νλό. με τα δι
δάγματά τη; πρστίθεται να υ.φυ;τνίσει τις λανθάνουσε; δυνάμει; του ανθρί.J)
που, οι ο;τοίες α,-τοτελούν το θείον m1εύμα που :,.,.υ.τοιzεί μέσα μυ.;., Ετσι, η Θε
οσοφία διυ.φέρει ουσιαστιzώ; τη; θρησzείυ.;. χυ.ίτοι χαι οι δί,ο ασι.οί.ούντu.ι 
με την ;ι.οιV1jν ω.1jθειαν α,-τό την οποίυ.ν τα πό.ντα u.-τορρέουν. Διcι.zρίνονται 
όμω; στο ότι η μεν Θρησι.είυ. zατέzει την υ.λ1jθειυ.ν υ.ιrτψ c:ξ ωτοzuλύψεω;, η 
δε Θεοσαρίυ. με την μεθοδι·ι.1jν ενέργειυ. του νου. 
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Κ(ι.Οι· cί.νΟvι,ηο:: :τι1t 1 Ίίνπω ()ι,ι\υυιrο; ι'Ίιιιτηρεί την ΟρηυΥ.Γίu.ν. την 
ο;τοίuν ι-ι'zι-· :ΊL_)Ιν ι,ωΊ.ΟιΊ ι,; την :ΊU.ΊΥ.60μια ιιbι:λφότητu., ο;τοιιbcιtει τι; 
Ορηυηι1τιΥ.ι';. μι1ιττu.γι,)'/Ι%(; ;,:υι φιλοοοιr,ι;,:έ; πυραδόοει; των bιαφι5-
ρων λuιι·1ν ;,:υι οι•bι':τοπ ΟίΊιΊ τυ ι'\ι\γμ(ιΗι. τα υ;τοίu. rίνω η ;,:ι1ρωτέρu. 
u.ψψμ1j των Οvηοπι1τι;,:ι,·1\' (ιιρι'υι-ων Υ.ω τη; bι1υαρμυνίu.; ;τυι1 bιαzω
ρί:::χι τοι •; υνΟvι,·ηοι•;. Ί:τοι. η (-)ωυυψί(ι ι')ια-Υ.l)ίνπω cι;τό τα ;τεριοού
πρcι ιr ι).οοοιr ι;,_rΊ οι•οτψιιιτυ οτο ιiτι υι•τcl ορμu1ντu.ι u.;τύ τα ψυνόμενu. 
Υ.ω �-'Εc1.γυι1ν οι•μ:πvrΊομrιτιι υzrτιΥ.ύ. :τοο; τον Θεόν, ι·νu) η Θι--οοοφίu. 
:Ξ.ι·;,:ιν(ιι-ι υ:τι\ το 011\•οί.ον των γνι(ωrων ;τι·ρί Θεοίi Y.UL ί':ΊLΤL'Ίι.ύ.νει τυν 
ο;,:ο:τιiν τη; :τι)()zωιΗ,'ι\'τυ:: μι-- την :-Γ\'Η 1μcιτι ;,:1jν ε;τι;,:οινωνίu.ν στην υ:-τυι1 -
δ1jν Υ.ω ι-·ρμηηίιιν τω\' ίf ιιινομένων. Φιλουυφrί γίiρω u.;τύ την :;τρώτην 
ιιρχψ· των ι\ντι,)\' ;,:υι :τρου:τυΟι--ί μι-- ;,:6.0r μι'οον νυ Υ.ατu.uτψπι αι•τ�jν 
ιψαΤΙj\' ;,:cιι ι-,:: τοι•:: :τλι'ο\' ((i)αrί;. [:-τίuη;. διu.;,:ηuι•τπι ότι Μίυ rίνu.ι η 
uι.(ί.Οηη1;. η ι ι_ι')ι r ιίι1πο::. η υί.ηΟ1j; ;,:ω ;,:rιΟολι ;,:1j (Ι_ρz11. τη; υ:τοίu.; π.
ιr cί.νυι,; 1-ί\'ιιι τιι ι>\'Τίι. 'Ο:τω; η λ1-·11 ;,:1j (t%τίνίt ι-·ίνυι η υίiνΟεοι; των ε;ττ(ι 
rαυzQ(Ι.ΗίΙΊ1J\' τοι• ηλιυηJL• ιr(ωμυτο;. έτuι Υ.ω η αιωνία u.ιιηj u.ρz1j ωτυ
πίχίπιι ιι.;τιi την (ίl'\'OrΊJI\' Τω\' δοξωJΙ(J)\' :πρί ω•ηj; ω.ων των Οl'Οτημύ
των. τυ ο:τοίυ ι\__)zοντω %(tι :τυρέQzυντu.ι υφ1jνυντcι; u.νcιλλοίωτον την 
;,:υΟολιΥ.1]\' %((1 ω.ηΟ1jν ((1 111]\' cφz1jν. 

11 (-)ωοοι ίιι 1jτrιν γνωυηj α:τι\ τοι•; cφzαιύτατυι·; χρόνυυ;. ι-·;,:αλεί
το ιiμι,>; θι--ίυ �οψίcι 1j Θι,ίcι Φιλουοφίcι. Τι; ;τ.ρώπ; ιιρχέ; τη; u.ρχu.ίcι; 
Οωυοιr•ίrι:: ;τρέ:τrι \'(( cινιιrητ�jυοι•μr οτοι1; u.ρχu.ίυυ; Έλληνcι; φιλοσύ

ιr οι•; %((1 l)fl uτυν Ξrνυφcινη. την Οείcιν φιλυuυ
φίcιν τοι, οποίυι, rρμψ1ευuι-- ο Σ ιμ .,-τλί;,:ιο;. Ο 
Λλrξcινbρινύ; φιλόυυφο; Λριuτό�υυλυ;. υ 
υ:τοίο; ψcιν bιδύυ;,:αλο; τοι1 Πτολεμu.ίυι• Φύ
υ;,:ι,Jνο; ;,:αι του Φίλωνο;. Θεωρείτυι από οριuμέ
\'υι1; υ ιορι1τ1j; τη; Θευυυφίcι; των zρ6νων τυι1 . 
ΤΟ.ο;. η Έλενα Π. Μ:τλα�c'ιτ;,:υυ είνυι η ιδρίi
τριιι τη; νέcι; Θεοουφίu.;. Το 1875 δια11ρυξε ότι 
i)�·\· ι1 :-τ(φχrι ι1ψηλοτ{ρcι ΘρηuΥ.εία της cιληθεία;.
Ο Ξr\'οcrcΊνη; εδίδαξε την ενότητα τοι• ;,:όuμου
;,:cιι τοι1 ΘFΟι•. λέγο\'τα; ότι ο Θεό; είνω ΕΝΑΣ
Υ.cιι αγέννητο;. δι6τι αυτό ;του γεννc'ιτu.ι είναι
crι)υρτόν f\'lιJ υ Θrό; είνω ύφθαρτυ;. ωώνιυ;
;,:cιι cι\·αλλυίωτο;. Είναι Υ.l'/)ερν11τη; των πάντων
οιιι των υ;,:t'ψεων τοι1 :τνείiμcιτό; του. είναι εν

;,:cιι το :τιι\'. τοι•τι-'υτι\' ι-·ί\·cιι η αρχ1j των ;τ(ι\rτων. Ει; την αρχ1j\' αι•τψ1 ο 
φιλόυυιrυ; Ξr\'UCf cΊ\'η:: cι:τέδιδε μόνον ωυθ1jυει;. δι · cιυτό Υ.αι α1jρυξε 
τον :τόλrμο\' ε\'CΊντιcι οε cιι•τυίi; :τυυ θεωροι•uαν το θείυν ω; α\'θρω;τό
μυρcrο\' ;,:ω α \'Ορω:το f ι οέ ;. 
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Ο Αριστόβουλο; έγραψε :τρο; τον Πτολεμαίον 
τον Φιλομψορα «ΕξηγιjσFις 17 Ερμψει'ες των !ε
ρών Νόμων. 17τοι της Ι iFντu.πιJJ.ΟΙ'». Ει; το έρ
γον αυτό υποσηiριξε ότι η :τψι'1l τη; αρχαία; 
σοφία; είναι η / !εντu.πυι.ος. Α:τό αυτψ1 ενε
πνεύσθησαν ο Όμηρο;. ο Ησίοδο;. ο Μουσαί
ο; ;-:αι ο Ορφέα;. Για να ;-:cηασηiσει ο φιλόσο
φο; αυτό; ευ:;τρόσδατον ει; την Ελληνι;-:ψ, νο
οτροπίαν την γεμάτη ανθρω:;τομορφισμών / /ε
ντάτεuχοv, εφ1iρμοσε την αλληyοριzψ, ερμηνεί
αν, διδάξα; μεταξύ άλλων ;-:αι τα εξ11;: «Ε;-: τη; 

σοφία; το Φως εστίν. Δι ου ;-:αι τινές ειρψασι ( ... ) λαμ:rηiρο; αυτψ1
• 

Α;-:ολουθούντες γαρ αυηiν συνεχώς ατάραχοι ;-:ατασηiσονται ιδ· όλου 
του βίου.». Τέλος, η Έλενα Π. Μ:;τλαβάτσκυ α11ρυξε ότι η γνώσις τη; 
θείας σοφίας είναι η Θεοσοφία. Δια να την αποκηiσουμε :τρέπει να 
σπουδάσουμε τους μεγάλους νόμους της Φύσεω;, τους ιδρυμένου; υπό 
του Θεού προ; κανονισμόν του :;τροορισμούτου Σύμ.,,αντο; zαι του αν
θρώπου. Το αυτό όμως μελετούν ;-:αι τα Μυσηiρια. που ό:;τω; φαίνεται 
προ1iλθεν και η νεότερη Θεοσοφία, η οποία εμφανίσηγε για να διαδο
θούν στον ευρύτερον ;-:ύ;-:λον οι μυσταγωγι;-:ές bιδασ;-:αλίε;. Δι' αυτό 
;-:αι υπάρzουν δύο θεοσοφιχά ρεύματα: το Ανατολι·ι.όν, το ο:;τοίον έχει 
την αρz11ν του ει; τα αρχαία Ελληνιzά ;-:αι !νδι;-:ά Μυσηiρια. χαι το Δυ
τιχόν 11 Ροδοσταυριzόν :του γενν11θη;-:ε από τα νεuJτερα Μυσηiρια. 

Ο όρος θεοσοφία αποδίδεται εις τον Ποτ Αμούν, ο ο:;τοίος έζησε 
τους :;τρώτους χρόνους των Πτολεμαίων. Παράγεται δε α:τό το ελληνι
Υ.όν Θεία Σοφία ;-:αι εzρησιμοποι1iθηzε ;-:ατά :;τρuηον α:τό τον Αμμώνιο 
Σαχχά, τον θεοδίδα;-:τον, προς έχφρασιν των γνώσεων της τότε γνω
σηiς επισηiμης. Ο Σαχ;-:ά; εδίδασκε ότι όλα τα φιί.οσοφιχά και μυστα
γωγιχά συσηiματα διατελούν σε :;τλ1iρη αρμονία μετu.ξιi του; χαι ότι '(tα 
όλες τι; δοξασίες είναι ·1.οιν1i η πηγ1i, Προσ:ταθούσε δε με ;-:άθε τρόπο 
να άρει τις υπάρχουσες μεταξύ των φιλοσόφων διαφορές χαι να συμβι
βάσει τι; διιστάμενε; γνώμες. Τον Αμμu)νιον, στι; θεοσοφιχές του δο
ξασίες τον ωωλούθησαν χαι οι λοι.,,οί φιλόσοφοι τη; Αλεξανδριν11; 
Σzολ1iς, οι Εχλατι%οί, οι Νεο:τί.ατωνι;-:οί χαι ο Γνωστιχοί, οι οποίοι 
δια1iρυξαν την αρz1iν τη; αιωνιότητα; Υ.αι ότι το μειύ.λο μυστι;ι.ό της 
δημιουργία; έγ;-:ειται στην θείαν σοφίαν. 

Τα διδάγματα τη; Αλεξανδριν1iς σzολ1i; α;-:οί.ούθησu.ν :τύ.ρα ποί.ί.οί 
φιλόσοφοι, οι ο:;τοίοι :τεριέλαβαν στα συστ1iμu.τύ. του; Uεοσοφιχές bο
ξασίες. Α.ι,ό αυτού; αναφέρουμε του; :τρώτους: · Εγεί.ο χu.ι Σ:τινόια, οι 
ο:τοίοι εδίδαξαν ότι ο ;-:όσμο; είναι :;τροϊόν εξεί.Cξεω; τη; Οείu.ς Φύσε
ως. Κατ' αυτούς, ο Θεό; είναι η αρz1i τη; ενότητος :του συνbέει όί.u. τα 
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ύντιι.. η :τηγιj zιί.Οι· 1 1:τιί.v.Ξ.�-ι,J;. LTU ίι.ν1\ των ι'\ι•ο ιι.ι•τι(Jν ψιλοο6ψων Εj1ύ.
ι')ιουν <ί.ί.ίωι ι')ι•ο: ι) · ΙΞzι.ω_η Υ.υι ο Μ;τυ.ίμt'. Ο :τρυ1το; ι·ξΟ.αj\ι·ν τον Θι·
ύν ω:: την οι•οίU\' τι�:: ι')ιιν(ψΙΥ.()Τ!)ΤΟ; ω.ων Τ(Ι)\' 7ΤψΓ{[Ι(J.Τ(J)\Ι 

%((( ι·οίbυ�ι· 
ιiτι lii.u Τ(Ι. 6ντιι. πί\'ίJΙ'\' νιι ι-'_ΞομοιωΟοι'•ν ;τvο; την οι•<Jί(Ι.\Ι υι•ηjν. bιότι ο
Ηι·6:: ι•:τιί.vι.ι·ι μι'ου ιττι:: ι'μψt•ι.ι·; Υ.υι cί.ψι•μ; 1 1:;τιίρξιΊ;. Εό.ν ο (-)ι·ό; bι·ν 
1':11](._)ϊ.!' rιι'οιι. ιΤΤ(Ι_ :τvιί:οιυΤ((. 1) Φι•ιrι:: Ου ίΊ!Ηψ·ίτο την ()(_)((ΟΙ\' Υ.ω την 
πιΟι·μίυν. Ε(ι.\' !'\'Τ<):: ΤΟΙ' ι•ι)υ.το:: ι')ι·\' ι•;τ1jρzι· ο θι:6;. () ύ.νΟvω:το; bι:ν 
()(Ι_ το ί:.ιjτιιγι'. ιiι�ψ· ι\ίtj'U\' zιιι υν ι•;ωπΟι·ί ιiτι ωυΟυνιiτιι.νι·. Ο cί.νΟρω
:-το; ·,ιι·ν\'ιίτω ι·\·τιi:: τοι1 θtΊΗ' Υ.ιιι ο (-)Ειi; '(t·νν(ιτυι ι·ντύ; τοι• r1νΟρυ'1:;τοι1 • 

11 ιrι•υι; τοι• Ι Ιιιτιιιi; ι·ίνω το νcι γι·νν(ιι-Ί τον Υιιiν. το bt' Υιοι1 το νυ 
γι·νν(ί.τω zω \'U γι·ννιι'rιυι Γγι,1 μι-'οfι ι�' ω•ηiν. Το bι-· Πνrιiμυ.το; το νcι 
ιι ί.ι'γυμω μι'οιι ο· ω 1ηi zω νυ μπιιj\(ιλι.ομω ΟΙ' zυΟιψ1j ιΓ(C1.πη. Μι, 
λίγcι ί.ιiγιιι () Ί:zzrι.�n :τι·οπι•ι· ()ΤΙ μί'οrι !·Ί; την Οι1ιτ :'c1\1

• την ο:;τυίυν 
cι:τοΥ.υι.υι•οι· (-)Hi\·. ι1 :τιίvzοι1 \' η_)ίιι ;τρ6οω:πυ.. νοοι•μενυ ω; υτό.bι(ι 
μίυ:: ι.ιιι τη:: ιιι1 τ1j:: ι•:τ(ιι1�Η1J::. Οι ωοΟιjοι-ι:: zcιι τα φαινόμενα bι·ν 
μ:τιψΟΙ'\' νι·. νοηΟιΗ'ν ιινι <Ξcί.ιηητ(Ι. τοι• θt'Ol'. bι6τι (ινι-- 1 1 υυτοι, δεν υφί
ΟΤ<t\'Τ<ιι Ηι ;φιίγμυτυ. Υ:τ(ψχοt 1\' μύνον 111-- την :-τcφουοίαν του Θεοι1 

μι'οιι οι· ω 1Ηί .. 11 ψι·zιj τοι1 ω·Ορι,1:του η ο:τοίcι.. οcιν μι}ψ6zοομος. :-τι-·
ι,ιί.ιιμΙ-\(ινιΊ τψ ιι ι•υι\· η,Jν :τρfιγrιιίτων. :τρου:πυ()εί μι-· την cι;τ(ψνηοιν 
τοι• εω•τοι1 τη:: 1j τη:: ftt•πψηδενί0Fι(1; τη; νιι ι:·;τιτι1χει την ιινι-'zφρα
οτο\' ι'\'ί,)ΟΙ\' :-τρυ:: ΤΙ\\' Οt-Ίiτηπι. η ο:τοίcι 
!'[llf ((\'ί�πω (ι):: ιΊΙ\1 1000:: ((j{() τον 
ί\11:τlιίμι-. 11 ιίΙ\1 1000:: υι•τιj ι-·ινcιι το cιιιδ
\'tον μηοι:'y_ η cί.1 1 1.υ:: ηυι1zιcι. Αι•τιj ί'l\'cιt 
η cιιι,J\'ΙU Φι\η::. το μι:·γ(ιλο μι 1οτ1jριο 
:-τοι• :τιψοι1οι(ι�πω li:τω:: η οργιj μέο(ι 
υτι1ν cιγ(ι:τη. το ΟΥ.ιiτο:: :τρο; το φω; zαι 
γε\'tΥ.ι,1; το cιρ\'1)ΤΙΥ.l1\' :τι,ο; το ΟετιΥ.ό\'. 

Κrιτcί τον iν!:τcιίμι:- ύλcι τcι lJ\'TU είναι 
cιγcιΟ(ι cιλλ(ι υι•γzψi\·ω:: zcιz(ι. Ό:;τω:: το 
ιιγιιΟιi\' ι-'τυι zυι το zιιΥ.l1\' :τροt\1zετcιι 
cι:τιi τον 0fl1\'. bιιiτι οτην cιρz1j το :τcιν 
t'μlf'C(\'ι�πω μι'οcι cι.:τιi την ((\'ΤίUευίν τοι1 zcιι zcιτ(ι υι•νι:':τεια. ο Θεό; θα 
ι'μι'\Τ ιί.γνωυτο:: ι:cί.\' bH ι•:-τ1jρzε μι:'οcι ο· cιι•τύ\' η Ct\'Τί(·)εσι::. δηί.υδ�j το 
Y.CtY.lJ\'. Ο i\11:-τcιίμι-. οτην c'ιj)ι•υυύν του είbε να rzδηλιδνεται η αιωνία
Ι1οιιληοι:: ()f πτ(ι L)\'\'((μtΊ:: ;του οιωροιiνται οε διιο τρίγωνcι. των ο:;τοί
(ι)\' το zcιτι,1πι,υ\' πριί.cιμΙ1cίνει τψ ι-ΤΞt\'. ιδ(-)ησι\' Y.Ctl ενέργειαν. το δε 
cι\·ιδπρο\' το φιJ::. τον 1jzo\' zcιι την οντ6τητcι.. Τα δί-ο cιυτcι τρίγωνα γε
CfΨρο:-τυιοt•\·τcιι μι- ΤΙ)\' ί.( ιμ ψιν ΤΟ\ 1 :τι 1ρ6;. Σι1νο:;ττιΥ.cι. ο φιλ6σοφο; CI.L'
τιi:: ω·cι:ττι·υυιΊ ω:: t':Ξ.1j:: το Οεοοοc ιzόν τοι1 οιιστημα: ό:-τω:: το :-τνειiμα 



του ανθρώ,ωυ κυριαρχεί του σώματος και :τληροί όλον τον άνθρω;τον. 
έτσι :τληροί zαι το Άγιον Πνεύμα ολόzληρον την Φιiσιν. 

Α,ι:ό τους Έλληνες θεόσοφους δύο αξίζουν να μνημονευθούν: Ο 
Θεόφιλος Καίρης και ο Βραίλας Αρμένης. Ο ;τρώτος μ;rορεί να θεωρη
θεί ως ο ιδρυniς της νεωτέρας θεοσοφίας διότι. ευριυzόμενος εις την 
Αγγλία :τολύ προ της Ε.Π.Μπλαβάτκσυ. συνέστησε το J 838 τον εν τω 
Λονδίνω Ελληνικόν σύλλοyον Θεοσοφίας με την συνεργασίαν των εκεί 
εγκατεστημένων ομογενών, Γεωργίου και Λασzάρεως Λασκαρίδου 
και του Κασσαβέτη. Ο ΚαΊρης, την Θεοσοφίαν α:τεκάί.ει και Θεοσέ
βειαν. υ:τοδηλώνοντας με αυτψ1 την επιστψιη της Φύσεως, η ο:τοία
α:τορρέει α του Θεού. Ο Θεός κατά την φιλοσοφωiν του θεωρίαν 

11ταν το υπέρτατο Ον. το ;τα\'Ταχού παρόν. 
:του κατευθύνει τις bυνάμεις του Σύμ;rαντο; 
και αποκαλύπτεται σε κάθε λογικόν άνθρω
πον που επιχειρεί να ε;ερευν11σcι τον εαυ
τόν του. Όταν ο άνθρω;τος '(νωρίσει τί είναι 
ο εαυτός του, τότε θα μπορέσει να βρει τους 
νόμους, τα στοιχεία και τις bυνάμεις οι οποί
ες διέπουν τον zόσμον. Θεός. λοιπόν. Κό
σμος και Άνθρωπος. είναι οι τρεις λέξεις 
στις οποίες συνοψίζεται η διδασκαλία του 
ΚαΊρη, η οποία ασχολείται με την έρευναν 
της αληθείας με βάσιν την κριτικ11ν και bια

νοητιχψ1 ελευθερίαν, την ο;τοίαν ο ιδρυniς 
της Θεοσεβείας θεωρεί σύμφυτον προς την φύσιν του ανθρώπου. Τέ
λος, η Θεοσέβεια αρνείται κάθε υπερφυσικψ1 α;τω.ύι.υψιν και στηρίζε
ται εις την φυσικήν αποχάλυψιν και τον ορθόν λόγον. 

Είκοσι περίπου χρόνια μετά τον Καίρην εμφανίσηγε ο Βραίλας 
Αρμένης, ο οποίος εθεώρησε την Θεοσοφίαν σαν απαραίτητον κλuδον 
της Φιλοσοφίας. Κατά τον Βραίλαν, η Θεοσοφία είναι η μελέτη της θεί
ας Φύσεως με τις νοητικές δυνάμεις. Κανένα δε μέρος της Φιλοσοφίας 
δεν θα είναι πλ11ρες χωρίς την Θεοσοφίαν. Η έννοια του απείρου είναι 
η υψίστη στην οποίαν φθάνει ο άνθρωπος με την λογιzψ,. την αισθητι
κ1i, την ψυχολογίαν κλ,ι:. Ο άνθρω:τος αδυνατεί με την φύσιν του να 
φθάσει τελείως στην απόλυτη αλ11θεια, μ.,ι:ορεί όμως με συνεχ11ν zαι 
βαθμιαίαν επίδρασιν να επιτύχει μέρος αυηiς. ει; την ο;τοίu.ν οδηγεί η 
ορθ1i χρ11σις της παρατηρ11σεως. Aυni α:ταλί.άσσει τον άνί)ρωπον υ.:τό 
την απάτην των αισθ11σεων, και με την βο11θειu.ν του νου προσπαθεί την 
πραγμάτωσιν της υλικ1iς και υλιz1iς δυναηiς τεί.εω'Jσεως. Η έννοια του 
όντος κατ' αυτόν είναι ;τριϊηη, απλούστατη, γενι·ι.ότυ.τη. υ.νυ.'rκυ.ίυ. και 
έμφυτος, :τεριλαμβάνει δε στοιzείυ. τα ο;τοία ο φιί.όσοφος υ.;τοzυ.ί.εί 

14 



οι•μf\1,[\ηΥ.ότυ. 11 οι•\•1\·ωιΗ; των LΤΤοιzι'ίων rιι•τυ)ν rι;τοη-ίχί την αρμο
νί((ν. τη:: ο;τοίιι.; οι•ν1':;τ1Ίίι ι·ίνω η r'ννοιυ τη::: τcί.ξι·ω; τοι1 ;τυντι5;. Ο 
11(.)cϊίί.υ; ι)ιrυvι\η ιΊ; το Lι1μ;τ(ι\' τψ; bιrι.πΥ.ριμι'νι·; ι 1:;τοοτcΊιπι;: το 
ΕΓΩ. τοι•η'οτιν ΤΟ\' rί.\'Οvι,ηον. τον Κι5ομον ί'.ιι.ι τον (-)ι,\ν. 

Μιcι ΙΊΥ.οιΗιπίυ :"1ΊΊ_Jί;τοι• μπ(ι. τον Βvrϊίλω· ωΤψ'ινη η Ί:ίχνυ ll. 
ίν\;τί.υf\(ιτιτΥ.1 1

• Λι'•τη ;τι·vωι•ν1'ί.1<Ξ1· τιι. ί)ιί)ιί.γμυτυ τη:: θrουοφίυ; ί'.υι τυ
1Ίr ι·v1' ΟΤψ' (t\'Ov1,nιiT1]T(( ;τοι• ι 1;τ1Ί ι ί'(.)Ι'. 1-ί.;τί(οι•οu. ότι ι'τοι υι•ν-πλι·:ί οτο 
\'(( ι-i.((ΤΤ(,,JΟ!Ί την ι\ι1 ιττ1 1zί((\' τοι• ;,:ιiομοι•. Οι•ιV;τοπ Υ.ω•zψ)ηΥ.1: ότι ω1ηj 
πι\·ιiψπ Τίl. ίΊιί)ίi.',ιμυτυ η1::: Θωυοιι ίcι;. τιι ωτοίcι ι·ίνω τόοο :-τιιι.ω6 
ιiιτο %(1.\ Ο Υ.()Ομο::. ((f).(ι ιiτι υν1Ίη•v1· ΤΟ\' ;τι';τί.ον bιυ Ι"μιι; %((\ μcι.; ;{((
vοι 1υίcιο1' το 1Ί 1 ρι1. ι•ψηί.ιi Υ.CΙ.Ι ωι,·Jνιο μι-'ί.λον. Μcι; ι•:;1Ί·'bπξ1' την οι)ύν 
τφ- ιηοίυ\' ;τvι'πι ,·υ u;,:οί.οι1Ο1jυοιψ1·. bιbι.ί.ιτ;,:υντcι; <iτι ο ύ\'Ορω;το; ι·ί
\'Cι.ι μιΥ.(_)Ο','\_>ίtιι ίιι τη:: (-)ιΊiτητcι; Υ.ιιι μι\νον μι· την Ίν<ίJl)!\' τη; Οι·ίc.ι; υ:;τυ
LΤΤ(ι.ιπω:: �αοvι·ί ;τ\'ίΊψυτιΥ.ιίJ; να cινιι.γι-:ννηΟι'ί. l\1ωρίυτηΥ.1· μι' τον συ
\·τcιγμιι.nΊvι:Ψ 'Οί.Υ.οττ ιττψ Ν.Υιiψη Υ.ω μcι.L.ί του ίδρυσε. στην 17η Νο
ι·μf\ρίοι• 1�7·"· τψ· η_1ι,iτην (-)ωοοιι 1Υ.1jν ΙΞτcι.ιL_)ι·ίαν. τη; ο;rοία; c.ιργότr
ι�<ι μπιΊ ι 1·ι11· τψ· ι'ι\vιι\· ιττι; Ινδίι-;. Τη; [τυιψ·ίυ::: ω•ηj; tjταν τριπλό; ο 

ΟΥ.ο;τιi;: 
1. Νcι υzημωωΟι·ί ι'\·ιι; :-τι1ρ1j\'cι.; τη; :-τrι.γ;,:οσμίου αbει.φ<5τητο; χω

υί::: bιcΊΥ.οιοι ν ψι •i.tj;. ;τίιτπυ1;. τύξι·ω;. Ίr'νοι 1; Υ.ω zρυJματο;. 
2. [νΟ(ψρι•\'οι::: τη; ΟL"{Υ.ριτιΥ.1j; μrλι'τη; των OρψJY.EL'TtY.c,'Jν. φιι.υσο

tf ι Υ.(ιJ\' Y.UI lt\ 1 ( ΤΤίl.','(1)','ι Υ.tί)\' Lίl 1LΤΤημύτων. 
�. i\1\1·ί.ι'τη τι,J\' <t\'1:-·ιηι1jν1-ι•τι,)ν νιSμων τη; Φι.Ίυεω; Υ.αι αφιΊ;rνιυι; των 

ί.((\'0((\'0l 10UJ\' ι'l 1 \'((μΙΊι)\' T0l 1 ((νΟρι,'ηοι 1. 
Ο ;τριίηο; ο;,:ο;τ<i::: ;τροί1:-τοΟι'πι ανυγ;,:cιίcι αλί.ηλοεξ(ιρτηυι\' των 

ύ\'ΤtιJ\' rαιi τη:: U(_J/.ιY.tj::: μον(ιδο;. Ο bει.Ίπρο; ;τροτίΟrται νcι μα; ωί:J1jσει 
υτφ· �-'Ξ.ει.Ίψοι\' τω\' ;,:οινι,·J\' ιττοιzrίω\' όι.ω\' των σι 1στημάτων Υ.ω μα; δι
ο(ωΥ.ιΊ 6τι TC( μι'Ί'Cί.λυ LH'LTTtjμcιτα τοι 1 Υ.6ομυι 1 ;τρυ1jί.Οον α;rιi την ίδιcιν 
lt\·ωτc'ιτην ;τη','tjν. τη; ο;rοιcι.; αο1jλωιτι; rί\'cιι υι ()ρηυΥ.ι'ίε;. τcι μι1οηjριυ 
Υ.cιι οι ιι 1ιί.ουοcrνι-'; ;τυ.ρcιbciσει; Y.cΊOr έ()νοι1;. Ο τρίτο; ΟΥ.ο;τ6::: μα; δεί-
1/.\Τl ιiτι μι-· ί.rτι(Jντιι; το ;τ\'f ιΊμcι ;τοι1 Υ.cι.τοι Λ ί rιέυcι. μυ; με τη\' μέθοδον 
τι,)\' γνωυτι,,J\' υιγ(ι-υιγιΊ ;τρο; τcι (ι.γνωυτcι. έτοι δι1ν(ψι'Οα να γνωQίοοι 1μr 
τcι ωiρcιτιι μr'οcι ιΊ::: ΤΟ\' Υ.ιiυμο\' των ορcι.τιί)ν. ιcι \'(( γίνει ω 1τ<5 bιινατόν. 
ο ϊι\·()ρ(Ιηο; ocr ι·ίι.ι-Ί \'Ct μι·ηΟι-·ί ει; τοι 1; \'L'iμοι ι; τη; Φι.Ίοεω;. ::τοι ι διδc'ι
ΟΥ.οt'\' ιiτι το cιLiρυτο,· cιρι.Ε'ηι::το\' ι'ι•ρίοπτcιι μέοιι ει; την ίδιαν την ΦιΊ 
Οt\'. η�; ισοίcι; τcι. μt'lΤΤtjρια cαυ;,:cιί.ιΊ;ττο\'ΤCll μόνον ει; αείνον ο ο:-τυίυ; 
rπυψι \'(( Ι)ψl ΤΙ]\' ί.ιΊυι\' των ((Υ.L1i.οι1()ων ;τρυr11.ημcΊτων: Ποιο; εί\'αι ο 
c:Ίνθρω;το:::. ο Υ.6υμο::: Υ.cιι ο Θεύ;: Ποιε; οzέυrι; Υ.αι νόμοι διέ;τυι ιν του; 
τψι;: Ιlιiπ. ;τιίJ; ;,:cιι διcιτί έγινcιν Υ.Cιι ;τοίον rίνcιι το μέλλον τοι•;: 

ΚυτcΊ τψ (-)ωιωιι ίcιν ο (ι\·θρc,ηο; ι-·ί\'αι (ιcrθcιρτον ον θεία; Υ.c.ιτcι-:c,)-
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γ11ς j"[Ου fLϊορεί να δεχθεί άj"[ειρην τελειο7{οίησιν. Είναι j"[ροϊόν όντος 
j"[Ου j"[έρασε αj"[ό τον ορυ%τόν. φυτι%όν %αt ζωι%όν βίον %αι εξελίχθηκε 
σε άνθρωπον. Στην συνέχεια θα j"[ροαχθεί σε ανιίπερον j"[εδίον Υ.αι αεί 
θα διανύσει ΕΥ. νέου τα στάδια που αναφέραμε προηγουμένως. λόγω της 
ανεξάντληn�; δημιουργι%όnμος 7{0LΙ ευρίσκεται σε λανθάνουσα Υ.ατά
σταση %αt αναμένει την ανάj"[τυξιν και χρησιμο;τοίησίν της στο έργο της 
κοσίιι%11ς ανέλιξης. Ο άνθρωπος %ατά n1ν Θεοσοφίαν α;τοτελείται αj"[ό 
τρία στοιχεία: το φθαρτό σώμα, n1ν άφθαρτον ψυχ1jν %αι το ;τνεύμα. Το 
σώμα περιβάλλεται α.,-τό τρία φθαρτά περιβλ11ματα: α) το ορατό 11 υλιΥ.ό 
11 φυσι%ό σώμα, β) το αιθέριο 11 αστρι%ό σώμα το ο;τοίον υφίσταται προ 
τη; γενν11σεως του ορατού %αt πεθαίνει μετά τον θάνατόν του, %αt γ) το 
τρίτο στοιχείο, το νοητικόν, που είναι διάχυτο εις την Φύσιν %αι χρησι
μεύει ως εστία διοχετεύσεως n1ς ζωτικόn1τα; ει; το αιθέριο\' σώμα. 

Η ψυχ1j είναι άφθαρτο;. ;τεριβάλλεται δε χαι αυ
n1 α;τό τρία στοιχεία: την χυρίως ψυχ1j %αt ενός 
εσωτερι%ού Υ.αι ενός εξωτερι;ωύ περιβλ1jματος. 
Και η μεν %υρίως ψυχ11 α7{οτελεί το ΕΓΩ του αν
θρώπου, δηλαδ11 την ατομι%ότητά του. χάρις εις 
την οποίαν διαχωρίζεται ο άνθρωπος σε ζωώδην 
και πολιτισμένον. Το εσωτερι%ό ;τερίβλημα είναι 
η εστία των θείων ιδιοη1των τοι 1 ανθρώ;του %αt 
το εξωτερι%ό είναι η εστία των ενστίΥ.των, των 
ορέξεων και των επιθυμωJν. Το πνεύμα είναι αυ

τό ;του συνδέει τον άνθρωπον με κάθε άλλην ύ;ταρξιν. Είναι δε άφθαρ
τον, αδιαίρετον zαι ενιαίον. Ό;τως ο άνθρωπο; έτσι και ο αόρατος κό
σμος υποδιαιρείται σε επτά πεδία, τα ο;τοία είναι αντίστοιχα με την 
επταπλψ1 φύσιν του ανθρώ;του. 

Έτσι έχουμε το φυσι%όν πεδίον που αντιστοιχεί με το ορατόν σCJJμα, 
το αστριχόν που αντιστοιχεί με το αιθέρων, την %αμcι.λό-,ω ;του αντι
στοιχεί με την ;τνο11ν τη; ζω1jς, το νοητι%όν που αντιστοιχεί με την %U
ρίως ιμυχ1j, το ντεβαχάν ;του αντιστοιχεί με το έξω περίβλημα, το ενο
ρατικό 1j βουδικό ;του αντιστοιχεί με το έσω περίβλημα. i'.αι το ;τνευμcι.
τι%ό που αντιστοιχεί με το πνεύμα. Όλων όμως cι.υτιί)ν υ;τερέχει το ;τε
δίον το Λόγου, ο οποίος ;τερι%λείει μέσα του το ;ταν ;,_αι μας διδάσzει 
ότι το ΣύίL-ταν διέπεται α;τό νόμου; αιώνιου; ·ι.αι υ.ναί.ί.οίωτου;. Οι νό
μοι αυτοί μας δείχνουν τι; σχέσει; του α;τείρου ·ι.αι του ;τεπερcι.σμένου 
%αι συνοψίζονται σε τρεις %υρίω;: τον νόμον της ανεί.ίςεω;, τον νόμον 
τη; μετενσαρzώσεως %αι τον νόμον του u.ιτιcι.τοί,. 

Σεβαστοί φίλοι, αυτές είναι οι βcι.σι%έ; cι.ρχέ; τη; Θεοσοφίας %αι 
συνοπτι-ι.CJΊ;, τα %υριότερcι. ;τροβί.1jμcι.τcι. ;του την cι.;τcι.σχοί.ούν. 
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ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΝ 

Teπeιιce WelHleι--Doyle 

(//ι (JΙΟ<)Ι%<j !Ιιι·ωιψ/ιιω/ /)(t;ι'.ΙI, 2ο τπψJ,ιιψο 20 /{}/πΤ(JΙJ.ΙJψη ιi (J
Οψ>Ι' ο:τι5 το ΟιιιυιΗ/ 1%15 :ΤΙϊJtοι)ι%ι5 Ί!ιι' Qιιι'.Ιγ, Φθιι ιι5:τιιψο 20()()) 

(ι\Ιπιiιι ψωι;: Ιιι ιγ/ιηιι f:.ιωτrι,ιωι'!'τη) 

IΞ:;τί ί'Κ{(Τ()\'Τ(ίι�ίχ: zvιiνω, ΟΙ 

ϊιν()ρ(Ι):;τοι ί'\'ΟΠQ\'ι:οντυν υι•ηiν 
1j την (ιλλη ;τίοτη (Ι.\'ιιt.ηη,'Jντιι; 
ι\1ιιν οι•το:rτικιi τριiπο ((1)1j;. Μί'
λποιΊμ, τι::: ιJLΊν()ι·π:::: JΠρι;τλοκr; 
.:τοικίι.ι,)ν οι•ιττημι'ι.τι,J\'. Διuφω
νοί>μF. αντι μιιιιiμι ωπ κω φο
νι·ί1υι•μr �-κατομμι\_11υ υι•ναν
ΟQυJπι,Jν μυ; ι,J0ι)ιΊμι·νοι ιι:τό ιι)r
ολυγt%f'; cιντιπιι.ρcιΟ{ωΊ;. 

Κω ιiι.υ ω•τ(ι. tΊ:::: το όνομ(( 
τη::: :;τροωτΔΟιΊιι:::: γιcι μια t.ω1j 
όυο τυ ί)ι•\·cιτόν χcιλιΊτερη 1 

Έιοι·μι· ;τοπ' ιινcιλογιυπί το πυ
λιΊ !)((ΟΙ κό rρι(ηημcι. ί{((Τ(( πόσον 
οι :;τίυπι; ι·ί\•tι.ι υπcψυίτηπ; 
οτην t.ω1j μcι::::: ι·ιcι :;τοιο λόγο :;τι
οπιΊοι•μr: Ποιυ rι\·cιι η ιrί•υη και 
η δομ1j μιcι; cαι.LJ\'ητη; .:τίυτη;. 
μιcι; ;π:τοιΟηυη;: 

Μιcι :;τίοτη ί)ι·ν υτηρίt.rτω οτο 
Ί' εγον6; c ιλλιί. σι •οι cωτι ;.,:(ι, or 
μια χcιτιί το ψιιοι• cιί.�j()εια: πι

την :;τιΟcινότητcι ιiτι μ:;τοψί κα
\"fί; \'ιι cινcιρριιηΟεί υτην Y.OQl'
ψ1j τοι• όροι1 ; , [Ι-\ι·ρειπ. 1j ότι η 
ΑμεQικ1j Είναι η μΓ/αλιΊτψη 
1j:;τειQο; τη; Γη;. 1j Liτι ίοω:; ι•πύρ
χει ένcι:; Οεό; :;τοι• Ου υυ)ιπι την 
cινθQω:τότητα cπιi τι: οδί>νε:; 

της. Ι'ιc.ι ποιο λciγυ οι ύνΟρωποι 
Γγ%et0ιι\QιΊοι•ν ;τίοπις; Μυς είνυ.ι 
απυ.ρυίτηπς l'Πc ιδ1j νι ι1)0ουμf' 
ιινcωψιλείς κcιι μόνοι, %L νδι1νε ί>
υντcι.; απομονωμένοι ο {νυ.ς u:;τό 
τον ω.λυν: Χρ,ιυζόμcωπ πεποι
Ο1jυrις πρυχειμ{νοι1 να νωJυοι 1-
με παρηγοριύ, 11 να υι•νενu)υοι•
με τυι•:; ανΟρυ)ποι•ς ι•πό την σκέ
πη μι((ς ύνπης. δια�εf\υ.ιωτι;.,:1jς 
παραμι1Οίuς; 1-1 ίδιu η φί>υη μιu:; 
α%λόνητη; πεποί()ηυης. μιας πί
υτη;. είνω διυ.ιρετικ1j κυ.ι απο
μονωτι%1j. Η δρύυη της πρωωλεί 
%ωαχερμωωμό: ο δικός μοι1 θε
ό; rνω1τίον τοι• δικοί> υοl' θεοιΊ, 
η χυJρα μοι• εναντίον της δικ11ς 
υοι•. ο Οι%ός μοι• τρόπο; ζω11ς 
εναντίον τοl' όικοί> υοι• Υ./uι. 

Με ποιο τρόπο θα μ;τοροί>υε 
μιcι :;τίυτη να διαυφαλίυει την αν
ΟQυJπινη υι•νί>παρξη. εφόσον 
;τροχαλεί αταξία και ι1πονομεί>ει 
την ενότητα: Η ειρωνεία είνω 
πcωιcrαν1jς! Σε όλη την καταγε
ΥQUfψ{νη ιυτορία τοl' ανθρc,J
:;τοι•. ομύδε:; uνθρcύπων παρύ
πυ.ιαν από την εγκαθίδρι1υη μιuς 
μεγύλη; πίοτη; προς τον κατα
κερμcηιυμό τη; υr μι1ριύδες τμ11-
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ματα, τα οποία ακολουθούσαν 
τελικώς την ίδια πορεία και δο
μοί•σαν ένα νέο σί•στημα, έως 
ότου και αυτό μεταβάλλονταν σε 
κατωτιεστικ11 παράδοση που 
έπρεπε εκ νέου να ξεπεραστεί 
και ούτω καθεξ1iς. 

Με ποιο τρόπο «γινόμαστε 
καλοί»; Ποια είναι η συν11θης 
διαδικασία «ηθικ11ς ανάπτυξης»; 
Παρατηρώντας το ζψημα με 
προσοχ�1 χαι αναλογιζόμενοι τις 
σκέψεις και τις ενέργειές μας 
κατά των Π<!ραδοσιακών ηθικών 
πεποιθ11σεων, διαπιστώνουμε ότι 
ο εγκέφαλός μας εκπαιδεύεται 
σε ένα συγκεκριμένο τρόπο δρά
σης: στην παραδοσιακ11 θρη
σκευτικ11 πρακτικ11, μέσω της 
χρησιμοποίησης περίτεχνων τι
μωριών και ανταμοιβών, ο εγκέ
φαλος προσκολλάται σε τύπους 
σκέψης που έχουν ως αποτέλε
σμα μια συμπεριφορά φαινομε
νικώς κόσμια και ηθικ11. Κυριαρ
χεί μια επίμονη αυτοκριτικ1i, του 
είδους: «είμαι κακός χαι πρέπει 
να γίνω καλός». 

Πρόκειται γιc.ι μια πολύ οδυ
νηρ11 σχέφη 11 συναίσθημα, και 
όποιος υποφέρει εξαιτίας της ζη
τά να c.στελευθερωθεί από αυτ�1ν. 
Εκείνο που του προσφέρεται ως 
ανακούφιση είναι πίστη, είναι 
πεποίθηση. Συνεπώς, κάτω από 
όλες τις φαινομενικώς σύνθετες 
θρησκείες, τις πολιτικές 11 άλλες 
σκόπιμες πολυλογίες κρύβεται 
ένα α.ι--τί.ό μ11νυμα: οι διάφορες 
ιδεολογίες παρέχουν στον άν
θρωπο μεθόδους προσαρμογ�ς 
της συμπεριφορό.ς μέσω ·,ωθυ-

ι χ 

πάταξης σε ένα σ(iστημα τιμω
ρίας και ανταμοιβ11ς. 

Δεν απαιτιύ από κανέναν να 
αποδεχθεί απόλι•τα την άποψ1i 
μου. αλλά μάι.λον να εξετάσει εξ 
ιδίων εάν το παρωτάνω συνιστά 
πράγματι την ρίζα της σύγχυσης, 
τον σπόρο της σι1γκρουσης. Οι 
πεποιθ11σεις είναι εξαιρετικά 
επικίνδυνες, όπως διαπιστώνει 
κανείς σε περιπτci)σεις πολέμων. 

Διαιρούν τους ανθρώπους και 
επιφέρουν τρομερ11 βία και οδύ
νη! Το γεγονός παρατηρείται 
στην Μέση Ανατοι.11, όπου οι 
διαφορές στα συστ�1ματα πίστης 
έχουν προκαλέσει παρατεταμέ
νες συγκρούσεις. 

Παρά το γεγονός ότι η ανε
κτικότητα κυριαρχεί για ορισμέ
νο διάστημα, οι αντικρουόμενες 
ιδεολογίες προκαλοϊiν τελι,ωSς 
νέα βία, άγρια 11 ηπιότερη. Συ
χνά, εντούτοις, όσο περισσότε
ρες συγκρούσεις εκδηλcΔνονται 
τόσο ενδυναμciΝεται η πtποίθη
ση των ;τιστύ'ιν. Αντί να διακρί
νουν τί είναι π.είνο που διu.;ι:ω
ρίζει και διωρεί τους αν(-)ρώ
πους, οι διάφορες u.ιρέσεις προ
σκοι.ί.ci)ντω στις κατηγορη ματι
κές τους πεποι(J11σεις προσθέτο-
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ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ 

Γεράσιμος Διαμαντάτος 

Είναι δύσ;,:ολο να ωτοδώσουμε έναν ορισμό στην 
λέξη «Εσωτερισμό;». Όμω;. μ;τοροιiμε να ;τούμε 
ότι ;,:άθε σ;,:έψη. συναίσθημα 1j δρcωη. ;του μ::ταίνει 
στον ;,:όσμο των αιτιuJν r.αι των αρΊών της ί::.ω11ς ;,:αι 
της ύ;ταρξης αναζητι,Jντα; την αλ1jθεια ;τίσω α;τό τα 
φαινόμενα. εσωτερι;,:οποιείται. Αυηj η πορεία, η 
γνώση ;,:αι η εμ..,-τειρία των βαθιiτερων ;τεδίων μπο

ρεί να ονομαστεί Εσωτερισμό;. Βέβαια, ο ;,:αθένας. ανάλογα την οπτι
;,:11 γωνία 11 το βάθο; ό;του έχει εντρυφ1jσει στο θέμα. μπορc:ί να δώσει 
;,:αι άλλου; επιμέρου; ορισμού;. όπω; ότι είναι γνο)ση. εμ;τειρία. συναί
σθημα. ενο) για άλλου; είναι ;,:η1μα μόνο ενός λαού. μια; Θρησ;,:είας 11 
ενός ανθρο)που. Η μελέτης της Ιστορίας όμως Ίια τον Εσωτερισμό έχει 
δείξει ότι είναι δρόμος αυτο;τραyμάτωσης για ;,:άθε ύ.νί)ρωπο. ανεξάρ
τητα από το φύλο. την θρησ;,:εία 1j το χρώμα του. 

Κάθε αρχαίο; παραδοσια;,:ός ;τολιτισμό; 1jταν σι ινυcι,αομένο; με την 
μυστι;,:11 γνώση των εσωτερι;,:ών ;,:όσμων. Αυηj η γνο)ση βρισ;,:όταν στα 
χέρια των μυστών :;του είχαν την α;ταραίτητη ε·ι.πu.ίδει ιση για να χειρι
στούν τι; αόρατε;, για άλλου;. δυνάμεις τη; Φύση;. 1-1 αστρολογία, η 
μαντLΥ.Ίi, η αρχιτατονι;,:11. η αλχημεία, η ιερ11 τελετουργία. α;,:όμη Υ.αι η 
;τολιτιΥ.11. ασΥ.ούνταν με βάση τον Εσωτερισμό. Το u.;τό;,:ρυφο ;τροερχό
ταν από το γεγονός ότι χρειαζότuν ;τροσ:τύ.Θειu ;,:u.ι μf'(CJ.i.η προετοιμu
σία νu φθάσει ;,:ανεί; να ;,:uτέχει '(VCJ)σει; ;του με ύ.ί.ί.ο τρό;το 1jταν 
α;τλησίαστε;. Η μελέτη. 1j η ::τρur.πι.1j αυη1; της μεί.έτης ;,:u.ι ο αυστηρό; 
έί.ε'(χος τη; προσω:;τι;,:ότητuς δεν ε:;τέτρε;ταν στον ;,:υ.Οένα να έzει αυηjν 
την '(νο)ση. Τότε, όπως ;,:αι σψιερu, ψαν ί.ίγοι οι άνΟρωποι ;του έφθα
ναν σε αυτό το νοητι;,:ό ηθιr.ό Υ.αt ;τνευματι;,:ό ετί;τεδο. 

Α:;τό την άλλη πλευρά, αυτοί που έφθαναν νu. u.;το;,:η1σουν την '(νuJ
ση ;,:αι την zρήση των νόμων τη; Φύσης, :;τρόσεzαν να μην την αί.αϊ;,:εύ
σουν '(ιυτί μ.-τορούσε να Ίίνει βλαβερό όπί.ο σε α;,:u.τύ.ί.ί.ηί.υ. zέρια :;τα
ρύ. ευ ερ'(έτημu. για την ανθρω;τότητα. Διότι ο u.υθεντι;,:ός ε'(ωισμός 
ψαν :-τάντu. ένα στοιzείο ;τρο; :-τροστu.σίu. ;,:υι ιηερ<;.σ;τιση. Βρισ;,:όταν 
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οι· zι'ριο. ί.ίγ(r)\' %(1.Ι !)Τίl.\' οτην <)ι(ί.Οι·οη 
ιiί.ων ["%1'1\'(Ι)\'. :101 1 μι· τψ Οι:ί.ψηj 101 1:: 
υ;τοψ(οιtίιν νu ;τLωο:τcιΟ�j<ΗΗ'\'. 

Mt'Oo:: οημ(/_ίνι, l.<i'/O::. ομιί.ίί1. <)ι�jγη
οη %( (l ι-ίνω ιr οι__>ι:u:: :1( (LH (ι)<iΟιΊr)\' -ι.(ι()ι· 
ί.cωι'•. Τίιι•τ<izι__>ονίι. <itιω::. γι<ι τοι•:: ί((__)ztιί
οι 1; ;τυί.ιτιιηιοι'·:: rι.:τοπί.οιΊοι· μιu ιΓ(__)1) ιοτο
(__)Ιί( :τοι 1 μπι:ιr ι·ι__>ι· οτοι1 :: (ιν0(._)(r'ηοι•:: ί((__)z(
τι1:τι·; ω.�jΟιπ;. ϊ.ι__>!]Οιμο;τοι<r'Jνηι; μια υί.
ί.ηγcψι-ι.1j οι•μΙ\οί.ι -ι.1j Ί'ί.<,-ΗΗΗι :τοι 1 (ι.;τωτυι'•
cτι- cι.:το-ι.ι__>ι 1 ;ττο·,1(__)c(ιf ηοη. Γι· ω 1ni το t.ό'(ο. 
()1 μι1ΟΤ!l(__)Ι(Ι.r./:: πί.πι::: <Η!]\' υgzωύτητc( 
bιι ιi)ριι_μυτί(ο\'Τr t\' :τϊιντcι οι· <rz(ω1 μι' -ι.c(
:τοιον μι1Οο. ;τrιι__>ι:zο\'ΤU.:: τu -ι.1.ι'ι<)ιcί ΓLΨ11-
νι·ίιι; ιι<J\'Ο\' οτοι•:: μι'•οπ::. 

Tu -ι.ι.ι-ιbι(ί_ Οιι υ;το;,ι_(ί)_ι•;ττrι.ν οτον μι 1η
!'ι\·ο μιυ U \'(•'1πι,η Ί'\'<Γχrη. 11 ι:οωπρι-ι.�j 01'
(1\ι__>�μτη -ι.ω Γ(__)μl]\'ι-ίu των ιιι•Οων f\cωίtπω 
ιηι:: διδcω-ι.ίιl.ίι·; τοι1 ;τυγ-ι.ιiιψιοι 1 ιΊΗrJπρι
ιψοι i _ :τοι• ι-ινω [tΙίι <Hf ιιψι-ι.�j Orc,-Jς_>ψn] 
ι1ί.ιιrτι-ι.οι• τιΊ ;τοι• %UI ι'>ι·ν ιι.;το;,ι)_ι-ίι:ι ι'ιί).ι::: 

� 

---� -7 .. --, . .  _, __ ,. --- . .ι 

Ο!Ίr)(__)!]ΟΙϊ:: ιιί).(ι_ τι::: }"\ί((00fΊ Of -ι.ί.ίιδοι1 ; ι\)Ft•νας %(11 οι,μ;πραομcιτων. 
Δι6τι ο Εοωπς_>ιιψιi:: ι-ίνίιι οιΊνοί.ο γνιΓκπων :τοι� rιφυρυί,ν την rνδ6πρ11 
οι•οίcι Τω\· :τι__>ιιγμϊιτιrJ\' 101 1 -ι.ιiομοι� -ι.cιι τοι1 cινΟρ<δ;τοι1

• ;τ{ρα α;τύ την ι·;τι
ιιϊιηιιι ;,ι_ιι.ι την ;τc,.ροι 1υίcι. τυι•ς. Έμι δηί.cιb�j ιφΌη μι· τυ ΗΥωτερι;�ύ των 
;τ(ι\'των. ΔΗ' ι·ίνω μιυ C\ΙC(\'LJ1]TΙ%!]. ι,;τ/ρλο-rη -ι.ω ι 1:τερβατιΥ.1j. είναι βιω
μιιτι-ι.�j :τοι· πιτς_>(:τι'ι την ολο-ι.λ1jρωοη τοι1 cινΟριδποι1 • Δr-'ν ε;τιδιu1-ι.ει νcι 
:T!"llH'I ((ί).(ι \'(( ΤΟ\' %((\'!-Ί \'(/_ f\ιι,)lJt"I. 

11 Ευωπρωj ','\'tr)O!j μπιι.f\ιf\cιtπω μωα ((7Tl) μιc( zιλιιizρονη ;ταρcι
ι)οση Υ.l(Ι οη1ι__>ι�πω οnΨ; μη1υί.ίiπρυι1:: οοφοϊ1

; -ι.αι φιλ6ουφοι�; τη:: 
uνΟριrηιiτητcι;. Την υvzιιίιι ι-·;τιφj οι•νω'Τοί> μι-· :τί.1jθο; οι,μβιiλων όπω; 
;τz ΤΟ -ι.ηρι1%!ΊΟ. ΤΟ υψt((\'Tl%lJΠQO ίοω:: ίtρΧ,ΠL'7Τ1%(.) οίiμβολο τη; αρzαί
cι; Εί.ί.ιίbcι::. τψ ι ι'ι__>�j ρcίΙ1όυ ;τοι• έcrερω· υι «-ι.1jρι1Υ.f:;» -ι.ατά την διcψ
:,-:ιΊcι. των :\ 1 ι •οτηι__>ί<rJ\' υί.ί.ιΊ. ;,ι_αι οι ;τρrυβι' l'τέ;. ο Αο-ι.λη;τιύ;. ο Ερμ 1j; 
(zρηοιμ ο:τοιι-ίτω -ι.ιιι ιηjμι·vcι. ω; έμf)ί.ημcι τη; Ιατρωj;. Κηρίi-ι.ειο cr1έ
ί_)Ot'\' cωiμη -ι.ιιι υψιι--ρcι οι cιρzιι--ψί; υτην Ορθοδοξία). 

Ιίiμιrω\·cι μι-- Η)\' μίiΟο. ο Τειρωίcι; ιηψ αρχαία Ελλcιδα η•φλcδνrται 
cαιi την Ί-Ιρcι. cιί.ι.cί υ Δίcι; τοι• δί\Τt n1ν δι•νατότητα νcι [1λέ;τει με το νοιι 

Τ!]\' cιθέωη :τi.Η•ψί T<rJ\' :τς_>cιγμc'ιτc,J\'. Δtfl'Ql'\'fl την οι•νειbητότητ(ι τοι, 
f:ϊ.O\'TCt; cιηίί.ηψη (ι.ί)_ω\· bιcωτc(υεων. Στο :ταρα;τcινω διαΥ.ρίνουμε ένα 
ι--ίδο; Εοc,1πL_Jιtηιιη•: ΤΟ\' Tl'lf'λLi Τειρεσία \'Cι μ;τcιίνει μr τα μcιτια ni; ψυ-
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χ1iς του ;ι.αι να βλέ;τει τον Υ.όσμο των αιτιών ;ι.αι των μεί.λοντιΥ.ών γεγο
νότων. Όσον αφορά στους ΟμηριΥ.ούς χρόνους. διαΥ.ρίνει ;ι.ανείς πολλά 
στοιχεία εσωτερισμού. Στην Ιλιάδα. ο άνθρω;τος μάχεται για τον έλεγχο 
;ι.αι n1v Υ.ατάΥ.n1ση n1ς ;τροσω;τι;ι.όn1τάς του: η Ελένη για τον έλεγχο του 
ψυχισμού της, που τελι;ι.ά το ;ι.αταφέρνει. Οι Αχαιοί ;ι.ατα;ι.τούν την 
Τροία με το σχέδιο του ;τολυμ1iχανου Οδυσσέα: εδcό Υ.υριαρχεί η προ
σωπι;ι.ότητα Υ.αι γίνεται ένα β1iμα στην εξελι;ι.τι;ι.11 :-τορεία του. ΚαταΥ.τά 
την ατομιΥ.ότητά του με τελι;ι.ό στόχο να ενωθεί με την αθάνατη ψuχ1i 
του, την Πηνελόπη. Όπλο του είναι η σοφία. χαι γι· αυτόν τον λόγο ;ι.u
ρίαρχο ρόλο παίζει η Αθηνά. Τελι;ι.ά φθάνει σn1ν ;τατρίδα του μετά α;τό 
πολλές δο;ι.ιμασίες ζω1iς, ξεπερνώντας το ανθρώ;τινο ε;τίπεδο εξέλιξης. 

ΟΡΦΙΚΟΙ. Κατά τον Αριστοφάνη, ο Ορφέας μcί.ς bίδαξε τα Μυσηi
ρια ;ι.αι ;τώς να γλυτώσουμε από τον φόνο, τις γητειές. τις αρρώστιες 
χαι τα μαvτολογ11ματα. Ο Ορφέα;, ενώ διατηρούσε την βα;ι.χιΥ.1i πίστη 
;τω; ο άνθρωπος μπορεί να φθάσει στην «μέθεξη». στην «θέωση». χάτι 
που ;τριν ψαν ύβρις, άλλαξε την αντίληψη του τι είναι ;ι.ρυμμένο μέσα 
στην ύλη χαι χαθ11Υ.ον μα; είναι να το απελει 1θερCJJσουμε. 1--1 «Θέωση» 
πλέον δεν 11ταv σωματι;ι.11 μέθη αλλά πvευματιχ1j έχσταση. ;ι.αι τα μέσα 
που υιοθέτησε δεν ψαν οινοποσία αλλά αποχ11 ί'.αι τελετές ;ι.αθαρμού. 
Πολλοί πιστεύουν ότι η επίδραση του Ορφισμοί, ψαν Υ.αταJ.uτικ1i, ;ι.α
θώ; εισ11γαγε στον Ελληνιχό χόσμο το στοιχείο τοι1 μl'ιJτιχισμσύ Υ.αι 
του δυϊσμού: ψυχ1iς-σώματος, πνεύματος-ύλη;. 

Οι Ορφιχοί πίστευαν ότι η ψυχ1i είναι αυτό ;τοι, ι1;το;ι.ινεί τον cί.ν
θρω;το, η αρχ1i όλων, ενώ το σcΔμα είναι η φυλαχ11 τη; ψυχ11;. Υ.άτι ;τοι1 

πέρασε στον Χριστιανισμό. Ε;τίσης, οι Ορφι;ι.οί ;τριi'ηοι ;τίστεψαν στην 
ε;τιστροφ11 του vαρού στον επίγειο Υ.όσμο, δηλαδ1i στην μεπνσcί.ρ;ι.ω
ση. Οι τελετές του Ορφισμού δια;ι.ρίνονται σε δύο ε;τί;τεδα: στον εξα
γνισμό ;ι.αι στην μύηση, Υ.αι διαδραματίζονται την νύΥ.τα συμβολίζοντας 
την μετάβαση από το σ;ι.ότος της cί.γνοιας στο φως τη; αλ11θειας. Διαμέ
σου της Φύσης, στα Ορφιχά Μυσηiρια α;το;ι.αί.ύ;ττονταν στον cί.v(·)ρωπο 
οι αρχέτυ;τες αλ11θειες, οι οποίες ε;τέδρασαν χατu.λuτι;ι.ύ. στην Ελληνι;ι.11 
φιλοσοφία. 

ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ. Ο Εσωτερισμός διαφυι.άσσετu.ι μέσω bιαφόρων 
εσωτερι;ι.ώv ταγμcί.των ανcί. του; αιώνες, ;του u.νcί.ίπ;α τι; ;τεριστcί.σει; 
μπορεί να εξωτερι;ι.ευτούν 11 να τραβηχτούν στην σ-ι.ιύ. για να α;τοφύ
γουν τυχόν διωγμού; ;ι.cί.θε είδους ;ι.ατεστημένου τίi;του «διi'.CJJν ασεβεί
ας», ό;τω; του Σω;ι.ρcί.τη 11 τις ;τυρέ; της I ερ11ς Εξέτασης του Μεσαίωνα. 
Έτσι, μ.,--τορούμε να δια;ι.ρίνουμε την εσωτερι;ι.11 ε;τιr-\ίωση τη; γνcΔση; 
στα τάγματα του J;τ;τοτισμού, ό:τω; των Νυϊτιi'Jν, των ΚαΟu.ριi'Ν, ;ι.u.ι ;ι.υ
ρίω; μέσα στον μύθο του Αρθούρου, :του τροφοbοτ�i(-Jψε u.;τό τον ;τα-
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,·<ίρzωο μι•Οο τοι1 Ι\υοιί.ι(ι μι· τοι•; :το)ηιιοτ�'; τοι 1. Λιrοί1 ύμω; :τέρc.ιlΠ 
ο Μ1-ιr<1.ίωνυ::::. η ιι.ντίi')ψωη υτο ()Ο'(μυτιΥ.ύ ιιι.ϊιΟητο τη; Κc.ιΟολωj; IΞΥ.
Υ.λησί<ι; 1Ίr:τρc,1::Ξ1· τψ ΛιΊοη υτην U'(Υ.αλιu τοι1 cφΟοί.ο'(ιcrμοιi Υ.ω του Οε
τιΥ.ιιψοι•. Hu·1 υτην υι I,·έμ1υ :τ<ι.vυτηρι--ίτω ύ.Υ.ρcηο; ι 1λιuμύ; υτυ τέλη 
τοt 1 1 ίJοι I ωι,\νιι. 

Μιυ Υ.ίνψrη :η_HHrJOi-·ί μι<( ό1υφοψτ1Υ.tί Ο1--ιΓ1Qηση τοι1 c.ινΟρι.ι'1:τοι 1 Υ.ω 
τη; '(νιι'Jιrη::::. 1 JvιiΥ.�πιιι γι<ι την :τcι'(Υ.ιiσμιυ (-λοuοφωj ΙΞτcιιρείc.ι. Ιδρί1-
Τl)tCι τη; 1· ίνω η · 1 ).�-νι ι 1 1. Μ:τλα[)(ιτσΥ.υ, μι· bι•ο έl)γ(ι της πολιΊ σημc.ιντι
Υ.c'ι στην υι1\'Οι-ιη1 TLH' :τcιγΥ.ιiυμιοι 1 ΗrωπριuμοιΊ . Μcλέτησε το Υ.ρι1 �ιμένο 
,·ιiημcι Υ.(ιΟι· Οl)ηΟΥ.Η Iτιzοί• zυι ω.ί.οι1 μιiΟοι 1

• zύΟε έΟνοl'; μι;.ψοιi 11 μr
γω.οι 1. %((! Υ.t Iρίω; Τ(Ι)\' :τcι.ρ<ιόιiυίΊr)\' τη; Λνατολ11;. Μ{υα από όλα ω 1τu 
:τοι I οι Iμf\cιίνοι•,•. z(ιτι Ο�-τιzιi Οcι μ.,οl)οι1οε ,·α ι-ίνc.ιι ο Εσωπριuμό; ποι I 

(v;,:πω οτο Ιlcωίί.�-ιο τη; ι•λη; zcιι τοι• ;,:ρ�jμcιτο;. zcιι :τροΒύΗιΊ δειλά 
την ι>ί�α τοι I :τηιΊμυτο::::. τη; Μ1νυμη;. τη; ι�ιcιίuΟηοη;. Μc.ιΥ.ύρι να δημι
Οl'l)Ί'f·ί 1'\'υ μ1).1.ο,· μt· τον :τ<φαόοοιcιzιi Εοι,JΠQωμύ. ποιI πολλές φορές 
j\01jOψr1· τψ cι,·Ορι rηιiτψcι ,·υ u.,·οι;rι :τιiρπ; zω :τcιρu.Ουρα υτον zό
ιηιο. 1·,•ι,·1 \\�1ιοzιiτιι,• ιπψ ιι\Ιt·f\cιιύτητcι. 

ΧΡΙ�ΤΙΛΝΙ�\110�. Γιcι. την OQ
Olii')o:Ξη Ορηυηί(Ι .. ι1 !�υωπριυμιi; 1-·ί
νω έ,·ιι ίJQηOY.Ι't'TΙY.LJ ιι ωνιiμt·νο :τοι 1 

ι'ρ;,:πω <ι:τιi :τολιΊ :τ((ί.ιcί. 1-Ίπω zω ω· 
το,· :τrQUιψένο υιιιJ\'(( ο 6ρο; cιι1τιi; 
1/.Qψτι μο:τοι 1jΟψ1· ιι:τιi ΤΟ\' [t(ιγο Ελι -
cr(ι; Λt'j'\ί. Το,· Οι-ιr)QΟ\1\' ω; το :τιο \Ιf
ψ·ί.ιδbr; :τcφtιOQψrY.Ft•τιzli cr cιινύμε
,υ. %((1 ((\'Cιτρι'z()\'\' ((Υ.ιiμη Y.((l lΠψ' 
zωμωόί<ι τοι I ι\ριυΤΟlf cίνη ,,ιVtΊ/ f'

i.t·;». ύ:τοι• ο υt•','' ι'LJίl.ίf έ<ι; μιί.ά ειρω
νιΥ.c'ι '(ΙCι τι; ΟρηυΥ.Ι'ι•τιzέ; αναt.ηηj
υrι; τη; ε:τοz1j; zω λοιι',ορεί ΤΟ\' 
ιjρωcι τοι 1 �τψψιcιοη :τοι• :τιuπιiει 
cιzύμη ιποι 1; Ο1--υι1;. Διcι υτόμcιτο; 
�ωΥ.LJCίτη λt'rι: «Λ:τ6 εδιδ Υ.Cιι 
Fμ:τρ6; Οί'\' Οιι :τιυπιΊ t-ι:::: :τιcι υc· ω.λο 
Οεύ. :τcψcΊ υF cιι IτοιΊ; :τω 1 :τιυπιiοιψε 

'"°'(; 

� \ 
. ί 

- ,�
,;t 

1 

FμFί;: το ;,:c'ω;. τψ· -_1ί.ι,'�ουcι Υ.cιι τι; νrcrέλr;. :τρ(ιγματα δηλαδ1j ι 1παρΥ.τu 
cιλί.c'ι cωcιcr1j zcιι ιιzυπιν6ητcι». · Ετυι zcιι για τψ ορΟύδο;Ξη ( -)ρηυzεία. 
((l'TC( τcι τρίcι :TQCΊ','[l((T(( TOl' Αριmοcruνη είναι η :τω πετυχημένη περι
γρcιφj τοι1 :τνει•μcιτι zoιi zι ,·ιjματο; :του ονομ(ι�εται Ευωτερισμό;. Υ.αι τα 
ο:τοία δf,· :τcιί!:_),υι•,· υι··π {ψι 1νcι οιiπ ε';1jγηση οιiπ zατανόηυη. 



Θεωρείται ότι οι άνθρωποι οδηγ1iθψαν στο ρεύμα του Εσωτερι
σμού, σύμφωνα πάντα με την ορθόδοξη θρησκεία: α) λόγω τη; υπερβο
λι%1i; πίσn�; στην πρόοδο τη; επισηiμη; και τη; τεχνοίπιίας. %αt β) λό
γω του ξεπεσμού n1; ζωνταν1i; πίστη; σε μια νε%ρ1j ομολογια%1j γλώσ
σα με ε:ταναλαμβανόμενε; προτάσεις. Θεωρεί τον Εσωτερισμό ;ταγί
δευση φυχ1j; %αt αποπροσανατολισμό ωτό την ;τίστη του Χριστού. Ο 
Εσωτερισμός δεν δέχεται ;τροσωπι%ό. άρ(,( ελεύθερο Θεό. Δεν δέχεται 
δημιουργία α του μηδενός, διά%ριση τη; θεία; ουσία; από τι; θείε; 
ενέργειες. Έτσι. η θρησ%είu θεωρεί ότι αυτό εξευτελί�ει %αt αμηδενί
ζει το ανθρώπινο σώμα. και ότι σ%οπός του είναι ν(( ϊ.αθεί ο άνθρωπο; 
σε μια «απρόσωπη υπερσυνειδητότητα». 

Κατά την ορθόδοξη θρησκεία ο Εσωτερισμός σ%έ:ττεται %αι μιλά αν
θρωπο%εντριχά: %έντρο ο άνθρωπο; όπως τον βλέ:τει η σύγχρονη φιλο
σοφί((. Ο άνθρω:το;, με την εσωτερωi αναζψηση του Θεού ενεργεί 
ό:τω; οι επισniμονε; που ερευνούν, ψάχνουν και (,(ν(,(%(,(λύ:ττουν. Η ανα
κάλυψ1j τους είναι ένα προσωπικό επίτευγμα. μι(( %ωά%τηση της %τίm1ς. 
Τέλος, ως θωράκιm1 των πιστών τη; α;τό n1ν γητεία niς πνευματι%ότητ((; 
του Εσωτερισμού, πιστεύει ότι πρέπει ν(( γίνει οριοθέn1ση ni; ορθόδο
ξη; δογματικ1iς αλ1iθειας απέναντι στις «δαιμονι%ές» :τλάνε; του. 

ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ. Γενι%ά υ:τοστηρίζετω ότι 
ο Εσωτερισμός είναι ξεκάθαρα αντίθετος στο λο'(ti'.ό χαι ε:τιστημονικό 
τρόπο σκέπτεσθαι. Λόγω τη; πολύ μικρ1i; διάδοσ1i; του ;ωραμένει στις 
ομίχλες του τρόπου σκέψης που η λογικ1j φαίνεται να μην �L-τορεί να δι
εισδύσει εντελώς. Τους τελευταίους αιώνες η ανθρω;τολογιχές και φι
λοσοφικές μελέτες έχουν συνδέσει τον Εσωτερισμό με την προλογι%1j 
σκέψη της ανθρωπότητας και αποδίδουν την δύναμη τη; επιστημονικ1j; 
λογικ1iς στον σύγχρονο άνθρωπο. Το εξελιγμένο χαι το σύγχρονο είνω 
καρπός της δεξιοτεχνία; όσον αφορά στον νοητι %ό ϊ.ειρισμό. Τώρα 
απαιτείται συστηματικ1i επαλ1jθευση κάθε :τειράμu.το; σι:: οποιυδ1jποτε 
πεδίο, χαι υπερτιμάται η ίδια η ε�L-τειρία ;τάνω σε κάθε τρό;το μετu.βί
β(,(σης. Αυτές οι υποθέσεις δι(,(χώρισαν την Επισηjμη ωτό τον Εσωτι::ρι
σμό, αλλά ο διαχωρισμός δεν είναι τόσο μεγό.λος όσο ;τ((ρουσιάζεται.Ο 
Εσωτερισμός βασίζεται στην νοητωi εργ(,(σίu ui.i.u. δι::ν την θεωρι::ί 
αποΥ.λειστικ1i γι(( ν(( πετύϊ.ει την (,(ληθιν1i γνώση. 

Ο ορθολογισμός είναι έν(( ((χόμη εργ((λείο u.ί.λύ. όϊ.ι το μοναδικό 
Ε:τι;τλέον, χρησιμοποιεί την διαίσθηση ;του είνω ένας τρόπο; :τιυ γρ1i
γορος κω διαπεραστικός, όταν μ((θu.ίνει Κ((νεί; ν(( ((ψ1iνεται σε ((υτόν. 
Επίσης, zρησιμοποιεί u.;τοδείξεις. Θεωρεί ((δύνu.το νu. ε:τιβεβωυJνει 
κά:τοιcι. γνc!)ση, εάν δεν είναι εξ(,(κριβωμένο ότι cι.υηi �L-τορεί νcι. zρησι
μο:τοιηθεί σωστά. Η προσπάθειcι., η έρευνcι., η επcι.νό.ί.ηψη κω η άσκηση 
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ΩΓ\' )χί:-τοι1 \' οτον ίι.ί.ηΟινιi Ι�υω
πρωμιi. Το ι-ρΊ1<ωτψ_1ι<i τοι1 ι-ί
νcιι υι 1ν1j Οω::: ο ί<)ι ο:: ο <ί. νΟρω;το:: 
'!.<t.ι υί.ιir).ηρο το οι• 1ι;τυν. 11 μι·
πίi)οοη Ί'ν(,.Jοη::: ιηιJ\' Εοωπρι
ομ<5 ΟίΊΙΙ"/.Ι((J\'Π((l ΟΤΙ]\' ω.ι1οίΩ(( 
:-τοι 1 ψΤΙ(ί.:ι.νπω ίt.:-τιi <)ί/.Οί'.<ίi.011:: 
'!.<Ι.Ι μ<ιΟητι'::. '!.<ι.ι !] ι·μ:πιρί<ι του 
ι·νιi:: <f'TCt\'!Ί \'<ι u:-τοπί.ι'οιΊ μι'
ρο::: τη::: ι·μπψίυ::: ΤΟ!' ω.1.01 1

• 

1Ξφ6οο\' '!.ιιι ο 1ιυΟητιj:: ι·�ι·ί.ίο
υπc ιι ι '!.r ινο;τοι ητι '!.ιί. Ί'I <ι \'U την 
((([ομυι(()Ο!Ί. ()!'\' Λ_)!Ί(Ί.'�Π((Ι \'(( 
�1jυοιψι· τu ;τ(ι\'Ηι. Ο I Ιλιί.των 
ι').ι·',1 1· ιiτι <)!'\' :ι.ριΊ(ι�πυ.ι νcι. '(ί
νιΊ::: 1/.Ι.!'ψτιι:: Ί'l(( \'(( '!.((Τ(Ι)/ιj\ιΊ:: 
ιiτι η '!.i.ι-ψι<ϊ ι·ι\'ίΙ.Ι :-τcψ(ι.;ττωμ<ι. ., 
Λιrιηωιιι'>νι)νΗι::: Ηι j\ιι,·ηιcιτ<ι τοι1 i)cι.ο'!.(ιλοl' ουν διΥ.cί συι1. εφόουν είναι 
ΩΟ'!.ι μ< ιιηι ι'\'( ι ί'.< ιι < αοi)�·i)ιΊΊ'!ΙFνcι. ι·;τι τρι':-τπcιι νc.ι f%μπυλλε ι1π ί %ανι-:ί:: 
:-τολί� :-ΤΙ'QΙΟι)ιiπι)ο ϊ.ί_κiνο '!.ω νcι '!.Cίνει την tω1j τυι1 μεγαλιΊτερη '!.ω 
ωψι'λιμη. 

11 ίΠο'!.υρι•ιr ωυη τη:: ί.ι-γόμrνη:: ε;τιστψt0\'Ι'!.1j:: ο'!.{ψη:: δrν ιηjμαινr 
την ί':.ιιιrcίνιοη τοι• Εοωπι1ωμοι1. οι•π την ι•:-το�c.ί.(:)μιση τη:: διcι.ίοΟηοη::. 
�ι' '!.(αοιι·:: :-τι'οιπι,;υιΊ:::. ο Ευωπριομό:: ι-ί:ι.ι· α;τυ'!.τψπι ει1ρεί<ι cα1jχη
υη. π'L,·1 ιΗ· (ιί.ί.ι·; ι':-τψ·:π νcι :-τcι.ρrψrίνtΊ %ρt 1ιrό:: εξαιτίc.ι:: τη:: {λλειψη:: 
%tιτυν6ηοη::: '!.ctι τι,1\' <)ιι,ϊΞι·ων cι.:τLi φcινcιτι '!.Ot1::. ;του brν Ο.ει ψcιν. 

ΨΕΥΊυ-ι:: �ΩΤΕΙ) Ι�rvΙΟΣ. Ο :ι.ρό\'Ο:: %ω οι πριστ(ωrι:: {zοι1ν 
ιω,:ψπι τψ πίι'Jψω1j τοι 1:: υτον Εοωπριομό Υ.αt τον r:ι.οι 1\· %ι'ινει να 
μην cιντcαο%ρί\·πcιι :-τ(ιντ<ι υτην ουΙ\cψότητcι των πρcιγματι%ιι'1ν παρα
δοιηα%ιι'J\' ριtι,;\' τοι•. Ότcι\' ψΟt·ίρο\·τcιι τα πρcιΊ'μcι.τι%cί. %ριτιjριcι υντίλη
ψη:: τη:: tω1j::. ιiτιι\' οι ί)ι1υ'!.t)t.ίι·:: γιcι τψ πιβίωιη1 %cί.νοι 1ν τοι1:: cινθριό
:-τοL Ι:: \'Ct ι·%τι1ιοι-ν ι•πρj1οί.ι%(ι την cίνπη tω1j %((1 να cιδιαφορυι-ν γιατυ
Ι1cιΟι(ι tητψιcιτιι. ι\'ϊ.Π<ιt F\'Ct:: ει-%ολο:: %cιι α:-τλοϊ%ό:: Εοωτεριομό::. μια 
0%/.1]Q1] cαυτίμηυη υι•τοι- :-τι)t' t·ίνcιι η Ιι-ρ1j Ε:τιυτψιη. Η :-τρο%ατ(ιί.ηψη 
U\'ΤΙτίΟπιιι υτην :-τιιρcίι)οοη %cιι τcι ξι1ρ%ιcι '!.cιι τcι φι1λα%τc.ί. ι•;τυυ%ελί
tοt1\' τψ �οψί((. 

Ο 200::: ιιιι(J\'Ct:: 'Ξπί\·ηυε μc πu\·αυτcωει:: ι\ί.ων των rιδι,Jν. ανεμί'cο
\'ΤCt:: ίϊι[)cιψι ί'/.Η•Οt·ρίcι::. cι).ί.(ι zωρί:: νcι μ;τοψί νcι α;τcιλλαγεί cι:πό τον 
τρόμο των :τοί.t'μων %cιι τοι1 Οcιν(ιτοι1 • των γενω,:τονιιόν. των παρcίλσγων 
((\'((!lfTQ1]0f(ιj\' '!.((l Τ(ι)\' ((Lί(((f ιι'J\' %((1 δttΟ'!.Cψ:ΊΤ(Ι)\' θέυεων. εντελιό:: αηί-
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θετων με τις θεωρίες που υποσn1ριζαν. Οι Υ.οινωνιΥ.ές ανισότητες ;ωι οι 
αΥ.όμη πιο προφανείς αδιΥ.ίες που τις προΥ.αλούσαν. έδωσαν προσοχ11 
στους υλιστιΥ.ούς τρόπους ζω11ς, στην απόΥ.τηση της ει 1ημερίας με Υ.άθε 
τίμημα, στον εξευτελισμό της εργασίας Υ.αι στην εξύψωση της άνεσης 
που η Τεχνολογία Υ.αι Επιστ11μη θα μας έφερναν όσο αναπτύσσονταν. 
Αυτό έχει ως Υ.ατάληξη η μηχαν11 να γίνει πιο σπουδαία α:τό τον άν
θρωπο Υ.αι ο άνθρωπος να μην είναι πια σκλάβος ύ.λλων ανθρώπων, αλ
λά σκλάβος των μηχανών που υποτίθεται ότι όφειλαν να τον βοηθ11σουν 
να ζει καλύτερα.Μαζί με την λατρεία στην ύλη ανu:ττύχθψαν Υ.αι άλ
λες λατρείες φαινομενικά λογιΥ.ές. 

Α.ιϊό τα μέσα του αιώνα επιστρέφουμε στην αΊ'ά:τη Ί'ια τις προφητεί
ες, πολλοί διαβάζουν ωροσκόπια και προβλέψεις. ;ι.αταφεί,γουν σε μα
γιΥ.ά βότανα και μάγους, Υ.Ομ.J-τογιαννίτες γνωστοί,; Υ.αι άγνωστους που 
μας μιλούν για το σκοτεινό μέλλον. ΑΥ.όμη Υ.αι χάποιοι ιερείς, uπό όλες 
τις θρησκείες, εμφανίζονται και δείχνουν στους ανθρώπους ότι δεν 
προχωρούν στον σωστό δρόμο. Ηθιχολόγοι, νέα δόγματα χαι αιρέσεις 
χαλύπτουν την απουσία του Εσωτερισμού, γεμίζουν την απουσία του 
Θεού, το χενό του πνεύματος. Στο τέλος του αιώνα, μάγοι, γΥ.ουρού χαι 
σύμβουλοι συμβουλεύουν ηγέτες με πuγχόσμιο χύρος. με διφορούμε
νες προφητείες για νu τα έχουν χαλά με όλους. Η cωτρολογίu Υ.ερδίζει 
έδαφος Υ.αι γιγαντώνεται �ιαχριά από την επιστ11μη που την γέννησε. 

Σ11μερα ενδιαφέρει τον καθένα να αποκniσει Υ.οινωνιΥ.ό Υ.ύρος χαι 
επιτυχίες. Ένας ψευτο-εσωτερισμός χέρδισε πόντους τις τελευταίες δε
Υ.αετίες, ενώ κρύοι υλιστές ζουν μόνο για να αυξύ.νουν την οιzονομιχ11 
zαι zοινωνικ11 τους δύναμη. Η οικονομία γενιzά βρίσzεται μέσα σε αυ
n1ν την τρέλα, σε αυn1ν την παράξενη προχατuβολ1j ενός νέου Εσωτε
ρισμού που θα ανοίξει πέρασμα στu επόμενu zρόνια. Πλέον μας φαί
νεται πολύ φυσικό όταν διαβάζουμε ότι ο πολύπλοχος ;ι.όσμος της οιΥ.ο
νομίας έχει τους διzούς του μάγους, ότι το χρημuτισn1ριο. οι αυξ11σεις 
zαι οι μειιf)σεις των διεθνιfJν αγορών εξαρτύJνται α;τό τις ;τροβλέψεις 
που χύ.ποιοι ειδιzοί ;-:άνουν χαι αναzοινώνουν στους ο;ταδούς τους. 

Γιατί υπάρχουν Γχουρού; (Λέξη σανωι.ριτιz11 που σημαίνει δάσzα
λος και χρησιμοποιείται ίσως επειδ1i τα ανθριfJπινα όντα έχουν ανύ.'(i'.η 
να ψάχνουν δασzάλους, χαι ας χινούνται σε ;τω πραzτι;ι.ύ. χαι υλιστιχύ. 
πεδία). Πού οδηγούμαστε τελιzύ.; Σε μια προί.ηπτωi υ;τσι.ιf)ρηση που 
ανuφέρεται σε αμφίβολες προφητείες, 11 σε μια ;τροzωρημένη λογωi; 
Σί'(ουρcι. οι επιστψιονες, πρcι.zτι-ι.οί ύ.νθρω:τοι. οι ύ.νθρωποι της τεzνο
λογι·ι.11ς cι.νύ.πτυξης, συμφωνούν με το δεύτερο. Δεν βρισzόμcι.στε :τιο 
μ .. ϊροστύ. cι..,ϊό αναλυτές μύ.γους, γzουρού 11 χcι.τόzου; ορθοi.ο'(ιστιz11; 
λογιz11ς, που προειδοποιούν τί �ι..ϊορεί να συμβεί στον zόσμο της οιχο
νομίcι.ς, Υ.όσμο cι.;τό τον οποίο πολί.ύ. :τροσδοΥ.ούμε u.ί.ί.ύ. Υ.αι :τοί.ί.ύ. Θcι. 
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ιη·μ[\οι1ν U\' Υ.((Τ(ψl)Γl10!Ί. 
ΙΞΓΙΙ}:Τ! !ΜΙ!. 11 1::-τιοτψιη ι-ινω μιυ u.νω�{ιι.ι1 ψη των νι\μων ποι1 

οι •νοrοι 1\' τι:: ωτίι·; μι· ηι c ι;τοπ ι.rυμc ιτυ. γιυ μεγuΙ.l'ΠlΗ! γνc/1οη τη; ψι1-
ση; τοι 1 Ll'fΠUντo:: ί'.rι.ι τοι1 ω.ι 1τοι• μιι;. Διc'υr ιψοι ;τul)c:ί.γονπ; 011\'f[�u
l.ίl.\' υτην μπι'ι [\ω,η caci τον μι·Οο;τοιητιΥ.ό τριi;το ο:,,.rψη; οτον ορΟοί.ο
Ί'Ιί'.ιi. Λν Ου υρίCιψι· την l:;τιοτιjμη ιiτι ι·ίνω rνιι υιiοτημα υιψ;τrQιψορrί.; 
:τοι· Γ:-τιτρι':τπ οτι1\' cΊ.νΟρι,ηο νυ ,.ι.ι•ριιι.ρχιjοιΊ υτο ;πρι[1{ιλλον. τιSπ οι 
cινΟρcΓ>;τινι·:: Υ.οινι,J\•ίι·:: Υ.ι'ιΟι· μοριr 1j; Ου ι·ίzcιν ιι.νιι;ττι•ξι'ι μιυ ι1;τοτι1;τu'>
ί'Jη rοτω ι·:τωτημονιΥ.1j Ί'νι,·>011. Λι'γπω ιη 1zνcί ιiτι η Ε;τιοτιjμη ςF%ινc1 
(t:τ() μιιι ιιρz1j ΟΤΟ\' /L)lJ\'O Y.Ul τον zι(Jρο. 11 γrννηοη TOl1 ψti.OOO(f LY.0\1 

Υ.cιι τυι• ι:;τιοτιΗιο\'tΥ.οί• ί.ιi·;1ιJΙ 1 τον()() ωιΓ1να οτην !ωνίu. ιrημcιτοί'Jοπί μια 
τομιj υτο ;τιψι-ί.Οιiν %ιιt :τι1ιΓηη ψψϊι υτην !οτορίυ ιΊο(ιγυντω ορΟολογι
Υ.cί οτοιχι·ίcι. υτψ i'>ιυi'>ιΥ.ιωίcι 
γνιΓJυη; τοι1 ιr ι•ιΗΥ.οιΊ Υ.ιiιηιοι•. 

Πολλοί (ιν()\..)(ι);ΤL)l 0ΙΊι)

(__)0l'\'. λιι\·Οιωμι'\'ίl. ιiτι τcι. ;τι·
ί'Jίcι τη:: Ε:τιυτ1j11η:: Υ.ιιι τοι1 

[οωπριομοι' ι�ι·ν οι•\'Cιντιι·>
\'ΤClt. Ιlοι•Οc·\·ιί ιψω:: ί'Jι·ν 
ι1:τ(ιρι:011

\' :τοί).ιί :τυριιί'JFίγμιι
ηι cινΟριΓJ;των τη; Ι:::τιοτψιη; 
:TOL' \'(( μην !]Τ((\' l':TOOT!j\._)lY.H'; 
τοι• ΕοωΠ\c_)tιηιοιΊ . Υ.ω μ(ιι.ιοτα Υ.(ι:τοιυι cι;τό cιι•τοί1; τον (·)εωροιiοcιν υη
μcιντιΥ.ιiπρο ιι:τιi τψ [;τωτιjμη. Ό:-τω; για ;τcιράδιτγμcι ο Κι-';τλερ. ο 
ο;τοίο; Οι'ι 1 1ψίτω :τιιη'ρcι; τη; ΟL''Ο:ρυνη; cωτρονομίcι;. Όταν τον ροJ
τηυcιν :τι6:: ι'ιr Οω,c· i'>ιcι τη; F;τυγι,ηωj; 1j τη; ;ταρcιγωγ1Υ.1j; οδοί1 στου; 
νliμοι1; ;τσι• ί'JιιιτιΊ:τι,Jοε '(tU την Υ.ίνηυη των οι1ρcινίων σωμάτων. εΥ.είνος 
cι:τcί\·τηοι·: «Δt'\' :Ξ.c'(__)ω τί:τοτα γιcι οοοιi;. Εγι,J γνωρίζω !Ιliνο την δομ1j 
τοι· �ι•μ:ωντσ::. Την υι1νrι.cι.rcι. με το μι•cιλ6 μοι1 zρηυιμο;τοιι,)ντα; την 
διcιίο(:)ηοη Υ.cιι μιiνυν». Οι Ί'f\'ΙΥ.r; γρcιμμι'; τοι• 1jταν [1αυιυμι-'νε; στον 
Π ι•Οcιγοριομιi Υ.ιιι μι· cιι'TLJ\' ;τρου:τcίΟηυε να cι:τοδcδυε I την cιρμονίcι του 
::-.:ί•μ:τω·τσ;. 

',\λλl) ;τcιριίΟcΤ/μcι εί\'cιι ο μεγ(ιλο; crι101Y.6; ΝειΊτωνα;. Μετ6 τον 
O(ι\'CtTLi τοι• cι\·cιr.cιί.ιi crΟψί' ((;τό ι:ειψiγρcιφcι ;τοι• [1ρέ0ψαν Υ.αι μελεηj
U1γω·. ,iτι ι'ιr Οcιιπ ΟΤΟ\' /.O','t zli :τι•ρ1j\'U τη; ε;τιοτημονι Υ.ιj; του μεθ6δοι• 
μliνο Υ.αι μιi\·ο Ί'ΙCι \'{( ι·ρμψει\rει την γλcόυυcι των Γραφο1ν. Υ.αι ιδιαίτε
ρα τη; Λ.,ο%('ι.ί.ι·v·η:;. ι\4 οι' cωχολ�j(Jψε με την Μαγεία. την Θεολογία 
:,,_cιι τψ Αί.;,:ημε ίu. cιιι οιi χρηοιμο::τοίηυε Y.cιt την Φυυωj. οδηy1jθψε στο 
μrycιλειιΓJbε; πιιΠ)]!tΟ\'tΥ.ιi c'ργο τοι•. Ε;τίυη;. ο Λλ!ιιερτ Αϊνυτ(ιιν είχε 
ι·ντι•;τωσιcωτεί cι:τιi την Οl"/%ριτιz�j ανcίλι1οη Μυθολο'(ία; Υ.cιι Επισηj
μη:: τοιi Βεί.ιΥ.ιiιrο%t'. F\'6; ] )ι,Jσοι• ο ο:-τοίο; iλεγε ότι οι αρzαίοι δεν διη-
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γούνταν μυθεύματα αλλά ;τεριέγραφαν ;τραyματιzc'ι '(εγονότα με ένα 
είδο; zωδιzού μυστιzισμού Υ.αι μεταφοριzού λόγου. Για τον Αϊνστάιν 
ψαν μια ενδιαφέρουσα ί.ογιz1i. zαι στην ερώτηση αν μ:τορούν οι σιΊγ
χρονοι ενό; ε;τισηiμονα να α;τοφασίζουν αν είναι τρελό; 11 ιbιοφυ11ς. 
όταν τα μοναδιzά στοιχεία ;του διαθέτουν είναι οι α;τοzλι'σεις του α;τό 
την ορθόδοξη Ετιστ11μη. α;τάντησε: «'Οχι. δεν υ;τάρχει zανένα αντιzει
μενιzό Υ.ρι111ριο για να zρίνεις έναν ;τρωτο;τόρο». 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ. Συμ,�:ερασματιzά. η εσωτεριz1i φιλοσοφία zαι επιστ�i
μη συνοδεύουν όλη την εξελικτιΥ.1i πορεία του ανθρώ;του. με ωτοτέλε
σμα οι ρίζες της να χάνονται στα ;τρώτα χρόνια της αφί1;τνισης του συ
νειδητού του. Ε;τισηiμη απόΥ.ρυφη Υ.αι αλληγοριz1i δηλώνεται μυστιΥ.ά. 
αποzαλύ;ττεται μυστιzιστιzά. μεταδίδεται zαλυ;ττόμενη α;τό τα πέπλα 
του μύθου zαι της α;τόzρυφης μυητιz11ς παράδοσης. Συνuντάται στις δι
δασzαλίες των Ιερών Λόγων του Ορφέα. στις αλί.1τιορίες των Ε:τών 
του Ομ11ρου Υ.αι στις μυθολογίες. Εν συνεχεία, α;ταντάται στην φιλοσο
φιΥ.1i σΥ.έψη των προγόνων μας από τους Ίωνες Φυσιzούς έως τον Επί
zουρο zαι από τους Ιδεαλιστές μέχρι τον Πλάτωνα. με ωτοΥ.ορύφωση 
την διαλεκτικ1i του Αριστοτέλη. Και αν το «σώμα» του Εσωτερισμού. 
ως θεσμός ;τλέον οργανωμένων εσωτεριzόJν σχολών. tωογονείται στον 
ορθολογισμό του Αριστοτέλη Υ.αι η ψυχ1i του εμ,-τνέετυι α;τό τον Πυθα
γόρα zαι τον Πλάτωνα, τελειώνεται όμως zαι ;τνειψατοποιείται στην 
Σοφία του Εφέσιου σοφού. του «σzοτεινού» Ηρύ.Υ.ί.ειτου. 

Τελιzά, ο Εσωτερισμός zαι η Ε:τιστ�iμη συμ;τλέουν. Ο Εσωτερισμός 
στηρίζει την Επισ111μη στην όποια μορφ1i της. ;τροσbίbει μάλιστα Υ.αι 
cι.νθρωποκεντριΥ.ό χαραΥ.τ1iρα. Προανuφέρθψcι.ν χuρcι.Υ.τηριστιzά πα
ρuδείγματα από τους μυθικούς χρόνους μέχρι σ11μερα. Οι δύο έννοιες 
στηρίζονταν στο ρψια «γνωρίζω», zcι.ι φθάνουν σε αυτό ίσως uπό δια
φορετικούς δρόμους αλλύ. με zοινό γνώμονu την ουσιcι.στι-1.11 zcι.λυτέ-

Εις Μνήμην 
Τον Νοέμβριο 20] 2, η αγωτητ1i αδεί.φ1i μcι.ς ΦόJφη Κcι.ρu.μανλ1i 

ανεχώρησε για φωτεινότερους χόσμους. Αξιωτρc:π1iς χαι ευχάρι
στη παρουσία με σπιρτάδα πνεύματος, υπ1iρξε μέλος της Θ.Ε. εν 
Ελλάδι επί πολλά έτη. 

Στους οιχείους της αφράζουμε τα συί.ί.ηπηηiριύ. μας. 
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ΑΠΟ Ί
.,

ΗΝ ΑΧΡΟΝΗ ΣΟΦΙΑ 

Περί Ί
.,

όλμης και Ελευθερίας 

1,0\'Τ(Ί_ οτΙj\' Ί'\'(ι,)ι!lj. η τι\Ϊ.[Ι!j ι·ίνυ.1 :τοί.ιΊ ωιι Ο.ιμη. ΧιιJ(__)ίC την γνυ'ι-
01]. 1] τιii.ttl] !'!\'(([ /\i.u./\i·v1j %(1.1 ιι ι'ι�νιΊ ι�ι 1ιηι 1zίr1.. 

ΕΥ! ΙΝΟ� 

Την ι'\ι%ω η τιiί.μ11 %1 ο ()i-ιic την [\οηΟιί.ιΊ. 
tvl ΙΞΝι\i\Δ! J( )�

ϊ)λοι•; ο Οι ιi:: ιi.ιr ψ,ι· ι·J.ιΊ 1 ()�·ι1ι)l 1 ::. 11 ψι•οη %(1.\Ι !'νcι.ν οι·ν l'zrι Υ.(ί
\'!Ί ι'Jοι•λο. 

ΛΛΚΙΔΛ:-Vlι\� 

Ι Ιυτι' \'(( (ΙΙ) Ί'Ι\'ιΊ:: ι)ο1 1λιJ; μι· την Οι'ί.ψηj οοι 1 • ιιιr,οιΊ μπορείς: νυ 
:1χΟ(ινπ; ι-i.�-1Ό ()ι·vο::. 

ΕΥΙ)ΙΙ ΙΙΔΙ !� 

(-λμιΊ.ιο τη:: !Ί 1τι 1zίυc ι·ίνω η !'Ϊ.ο•Οι--ρίυ %ίίt τη; ελπ 1 ()ι·ρίcι.; η γι-ν
\'(ι16τητιι. 

ΘΟ'{Κ Υ ΔΙΔΙ ΙΣ 

Δείχνοι•ν Ηiί.μη οτοι1c μιi;,:Uυι•; οι cινόρείοι. ενι,'ι υι bι-Ίi.οί ι·ίνω 
ω·cιξιο 1 (J[ ()/.( (. 

ΙΞΥl'IΓIΙΔΙ 1� 

Δι·ν ι•:;τcίι1zι'ι <ΠLi τψ· τ6ι.μη Hf όbιυ μεγυ.λιΊπρο τοι 1 βίοι1 • 

ίVΙ Εί\'ι\ΝΔ!>()�

1-1 ε ί.Η•Οε\:_)ΙU ωι' λιiyιΗ' ι· ί,·ω πρcίyμcι πολιΊτιμο. 
1 ΙΙ)ΟΔΟΤΟΣ

[ί \'C(I 1/.U(__)( (%τ!j(__)IOTL %L) OUL1 Ϊ.Ol 1 το \'U. μη /.{γυς cιι•τ(ι ΤίΟl I Ο%{ΠΠ-
0((1. 6τιι,· μι'ιί.ιυτcι. ι•;τ(ιι1;,:ε1 cι,ϊιγr.η νcι μ1ί.1jυει;. 

ί\ΙΟΥΣΩΝΙΟΣ 

Ο l)cψρπ(); ίίν()\._)(Ι);το; υι· %Cί()ε :τρ(ιξη :;τιο %αί.cί :τροr.όβει 
Ο\111-11 )0�



Η υπερβολικ11 ελευθερία φαίνεται ότι δεν οδηγεί σε κάτι άλλο, 
παρά σε υπερβολικ11 δουλεία τόσο τον πολίτη όσο και το κράτος. 

ΠΛΑΤΩΝ 

Ένας τύραννος που προτιμά να κυβερνάει σκλάβους παρά ελεύ
θερους ανθρώπους, σε τίποτε δεν διαφέρει από τον γεωργό αείνο 
που προτιμάει να θερίζει 11ρα από το χωράφι του ;ιαρά σιτάρι. 

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 

Στους λαούς εκείνους, που ανέχονται να διαρπάζονται τα αγαθά 
τους, δεν μένει άλλο κάτι από το να γίνουν πέρu ως πέρu δούλοι των 
εχθρών. 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

Ελευθερία αληθιν11 είναι η ελεύθερη ζω11, η δε ελευθερία εδρά
ζεται επάνω στην ανδρεία. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 

Αν είχες λάβει πείρα της ελευθερίας, όχι μόνο με δόρατα αλλά 
και με τσεκούρια θα μας συμβούλευες να αγωνιζόμuστε. 

ΗΡΟΔΟΤΟΣ 

Να ζείτε σαν ελεύθεροι άνθρωποι. Γιατί κάθε πολίτης, φοβερό
τερες και από τον θάνατο ακόμη Θέλει Θεωρ11σει την προσβολ11 και 
την ατίμωση, που μες την δούλη χο'Jρα του Θα ανuγκαστεί να υπομέ
νει. 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 

Την επικίνδυνη ελευθερία από την 11σuχη δουλείu nροτιμci). 
ΤΑΚΙΤΟΣ 

Μόνο το κράτος που έχει δύναμη ίση προς τu '(ειτονικά του κρu
τη, μπορεί να ;τc,ιρuμείνει οριστικό. ελεύθερο. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 

Το ξαναπόκτημu της χuμένης ελευθερίας συνιστά. μια τόσο uκρι
β11 υnόθεση, ώστε ούτε κω τον θάνατο δεν ;τρέ;τει νu υπολογίζουμε 
για νu το επιτύχουμε. 
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(Πηγή.· Ν.Λ.Ζcψχί.u.βψJu., Εγ%υ%i.οπu.ι'ι)πu. της Λvχυι'uς 
%ο.ι Νυ5πvης Σοφι'υ.ς) 
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! 1 Λν0ρ(r)J[()Τl]ΗΙ. ;τοτι' J"f\_)l\'. ΟΤΙ]\Ι '(\l(Ι)()Tlj τοι1λ((zιοτον ιuτορίcι.
της. i)ι·\, ι·ίzι· ι·;τιτι,.zιΊ τι'ωι<( μηχί(\'Ι,οj πριiι1hο οι· τόοο μικρ6 χρονι
κιi i)ι(ωτιηι<Ι.. Τίι. 1()() πλΗ 1ηιίυ l.l_)()\1 1(( (zιΗ1

\
Ι πvυγμυτωτοιηΟι--ί TU 

υημω'ΤΙΥ.l)Πl_)(( !'JΤΙΠl''ι'[l((Τ(( της οι•γχvυνης πzνολογίιις. ο Οl1'(χρυ
νυ; (ινlll_)<1J:rτι1c. οτψ• Πl_)ΟΟJΤίtΟιΊ<Ι. νcι. ΙΥ.ίι.νοποι ijorι τις ι•λικέ; τοι• 
cινc'ιγκι·;. ιινι'JΤτι·ξι· τψ' ι'\ιιί.νοιίι τοι•. zvηοιμ υJΤοι'ψη· την οκι'ψη τοι1 . 
ιιπι'Υ.τηυι πλψ)ο; ι··:κι1%!.ΟΠ((tι)ΙΥ.(1')\' '(\'(Ι,)lj('(ι)\' %UI ιΊ r Ου.Ο!' (Η' υνυκα
λι•ψί't; ;τ()l' ω).<ις((\' vιtικ(ι Tlj\l μυριι,11 της ζω�j; 10l 1. ϊ)μως. η bι•να
μη τη; ι·;τιj)ι)Ι.Ιjc τοι• ;τ(ι\'trJ ιηψ' ol_)uηj ι'·λη ι'γινι· η ωτίιι νcι πυ.γιhι--ι 1-
πί μ(υ(( στο ίi)ιο TlH' τυ ί'\ημιοι'1vγημcι. Κ(ιτι ποι• Οι,μίtιΊ τον rιt1(.?'(0 
τη; ΒcιΙ\ι'λ. Οι ι'ινΟvι,nοι ι'κτι(cι\' ;..-:ω κιι.Οc(κ: ο rιι\Jγυς υνι'(\ωνr όλο 
κω ψt]Ι.ύπl_)<(. \'ιiμι(υν ιiτι μ;ΤLψlΗ'lΗί\' να φΟcϊσοι•ν τον Θε6 με πέ
τψ; κω λ(ω:τη. ι\:τι'κτηοιιν ι'τοι την ιιϊ_11j νιiυο. Την έπυl)ΟJΊ! Κω 
μυtί με cιι•ηi την ;πποίΟηοη 6τι ι·ίνιιι χρ1jυιμο νcι C(Ποκ11jοοι1ν εξοι1-
υίcι JΤ(ινω υτην 7.ι,11j. ι,'�οποι 1 η 7.ωij ι'Ι\ιιλr cr vο.γμι5 υτις κuτιικτητιχές 
ηη1ς bιυΟ{ιΗΊC. <ιJΤυυπl_)<1·1ντcις τοι 1c το υημυντιχόπl)Ο υτοιχι-ίυ πο
λιτιυμοι•: ΤΟ\' λιi·,10 1 ΙlιΗ' Οίί\' μιΊω\' ι·;τικοινω\'ίcις οbψ(ί'ί υτην Ul)μO
\'tY.1j LΗ'μl1ίωοη μπιιξι'. των <(\'Ορι,'�:;τω\'. 

�τις μι'ψ; μυc οι•μΙ\ιιίνιΊ υι 1τ6 ποι• JΤι-·ριγψ:tψ0·ι ποιητικ(ι ο Με
νι'λcωc Λοι•\·η'μηc: :τυπ' οι οτέγι'ς των οJΤιτιι,;ν i)ι--ν 1jτυν τόυο κοντcι 
κcιι οι ;.{Cψbιι'c τι,1\' CΙ.\'0(:(IJJTι,Jν τciυο μωψιc'ι. Ο ημ1jτl)ης Λιαντίνης. 
οτην r:τιο τολ1j :τυι• ι'ιιr ιμ�ι-· υτην zύl)η τοι 1 ιοτίμα τψιν φι'"(Εl. γψ]
ιr ι:ι: «! 1 η).ι·ι 1τυίυ μοι 1 πψ'ιξη έχι·ι το νόημιι. της bιαμcιl)τι'1Qηυης γιu 
το -ι.cικιi ;τυι· πυιμr'ιtοι,μι· ι'μrί; οι εν1jλικοι υτι; υΟυ;rς γrνιές που 
t'Qχοντιιι. 7.οι•μι· τψ tωιj μcι; τρι,;γοντας τις υc'ιρκες τοιις. ΊΞνα κcαό 
cι!1ι•υυιιλt'ο. !-\ λι•;τη μοι1 γι· ω 1τό το έγ%λημcι με uκοτυ)νει» 

Εί\'ω η οτιγμ1j τηc ωτ6λι1της πτι,)οη; της α\'Οl)υ1rrινης ί>παρξη;' 
ΛJΤοτι·λεί ιiμι,)C :τιιι�(ιί.ι.ηί.cι μιcι cιtιύλογη -ι.cιι c'ι%l)ως uημαντι%1j ιυτο
ριχ1j υτιγμιj •,ιιcι HJ\' ;τι.ιι\'1jτη μcι;. cιλλϊι και για όλι'ς: τις μοψρέc ζω1iς 
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που υπάρχουν επάνω του. Η Γη πλησιάζει στο τέλος ενός πολύ με
γάλου %ύκλου. Η συχνότητα του πλαν11τη μας ανεβαίνει, %αL μαζί 
της ανεβαίνει και η συχνότητα όλων πάνω στην Γη. Η αρμοvικ11 συ
χνότητά της, γvωση1 %αι ως ανη1χηση της κοιλότητας Σοίiμαν, ανε
βαίνει περιοδικά στα προβλέψιμα β11ματα που αποτυπώνονται στην 
α%ολουθία των αριθμών Φιμπονάτσι. Η τελευταία φορά που συνέβη 
αυτό 11ταν περίι-του πριν 13.ΟΟΟχρόνια. 'Εχει φθάσει το πλ11ρωμα του 
χρόνου. Νέος εξελικτιχός 11, μάλλον, ανελικτικός %ΙΙκλος αρχίζει. 
Τίποτα δεν είναι αιώνιο. Μόνο η αλλαy11 είναι αιώνια, λένε ο Ηρά
κλειτος και ο Βούδας. 

Η Εξέλιξη είναι μια δυναμιχ11 διαδικα
σία, αλλά δεν συμβαίνει γραμμιχά όπως 
απεικονίζεται στο μοντέλου του Δαρβί
νου. Τα είδη δεν μετατρέπονται απλά σε 
άλλα είδη όπως θεcΔρησε εκείνος. Επι
τελείται μια ανελικτικ11 διαδικασία εξέ
λιξης της συνείδησης ανά κύκλους, χαι 
οι αλλαγές κορυφcΔνονται στο τέλος κά

θε κύκλου όταν ανεβαίνει η συχνότητα της κοιλότητας χαι ο χρόνος 
πηγαίνει πιο γρ11γορα. Τώρα ζούμε μια τέτοια χρονικ11 περίοδο. 
Τώρα προβάλλει επιτακτικά το όραμα του Ηο1110 Novus, του Νέου 
Ανθρώπου. Βασικό χαρακτηριστικό τού νέου μοντέλου είναι ότι η 
συνείδηση είναι μια πραγματικότητα. Έχει υπόσταση χαι επιρρο11. 
Ταυτόχρονα έχουμε μια ανατροπ11 της Αριστοτέλειας λοyι%11ς, όπου 
το μαύρο είναι μαύρο και το άσπρο είναι άσπρο. Υπο%αθίσταται με 
την κβαντικ11 λογικ11 όπου μπορούμε να μιλάμε μόνο με πιθανότητες 
για το τί είναι κάτι. Δηλαδ11 μια ριζικ11 αναθεώρηση της χαθιερωμέ
νης ανθρώπινης λογικ11ς που εφαρμόζουμε εδci) %αι χιλιετίες, όπως 
υποστηρίζει ο καθηγηη1ς Δημ11τρης Νανόπουλος, στο έργο του 
Ι-/01110 Qιω11tiαιι11. 

Τα τελευταία χρόνια, μας λέει, μια σειρό. από ερ'(ασίες έzουν 
δείξει ότι υπάρχει πιθαν11 εφαρμοy11 της κβαντιχ11ς φυσικ11ς στην 
λειτουργία του εγκεφάλου. Ακούγεται τραβηγμένο, αλλά τα νευρι
κά χύτταρα 11 νευρόνια έχουν εσωτερι%ές δομές: τα μικροσωληνίδια 
( n1icrotubules) που έχουν βασικά χαρακτηριστι χό. κβαντικού συστ11-
ματος, και παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην μν11μη και όλες τις βασι
χές λειτουργίες του εγκεφάλου. Δηλαδ11 είναι δυνατόν η αντίί.ηιμη, 
τα συναισθήματα, η σκέψη, η συνειδητοποίηση του εαυτού μας χαι 
του κόσμου που μας περιβάλλει, να είναι ουσιυ.στιχό. χβαντικ11! 

Καθένας πλέον με τον τρόπο του αντιλαμβό.νεται ότι ζω11 δεν 
μπορεί να είναι η διαίρεση αλλά η ενότητα. Στην Φύση, η ενότητυ. 
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ωτοπλιί πvοi•πιi()ι·οη Ί't(( την bημωι•ι�γίυ.
Λ:τύ Τί( !ΙΙ.- ftο\'(ιηtι'νιι_ ι•πιΗηιηtt%ί/. οωμrιτίbιrι. l-j ~J . .  
ι'ως: την ovrι_nj ι1λ11, ι'\ι•νrίμιι; ιι_ί).ηί.οϊ;uψι,·ηιι·- .,..
νι·c %(1.Ι οτοιzι·ί(( ul.Ι.ηί.ι)!.-Πtι'\LJ(ιJ\'ΤίΙ. ιJι· JT!'LJ Ι-

} ( Jt,;,ι 

;�:::::Ξ�ϊΞϊΞΞ::ΞΞ'�ϊΞϊ�::·fΞ ϊίl/ f 
π6; ι·ί,·ω η (ι.ψι•zη Φι\Jη νrι. ι·ξι,λιzΟι-ί οι- νοψιων πνι·ί,μυ. Το (')1,
JT\'!'l'!(((. l 1ΠΓLJ[\rι.ί\'Ο\'Τ(ι_; τοι•; ψl 101%0l'C \'(! flOl'C. \'(/_ %((Τ(/_0Πί LJll\'!'Q
γ(ιτηc Υ.ιιι bημωι•ι_1γιic ','tcι. ,·ιι. οι•νι--zίυιΊ το ι\)γο τη; θι·ίω:: Δημtοι•ρ
γί(Ι.; bιrι. τοι 1 νιi1ω1• τηc Λρrωνί((;. μι· τον οποίο υιινπλϊοτηΥ.ι' η ι·%
ι'\1jλr,ωη τοι• :τι_�ι,·ηι11• %t1%ί.οι1 τιιJ\' f\ί(ΟΙ%(1.J\' ν6μων τη;. Λι•ηi η ι�ημι
Οl'Q'11 ίcι οι·,, Urι. ιηυrιu.ηjοιΊ ;τοη' το ι'ι_�yο η1;.

Την υι_�rιονίrι. ι1 >C μι'οο,· ι·πίπι1ξη; τυι 1 1buν1Y.ot1 . τιiοο Ο!' πνπ•μrι_
Τt%ό ι·:τί:τι'bο ιiου %υ.t οτψ' zιι_()ημι·ρ1ν1j πι1ιι.Υ.τ1z1i, μυ; ι'χυι•ν b1b6.ξι0 1
%Cιτιί %ωροιΊc ι11 οημιι.,·τι%ιiπροι uρzcι.ίοι ΊΞλλψτ; u))_(ι_ zω οι1γ
Υ.QΟνο1 ιrιί.ύΟ()lf ΟΙ. i\1Ιιi.ί.ιιηu. υι· f\cιΟμό ιι.νω.ι 1οη; JTOl' \'(/. μυ; οδηγι'ί
οτο οι•μ;τι'vυιψυ ιiτι bι·ν r1πιJι_1ι·ί ,·ιι �-ίνω '1'\'UJLJη η οποίυ προέQ;,:πω
μιiνο α;τ6 0Η,>ΙJΙ]ΤΙ%1] !'[Ι:Ί!Ίι_Jίcι .. rιί).(ι %ιιι ιιπ6 f1ιωμcιτ1Υ.1j. Κrίποπ, ιπ
%((;ΤΟ!(( !'ΠΟ/11 τηc ;τι_1οϊιποι_11ιι.; Tl!J\' 1 �δtΟl'%(ΠΟ[ψl 1ι_)ίων πι·οίποι•
ι.ο{)νων ι·ξΟ.1::Ξ.η; τοι· '11\'ιιΗηοιΊ ι•λtΥ.οιΊ οιΊμ;τιιντο:::, υι zοινωνιί'<; ίυω;
\'U !'ΙΖ((\' ε:τ1τι1zιϊ η1,· 1bcιν1%1j πολιπίcι τοι• ΙlλcΊ.τωνυ, η ωτuίυ cι.ργ6-
τr-ριι νυ z(ι.0η%ι· Y.ίl.l η rι,1ιίμνηο1j τη:: νυ u.πόμεινr Υ.ιιτcιγεγρc.ιμμι'νη
οτην %t 1ττιψ1Υ.1j μ,11jμη τοι• ι·ίi'�οιι;. Γιcι την cιΥ.ι_Jίβrιcι τοι 1 λ6γο11

• δrν
χC:ιΟ1γr ιιί.λcί. ::Ξ.rι.rΊ.ιη�γι- 1j ιr ι1λcr.zΟηΥ.ι· η γνι(χ1η τη; οτα zυ�ματυ.
ιi:;τω::: !' fT((lf O(Jl ;-:ιί ( (\'(((( ι' ρπω ΟΤΟ\' «/ /1 1/ογ_ο». Η Ί'\'(ιJυη ()[\' z(ι.νι- -
τω. Τίποτrι_ ι'\ι_. ,, χιί.,·πιιι cι.λλcί :;τυρcιμι'νι't βυΟιcr. φ11λαγμένη υτην
Υ.t•ττcψ1%1j μν1jμη οτυ. οημι-ίcι. ύ:;τω; Uνι· 01 πρ6γονοί 1ως. οτοι1; μι•
Οοί';. υτι; :;τcιι_1υοιiοιΊ::. ί-\τι•ποι ;-:ι,'ibt%F; ποι1 Οcι υπcίυοι1ν ότα\' υ.πο
χτηΟε( η εc.ι-·ί.ιγμι'\·η \'ιiηοη. η γνι,Jυη τοι· !'CΙ.t1τοι1 . η μν1jμη :;τοι• νcι. την
cινcωιΊρι:Ί ιι;τιi τψ· λ1jΟη.

Η μνψιη %Cιτcί τοι·; Ορψι%οι1:::. η «μνημουιΊ\'η». ι:ινω η«( ... ) yι:ν
\'1jοcωcι τυ; ιι'ι_)(ι; Μοι1υcι; μι- την λιγι•ρcΊν ιrων1jν. f\\JΙLJ%ομένην μιι
;,ψϊιν τη; λ1jΟη; τη; ιιιων(ω::: f1ί.cί;ττοι•υcι; την φρόνηυιν. την υι1νέ
zοι•υcιν ;τ(ι\'ΤC( \'Ol'\' ΤιιJ\' 0\'l]TUJ\' ΤΟ\' ΟL'\'l'ΠCιρzοντυ μF τcις: ψι1zcίς.
Λι•ς(ινοι1υcι το\' πυ.νίυzt'(JΟ\' %ρcηcιιό λογιυμό των (:)νητυJν. cινταπο
%ρινύμενη 1°1:: την ί-'%Uπτι•,υιν των ωυΟ1jυεων. τα :;τc'ιντα ι 1πομν11-
LJ%Οt•υcι. 6οcι t'%ιωτο; ι,ιΊ,·cιτcιι ωωνίω; ,·cι χcιτα'(ρcιcrει εντό; τοι•
( . )». Ε\'τ6; Τι)[' ()νητοιΊ . ί.ι11;τ()\', f)QIO%Π((L ιι ι·ί.αγμένη rα(:)16 ΟΤΟ\'
:;τι•ρ1jνcι τη; cιτιψ1%1j; ψι·ι.1j; η αtυJνια '_1νιι'�υη. «έως: ότοι 1 νοι•; %Cιι
χείρcι_; [1ροτι,\\' ιι.γcιπημι'\'ων r--1; το crω; την rινcωιΊροι•ν». δηλαδ1j την
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γνώση που χάθηχε στην λ11θη. Ο Πλάτων, 
στο έργο του «Φαι'r)ρος» διευΥ.ρινίζει, όχι τυ
χαία νομίζω δια στόματος Σιμμία και Κέβη, 
ότι η γνώση, στην προκειμένη περίπτωση 
εκείνη του εαυτού, είναι μν11μη, ενώ λ11θη εί
ναι η απώλεια της γνιόσης. Ο άνθρωπος λοι
πόν βρίσκεται σε λ11θη χαι έχει απολέσει 
ένα μέρος του εαυτού. Στον «Τ(ιιαιο», μας 
διηγείται ότι ο άνδρας χαι η γι 1ναίκα υπ11ρ-
ξαν κάποτε ανδρόγυνο σε ένα σώμα. Έπει-
τα χωρίστηκαν και χάθηκαν, και έκτοτε ψά

χνει το ένα μέρος να βρει το άλλο του μισό, την αδελφ1i ψυχ11, ;ω.ι 
μαζί της την ολοκλ11ρωση της ύπαρξης και πάλι (και ο απαραίτητος 
αποσυμβολισμός: έδρα-πυρ11νας της ψυχ1iς = ί-Jηλυκό/η χαρδιά, πε
ριφέρεια= ο εγκέφαλος/αρσενικό, που του μεταδίδει τις δυνύ.μεις 
της με την μορφ11 των αισθ11σεων). 

Όταν ο άνθρωπος έχασε την επαφ1i με τους φυσικούς νόμους, 
τους δεσμούς, την σύνδεσ11 του με τον φυσικό κόσμο στον οποίο 
αποτελεί ενιαίο σώμα, έχασε και την επικοινωνία με την ίδια του 
την ύπαρξη. Απέμεινε μισός: δένδρο χωρίς ρίζες, παρόν χωρίς πα
ρελθόν. Έχασε την πηγ1i που τροφοδοτεί τον νου, την νόηση με 
ενέργεια και αφέθηκε στην περιφέρεια ατελ11ς. Άνδρας μόνος χω
ρίς γυναίκα, μέρα χωρίς νύκτα. Πόσο μακριά μ.J-τορεί να πάει; Και 
πάλι ο Ηνίοχος, που οδηγεί το άρμα της ζω11ς: «Ακαταπόνητος ηγω
νίσθην και αγωνισθ11σομαι έως ότου πληρωθεί πύ.σα ψυχ1i αγάπης, 
και πάσα γη αξίων και ωραίων ανθρώπων, βροτuJν που ελεύθεροι 
θα ζουν αναπνέοντας δικαιοσύνην, κάλλος, έρωτα». 

Στον Δυτικό κόσμο της διαίρεσης και της εξειδίχευσης, ο αν
θρώπινος εγκέφαλος έχει δεξί και αριστερό ημισφαίριο, ανατολι
κό και δυτιχό, θηλυκό και αρσενικό, ιδεολογία και επιδεξιότητα, 
φαντασία και επιστήμη. Προχωρεί σε χιλιάδες παρόμοιες διαιρέ
σεις σε επίπεδο κοινωνικό-πολιτικό-οικονομικό-Θρησχευτικό-πο
λιτιστικό κλπ, που εμποδίζουν και σταδιαχά αποbυναμύ)νουν την 
ικανότητα του νου να εξελιχθεί, αποδυναμuJνοντας την μν11μη, την 
συνείδηση δηλαδ11 της σύνδεσης με δυο 11 περισσότερες πληροφο
ρίες-ερεθίσματα που δεχόμαστε από το εξωτερικό περιβύ.λλον, 
μαζί με την αντίστοιχη πληροφορία από το εσωτεριzό του σωματι
κού μας κόσμου. Η σύγχρονη νευροφυσιοί.ογίu. έχει πλέον απο
δείξει ότι η αρμονική ισορροπία στην λειτουργία των δύο ημισφαι
ρίων του εγκεφάλου είναι το zλειδί που ξεχί.ειbuJνει τους χώδικες 
της αρμονικής εξέλιξης του ατόμου ·,ω.ι όχι μόνον. , Εξη zιί.ιύ.δες 
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;τυνΕπ1στημ1rι;-:!'c; !'(_)ιΊ 1νι·c;, ;τοι1 rιψοίc)οιΊ ν τον ι 1πι·(_)f)ίηι;-:ιi δωλογ1-
σμ6, έχοι1ν γίνιΊ Τ(( πί.ι'ι•τυ.ί(ι ι.(_)ιSνιυ. μι' oxoπci την διι'(_)ι·ιίνηυη 
των ()\ 1 \'((TOT!jT<r)\' JT0l 1 <�ίνι·ι ΟΤΟν (ί.ν()(_)(rJ:ϊτΟ η Οl''(ϊ.(_)ΟνΙιψι'νη Ε'(%Ε
φαλ1;-:1j λι--ιτοι 1 (_)'/ί((_ Τ(( rιποτι·λι'ομυΗι ι·ίνω ι·νη1π11ΗJιακ(ί.: ο νουc; 
σε ί(Uτιί.οτr1.οη; η(_)ιΊΙ ί cιc οι 1νοι�ι' ιΊ πυι ((;τ6 μια μοναδι x1j νπ \_)Οψι1-
οι ολογ1 ;-: 1j λι·ιτοt 1(_)γίυ. μ1<ι η)χ;-:η_)ΟΙ''(%Ηf1ίιΙ.1;-:1j οι1νοz1j, ποι1 οημcιί
νιι ι=:ιδ1;-:<1π(_)cι ιiτ1 η ηλι·;-:τ(_)1%1j <\ΗωηJ(_)Ι<iτηΗι τοι1 i)ι,ξ1οι1 ημωφω
ρίοι1 ΟL"t;((_)ονίtπω μι· την bψωη1ρ111η1τrι τοι, cψΙΟΠ(_)οt\ χcιι ο 
ι:μπψ10Οιοc; μπι1J;τ1cιίοc; λοΓ)<>; μι· τον πίοω 1νωκ6 λοf16. ϊ)ι.οc; ο 
ι'γί({ψcιλο; λιΊτοt'(_)'( ,ι ουν μ1cι Ο(_);(ψηρυ ΙΙΕ πί.�jίc]η οι1νοz1j. μι· πί.1j
ρωc; rνοπο1 ημ�'νο ;-:rι.1 <Η 1γzρο\1Ι<Jμι'νο τρ6;το_ 

Λι•ηj η Ει1τυξίυ οτην λι'1τοι1ργί(( τοι1 ι·γκι'ψcί.λοιι ι·ίνω πολιΊ oημu
\'Tt%Jj. διιSτι σι1 ,10<�,ι1πω μι· την μι'γιυ τη ι·γρ�jγο(_)οη. την μι:γιστη ;-:υ
τανόηση. την cιιΊξηοη τη; ι:ι 1φι•ϊαc; χcιι 
τηc; δημ1οι 1ργ1;-:ότητrιc. T<rJ\' cι;-:ω�ημυϊ
κc,;ν επιδόσεων τηc; μν�jμη;. τηc; ποιμό
τητrι; χω τοι• z(_)6νοι1 υντί<�ρcωηc;. Εν1-
σχι1ι-Ί την οχ{ψη, ΤΙ]\' φι 1χοiωγ1;-:1j υτrι
Οερότητcι χιιι την οι•νιι1ο(Jημcηιχ1j cιJQι
μότητcι. Οτιb�j;τοπ ιιι('ΟQ(ι τον η,χ{φ((
λο. Εςαρτ(ιτω υπ6 ίιι•ηjν την αρμον1;-:1j Ι.ΕΙΤΟ\ΙQγία. 1-1 boμ1j ;-:αι η 
λειτοι1ργί(( TUL1 ((\10(_)(1)JTl\'Ol 1 εγχειrω.οι1 bείχνοι1ν ()ΤΙ Είναι προικι
σμ(νο; γιcι. ;τολλ(ι :π·ρωοιSποcι. Τα ε;-:cιτcψμίiρι(ι Π\Ιίc)ιψιδι;-:u)ν κι•τ
τάρων τοι1 ί-''(%ΗΓ((},1;-:οι1 φλοιοιΊ δίνο\Ιν την δι•νcιτ6τητα οτην υν(Jρυ1-
;τινη ίiπcιρξη νιι οριοίJπrί στον χυ1ρο ;-:ω τον zρόνο. Δηλυb1j νο: βψ:ι 
τφ' (){οη της μι-'οcι οτο υίiμ;ων χω νcι εξι--ι.ίοσετω. 

1-1 yλιδοοcι. μι-· γνωοηj ΙΟΤΟίcJίιι πΕρισοόπρυ cαό οαρcί.ντcι zιλιcί.
δι'; ι-:τη. εξι,λί;<Οψϊ μυtί μι-· τι; cιντίυτοι;<Ες Εξελίξεις ποι1 Ο.υβαν 
χιδρcι στην cινΟριΓJπινη ιΊ;τcιρξη. στην Ο\Ινcιιο(-)ηματικ1j. διcινοητι;-:�j 
;-:cιι ;τ,•ει•ματιχ�j τη; cιν(ιπη 1ξη. Ο \V.1-1.C,ι!νίπ. %ίι(Jηγηηjc; νει•ροφι•
οιολογίcι;. γρcί.crrι οτο πολίi ι-·νδιυφ(ρον βιfυ.ίο τοι1 «ΊΊιc /1.1ϊ·c111 ο( 
Μίιι(/»(11 /:'ξΟιξη τοι• ι\'οι•). ότι χίiρια ωτίcι ποι· 01 άνθρωποι έγρα
φαν από δεξιι( ;τρο; cιρισπρcϊ περίποι1 από το 2000πΧ έωc; το 
ί 500πΧ. είνω Liτι bϊ\' ι--ίzιιν ι-·ξι--ί.ιzί -)ι--ί διανοητι:-:cί. για να εποπτεί1-
ο\ Ιν χω νcι t'zοι•ν γνιΓJοη των πρ(ιξει,)ν το\ Ις. Το αριστερό ημιοφcιί
ριο τοι1 ί''ι'%ΗΓ(ιί.οι• είνcιι ι 1πείi (-)ι•νο για την λογι;-:1j. την αφαίρεση. 
ΤΟ\' ;τροyρcψμωιυμ6 χω yενιχcί. την οργ(ινωση τηc; ζω11c;. Το δεξιό 
είνω ι 1πείi (-)ι•νο '/lCι την οι1νωο(-)ηματι;-:1j αδ�jλωση. την φαντασία. 
ΤΟ\' οτοzcωμό. το Ο\Τψοπόλημcι χ.α. Η αρμονι;-:�j ισορροπία των 
δι'·ο ημιυφcιιρίων τοι• εγ;-:εφαι.ι;-:οίi crλοιοίi δημιοι•ργεί τιc; προίΊπο
θέυει; για την ι·:τιη•χίcι οτην tω1j. Έτσι. λοιπόν. γίiρω οτα 1500πΧ 



ολόκληρος ο τότε γνωστός κόσμος είχε καθηλωθεί στο γλωσσιΥ.ό 
αδιέξοδο. Δεδομένου ότι από το επίπεδο εξέλιξης της γλώσσας προ
διαγράφεται Υ.άτι από το επίπεδο της πνευματικ1iς εξέλιξης, η Υ.αθ1i
λωση και το αδιέξοδο της γλώσσας δέσμευε και την πνευματιΥ.1i ανά
πτυξη της εποχ11ς. Τότε 11ταν οι Έλληνες, λέει ο ;ωθηγηηiς, που 
έβγαλαν την ανθρωπότητα από το αδιέξοδο. 

Προκάλεσαν νοητικ1i επανάσταση και μεταστροφ1i στον μέχρι 
τότε τρόπο σκέψης. Από μονοδιάστατο εξωστρεφ�i τον μετουσίωσαν 
σε δυσδιάστατο, διι-τλ1iς προσοχ1iς τρόπο. Δηλαδ11. το αριστερό ημι
σφαίριο -η σκέψη, η προσοχ11, η αντίληψη, να αφψ1ει να περνούν τα 
συναισθηματικά ερεθίσματα του δεξιού ημισφαιρίου. Τώρα οι άν
θρωποι μπορούσαν να γράφουν ακριβώς ό,τι uκοι,γαν, ό,τι σΥ.έφτο
νταν 11 ό,τι αισθάνονταν. Ήταν το αριστερό ημισφαίριο που, λόγω 
της πνευματικ1iς εξέλιξης των αρχαίων Ελλ11νων. έπαιρνε την ευθύνη 
της πνευματικ11ς περιι-τέτειας. Αυτογνωσία, φιλοσοφία, ποίηση, τέ
χνες κλπ αποτελούν μορφοποίηση της σημαντικ11ς κατuκτησης. Βλέ
πουμε λοιι-τόν ότι η γνώση υπάρχει και έχει χρησιμοποιηθεί στο σχε
τικά πρόσφατο παρελθόν. Σε κάθε επίπεδο, η ενότητα αποτελεί φυ
σικό κανόνα εξέλιξης και διαδικασίας κατανόησης του Όλου. 

Στην ανθρωπότητα συμβαίνει ό,τι ακριβώς και στο άτομο. Υπάρ
χουν στιγμές που σημειό)\1ονται αλλαγές. Κuθε επτό. χρόνια το σuJ
μα μας αλλάζει. Εάν κuποιος ζ11σει εβδομψ1τα χρόνια. τότε ολόκλη
ρο το βιοχημικό του σύστημα θα έχει αλλάξει δέκα φορές. Η φύση 
της πραγματικότητας είναι η αλλαγ11. Η σταθερότητα είναι ψευδαί
σθηση. Αυηi είναι η βαθύτερη ενόραση που έχει επιτευχθεί ποτέ. 

Την ημέρα εργάζεσαι, την νύχτα αναπαύε
σαι. Έτσι, υπάρχουν περίοδοι που η ύπαρξη 
βρίσκεται σε ημέρα και περίοδοι που κινεί
ται μέσα στην νύκτα. Δημιουργία και απο
σύνθεση, ημέρα Υ.αι νύκτα, χειμuJνας και Υ.CΙ.

λοκαίρι, φαινόμενα που φθuνουν στην κορυ
φ1i και ύστερα χάνονται στην κοιί.uδα. Κύμα
τα που υψuJνονται να αγγίξουν τον ουρανό 
και ύστερα τραβιούνται στα βcί.Οη του ωχεα
νού με κανονικό ρυθμό. 
Τον Υ.όσμο αυτό που είναι για όί.α ίδιος, ούτε 

θεός ούτε άνθρωπος τον έπλασε. Μα 11ταν πάντα και είναι, χαι θα 
είναι φωτιά αιώνια που ανάβει με μέτρο και σβ11νει με μέτρο, λέει ο 
Ηρuκλειτος. Ο κόσμος είναι ενέργεια, η ί1παρξη είναι φωτιό .. Εμ
φανίζεται και χάνεται σύμφωνα με ένα κανονικό μέτρο όπως η ημέ
ρα και η νύκτα. Τα πuντα κινούνται ·,ωκί.ικό. σαν τις εποzές. Άνοι-
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ξη-;-:u)_ο;-:((ίl_)ι-ιr ()ιν<>Π(1J(_)ο-μιrω·Jν(Ι.C:. Τυ ίi)ιο υ.;-:ριf\ιι'κ: σιιμf\ιιίνι'ι %UΙ 
μι-- την ιοτο(:)ίtι τηc: ιι_\'0(:)(ιJΠ<>ΤΙJΗιc: οαν οιΊνοί.ο. 2:ι' ι·;τίπι-ί'>0 οι 1νι'ιι')η
ΗiτηΗ1.c:. %((ί)ι· !Ί,%ιJΟΙ :τι'νπ tιιι,·Jνι·; ί'(_)J.ΠUΙ η %Οί)l'ίf,ωΟη. () ;,:ιΊΥ.λο:::
οί.ο;-:ληvι,·J\'Π(Ι.1 %((1 7((_)1\' ιι.vzίοιΊ Ο ι·;τιirιι·νυc: ι•;τ(ί.vzιΊ �'ν(( Υ.!-'\1

()_ 

[χι-ί τcι. ;τιί.ντιι. ι·ίνω (_)ι,•οτιί., ι'ν(Ι_ ποτι'ψι ποι• Qι'!Ί. Ι:ιί.ν μπιψι'οι'ιc: νυ 
Ζ()η<ΥΙfΙΟΠιJ11jιπιc: ω•τιjν τι1ν οτιγμιj. ϊιΊ;-:οί.u μnορι·ίc: νυ. ιrΛ)(ί.ιπιc: οτην 
lf ι,'ηιοη. /\ι1ΤΙ) !) ΟΤΙ','[11] %l_)<Π<°l!Ί Ί.ίγ(Ι_ zριiνιιι. Δι1οη 1zιι'J.::: ι\ι·ν ι·ί ! Ι<Ι.ΟΠ 
ιτr Οι'οη νιι γνωι1ί�οι•μι· πΗι.%ι1ιf\ι,·,:::. Φιι.ί\ΤΤ<ιι 6μ(Ι)c: ιiτι ποί.Uc: οτιγ
μrc: ι'zιΗ'\' zυΟιΊ·. 

Στψ' πτοz1j ;τοι• !1()\'() (((ι)ΤΙ(ψι'νι-.::: %οινω\'ΙΧι'.::: ομcί.i)ι·c Y,Ui (ί.Ηψιι. 
Ου. μπορι1ιΊ <J((\' \'( ( f \γ(ιλοι 1\' ΤΟ\' %()('!\Ο ((Πι) Τ( ( υbι {c,O()((. ποι ( ( /Ξξοι•
οίcι μποριΊ· \'(( ι·πιτί>ι'ψιΊ ΤΙ]\' ι'•π(Ι.l)ςη ιrωτιομι'ν(ι)\' (Ι.\'0(:)(ι'ηων; 11 
Εξοι•οίυ ι·νι)ιιιιι ι\1πω \'(( ιrτι<'ι.ςιΊ Οργοι 1 1-ί.ιχι'::: χοινt,Jνίι·c: πρυοιιρ
μοομι'η::: %tι.ι ι-ί.ι·Ί1zιiftΠ'Ι':::. Ο rί.ν0ρ(ι)πο::: τηc: γνιι'Jοηc: JΓν χtιτιιπιι'ι.ι'
τω, ιiμιικ. %((1 (1\'Π 00.ΙΊ \'(/. χιι.το.πι{οι--ι Υ.(ινι'νυν. Στην οιt'ωΗΙ.Ο!] 
cιι•ηj ι·ίνιιι 1).1·ι•(J1·ι10::: Υ.tιι f\οηΟ(ι. (ι)).01 1 ::: νtι. ι·λι·ι•Οι·ρωΟοιΊν uπ6 τον 
χιiο!ω τι1::: Ο%ί.ι ι.j\ιt'ι.:::. Στιc: ημι'ψ,c: !IU.C::. τι1 \'(ι ι'\ο;-:ιμ(i.οιΊ Χ(ινι·ιc: νcι 
fJΤΙΟΤρι'ψιΊ ΟΤ)]\' :ϊ!)','1). Ι-ί\'(/_i fll(( ι·πι;-:ίνΟι1νη Ι_. JΤ((\1(1.ΟΤ(ΠΙΧΙ] n:ψί.ξη. 11 
((l'ΤΟΊ'\'(ι)(ί\(/__ iΊηί.cιiΊ1j η Ί'νι,')οη :;τοι 1 γι'ννιι'τcιι l)T((\' ι'(Jzι·ο((Ι ((\ΙΤΙμι-'τω
πυc: με τψ' ιϊ)ιιι ιτιn 1 την Ο\'Τι>τητυ.. 6Ηι\' πληοιιΊtειc: τον ι'ω 1τ6 οοι• σε 
ιSλη τοι 1 την γιΊμ\'Ι(( ()JT(ι)C:: τον rυ..ι'πιΊ Ο Oιxic:. αn:οπλι--ί ι·ξι-'γΓ(_)Οη. 

Κcιτ(ι την Οι·οοοιι 1%1] ((\'Τtληψη. ;τιn 1 ι'zι'ι ((JTobi·ιzOrί �·πιοτημονι
%C'ι. ;,:(,.Οι-- (ιτομο ι'•ί.η; ι·ι\'rιι τ6υο υt•\ι(-)πο 6πωc: ι'νυ υλci;-:ληQο πλυνητι
χό οι.Ίοτημιι (ΤΙ' fl1%l)O';'L1((ψίcι. 1-f οι(ωπ(ωη ΤΟ\' UT() fl0\ 1 (/_JΤ1'ι'\�Ίξ�- TC( 
T(_)OflC(Y.Tl%C'ι UΠUΠί.ι'ομu.Ηι. ΠΟ\ 1 !'Πllr t\_H'I η i)ι(ω:;τcωη τη; U(_)μu\'1%1]C:: 
υt 1\'0z1jc: TOL 1 0(1.\' 1·ν6τητcι .. Το ίοιο CιΥ.ριf1(ι'Jc: υι 1μf)Uί\'!·Ί ύπιν το %01\Ι(ιJ
\'ΙΧό cί.τομο 1·:ιιί.1'ς1Ί. Οί' ι';τίπ!'ΟΟ υι 1μπ1'ρΙ<('Ορ(ιc: cιπιi την διφι1 1j τοι 1 

ι 1πόυτcωη. \'(( FΠΙ%!'\'Τρω0ι,ί !-' \Π υτον F(Τ(ι)Π(:)t%ό Π\η 1μcιτι%ό Tίl'(:)1]\'U 
τοι1 flΠ υτην :·ξιι)ΠQΙΥ.1) �-;τι(f ((\'!'1((%1] TOL' ι_Ί:;τcιρξη. f-1 bι1σcι.ρμονίιι ΠΟ\ 1 

δημιοι•gγι'ιτιιι τ6π �-ίνcι.ι ι-ςιυοι1 Υ.ιι.τιιλι1τιΥ.1j. ΠοιΊ οφrίλετω η ω·ύγΥ.η 
τηc: πτιλοy1j;: Ει'νω cιπcι(:)cιίτητο \'(( πρι-'πΓι ο cϊν(·)ρωn:σ::: να bιcι.λέξrι 
εrt\' ()ι-'λtΊ \'C( ιχιτοι•ρ•,1 t·ί με το μι·υί.6 1j με τψ χιιρδι(ι: Κω γιcι.τί: 

Η Cl\'(-)QιιJ;τι\'η ψι 1z1j ω.::: ψιιχιχιS (ιτομο ι'zrι χ{ντρο ;-:cι.ι περιφt'ρειcι. 
Στην ;τερι<f {ρtΊ<ι �-ι'νcιι η ιστορίcι (\λων ιSυων αν1jΥ.οι1ν οι· αιιτόν τον 
%όσμο. Ο \'OL'C: \)Ι'\' ι·ίνcιι ι)ι;-:όc υοι•. αλλcΊ. προϊόν της ;-:οινωνίυς. Ο 
νοι ιc: Υ.οι 1 j1cι.1.(ι ιii.i-.::: τι; cωzψιιεc: χcι.ι τα μιΥ.ρόβια τοι ι παρrλ(:-)όντο;. 
γιατί αν1jΥ.rι οτο υι1λλοyι;,:6 νοητι;-:ό. ΧρειcΊί:.rται ( ·)cίρρος να διαοzί
οει; την :τι·ριψ'QtΊcι. νcι �--ίσω ;τυ.ρcιτηρηηjc ;-:αι να φθ(ωει; υτο ;-:t'
ντρο. Τόπ rίυω Οιχi:::. 11 cιι·τοyνωοίcι είναι η μύνη οοcrία, λέει ο Ηρc'ι
;,:λειτοc:. Τcιιρι(ιί:.ι'ι υτοι•; cινΟριιJ;τοι1 ; ιSί.οι 1 ; νιι γνωρ(Cοι1ν τον εαιιτό 
τοι1

; ;-:ω \'Cι ι·ινω μπρημ(ωι. Η ;τολι1μc'ι()ειcι ι)f\' οιbc'ω;-:ει την crρόνη-
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ση. Στον αιώνα της πληροφορίας, η ;τρόσβαση 
στην γνώση είναι εύ;ωλη. Οι βιβλιοθ11κες είναι 
γεμάτες ωτό γνώσεις. Μπορείς να βρει; οτιδψτο
τε έχει ει.,ιωθεί για την αγάπη. Αλλά οτιδψτοτε 
σχετιr..ό με αυηiν δεν είναι αγά;τη, οτιδ11ποτε σχε
τικό με τον Θεό δεν είναι Θεός. Ο Δυτιr..ός νους 
έχει απαιδευτεί να απομνημονεύει, αλλά η ιr..α

νότητα της απομνημόνευσης πληροφοριών δεν σχετίζεται με την ευ
φυϊα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει την χαταπληχτιί{1i ευχέρεια να 
καταχωρεί πληροφορίες που του μεταφέρονται με bιuαατομμύρια 
ερεθίσματα με ταχύτητα μηδέν, ί{αι να επεξεργάζεται. να συσχετί
ζει, να ανασύρει, να καταχωρεί, να συγκρίνει, να ί{ρίνει, να συνθέ
τει, να δημιουργεί άλλα τόσα. Η σύγχρονη εϊ{παιδει•τιr..11 πραχτιχ11, 
που απαιτεί από τους νέους ανθρώπους την μάθηση με το σύστημα 
της απομνημόνευσης, απλά γίνεται με δόλο. Εμβόλιμα φυτεύονται 
πληροφορίες που Θα υποr..ατασηiσουν την αληθιν11 γνώση, ιόστε η 
σί{έψη να χειραγωγείται ανάλογα με την σκοπιμότητα τη; εκάστοτε 
Εξουσίας. Μια πολιτικ11-κοινωνικ11-οικονομικ1i και γενικά αξιακ1i 
ρευστότητα επικρατεί σε παγκόσμια κλίμακα. Τα πάντα είναι ρευ
στά. Τίποτα δεν είναι σταθερό. 

Πριν από είκοσι πέντε αιώνες γενν11Θηχε στην Ινbία ο Γr..ωτάμα 
Βούδας και ο Μαχαβίρα του Ζεν. Στην Κίνα ο Λάο Τσου και ο 
Τσουανγί{ Τσου. Στην Περσία ο Ζαρατούστρα r..αι στην Ελλάδα ο 
Ηράκλειτος. Αυτοί ψαν οι κορυφές. Ποτέ πριν δεν υπ11ρξαν τέτοιες 
κορυφοJσεις, 11 εάν υπ11ρξαν, δεν τις έχει ϊ{αταγράψει η Ιστορία. Δεν 
γνωρίζουμε, όμως, τί συνέβη πριν από είκοσι πέντε αtCJ)νι::ς. Σ1iμερα 
είμαστε στην ίδια ρευστ1i κατάσταση. Το παλαιό είναι χωρίς σημα
σία, το παρελθόν δεν έχει τίποτε ουσιαστικό να πει, το μέλλον αβέ
βαιο, το κενό είναι παρόν. Η Ανθρωπότητα θα ξυ.ναφθάσει στην 
ίδια ί{Ορύφωση που είχε φθάσει την εποχ1i του ΗρόΔ.ειτου. 

Όταν τα πράγματα είναι ρευστά, η μεταμόρφωση είναι εύί{ολη. 
Ότυ.ν είναι σταθερά, είναι δύσκολη. Είμαστε τυχεροί που γεννηθ1i
r..αμε σε μια εποχ1i που τα πράγματα βρίσr..ονται πό.ί.ι σε χατά.στcωη 
ρευστότητας. Τίποτα δεν είναι βέβαιο. Όλοι οι πυ.ί.ιοί r..ώbι χες χαι 
οι εντολές αχρηστεύθ1γυ.ν ενώ τα νέυ. πρότυ;τυ. δεν έχουν αϊ{όμη 
οριστιr..οποιηθεί. Η Ζω1i κινείται σε r..ύί{λο. Ο r..ύΛος ολοκληρώνε
ται σε είκοσι πέντε αιο'>νες. Πριν αρχίσει ο επόμενος υπύ.ρχει ένα 
κενό από όπου ο άνθρωπος μπορεί να ξεφύγει υ.πό τον τρο;ι:ό. Η 
στιγμ11 δεν θα διαρχέσει για πολύ. Εάν η Ανθρωπότητυ. �L.ιιορέσει 
νυ. zρησιμοποι11σει αυτ�iν την στιγμ1i, η ανθρώπινη ύπυ.ρξη Ου. φΟcί.
σει στην r..ορύφωση. 



ΑΜΥΗΤΟΝ ΜΗ ΕΙΣΙΕΝΑΙ 

Ιl ίc)ι ν ξεκι ν1jo<rJ το κι\'Jι ο Οι\ι<ι 
μας. Οcι μοt• �·:;τιτ<Jι'ψπι- \'(( t'JΠ\Ι-
0l'μίοω, γιrιτί cωιr uλιr'Jc:: κομΓςω 
γλcιίικu.c:: ειc ΛΟ1ί\'Cιc::. ιiτι ι-μείc:: οι 
ΊΞλληνεc:: ι)ι((()(τιΗ 1 ftί· ι.\•ιι οημιι
ντικ<i προνιiμιο, μι<ι JΤL_)οίκα μο
ναbιχ1ί: την ι•::τ�ϊJΟ/1] Ελληνιχ1ί 
yλιύοοα μcιc:: ιι::τιi την γι'νΗJ1j της 
μ{:,,:ρι την οηιιε\ο_)ιν1ί της ί'ςέλιξη. 
Μποροίiμε νcι ::τοι1μι- ύτι bιcιΟ!'
τοιψr εκ γι'νπ1jc -Οcι bιcι;,:ινδιΊ
νει•cι νcι ::τω: «cι:;τοτι•:;τωμrνο οτυ 
DΝΛ μcιc::»- το ί'<Jγιι.ι.ι:ίο ποt•. cιν 
το ε::τιδιιr;�οι•μr. Οcι. μcι.; Ι)οηΟ1j
οει να μrλεηίοοtψΣ'. νcι κcιτcι
νοψτοι·με xc ιι νrι cι:Ξ.ιολο·:1jοοι1με 
αι•τcί. ποt• μευ(( ιαιi την cι.ρχcιί(( 
cιι.λcι χcιι την \'Ηiπ\c_>η [λληνικ1j 
Γρcιμμcιτείcι. οι «JΤεQί ::τϊιντων crι
λοοοφψταντεc::» :Τίc_Κ1'(Ο\'Οί μcιc:: 
;,:ατέλε ι.::τα\' οτψ' ι--\ νt -)ρωn:6τητcι 
σαν ΧQt1υ1ί n:cιψικωυΟιj;,:η. Θcι 
μοt• ε:;τιη:_:,flj 'Πf cαόμη \'Cι διεt•
κρινίοω 6τι η εχ(ωτοτε χω χcιτά 
:;τερίοταση cι\'Cιcrυ<Jcί. μ(/_(; σε cr<Jcί
σε ι; παρμένε; cι:;τ6 την Ελληνικ1j 
Γραμμcιτείcι bε\' γίνετcιι cωφcι
λιιJς γιcι ί.6γοι1c:: f\'τt•:;τωυιcωμοί• 
1j για εn:ίδrιξη ft'Qt•μc'ιUειαc:: cιλ
λcι εξ ανcί.γκη;. ;,:cι()ι,Jc:: μι-'οcι cι.::τό 
αι•τέ::: ((νcιδtΊ%\'t'ί'ΤCιι η στενότcι-

/Ί(ι5ργος Κοφτζrfποvλος 

τη οχrυη τηc:: οιΊyχρονηc:: φιλοοο
ιr.ικ1j; ο;,:ι'ψηc::, ι-οωπρι;ι.11; 11 μη. 
με cιι•τό U.Κ<Jtβιr'Jc:: το φιλοσυφικ6 
ι•πόf1α0Qο ποt• ι·ι)r_)άζr-τω επί τοι1 

Ο<JΟοί1 Λύγοt 1
• Είνω διcι:,,:ρονικ6 

κω πcινcινΟριr'Jπι νο το t •πόβαΟρο 
u.ι1τό, '(ΙU.Τί czrt νιι X((\'fl με την
cι.νιΊ.ιξη της c.ινΟρυJπινης Ψι1χ1jς
στην JTULH' ία της :;τροc:: την cι.νε ίι
ψυη της Λλψ)r-ιυς, οτην πορείcι.
της προc:: την ΘΣ'ωοη.

Μετά cι:;τό ω •ηjν την t •πενΟίi 
μωη, λοιπόν, αc:: μποιΊμε οτο Οέ
μcι μαc. 

Μέυcι στο I ερό τηc:: ΣαμοΟρά
χηc:: ό:;τοι•, ό:;τως r-ίνω γνωστό. 
επλοίιντο τcι Κcιβείρια Μt•σηj
ριcι, αναοκ(ιφτη;,:ε rνα ασι•ν1jί-Jι
υτο κτίομα ποι 1 ι-)cι το Uγcιμε 
«κτίυμcι μέσcι ιπ ;,:τίομcι». και 
:;τοι• ονομάοηγr- «Α νά;,:τορον» 
:;τροφανιι;c:: λόγω ιδιcιίπρηc:: ιερό
τητcυ;. · Εξω ι.οι;τόν α:;τό το βό
ρειο δωμc'ιτιο του «Α νωσόροl'» 
[)ρ{Ηψ.ε δίγλωσση επιγραφi 
ποι• α:τcιyόρει•ε την είοοδο. Στα 
Λατινικά: DEORUM SACRA 
QUI ΝΟΝ ACCEPERU Τ 
ΝΟΝ ENTRANT και στα Ελλη
νι;,:cι: ΑΜΥΗΤΟΝ ΜΗ ΕΙΣΙΕ
ΝΛΙ. EbLδ νcι ι'πtσημϊινοι•με Ί'Lα 



μιαν ακόμη φορά την απαράμιλ
λη εκφραστικ11 δύναμη της μονα
δικ11ς εννοιολογικ1iς-νοηματικ11ς 
Ελληνικ11ς γλώσσας έναντι, στην 
προκειμένη περίιι:τωση, της ση
μασιολογικ11ς-ση με ιολογ ιχ 11ς 
Λατινικ1iς, η οποία, αν και ελλη
νοπελασγικών, χατά σημαντικό 
τουλάχιστον μέρος της, καταβο
λών, εντούτοις χρειάστηκε τέσ
σερις λέξεις παραπάνω για να 

πει το ίδιο περίπου πράγμα. Δεν 
πρόκειται να κάνουμε αναδρομ11 
στα Μυστηριακά συστ�iματα. Εί
ναι τόσα πολλά και τόσο αξιόλο
γα και ενδιαφέροντα που το κα
θένα αποτελεί από μόνο του 
αντικείμενο ιδιαίτερης έρευνας 
και ξεχωριστ11ς ομιλίας. Εμείς 
θα δούμε μόνο από πού προέρ
χεται και ποια ήταν η αρχικ11 ση
μασία της λέξης «αμύητος» του 
τίτλου μας και, βέβαια, των λέξε
ων: μυώ, μύησις, μύστης, μυστή-
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ριον, μυστικός και άλλων παρά
γωγων από την ίδια ρίζα. 

«Αμίiητος», λοιπόν, εκ του 
ρ11ματος μίiω, αρχικώς: μύζω. 
Επί οφθαλμών χαι χειλέων ση
μαίνει: κλείομαι, συγί{λείομαι, 
και μεταβατικά: κλείω. «Ύπνος 
έμυσε κόρας», λέει ο ποιηη1ς: ο 
ύπνος του έκλεισε τα μάτια. Η 
ρίζα είναι «μυ» χαι «μυζ» (γρά
φεται με ύψιλον, σuνεπώς προ
φερόταν ως «ι» κλειστό) που δη
λώνει την θέση των χειλέων όταν 
μυζούν, εχμυζοί1ν, δηλαδ11: ρου
φούν. Το ρ11μα «μίiω» επί μεν 
του στόματος σημαίνει σφίγ'(ω 
τους μύες των χειλέων ώστε αυ
τά να συγχλείνουν, να στρογγυ
λέψουν αφ11νοντας μικρό 11 χαι 
καθόλου άνοιγμα του στόματος. 
Επί δε των οφθαλμών σημαίνει 
συσφίγγω, σφίγγω τα μάτια έτσι 
ώστε το φως να μη μπορεί να ει
σέλθει ελεύθερα. 

Το ουσιαστιί{ό «μίiσις» είναι 
το ί{λείσιμο, 11 η συστολ11 του στό
ματος 11 των βλεφάρων, καθώς 
χαι η προσωριν11 11 μόνιμη στέ
νωση της κόρης των οφθαλμών. 
Από εχεί και η λέξη «μύωψ-μυω
πία». Αλλά μια και στην φιλοσο
φιχ11 αυτ11ν ομάbα στην οποία 
αν11κουμε, στην Θεοσοφιχ11 
Εταιρεία δηλαb11, προσφέρουμε 
με σεμνότητα την γνuJμη μας με
ταξύ ποί.λuJν 6.λλων προς επιλο
γήν, θα μου επιτρέψετε την πα
ράθεση μιu.ς προσωπιί{ής φιλο
λογιχ11ς, ετυμολογικ11ς θεci)ρη
σης, που έρχεται σε u.ντίθεση με 
την άποψη χύ.ποιων λεξικογρύ.-



φων τη; < ι_οι.υί< ι_::: Ει.ι.ηνι ;-:1j; 
γi.<1JΟΟ<ι;.Κrι.τι'( τψ' γνι,·ηιη μιΗ•. 
cι;τ6 την ίι'\ι(Ι_ Ο\'ιψ<ιτοποι ημ(νη 
οίC(ι JΤ[_)υιΌι.πω i'.UI η ί.ι'cη <ψl'
Οος» ποι• <Ι.[_)J.Ι%ιΊ. οψιωνι·: «ι'πυ:::. 
ι.6γυ:::. ομιλίυ (rιψ"\ι·νί i)ί;-:ψ ι"\ι
;-:ύοη; JΤ[_)Ι\' <ψιιοι\' <ψιΊΟον»
((Υ.ΟΙ'Ο!Ί :::. Y.UI %( ιτ. Λοιοτοιr (ι_νη:
JT\}l\' (ιν <ψ<f οί,, μι•Οον uΥ.οι•οι,;. 
οι•Υ. ίt\' ι'\ι;-:(ωη:::). Επίοη:::. το 01j
ιι(ι «LL1 I0rι,J» %(1_1 %1 Iοίω::: «ιιι·Ο(ο-
ι ι ._ _ , 

μω». ιSποι1 υι «μι\__Jο,π;» (ωτιi το 
ρ11μ<ι μι--ιϊ_)ομrιι-rιι·L1ι"Cι,J ;-:cι.ι το οι•
υιcωτι;-:ιi οψ). οι μι'\__)ι1πι·:::. ί.οι
πόν. «f\οοτοι·,> ( ι11 ιΊ.νΟοωποι) μι·
ρί'Cοι•ν τψ ιi::τcι.: ι"\ιιι.ιροι1ν 011λui)1j 
την ιrων1j ιrι· ιjzι Jl 1; χυι ι·Υ.ιr·έρυι 1 \' 

c'νcφΟρο ι.6γο μι· την ((νcΊ.λογη 
Υ.ίνηοη ;-:υι JΤ[_)οοιι_ρrιογ1j των 
μι•υJν τοι1 υτciμcιτο;. 

Θιι flOl' ι·;τιτοέφπι:· ι:·οι,J \'(( 
cινcιλι(χ�ι,1 ολίγο,· <ιΥ.ιiιιη cσr6 τον 
χρόνο υιι; '/ΙU νυ. ;τροοΟέυω ;-:(ιτι 
σχετιχιS μι' τψ· πιι.οu;τι'ινω πηιο
λοyι%1j Οι--ι,\_1ηυη. LH' πτίρρι,Jο1j 
τη;: Η λέξη «μι,(Jος». [Ιί' την JΗi
ροδο τοι• χοό\'Οι' προοέλαf\ε 
οτην γλιrJοοιι μυ::: την έννοιιι τοι1 

«μι,(-)ιόδοι1:::,>. Xl(TI ιSηλcιο11 ΤΟ\ I 

οποίοι• η ι οτορι ;-:ι-\τητcι ι:· λέ','zετcιι. 
αμιrισf\ηπίτω. Λ:-τό bc· τcι χρόνιcι 
τοι1 Πινδcί.ροι· η λέξη ιI ;-το,·οεί το 
«πλcιυτό». το «cιπιιτηί.6». 

Η cιρzι;-:1j f',,,·οιcι τη; U�ης 
δηλι,Jνι' ι. 6:-τω; προε ίπcιμ ε. ιiτι 
;-:ίιτι ;-:(ι;τοπ ;τεοιγρc'ιcrη;-:ε μι-
λόyιcι. μι· την μι1Οο οηί.cιίΊ1j υcιν 
yεyo\'Li;. Γεγο,,6::: :-τοι•. με την 
;τύροδο ΤΟ\ I zριiνοι1 Y.C(l yιcι JΤΟΙ
%0.οι•; λόγυι•;. οι ίχ;-ττομέρειές 
τοι1 ί.ηιηιον1jΟη;-:cιν 1j cι.UoιuJUη-

;-:cι.ν ;-:ιιι το ίι')ιο ι'λυf\ι· ιί.ί).r; 
bι<ωτ(ωιΊς. \'τι•ΟηΥ.ι· μι' νι'ιι. 
οτοιzι,Ίι_ -τι; ;τι--ριοο6πvι·ς φο
Qι'ς l I:Ίί'Ql(Λ 10Ιί'.ι'(- Y.ίl.l πι'ψi.Οί' 
rιι'οιι. οτην (ι.χλ1j τηc οι 1ι.ί.ογιΥ.1j; 
!Ι\'1jμης των rινΟοι(ητων υιιν «μι•
Οπψ(J.». συν «μι•Οι,Jι'>ι·ς». Ιι cι.11-
τιi ι1 (-)οι 1;-:ι•ιΊίι'>ης λέι'Ι ιiτι «cίππ
τω τη::: cιλ11Οι-- ιυ.ς το μι1Οι,'1bΗ::». 
2.:την cι vc'ωη ω 1ηj. ιι.γrι_πητοί μοι 1 

ίf ίί.οι %((1 rιbι·λφοί. Ο(λω νιι ι·πι
οημcΊ.,,ι,1 το πωzνίi'>ι (οι' ι-Ίοο.γω
·,ιιΥ.<Ί.) ω; 7TQO:: την όιπλ1j ι'ννοια
τη; Uc.ηc «u.i.1jOi-- ·r(».

Λιr ι'νιic οηί.υο1j της ι-'ννοιυ.ς 
τοι1 «cιί.ηΟοι1;» οι' ιιντιίΊιαυτυλ11 
JTQo; το «ψ!'t 1bές». το «υπcιτη
ι.6». ιiπω; fJTI Υ.QάΤψΠ μ ι·τ(( τον 
Πιψμι--νίόη Υ.ιιι, χι 1ρίω;, cιπό τον 
2.:ιμωνίί)η τον Κι--ίο. Λφετι\_1οι• 
της ;τυλcιιοτϊιτη; Ι Ιοι6bι--ιαc 
«Λi.ij(Jπcι.::: - Μη Λ11Οης» ιrι· οπ
,·1j cι.λληλι--ξcψτηυη μf τψ «Μν1j
μη». την «Ι\1ΙνημουιΊνη». ηλυ.δ11, 
το νcι μη jΠL)tO.UEΙ χϊιτι 1j ;-:cίJΤοι
ο::: of· ;-:ιιτ(ωτcωη λ1j0ης. νυ μη 
λ11υμονηΟι:ί. νιι μη ξεzωπι--ί. ΛL 1-
τ6 (ι/_λωοπ 1jτcι.ν Y.((l ΤΟ Υ.\;QΙΟ μέ
ί.ημιι τοι1 Έλληνcι. των ΗvωιΥ.υJν 
Χρι"iνων. ποι1 προυΪJλέποντας 
στην «ηρωποίηυη» 1jλπιζf· ότι δια 
TOt' «Ιv.έοι1;» %((( τοι• «Κι;δοι·;». 
των δί-ο δηλαδ1j όψεων της « ό
ξcι;». uλί.ύ ;-:ω δια της «Λρεη1ς» 
οι ;τvcίξει; τοι 1 • τα κατορΟcδματcι 
τοι•. ιSεν Οcι λησμονηθοί-ν από 
τοι1ς uνθρcδποl'ς. 

Ιv,είνει η παρένθεση γιcιτί 
Υ.cιι η ανοχ1j οα;, την οποίιι ε;τι
;-:cιλι:'ιπη;-:α. έχει Υ.ω cιι•ηj cωc α
ί.ιό::: τcι όριcΊ της. Έτσι. ί.οιπόν. 



για να ξαναπιάσουμε το ν11μα 
εκεί όπου το αφ11σαμε, η λέξη 
«μύστης» δ11λωνε αρχιχά αυτόν 
που χλείνει το στόμα του για να 
μην αι-τοχαλύψει τί.ποτε αι-τό όσα 
είδε και άκουσε στον χώρο τελέ
σεως των Ιερών Δρώμενων που 
κατόπιν ονομάστηκαν Μυσηi
ρια. Από αυηiν την αρχικ11 έν
νοια του ρ11ματος «μύω» και των 
ουσιαστιχών «μύσις» και «μύ
στης» παρ11χθη μεταβατικά σει
ρά ολόκληρη λέξεων που χρησι
μοποι11θηκαν από όλα τα συσηi
ματα εσωτερικ11ς φιλοσοφίας, 
εμπεριέχοντας πάντοτε ως προϋ
πόθεση και επιβεβλημένο χαθ11-
κον την έννοια της «εχεμύθειας». 

Εχεμύθεια= εκ του έχω+μύ
θος σημαίνει: τήρηση σιγ11ς, και 
εχεμυθέω -λέξη Πυθαγόρειος
σημαίνει: σιγώ, σιωπώ, κλείνω 
το στόμα. «Έχε σιγ11ν μύθου», 
λέει ο Όμηρος, μην ομιλείς. 

Σε όλα τα Μυσηiρια ο μύ
στης «μύει», κλείνει το στόμα 
του και τηρεί σιγ11, Δεν κοινο
ποιεί στους αμύητους όσα διδά
σχονται και διαδραματίζονται 
στον ιερό χώρο εκτέλεσης των 
Μυστηρίων. Άλλωστε, υπάρχουν 
αποτρεπτικοί μηχανισμοί χαι 
επαπειλούμενες ποινές ώστε 
«αμύητον μη εισιέναι». Το πα
ράγωγο ρήμα «μυώ», χαι στην 
παθητική φων11 «μυούμαι», ση
μαίνει: εισάγω κάποιον στα μυ
ση1ρια, κατηχώ, διδάσκω μυστι
χές τελετές. Λέμε πχ μυ11θηχε 
στα Ελευσίνια Μυσηiρια. Κοινό 
και βασιχό στοιχείο όλων των 
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Μυστηρίων είναι η ύπαρξη «μυ
στιχών» - ακόμη μια λέξη παρά
γωγος από την ίδια ρίζα. Απα
ραίτητος όρος ο σεβασμός των 
μυστικών και η διcιη1ρησ11 τους 
σαν τέτοια. Ας δούμε λίγο αυτά 
τα «Μυστιχά». 

Όλες οι θρησκείες έχουν 
μιαν εξωτεριχ11-φανερ11 ιστορία, 
δηλαδ11 τcι bόγμcιτα και τους μύ
θους που διδάσκονται στους να
ούς και στcι σχολεία, είναι δηλα
δ11 ανοικτά σε όλους. Έχουν χαι 
μιαν εσωτεριr..11-χρυμμένη ιστο
ρία, δηλcιδ11 την ΜΥΣΤΙΚΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ που δημιούργη
σαν οι Μύστες 11 οι Προφ11τες, 
και με αυη1ν ση1ριξαν και διέ
δωσαν τις ίδιες cιυτές θρησκείες. 

Αυηi, όμως, η εσωτερικ11, η 
κρυμμένη ιστορίcι δεν είναι 
ανοιχηi σε όλους cιλλά μόνον 
στους «μεμυημένους», δηλαδ11 
σε αυτούς που μέσα αι-τό μυητι
κές διαδικcισίες κωέχουν την 
μυστικ11 διδcισκαλίcι. Σε αυη1ν 
την δεύτερη, την κρυμμένη ιστο
ρία, εμπίπτει και η έννοια του 
ΑΔΥΤΟΥ, τu. ΑΓΙΑ ΤΩΝ 
ΑΠΩΝ. Τέτοιο 11τcιν χαι εκείνο 
το βόρειο δωμάτιο του Αναχτό
ρου που προcινcιφέρcιμε, στο Ιε
ρόν της Σcιμοθράκης, την είσοδο 
στο οποίο ωτcιγόρευε ρητά η δί
γλωσση επιγρωp1i: ΑΜΥΗΤΟΝ 
ΜΗ ΕΙΣΙΕΝΑΙ. 

'Εχετε δει ότι στους χριστια
νικούς r..αι όχι μόνον ναούς, όταν 
ο ιερέας μπαίνει στο ΑΒΑΤΟΝ, 
στον ιερό χώρο τον προορισμένο 
μόνο γι' αυτόν, χυ.νείς από τους 



«πιυτυιΊ::::» ι"ιι·v ι·ίνω οι· ()(οη vcι. 
γvωρί(Ι' 1 τί iUίVΙΊ %( (1 τί Ϊ.ι' ΙΊ ι·v 
;ι.ρι•JΤΤ(() %ω Π<(L_><'-1\l'OT<ιJ Ο !(l'\Πης 
ιι-ρι'ιΊς. JΤ(ψίί. μ(iνοv ω•τ<i;. Οι 
(ιί).οι. το «:τι 1ίμ νι ον». οι «ί '-!' ιΊη
τυι ». ι\ι·v 1'::τιτvι'πΓrυ.1 ν(ι. '(\'(ιJL_>Ι
i::oι•v. « Υ !ιίν μι·,, ι'\ι'ί)οτω Ί'\'ι,'1ν<ι1 
τcι Ι\ι\ι 1011jv1(ι. ι·πι\•01:::: ί)ι· οι I (V
ι\οτω». Ο.ι-Ί'ι· οτοι 1 :::: !Ι<ι()ητι'; Ί'οι 1 

ο f\1Ιι'-,•u::: \\ιiοτη:::: lψΗΗΊ;. «ΔΙ(Ι. 
τοιΊτο ι·,, πcψu[\οί.υί:::: (ιι1τοί:::: ί.υ
ί.ι,\ ίvυ. f\ί.ι':;το,·π:::: μη f\ί.ι'πι,JΟΙ 
Υ.((I ((%οιΊονπ:::: μ11 ((%()1 1(1)01 μψV 
Οl'\'Ι(ι)(Τl». Ί:τοι. /.()1:Τ()\'. 01' ;,:(ι.()ι· 
ΗρψΥ%1'1(( :;τοιι οτο !'(ΗιJΠρΙ%() 
ΧΟfψίί.τι τι�:::. οτοv πι•ρ�jνίι τη;. 
Ι'ίΊρπΊι-ι το μι•οτι1vιυ.%(i ίf 1λοοο
φι;ι.οΟvηο;,:1-ι 1τιΥ.(i τη::: οιΊοτημυ. 
Fϊ.Ol'flE' ::ΤΙ(Ηυι1 ::::. μ1·μι1ημrνυι•:::: 
Υ.ιιι μιΊιπ!'ς-μι•ιηιιyω'(ΟιΊ;. 

Λ; cιιr1jουι1μ1· :τrφcί.μ!'ρcι τυι 1; 
«πιοτοί-;» ;,:ω cι; μι·ί,·οι•με υτοι•; 
«μεμι•ημι-'νοι1::::» ;,:ω τοι 1; ,ψι1-
υτε;-μι•υτcιγι,Jγοί-::::». ί--\ριιyt· όλοι 
οι μεμι•ημrωι. όηί.ω'))j Lii.01 όσοι 
t'χοι 1,· ::τερϊωtΊ ι·:τιτι•zι,'κ τι; προ
βλε:τόμΕ,·ε; u:;τιi το Ι'Υ.ϊωτοτε 
μι•ητι;,:ό Οl'Οτημιι l)L1%ΙμιωίΕς. ΟΙ 

οποίοι ι'zυι1v γινι'ι (,ιn:οδt·κτοί 
οτηv ( )μc'ιδυ χω οιιμμπrzοι•ν 
%< ινονι Υ.(ι οτι; ί)ι brJ.ο;.ω.λίι·ς %ί ιι 
οτυ. ι\vι,'ψ ι·νυ, ω.οι %( (Τ( ινοοί,ν 
Υ.ί(Ι 1·νοπ;_)\1 ΓCοντω την Ι\ι\ι•οτιΥ.1j 
Διι'�ωΥΥ.((/.1(( τοι•; Το γvωvίi::ΠΙ', 
f\ι'f\ω(ι. (1}).ιί <ιc,ί�_ιι V(( ΤΟ c,((\'U
()ι IμηΟοι1μ1·: «Ν< ιL_>Οηχοψ-Svοι μι'ν 
:τιJι.λοί. f\ϊιχzοι δι· π πυίiψJΙ». 
ι'ίΓ(Ι' ο [ lλ<ί.τωv (Ί(ιιωος) μι/.(1,J
,-το.ς γι ί ι τυ πλιjΟη n:οι I rι-ι.ολοι 1-
Οοι1οu.v την μι·γω.η ΠΟ!ιJΤ1j 1(1)\' 

1 :).ι· ι '<Η νίι ιJ\'. 
Ποί.i.οί ι-ίνω :ιι1τοί ;τυι I ;,:ψι

τοιΊν τον νύ.ρΟηΥ.u -ι\ηλυb1j τον 
Οι1ροο. ΤΙJ\' ρ<ί[\bο. οιΊμf\ολο τοι• 
Οι-οιΊ Δι(1,•ι1(ωιI- :τι1υγμιιτ1;.ωί 
6μως μι1οπς-ι1·ρυι Iργοί rλ<'ιzι
οτοι. Ιlιiυυ ι·ί,,ωλο ι·ίνω vrι. '(ίνιι 
χuνt-ίς [\(ιη:υ;, μιΊοτι1;-11·ροι1ρ
'(ιiς: Πιiοο είiΥ.ολο rίνω νcι Υ.rιτυ
οπί ι'νcι; Μί•οτης-i\1\ι1οτcι'(ω'(ός: 
«Λταλrιίπωρο; τοι; πολλοίς η ζ1j
τηοις τη; cιλψ·)�Ίrις %rιι πτί τc.ι 
ετοίμα μ(ιλλον τρέπονται» (Θο1 I-
%Ι 1()/r)ο1· Ξt'ί/ί!Ο(f ιj). ί εν νομ(Cω 
ιiτι χρι--ιϊιζπαι μπ(ιφρcωη. 

Ο cιληΟ1jς μιΊυτης δι:ν uν11χει 
«τοις πnλλοίς». Εργάζεται cιΥ.οί•
ρcωτcι cι,·cιζητι,,Jνταc την δι ;,:1j τοι I 

Λλψ-Jι,ιcι. ;,:αι όzι την εξ απο;,:α
λιiι11εως cιλιjΟtΊU των δογμϊιτων. 
ΔΗ «τρέn:ετω επί τα ετοίμcι.». 
6πως μuς λέει ο Θοι I;,:υδίbης. 
Θέλει δ0ί 1).ε1cί η «ταλαιπωρία». 
η «ζ1jτηu1; τη; Αληί·Jεια;». ΘΟ.ει 
επιμον1j. υι1νέπεια. διcιρχ1j εργα
οίcι. Θέλει «τί.ημοuι•νη» ;,:cιι με 
τι; τρεις ι:'ννοιι::ς τη; ί.έςη;. Δη
λcιδ1j: ι•πομο,·ιj. ανι·;,:τι%ότητα. 
μ1·γcιλοψι1zία. Η «ί:.ιjτηuι; τη::: 



Αληθείας» προϋποθέτει έφεση 
για πνευματικ1i και ψυχικ1i ανέ
λιξη. Θέλει ΑΡΕΤΗ και καθαρό 
Πνεύμα. Συνεπάγεται κόπο και 
επιφέρει πόνο. Δεν είναι «ατα
λαίπωρος». Και για να θυμηθού
με τα λόγια του ψαλμωδού: «Ο 
επιστηθείς γνώσιν επίσταται άλ
γημα». Όλα αυτά, τόσος αγώ
νας, τόσον «άλγημα» για την 
ανεύρεση της Αλήθειας, έχοντας 
επίγνωση ότι -το πιθανότερο
δεν θα την αντικρίσεις ολόκληρη 
ποτέ. Έτσι, η αναζ11τηση της 
Αλ11θειας είναι εξ ορισμού χαι 
εκ προοιμίου ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΠΡΟ-

ΣΠΑΘΕΙΑ. Ακριβώς, όμως, 
επειδ1i είναι προσπάθεια δια βί
ου πρέπει να γίνεται αβίαστα, με 
γαλ11νια ψυχ1i και 11ρεμο πνεύμα, 
μεθοδικά και κατά επίπεδα. Να 
προχωρούμε β11μα-βψια, για να 
μην πάθουμε και εμείς αυτό που 
έπαθε η Φραyκοyιαννού η Φό
νισσα στο δι1iγημα του Παπα
διαμάντη: 

«Της Φραγκογιαννσύς άρχι
σε πράγματι ΝΑ ΨΗΛΏΝΕΙ Ο 
ΝΟΥΣ ΤΗΣ. Είχε ΠΑΡΑ
ΛΟΓΙΣΕΙ επί τέλους. Επόμενον 
11το, διότι ο νους της είχεν εξαρ
θεί εις ανώτερα ζηηiματα». 

Μιαν ημέρα άκουσα την Άννα Μπέζαντ αν11συχη να μου λέει: 
«Πες μου, γιατί οι άνθρωποι μόνο χρ11ματα θέλουν από εμένα; Κα
λοδέχονται τα χρ11ματα, δεν έχω όμως κάτι καλύτερο να τους προ
σφέρω;» 

Έμεινα λίγο σκεπτικός, και μιαν άλλη 11μερα την ρuJτησα: «Μη
τέρα, γιατί εμι-τιστεύεσαι τους ανθρώπους που συνέχεια σε εξαπα
τούν;» 

Και εκείνη απάντησε: «Γνωρίζω ότι με εξαπατούν αλλά, αγαπη
τέ μου, ποτέ μη χάνεις την εμπιστοσύνη σου σε κάποιον. Ίσως εξα
πατηθείς εκατό φορές. ΑΛλά ΠύJς μι-τορείς να είσαι βέβαιος ότι η 
εμι-τιστοσύνη που εσύ δείχνεις, δεν θα καταστεί ο ένας παρό.γοντcι.ς 
που μπορεί να τον αλλάξει στην εκατοσηi πρuJτη προσπάθειά σου; 
Το να μην πιστεύει χcι.νείς στην ύπαρξη της Θεότητας στον άλλον, 
αυτό συνιστά τον μόνο αθεϊσμό που cι.ξίςει να κcι.ταδιχαστεί.» 

(Απόσπασμα σuvομιΗας μπαξύ του Καθηγηηj /J. .S'onjeeνo Ηαο και 
της Άννας Μπέζαvτ. 1 lηγιj: 1 Jεριοr)ικό ΊΊ1eο.1ϊJρ/1i.1-ι, ΣFπτ�ιιβοιος 2012) 
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ΠΡΑΚ'Ι1ΚΗ ΘΕΟΣΟΦΙΑ 

ι· . ./ ίιιαηιyα(!α,\'{Ι 

ο Ι11γ%()(ψιοc. ι Ιψ5ιr>vο;:; τιι;:; r-Υ.Ι:'.. J()../5-J {J53J 

(( �ιιιί./ι-·;:; rπο 2.:1%(,1.)ΙΟ, /!) /0, %(!.t οτο ι�·τψJιο 2.-ι'Ι'{r)(_}ιο 

της(-)_/�". τη; /Jιv,ιιυν(ο;. / ()/../ 

((-)ι-ϊJΟοrι 1%15 .-πυιοι)ι%(J ΊΊιι' /,ί_ι;Ιιι !Jι'aΙϊ'Γ, /(01 1ω)('ι.;:,. Μr'ι.ιος 20(Ν) 
(,\ι/πιίrι ψωη: Ιrι 1)1{Ι 11Ί(l Κιιιπιφο1 1(τη) 

Θι:οοοφία και Ι Ιολιτι:ία 
Οι μrγ(ιιχ; ηΟιχ{:: bιbcωχω.ί�·ς urιλιιJΟη;ων 11 ωρcινίuτηχυν ιστό 

τον %όιηιο C(νι:tλο','ί( τυν f\cι()μό μf τον οrιοιο ι·:;τηρrcωαν την υι•γχριS
τηυη fν(ic χρ(ποι•::. Εψ\ουν χίι()f ϊινΟιιωπο; cιποτrί.Fί μο\·c:tίΊrι rνόc 
χοινc1Jνιχοι1 ιΗ'\'ιiλοι•. η cιξίcι. μιω; ηΟικ1j; bιbιωκuλίcι; υτην bιiOl τοι• 
cι.τομι x 1j :::.ω1j r t\'Ctι Ct\'U;τιSο;τ(ωτcι ιη •νδι,br μrνη με την bι 1νυ.τότητcι της 
ει 1ρl'Π!:_)1]; ΗΙ cιcηιογ1j τη; υτψ χυJρcι στην ο:;τοίu ω 1τός ιιν11χι-ι. ί-1 χu
τcινόηυη οριιηι�\ 1

(1)\' (Π/.(Ι,)\' ω.ηΟει(ι)\' της Θεουοcr ίcι; τροrιοποι fί την 
cιντιληιι •η τοι• ιινΟριι'1ποι 1 γιcι τον ίbιυ τοι1 τον εω•τό. Κuτ(ι τον ίδιο 
τρόπο. ε ξετ(ι:::.ονπι; χcιν�· ί; ι •;τό το <( ωc της Οωσοψι ;.οiς διδuσzαι.ίuς 
τί οημuί\1fι cιληΟι\'11 Πολιπίcι. πτηψc'ι:::.πω η cιντίληψ11 τοι• χυ.ι μετα
r,(ιλλεπιι χcιΟοριοτι χ(ι η οτι'ωη τοι I ιι,-τι'νuντι στοι1ς υι •νανΟριΓJ;τοl'ς 
χαι το XOL\'UJ\'ιxό τοι• Jπριf1(ιλλον. 

Τί οt'\'ι<.π(ι. :ι!:_1cίγμιιτι την οί-γzίJονη Πολιτεία: Σε γενικές γρuμμές 
διαφέψι rλ(ιzιοτιι cα6 όοcι OL'\'C(\'T(ι %cινείς οτις αγrλες των ανυ1τε
ρων ωτυνί)ι•λuηι1'J\' ι1ντι,)ν. 6πως εινω τcι τοcι%(ιλια %Cιι υι λt1%0L. Σ%ο
πός μιας ct','O.η:: t't\'Ctι νcι :ι(;_)οοτcπείiει τcι. μΟ.η της cιπό τον Υ.οινό 
εχ(:)ρό κω \'Cι ι·ξΗ 1 ίJίΟ%tϊ Η•zολ6τr(;_)α την τροφ�j της. Παρομοίως. �α
σι χός οχο:τ6; t·νι1ς οίiγχ(;_)ονοι• χ(;_)c:tτοι1ς ε ίνω νu προστατε ί-ε ι τους 
πολίτrc τοι• cυτι\ πιΟιινrς εξωπρι%t'ς πτιΟέοεις άλλων Υ.ρατc1Jν %UL να 
με(;_)ιμνcι γιcι τψ· cι.ι•ξηοη των μ{οων OL'\'T1lίJ1lσ11ς τοι•;. Η σημεριν11 
χοινωνίcι. λοι;τ6ν. X\'ίJLCtίJ:.(fίτcιι cιπ6 το Π\'ft1μu της uγέλης. Έτσι. %ά-
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θε άτομο που δρα κατά της δύναμης της αντοχ11ς της χώρας του 11 της 
επιθετικ11ς της δύναμης, 11 προκαλεί μείωση στην επάρ%εια της τρο
φ11ς των πολιτών, θεωρείται εχθρός του κράτους. 

Σε ό,τι αφορά την τιμωρία ενός κακοποιού, βασικός στόχος της 
Πολιτείας είναι να αποτρέψει τα υπόλοιπα μέλη της από %άθε πι
θανότητα παρόμοιας συμπεριφοράς, %αι όχι τόσο για να συνετι
σθεί ο ίδιος ο δράστης. Δεν εξετάζεται τί τον εξώθησε στην πράξη 
του, και ποιος ευθύνεται για το περιβάλλον που συνέβαλε ώστε να 
καταστεί πιθαν11 η εκτέλεσ11 της. Ένας πένητας θεωρείται είδος 
απορρίμματος για τον πολιτισμό, αποτυχημένος στην ζω11, και κα
νείς δεν αναρωτιέται μέχρι ποίου βαθμού ευθύνεται η ίδια η Πολι
τεία για την κατάντια του. Ο στρατός και οι άλλες ένοπλες δυνά
μεις αποτελούν αναπόσπαστο τμ11μα του σύγχρονου πολιτισμού, 
και αλίμονο, πράγματι, στο κράτος που αρνείται να μιμηθεί τα άλ
λα κράτη και δεν φροντίζει να προμηθευτεί τον ανάλογο πολεμικό 
εξοπλισμό καταστροφ11ς. 

Στον συν11θη τρόπο σύλληψης της ιδέας περί Πολιτείας, έτσι 
όπως το κατανοεί ο νους των περισσότερων ανθρώπων, το άτομο θε
ωρείται σε μεγάλο βαθμό ως είδος ζώου που πρέπει νc.ι χαλιναγωγη
θεί προς όφελος του κράτους. Τα δε γειτονικά κράτη θεωρούνται 
αντί.ι-ταλοι και η χώρα οφείλει να επαγρυπνεί για κάθε πιθαν11 εκδ11-
λωση εχθρότητας εκ μέρους τους. Αληθινά, πόσο διuφορετικ11 είναι 
η θεοσοφικ11 σύλληψη του ζηη1ματος θα διαπιστωθεί στην συνέχεια, 
καθώς θα εξετάζουμε τα συν11θη προβλ11ματα μιας χώρας με γνώμο
να τις θεοσοφικές διδασκαλίες. Υπάρχουν δύο καθοριστικοί παρά
γοντες που ορίζουν την αληθιν11 Πολιτεία. Αυτοί είναι: πρώτον, το 
γεγονός ότι αποτελεί μια Αδελφότητα Ψυχών και δεύτερον, ότι συνι
στά μια έκφραση της Θείας Ζω11ς. Ας εξετάσουμε λοιπόν το ζψημα 
υπό το φως των δύο αυτών αληθειών. 

Η Πολιτεία είναι ιιια Αδελφότητα Ψ�χώv 
Το άτομα που συγκροτούν μια Πολιτεία είναι ψυχές, αθάνατα 

εγώ μέσα σε γψνα σώματα. Είναι πολίτες της, προκειμένου να εξελι
χθούν στο ιδανικό της τελειότητας μέσω αυη1ς. Ως ψυzές, που όλες 
μετέχουν στην μία Θεϊκ11 Φύση, είναι αδέλφια μέσα στα πλαίσια 
μιας χώρας. Πλούσιοι 11 πένητες, μορφωμένοι 11 αναί.φάβητοι, έννο
μοι 11 παράνομοι, όλοι οι πολίτες ενός κρό.τους είνu.ι u.δέλφια, και το 
γεγονός αυτό δεν αλλάζει οτιδ11ποτε και αν πράξει μια μεμονωμένη 
ιμυz11. Οι μορφωμένοι, οι πλούσιοι και οι υπερψρανοι προφανώς αρ
νούνται να παραδεχθούν ότι έχουν φύση όμοια με εκείνην των αναλ
φάβητων και των ταπεινυJν. Ένας ό.νθρωπος μι:: φύση αδύναμη 11 
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διιίνοια ι·yγ,λημrηιΥ.1ί πιΟ((ν6ν νcι ι,τι<�ι·(ξι·ι οι 1μ7πριφοψί ζωιΔδη, %t'
ρ(ωc::, ;τcφιί O!'iY.1j. Εντοι•τοι:::, η μ(ιι ψιiση τηc:: (-λιυc:: Ζω11c:: ψψl'1/.U)\'ίΊ 
ι-:ξιοοι• τον υνι,'ηι·ι)() %({( ΤΟ\' i{((T((JΠL)l) των ανΟρι/Ητων κω X((\'!'IC:: bι:ν 
μπορι-:ί νιι υ:-τοbι1ν((μ1,'1οιΊ τιι bι·ομιί. τηc:: ω�ι·λψ)οιiν11c:: ποι ι τον οι•νi)έ
οι 1ν μι· τοι•c:: ι 1;τ<iλοιποι 1c::. 

,, 

Λι•ηj η Λ<�ι-ι.φι\τητυ ι5ι.ων των ψι•yιΓ1ν 
01ιοιιί.ί:.ιΊ μι· την οyι:ση μπrιξϊi των μι:
λυ'1ν μιίιc:: οιΥ.ογένιΊυς. Τυ φι ισιχίί <ιi)ι'λ
ψα bι'ν (yοι•ν την ίbιcι οωμιηιΥ.11 ηι.ι
Διι, Πί((JLJΤΙ yι·νν11ΟηΥ.ιιν ί(Πό τοι•c:: (bι
Ot'C:: γονι'ις. Krnu τον (bιο Τίc_)()ΠΟ, Ο!' μω 
%nινι,)ν((ι ι•πίίί);,:οι ιν ψι•;,:ι'ς παλωι5πρες 
%cιι νι,6πρΕς οι' πνι'ιψατιΥ.1i ηλικ(υ. Λι1

-

ηi η διιιφορίι <�ωΥ.ρίνι·τc:ι οτο πι,)ς {κίι
στοc:: ;τυι.ίτηc:: cιντωτοΥ.ρίνπω υτcι ιδανι
%ίι της υι•νι:ργcωίcις Υ.ω τοι• cιλτροι11-

υμοι1. Πrιλίιιιiπί)η ψι 1χ1j ι'ίνcιι ί'κείνος ποι• ωπιibι-Ί να ιη•νδρ<1μει 
οτην Εt 1ημειJίcι των σι•νcινΟvιΓ)πι,)ν τοι1

, !'\'U) νι·ι5πρη ψι1;,:1i ,·(νο.ι ι5ποι
ος ί'\'ι)ωφι'ψ-τιιι ;τι1ι,ηι'οτως γιιι το πρυοωπιΥ.6 τυι1 ιiφι:-ιως. 1j την ΙΥ.C/.
νωτο(ηση των cιν<ιγΥ.ι,'1ν τηc:: δι%1jς τοι1 οιΥ.ογένι'ιcις μ6νον, αρνοι•με
νοc:: \'Cι προοφ(ριΊ γιυ το Υ.cιλ6 τω\' (ιλλων. 

Η τcιξιΥ.1ί i)ιιιψορ(ι ποι• ι1φίυτυτcιι οτιc:: οημι'ρινές κοινωνι'ι--:::. ((νίί
λοyα τον ι1 ι-.1%ιi :τλοιiτο Υ.ίιι την %ατcιγωy1j Y.cι()rν6c::. δε\' αφρcίζι-, την 
;τρcιγμ(ΠΙ%1ί %(1.Τ(ιπιξη [ΙΠ((ςl.' πυλcιι6πρων %((1 νι-·6πρων tj•ιιzr,)\'. 
Ένcιc:: cινΟρωποc:: :ποι 1 έ;,:ι-, γr\'νηΟι--ί cι.π6 μιcι ι·ιi:πορη οικοyι-'νυ(ι οι' 
μια υνιύπρη Υ.οινι,1νιΥ.1j τ(ιξη. ίσωc:: να φέρι:, rιι'υίι τοι• μια :πυλι• νέιι 
ψι1χ1j. Αντι(-)έη,κ. %(ι;τοιος :ποι• έχι-Ί yεννηΟι-·( υι: μιcι κc.ηιϊηερη, Υ.ατcί 
την σι1μf1cηιΥ.1j διυίιJΗΥΙ]. κοινωνιΥ.11 τcίξη. ίυως φέρrι μιίι εξι=:λιyμένη 
ψι1χ1i μι:Όα τοι1. Σι· Υ.c'ιΟι-· ;,:ιύρcι ι1π(ψχοι1ν :πcιλωόπψ; χcιι νι·ότερεc:: 
ι1 1ι1χέc::. Έτοι. ο Νιiμοc:: τη; Αδι:).φοσι•νηc:: cιπαιπ( u.:πό τις παλαιότε
ρες νcι η-ίνοι•ν ::τι-οιου6προ :προ; την cιL 1το(-)ι1οίυ για λογαριu.σμ6 των 
νει5η:ρων lj'ι•zu)\'. ιι:π6 600 οι δι'ι�πρrς γιcι τις :πρcδπς. Δεδομένοι• ότι 
στην μαΥ.ριcι :ίΤΟψιc( των ενυcψΥ.ιΓ)σευ)ν τοι 1ς. η ζω1j έ;,:ει προυφέρει 
:περιοσLiπρίι οτι; :πcιλcι.ιόπρες ψι1χές ωτό 6.τι στι; νFόπρες. α,--τcιιτε( 
εξίυοι· :περιουι5πρcι rιπLi αι•τές στον τομέc( της ω 1τοθι•σ(ας χαι τηc:: 
ι ιπε ι1θι 1ν6τηΤLις. 

Ω; ωτοτέλϊομυ. τη; φι1οιολογιχ1jς ι-:ξέλιξη::: ι:ίναι σι1νεπcύ; ανωτό
φει 1%ΤΟ νc( ε;τιcrορτιυΟοι_,ν οι παλαιότερε; ψl'χές με τcι προβλ1jμcιτα 
τηc:: Πολιτεία;. Δεν έχει υημcωία :ίΤΟΙΟ ε(νω το πολίτεL Ιμα μιας ;,:υ)
ρας. μο\·αρ;,:ιcι - ο/.Ι'/Cψ;,:ια - δημοΥ.ρcιτια. διότι ((Π(_) την στιγμ1i ποl' 
αι•ηi θα cιρ;,:ίιπι ν(ι rξcωΥ.εί τcι οι•σιαοτιΥ.6 χcιί-J1jχοντά τηc::. την ει1θι•-
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νη των υποθέσεων οφείλουν να αναλάβοι•ν οι ;ωλίiτερες ψυχες, η 
αριστοκρατία, δηλαδ1i οι παλαιότερες και ι%cι.νότερες. Όπως και να 
απο%αλέσουν τον εαυτό τους στηρίζοντας την δί1νcι.μ1i τους στην 
εμπιστοσύνη των μαζών, δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι νεότερες ψυ
χές έχουν εναποθέσει στα δικά τους χέρια την δια%υβέρνηση της χώ
ρας. Έως ότου επέλθει η ημέρα του μα%ρινού παρελθόντος, κατά 
την οποία κάθε ψυχ1i θα καταστεί νόμος του εαυτού της ως Θείος 
Νομοθέτης, η διακυβέρνηση μιας χώρας πρέπει να εναποτίθεται στα 
χέρια εκείνων που αποκcι.λούμε Κυβερν11τες. 

Στην διεκπεραίωση 
όλων των υποθέσε
ων ενός κράτους, οι 
κυβερνώντες οφεί
ιωυν νcι. καθοδη
'(Ούνται από την 
Αρχ1i της Αδελφο
σύνη;, ένα σημαντι
κό στοιχείο που 
πρέπει να κυριαρ

χεί σε όλα τα θέματα. Αυτό σημαίνει την ολο;�uθcι.ρη ανcι.γνώριση 
του γεγονότος ότι ;,ιάθε οδύνη, άγνοια 11 οπισθοδρόμηση ενός, έστω, 
πολίτη που Θα μπορούσε να έχει αποτραπεί, επηρεcί.ζει χcι.ταστροφι.
κά την ευημερία όλων των uλλων. Επίσης, ότι εφόσον το πεπρωμένο 
καθενός είναι αδιαχώριστα συνδεδεμένο με ε%είνο των συμπολιτών 
του, όταν ο ένας ανυψώνεται όλοι ανυψώνονται, ;,ιαι όταν ένας κατα
πίπτει όλοι καταπίπτουν. Ακόμη, δεν πρέπει νu. υφίσταται ίχνος εκ
μετάλλευσης μεταξύ των πολιτci)V 11 των ;,ιοινωνικυ)ν τάξεων εις βά
ρος αλλ11λων. Όλοι οι άνθρωποι είναι ψυχές. Έτσι, ακόμη και οι λι
γότερο εξελιγμένοι ανάμεσcι. στους πολίτες μιcι.ς zυΊρcι.ς είνcι.ι εν δυ
νuμει Θεοί. Χρέος, λοιπόν, εκείνων που διευθύνουν την εφαρμογή 
του νόμου ;,ιαι τους διάφορους φορείς είναι νu. u.πει•Οίiνονται cι.διcι.
λείπτως στην κρυμμένη εντός του cι.νθρώπου θεότητcι.. 

Σ11μερcι., πρciπιστο μέλημu. ενός ;,ιρuτους Θεωρι:ίται η ευθύνη να 
;,ιαθυποτuξει τα ;,ιατάλοιπcι. της κτηνωδίας στον uνΟρωπο, λησμονυΊ
ντας, όμως, ολοσχερώς την ι:νυπάρχουσα δυνατότητcι. συνεργασίας 
για το ;,ιοινό καλό, την οποίcι. μπορούν νcι. αφυπνίσουν ι:άν cι.πευθυν
θούν στην εντός θεότητcι.. Ότcι.ν η Πολιτεία cι.νcι.γνωρίσυ την ύπcι.ρξη 
αυτ�iς της κρυμμένης θεότητας στον uνθρωπο, μια οί.οκληρωτικ1i 
επανάσταση θα επέλθει στον τρόπου που cι.ντιμετωπίζετu.ι ένcι.ς %CΙ.
%Οποιός. Καταρχ11ν, οτιδήποτε %UL cι.ν πρcί.ξει, ι:ξu.-ι.οί.ουθεί νu. είναι 
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αδελφός μας ωc ψι1χ1j. ΛληΟινcϊ Fίνcι.ι έναc 
V[όπρος υbι·ι.ψSc Τ(Ι)\' ;ταλωόπρων ψι1χuJ\Ι 
;τοι1 σι:�οντcι.ι οt%ΙΊΟ0ί:'/,(Ι,JC τοι1ς ν6μοι•ς της 
χιΔρας . .Lι 1νϊ;τ(Ι'1c. ((%<iμ11 κω cιν ο ίbιυc:: έχιΊ 
κcιτωτέυει χίλι ϊc ψψές, bι•ν πu.t'ί:Ί να παlc_)α
μένει αbι·λψic μυ.c ως ψι 1χ1j ακ6μη %ω μεΗt 
την χιλιοοηj. Το πρ<if\λημυ. της πcψcιf\ατικ1jς υι•μJτεριφοι_>ctς, λοιπόν, 
Οcι ;τρ(πει νcι υντιμι-·τ<1J;τ1ι:πω καΗί. πρι,'ηον μέοω μιας εξέηωης των 
αιτίων ποι1 οι•μf\(ιλοι 1ν οτην εκb1jλωο1j της, και χcηά bει,τερον μέσω 
ποίοι• τρό;τοι• Οιι μποlc_)Οl'<Π να οι%οbιηιη0ι•ί ορΟ(ι ο χυ.ρcαηjρcις τοι, 
καχωτυιοι1 . ι,'1οπ \'υ. μην ι•πcινcι),.c1f\rι την πρc1.ξη τοι1. 

Τcι cιίτι<ι ;τοι 1 οι1νι-ργοιΊν στην εχb1jλωοη μιας η'τοιας υι•�mFριφο
ρcίς έχοι 1ν ί:·ςίυοι1 οωμcηι%1j %αt bιανοητι%1j ψι1ση. LΙ' οωμυ.τιχό ί:·πί
πί:·δο. η Ο.λιΊ φη κ<ιλ1jς t"(ι·ίcις cιποπλι·ί τον οημυντικ:_iτερο πcιράγο
ντα XC(l πιΟω•ιiν C(t•nj νcι ι,φείλπcι.ι οι• cινεπιψχ1j δια τροφ1j 1j (ωχη
μες οικογενί:ΊCι%(c οι 1\•Ο1jκΗ; οτην �ω1j τοι• καχοποιοι\ 'Οταν ένας 
c'ινΟρωποc CίΠ!c_Jfίτω οωμυτιχ1jς l"(είcι; λόγω μιcι; ΕΚ των παραπάνω 
αιτι<,,J\'. ηι1jμcι τη; ί:Ί 1Οι•νη; για την ;ταραf1cηικ1j οι1μπεριcr,ορά τοι 1 φέ
ροι 1ν οι χι•f1ερν<ΓJνπc την χυ'Jρα. X((OUJC:: κω όοοι τοι•ς επέλεξαν οι:: 
ω•ηjν την Οt'υη διιι τη; ψ1jφοι1 . Lf bιcινοητιχιS επίπεδο. η rι•Οι,νη bια
μοιρu�ετω ι-·ξίυοι• οτο ίbιο το c1τομο ποι 1 εγχλημαπί χω οτην κοινω
νία ι5ποι• (ί:Ί. Στον χcιρcικηjρυ τοι• ι1φίοτuτω μεν μιcι cιδι 1ναμίcι ;τοι• 
τον ωωλοι1Οί:·ί cαιS προψ(Οl'μί:.\'fC:: ενσcψκcύυεις, cιλλ(ι χαι.λιί:·ργrίτω 
και f\•δι 1νcψι1J\'fΗι1 υπ6 τις (ωχημεc:: σι•ν(:)1jχες ποι• τον περιf1άλλοι,ν. 
Ο άνΟρω:πος Η 1Οι�νπcιι ψι•οιχ(ι γιcι όοu πρcίτπι λόγω της αbι•ν(.ψίας 
τοι•, αλλ(ι ω•ηj κcιι μιiνον όεν ωτοπλεί χuΟοριοτιχό :πcιράγοντα υτην 
εκδ1jλωυη της χuκο;τοιοι, σι•μJΠQLψορcί; τοl'. Σι,χνϊι, ένu μεγάλο 
τμψια τη; δl'\'cψηc ;τοι• οι,μf1(ιλλει οτην διcLΙ,ραξη ενός εγκλ1jματο; 
έρχεται ;τρο; C(L 1T6\1 cιπιi ΤQίτοι•ς. 

Α; ι 1;το(-Jέσοι1με. γιcι πc(ρcίδειγμα. ότι ένα; αδ(,ναμο;. μειωμένης 
αντίληψης cίνΟQιιJ::τοc bιcιπρcίτπι έναν φ6νο ι•πό την επ11ρεια τοι1 αλ
κοόλ. Εcίν cινcιλι,οοψί:· ΟΕ βάί:-Jοc την %ρtψμένη ωτίcι τη; πρcίξη; τοι1 . 
θα δια:πιοτιΓJΟοι,μr 6τι επ(ινω στον δικό τοι• ( -Jι•μό tj την μανία είχε 
προσπ(-)rί μιcι cΊλλη δι,νcψη. ε;τίσης. JΤQΟψχόμενη από %CL,Όι1 έξω 
α:π6 αι•τόν. Ίυωc χ(ιποιο; cιλλο; άνθρωπο;. νομοτυγ1jς πολίτη;, να 
ένιωσε την ε;τιΟι•μία νc( κατcωτρέφει έναν αντίπαλό τοι• αλλά δίστα
ζε φοβοι•μενο; τι; ιη•νέπειεc:: τοι1 νόμοl'. Απελει1 (:)έρωσε όμως στην 
ατμόυφωρα μιcι σκί:·πτομορφ11. η ο;τοία. λόγω σL Ιγγένεια; της φύση 
τη; με τον Θιιμ6 τοι• μεί:-Jι1cψένοι 1 %ατει,(-)ι,νί:-Jηχε στο νοητικό τοι 1. Η

δικtj TOL' αδι•ναμ η 00.ηοη δεν 1jτcιν �έ�αια ικαν1j από μόνη τη; να 
δια;τρϊιξει έγ%ί.ημ((. Αλλcί η σ%επτομορφ1j. ΠQΟσ;ωλλοι,μενη στο νοι• 
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του την ίδια ακριβώς στιγμ11 που εκείνος είχε χcηcι.ληφθεί από θυμό, 
διοχέτευσε όλη την δύναμ11 της στην διχ11 του σκέψη χcιι έτσι πραγ
ματοποι11θηκε ο φόνος διαμέσου του μεθυσμένου. Σε κάθε εγχλημα
τιχή πράξη, λοιπόν, οποιοσδψτοτε χαι αν είναι ο εκτελεση1ς, όλοι 
έχουμε μερίδιο ευθύνης. Οι φθονερές σχέψεις μίσους που γεννά ο 
νους των φαινομενικά έννομων πολιτών συνεργοίιν εξίσου στην διά
πραξη ενός εγκλψιατος, όπως και η έμφυτη αδυνcι.μία του ίδιου του 
κακοποιού. Όλοι ευθύνονται για τα εyκλ11ματα των λίγων, διότι τους 
εξωθούν στην διάπραξ11 τους συνειδητά 11 ασυναίσθητcι., και όχι μό
νον οι κακοποιοί. Ας εξετάσουμε στην συνέχεια με ποιο τρόπο θα 
μπορούσε να «θεραπευτεί» ένας κακοποιός. 

Δεδομένου ότι πρόκειται για βαθιά ασθεν11, και επειb11 έχει συμ
βάλλει σε αυη1ν την κατάσταση το κοινωνικό του περιβάλλον, λιγό
τερο 11 περισσότερο, η θεραπεία του δεν θα έπρεπε να εμπεριχλείει 
ούτε την ελάχιστη σκέψη σκληρ11ς τιμωρίας. Αντιθέτως, το σύστημα 
θα πρέπει να οδηγείται στην εξεύρεση μεθόδων με σχοπό την επα
νόρθωση. Η Πολιτεία, ως προστάτης των μελών της, οφείλει να βε
βαιωθεί ότι έχει απομακρυνθεί από το περιβάλλον των αδ·ύναμων 
καθετί που θα μπορούσε να θρέψει τον σπόρο του κακού μέσα τους. 
Όταν ένας τέτοιος άνθρωπος εyχληματεί, το γεγονός χαταδεικνύει 
ότι η Πολιτεία έχει προδώσει την εμπιστοσί1νη που εναποτέθηκε σε 
αυτ11ν από τον Θεϊχό όμο. Εμείς, ως πολίτες μιcι.ς χύJρας, οφείλου
με να θεραπεύουμε την ασθένεια του καχοποιού εφαρμόζοντας το 
αίσθημα της Αδελφοσύνης και όχι κατακλύζοντάς τον με σκέψεις μί
σους και τιμωρώντας τον σκληρά. 

Εάν κάποιος υποφέρει από φυματίωση, δεν τον τιμωρούμε αλλά 
προσπαθούμε να τον θεραπεύσουμε με την καλύτερη δυνα111 φαρμα
κευτική αγωγ11, προσφέροντας δωρεάν ακόμη και cι.πό τα κρατικά 
αποθέματα προκειμένου να διασωθεί η ζω11 του. Με παρόμοιο τρό
πο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ο κακοποιός για να θεραπευθεί 
από την ασθένειά του, διότι είναι αδελφός μcι.ς:. Εά.ν μπορούσcι.με να 
συνειδητοποι11σουμε τους δεσμούς της Αδεί.φοσύνης που απi.όJνο
ντω στους πολίτες μιας Χύ)Qα;, θα αναzαλί1πταμε δεχά.δες τρόπους 
θεραπείας της παραβατικ11ς συμπεριφοράς. Το αυξcι.νόμενο cι.νθρω
πιστικό συναίσθημα σ11μερα έχει ήδη υιοθε111σει εναί.ι.cατικές μεθό
δους αντιμετώπισης του ζη111ματος, όπως είνcι.ι η Επι111ρηση. Εφαρ
μόζεται σε cι.ρκετές χό)ρες για εν11λικα cί.τομα με πρότερο zαθαρό 
ποινιχό μητρuJο, cι.λλά %αι σε Αναμορφωηiριcι. Ανηί.ί%ων όπου cι.πο
δεικνύετcι.ι πολύ αποτελεσμcιτι%11- Έτσι, αρχίζουμε να αντιμετωπί
ζουμε τα παραβατιzό. cί.τομα με τρόπο που %ατcι.δει-ι:νύει ότι εξcι.zο
λουθούμε να είμαστε cι.νθρύ)Πινοι. 
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Μια μικρ1j f\ι-J.τίωοη, ωοτιiοο. Fίναι ακόμη ωταίc)ιι.ίτητη uJoτr, να 
ωτοδι--χι-iμcωπ τοι1; ;.{CικοποιοιΊ; ω; υbι--λψ )ι•c: μα; Fν ψι1χ1j. ϊ)τuν 
ω 1τcS fn:ιπ ι 1zΟι-ι', μι cι. ;τι.η μμι 1vίbfι. οοψίcι.; Ου. χυτuκ).ι,οF ι την ιι.νΟψυ
n:ιiτητcι χιι.ι μι- την Ι\01jΟι·ι(ί. τηc: Ou ι·πιλιΊυοι 1μΕ Jψο[\λψιcι.τu ποι, 01j
μι--ρα μcι; τcιλcιιπι,J(_)οίiν οι- κcί.Οι· Π(_)οοπ(ιΟιιcί. μu; για f-\ελτίωυη της 
(υηjς. IΞ(ιν οι ν()μοι χcιΟοvιοτοι1ν μι· τέτοιο η_Jliπo cι)ΟΠ νυ διuψι.νFί 
το y,'(oνιic: ιiτι: υ) οι ιι·vιiτωοι Οι·ομοί μιιι; Ποί.ιπίcις ΔΕΝ οι•νι
οτοιΊν bιχcιί(,ψίι ι--�οι•LJίίΙ.C: FJΤcί.νω OHH 1C: πολίπc: cιλ)/ι. τρι-iποι•c: bιuτ�j
ρηοης τηc Λι'\ι-λιr οοιΊνηc, [)) οι ιί.νΟvωποι bι·ν Οι·c,φοίiντω «(ίι'Jω> μι· 
bεbομένη χτηνι,·,οη οι1μπι--ριψορc'ι, ιι).λ(J. μω.λον γιοι (-)ι·οιι, η Ofίxij 
φιιοη των ωτοίι,>ν οι 1νι-z(,-Jς cιναμένπαι νcι ι:κbηλωΟε ί uντcιποκρι νιS
μr,νη υτcι ιδιι.\·ικcί. τη; cψπ1jς. της υχι--vω6τητας κω της Λbι·λφοοιι
νης χcιι. γ) ci;τoιoc U(_)\Τίτω ν(ι υι1νι--ρyuοπί μι· την Πολιτείιι δFν Οα 
πρέπει νcι ππιμcί.τυι λιγ6προ ως πολίτη; κcι.ι (Ι.ι'\ελψSς, υλλ(ι νu Οεω
ρείτcιι ως cί.τομο ;τοι1 ι-'χι·ι cι.νcί.γκη μ,γιιλιιπρης JΊl_)oυozijς λι-iγω της 
αδιινcψης φιΊοη; τοι1. 

Εcίν κcί.Οι· ;τcι. ι  ί')ί bι bcωκύτ((ν ω •τ�jν την οιΊλλη ψη της ιbέuς πr,ρί 
Πολιτείας. χω fC(\' cι.ι 1τ�jν ο,-ϊ\ότcιν κ(ιΟε ι-ν1jλικfις πολίτης, τ6τε, αλη
Οινcϊ Οcι ,ξcιλιιcr,Sτcιν [-\fι0μιcιίfι γFνF(ι μι· γι--νι-ιί. κϊιΟε παρcι.f-\cι.τικ1j 
σι1μπεριcr;ορcί. ! 1 χυ.ρcί. της υι 1νεργcωίcι.ς μπcι.ξιi των ανΟρυJJΊων Οcι. 
αντικα(-)ιυτοιΊω· την πικρίcι 
τοι1 αντcι.γωνιομοι1 κcιι γιcι 
πρc(Jτη φορcί. Οcι ί"/Υ.Cι0ιbρι16-
ταν μllί cι.ληΟιν1j Πολιπίcι. ι·πί 
Γης. Κc'υτοιcι ημέρcι. πcι.ντοιι 

σε ολ6κληρο ΤΟ\' πλαν1jτη 
μας, (-)α ι1;τc'ιρzοι 1ν πψίγματι 
ω 1τές οι cιληΟινι'; Πολιτείες. 
δι6τι υτ6χο τοι 1 (-)ι-ι'οι• Σχεbί
οι1 cι:;τοπλεί η οι 1\Τιbητοποίη
ση όλων των ιινΟρι,J:;των n:ω; 
μια Πολιτεί((. μιυ Xι•J(c1Cι. εί
\'Cιι Αδε λφύτητcι Ψ L 'XUJν. 

Η Πολιτείcι είνcιι μιcι._έκccοuυη Θείαc Zωijc 
Β1jμα-[11jμcι υε μιcι cινοδιχ1j κλίμακα ζω1jς, η Θεϊκ1j Φιιυη στην 

Έμφι•τη όψη τη; εκbηλιόνετcι.ι οτον ορι1κτό χαι τον φι1τικό κόσμο,
στα cω::τόνδι•ί.cι %Cίl τcι υ;τονδι1λωτά όντα. Σε κάθε επόμενο στάδιο. 
αn:οχαλιιn:πτcιι αχιSμη περισσότερο μέσω τη; n:ολι1n:λοχότερης σιιν
θεσης τοι1 οργcινιομοιΊ των 6ντων, μεταφέροντας cι.n:ό την όψη Μορ
φ1j πολλές εn:ιμέροι1ς ft0\•ϊιί)ε; ::τρο; οιχοδόμηση ενός συνόλοl', και 



από την όψη Ζω11 μια νέα έ%φρασ11 της ανc.ότερη ε%είνης της επιμ έ
ρους ζω11ς των συνθετικών μονάδων. Λυηj η bιαδι%ασία λαμβάνει 
χώρα στον άνθρωπο χαι μέσου αυτοίi πραγματωτοιείται η σύνθεση 
νέων οχημάτων για λογαριασμό της Θείας Ζω11ς. Σε ένα στάδιο εί
ναι Θεός-Άνθρωπος, σε ένα μετέπειτα στάδιο είναι Θεό;-Oι%ογέ
νεια. Στην οικογένεια διακρίνουμε αμυδρά περισσότερες πιθανότη
τες εκδ�iλωσης της ζω11ς σε χάθε νέο μέλος της. Αναγνωρίζοντας αυ
τές τις πιθανότητες, διαισθανόμαστε ένα νέο κάλεσμα για θυσία %αι 
ιδεαλισμό προς όφελος της ΟιΥ.ογένειας. Ως σι1νΘετιΥ.11 μονάδα μιας 
οικογένειας, ο άνθρωπος διαπιστcΔνει ότι η Θεία Ζω11 τον περιβάλ
λει με μια μεγαλύτερη και μυστηριωδώς όμορφη αχτινοβολία, αγχα
λιάζοντάς τον με τον ίδιο τρόπο όπως η θρεπτι χ11 ύλη τον πυρ11να 
ενός Υ.υττάρου. 

Ένα ακόμη στάδιο ακολουθεί: ένα άλλο, πιο Θαυμαστό χύμα 
Θείας Ζωής κατέρχεται στους ανθρώπους Υ.αι μέσα από τις οικογέ
νειες δομείται μια Πολιτεία. Ένα μεγαλύτερο σύνολο συντίθεται 
από τις επιμέρους μονάδες %αι νέες πιθανότητες ζω11ς εμφανίζονται. 
Μια νέα ατμόσφαιρα Θείας Ζω11ς αγκαλιάζει τι; ψυχές που αποτε
λούν την Πολιτεία, τροφοδοτώντας με καινοί1ργιες ελπίδες χcι.ι όνει
ρα ζω11ς τα μέλη της, Υ.ατά τον ίδιο τρόπο όπως μιcι. μητέρcι. θρέφει το 
έμβρυο τέκνο της μέσα στην μψρα, παρέχοντά; του ζωτι χ11 τροφ11 με 
το δικό της αίμα. 

Εάν οι πολίτες ενός χράτους αναγνυJριζαν αυη1ν την τροφοδο
τούσα Ζωή, που είναι η ουσία της αληθιν11ς Πολιτείu.ς, με χαρά θα 
δομούσαν για την χώρu. τους ένα τέλειο όχημu. ωτοτελούμενο από 
τους ίδιους, τις οικογένειές τους, τις πόλεις χcι.ι τu. χωριύ .. Η ασχ11μια 
θα εξαφανιζόταν από την καθημερινότητα Υ.αι, τότε, όμορφα οι;ο1-
ματα και ευχάριστες πόλεις θα την u.ντικαθιστούσu.ν. Η ασθένεια 
χcι.ι η εξαθλίωση θu. φάνταζαν εφιαλτικό όνειρο ενώ η πενίu., η πι
κρίu. και ο μόχθος δεν θα μπορούσαν πλέον νu. bιu.τu.ράξουν την γα
λ11νιu. και χαρούμενη ζω1i της Πολιτείu.ς. 

Ευδιάzριτη θα ψu.ν η δόξu. της στο πρόσωπο %ύ.Θε πολίτη: ο τε
χνίτης που Θα εργαζόταν προσφέροντu.ς στην zυ'Jρu. του Θα πληρού
ταν c:.u-τό το κάλλος της αντοz11ς του χόπου του, ενυJ ο %U.λί.ιτέχνης χcι.ι 
ο ορu.ματισηiς θα εχδ�i).ωνu.ν ένα διzό τους zύ.ί.ί.ος, διu.φορετιzό 
από εκείνο που εμπνέονται χcι.ι αποτυπώνουν στu. έργu. τους. Διότι, 
όπως ο άνθρωπος ανu.ζητά την Θεότητu., έτσι και η Θεότητα ανu.ζη
τά τον άνθρωπο. Όπως ο άνθρωπος u.νυψυJνετu.ι υ.ργύ.-υ.ργύ. υ.πό την 
κατάστu.ση ενός αγρίου σε αείνη ενός εzποί.ιτισμένου cι.τόμου, u.πό 
ένu. μον11ρες και ιδιοτεί.ές άτομο σε μέλος μιας οιzογένειcι.; %UΙ zα
τόπιν μιας zώρcι.ς, έτσι zcι.ι η Θεότητcι. %ατέρχετu.ι στον ύ.ν(-Jρωπο cι.ρ-
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zι%U ωc: rπομι%1j Οl'\'ΙΊι'\ηΤ<iτηΤ<ι., %Uτ6πιν ωc: οι%ογ{νι,ι,ι, χω πλι%c:ί 
ως η ϊ.<•)Q<Ι. τοι•, ('\ιιiτι η υί.Ι)Οιν11 Ιlολιπί<ι. οι•νιοτ(ι. μιυ. (-λίυ υ.πο%<J).ι ι
ψη. l::Jπιbij (1fl(l)C: rι.ι•Τ<i ('\ι·ν �'μι rι-ι.<iftl) ΠQr1.γμ<ι.τοποιη()1,ί, υ <ί.νΟρι,J
ποc: (J.γωνι'ζπω \'(/. flΠ((ftυρψι,'J(Ηϊ το %0l\'(1)\'Ι%ό TOl' ]ΠLJif\ιί).ί.ον (1.Π() 

%<ι.λ(i 01· %r1.ί.ι1προ %ί(l (I.Jτ(J %υί.ι•προ <Π Υ.ίJ.Ϊ.ί.ιοτο. Μϊοιι. <(πι5 την 
f\ιψf\ιψ(iτητυ. Υ.UΙ τι�ν ι1.'11ρι<iτι1η1., ΤΙ)\' Γ/ί•Ηστι,οj <ι.πί.ηοτί(( Υ.rι.ι τιc: ψι•
λπι%(c: bιιψιί.1.1·::. οι ι.r1'Jρ1·; τοι• %ιiομοι· υί.ί.rί.(οι•ν u.ν(ι τι; πωzr'c: κrιι 
οι {ινΟQ<•>ποι ί(\'t 1ι1

1(1,J\1()\'ΤίίΙ οτω'\ι(Ι.Υ.ιί. rι.πιi την �( Ι)ι,'Jδη χυηί.οτυοη 
προ; την Oi-°lY.ιj. ΜπιψοψμΓ1νοντω �-π1,ι'\1j η (-λϊ%ιj / Ιολιπίu %rι.ίχί 

τοι•:: ποί.ίπ; Τι�:: \1
(/. Την %U

τοικίοοι1ν. 
Την '(\'ι,'1011 υι 1τιj; της (-λϊΥ.1j; 
Ιlολιπίcις ί(JΤΟ%υί.ι1ππι η Ο1·0-
οοφικ1j bιhuυ%ι(/.ίυ ΟΙ' 6ί.οι1c: 
6001 1'πιΟι1μοι1ν νυ %CJ.τυνο11-
οοι1ν ποιο ι·ίνω το μΟ.ί.ον ποι• 
uνιψ{νιΊ την ΑνΟρωπιSτηηι. 
ϊ)ΠΙ.\' λοι;τ6ν οι (ινΟQωποι σι•
νιΊι'\ητο::τοι1jσοι1ν τί ι·ίνυι αι·ί
νο ποι1 υι1νιοτύ την uί.ηΟινιj 

--�- --- - - ... J Ι Ιολ ιτ��ίιι.� Οcι f·π{λ.Ο��, μιιι πλη -
ρ{σπρη cιποΥ.ιί.λι 1 ψη τη; (:)1,(iτητυ; ω; ΙlιιγΥ.όομιιι:: Ιlολιπίυc:. Διυ.
μ{uοι• όλων T<•J\' ι·;τιμ /ροι•c: zωρι,)ν Οα ι·Υ.ί)ηλωΟεί τ6π {νυ; υΥ.οπό; 
υ 1ρίiπρl):: Υ.1.ίμ<ι%υ;. μι'γι(λι·ιωδ{υπρl)c: cι.πό οτιί)1jποπ ω.ι.ο ι'ϊ.cΙ 
οριψίιτιυπί ο (ινΟQ<•>πο;. Κc'ιί)ε κρ(ι.τοc: Οcι cινcιπτι1zΟ1·ί οι· ν!'α μορψ11 
με Υ.cιλcιιΌΟητcι επιπι1γμcι.τιι. %ιι0ι,); ι 1πι:ρ(ινω 6λων Οα πν(ι:ι η Ισzι1-
ρ1j Δίiνcψη TOl' Θ1:ίσι1 Σzι:δίοι 1 JTOl 1 Οcι {χιΊ ί'ΠΙη'λοι 1c: ί'ΚπληρωΟεί. 
Οι•δεί; Οcι bιι·ψ,>τcί.πιι ποιcι 1/.LΙ)ρcι είνcιι %υλίiπρη. διότι ί'%εί όποι• 
απt·.ίιJνπcιι η (-)ί'lκ1j ΧιΊρ %ι•ριcψyεί η πλΓιότητα. 

Α \'ΤΙ Υ.Qί�υντcι:: %((\Τ ί:: {νcι Οι:·ϊΥ.6 Οcιι•μα 6πω:: ει'νcιι το ηλι οrασίλε
μα. ανcιρωτιc'τcιι ιιν η Qοδυί.ιj απ6χρωοη τοι1 ορίCοντcιι είνω ωρω6-
πρη cιπιi την γι1).υζωπ1j 1j την χρι1υυφ{νιcι.: Ί--1. γιιι ποιο λ6γο ένιι
ηλιοf1αυίιηιu είνω μυνιizρωμο: Έτσι Οcι είνω ο %6σμο; 6λο; %CJ.
:τοιcι Ι)μι:'ρcι. ιSτιι,, 1) ΘεϊΥ.1j Σοφι°c( «ιυχι•ρ1j και τρι1φερ1j θα διειι (-)ίiνει 
6λα τcι πριί.γrιιιτu». Σι:· ι·%εί\'η την \-Ιμ{ρα όλων των ανθριδπων προ
σrλc':τοι1\' οι 1/.lΙJQί'C: TOL' Υ.6σμοι• Υ.αι θα επιτίizοιιν, τελιχcϊ ΤΟ\' (JTl1ϊ.O 
τοι•; bι6τι c'τυι οι)ιΊ:ί'ι το 0Γίο Σz{διο. Σοφίcι uτο σχι:διιωμ6. πεποί
Θηοη στψ' προοπcί.Οειcι. %αι μιcι π•διc'ιί-)ετη ματι(ι σε 6λα τcι πρύγμu
πι τη; �ω1j; νι•ι.ΟημΓριiν. όλα cιι1τ(ι ((\'1jΥ.οι•ν υε fΥ.είνον ποι• CΝΤΙΥ.QL
ζί'ι τον %6υμο τοι• ΘιΊΗ� Υ.cιι τον Υ.6σμο τοι• cινθρcδποι1 ι•π6 το φως τη; 
Θι:Όσοφί cι;. 



Μόνο απέχθεια αισθάνομαι για εκείνον τον Κι1βερν1iτη που, για 
διαφόρους λόγους, φοβάται να εφαρμόσει όσα γνωρίζει πως είναι 
καλύτερα για την Πολιτεία. Όσο για τον άνθρωπο που τοποθετεί 
την προσωπικ1i φιλία υπεράνω της %οινωνι%1iς ει•ψιερίuς, και αυτόν 
άχρηστο τον θεωρώ. 

• 
1 

Σο(ι Ο%Ϊ.ιjς (Α vτιγόνη) 

• 
1 

Μη παίρνετε την ελευθερία ως πρόφαση για σαρκικές απολαύ
σεις, αλλά δια της αγάπης να εξυπηρετείτε ο ένας τον άλλον. Διότι 
όλος ο κόσμος εκπληρώνεται με μία φράση: 

«Αγάπησε τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου» 
Εάν ο ένας δαγκώνει και κατατρύSγει τον άλλον, προσέχετε μ11-

πως καταφαγωθείτε μεταξύ σας. 

• 
1 

Ι!ροc, Γοί.(1τυ.ς 5:13-15

• 
1 

Ο πολιτικός που αγνοεί τα αίτια των γεγονότων %αι αδυνατεί να 
%ρίνει ποίων συγκεκριμένων περιστάσεων αποτελέσματα αυτά 
υπ1iρξαν, μπορεί κάλλιστα να συγκριθεί προς τον γιυτρό που αδυ
νατεί να διαγνύ':>σει τα αίτια της νόσου την οποία κλψ-)1με να θερα
πεύσει. Και οι δύο είναι εξίσου άχρηστοι %αι bίχως %αμία αξία. 
Διότι ο μεν τελευταίος αγνοεί τον τρόπο θεραπείας του σύΊματος, ο 
δε πρώτος αδυνατεί να βρει τα μέσα απαλί.αγ1iς από τα δεινό. που 
ενίοτε εμφανίζονται στα κράτη. Πολλές φορές, τα υψίστης σημα
σίας προβλ11ματα αρχίζουν από ορισμένα μι%ροπρό.γμu.τα. Είναι δε 
ευ%ολότερο να ·,ωτωτολεμ11σει %άποιος το κακό όταν αρχίζει, παρό. 
να το αριζύ':>σει αργότερα όταν θα έχει πλέον τοί1το ανδρωθεί. 

Ι !οί.1!βιος 
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Ποια Βούληση; 

(Ι lιΊJιοι>ι%ιj ΊΊ11'0.1ιψ/1\· /·,'::.ίιι!'. ι\'0(11/1vιο::, 20 Ι Ι) 
(Μπιίι; vιωη: !ι; Ι)1{1,1Ίο /(ιωτο,1101 1/τη) 

Λ γι ι.;τητοί ιι ίί.οι. 

i\11 ί'Ι.πι,·Jντcι; %((\'ϊ ί c τcι ι\Jγcι 
zυι τι; ι·:τιοτοί.ι'c nιι'ωημων Οι·ι-S
οοφ(Ι)ν ;τοι I ι'\ι ι ιμι iί_Ηf.ι,1οcιν την 
Οl''(ϊ.ί;ιΟ\'1] Οι-ι)Ο()ίf ιz1j χίνηοη. Οιι 
πιι.οι ιτηο1jοιΊ ιiτι ι<Ξι'τc ι.�cιν zιιι
ι<;ηyοι•οιι.\' μϊ ιιι1ιηηοιi Τ(}ύJΤο τα 
οημιι\·τιz(ι Ί'ί''(Ο\'ιiτυ τι1; ι-·;τοχψ; 
T()l'C ((;Τ() ί"Ο(ιJΠί)1%1] (ι;τοψη. Σι· 
JΤQΟΙ]γοιΊμι'νΟ Πl'ϊ.ΟC i'ίι.cι α\'((

ψ'(_)()εί στψ ι'ί.π•Οϊ(_)η 00.ηση 

zcιι το ι-·ρι,1τημcι Η(\' cιχολοι+Jοι,
με τη-.' ["\οίiληση τη; Ψι 1z1j; 11 την 
[1οι,ληση τηc Π ίωσι,);τι zότητcι;. 
Ο σψιερt\'ύ; :τοί.ιτιυμό; μcιc bιε
γc·ίρι'ι σε υημcιντιzιi [1cι(-)μό cιι1-
ηjν την bc·ίiπρη. ΔΗ' το cιντιμε
τω:τί�οι 1 ιιι' zιιΟημι'QΙ\'Cι στα διά
crορcι. γεγονl)Τlt: 

Διcψι'υοι· τη; :τρουω:πι:,,:6τη
τcι;. η ι11ι•χ1j ιc·•,,:,,:cι.Οιbρίiι:Ί πολιτι
υμοίi; ω; σι 1ί.1.ογιz1j έzφρcωη τη; 
σι·μ:τu\,ι:,,:1jc Oc-ίu.c Οt'\'ητιzότη-

ω;. Δίzω; την ψι 1χ1i bΕν Οcι 
ι 1:π1jvχι· rιγιίnη οί•π 6ραμα. ο.λλά 
οιΊπ κω :,,:(ι:ποιυ bι-'ίψί't•τι:,,:1j i)ι_'i
νιψη γιιι την bιυ.ηjρηοη τnι• πολι
τιομυί1. 11 ψι1χ1i Ι'ϊ,ίΊ οωη [ςΟl ! 

οίι ι; cι:πέναντι στην :πρι)ΟCι)ΠL%ό
τητcι, H'UJ οι ιψπέc της ι 1πcιΥ.01jς 
:,,:ω της τu.ιϊΙΊ ν<iτητας επιτρέ:ποι ιν 
οι-· ω•ηiν την δειΊπρη να ζει αρ
μονι :,,:(ι_ μc· την ψ ι1χ1i. Οι σι •γΥ.ροι,
σcΊ ς ;τοι• διωτιοτιι'�νοι•με γιΊρω 
μας :,,:αίJημερινά, ωτοπλοιΊν μια 
:προειδοποίηση για όσα πρό:,,:ει
τω να σι1μf\ούν μΕλλοντιχά στον 
Υ.όσμο μας εάν εξαΥ.ολοι{)1jοοl'
με να cιγνοοιΊμε τις :πνει ιματιΥ.ι:ς 
αί.1jθειες :ποι• τι'ίυο κατανοητά 
μας ωτοκcιλι1:πτει η Θεοσοφία. 

Ως θεόσοφος θεωρώ ότι τα 
περισσότερα σιΊγχρονcι ;ωινωνι
:,,:{ι :προβλ1i ματα οφε ίλοντω στο 
γεγονι5c ότι το :,,:ιΊριο ρει,μα τοι1 

ι 1λιστιzοίi πολιτισμοιΊ μcι; ωτορ
ρί:πτει γενικά τι; ()εοοοφιΥ.ές 
cιλ1jθειε;. Το cιnοτέλεσμα είνω 
εμφuνέστατο :,,:cιθcός δεν ι 1:πάρχει 
επαψ1j; γνιδση :περί ψυχ1jς. Η 
cινΟρω;τότητα εξαzολοl'θεί να 
%ι 1ριαρzείτω οψιερcι α;τό τον 
ι 1λιυμό. Παρότι ι ι:πάρχουν στις 
τϊιξFις τηc πολλcι θρηω�εl'όμενα 
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άτομα, επαίρεται υπερβολικά 
για τα επιτεύγματά της θεωρώ
ντας ότι γνωρίζει σχεδόν τα πά
ντα. Είναι λογικό, βέβαια, δεδο
μένης αυτ11ς της στάσης της, ότι 
στο μέλλον θα συμβαίνουν ολοέ
να περισσότερα πράγματα που 
θα αψηφούν τις τωρινές γνώσεις 
και τον κύριο τρόπο σκέψης του 
κόσμου. Τελικά, η ανθρωπότητα 
θα ταπεινωθεί και θα συνειδητο
ποι11σει ότι κάτι της λείι-τει. Θα 
μάθει τότε να ανοίγεται σε νέες 
πιθανότητες για τις οποίες δεν 
μπορεί προς το παρόν να μιλ11σει 
11 να τις καθορίσει. 

Οι υπάρχοντες q;ορείς απλώς 
είναι ανεπαρκείς στην αντιμετώ
πιση της ανάπτυξης και της εξέ
λιξης του σημερινού κόσμου. Η 
ανεπάρκειά τους θα αυξάνεται 
ολοένα περισσότερο, έως ότου 
ξεφουσκώσει η ι•περηφάνεια της 
υλιστικ11ς εποχ1iς και ο άνθρω
πος είναι έτοιμος να αναζηη1σει 
κάτι καινούργιο, δίχως να προ
σπαθεί να το ορίσει 11 να το 
ελέγξει μέσω της υλιστικ1iς γνώ
σης του παρελθόντος. 

Ειρ11νη και Φως 
Cl1Γisticιn Bodl1i 

Ο Νόμος που κυριαρχεί επάνω σε όλους τους νόμους είναι 
η απάρνηση του εαυτού, και όχι η εστίαση της προσοχ11ς μας 
στην ελευθερία της εγωιστικ1iς προσωπικότητας. Πρωταρχικό 
συμπαντικό νόμο αποτελεί το ζην για όλα τα πράγματα και όχι 
η δοξασίu ότι καθείς πρέπει να ζει μόνο για τον εαυτό του, 
έχοντας ως στόχο του την ανάπτυξη των ατομικών λανθανου
σών δυνάμεών του προς ίδιον όφελος. 
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Αυτ11 η δοξασία εμπεριέχει τόση αλ11θειu. στην ουσία της 
όσο μια οποιαδ11ποτε ,ωινότυπη, στεγν11 και ατελ11ς δ11λωση. 
Ταυτόχρονu, είναι θεωρία επικίνδυνη, ά.σοφη και παραπλανη
τικ11, και συνεπώς ανίερη ως εσωτερικ11, δψ)εν, εχπαίδευση 
εκτός και αν πάντοτε συνοδεύται εμπράκτως υ.πό το πυ.ρακά.
τω δίδαγμα: 

Απαρν11σου την ζω11 σου εά.ν θέλεις νυ. την βρεις. 
Ζ11σε προς όφεί.ος της ανθρωπότητας, διότι υ.υτό είνυ.ι το 

πρώτο β11μα (προς την πνευματικ1i πρόοδο). 



ΙΙΕΡΙ ΑΝΟΧΗΣ 

ίt 11vα Μπ(ζαvτ 

(/ Ιrvιοι)ι%r; ΊJ1ι'ο.1ιψ/ιι.1ι. /011}10::, 20/J.) 

(Λ;τr5υ:τrυψιι τη:-, ο,ιιιι.ι'ιι_::, τηc,: «ΊJιι' /cfι'ιι/.1· ο/' ΊΊιι'ο.1·ομ/ι_ι./Ίcι. /ι)ανι

%ri τη:, (--)f'(J(J()(f ι'rι::,", (JT() πψrιο 2-'ι'Ι'(ι)vιο τη:, (-). ι�-.. J() ι Ι)

(Μπιiιι v«οι;: Ιιr ςι'ι·ιΊιι. Κωπιφοι-/τι;) 

ι\vυχ1j bι·v οημυ.ί\'!Ί ;τω; u.bιωr υgοι1μt" για liooι•; 0Fι•)QOt•μ�- ιiτι 
λc..ιΟι·ί>οι•ν. υιr ii''O\"HΊ.:::: τοι•c V(I. ωωί.οι•Ο1juοι 1ν τον bιί{ιS τοι•; i:φιSμο 
Jφο; την Υ.<ιΗωη_)ΟCf ιj. Λι·v υημcιίvι-Ί ιSτι μπιχ_Η·ί Υ.rινf·ί; μι· έπυgοη νcι 
;τfι: « 1ω. ι1ι· 11.\·�'zιηιυι Υ.ιιι ιωι• t·;τιη_>ι-';τω να FΥ.Cfρcί.ιπις τις απόψrι; 
υοι•». Λλλc'ι οημuίνιΊ ιiτι cιvcιyνωρίζοψε με [)εf1ωότητc..ι 71'ως Υ.cί.Οε 
(ιτομο ;τψ';τι-' ι \'ΙΙ. ι·ίvω rλrι•(-)ΓQΟ νιι επιλέξt·ι την b1Y.1j τιΗ 1 οbό, χωQίc 
ΠQOTQoπt'; η_)ίη,1\' Υ.ιιι χωvί; πυψμj1cίσιΊ; στην α.ι,ιiιr,u.01j τοι1 . 11 Ανο
χ1j brν ι--;τι;:,ηπί νυ Υ.QίνιΊ Y.Cl.l νcι uzυλι(ιζει τοι•; cί.).λοι1 ; με την ;τQόΟε
uη \'U τοι•; ι•ποbFι,;π. μc'ιλλον. ποιcι (ιπυφη πψ'πει νιι ωωλοι1Ο1juοι•ν. 
1j νυ. τοι•; ε;τιj\cίλλιΊ νιι την ενUΠQ\'ΙlJΤΟι•ν. Κcιτιινοεί i{ut ι•;τοί{λίνετcιι 
εμπριi; οτψ' ιιλ1jΟ1·ιιι. τηc: υ;τοι•bιιίιι; Σοι•cr ιΥ.1j; ρ1jυηc:: «Οι bριSμοι τοι• 
0Fυί• ι--ίνcι.ι τιiυοι :-τοί.ί.οι'. 6υι-'; οι ω·cmνot'; των τέί{νων TOL' cιvί-)QυJ
ποι•». [;τίυη;. cι\·τιί.υμj\(ινετcιι τψ· [)α0ιcί !:'ννοιu. των λόγων τοι1 ΣQι 
Κρίuνcι: «'0:-τοιcι. οι'\ιi Υ.ι.ιι cι\' bιc.ιUξει ένcι; ϊινΟρωποc: για νc.ι με προ
υt·γγίσιΊ. ΤΟ\' χιιί.ι,Jυορι"ί:.ω. i)ιιiτι L"ii.t·; οι οδοί είναι bιχέ; μοι•». 

Η lιληΟιν1j cινι1χ1j α;τω�ηρί>uuει ί{(ιUr προuπϊιΟειcι χc.ιθοριuμοι• 
μιcι; uι•γπί{ρψt'νη; οbοι•. ;τοι• 61.οι oc είί.οι•v νcι διcι[)οί>\'. Αντι
λcιμf)(ινπcιι ιiτι xc'ιOF cι ορϊι :-τοι• ένcι cινι-JρυJ;τιvο Πνει•μα αναζητεί 
τον Θε6. Υ.cΊΟε ιι ιψ(ι TrOl' μιcι cινΟρc,);τινη bιϊινοιcι προσ;τcιθεί νc..ι 
ανι•ι11ω(-)t·ί προ::: το (-)ι·ίον. χ(ιΟε ιι ορ(ι ποι• μια cινΟρc,):ιινη ί{etρδιϊι 
δι ψ6 γιυ ωcιφj μF την ;τηγ1j τη;. εχFί χcιρ6;:.πcιι μια οbό; προ; τον 
0[6. Υ.ω ((\' ο cΊνΟς_�ωπο; την διcιf1εί (-)cι τον οδηγ11σει τελιχϊι στον 
uτ6zo TL)l'. Οι L ιιΊ.ιι ορt·; οbοί ;τοιχίί.οι•ν επειδ1j οι uχέιι•ει; χαι οι 
χαρδιέ; των cι\'Ορι,'ηω\' ;τοιχίι.οι•ν. διότι έχοι•ν γαλοι•zηθεί με διcι
crορετιχοι;:::: τρ(i;τοι•:::: οχέ:-τπσθcιι χαι. από cιμνημ6νει•τε; ε;τοχέ; 



που εκτείνονται πολύ πίσω έως την αuy1i του χρόνου, έχουν συνη
θίσει σε ποικιλία θρησκευτικών πεποιθ11σεων. θεωριών και από
ψεων. Είναι όλες χρ11σιμες και όχι κακές, διότι η αλ1iθεια έχει τό
σες πολλές όψεις και μπορεί να προσεγγισθεί από τόσες πολλές 
πλευρές, ώστε κάθε νέα θεώρηση είναι προσθετι χ11 και δεν παρε
μποδίζει την επίτευξη του στόχου. 

Όταν μελετούμε κάτι που μας φαίνεται διαφορετικό και προσπα
θούμε με υπομον11 να μάθουμε από αυτό, ώστε να διακρίνουμε ό,τι ο 
άλλος διακρίνει, αυτό σημαίνει καλλιέργεια της εσcΔτερης όρασης, 
που τελικά θα αγκαλιάσει ολόκληρη την αλψ:)εια χαι όχι απλώς ένα 
τμ11μα της. Όσο περισσότερο μελετούμε, τόσο περισσότερο συλλαμ
βάνουμε την ενότητα μέσα από την διαχωριστι χότητα, τόσο χαλύτε
ρα αναγνωρίζουμε το μηαλείο της. Οι άνθρωποι που αποδέχονται 
μία μό'.ιον θρησκεία, μία φιλοσοφία και μία άποψη περί ζω11ς, μοιά
ζουν με εκείνους που απαιτούν ότι, εφόσον το φως του 11λιου είναι 
λευκόχρωμο, δεν πρέπει να υπάρχουν άλλες αποχρώσεις στην ζω11. 
Τα διάφορα χρώματα δεν παράγονται μέσα στο λευχό φως, αλλά 
οφεΟωνται στην ποικιλόμορφη σύνθεση των σωμάτων επάνω στα 
οποία διαχέεται. Παρότι το ίδιο το φως είναι ομόχρωμο, η ποικιλία 
στην σύνθεση και τον τρόπο με τον οποίο δομοίiνται τα άνθη, η χλόη 
και τα σώματα των ζώων, εμφανίζουν στην όρασ1i μας τις διάφορες 
αποχρώσεις. 

Καθετί α.ι-τ;ορροφά ωτό το λευκό φως ό,τι του είναι απαραίτητο, 
απορρL-τ;τοντας ό,τι δεν χρειάζεται, χαι έτσι έχουμε το χρώμα ενός 
άνθους, ενός ζώου 11 ακόμη χαι του ουράνιου θόλου. Το ίδιο συμβαί
νει με τον μέγα λευκό 'Ηλιο της Αλ11θειας, που διαλύ.μπει επάνω 
στις διάνοιες των ανθροJπων, τις τόσο διαφορετιχές μεταξύ τους σε 
σύνθεση, παρέχοντας σε καθεμία ό,τι είναι cιπαραίτητο ως τροφ1i 
της, ενώ τα αχρησιμοποίητα τμ11ματcί. του επιστρέφουν στο περιβάλ
λον και εμφανίζονται ως διαφορετικά χροJματu στην οπτικ11 μας 
αντίληψη. Εκτός χαι αν επιθυμούμε ένα λευ%ό σίiμπαν ύλης, 11 ένα 
λευκό σύμπαν σκέψης, γιατί να μην χαιρόμαστε την bιαφορετιί{ότη
τα που παρέχει στον χόσμο του νου τόσα πολλά χρώματα, όπως 
α%ριβοJς χαιρόμαστε τον κόσμο της ύλης με τις αναρίθμητες απο
χρώσεις του; Εξετάζοντας, λοιπόν, όλες τις διαφορετικές απόψεις 
που συναντούμε, διαβλέπουμε την αξία της ποιχιλίuς που προσθέτει 
πλούτο και %άλλος στην διχ.11 μας θεώρηση περί αί.�i(➔ειας. 

Μελέτη δίχως %ατανόηση σημαίνει ότι bιαχρίνουμε μόνον ψεγά
δια. Μελέτη με κατανόηση σημαίνει ότι αντιλαμβανόμαστε την ιερό
τητα. Ποτέ δεν θα κατανο11σουμε το χύ.λλος μιας nίστης %αι την %U-

5R 



(_)tU(_)ι.ι'cι. τ11::: οτο νοιI τι,ιν ί(Χιiί.ιΗ IΟι,'ιν τη;. ϊtΊ.ν ι'>Η' την μι-ί.π1jοοιIμ1· μι· 
rυ.ι'μμ(Ι_ (('((ί.JΤ!]::: %(/_[ οιrμπ<iνω;. %ω ι-ι'(\' bϊν \'t(r)OOlψ!' μι'οιι. μυ; τι; 
i'>ονψπι::: :-τοι· i'\ι�--111-ίι_)ΙΊ ιπ ι·zι·ίνοι•; οτι1ι•::: ο:-τοίοι•::: r1.πι·ι,()1Ί\•πι1.ι. Ι:ίΊ.ν 
πιιΟιψι·ίπ \'Ιί ιαοΙ\ι·ίπ υί.ηΟινι11 ι·(_)ιωτι'::: Τ!]::: 01-ί(Ι.::: Σοιr ίu;. Ι(\'t'ψ(Ι)
()1-ίπ ι•:πι_ΗΊ_\'(Ι) τ11::: [llιί(Ι.ί.ί.οι'ωc,ι((::: :-τοι 1 t'J1(1_'/(ψϊl,, !Ί ()ΤΟ\' ιΊ).ί.ον T[()I(/. 

l'l\'((t η 1-ίχ11Ο1·(_)ί(Ι_ TOI' Ι I\Τt Ίμιι.τι1;. %(1.1 ()ΤΙ μι)\'() ,ιι'οω (Ι.t'ΤΙ]ς μ;τοvι·ί 
\Ιίί ιι.νrι.-ι.r(ί.1 Όψ1Ί ΤΙ)\' υί.1jΟ1Ίιι .. ίν11·ί.π1jοπ πι·(_)t<ΗΗJΠ(_)Ο 1·Υ.1Ί\10 μι· το
οποίο i'\π 1 ι1Ι'[lίf(Ι)\ΤΙΠ. Π(Ι.(_)(( 1·z1·ίνι) μι· ΤΟ\' οποίο οιψψ(r)\ΙΙ'ίΠ. !\1(I)
(_)ίοπ τι,::: <(;τιiψ1Ί::: Τ(Ι)\Ι ω.ί.ων. μrί).ί_ο\', !]μ1'(_)r1. μι· την !]μι' (_)t(. zω μ!]ν 
;τροοzοί.λ(ωπ 01· ι'ν(Ι_ Οι'μ(Ι_ ι<�πrί.�ονηΊ.; τον t(πι5 μίr( μόνον �rί.Η'(_)<ί .. 
Μ(ί0π1· ;τιΊ_JtιΗΗiπι_Jι( <ί:-τ<i ϊz1·ί\·01•::: 111· τοι1; οποίοι1 ::: i'>ιωrι,ινι-ίπ. ;τι(
(_)(ι t(7T<i 1·z1·ί\1Οι 1::: μι· τοι1 ::: οποιΊ1t•::: ιη•μιι ι,)νι-ίπ. Μι· τον T(_)<iJTo rι.ι•τιi Ου 
u.ποzτιjοπι· τιiοι·::: <αιiψ�ΊC <iΟ<ί %<ίt τυ Π(_)ιi<Ηr>Π<( Tlj::: ίι'\ιυ; τ!]; υ.ί.11-
ΟιΊt<;. ΤΟ_ι):::. ιiτ(/.\' <ί\'Ι I ψω()ι-ίπ οτο μι·γιι.ίχίο τηc η'ίχιυ; γνιr'Jοι1;. ()υ
υνrιΥ.ιι.ί.ι'•ψι·π ιiτι -ι.rΊ_()ι, ηι1jμ<ί τ11; Υ.υτι'zιΊ την Οι'οη τοι1 οτο τΟ.ιΊο
liί.U\'. %((! ιiτι %(Ί_[ )1· ()(_) ψ1%!'1(( JT()t' ι'z1Ί ι'ω; τιr\_)υ (/.ΟJΤ(Ι_(JΠΙ () ιΊ.νΟψr)
:το;. !'Ι\'(/.1 μι(( \'()Τ(( τη::: [l!''(uΪ.(H)l 1\'(ψlj::: zορωόίυ; JTOl' μιλιί. (JTO\' (ιν
()

(_)
(Ι):-1() •,1ιι( ΤΟ\' (-)ιΊi.
(-)ι( 1jΟι-ί.υ \'lί ου::: �IJTΙJOιr). ιizι μιiνον \'l( cιποi'>1·;,:Οι-ίπ την t(νoz1j 

ω::: lJ1Ίr)(_)I(( ω.λιΊ. %((1 \'{/_ ΤΙ]\' ι·ςιω-ι.1jοπι· OT!j\l ζω1j 0((::: . Πvοο;τr(ί)1jοπ 
\1(1. lΗ Iμr\rΊ)).ι·π ΟΤψ' (/_:-[((ί)_(('ι')] Tljς ((ν0ρωπ6τηΗ(::: ((JT() την ψ1 1υιοί.ο
Ί'Ι%1] μιιΗ(/.i.οnο;ί<ι τη:::. ((\'(/_::ητιr)\'Τ(Ι.; ΤΟ %(1.J.ό . %l'(_)Ι(Ι);. μι'οίl. ο�· %(ί.Οε 
(ιτομο -ι.cιι -ι.ιί.Οι· rΊ.:-ιι11

1
Iι1 Π(((_)tΊ. το -ι.cι.-ι.ιi. Διιιμοριι ι,'Jlππ -ι.c1.ί.1'1π(_)u. μιίι 

l'\1\'oϊz1j Τψι,',τιι Ί'\'ι(ψη ','1(( ι'νίl. f\ι[Ίί.ιο Π((ψΊ. [11(1. ι,zl)(_)t%1]. Σzημωίοπ 
μt(( ΠQltJT!j ί'\'Tl-,ΠtrJOη ','ι(( {\'(/_\' ((\'()

(_)(r)ΠΟ ι·c,πιί.tοντιι; :-Τ!'(_)lίJΟ()Π(_Η) 
τι::: cφπι'; τοιI zιιι ιizι τcι !'J.cιπι,'yμιιτ(ι τοιI. Διότι 600 zυί.ιΊπρο; ου.; 
ψc(ί\ΤΤί(t 1\•υ; ((ν(1(_)ω:-το:::. τιiυιJ Υ.ιι.λιΊπρcι. rι.ντιί.cψf1c1.νευπ τον Eu.ι Ini 
ΠΟl' :-ί(_)()();τ((()ι·ί \'(( ι·zί')ηί.(1)()1:ί μι'Οίl. {(Πl) ΤΟ\' \'OlI %((1 το οι,'ψ(( T0l I οι1-
\'((\'()�)(1.)ΠΟl1 ίίιίC. Τιι lYlf ω.μcπ(( TU\' <)!'\' t'ίνο.ι ΠC(Q(( σίiν\'f(f (( ΠΟl 1 <J%0-
Πt\'t(ι::υι•\' Τ()\' 1jί.ιο .  ιι))_(( zc(ί)ιr); Ο 1jλιο; ((\'l'ψ(!J\'ΠCl.t. ΤΟ ιrω; ΤΟ\ 1 ί.(1.
[Π!' t Υ.C(Ϊ.t-,Π(_Η ( .  %((! TLJΠ Tl1 01-,\'\'Η( Ο εξ((((((\ΙΙζΠο.ι % Cl.t Ο cιί.η()ι ν6::: 
!Ξιιι•τι"i; ι'ΙιιιΥ.\c_)Ι\'Πιι .t οί.υzιίΟcιρcι..



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 

ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤ ΑΙΡΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

Είσοδο; Ελευθέρα - Ώρα 8:00 μμ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

Τοίτη S. 

Τετάοτη 9, 

Πέμ;ττη 10. 

ΗΛΙΟΣ. ΕοΊuσίι:ς μιiνο γιιι τα μέλη τη; ιττιΗί; 

ΑΜΜΩΝΙΟΣ ΣΑΚΑΣ. Κυοιαz�j Αντωνίου: Πι:ι_�ί Εi.ιυΙJι:οίu; 

ΑΡΤΕΜΙΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Μιiνι� γιιι τιι 1ιι'i.η τη; Στι�ιίς 

Πuοuσzευ1j 11. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ. Θει\i)1,1ι_10; Κιιτσιφ�jς: 

Ποοzλ1jσι:ι; %Ul Ποοο;ττιzές Tl)l' σύΊΙ.(.!i)\'{)l' EiJ(IJΠt_)llψΙH' 

Τοίτη 15. ΟΡΦΕΥΣ. ΕοΊuσίες μιiνο γιcι τα μΟ.η τηc οωιί; 

Πuι_�ιωzευή I S. ΑΛΚΥΩΝ. Γι1,·1ι_1'(11C ΓωννιιΜzη:: Ο ΑΙ1ι"ίιτμιi; ω; Θι_�ηιτzι:ίιι 

Δευτέι_�u 21. 

Τοίτη 22. 

Τετάοτη 23. 

ΑΘΗΝΑ. Νίzο: Τιτιcz11ύι�ιις: Ο Θυμιi: zω η Εzι�ίzηπη 

ΗΛΙΟΣ. Εωtj'(ησηlιτυζ�jτηιτη Οωιτοφ;.ι.11ί1 Ι1έμιιτ11: 

ΑΜΜΩΝΙΟΣ ΣΑΚΑΣ. Γω1ι�γο; Γωννuι�άzη:: Η Πίοτη ίΤτον Χι�ιοτιιινιομιi. 

τον Ισί.uμιομιi, ιττον Ι3ου1\ιομ1i, στον Δ(Ι)i)ιzιιΟιcϊιηιιi 

Πέμ;ττη 24, ΑΡΤΕΜΙΣ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟ Σ- ίνlιiνο '(ιιι τιι μι'ί.η τη: Στοιίc 

Πuι_iuozευij 25. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ. Εί.ένη Εξηντu/1εί.1iινη: 

Δι:υτέι�u 2R. 

Τυίτη 29. 

Ο t\ους ως ενι�ιιίμωο μπιιξιi Πνιcί-μιιω: zιιι 'Υί.η; 

ΥΠΑ ΤΙΑ. ΓιιιJ[)'(Ι!; ΓεΙΙJLJ'(L(ίi)ηc: Οι Ε;τιστοU; ΤΙιJν i'νlιιι.uτμιι 

ΟΙ'ΦΕΥΣ. Εω1j'(ψ1η/ουζ1jτηση Οu,οοφιz11ύ Οι'μιιτ11; 

ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΣ 

Πιιοιιοzευή 1. ΑΛΚΥΩΝ. ΕλεύΟεοη συζ1jτηίΤη με Ιiέμιι: Αi.ι.ημιίιι; ΙlιΊ,·,ι_�ηοι: 

Δευτέι_1α 4. 

Τοίτη 5, 

Τπιίυτη 6. 

Πέμ:ττη 7, 

ΑΘΗΝΑ. Αντιiινης Πιι;τανuοέου: Εν Aψij ην ο Λιi-,•11; 

ΗΛΙΟΣ. ΕοΊuοίε; μιiνο '(Llι τιι μέi.η τη; ίΤτοιίc 

ΑΜΜΩΝΙΟΣ ΣΑΚΑΣ. l3uσίί.ης Ρένωη;: 

Ανιί-1;.ι.ης /1ίιι. zι�ιίως υ;τιίυ�ειιJ; ;τuυιί τ(Ι) Διί ωτί (μι'υ11: -Ι11ν) 

ΑΡΤΕΜΙΣ. ΕΣΩΤΕΙ'ΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - Μ1iν11 Ί'ιυ. τu μι'ί.η τη: Σωιί; 

Πιψωzευή S, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ. t\ί·ι.11; Ροιiση;: Υ;τέυ Φιiοη 

Δι:υτέυιι 11. ΥΠΑ ΤΙΑ. Ει�'(ιιιτίε; μιiνιι '(lU τα μέί.η τη; ιποιί: 

Τι_1ίτη 12. ΟΡΦΕΥΣ. Ει_,ιιιοίε; μιiνο '(ιιι τιι 1ιέί.η τη; ίΤτοιί: 

Παι�ασzευή 15. ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ADYAR - Koπrj Πίπα; 

Δtυη'υα Ι S. ΑΘΗΝΑ. Στιιύοο; Οιzονιψίι�η;: 

Εί!ΙΙJΠΙ_)l'Ι.1] Θι_�ηοzείιι ΤΙΙJΙ' u.υzιιίιι,ν Εί.i.�jνιιJν 

(i[) 



Ίϊ,ίτη 1 <J. 

Τ111Ί.ι1τ11 211. 

Ι Ι1Ίπτη 21. 

Ι Ιι\10�. 1:11111",'ΙJΟΙJ 11ι•�1jτ1μ1η Ιlωο111rι1.11\; Ιlι'ιι1ιτ11: 

ι\ίΊΙ.\Ηl\:10� �ι\Κι\�. Ι\1((1tί.η: l'1'ν11111:: 

:\νιΊ·:1.11: Ι',ί11.. 1.,11ί.ω: ι•:τιΊ,1�1,,1: :τ1ι111ί 1111 .\1ί 1οτί (1ιι\111: :i111') 

ι\l'ΊΊ:.\11�. 1:�ίiΊΠ'ΙΚΟ� ΚΥΚι\U� - .\11iν11 "(11ι τ1ι 111'ί.η τη: �τ111ί.:. 

Οί.111.ί.11,11,111111!111111111' 1::τι:τ1'ι\t111• 

Ι Ι,ι11ιι111.1Ί 1η 22. 1 Ι1ι1·1ι·:1111r11: Ι Ι1ι;τ11.11ί.111·,τη:: 

11 1Ί·1·1111 ( τιι: ι\,11 ί.11 ( 11 !ι''l'ΙΙ: 1 Ι[Ι 1 (-)ιΊ 11 !1 Η( 11/.Ι I lι�ΙΊ>.J(1\': 

ΥΙ Ιλ!Ί:\. «Υ;rιίι'/.IΊ .\η111111111·:1i::» - 1 Ιι111Ιi11i.η l>Ι\'ΗΙΙ 1/.1(1 l!l'�IJΊl]i!)] 

ΟΙ'ΦΙ:Υ�. 1 :1, 1η·:11οιι 11\'�1\ΤΙJΙ!ΙΙ 111 ΙΙΙ!ιll( 11/.11!; ΙΙ(μιιω: 

,\Ι l'ΊΙ\111 2\ 

Ίϊ1ίτ11 2ί,. 

ΊϊτιΊ,,τη 27. ι\.\1\112\:1()� �:\Κι\�. Ι"ι-11'1ι1γ1t1: l 'tι(\'\'(((1({!.)J:: ο ΛΙΙ111,ιι1i: ΙΙJ: θ11ψ1πί1ι 

ΜΛΙ>Τi()2: 

1ltt\_)tt<Ι%11•1j 1. λ\ΚΥΩΝ. Νί%ο: .\tt\_)tιι.ιί%():: Ο ί'v1111JΤη: Γ\_)tίj\t',",'<'L' 

Δ1Ί 1τ1\Η( -ί. ι\(-)/ Ιί'::\. r\\'Τi>
0

ΙΙ'η: Ι Ιιι:τι(\'(((JΤ((l!():1()\Ιί.():: �οιrίιι 1'ν1,·Ι'((\'ι\Η1l 1 

11.\l()I. Ει1·:υοί,·: μιil'ο Ί'tιι τιι μι'ί.η τη: οτο(ι: 

r\Ϊ\/\ΙΩΝΙΟΙ Ιι\ΚΛ�. Kt1\_)tt(%)i Λντωνίοι1 : Ιlϊ\_)ί Δημιω1\.1Ί'ίιι: Τπι'ιιηη ί,. 

Ι Ιι'μ:ττη 7. .-\ /ΥΙ"Ι :Ϊ\ 11 �- Γι1(1\_1γο: ΛιΗΓινη:: 11 %ιιτtί\_)·/ψ1η των ί'\ωμ1Γ1ν τη: t1i.l%1j:

τιlί Hf ιj :. 1 ι:τ()ι'ιΗ ,ιr ι,·,ντιι: την Ηι\1Ί'1Ί<ι τη: :τλιιl'ητι %1i: <Hf υί1Jυ: 

Τι11' Ί Ιi.ιι11 1 • 11 Ι'ψιιJΤη η';,:νη μίιι: ιιί.;ηιι1%1j: μπιΗ 1οίι,ιι11�:. 

Πιψ1ωπι 11j S. ΙΞΙ II ΚΟΥ Ι)Ο�.1Ξί.1'111Jϊι1η ι1ι•t1jτηι1η μι· (Ι(μιι:

(-)ιΊ Ιί 111ι1 ίu-Ν ιΊι /Ξ:τ11;,:1j-l lι tΊ'%Οι ψιι 1:Ί()ίηοη 

Κι•ι11ιι%1j llJ. ΙΞ1.ι'\\_)ιψ1j ιπ 1ιι1;ιιιιοί.0Ί'ι%ιi ;ιιΓι\}ο Ιι•νωτίιωη 

(:τi.ηιlί1ι1 ιψιι-:: Ι Ιίνιί%ίι: ι\Ι'ιί%ί,ιl'ι,·1ι11'ων) 

Δπ 1η'\_){( 11. ϊl Ι:\ΊΊ:\. :\\'()1%Τ1] ί!l'l)jτηι1η μ,· Ι)f'!Η(: ο γι1ίιrο: ΤΟ1 1 ΙΞ:τί%(ΙlΙLΗΙl1 

Τ\_)ίτη 12. ΟΙ)<! 1 L:Υ�. Ει1Ί'Ι((1ίι:: !tιiνι1 γιιι Ht μι'ί.η τη: ιηοιί:

Π<t\_)CΙ.ΟΠt'Ι] 1.\ :\.\ΚΥΩΝ. ίΊ1ι'ι1_φ1: Ι3ω 1τι1ίl'<J:: 

ΙJΊ'ι-;ιωί.ι1·,,1 1.ιi: Γι·,•ιt\'Τlιψιi: %ιιι 110ι%ιi: Νιινιομιi: 

Kt\11((%)i 1
7
. Τιιι.τι%1] l'ι"Ι'ΙΙ.1] Ιt1Ι'ι'ίχι 1ι1η των Ϊ\/c"ί.ι,'ι\' (ιΓJι)(( :Ί\_)ΟlΗ'ί.ει1οη:: Ι lUΟ;τμ) 

ΔH1H'\_1tt 1 �- .-\Θ/ 1 Νλ �:τt; \_)ο: Πιψιιοπι•ιί:: 1-1 ίΊ·/οl'ιί: ι.rιι η Δι•(ι: 

Τ\_)ίτη ιιJ_ Ι/ ι\1O�. /Ξιι11jγηι1η ι1ι1t1jτηι1η ΟΗ1ι1οιrιι.ι1t1 ΙJ(μrπ<1: 

Τπc'ιι11η ]). .-\Ϊ\/ί\ΙΩΝ/O� �λΚΑΣ ΓΗ1χ1γιο: Γιυν\'ίtι'\cίι.η:: 

Ο �:τιι1ιτιι �ιιιi: ( Ι l\η 11ιιιτιιηιιi:) ι �την /\Ι((tιί.ίιι 

Πc'μ:ττη 21. λl)ΤΕί\11�. ί\Ιιιι1ίιι Β(ιγl((: ΕΠΤλ ΛΩΤΟΙ: Οι Ε:ττ(ι Πίii.f: :τΙJυ: την

IΞιΗ>ΙΤfQΙ%!] Λφ;:τ\'1ι1η. Ttt\'τι11%1j Διι'Ηιι�ι.rιί.ίιι. i'vlc' \_)o: 1 'Kt;%i.o: Β 

Πιιι1ιιι11.ιΊ'1\ ��- ΕΠΙΚΟΊΊ)Ο� Δημ1iτι1η: Δci.η:τt'τgυ:: H011.1j ;,:ω(Jί: Πίιπη

Τι1ίτη 2(1. (ΨΦLΞΥ�. ΙΞ1111jγηι1η ()l1l)jτηι1η l)t'()()()(ΓΙΙ.()l' Οt'μιπο: 

Πιιι1ιιι11.ιΊ·1i :lJ. λ.\ΚΥΩΝ. ΓΗ,·1ι\'Ιι1: Γι.ιig-,•ι.ιι:: Η Ιr"\}ιiτητιι τη: �(1)1j: 
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ΙΑ\ΟΥΑΡΙΟ� 

Κt'ι_>ιιιzη 211. Θωοι�φιιΊ \ΙιιιΙφιιι ιι ιι. ,, ίι> ϊ>tΙii.ίι> «!Ξι,Η�·:ιι::η ,πη 0ιΊ>ι1ι>ίι ίιι» Tl\l' Κ,ΙJ,ΠΙ\ 

\Ιι·ί.ι,1\,ιι1_1ι>:1ι1t·i.ι1t• __Ίιιιί.,,·;ιι,ιι,>:. 

ΦΕΒΡΟΥΛΡΙΟΥ 

Κt'ι_•ιιι;,:tj 2-1. Οιιιί.ίιι \ι'ί.η .\ϊιι,νίι�ιι __Ίι1ιί.,,·:ι,1t1ι1:. 

ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΣΊΌΑ «J\ΙΙΝΩΣ». ΚΡΗΤΙ-1 

Ιι-\Γ\ΟΥ ΛΡΙΟΣ 

ΦΙΞΒΡΟΥ ΛΡΙΟΣ 

Κ,ιινιr,1•ι;,:ιi: lιΗιi;- :-\:τοιΗΊIΙ1_1ωοη ;,:ιιι lΞΙ'ι\l'Ι'ιί.1ιιr,ι1η 

1ΑΡΊΊΟΣ 

Υπ�Ηιιοilψ1j :-\ντίί.ηψη 

ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ·111>οκ1>JΣ', ΚΕΦΛΛΟΝΙΑ 

ΙΞ1_1-ι1ωίι:: π1Ίν11111ω j�ιj',i.ίo: «Τι 1 Κί.ι ι,�ί τη: Θι, Ηiι Η/ ίι,.:,, 

Πu.ρω:u.ί.ούμε του; υυνbρομητέ; τοι 1 ποιοbι-ι.οι1 JΛJΣΟΣ νυ 1ιεgι
μνοί•ν τcυτω.ί. ΊlU. την ι;6<r,ί.ηοη τη; πψ;ιυ.: οι•νι\>ομ11; τοι•;. η 
ο:τοίu. u.νέgzη:τυι στο :τοο6 των 15 L ·,ιιu. Εί.ί.cίι')υ & Κι1:τψJ -ι.υι 

2()(:: Ίιυ. το ι;ωη:gι-ι.c5 (Δηί .. 4 τεύzη πηοίω; οι·ν ΗJ.zι 1 ι)ΙJΟ! ιι-ι.r1. έ';ο

bυ). Αν bιυ.μένπε στην ε:τυηzίu.. !ι:τοοείπ νυ ι:η-ι.οινr,JνΗπ 1ιε 
τοι .'; -ι.u.τcj_ τc5:τοι•; υ.νη:τροοr(ηοι•; μυ;. 



Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τιι. Γ�_)(ι.φ�·ίιι. τοι1 «ΙΛΙΣΟΥ» 
Βοω-ιοι1ι:_)ΗΗίου 25. ιι.' ίJQοφος. 
ε ί vuι cι. νοι Υ.τϊι. %ιίί) ε η μ ι_\_)<J. cι.π6 
l lJ.30 - 21.30. ι-·χηi; Σcψf)ύ.του
χαι Κυριυ.χ11;.

ΕΜΒΛΣΜΛΤΛ-ιΗ�Ι>ΕΕΣ 

Πuρωωλοίi με ιiπως ωτο
στ έ λ λ ε τε με Τ< ι. χι I b Q ο μι χ 11 
f;[tταγ1i προς: ΠεQιο διχύ 

«ΙΛΙ Σ Ο Σ» 

ΒΟΥΚΟΥΙ>ΕΣΤΙ ΟΥ 25, 

106,71 Αθ11να. 

Επίσης αποστ{λλετε με τρα
πεζιχ11 ε;τιτc1.γ1j μ6νο εις: 
Θεοσοφιχ1j Ετωρεία. Βου
χουρεσίου 25. 106 71. ΑΟ11να 
11 με χατuΟεση στον λογ/σμύ 
Εμποριχιjς Τρ((;τεζιι.ς: 
1 ΒΑΝ G R22 Ο 120 3380 0000 
0003 4 738 73-1-

ΑΝΤΠlΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ 

ΙΛΙΣΟΥ 

Κεφuλλονιιϊ Γ. Δωμυ.ντϊπο;. 
τηλ. 6lJ4433 I 000 

Β6λο;. Γ. Κουχουβίνο;. 
τηλ. 6946146 763 

κ , > Β , , ρητη. -Τ. uσιι.c.ο�η;. 
τηλ. 6937005048 

Θω/νίχη. Γ. 8CΙ.φειάδη;. 
τηί.. 231301 (1807 

ΤρίχCΙ.λu. Στ. Λιγάτσιχu;. 
τηλ. 69776 79184/ 

ΠάτρCΙ.. Σ. Ι'(γλέση;. 
τηλ. 6944907479 

Σύρο;. Π. Ζαραφωνίτη;. 
τηλ 6932327646 

Θράχη. Γ. Τρανωτούλου. 
τηλ. 6976488448 

Κv:τρο;. ΑΟ. Πu;ωbό7ΤΟLΙί.ο;. 
τηλ.00035724654511 

Τcι C{ρθρcι ;ωι 1 οημυσιείlοντω στο περιοδικό ΙΛΙΣΟΣ, 

crέρουν την Fι 1 Οι1νη των αρθρογρ(ιcrων για το περιεχό

με\'ό τυι 1 ς χcιι Oc'\' λυγοχρίνονται οίlτε απηχούν α;τα

ρcιιτ�jτω; τι; cι;τιiψt,ς τοt 1 ;τεριο διχοt•. 



ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: 

Στα Π6διυ τιη• Διδuσ%άi.οι1 
- Κρισναμούρτι ............. ................ .5€

Η Ε;έi.ι;η τη; Μιψq1j:: %ω τη; Ζω1j; - Άννη i\Ιπέζαντ .χ€. .. 5€
Πuοσt'·πιοη στην Πι..1uγμuτι%6τητu - Ν. Sι-ί R,1111 .. ............. ... 8€
Οι ΒuΟιΊτερε; Όψει; τη; Ζω1j; - Ν. Sι·ί Rηηι .............................. 8€
Ε:τιί.ογ1j Ιi.ωοιi - τιiμο:: I LJ59-6 I. τ()μο; 1 %:?.-ω.
τιiμο; 1966-70. τιiμοι 1973-7�. τιiμο; 19LJ 1. l lJLJ:?.. Ηiμο:: 1 LJLJ3 .. 12€
Τειizη Ιi.ισου 1976-99 ... . ........................................ ........... 1€
Τc:ί1zη Ιί.ωοί1 :?.000-2009 ....................... ........................................ 2€
Τεί1zη Ιλισοί1 :?.Ο 10 - ........................... . . ............................. 3€ 

Το Κί.ειδί τη; Θεοοοφίίί; - Έλενα 11. Ι\Ιπλαl\άτυκυ .............. 18€
Η Φων1j τη; Σιγ1j; - Έλενα fl. Μπλι11\<ί.τσκυ ........................... 10€
Τιι Πί_)<ιJΤcι Ι31jμιιτcι οτον Α:τοι.vυφιομιi - 'Ελενα 11. i\l πλuj\άτσzυ .... ΙΟε
Α6vατοι ΒοηΟοί - C. \,\ 1. Lendbe:lteι- ......... .................. ............. 10€
Σ' Ε%είνου:: :-ωυ ΠινΟοιi ν. - C. Υ\Ι. Le,HIIJe:ιteι· .......................... 8€
Οι Ε:ττά Κοομι%t'; Α%τίνε; - En1est \\ loo(I .. ........................ .. 1 li€
Το Φω; τη; Αοία:: - Sir E(l\vin Aι-nol(I ... ........................ � ... Sε
Γιιiγιcα %ω Α:τυ%L_)υφιομ<i; - Έλενα 11. Μπλαj\ιί.τιrκυ ............ 30€

Διuτιϊ-Jι-·ντυ.ι οτυ. %Ι-JJT[!Ι%(J. βι/1ί.ιο,-τωί.ι-ι'ο %ω 

(JTU. Ί[!U.((1-ι'U. τη:; Θ.ι·. /Jοι1%()/ 1 ψ(Jτ/01 1 25. 

ΓΓ /Ο(ι 7/

Τηλ.+Fax.210 3610%1 

Γη).. 2 1 Ο 3 6 2 Ο 7 Ο 2 

ΤαχυδQομιχή ή τηλεφωνική ΠαQαγγελία με αντικαταβολή

ο 
, 

Τ., νομu.τε:-τω\'l'�ω..... ... ....... .... ...... ...... ..... ... ηι.εcrωνο .............................. .

Οδός .................................. Αριθμός ......... Πόί.η .................. Τ.Κ ............ .. 



ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

από τις Θεοσοφικές Εκδόσεις 

C' W. Lcί:ιclbcί:ιtcr 

Σ' Εκείνους 
που Πενθούν 

C W. Lcί:ιdbeί:ιter 

Αόρατοι Βοηθοί 

EΓnest Wood 

Οι Επτά 
Κοσμικές Ακτίνες 

Sir Edwin AΓnold 

Το Φως της Ασίας 



Κυκλοφόρησε 
από τις ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

το έργο του C. W. Leadbeateι· 

ΖΩΗ ΣΤΟ ΕΠΕΚΕΙΝΑ 

Η Άλλη ,,Οψη του Θανάτου 
(Επιστημονική έρευνα - Προσεκτική καταγραφή) 

Υ:;τάρχει ζω11 μετά τον Οάνατο: Ποίi 
:;τηγαίνουμε: Τι είναι το καΟαρη1ριο και 
η γκρίζα ζώνη: Πώς αντιμετω:;τίζεται το 
στοιχειακό της ε:;τιΟυμίας: Γιατί ορισμέ
νοι άνΟρω:;τοι α:;τοβιώνουν :;τρόωρα: Τι 
συμβαίνει με τα μικρά :;ταιδιά: 

Αντικρούοντας την δεισιδαιμονία και 
τον crόβο :;τερί Οανάτου. ο συγγραcrέας 
ε;τιχειρεί να :;ταρουσιc:ίσει μιαν άλλη όψη 
του αναπόcrευκτοι1 αυτού συμβάντος και 
των :;τροεκτc:ίσαΔν του. Προσ:;ταΟεί να δQ)

σει σαcrεί; α,-ταντ11σει; στα διc:ίcrορα ερωη1ματα που ανέκαΟεν 
α,-τασχολούσαν τον άνΟρω:;το σε κάΟε ε:;τοχή. να κατc.ι,-τολεμ11σει την 
άγνοια :;του γεννά την δι•στυχία. να ωωλύνει τον ανΟρώπινο :πόνο 
και την αγωνία για την cαι[)λrια των :;τροσ(f ιλCJ)V :;τροσι[)πων. Αφιε
ρ<i>νει ένα μεγω.ο μέρο::: στην ύ:;ταρξη ο:;ττασιών. το crωνόμενο των 
ο:;τοίων :;τραΊμωεύεται με ιδιαίτερη :;τροσοχ11. ΊΊ είναι. πότε εμcrα
νίζονται και τι ε:;τιζητούν: !lcf)ς :;τρέπει να συμ.,-τrρι(f ερΟrί κανι ίς: 

Γ::;τι:;τλέον. :;ταραΟέτει τα σιψ.πρc:ίσματα rκτεταμένης ι'ρευνας 
:;τερί :;τνπματισμοίi. Οέτονπι; είiλοΊυ. ερωη1ματα. Τι είναι εκείνο 
:;του ε::τικοινωνεί: Υ:;τcί.ρχουν ε:;τι:;ττcf)σει: στο διcί.μεοο και τους συμ
ιιετέzοντε; σε μια :;τνπματιστικ11 συνεδρία: Ι l<i)ς ε:;τηρεάζπαι ένας 
νεκρό; α,-τό την :;τρακτικ11 αι•τή: Ποια είναι η Ο(ση τη::: Θεοσοφία::;; 

(rπλ. 370, μfyF-θος: 77Χ24, ι1. Ί. 25 () 

(Σιινr)ρομητfς ΙΛΙΣΟΥ & ΜΟ.η της Θ.Ι:. 20 () 

ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
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