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Η σύγχρονη εκπαίδευση, όπως και αυτή των προηγουμένων εποχών, βασίζεται πάνω σε 
αρχές συμμόρφωσης, τόσο κοινωνικής όσο και φιλοσοφικής, με πεποιθήσεις, θεωρίες και 
δοξασίες φιλοσοφικές, οι οποίες, είχαν σαν συνέπεια να δεσμεύσουν την ελεύθερη έκφρα-
ση της σκέψης του ανθρώπου και να υποδουλώσουν κάθε εκδήλωση της προσωπικότητάς 
του. 
Αυτή η υποδούλωση, αυτά τα δεσμά, είναι μεν τα ελαφρυντικά της ευθύνης του ατόμου, 
ως προς στις συλλογικές πράξεις της ανθρώπινης κοινωνίας, [αλλά δεν παύουν να είναι και] 
ακριβώς αυτά που παρεμποδίζουν την εκδήλωση και την βεβαίωση της ιδιαίτερης προσω-
πικότητας, όλων των ανθρώπων, τόσο ανδρών όσο και γυναικών. 
Η Μαρία Ρουτσίν, ιδρύτρια του Τάγματός του Κρίνου και του Αετού, αφιερώθηκε στην λύση 
αυτού του προβλήματος, που αφορά τόσο το άτομο όοο και την Συλλογικότητα. Βασίστηκε, 
για τον σκοπό αυτό, πάνω οε ορισμένους νόμους της Δημιουργίας και, παρ' όλη την 
τεράστια δυσκολία του προβλήματος, κατάφερε να το λύσει. 
Οι φυσικοί νόμοι της Ανομοιότητας και της Ομοιότητας ήταν το κύριο σημείο στήριξης. 
Πράγματι, κάθε ον μάχεται μέσα στην Φύση: 
•   για την επιβίωσή του. 
•   για την διατήρηση του είδους, καθώς και 
•   για την ελευθερία του και την ανεξαρτησία του. 
Το να στερείς την ανεξαρτησία ενός ατόμου. ισοδυναμεΙ με να αλλάζεις εντελώς την φύση 
του και αυτό το οποίον εκείνη μπορεί να εκδηλώσει. 
Αυτό το καταλαβαίνουμε καλά κάνοντας μία σύγκριση μεταξύ κατοικίδιων και άγριων ζώων 
του ίδιου είδους και γένους. 
Στους ανθρώπους, η ίδια σκληρή μάχη δίνεται για την κατάκτηση της ελευθερίας και της 
ανεξαρτησίας. 
Η αιτία αυτής της μάχης είναι ακριβώς αυτός ο φυσικός νόμος της Ανομοιότητας. Δύο 
άνθρωποι, εξ αυτού τούτου του γεγονότος της ανομοιότητάς τους, [ όταν συναντώνται ] 
επιζητούν να επιβληθούν ο ένας στον άλλο, για να μπορεί να επωφεληθεί, ο πρώτος (αυτός 
που θα επιβληθεί) από την επικαρπία των αρετών του δευτέρου. 
Αυτός, ο οποίος κατορθώνει να επιβληθεί του άλλου, δεσμεύει την ελευθερία του πλησίον 
του και τον υποτάσσει οε μια κατάσταση ' εξημέρωσης ' ( υποταγής ), για να επωφεληθεί 
από αυτόν ό.τι αυτός θα μπορούσε να παράγει ως εργασία υλική ή διανοητική. 
Ο δεύτερος, ο υπόδουλος, παρά την υποταγή του, βρίσκεται πάντοτε σε κατάσταση συνε-
χούς ανταρσίας και. εάν το αποτέλεσμα της επιβολής δεν τον έχει εντελώς εκμηδενίσει, 
ξεσηκώνεται κάθε τόσο για να ανακτήσει την ανεξαρτησία του. Σε αντίθετη περίπτωση, 
εκτελεί τις διαταγές του εξουσιαστή του. και δια της υπερ-παραγωγής που Στους αρχαίους 
χρόνους, αυτή ήταν η κατάσταση της Συλλογικότητας, γενικώς. Η Ελλάς, πρώτη αυτή αναγ-
νώρισε τα ολέθρια αποτελέσματα αυτής της αμοιβαίας δουλείας, και οι νομοθέτες της 
έδωσαν στους πολίτες της Ελλάδος καθεστώς που παρεμπόδιζε το έργο των εξουσιαστών: 
[την Δημοκρατία], 
Οι πολίτες της Αθήνας πραγματοποίησαν αυτήν την Δημοκρατική Πολιτεία σε όλη της την 
τελειότητά, όπως την φαντάστηκαν οι νομοθέτες. 
Τα διάφορα συγκεντρωτικά συστήματα εξουσίας μέοα στα έθνη, έκαναν να εξαοθενίσει 
αυτή η ωραία έκφραση της ανεξαρτησίας του ατόμου.  



Ο συγκεντρωτισμός της εξουσίας δημιούργησε μεγάλες αστικές συσσωματώσεις, συμ-
παγείς μάζες [ανθρώπων] που ζούσαν μέσα σε περιορισμένους χώρους, και υπαγόντουσαν 
σε μία μόνη διεύθυνση. Υποχρεωτικά, τα δικαιώματα των ελευθέρων πολιτών περιορί-
στηκαν λίγο-λίγο και επωφελούμενες της ευκαιρίας, οι ανθρώπινες φιλοδοξίες δημιούρ-
γησαν εκ νέου τα απολυταρχικά καθεστώτα. 
Χάρις στην Γαλλική Επανάσταση, ο άνθρωπος πολίτης μπόρεσε να ανακτήσει ένα μέρος των 
δικαιωμάτων του και της ανεξαρτησίας του. Εάν όμως τα πολιτικά καθεστώτα ανακούφισαν 
την ύπαρξη του ανθρώπου, τα κοινωνικά καθεστώτα παρέμειναν και παραμένουν πάντοτε 
τα ίδια, διότι ο άνδρας ή η γυναίκα ακόμα μάχονται, μέσα στην κοινωνία, για την απόκτηση 
της ατομικής τους ελευθερίας, ελευθερίας που πάντοτε βάλλεται από εκείνους τους οποί-
ους πλησιάζουν ή στους οποίους προσκολλώνται. 
Η Μαρία Ρουτσίν, για να επιλύσει αυτό το πρόβλημα συνέλαβε μια διδασκαλία που 
διαιρείται σε τρία μέρη [ και στα οποία ]: 
1)  Γνωστοποιεί στο άτομο τους λόγους της υποδούλωσης της προσωπικότητάς του. 
2)  Έχοντας δώσει αυτήν την γνώση, διδάσκει στο άτομο τα μέσα με τα οποία αυτό μπορεί    
     να απαλλαγεί από αυτήν την υποδούλωση. 
3) Του διδάσκει τα μέσα για να ενισχύσει, να αναπτύξει και να βεβαιώσει αυτήν την προσω-
πικότητα, αφού την απελευθέρωσε από τα δεσμά της. 
Τέλος, προκειμένου αυτή η προσπάθεια τής Σοφίας, να αντισταθμίσει τις απαιτήσεις τής 
Αγάπης και προκειμένου η τελειοποίηση του ατόμου να είναι ένα ευεργέτημα για την 
Συλλογικότητα, η Μαρία Ρουτσίν, συνέλαβε [ και έθεσε ] έναν ιερό σκοπό μέσα στο Τάγμα, 
ο οποίος είναι: 
Η Τέλεια Ελεημοσύνη. 
 
Υποσημείωση: 
Με τον όρο «Ελεημοσύνη» (Charite) εννοείται, από τους ιδρυτές του Τάγματος, η έμπρακτη Αγάπη 
του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, το Έλεος που κινητοποιεί την Αυθόρμητη Καλο-σύνη προς κάθε 
πάσχοντα. Δεν θα πρέπει να ουγχέεται με την έννοια του « οίκτου » ( λύπηση ). Σήμερα, στο Τάγμα, 
μιλάμε περισσότερο για « Αλληλεγγύη προς τους πάσχοντες », προκειμένου να αποφύγουμε αυτήν 
την συνήθη παρανόηση και παρέκκλιση. 

 


