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Ο άνθρωπος που παραμελεί την αλ11θεια που βρί
σκει στην ψυχή του, για ν' ακολουθ11σει το νεκρό της 
γράμμα, είναι υπηρέτης του χρόνου. 

Άφησε την ψυχ11 σου να εργάζεται σε αρμονία με 
την παγκόσμια διάνοια, όπως κάνει η αναπν011 σου με 
τον αέρα. 

Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ 

(Βιβλίο, Κανόνων και Αξιωμάτων) 
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ΘΕΟΣΟΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΤΟΜΥΣΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ 

Γεώργιος Σιβρής 

Κάθε σοβαρά σκεπτόμενος άνθρωπος είναι φυσικό να θέσει 

στον εαυτό του το εξής ερώτημα: Μέσα σ' ένα κόσμο που είναι βυθι

σμένος στον πόνο και τη δυστυχία, σ' ένα κόσμο σφοδρών συγκρού

σεων και αντιθέσεων στον οποίο κυριαρχεί ο φόβος, η αγωνία και η 

αβεβαιότητα, είναι δυνατόν να υπάρξει αληθινή χαρά, πραγματικ11 

ευτυχία που διαρκεί και δεν χάνεται; 

Είναι προφανές ότι η ευτυχία δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε μορ

φή ευχαρίστησης, και είναι εύκολο να διαπιστώσουμε ότι κάθε είδος 

ευχαρίστησης έχει σαν αναπόφευκτο επακόλουθο το αντίθετό της, 

που είναι η δυσαρέσκεια η οποία οδηγεί στην απογο11τευση. Ο Πλά

των είχε πει ότι η ευχαρίστηση και η δυσαρέσκεια είναι δεμένες από 

τα άκρα του ιδίου νήματος. Μόλις εκλείψουν οι συνθήκες και οι προ

ϋποθέσεις που μας προξενούν ευχαρίστηση, έρχεται το βλοσυρό πρό

σωπο της δυσαρέσκειας. Κι έτσι, η ζωή μας κυλάει στο φαύλο κύκλο 

των αντιθέτων όπου το καλό διαδέχεται το κακό, η χαρά τη λύπη κλπ. 

Αυτό, όπως λέγει ο Έρασμος, είναι το σκληρό πρόσωπο της Μοίρας 

ενώ κατά τον Πλωτίνο, ο άνθρωπος θέλοντας και μη είναι «μοιροκί

νητος». Στο τέλος γίνεται πεζός, κυνικός, και προσαρμόζεται σ' ένα 

είδος ζωής που στην πραγματικότητα μοιάζει μάλλον με θάνατο. 

Η διαιώνιση αυτής της κατάστασης - που χάνεται στα βάθη των 

αιώνων και έχει την αφετηρία της στην εποχ11 των πρωτόπλαστων, 
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από τότε δηλαδ11 που ο άνθρωπος γεύτηκε τον καρπό του Δένδρου 
της Γνώσης του καλού και του κακού και έγινε έτσι ένα σκεπτόμενο 
ον - έχει αποδυθεί σ' ένα σκληρό ανταγωνιστικό αγf/}να επιβίωσης 
κι επικράτησης και συνθλίβεται στις συμπληγάδες πέτρες των αντι
θέτων. Κάθε πράξη κι ενέργειά του στερείται λογικ11ς, κινείται στο 
χώρο του παραλογισμού και είναι αυτοκαταστροφικ11. Με τον τρόπο 
της ζω11ς του ο άνθρωπος καταστρέφει την υγεία του, σωματικ11 και 
ψυχικ11, καταστρέφει το περιβάλλον του και διαμορφώνει μια κοινω
νία η οποία κάθε άλλο παρά ανθρώπινη μπορεί να χαρακτηριστεί. 
Ψάχνει να βρει. τις αιτίες της κακοδαιμονίας και να τις διορθώσει. 
Τελικά όμως, κανένα από τα προβλ11ματα δεν λύνεται. Αντιθέτως, 
διαρκιύς αυξάνονται, διαρκιΔς οξύνονται και διερωτάται κανείς πώς 
είναι δυνατόν να αισθάνεται ένας άνθρωπος ευτυχισμένος όταν βρί
σκεται σε διαρκ11 ταραχιi, σε διαρκές άγχος κι ανυπομονησία, και 
προσπαθεί να ηρεμήσει με ψυχοφάρμακα και με διάφορα άλλα τε
χνητά μέσα; Έτσι τον έχει καταντ�1σει η αναζ11τηση του πλούτου και 
της υλικ11ς ευμάρειας. Επιθυμεί να αποκη1σει όλο και περισσότερα 
υλικά αγαθά, τα οποία στην πραγματικότητα δεν του χρειάζονται 
αλλά απλιύς του δίνουν μια πρόσκαιρη ευχαρίστηση. 

Όλα αυτά λέγονται όχι με πρόθεση καταγγελίας αλλά με την ελ
πίδα ότι μπορεί να βοηθηθεί ο καθένας μας, ώστε να συνειδητοποι11-
σει την κατάστασ11 του η οποία μοιάζει να είναι αδιέξοδη. Ευρισκό
μενη η ανθρωπότητα λίγο πριν το χείλος του γκρεμού, θεωρείται 
απολύτως αναγκαίο να συνέλθει και να δει ότι βαδίζει στον κατ11φο
ρο και ότι η αναγκαιότητα της αλλαγιiς είναι άμεση. Η περίφημη τε
χνολογικ11 πρόοδος καθίσταται πλέον η μεγαλύτερη απειλιi για το 
ανθρώπινο γένος. Ο ηλεκτρονικός υπολογισηiς τείνει να υποκατα
στ�1σει την ανθρώπινη σκέψη και δραστηριότητα. Αντί να λύσει τα 
διάφορα προβλήματα, η τεχνολογία δημιουργεί όλο και περισσότε
ρα μολύνοντας την ατμόσφαιρα και καταστρέφοντας επικίνδυνα το 
περιβάλλον με τη βιομηχανικ11 υπερπαραγωγ11. Η τρύπα του όζοντος 
έχει αλλάξει δραματικά τις καιρικές συνθ11κες του πλαν11τη ενώ κα
τασκευάζονται πυρηνικοί σταθμοί, νέα υπερσύγχρονα «έξυπνα» 
όπλα μαζικ11ς καταστροφιiς, και τα πυρηνικά απόβλητα έχουν 11δη 
αρχίσει να προκαλούν τερατογενν11σεις. Να μιλ11σουμε για την αλ
ματώδη αύξηση των καρκινοπαθών και την εξάπλωση άλλων ασθε
νειών; Μέσα σ· όλα αυτά είναι και η εκατόμβη του πολέμου της 
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ασφάλτου, ενώ οι κλινικές και τα νοσοκομεία δεν επαρκούν για την 

περίθαλψη των.ασθενών. Και όλα αυτά χάριν της πολυδιαφημισμέ

νης οικονομικής προόδου και της βιομηχανικής ανάπτυξης με τον 

ελεύθερο και αχαλίνωτο ανταγωνισμό. Τα είδη διατροφής, το ένα 

μετά το άλλο, θεωρούνται ακατάλληλα προς βρώση, διότι διαπιστώ

νεται ότι προκαλούν παρενέργειες στον ανθρώπινο οργανισμό. Σε 

πολλές περιοχές, οι βοσκότοποι είναι μολυσμένοι από τη ρύπανση 

του περιβάλλοντος και εμφανίζονται συνεχώς νέες ασθένειες στα 

ζώα. Τα φυτοφάρμακα και άλλα μέσα καλλιέργειας θεωρούνται 

καρκινογόνα, και μέσα σ' όλα αυτά οι επιστήμονες σκέπτονται να 

δημιουργήσουν κλωνοποιημένο άνθρωπο! Αλήθεια, δεν έχουν ακού

σει τους σοφούς που λένε ότι τίποτε δεν μπορεί να ζ11σει χωρίς ψυχή 

και ότι ο μόνος χορηγός της ψυχ11ς είναι ο θείος Δημιουργός, ο ζωο

δότης Θεός; Δεν πρόκειται για κινδυνολογίες ούτε για δημιουργία 

πανικού, μιλάμε απλώς για μια κοινωνία που κατεργάζεται με κάθε 

τρόπο την καταστροφή της. Πριν από εξήντα περίπου χρόνια ο 

Κρισναμούρτι είχε κάνει τις εξής προφητικές δηλώσεις: 

«/ l εκβιομηχάνιση και η μηχανή υπάρχουν και δεν μποροψιε να 

τα εξαφανίσουμε. Παίρνουν όμως τη σωcπή τους θέση μόνο όταν ο 

άνθρωπος δεν εξαρτάται για την ευτυχία του από τα πράγματα. Μό

νο όταν καλλιεργεί εσωτερικό πλο13το, όταν καλλιεργεί τους ακατά

λυτους θησαυρούς της πραγματικότητας. Χωρίς αυτά, η απλή εκβιο

μηχάνιση φέρνει ανείπωτη φρίκη. Με τους εσωτερικούς θησαυρο13ς, η 
εκβιομηχάνιση έχει τη σημασία της». 

Και δυστυχώς, σψιερα φαίνεται ότι επαληθεύεται σχεδόν πανη

γυρικά. Η εγωκεντρικότητα του ανθρώπου, κύριο χαρακτηριστικό 

της οποίας είναι η απληστία, τον κάνει να είναι αχόρταγος κι ανικα

νοποίητος. Όσο περισσότερα έχει, τόσο περισσότερα θέλει. Είχε πει 

ακόμη ο Κρισναμούρτι ότι ο εχθρός του ανθρώπου είναι η αίσθηση 

του «περισσότερου», που τον κάνει να μην είναι ποτέ ευχαριστημέ

νος με αυτά που έχει. Θεωρεί επίσης υπεύθυνο για όλα αυτά τον αν

θρώπινο νου, που κατευθύνεται από υλιστική σκέψη και που αργά ή 

γρήγορα θα μας οδηγήσει αναπόφευκτα σε μια τρομακτική κρίση. 

Το θέμα επομένως, δεν είναι τα προβλψιατα που ούτως 11 άλλως δεν 

θα πάψουν ποτέ να υπάρχουν, διότι ο κόσμος αυτός είναι ο χώρος 

των προβλημάτων. Παρατηρούμε δε πως όσο προσπαθούμε να επι

λύσουμε τα παντός είδους προβλήματά μας, τόσο αυτά αυξάνονται 
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και πολλαπλασιάζονται, και γίνονται πιο σύνθετα. Εάν ασχολούμα
στε με το οικονομικό πρόβλημα απλώς στο επίπεδό του, ασφαλώς 
ένα τέτοιο πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί - όπως_ υποστηρίζει ο 
Κρισναμούρτι και προσθέτει: 

«Εάν ασχολούμαστr. μ' ένα κοινωνικό πρόβλημα ε/τr. ατομικό r./τε 

οvλλογικό, ξέχωρα από το11 πνευματικό ιί φυχολογικό χαρακτήρα 

του, το πρόβλημα αυτό δεν μπορr./ ποτέ να λυθεί. Για να λύσουμε ένα 

συγκεκριμένο πρόβλημα οφε/λουμε να κατανοιίσουμε τον δημιουργό 

του προβλψιu.τος, και το να καταvοιjσουμr. τον δημιουργό του, ε/ναι 

σ/γουρα πολ1J πιο σημω,τικό από την κατανόηση του /διου του προ

βλψιατος. Διότι άπαξ και κατανοιίσουμε τον δημιουργό ιj κατασκευ

αστιί του, μπορούμε τότε να επιλ1Jσουμε το πρόβλημα». 

, Ετσι, η δυσκολία μας είναι να κατανο11σουμε όχι μόνο επιφα
νειακά, αλλά επίσης Θεμελιακά τον δημιουργό του προβλ11ματος, 
που είναι ο εαυτός, που είναι ο νους. Όσο ο νους ασχολείται με 
οποιοδ11ποτε πρόβλημα σε οποιοδιiποτε επίπεδο, το μόνο που μπο
ρεί να κάνει είναι να δημιουργιiσει περισσότερη αναστάτωση, πε
ρισσότερη αθλιότητα και περισσότερη σύγχυση. Αυτό βεβαίως, δεν 
σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να ασχολείται με τη βελτίω
ση των συνθηκιύν διαβίωσης, διότι είναι επίσης φυσικό να αναζητά 
την ασφάλεια στο υλικό επίπεδο. Όταν όμως η αναζψηση της 
ασφάλειας παίρνει ψυχολογικό χαρακτιiρα, τότε - όπως επισημαί
νει ο Κρισναμούρτι - καταστρέφουμε την υλικιi ασφάλεια. Είναι 
προφανές ότι πρέπει να έχουμε εξωτερικ1i ασφάλεια, πλην όμως, 
αυτιi εμποδίζεται από την επιθυμία να είμαστε εσωτερικά ασφα
λείς, με την εξιiς έννοια: 

«Εκε/νο που ε/ναι σημαντικό ε/1ιαι να ανακαλ1Jψουμε γιατ/ ο 1ιους 
προσκολλάται τόσο έντονα στις ιδέες, τις π/στεις και τα συμπεράσμα
τα, στα συστιjματα και τις μεθόδους. Διότι ε/ναι προφανές ότι όλες 
αυτfς οι προσκολλιjσr.ις, με την ελπ/δα της r.σωτερικιίς ασφάλειας εν
όφει, καταστρέφουν τελικά την r.ξωτερικιί υλικ1j ασφάλεια. Και βλέ
πουμε ότι οι π/στεις, οι Ι()έες και οι ιδεολογ/ες διαιρούν τους ανθρ(iJ
πους και προκαλούν καταστροφ-:ς, αθλιότητες και σύγχυση»

Θα πρέπει επομένως, να διερωτηθούμε γιατί ο άνθρωπος δίνει
τόσο τεράστια σημασία στις ιδέες, στους ανθρώπους και στην περι
ουσία. Θα πρέπει επίσης, να καταλάβουμε ότι στο χώρο του γνω
στού, που είναι η περιοχή της σκέψης, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει
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η εμπειρία του νέου, μια κατάσταση δημιουργίας που είναι πέρα 
από το νου και �πομένως, μια διαφορετική κατάσταση. Εάν θέλουμε 
συνεπώς, να βρούμε την πραγματικ11 ευτυχία, οφείλουμε να την ανα
ζητ11σουμε σ' ένα άλλο επίπεδο, σ' ένα διαφορετικό χώρο, σ' ένα 
«εξωκοσμικό» - θα λέγαμε - επίπεδο. Από τη στιγμή που για την ευ
τυχία μας εξαρτώμεθα από τα αποκη1ματα, τους ανθρώπους και τις 
ιδέες, τα πράγματα αυτά γίνονται πολύ σημαντικά για μας και η ευ
τυχία μάς προσπερνάει. Έτσι, η εξάρτηση είναι η άρνηση της ευτυ
χίας, όπως λέγει πάλι ο Κρισναμαύρτι. Κάθε μορφή προσκόλλησης 
στον εφψιερο κόσμο καταστρέφει την ευτυχία και επομένως, τίθεται 
επί τάπητος το θέμα της νοερής εκ του κόσμου απομάκρυνσης και 
της αναζήτησης της Αλ11θειας 11 του Θείου. Διότι αυτό είναι το μόνο 
πράγμα που είναι δημιουργικό. Είναι η μόνη θύρα διαμέσου της 
οποίας μπορεί κανείς να βρει εκείνη την ευτυχία που δεν είναι απλά 
παροδικ11, που δεν είναι εξαρτημένη. 

Μια βουδιστικ11 διδασκαλία λέγει ότι αυτός που επιζητεί την ευτυ
χία, θα πρέπει να απομακρυνθεί από το σκότος της άγνοιας και του 
πόνου, και να στραφεί προς το φως της φώτισης. Στη δε «Πολιτεία» 
του Πλάτωνα, ο κόσμος παρομοιάζεται με σκοτεινό σπήλαιο όπου οι 
άνθρωποι είναι δεσμώτες, και καλούνται να εξέλθουν απ' αυτό για 
να μπορέσουν να αντικρίσουν το φως του πνευματικού 11λιου, και να 
αισθανθαύν έτσι ελεύθεροι κι ευτυχισμένοι. Στη «Φωνή της Σιγ11ς» 
επίσης, ο κόσμος αυτός περιγράφεται ως η Αίθουσα της Άγνοιας, 
από την οποία ο μαθηη1ς καλείται να εξέλθει και να μεταβεί στην Αί
θουσα της Σοφίας, σε μια διαφορετικ11 δηλαδή κατάσταση, διότι μό
νον εκεί θα μπορέσει να βρει τη χαρά και την αγαλλίαση, σε μια νιρ
βανικ11 «ανυπαρξία». Μάταια επομένως, αναζητά ο άνθρωπος την 
ευτυχία στον εχθρικό και αφιλόξενο αυτό κόσμο. Μάταια επίσης, πι
στεύει ότι μπορεί να την αποκτ11σει με την εγωκεντρικ11 του φύση, 
που είναι η πηγή της δυστυχίας και το κέντρο του σκότους. 

Η ευτυχία είναι ένα αγαθό πνευματικό που προορίζεται για την 
ψυχή και αποκτάται - όπως διδάσκει η εσωτερική παράδοση - δια 
της αυτογνωσίας, που σημαίνει ότι θα πρέπει να γνωρίσουμε τον 
θείο εαυτό μας, εάν θέλουμε να γευθούμε τη χαρά της αληθινής ευ
τυχίας. Με άλλους λόγους, η ευτυχία απονέμεται σ' εκείνους που 
έχουν θυσιάσει την κατώτερη υπόστασ11 τους 11 τον θνητό χωριστό 
εαυτό τους, και έχουν αναπτύξει την αληθιν11 θεία φύση τους. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Rαιl/ια Βιιrιιίer - Dr. Jο/ιιι Algeo 

(Το πυ.ρακύ.τω κει'μενο πΕ·ρι{χει ερωτιjμυ.τυ. που τέθηκαν στη διύ.ρκΕ,α 

του Διεθνοιίς ΣιJJ ιrr)ρ{οιι της Ι Ιαγκόσμιας Θrοrτοφικιjς Εταιρει'ας που έγι11ε 

rττο Λr/γαι; /ιιdία, το Δ rκfμβριο 2005) 

ΕΡ: Μπορούμε να διδαχθούμε τη Θεοσοφία με άλλο μέσον 

εκτός από τη μελέτη των θεοσοφικών βιβλίων; 
ΑΠ: Είμαι πεπεισμένος ότι εάν αύριο καίγονταν όλα τα θεοσοφι

κά βιβλία του κόσμου, και εάν όλοι εμείς που γνωρίζουμε μερικά 
πράγματα για τη Θεοσοφία αποβιώναμε, έτσι ώστε να εξαφανιζόταν 
από το πρόσωπο της γης η θεοσοφικ11 διδασκαλία, το γεγονός αυτό 
δεν θα είχε καμία σημασία. Διότι την επαύριον, η Θεοσοφία θα επα
νεμφανιζόταν για άλλη μία φορά. 

Η Θεοσοφία δεν βρίσκεται μέσα στα βιβλία, δεν υπάρχει μέσα 
στο νου των ζωντανών θεόσοφων. Η Θεοσοφία βρίσκεται μέσα στην 
Καρδιά του Σύμπαντος και κατά συνέπεια, μέσα στην καρδιά κάθε 
ανθρώπου. Από εκεί προέρχεται και πουθενά αλλού. Από τα βιβλία 
και τις διαλέξεις μπορούμε να πληροφορηθούμε μερικά πράγματα 
σχετικά με τη Θεοσοφία, όπως επίσης από τις συζητ11σεις μας και
τους στοχασμούς μας, αλλά διδασκόμαστε τη Θεοσοφία μόνο όταν 
συντονίζουμε τις καρδιές μας με τη Μεγάλη Καρδιά του Κόσμου. 
Με τον τρόπο αυτό ναι, βεβαίως μπορούμε να διδαχθούμε τη Θεο
σοφία με άλλο μέσον εκτός από τα θεοσοφικά βιβλία. 

(/)ι: Jο/ιιι Algco) 

ΑΠ: Ο Sι-ί S,ιnkaracharya έλεγε: 
-- «Ποια είναι η χρησιμότητα των βιβλίων όταν δεν σας προσφέ

ρουν τη σοφία; Κι αν εσείς έχετε σοcρία μέσα σας, τότε τι σας χρειά
ζονται τα βιβλία;» 



Ιούλιος - Αύγουιπος - Σεmέμj1l_)ιος 2006 9 

Τα βιβλία μοιάζουν με τις σκαλωσιές ενός κτιρίου αλλά δεν είναι 
το ίδιο το κτίρι9. Αρκετές παραδόσεις μάς αναφέρουν τον περιορι
σμένο χαρακτ11ρα της γνώσης που λαμβάνουμε από τα βιβλία, καθώς 
και τη σπουδαιότητα της αυτογνωσίας. Δίχως την αυτογνωσία δεν 
μπορεί να υπάρξει αληθιν11 γνώση κανενός είδους, διότι τότε ερμη
νεύουμε τα λόγια των βιΒλίων με τρόπο που να ικανοποιεί εμάς και 
να συμφωνεί με τις απόψεις μας. Επομένως, δεν διδασκόμαστε μόνο 
από τα βιβλία. Ας μην ξεχνάμε ότι η Φύση μάς διδάσκει σε μεγάλο 
βαθμό. Η κα. Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ έγραφε ότι αν θέλουμε να ακο
λουθ11σουμε τα βήματα των Ερμητικών φιλόσοφων, πρέπει να ξεχά
σουμε όλα όσα είχαμε διδαχθεί προηγουμένως και να μάθουμε ένα 
καιναύργιο αλφάβητο στην αγκαλιά της μητέρας Φύσης. Ο Κρισνα
μούρτι επίσης έλεγε ότι πρέπει να πετάξουμε όλα τα βιβλία. Ωστόσο, 
επέτρεπε να τυπώνονται οι ομιλίες του δείχνοντάς μας με τον τρόπο 
αυτό ότι δεν θα πρέπει να δεχόμαστε τίποτα τοις μετρητοίς. 

Η αλήθεια δεν βρίσκεται μέσα στα βιβλία ούτε εμείς θα ελευθε
ρωθούμε πνευματικά ακολουθώντας τα αναγραφόμενα σ' αυτά. Η 
Θεοσοφία μαθαίνεται με τη μελέτη του εαυτού μας, με τη μελέτη της 
Φύσης και ολόκληρης της ζωής που υπάρχει γύρω μας. Ο στοχασμός 
είναι εξίσου απαραίτητος όπως και η παρατήρηση. Σε κάποια από 
τις Ουπανισάντ έγραφε ότι για να γνωρίσουμε το Μπράχμαν ( ουδέ
τερο) πρέπει να μάθουμε να ακούμε, να παρατηρούμε, να στοχαζό
μαστε και να διαλογιζόμαστε. 

(/�aclha Βιιιηίeι) 

ΕΡ: Σ' έναν κόσμο που κυβερνάται από νόμους, πώς ερμηνεύε
ται η ιδέα του ελέους; 

ΑΠ: Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο κόσμος κυβερνάται από νόμους; 
Μιλάμε για τους νόμους κάθε χώρας 11 για τις αποφάσεις των Ηνω
μένων Εθνών; Το σύμπαν κυβερνάται από αμετάβλητους κοσμικαύς 
νόμους και οι νόμοι αυτοί, δίχως αμφισβήτηση, αποτελαύν όλοι εκ
φράσεις της απόλυτης συμπόνιας, του ελέους που είναι έμφυτο σ' 
ολόκληρο το σύμπαν. Η πεφωτισμένη συνείδηση είναι συμπόνια, συ
μπαντικ11 συμπόνια. Οι νόμοι υπάρχουν προκειμένου να μας βοηθή
σουν να προοδεύσουμε στην πνευματικ11 μας εξέλιξη, αν και συχνά 
δεν τους αποδεχόμαστε επειδή δεν τους κατανοούμε και αντιδρά η 
προσωπική μας θέληση που είναι πολύ ισχυρή. Η κα. Άννη Μπέζαντ 
έγραφε στην αυτοβιογραφία της για τις μεγάλες δυσκολίες που συ
νάντησε όταν εγκατέλειψε την Εκκλησία (*) - τη φτώχια, την ψυχο-

(*) (Σημ. Ιλισού) Μετά το χωρισμό της από τσv ιερέα σύζυγό της 
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λογικ11 κακοποίησ11 της, τη συκοφαντία και δυσφ11μηση του χαρακη1-
ρα της και άλλα πολλά. Αλλά όταν αργότερα θυμ11θηκε τα yεγονότα 
του παρελθόντος της, παραδέχθηκε ότι αν είχε την ευκαι.ρια να ξα
ναζ11σει τη ζω11 της από την αρχ11, δεν θα επέλεγε να �ίην έχει δυσκο
λίες διότι απ' όλες αυτές είχε διδαχθεί ένα μάθημα. Κάθε εμπειρία 11 
και οδύνη στη ζω11 μας είναι μια ευκαιρία να διδαχθούμε. Η ζωή θέ
λει να μας ανυψώσει και οι συμπαντικοί νόμοι συνεργούν ιύστε να 
έλθει το καλό. Τόσο στην Ινδία όσο και στην αρχαία Ελλάδα, το 
Υπέρτατο περιγράφτηκε ως Αλ11θεια, Κάλλος και Καλοσύνη, Αγα
θόν. Επομένως, η καλοσύνη αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα 
όλων των φυσιολογικών πραγμάτων στον κόσμο. 

(Παd/1(1 Βιιιηίeι) 

ΑΙΙ: Η λέξη «νόμος» χρησιμοποιείται με δύο διαφορετικούς τρό
πους. , Ετσι, οι νόμοι που θεσπίζογται από τους νομοθέτες όπως και 
οι κανόνες που τίθενται από τους ανθρώπους αποτελούν το ένα είδος 
νόμων. Αλλά υπάρχουν επίσης οι φυσικοί νόμοι που δεν έχουν ορι
σθεί από κάποιον άνθρωπο αλλά αποτελούν τον τρόπο σύμφωνα με 
τον οποίο κινείται και κατευθύνεται καθετί στον κόσμο. Εάν με τη λέ
ξη «έλεος» εννοούμε τη συγχώρεση προς κάποιο συνάνθρωπό μας 
που καταπάτησε ένα νόμο, τότε μιλάμε για τους νόμους των ανθρώ
πων. Ένας δικαστι1ς μπορεί να δείξει. έλεος και να συγχωρ11σει. κά
ποιον στο δικαστι1ριο, αλλά κανείς δεν μπορεί να συγχωρ11σει όποιον 
καταπατάει τους νόμους της Φύσης. Δεν μπορούμε να καταπατι1σου
με τους νόμους της Φύσης, μπορούμε μόνο να συνεργαστούμε μαζί 
τους. 

Η αγγλικ11 λέξη «έλεος» (mercy) προέρχεται από τη Λατινι.κ11 
ιηiseΓicordia που σημαίνει κυριολεκτικά «μαλακ11 καρδιά» 11 συμπό
νια. Συμπόνια και μαλακ11 καρδιά είναι το ίδιο πράγμα και είναι 
εκείνο που διαπερνά το σύμπαν. Έτσι, πραγματικά δεν υπάρχει. δια
φορά ανάμεσα στο νόμο και το έλεος, όταν βέβαια αναφερόμαστε 
στον κοσμικό νόμο και όχι στον ανθρώπινο. 

(Dι· . .ln/111 Λlgeo) 

ΕΡ: Ασκώντας τον αλτρουισμό, συναντάμε ανθρώπους που
έχουν βέβαια ανάγκη βοήθειας αλλά τείνουν να γίνουν παράσιτα σε
βάρος μας. Πώς να χειριστούμε καλύτερα μια τέτοια κατάσταση;

ΑΠ: Φαντάζομε ότι όλοι μας είχαμε μια παρόμοια εμπειρία.
Όταν λοιπόν αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη ενός συνανθρώπου μας,
οφείλουμε να κάνουμε αμέσως κάτι ιύστε να τον βοηθ11σουμε. Αλλά
εάν κάνουμε μόνο αυτό, τότε δεν απομακρύνουμε την αιτία του προ-



Ιούλιος - Αύγοuιπος - Σεπτέμj1[!ιος 2006 1 1 

βλήματός του. Κατά συνέπεια, θα χρειαστεί να κάνουμε το ίδιο και 
την επόμενη φορά που θα παρουσιαστεί πάλι η ανάγκη του, και σ' 
αυτό δεν υπάρχει τέλος. Το άτομο που μας χρειάζεται συνεχώς, δεν 
γίνεται παράσιτο επειδ11 κάνει κάτι σε βάρος μας αλλά επειδ11 η δική 
μας αντιμετώπιση του θέματος δεν είναι η ενδεδειγμένη. 

Για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, δεν αρκεί να θεραπεύουμε 
τα συμπτώματα και την άμεση ανάγκη που προκύπτει εξαιτίας ενός 
προΒλήματός τους. Αν επισκεφθσύμε τον γιατρό επειδή νιώθουμε 
άρρωστοι κι εκείνος θεραπεύσει μόνο το σύμπτωμα - εάν έχουμε 
πονοκέφαλο και μας δώσει μια ασπιρίνη για να καταπραυνει τον πό
νο - δεν μας θεραπεύει από την αιτία του πόνου μόνο με αυτό. Κατά 
παρόμοιο τρόπο, ο αλτρουισμός δεν πρέπει να εφαρμόζεται για τη 
θεραπεία των συμπτωμάτων μόνο. Πρέπει βέβαια, να βοηθ11σουμε 
άμεσα για να απαλύνουμε τον πόνο του συνανθρώπου μας που υπο
φέρει αλλά τελικά, εκείνο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να τον 
ωθ11σουμε να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Πρέπει να παρέχουμε 
στους συνανθρώπους μας εκείνο που χρειάζονται ώστε να ξεπερά
σουν μόνοι τους το πρόβλημά τους. 

Υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι, αν δώσουμε σε κάποιον ένα σα
κούλι αλεύρι, του προσφέρουμε τροφή για μια εβδομάδα. Αλλά εάν 
του χαρίσουμε ένα σακούλι σπόρους σιταριού και τον διδάξουμε 
πώς να τους καλλιεργ11σει, τότε του δίνουμε τροφή για ολόκληρη τη 
ζωή του. Επομένως, ο σωστός αλτρουισμός δεν είναι να βοηθάμε 
απλά έναν συνάνθρωπο στην ανάγκη του, αλλά να τον βοηθ11σουμε 
να απελευθερωθεί από την κρυμμένη αιτία του προβλ11ματός του. 
Φυσικά, η αιτία όλων των προβλημάτων συν11θως αποκαλύπτεται ότι 
είναι η avidya ή «άγνοια» της Αλ11θειας. 

(Dι·. John Algeo) 

ΕΡ: Ποια είναι η θέση του γέλιου - χωρίς ανοησία ή επιπολαιό

τητα - στη ζωή ενός αφοσιωμένου και σοβαρού αναζητητή; 
ΑΠ: Αν ο αφοσιωμένος έχει 11δη προχωρήσει αρκετά στο μονο

πάτι της αναζ11τησής του, τότε θα είναι ένας Θεόσοφος που αποκτά 
σοφία. Καθώς εμβαθύνει σ' αυτήν, αντιλαμβάνεται ολοένα περισσό
τερο τι είναι αληθινό και τι δεν είναι αληθινό, τι είναι σημαντικό και 
τι είναι ασ11μαντο. Αντιλαμβάνεται ότι τίποτα δεν έχει ιδιαίτερη 
σπουδαιότητα και ότι τα περισσότερα πράγματα της ζωής είναι άνευ 
σημασίας. Όταν έχουμε καλ11 διάθεση και γελάμε, είναι το ίδιο 
πράγμα όπως όταν έχουμε αποκτήσει την αίσθηση της ορθής αναλο
γίας και της ισορροπίας, και αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε πως δεν 
πρέπει να παίρνουμε τα ασήμαντα πράγματα στα σοβαρά. Τότε λοι-
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πόν δεν έχουμε μόνο καλ11 διάθεση και αίσθηση του χιούμορ αλλά 
επίσης, ένα ανεκτικό πνεύμα υπό την ευρεία έννοια του όρου.'Εχω 
ένα σκύλο που συνεχώς κουνάει την ουρά του σε όλους τους ανθρώ
πους. Θα ψαν ανόητο εκ μέρους μου να νευριάσω και να πω: « Τι

ανόητο σκυλί, δεν πρέπει να το κάνει αυτό σε όλους». Αλλά ο σκύλος 
μου το κάνει διότι είναι ένα φιλικό ζώο και μόνο αυτό καταλαβαίνει 
και τίποτε άλλο. Μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τη ζω11 με αυτό το 
πνεύμα; Ακριβώς όπως δεν μπορούμε να κριτικάρουμε και να κατα
δικάσουμε το σκύλο που είναι αδιακρίτως φιλικός με όλους τους αν
θριύπους, μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα με καλ11 διάθεση και 
αίσθηση αναλογίας; Λέγεται ότι οι Διδάσκαλοι της Σοφίας έχουν ιδι
αίτερα ανεπτυγμένη την αίσθηση του χιούμορ, αλλά χιούμορ που δεν 
πληγώνει διότι δεν περιέχει ούτε επιπολαιότητα ούτε ανοησία. 

Οι άνθρωποι είναι αυτοί που είναι, και θα πρέπει να τους αποδε
χόμαστε έτσι όπως είναι και να νιώθουμε καλά μ' αυτό. Η ευχάριστη 
διάθεση και το γέλιο περικλείουν επίσης μια εκτίμηση προς το Νόμο 
που επιστατεί και φροντίζει ώστε όλα να προχωρούν ομαλά προς το 
καλό. Επομένως, δεν χρειάζεται να στεναχωριόμαστε ή να θυμώνου
με οτιδ11ποτε κι αν μας συμβαίνει. Όλα τα πράγματα διορθώνονται 
και ισορροπούν στη σωστιi τους ώρα. 

(Να{//1α Βιιπιίeι) 

ΑΠ: Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε χιούμορ 
και να γελάμε με τον ίδιο τον εαυτό μας. Εάν παίρνουμε τον εαυτό 
μας πολύ στα σοβαρά, τότε οδηγούμαστε στην ανάπτυξη ενός υπέρ
εγώ. Αν μπορείτε να γελάτε με τον εαυτό σας, τότε σύντομα θα κα
ταλάβετε ότι όλα τα ανθρώπινα πράγματα είναι γελοία. Και όταν 
κάποιος το αναγνωρίζει αυτό, τότε αντιλαμβάνεται πως η σχέση του 
με το σύμπαν είναι σωστ�i κι αρμονικ11- Ξέρετε, υπάρχει στον Κινέζι
κο και Ιαπωνικό Βουδισμό μια πολύ σημαντικ11 φιγούρα του Βούδα. 
Είναι ο Hotei 11 Pu-Tai, ο γελαστός Βούδας. Επομένως, το γέλιο δεν 
έρχεται σε αντίθεση με την αληθιν11 σοφία και στην πραγματικότητα, 
αν είμαστε αληθινά και βαθυστόχαστα σοφοί, τότε θα γελάμε. 

(Jo/111 Λlgeo) 

«Στο τέλος του δρόμου βρίσκεται η ελευθερία. 
, Εως τότε, ας υπάρχει υπομονιj» 

Κύριος Βούδας 

(Λπό το περιοδικό «Π1e Πιeωορ/ιί.s-Ι», Μάρτιος 2006) 
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Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ 

(Από την συλλογιj, «Collected Wι·iting5·», τόμος XVI) 

Η αρχαιότητα της Μυστικ11ς Διδασκαλίας αποδεικνύεται κα

λύτερα, αν εξετάσουμε σε ποια περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας 

βεβηλώθηκαν τα Μυστήρια και τέθηκαν στην υπηρεσία της προ

σωπικ11ς φιλοδοξίας δεσποτικών βασιλέων και πανούργων ιερα

τείων. Τα εμφανώς φιλοσοφικά και επιστημονικά σχεδιασμένα 

λατρευτικά «δράματα», τα οποία περιείχαν τις μέγιστες αλήθειες 

του Απόκρυφου 11 Πνευματικού Σύμπαντος καθώς και την κρυφή 

γνώση της ιερής μάθησης, υπέστησαν διωγμούς πολύ πριν από 

την εποχ11 κατά την οποία άνθισαν οι Σχολές του Πυθαγόρα και 

του Πλάτωνα. Ωστόσο, η αρχική αποκάλυψη της αλήθειας προς 

την Ανθρωπότητα δεν πέθανε μαζί με την ιερότητα των Μυστη

ρίων, διότι διατηρείται ακόμη σήμερα στις μυθολογικές εξιστο

ρήσεις, που είναι η κληρονομιά για τις μελλοντικές και πιο εξε

λιγμένες πνευματικά γενιές των ανθρώπων. 

Έχω γράψει στην «Αποκαλυμμένη Ίσιδα» ότι από την εποχή 

του Αριστοτέλη, τα Μυστήρια είχαν ήδη απολέσει την αρχικ11 

τους αίγλη και ιερότητα. Οι τελετουργίες τους είχαν ξεπέσει και 

σε αρκετά μεγάλο βαθμό μετατραπεί σε απλά ιερατικά θεάματα 

και θρησκευτικές απάτες και υποκρισίες. Δεν έχει νόημα να ανα

φέρουμε πότε εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και 

την Ευρώπη, εφόσον προς το παρόν, τα γεγονότα θεωρσύνται ως 

ιστορικά αποδεδειγμένα μόνο από την εποχ11 του Αριστοτέλη και 
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έπειτα, ενώ οτιδ1iποτε συνέβη πριν καλύπτεται από μια ιδιαίτερα 
πυκν1i ομίχλη όσον αφορά τη χρονολογία τους. Θα πω όμως ότι 
στην Αίγυπτο τα Μυσηiρια 11ταν γνωστά από την εποχ1i του Μέ
νες, και ότι οι αρχαίοι Έλληνες τα παρέλαβαν από τον Ορφέα. 

Σ' ένα άρθρο με τίτλο «Ί /ταν γνωστιj η γραφ1j στην Ινδία πριν 

από τον Πανίνι;» αναφέρεται ότι οι Pandus είχαν μια τεράστια 
αυτοκρατορία και είχαν διδάξει τα «θυσιαστικά» Μυστ11ρια σε 
άλλες φυλές από το 3.300 π.Χ. Πράγματι, όταν ο Ορφέας, ο γιος 
του Απόλλωνα 11 του Ήλιου έλαβε από τον πατέρα του την επτά
χορδη λύρα, σύμβολο του επταπλού μυστηρίου της Μύησης, αυτά 
τα Μυστ11ρια 11ταν 1iδη διαδεδομένα στην Κεντρικ1i Ασία και την 
Ινδία. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο Ορφέας τα έφερε από την 
Ινδία και όπως είναι γνωστό, έζησε πολύ πριν από τον Όμηρο 
και τον Ησίοδο. 

Την εποχ1i του Αριστοτέλη υπ1iρχαν ελάχιστοι Μύστες στην 
Ευρώπη, αλλά και στην Αίγυπτο ακόμη. Οι διάδοχοι εκείνων που 
είχαν παλαιότερα διασκορπιστεί κυνηγημένοι από το ξίφος δια
φόρων κατακτητών της Αιγύπτου, είχαν τώρα με τη σειρά τους 
διασκορπιστεί επίσης. Όπως 8.000 11 9.000 χρόνια νωρίτερα το 
ρεύμα της γνώσης έρεε αργά από τα υψίπεδα της Κεντρικ1iς 
Ασίας προς την Ινδία, την Ευρώπη και τη βόρεια Αφρικιi, έτσι 
γύρω στο 500 π.Χ. άρχισε να επιστρέφει στον τόπο απ' όπου είχε 
ξεκιν11σει τότε. Στη διάρκεια των δύο χιλιετιών που ακολούθη
σαν, χάθηκε σχεδόν ολοσχερώς η γνώση της ύπαρξης των μεγά
λων Μυστών. Ωστόσο, σε κάποιους μυστικούς και κρυφούς τό
πους, τα Μυστήρια γινόταν διατηρώντας την παλαιά τους αγνό
τητα. Ο «Ί-Ιλιος της Δικαιοσύνης» ακόμη έλαμπε ψηλά στον «ου
ρανό του Μεσονυκτίου» και, ενώ το σκότος απλωνόταν στο πρό
σωπο του προφανούς γνωστού κόσμου, υπ1iρχε ζωηρό το αιώνιο 
φως στα Άδυτα (ι:λλ. στο κι:ίμενο - Ιλισός) τις νύκτες, στη διάρ
κεια των οποίων λάμβανε χώρα η Μύηση. 

Τα αληθινά Μυστιiρια δεν είχαν γίνει ποτέ γνωστά. Τα Ελευ
σίνια και τα Μυστιiρια της Άγρας ψαν για τους πολλούς, και ο 
θεός «Ευβουλή» (ελλ. στο κι:ίμειιο - Ιλισός), «ο θεός της καλ1iς 
συμβουλ11ς», ο μέγας Ορφικός θεός 11ταν για τους νεόφυτους. 
Ποιος ψαν λοιπόν ο θεός των Μυστηρίων που οι συμβολιστές 
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μας εσφαλμένα θεώρησαν ως τον Ήλιο; Όποιος έχει την παρα
μικρ1i ιδέα για την εξωτερικ1i πίστη της αρχαίας Αιγύπτου, θα 
πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζει ότι για το πλήθος ο Όσιρις ήταν 
ο Ήλιος στον Ουρανό, «ο Ουράνιος Βασιλιάς», ο Ro - Imphab.

Ότι οι αρχαίοι Έλληνες αποκαλούσαν τον Ήλιο «οφθαλμό του 
Διός» και οι σύγχρονοι ορθόδοξοι Πάρσοι «οφθαλμό του Ορ
μούζ». Επιπλέον, ότι ο Ί-Ιλιος αποκαλούταν «πολυόφθαλμος» 
(ελλ. στο κείμενο - Ιλισός), «Θεός - Σωτιiρ» και «Θεός που σώ
ζει», «αίτιον της σωτηρίας» (ελλ. στο κείμενο - Ιλισός). Διαβάστε 
το κείμενο στον πάπυρο του P,φheronn1es που βρίσκεται στο Βε
ρολίνο καθώς και τη στ1iλη, όπως αποδόθηκαν από τον Aιιguste

Mariette - Bey, και θα δείτε τι λέγουν: 
«Δόξα σε σένα, ω Ί-Ιλιε, θείο τ{κνο ... οι ακτίνες σου μεταφέ

ρουν ζωή στους αγνούς και σ' εκείνους που είναι έτοιμοι .... Οι θε

οί (οι «Γιοι του Θεού»)που σε πλησιάζουν, τρέμουν από δέος κι 

ευχαρίστηση ... Εσύ είσω ο πρωτογεννημένος, ο Υιός του Θεού, ο 

Λόγος» 

Εκείνος που λαμβάνει τη Μύηση ονομάζεται «πρωτογεννημέ
νος» και στην Ινδία γίνεται dwija, «διπλογεννημένος» μόνο μετά 
από την τελικ1i και υπέρτατη Μύηση. Κάθε Μύστης είναι ένας 
«Υιός Θεού» και ένας «Υιός του Φωτός» όταν έχει λάβει το «Λό
γο», ενώ ο ίδιος γίνεται «Λόγος» όταν λάβει τις επτά θείες ιδιό
τητες ή την επτάχορδη «λύρα του Απόλλωνα». Η Εκκλησία έχει 
αρπάξει αυτούς τους όρους και βλέπει στις εκφράσεις των μυητι
κών τυπικών και των προφητικών εκφωνήσεων των Παγανιστι
κών Χρησμών, αόριστα κακά προμηνύματα για τον επερχόμενο 
Χριστό. Δεν υπάρχει τίποτε κακό σ' αυτές διότι τέτοια λόγια χρη
σιμοποιούνται για κάθε άξιο Μυημένο. 

Εάν οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνταν στα αρχαία ιερατι
κά κείμενα και τα ιερογλυφικά χιλιάδες χρόνια πριν από την 
εποχή μας, υπάρχουν σ11μερα τόσο στους ύμνους όσο και στις 
προσευχές της Χριστιανικ1iς Εκκλησίας, αυτό οφείλεται στο 
απλό γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν δίχως ντροπιi κι αναστολές 
από τη Λατινικ1i Εκκλησία με την ελπίδα ότι κανείς μεταγενέστε
ρος δεν θα τις αντιλαμΒανόταν ποτέ. Είχαν γίνει 11δη όλα όσα 



)(J «ΙΛΙΣΟΣ» πύχος 265 

ψαν δυνατόν να γίνουν ώστε να καταστραφούν τα πρωτότυπα 

παγανιστικά χειρόγραφα και άλλα κείμενα, και έτσι η Δυτικ11 

Εκκλησία αισθανόταν πλέον ασφαλ11ς. Ο Χριστιανισμός είχε βέ

βαια, δίχως αμφιβολία, τους δικούς του μεγάλους Διορατικούς 

και Προφ11τες όπως και κάθε άλλη θρησκεία άλλωστε. Αλλά οι 

διδασκαλίες τους και οι ισχυρισμοί τους δεν ενδυναμώνουν με 

τον αφανισμό των προκατόχων τους. 

Ο Πλάτων έγραφε πως όταν μιλούσε για την εκπόρευση του 

Αγαθού, εννοούσε τον Ήλιο διότι ο Ήλιος έχει μια τέλεια ανα

λογία με τον Πατέρα του. Ο Ιάμβλιχος αποκαλούσε τον Ήλιο 

«εικόνα της Θείας Νοημοσύνης ή Σοφίας». Ο Ευσέβιος, επανα

λαμβάνοντας τα λόγια του Πλάτωνα, ονομάζει τον ανατέλλοντα 

Ήλιο, την «ανατολψ> (ελλ. στο κείμενο - Ιλισός) Αρχάγγελο τον 

αρχαιότατο, προσθέτοντας ότι ο Αρχάγγελος που είναι «πολυώ

νυμος» (ελλ. στο κείμενο - Ιλισός) είναι ο Λόγος (Verbum) 11 Χρι

στός. Αν θυμηθούμε ότι η λέξη «sol» προέρχεται από το «solus», 

ο , Ενας 11 «Αυτός μόνος», και ότι το ελληνικό όνομα «Helios» ση

μαίνει «ο Ύψιστος», το νόημα αυτού του εμβλ11ματος γίνεται 

απόλυτα κατανοητό. Παρόλα αυτά, οι Αρχαίοι σημειώνουν μια 

διαφορά ανάμεσα στον Ήλιο και το πρωτότυπό του. 

Ο Σωκράτης χαιρετούσε τον ανατέλλοντα 11λιο όπως κάνει 

και ο σημερινός αληθινός Πάρσος 11 ο πιστός τού Ζωροάστρη. Ο 

Όμηρος και ο Ευριπίδης, όπως και ο Πλάτων αργότερα, ανέφε

ραν τον Δία - Λόγο (Logos), τη «Λέξη» 11 τον Ήλιο. Ωστόσο οι 

χριστιανοί ισχυρίζονται ότι, εφόσον ο χρησμός για τον θεό Ιαώ 

υπέδειξε τον Ήλιο - «Είναι ο Ί-Ιλιος», και ότι «ο Ιωί> είναι ο Ιεχω

βά», τότε: 

«Ο Ιεχωβά των tΊ3ραίων 1jταν πολύ γνωστός στους Παγανιστiς 

και στους Έλληνες» (De Mirville, «Des Esprits») 

Το πρώτο μέρος της παραπάνω υπόθεσ11ς τους δεν έχει καμία 

σχέση με το δεύτερο όπως φαίνεται, και η κατάληξη δεν μπορεί 

με κανένα τρόπο να θεωρηθεί σωστή. Αλλά ενώ οι χριστιανοί 

φανερώνουν ιδιαίτερη ανυπομονησία να αποδείξουν την ταυτό

τητα των δύο αυτών, οι Αποκρυφιστές δεν προτάσσουν τίποτε 
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εναντίον του αλλά σ' αυτιi την περίπτωση ο Ιεχωβά είναι επίσης 

ο Βάκχος. Είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι οι σημερινοί πολι

τισμένοι χριmιανοί παραμένουν ακόμη τόσο απελπισμένα προ

σκολλημένοι στα «φουστάνια» των ειδωλολατρών Εβραίο-Σαβα

ταίων και άλλων ηλιολατρών όπως ο όχλος της Χαλδαίας - και 

ότι αποτυγχάνουν να αντιληφΟούν πως ο μετέπειτα Ιεχωβά είναι 

μόνο ένα εβραϊκό παράγωγο του Ya-va, 11 Ιαώ των Φοινίκων. 

Και ότι, με λίγα λόγια, το όνομα αυτό ήταν το μυστικό όνομα 

ενός θεού των Μυστηρίων, ενός από τους πολλσύς Κάβειρους. 

«Ύψισtος Θεός» 11ταν μόνο για ένα μικρό έθνος αλλά ποτέ δεν 

θεωρ11θηκε ως τέτοιος θεός από τους Μύστες που κατηύθυναν τα 

Μυστήρια. Για εκείνους ψαν μόνο ένα Πλανητικό Πνεύμα προ

σκολλημένο στον ορατό Ήλιο, και ο ορατός 11λιος είναι μόνο το 

κεντρικό άστρο του συστ11ματός μας και όχι ο Κεντρικός Πνευ

ματικός Ήλιος. 

«Και ο Άγγελος τον Κυρίου 1-'ίπε: 'Γιατί ρωτάς το όνομά μου 

αφού βλι-'πεις ότι είναι κρυφό;'» 

(Βασιλείς, ΙΙ) 

Όπως και να είναι, η ταυτότητα του Ιεχωβά του όρους Σινά 

με το θεό Βάκχο δύσκολα αμφισβητείται, και πρόκειται σίγουρα 

για το Διόνυσο - όπως αποδείχθηκε στην «Αποκαλυμμένη Ίσι

δα». Σε οποιοδ11ποτε τόπο λατρευόταν ο Διόνυσος υπ11ρχε μια 

παράδοση για τη Νύσσα και ένα σπήλαιο μέσα στο οποίο μπο

ρούσαν να επικοινων11σουν με το θεό. Στη Σκυθόπολη 11 Betl1-

San της Παλαιστίνης υπήρχε μια τέτοια παράδοση, και το ίδιο 

υπήρχε στο όρος Παρνασσός. Αλλά ο Διόδωρος γράφει ότι η 

Νύσσα βρισκόταν ανάμεσα στη Φοινίκη και την Αίγυπτο. Ο Ευ

ριπίδης αναφέρει ότι ο Διόνυσος 11ρθε στην Ελλάδα από την 

Ινδία, και ο Διόδωρος προσθέτει: 

«Ο Όσιρις μεγάλωσε στη Νύσσα, στην Αραβία την Ευτυχισμέ

νη. Ί !ταν γιος τον Διός και πιjρε το όνομά τον από τον πατ{ρα 

τον και τον τόπο της γέννησής τον, 'Διό-ννσος', ο Ζευς ή ο Δίας 

της Νύσσας. Στην Ελλάδα ο Διόνυσος ήταν δεύτερος μόνο μετά 

τον πατέρα τον Δία, και ο Πίνδαρος λέει ότι ο πατέρας Ζευς κυ

βερνά όλα τα πράγματα και ο Βάκχος επίσης. Εκτός Ελλάδος, ο 
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Βάκχος 1jταν ο ισχυρός 'Ζαγρεύς ο ύψιστος των θεών', και αυτόν 

υπηρετο15σε και λάτρευε ο Ορφε15ς, ο ιδρvηjς των Μυστηρ(ων». 

Τώρα, εκτός κι αν θεωρ11σουμε ότι ο Μωϋσ11ς 11ταν ένας μυη
μένος ιερέας, ένα Μύστης, όλες οι πράξεις του οποίου περιγρά
φονται με αλληγορικό τρόπο, τότε θα πρέπει να παραδεχθούμε 
ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι Ισραηλίτες του λάτρευαν τον Βάκχο. 

«Κι ο ΜωiΊσ1jς έκτισε ένα βωμό και του έδωσε το όνομα Ιεχω-

βά Νύσι» (Έξοδος, XVII)

Ί-Ι, Ιαώ-νύσι 11 πάλι, Διόνυσο. Για να ενισχύσουμε αυτ�i τη δ11-
λωση, θα πρέπει να θυμηθούμε επίσης ότι ο τόπος όπου ο Όσι
ρις, ο Ζαγρεύς 11 Βάκχος των Αιγυπτίων γενν11θηκε ψαν το όρος 
Σινά, που αποκαλείται από τους Αιγυπτίους όρος Νύσσα. Ο χάλ
κινος όφις 11ταν ένα nal1asl1 και ο μ11νας του εβραϊκού Πάσχα λε
γόταν Nisan. 
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ΣΟΥΦΙΣΜΟΣ 

Η προσπάθεια 

Ότάν ρώτησαν τον Ζαϊν Ελ Αμπιντίν σχετικά με την προσπάθεια 
και τον πλούτο, εκείνος είπε: 

-- «Οι πλούσιοι βρίσκουν καταφύγιο στον πλούτο και τον κάνουν 
είδωλό τους. Οι φτωχοί βρίσκουν καταφύγιο στη φτώχια και την κά
νουν δεσμά τους. Μόνο οι σοφοί ξέρουν το πραγματικό νόημα και 
την αξία των αντικειμένων και των προσπαθειών, καθώς και τις περι
στάσεις και το λόγο για τον πλούτο και την επίδειξη, ή για το αντί
στροφο» . 

Η ανώτερη γνώση 

Ρώτησαν κάποτε τον Αμίς: 
-- «Τι είναι σουφισμός;» 
Κι εκείνος απάντησε: 
-- «Ο 2.ουφισμός είναι αυτό που πετυχαίνει να φέρει στον άνθρω

πο την ανώτερη γνc.vση.» 

-- «Αλλά αν εγώ εφαρμόσω τις παραδοσιακές μεθόδους που 
έχουν παραδώσει οι Διδάσκαλοι, αυτό δεν είναι Σουφισμός;». 

-- <<Αυτό δεν είναι Σουφισμός αν δεν επιτελέσει τη λειτουργία του 
για σένα. , Ενας μανδύας δεν είναι πι.α μανδύας αν δεν κρατάει έναν 
άνθρωπο ζεστό». 

-- «Ώστε ο Σουφισμός αλλάζει;» 
-- «Οι άνθρωποι αλλάζουν, και οι ανάγκες αλλάζουν. Ώστε αυτό 

που ψαν κάποτε Σουφισμός δεν είναι πια 2.ουφισμός. Ο Σουφισμός», 
συνέχισε ο Αμίς, «είναι η εξωτερική όψη της εσωτερικής γνώσης, που 
είναι γνωστ1j σαν ανώτερη γνώση. Ο εσωτερικός παράγοντας δεν αλ
λάζει. Το όλο έργο επομένως, είναι η ανώτερη γνώση συν η ικανότητα 
που παράγει τη μέθοδο. Αυτό που εσύ ευχαριστείσαι να ονομάζεις 

Σουφισμό, ε(ναι η μν1jμη της παλιάς μεθόδου» . 

(Από το βιβλίο, «Στο Δρόμο της Σοφίας των 2.ούφι») 
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ΗΣΚΕΨΗ 

Κρισναμούρτι 

(Απόσπασμα ομιλίας του στο πανεπιστιjμιο Bakeley, Cα/ίfοιηία) 

(Μετάφραση, Μαρία Μελισσαροπούλοv) 

Τι είναι σκέψη ( σκέπτεσθαι); Είναι δυνατόν για τη σκέψη να 
φθάσει σ' ένα τέλος; Η ερώτησιi μας ακούγεται μάλλον τρελιi αλλά 
δεν είναι. Είδατε χθες ένα ηλιοβασίλεμα, οι λόφοι 11ταν έκτακτα 
φωτισμένοι μέσα στο φως του 11λιου που έδυε και υπιiρχε μια δόξα, 
μια ομορφιά που σου έδινε μεγάλη χαρά. Μπορεί κανείς να το 
απολαύσει αυτό τόσο ολοκληρωτικά ώστε να τελειώσει, να μην το 
μεταφέρει στο αύριο; Αυτό είναι δυνατόν μόνο όταν κατανο11σεις 
την όλη δομιi και φύση της σκέψης. 

Για τους περισσότερους από εμάς, το να σκεπτόμαστε έχει γίνει 
εξαιρετικά σημαντικό. Ποτέ δεν καταλαβαίνουμε ότι η σκέψη είναι 
πάντοτε παλιά, η σκέψη δεν είναι ποτέ νέα, η σκέψη δεν μπορεί να 
είναι ελεύθερη. Μιλούσαμε για την ελευθερία της σκέψης, που εί
ναι σκέτη ανοησία, που σημαίνει ότι μπορείς να εκφράζεις ό,τι θέ
λεις, να λες ό,τι σου αρέσει. Αλλά η σκέψη, αυτιi καθαυτιi, δεν είναι 
ποτέ ελεύθερη, γιατί η σκέψη είναι η απόκριση της μν11μης. Καθέ
νας μπορεί να το παρατηρ11σει αυτό για τον εαυτό του. Η σκέψη εί
ναι η απόκριση της μν11μης, της εμπειρίας, της γνώσης. Η γνώση, η 
εμπειρία, η μνήμη είναι πάντοτε παλιές, έτσι και η σκέψη είναι πά
ντοτε παλιά. Γι' αυτό η σκέψη δεν μπορεί ποτέ να δει κάτι νέο. 

Κατανοεί κανείς ότι η σκέψη πρέπει να λειτουργεί αντικειμενι
κά, αποτελεσματικά, λογικά, υγιcΔς. Όταν πηγαίνετε στο γραφείο 11 
οτιδ11ποτε κάνετε, η σκέψη πρέπει να λειτουργεί, αλλιώς δεν μπο
ρείτε να κάνετε τίποτε. Αλλά από τη στιγμιi που η σκέψη εκτρέφει 
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και συντηρεί ευχαρίστηση 11 φόβο, τότε γίνεται αναποτελεσματική. 
Τότε δημιουργεί αναποτελεσματικότητα στην ανθρώπινη σχέση και 
γι' αυτό προξενεί σύγκρουση. Έτσι κανείς δεν διερωτάται αν είναι 
δυνατόν να υπάρξει ένα τέλος στη σκέψη σε μια κατεύθυνση, κι 
όμως η σκέψη να λειτουργεί στην ύψιστη αποδοτικότητά της. Μας 
ενδιαφέρει αν η σκέψη μπορεί να απουσιάζει όταν ο νους βλέπει 
το ηλιοβασίλεμα σε όλη του την ομορφιά. Μονάχα τότε βλέπεις την 
ομορφιά τσύ ηλιοβασιλέματος, όχι όταν ο νους είναι γεμάτος σκέ
ψεις, προβλήματα, βία. Αυτό σημαίνει, αν το έχετε παρατηριiσει, 
ότι τη σrιγμή που βλέπετε το ηλιοβασίλεμα η σκέψη απουσιάζει. 

Κοιτάζετε αυτό το θαυμάσιο φως στα βουνά, είναι μια μεγάλη 
χαρά και σ' αυτή τη στιγμή η σκέψη δεν έχει απολύτως καμία θέση. 
Αλλά την επόμενη στιγμιi η σκέψη λέει: «Πόσο θαυμάσια θα ήταν, 

πόσο όμορφα, θα ήθελα να μπορούσα να το ζωγραφίσω, θα ήθελα 

να μπορούσα να γράψω γι' αυτό ένα ποίημα, θα ήθελα να μπορούσα 

να πω στους φι'λους μου τι ωραίο πράγμα είναι», ή να λέει: «Θα ήθε

λα να δω ξανά αυτό το ηλιοβασι'λεμα αύριο». Τότε η σκέψη αρχίζει 
τις πονηριές της, διότι μετά λέει: <<Αύριο θα έχω ξανά την ευχαρί

στηση», και όταν δεν την έχετε υπάρχει πόνος. Αυτό είναι πολύ 
απλό κι εξαιτίας αυτής της απλότητάς του, χάνεται. Όλοι θέλουμε 
να είμαστε τρομερά έξυπνοι, όλοι είμαστε τόσο πονηρεμένοι, δια
νοούμενοι, διαβάζουμε τόσο πολύ. Ολόκληρη η ψυχολογικ11 ιστο
ρία της ανθρωπότητας βρίσκεται μέσα στον καθένα μας ( όχι ποιος 
ήταν βασιλιάς και τι είδους πόλεμοι έγιναν κι όλος ο παραλογισμός 
των εθνικοτψων). Όταν μπορέσεις να το διαβάζεις αυτό μέσα σου, 
τότε έχεις καταλάβει. Τότε είσαι ένα φως για τον εαιπό σου, τότε 
δεν υπάρχει αυθεντία, τότε είσαι πραγματικά ελεύθερος. 

Λοιπόν το ερώτημά μας είναι: Μπορεί η σκέψη να σταματήσει 
να παρεμβαίνει; Είμαστε παγιδευμένοι στις πονηριές που κάνει η 

σκέψη. Όμως ο καθένας αναγνωρίζει επίσης την εξαιρετικ11 σημα

σία της σκέψης. Όταν πηγαίνεις στο γραφείο, όταν κάνεις κάτι τε
χνολογικό πρέπει να χρησιμοποιείς σκέψη και γνώση. Βλέποντας 

όλη την πορεία από την αρχ1i αυτ11ς της ομιλίας μέχρι τώρα - βλέ

ποντας αυτό το σύνολο, διερωτάται κανείς: Μπορεί η σκέψη να εί
ναι σιωπηλή; Μπορεί κανείς να συμμετέχει ολοκληρωτικά στην 
ομορφιά του ηλιοβασιλέματος, χωρίς η σκέψη να φέρνει το ερώτη
μα της ευχαρίσrησης; Παρακαλώ παρακολουθείστε το αυτό. Τότε η 
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συμπεριφορά γίνεται σωση1. Η συμπεριφορά γίνεται ενάρετη μόνο 
όταν η σκέψη δεν καλλιεργεί εκείνο που αυτ�1 θεωρεί σαν ενάρετο 
και που τότε γίνεται ανίερο και άσχημο. Η αρετ�1 δεν συνδέεται με 
το χρόνο 11 τη σκέψη, που σημαίνει ότι η αρεη1 δεν είναι παράγωγο 
της ευχαρίστησης ή του φόβου. 

Λοιπόν τώρα το ερώτημα είναι: Πώς είναι δυνατόν να κοιτάζου
με το ηλιοβασίλεμα χωρίς η σκέψη να υφαίνει γύρω του ευχαρίστη
ση 11 πόνο; Μπορεί κανείς να κοιτάζει αυτό το ηλιοβασίλεμα με τό
ση προσοχή, με τόσο πλ11ρη συμμετοχ11 σ' αυt11 την ομορφιά ώστε 
όταν το έχει δει, το ηλιοβασίλεμα έχει τελειώσει και δεν το μεταφέ
ρει η σκέψη σαν ευχαρίστηση για αύριο; Όταν βλέπετε το ηλιοβα
σίλεμα και εισδύει η σκέψη, να έχετε επίγνωση γι' αυτό. Να έχετε 
επίγνωση για το ηλιοβασίλεμα και για τη σκέψη που υπεισέρχεται. 

Μη διώχνετε μακριά τη σκέψη. Να έχετε επίγνωση όλης αυτ11ς της 
κατάστασης χωρίς επιλογές. Δηλαδ11, το ηλιοβασίλεμα και τη σκέ
ψη που εισδύει μέσα σ' αυτό. Τότε θα βρείτε αν έχετε τέτοια επί
γνωση, χωρίς καμία επιθυμία να καταστείλετε τη σκέψη, 11 να αγω
νιστείτε αντίθετα στην παρεμβολ11 της σκέψης. Αν δεν κάνετε κανέ
να από αυτά, τότε μόνο η σκέψη ησυχάζει. 

Το να κοιτάζεις το ηλιοβασίλεμα χωρίς την παρεμβολ11 της σκέ
ψης απαιτεί τρομακτική πειθαρχία, αλλά όχι την πειθαρχία της 

συμμόρφωσης, όχι την πειθαρχία της καταπίεσης 11 του ελέγχου. Η 
λέξη «πειθαρχία» σημαίνει «να μαθαίνεις», όχι να συμμορφώνε
σαι, όχι να υπακούς - να μαθαίνεις για την όλη πορεία της σκέψης 
και για τη θέση της. Η άρνηση της σκέψης χρειάζεται μεγάλη παρα
τήρηση. Και για να παρατηρείς πρέπει να υπάρχει ελευθερία. Σε 
αυτ11 την ελευθερία γνωρίζει κανείς την κίνηση της σκέψης και τότε 
το να μαθαίνεις είναι ενεργητικό. 

Τι εννοούμε με τη μάθηση; Όταν κάποιος πηγαίνει στο σχολείο 
11 στο πανεπιστ11μιο μαθαίνει ένα πλ11θος από πληροφορίες, ίσως 
όχι πολύ μεγάλης σημασίας αλλά μαθαίνει. Αυτό γίνεται γνώση και 
μέσα από τη γνώση ενεργούμε, είτε στον τεχνολογικό τομέα ή σε 
ολόκληρο το χώρο της συνείδησης. Λοιπόν, πρέπει κανείς να κατα
νο11σει πολύ βαθιά τι σημαίνει η λέξη «μαθαίνω». Η λέξη αυτ�1 προ
φανώς είναι ένα ενεργό παρόν. Υπάρχει μάθηση (μανθάνειν) όλη 
την ώρα. Αλλά όταν αυτή η μάθηση γίνεται μέσον για συσσώρευση 
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γνώσεων, τότε είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Δηλαδ11, έχω 
μάθει από παλιά εμπειρία ότι η φωτιά καίει. Αυτό είναι γνώση. Το 
έχω μάθει και συνεπώς, δεν πηγαίνω κοντά στη φωτιά. Έχω πάψει 
να μαθαίνω. Και οι περισσότεροι από εμάς, έχοντας μάθει, ενερ
γούμε από αυτό το σημείο. Έχοντας συγκεντρώσει πληροφορίες 
για τους εαυτούς μας (11 για κάποιον άλλο) αυτό γίνεται γνώση. Τό
τε αυτή η γνώση γίνεται σχεδόν στατική και από αυτό το σημείο 
ενεργούμε. Συνεπώς, η δράση είναι πάντοτε παλιά, αλλά η μάθηση 
είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. 

Η μάθηση (το μανθάνειν) συνεπάγεται μια συνεχή δράση. 
Υπάρχει μάθηση όλη την ώρα. Και αυτιi καθαυτ11 η πράξη του μαν
θάνειν είναι το να ενεργείς. Το να ενεργείς δεν είναι ξεχωριστό 
από το να μαθαίνεις, ενώ για τους περισσότερους από εμάς, το να 
ενεργείς είναι ξεχωριστό από τη γνώση. Το να μαθαίνεις όπως και 
το να βλέπεις, είναι μεγάλη τέχνη. Όταν βλέπεις ένα άνθος, τι συμ
βαίνει; Βλέπεις πραγματικά το άνθος ή το βλέπεις μέσα από την ει
κόνα που έχεις γι' αυτό; Αυτά τα δύο πράγματα είναι τελείως δια
φορετικά. Όταν κοιτάζεις ένα άνθος, ένα χρώμα χωρίς να το ονο
μάζεις, χωρίς ευαρέσκεια ή δυσαρέσκεια, χωρίς κανένα φίλτρο 
ανάμεσα σε σένα και το αντικείμενο που βλέπεις ως άνθος, χωρίς 
τη λέξη, χωρίς σκέψη, τότε το άνθος έχει εξαιρετικό χρώμα και 
ομορφιά. Αλλά όταν κοιτάζεις το άνθος μέσα από βοτανική γνώση, 
όταν λες: «Αυτό είναι τριαντάφυλλο», έχεις ήδη περιορίσει τη μα
τιά σου. 

Το να βλέπεις και το να μαθαίνεις είναι μεγάλη τέχνη αλλά δεν 
πηγαίνεις στο πανεπιστψιιο για να τη μάθεις. Μπορείς να το κάνεις 
στο σπίτι σου. Μπορείς να κοιτάξεις ένα άνθος και να ανακαλύ
ψεις με ποιο τρόπο το κοιτάζεις. Αν είσαι ευαίσθητος, ζωντανός, 
παρατηρητικός, τότε θα δεις ότι η απόσταση ανάμεσα σε σένα και 
στο άνθος εξαφανίζεται, και όταν αυτή η απόσταση εξαφανίζεται, 
βλέπεις το αντικείμενο τόσο ζωντανά, τόσο δυνατά! Με τον ίδιο 
τρόπο, όταν παρατηρείς τον εαυτό σου χωρίς αυτιi την απόσταση 
( όχι σαν παρατηρητιiς και παρατηρούμενο αντικείμενο) τότε θα 
δεις ότι δεν υπάρχει αντίθεση και συνεπώς, σύτε σύγκρουση. 

(Επιλcr;11j, Άσπα Κωστοβασfλη) 
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ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ 

(Ψυχολογία) 

C. G . ./ιιιιg

Με έχουν ρωτ�1σει αρκετές φορές τι πιστεύω για το θάνατο, 
γι' αυτό το τελείωμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο θάνατος είναι 
απλά γνωστός ως «το τέλος». Είναι η τελεία που τοποθετείται 
στο τέλος της πρότασης και δεν ακολουθείται παρά μόνο από 
αναμν11σεις 11 τα αποτελέσματα των πράξεών μας. Πάντως, όσο 
αφορά το άτομο που πεθαίνει, η άμμος της κλεψύδρας έχει τελει
ώσει. Ήρθε ο καιρός να αναπαυτεί η πέτρα που κυλούσε. 

Όταν φθάνουμε στην αντιμετώπιση του θανάτου, η ζω11 μοιά
ζει με καθοδικό ρεύμα 11 με ρολόι που χάλασε και που το τελικό 
του «ξεκούρδισμα» επιβεβαιώνει το τέλος του. Όταν γινόμαστε 
μάρτυρες στην απώλεια μιας ανθρώπινης ζω11ς, βεβαιωνόμαστε 
περισσότερο γι' αυτό το «ξεκούρδισμα». Τα ερωτηματικά για το 
νόημα και την αξία της ζωής γίνονται όλο και πιο άμεσα και αγω
νιώδη, όταν βλέπουμε ένα σώμα να αφ11νει την τελευταία του 
πνο11. Πόσο διαφορετικό μας φαίνεται το νόημα της ζω11ς όταν 
βλέπουμε ένα νέο άτομο να αγωνίζεται για μακροπρόθεσμους 
στόχους, να κάνει όνειρα για το μέλλον, και το συγκρίνουμε με 
έναν γέρο που βυθίζεται στον τάφο απρόθυμα και ανίσχυρα; 

Μας αρέσει να σκεφτόμαστε πως η νιότη έχει σκοπούς, μέλ
λον, νόημα και αξία, ενώ ο ερχομός του τέλους είναι μια ανώφε
λη παύση. Αν ένας νέος φοβάται τον κόσμο, τη ζοη1 και το μέλ
λον, τότε όλοι το βρίσκουν αυτό λυπηρό, ανόητο, νευρωτικό. Θε
ωρείται φυγόπονος και δειλός. Όμως, όταν ένας ηλικιωμένος 
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φρίττει και τρομοκρατείται στη σκέψη ότι η λογικ11 του προσδο
κία για τη ζω11 φθάνει μόνο σε μερικά χρόνια, τότε με οδύνη ξυ
πνσύν μέσα μας ορισμένα συναισθήματα. Κοιτάζουμε μακριά και 
στρέφουμε τη συζήτηση σε άλλο θέμα. Όταν πρόκειται για το νε

αρό, μας προδίδει η αισιοδοξία με την οποία κρίνουμε τη ζω11 

που έχει μπροστά του. Φυσικά διαθέτουμε πάντα τα κατάλληλα 

γνωμικά για τους άλλους, όπως «όλοι θα πεθάνουμε κάποτε», 

«δεν μπορεί να ζεις για πάντα», κλπ. Όμως, όταν μένει κανείς 

μόνος μέσα στη νύκτα και στο σκοτάδι, δεν ακούει και δεν βλέ

πει τίποτε, παρά μόνο τις σκέψεις που προσθαφαιρούν χρόνια, 

και τη μακριά αλυσίδα των δυσάρεστων γεγονότων που δείχνουν 

με άσπλαχνο τρόπο πόσο κινήθηκε ο δείκτης του ρολογιού. 

Πολλοί νέοι κρύβουν βαθιά μέσα τους ένα τρόμο για τη ζωή, 

ενώ ταυτόχρονα την επιθυμούν έντονα. Ακόμη περισσότερο, οι 

ηλικιωμένοι αισθάνονται τον ίδιο τρόμο για το θάνατο. Πραγμα

τικά, είδα εκείνους που έτρεμαν τη ζωή όταν ψαν νέοι, να υπο

φέρουν αργότερα το ίδιο από το φόβο του θανάτου. Όταν είναι 

νέοι προβάλλουν παιδική αντίσταση στις φυσιολογικές απαιτή

σεις της ζω11ς. Μπορεί κανείς να πει το ίδιο όταν είναι γέροι, 

επειδ11 φοβούνται με τον ίδιο τρόπο τις φυσιολογικές απαιη1σεις 

της ζωής Είμαστε τόσο πεπεισμένοι ότι ο θάνατος είναι το τέλος 

μιας διαδικασίας, ώστε δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε σαν 

αφετηρία κι ολοκλ11ρωση, όπως θεωρούμε τους στόχους και τους 

σκοπούς της νεανικής ζωής. 

Η ζωή είναι μια ευεργετική διαδικασία. Όπως και κάθε άλλη 

ευεργετικ11 διαδικασία δεν αντιστρέφεται, και έτσι κατευθύνεται 

προς ένα τέρμα. Αυτό το τέρμα είναι μια κατάσταση ανάπαυσης. 

Όλα όσα συμβαίνουν δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αρχικ11 δια

ταραχή της αέναης κατάστασης ανάπαυσης που επιχειρεί πάντα 

να επανεπιβληθεί. Η ζωή είναι κατ' εξοχήν τελεολογία. Είναι ο 

εσωτερικός αγώνας για επίτευξη, και ο ζωντανός οργανισμός εί

ναι ένα σύστημα κατευθυνόμενων στόχων που αναζητούν την εκ

πλ11ρωσ11 τους. Ο σκοπός κάθε διαδικασίας είναι το τέλος της. 

Όλο το ενεργειακό ρεύμα μοιάζει με τον δρομέα που αγωνίζεται 

με μεγάλη προσπάθεια και ολοσχερ11 κατανάλωση των δυνάμεών 

του για να φθάσει στο τέρμα. 
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Η νεανικ11 ανυπομονησία για τον κόσμο και τη ζω11, για την 
ενατένιση υψηλών προσδοκιών και μακρινών στόχων, είναι η φα
νερ11 τελεολογικ11 ανάγκη της ζω11ς που, αν σε κάποιο σημείο 
αγκιστρωθεί στο παρελθόν, μετατρέπεται σε φόβο για τη ζω11, 
νευρωτικές αντιστάσεις, καταθλίψεις και φοβίες, 11 αποφυγ11 των 
κινδύνων που κάνουν εφικτό τον αόρατο στόχο. Κατά την ωριμό
τητα και στο μέγιστο της βιολογικ11ς ύπαρξης, η ζω11 κατευθύνε
ται χωρίς στάσεις σε ένα σκοπό. Η ζωή αρχίζει να φθίνει με τον 
ίδιο έντονο κι ακαταμάχητο τρόπο. Το τέρμα δεν βρίσκεται πλέ
ον στην κορυφή, αλλά στην κοιλάδα από όπου άρχισε η άνοδος. 

Η καμπύλη της ζω11ς μοιάζει με την παραβολή ενός ανύσματος, 
που διαταράσσεται από την αρχικ11 θέση ηρεμίας, ανυψώνεται 
και μετά επιστρέφει σε ένα σημείο ανάπαυσης. Πάντως, η ψυχο
λογική καμπύλη της ζω11ς αρνείται να συμφιλιωθεί με αυτό το φυ
σικό νόμο. 

Μερικές φορές η ασυμφωνία αρχίζει νωρίς, κατά την περίοδο 
της αύξησης. Το άνυσμα ανυψώνεται βιολογικά αλλά κατέρχεται 
ψυχολογικά. Γυρίζουμε πίσω και αγκαλιάζουμε τόσο σφικτά την 
παιδική μας ηλικία, σαν να μη μπορούμε να την αποχωριστούμε. 
Ακινητοποιούμε τους δείκτες του ρολογιού και φανταζόμαστε 
πως έτσι θα σταματ11σουμε το χρόνο. Όταν τελικά φθάσουμε 
στην κορυφ11 με καθυστέρηση, τότε πάλι επιβραδύνουμε - ψυχο
λογικά - ως το σημείο ανάπαυσης. Αν και βλέπουμε πως γλι
στράμε στην άλλη πλευρά, προσκολλούμαστε στην κορυφ11 που 
πετύχαμε κάποτε, στρέφοντας το βλέμμα προς τα πίσω. Όπως 
ακριβcί>ς ο φόβος μάς απέτρεπε από τη ζω11, έτσι τώρα εμπνέει 
ανάλογα συναισθ11ματα για το θάνατο. 

Πολλές φορές παραδεχόμαστε πως ο φόβος για τη ζω11 μάς 
συγκρατούσε στην ανοδικ11 τάση, όμως εξαιτίας αυτιiς ακριβώς 
της καθυστέρησης υποστηρίζουμε όλο και πιο πολύ την προσκόλ
ληση στην κορυφή που μόλις αγγίξαμε. Αν και είναι φανερό ότι 
πέρα από κάθε αντίσταση που προβάλλαμε η ζω11 επιβεβαίωσε 
τον προορισμό της, παρόλα αυτά δεν προσέχουμε και προσπα
θούμε να την κρατήσουμε ακίνητη. Τότε η ψυχολογία μας χάνει 
τη φυσικ11 της βάση. Η συνείδηση παραμένει ξεκρέμαστη, ενώ το 
παραβολικό άνυσμα βυθίζεται επιταχυνόμενο προς τα κάτω. 
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Η φυσιολογική ζωή είναι το χώμα που τρέφει την ψυχή. Εκεί
νος που αποτυγχάνει να εναρμονιστεί με τη ζωή, παραμένει αιω
ρούμενος, δύσκαμπτος και αυστηρός. Αυτός είναι ο λόγος για το 
πείσμα που παρουσιάζουν πολλοί άνθρωποι στα γηρατειά τους. 
Κοιτάζουν πίσω και αγκιστρώνονται στο παρελθόν, με τον κρυφό 
φόβο του θανάτου στις καρδιές τους. Αποσύρονται από τη ζωή, 
τουλάχιστον ψυχολογικά, και παραμένουν αδρανείς σαν αναμνη
στικές σηiλες άλατος, με ζωηρές αναμν11σεις της νιότης αλλά χω
ρίς ζωντανή σχέση με το παρόν. Από το μέσον της ζωής και μετά, 
πραγματικά ζωντανός είναι εκείνος που είναι πρόθυμος να πεθά
νει γεμάτος ζω11. 

Η άρνηση της εκπλ11ρωσης της ζω11ς είναι συνώνυμη με την 
παραδοχή του τέλους της. Και τα δύο σημαίνουν απροθυμία για 
ζωή, που είναι ταυτόσημη με την απροθυμία για το θάνατο. Η ψυ
χρότητα και η ωχρότητα φέρνουν τα πραγματικά γηρατειά. Όπο
τε μπορεί, η συνείδησ11 μας αρνείται να συμβιβαστεί με αυτή την 
αναμφισβψητη αλ11θεια. Συν11θως αγκαλιάζουμε το παρελθόν 
και παραμένουμε προσκολλημένοι στην ψευδαίσθηση της νιότης. 
Το γ11ρας δεν είναι καθόλου αγαπητό. Κανείς δεν σκέφτεται ότι 
η άρνηση της ενηλικίωσης είναι τόσο παράλογη όσο το να μην 
αυξάνεται το μέγεθος των παπουτσιών ενός παιδιού. 

Ένας τριαντάρης με παιδικούς τρόπους σίγουρα επισύρει τον 
οίκτο, αλλά ένας νεανικός εβδομηντάρης δεν είναι υπέροχος; 
Και όμως, και οι δύο είναι διεστραμμένοι χωρίς προσωπικό 
ύφος, και αποτελούν ψυχολογικές τερατωδίες. Ένας νέος που 
δεν αγωνίζεται και δεν κατακτά, έχει χάσει το καλύτερο τμ11μα 
της νιότης του, αλλά και ένας γέρος που δεν γνωρίζει πώς να 
ακσύσει τα μυστικά των ρυακιών που κυλούν από τις κορυφές 
στις πεδιάδες, δεν προκαλεί αίσθηση. Είναι μια πνευματική μού
μια, ένα αυστηρό λείψανο του παρελθόντος. Στέκεται μακριά 
από τη ζωή, επαναλαμβάνοντας μηχανικά τον εαυτό του μέχρι 
και την τελευταία λεπτομέρεια. 

Η ζωή τελειώνει στο θάνατο όπως ένα τροχιοδεικτικό βλήμα 
που πετάει προς το στόχο του. Η άνοδος και το ζενίθ της δεν εί
ναι παρά σκαλοπάτια προς αυτό το τέρμα. Αυτιi η παράδοξη 
πρόταση δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα λογικό συμπέρασμα 
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που εξάγεται από το γεγονός πως η ζω1i κατευθύνεται προς ένα 
τέρμα και διακατέχεται από ένα σκοπό. Εγώ δεν πιστεύω ότι γί
νομαι σοφιστιiς. Στο ανοδικό κομμάτι της ζωιiς προσδίδουμε ένα 
χαρακτ�iρα σκοπού και κάποιου τέλους, γιατί όχι και στο καθοδι
κό; Η γέννηση ενός ανθρώπινου πλάσματος είναι γεμάτη από 
νόημα, γιατί όχι και ο θάνατος; Για περισσότερα από είκοσι χρό
νια, ο άνθρωπος μεγαλώνοντας προετοιμάζεται για το απόλυτο 
ξεδίπλωμα της ατομικιiς του φύσης. Γιατί να μην ετοιμάζεται και 
ο ηλικιωμένος ανάλογα για το θάνατό του; Βέβαια, στο ζενίθ της 
ζωιiς κάτι κατακτά ο άνθρωπος, Με το θάνατο τι επιτυγχάνει; 

Σε αυτό το σημείο δεν θέλω να βγάλω ξαφνικά μια θεωρία 
από την τσέπη μου και να ζητ�iσω από τον αναγνώστη να κάνει 
αυτό που κανείς δεν θα μπορούσε, δηλαδιi να την πιστέψει. Ομο
λογώ ότι κι εγώ ο ίδιος δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ. Έτσι, 
δεν μπορώ να πω ότι πρέπει κανείς να πιστέψει το θάνατο σαν 
δεύτερη γέννηση που οδηγεί στην επιβίωση μετά τον τάφο. Μπο
ρώ όμως να αναφέρω ότι η κοιν11 γνώμη έχει συγκεκριμένες από
ψεις για το θάνατο, που εκφράζονται αλάθητα σε όλες τις θρη
σκείες του κόσμου. Μπορεί να πει κανείς ότι οι περισσότερες 
θρησκείες είναι πολύπλοκα συστ�iματα προετοιμασίας για το θά
νατο, ώστε τότε η ζω11 - πράγμα που συμφωνεί με την παράδοξη 
θεωρία μου - πραγματικά πια δεν έχει καμιά σημασία, παρά σαν 
προετοιμασία για τον τελικό σκοπό της που είναι ο θάνατος. 

(Από το βιβλίο «Ψυχολογία και Απόκρυφο») 
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ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ ... 

Συμεών του Νέου Θεολόγου 

Οι περισσότεροι από τους χριστιανούς λογιάζουν πως έχουν 

ωφελείαν ψυχικ11ν όταν λέγουν τους ψαλμούς, όταν προσεύχο

νται άλλας προσευχάς, με το να λέγουν μόνον απλώς και ως έτυ

χεν αυτά και τοιουτοτρόπως νομίζουν πως δοξάζουν τον Θεόν, 

και δεν ξεύρουν πως και τον Θεόν παροργίζουν και αυτοί δεν 

ωφελούνται τελείως, αλλά και αμαρτάνουν μεγάλως. Διότι κάθε 

λόγος, είναι πράγματος τινός λόγος και όχι μόνον απλός λόγος. 

Ότι, αν ίσως τινός πεινά 11 είναι μόνον γυμνός και ζηη1σει ψωμί ή 

κρασί ή φορέματα, τάχα είναι αρκετόν του το να τα είπει μονά

χα; Ή εάν δεν τα λάβει, αυτός μένει ακόμη πεινασμένος και δι

ψασμένος και γυμνός, και ο λόγος δεν θέλει τον ωφελ11σει τίποτε; 

Το λοιπόν, εκείνος όπου λέγει εις τον Θεόν, ΕΛΘΕΤΩ Η 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ, αν ίσως δεν μάθει τον τρόπον με τον οποίον 

έρχεται η βασιλεία του Θεού, πώς είναι δυνατόν να έλθει εκείνο 

εις αυτόν; 

Ειδέ και μάθει τον τρόπον με τον οποίον έρχεται η βασιλεία, 

αμ11 αυτός οπσύ την καλεί και δέεται δι' αυτήν δεν εβασιλεύθη 

από αυτήν την βασιλείαν, τι το όφελος να λέγει, 

ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ; 

(Από το κείμενο, «Τα Ευρισκόμενα») 
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ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 

«ΚΕΝΟΝ» 

Οι βασικές αρχές της αρχαίας ατομικ11ς φιλοσοφίας είναι τα 

άτομα και το κενό. Οι αρχές αυτές συνεχίζουν σε μια νέα διάστα

ση την προσπάθεια των προσωκρατικών να καθορίσουν την πρω

ταρχική ουσία, από την οποία συγκροτούνται όλα τα σώματα και 

η οποία παραμένει αμετάβλητη σε όλες τις διεργασίες του κοσμι

κού γίγνεσθαι. Οι ατομικοί Λεύκιππος και Δημόκριτος έκαναν 
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ένα τολμηρό βήμα πέρα από τον εμπειρισμό των φυσικών στοιχεί

ων (πυρ, ωiρ, ύδωρ, γη). Θεώρησαν ότι οι πρώτες ουσίες δεν εί

ναι κάποια από αυτά τα στοιχεία, αλλά κάτι εντελώς διαφορετικό. 

Είναι ένα άπειρο πλήθος από σωματίδια αόρατα λόγω της μικρό

τητάς τους, συγκείμενα από την ίδια ουσία και κινούμενα αενάως 

μέσα στο άπειρο κενό. 

Όπως έγραφε ο Αριστοτέλης (Μ.τ.Φ. 985 b 4, Λευκ. Α 6): 

«Ο Λεύκιππος και ο οπαδός του Δημόκριτος λένε ότι στοιχεία 

μεν είναι το πλήρες και το κενό, αποκαλώντας το ένα ον και το άλ

λο μη ον, από αυτά δε το μεν πλήρες και στερεό, το ον, το δε κενό 

και αραιό (μανόν ), το μη ον. Γι' αυτό ισχυρίζονται ότι το ον δεν 

έχει περισσότερο αληθινή ύπαρξη από το μη ον, διότι ούτε το κενό 

είναι λιγότερο πραγματικό από το σώμα. Αυτά είναι τα υλικά αί

τια των όντων.» 

Και ο Σιμπλίκιος (Φυσικά 28.8, Λεύκ. Α 8 - Δημ. Α 38) και 

(Ουρ. 294.33, Δημ. Α 37). 

«Ο Λεύκιππος υπέθεσε ότι υπάρχουν άπειρα και αεικίνητα 

στοιχεία, τα άτομα ... Ακόμη, ότι το ον δεν υπάρχει περισσότερο 

από το μη ον, αλλά και τα δύο είναι με όμοιο τρόπο αίτια όσων γί

νονται. Διότι υποθέτοντας ότι η ουσία των ατόμων είναι στερεή 

(ναστή) και συμπαγής, έλεγε ότι αυτή είναι το ον και ότι κινείται 

στο κενό, το οποίο αποκαλούσε μη ον και ισχυριζόταν ότι δεν 

υπάρχει λιγότερο πραγματικά από το ον. Παραπλήσια δε και ο 

οπαδός του Δημόκριτος ο Αβδηρίτης, έθεσε σαν αρχές το πλήρες 

και το κενό αποκαλώντας το ένα ον και το άλλο μη ον.» 

«Ο Δημόκριτος θεωρούσε ότι η φύση των αιώνιων πραγμάτων 

είναι μικρές ουσίες άπειρες στο πλήθος, γι.' αυτές δε υποθέτει ότι 

υπάρχει άλλος τόπος άπειρος στο μέγεθος. Αποκαλεί δε το μεν τό

πο με τα ονόματα 'κενό' και 'ουδέν' (τίποτα) και 'άπειρον', τις δε 

ουσίες με τα ονόματα 'δεν'(κάτι) και 'ναστόν' (στερεό) και 'ον'.» 

Στα παραπάνω αποσπάσματα σκιαγραφείται το βασικό πλαί

σιο της ατομικής θεωρίας. Τα άτομα (ή ακριβέστερα «οι άτομοι») 

είναι ένα πλήθος από μικρές ουσίες που κινούνται εντός του κε-
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νού. Είναι το ον (αυτό που υπάρχει) και χαρακτηρίζονται ως «να

στά» ( συμπαγ1i), διότι εντός αυτών δεν υπάρχει κανένα σημείο 

κενό. Το κενό είναι το μη ον. Εκ πρώτης όψεως σχηματίζεται η 

εντύπωση ότι το μη ον είναι αυτό που δεν υπάρχει. Εντούτοις ο 

Δημόκριτος βεβαιώνει πως και το μη ον υπάρχει κατά τρόπο όχι 

υποδεέστερο του όντος, εφόσον έχει και αυτό κάποια ιδιαίτερη 

φύση και υπόσταση (Δημ. Β 156). Και τα δύο είναι «αίτια των 

όντων ως ύλη». Άρα, πρόκειται για κάποιο στοιχείο που δεν είναι 

απλώς ο κενός χώρος εντός του οποίου κινούνται τα άτομα, αλλά 

κάτι ποιο ουσιαστικό, το οποίο εκτείνεται σαν υπόβαθρο της κίνη

σης των ατόμων, και χωρίς το οποίο η κίνηση αυη1 θα ψαν φυσιο

λογικά αδύνατη. 

Μπορούμε λοιπόν να παρομοιάσουμε το κενό σαν ένα είδος 

οθόνης, επάνω στην οποία κινούνται τα άτομα όπως οι φιγούρες 

στην οθόνη του θεάτρου σκιών. Η οθόνη δεν συμμετέχει στην ου

σία των εικόνων που παρουσιάζονται, αλλά και χωρίς αυτ11ν θα 

11ταν αδύνατο να εμφανιστούν. Έτσι και το κενό, κατά τη θεωρία 

του Δημόκριτου, είναι αίτιο της ύπαρξης των όντων, όχι γιατί απο

τελεί μέρος της φύσης τους - η οποία είναι μόνο τα άτομα - αλλά 

επειδ11 συντελεί σαν αόρατο υπόβαθρο στην εμφάνισ11 τους. Το 

κενό 11 μη ον χαρακτηρίζεται και ως «ουδέν» 11 «μηδέν». 

Οι προσδιορισμοί αυτοί δεν έχουν την έννοια του «τίποτε» 

(του ανυπόστατου), αλλά αντιτίθενται στον προσδιορισμό «δεν» 

των ατόμων. Σημαίνουν λοιπόν «εκείνο που δεν είναι 'δεν'», δη

λαδή δεν είναι συ�ιπαγές με αδιάσπαστα συνδεδεμένα τα μέρη 

του. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται από τον χαρακτηρισμό 

του κενού ως «μανόν» ( αραιό, χαλαρό, άτονο) στο πρώτο από

σπασμα, σε αντίθεση με το «ναστόν» ον. Σε παρομοίωση πάλι με 

το θέατρο σκιών, μπορούμε να πούμε ότι τα άτομα σχηματίζουν 

τα σuμπαγ1i και αδιαφαν1i σώματα που η εικόνα τους εμφανίζεται 

επάνω στην οθόνη, εν<.ί) η οθόνη είναι το διαφανές σώμα ( όχι να

στόν στο φως). Η ιδιότητα της διαφάνειας όμως δεν σημαίνει ανυ

παρξία του σώματος αυτού. 



Ιούλιος - Αύγουιπος - Σεπηίμj�ι_ηος 2006 33 

Η θεωρία του Δημόκριτου για το κενό δεν περιορίζεται απλώς 

στο να εκλαμβάνεται σαν ο χώρος εντός του οποίου κινούνται τα 

άτομα, αλλά έχει κάποια βαθ'ύτερη και πιο ουσιαστική λειτουργι

κότητα, που όμως παραμένει αφαν11ς από τα μάτια των ανθρώ

πων. Η ύπαρξ11 του σαν αναγκαίο υπόβαθρο ανάπτυξης των διερ

γασιών μεταξύ των ατόμων, προέκυψε μέσα από θεωρητικούς 

συλλογίσμούς που δεν είναι γνωστοί σε όλη τους την έκταση. Ο 

Αριστοτέλης διέσωσε τρεις απλές αποδείξεις για την ύπαρξη του 

κεναύ (Φυσικά Δ 6, 213 a 12) οι οποίες αποδίδονται στους Ατομι

κούς. Πρώτον, η τοπικ11 κίνηση δεν θα μπορούσε να υπάρξει χω

ρίς το κενό, διότι είναι αδύνατον το πλήρες να δεχθεί κάτι, ή δ-ύο 

σώματα να υπάρχουν μαζί. Δεύτερον, μερικά πράγματα φαίνο

νται να συσφίγγονται και να συσσωρεύονται, σαν να συμπυκνώ

νεται το σώμα στα ενδιάμεσα κενά που υπάρχουν μέσα σ' αυτό. 

Τρίτον, η αύξηση σε όλα τα πράγματα γίνεται δια του κενού, δη

λαδ11 το νέο σώμα εισχωρεί στα κενά του πρώτου σώματος όπως 

το δοχείο με στάχτη που δέχεται τόσο νερό όσο το κενό δοχείο. 

Στη συνέχεια ο Αριστοτέλης ανασκευάζει αυτά τα επιχειρ11μα

τα, εκλαμβάνοντας το κενό σύμφωνα με την ανθρώπινη αντίληψη, 

ότι είναι «διάστημα μέσα στο οπο{ο δεν υπάρχει κανένα αισθητό 

σώμα» (Φυσικά 213 a 28), και αποδεικνύοντας ότι «δεν υπάρχει 

διάστημα διαφορετικό από τα σώματα, ούτε χωριστό ούτε ενερ

γε{α ον» (Φυσικά 213 a 32). Όμως κατά τον Δημόκριτο, το κενό 

δεν είναι χώρος στερημένος σώματος, αλλά το στοιχείο μέσα στο 

οποίο βρίσκονται τα σώματα. Αντιστοιχεί λοιπόν στον αριστοτελι

κό όρο «τόπος», εφόσον «ο τόπος ε{ναι κάτι ανεξάρτητο από τα 

σώματα και κάθε αισθητό σώμα υπάρχει σε κάποιο τόπο» ( Φυσι

κά 208 b 28). 

Το κενό είναι άπειρο ως προς το μέγεθος και τα άτομα άπειρα 

σε αριθμό. Η κατανο�ι11 τους μέσα στο συνολικό κενό δεν είναι 

ομοιόμορφη, εφόσον υπάρχουν άπειροι κόσμοι οι οποίοι συνεχώς 

δημιουργούνται, μεταλλάσσονται και καταστρέφονται. Κάθε κό

σμος σχηματίζεται «όταν σε μεγάλο κενό εκ του περιέχοντος, 

αθροισθούν πολλά σώματα και συρρεύσουν» (Λευ. AlO). Το μεγά-
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λο κενό είναι ένας ιδιαίτερος χώρος που περιβάλλεται από το 

«περιέχον», δηλαδ11 από μάλλον συμπαγ11 δο�ι11 ατόμων. Τα άτομα 

από το περιέχον εισέρχονται στο κενό και δια ποικίλλwy συνδυα

σμών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους δημιουργούν τον κόσμο. 

Αφού υπάρχουν άπειροι κόσμοι άρα υπάρχουν και άπειροι 

κενοί χώροι. Μπορούμε λοιπόν να παρομοιάσουμε το Δημοκρί

τειο σύμπαν με ένα σφουγγάρι. Η ύλη του σφουγγαριού αντιστοι

χεί στη συμπαγ11 κατά το μάλλον και 11ττοv συγκρότηση των ατό

μων που αποτελούν το «περιέχον», τα δε σφαιροειδ11 κενά μέσα 

στον όγκο του σφουγγαριού είναι οι χώροι όπου δημιουργούνται 

και εξελίσσονται οι κόσμοι. Το κοσμικό μοντέλο του σφουγγαρι

ού δεν είναι στατικό ούτε ως προς τη δομιi του περιέχοντος ούτε 

ως προς το σχ11μα και μέγεθος των κενών. Όπως εντός των κενών 

λαμβάνουν χώρα συνεχείς διεργασίες των ατόμων, έτσι και το συ

νολικό περιέχον υφίσταται συνεχείς μεταλλάξεις, η κυριότερη 

των οποίων είναι να απορρέουν εξ αυτού παντός είδους σώματα 

εντός των κενών, και να απορροφά πάλι τα σώματα που προκύ

πτουν από την καταστροφή των κόσμων. 

Με τον όρο «κενόν» λοιπόν, στην ατομικ11 θεωρία εννοούνται 

πρώτον, το συνολικό κενό του σύμπαντος (το οποίο είναι άπειρο) 

και δεύτερον, το μερικό κενό μέσα στο συνολικό όγκο των ατό

μων (τα οποία είναι μεγάλα μεν, αλλά πεπερασμένα σε μέγεθος 

και αποτελούν τους χώρους εξέλιξης των κόσμων). Στον Επίκου

ρο η διάκριση αυηi γίνεται σαφέστερη, όπου η ιδέα του «πολύκε

vου τόπου» αντλείται πιθανώς από το έργο «Μέγας κόσμος» 

(Διογένης Χ 89, Λεύκ. Α 24): 

«Είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι τέτοιοι κόσμοι υπάρχουν 

άπειροι στο πλιjθος και ότι ένας τέτοιος κόσμος δημιουργείται και 
εντός άλλου κόσμου και στο 'μετακόσμιον', όπως λέμε το διάστη
μα μεταξύ κόσμων σε τόπο με πολλά κενά (πολύκενου), αλλά όχι 
σε ένα μεγάλο και απόλυτο κενό όπως ισχυρίζονται μερικοί». 

Το κενό αναφέρεται ακόμη και στην περίπτωση των σωμάτων 

που τα άτομά τους δεν έχουν σuμπαγ11 δομή, αλλά βρίσκονται σε 
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απόσταση μεταξύ τους. Σύμφωνα με μια άλλη μαρτυρία, οι κόσμοι 

«φθείρονται προσκρούοντας σε αλλήλους» (Δημ. Α 40). Αυτό ση

μαίνει ότι τα κενά κιναύνται ολόκληρα μέσα στον όγκο του περιέ

χοντος και όταν συμβεί να συγκρουστούν δύο κενά, οι αντίστοιχοι 

κόσμοι εντός αυτών καταστρέφονται! Με βάση λοιπόν το κοσμο

λογικό μοντέλο του σφουγγαριού, η κατανομ11 των ατόμων μέσα 

στο άπειρο κενό διακρίνεται σε δύο μέρη: Πρώτον, στο περιέχον 

του οποίου η δομ11 είναι μάλλον συμπαγής με ελάχιστους κενούς 

χώρους και δεύτερον, στα πολλά σφαιροειδή κενά όπου δια της 

συρροής ατόμων εκ του περιέχοντος σχηματίζονται οι κόσμοι. 

Μέσα στο περιέχον, τα κενά οφείλονται στην πολύ μεγάλη 

ποικιλία που παρουσιάζουν τα σχήματα των ατόμων. Εξ αιτίας 

αυτών δεν μπορούν να εφαρμόσουν απόλυτα μεταξύ τους, αλλά 

κατά την επαφή τους αφήνουν και κενά διαστήματα. Έτσι έχουν 

μεγάλη συμπύκνωση τα άτομα, αλλά δεν καλύπτουν εντελώς το 

χώρο. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τα στερεά σώματα. Μερικοί 

υποστηρίζουν ότι η κατανομ11 των ατόμων είναι σχετικά ομοιό

μορφη μέσα στο Δημοκρίτειο σύμπαν. Η άποψη αυτή δεν ευστα

θεί, διότι αντιφάσκει προς την ύπαρξη των «μεγάλων κενών» και 

με τον παρεμφερ11 χαρακτηρισμό του «πολύκενου τόπου», που 

διέσωσε ο Επίκουρος. 

(Αποσπάσματα από το βιβλίο του Δημητρίου Μακρυγιάννη, 

«Κοσμολογία και /-/θική του Δημόκριτου») 
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ΟΙ ΠΡΟ ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥΕΛΛΗΝΕΣ 

(Ιστορικό) 

Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης 

Οι περισσότεροι γνωρίζουμε τους αρχαίους Έλληνες από την 
προσωκρατικ11 και τη μετασωκρατικ11 εποχ11- Εντούτοις, υπάρχουν 
και Έλληνες προ των κατακλυσμών, δηλαδ11 του κατακλυσμού του 
Ωγύγου - 16.500 π.Χ. περίπου -και του κατακλυσμού του Δευκα
λίωνα-9.400 π. Χ. περίπου. Φυσικά, δεν υπάρχουν πολλές αποδεί
ξεις γι' αυτές τις περιόδους. 

Για την εποχ11 εκείνη έχουμε πληροφορίες από παραδόσεις, ότι 
υπ11ρξε στην περιοχ11 του Αιγαίου ένας μεγάλος πολιτισμός. Ο κα
τακλυσμός του Ωγύγου μετέτρεψε τμψια της Αιγηίδας σε πελάγη 
όπως το Αιγαίο και το Ιόνιο, δίχως όμως να καταστρέψει τον υπάρ
χοντα πολιτισμό, σε αντίθεση με τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, 
ο οποίος ψαν πλέον καταστροφικός. Ευτυχώς, σε ορεινά μέρη δια
σώθηκαν ορισμένα στοιχεία, όπως ναοί και μαντεία, και οι ολίγοι 
εναπομείναντες αφηγούνται τη Χρυσ11 Εποχ11 της ανθρωπότητας. Ο 
Ηρακλ11ς και ο Θησέας προσπάθησαν να αναστηλώσουν τον σχε
δόν χαμένο πολιτισμό, έχοντας τη σοφία του προκατακλυσμιαίου 
Διός, γι' αυτό και ονομάστηκαν τέκνα του Διός. 

Για πολύ μεγάλο διάστημα η Πελαγονία είχε μείνει η μόνη χέρ
σα περιοχ11, και με το χρόνο αναδύθηκαν τα Πυρηναία, οι Άλπεις, 
η Πίνδος, ο Όλυμπος κ.ά. Η πρώτη ζω11 που υπ11ρξε 11ταν στον 
Όλυμπο, και γι' αυτό ονομάστηκε κατοικία των θεών. Η Πελαγο
νία μετετράπη στην Αιγηίδα από τα νησιά του Ιονίου μέχρι την 
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Κρήτη και την οροσειρά του Αίμου. Η Αιγηίδα είχε όλες τις προϋ
ποθέσεις για yα ζ11σουν οι νέοι κάτοικοι, οι εναπομείναντες ενός 
μεγάλου σεισμού, διότι αποτελείτο από πεδιάδες και άφθονα νερά. 
Ως παράδειγμα έχουμε τον αρχάνθρωπο των Πετραλώνων, ο οποί
ος είχε κρανίο με διαστάσεις όμοιες με τους κατοίκους της περιο
χ1iς. Το κρανίο του αρχανθρώπου χρονολογείται πριν από 750 -
850.000 χρόνια. Εκτός των ανωτέρω, υπάρχουν και άλλες αποδεί
ξεις όπως ο πέλεκυς από λίθο, ο οποίος χρονολογείται προ 90 -
120.000 ετών. 

Από τον Διογένη Λαέρτιο πληροφορούμαστε ότι στην Αιγηίδα 
άρχισαν να γεννιούνται άνθρωποι διότι υπήρχαν οι προϋποθέσεις 
για την ανάπτυξη της ζω11ς. Αργότερα η Αιγηίδα, η οποία είχε ελ
ληνικό πολιτισμό, κατακλύσθηκε από τη θάλασσα και μεταβλήθηκε 
σε πέλαγος - το Αιγαίο - τα δε υψηλότερα σημεία της δημιούργη
σαν τα νησιά της περιοχής. Το καταστροφικό αυτό γεγονός αποκα
λείται κατακλυσμός του Ωγύγου, περίπου το 16.500 π. Χ., πλην 
όμως πολλοί από τους κατοίκους της επέζησαν και μετανάστευσαν 
στην Ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Ο κατακλυ
σμός αυτός συντελέστηκε σε αρχαιότατη εποχή, και οι, Ελληνες της 
αρχαιότητας την ανέφεραν ως Ωγύγιον. Οι κάτοικοι που επέζησαν, 
διέσωσαν και μετέδωσαν στους άλλους λασύς τον πολιτισμό της 
εποχής εκείνης. Από τα ορφικά κείμενα συμπεραίνουμε ότι κανέ
νας άλλος λαός δεν έχει παλαιότερες αναμνιiσεις από αυτές που 
περιέχονται στα κείμενα σαν αρχαία Ελληνικ11 παράδοση. Στην 
προκατακλυσμιαία εποχ11, η Θεσσαλία ήταν λίμνη, η δε Θεογονία 
αποτελεί οδηγό γι' αυτιiν την εποχή. Πληροφορούμεθα ότι οι πρώ
τοι άνθρωποι αυτιiς της περιοχής ήταν οι Έλλοπες που κατοικού
σαν στην Πίνδο, και ότι ήταν κυνηγοί και φορούσαν δέρματα. Αυ
τοί οι ίδιοι έγιναν αργότερα κτηνοτρόφοι. Έκτισαν κυκλικές στά
νες, και γι' αυτό ονομάστηκαν Κύκλωπες. 

Η ύπαρξη προκατακλυσμιαίου πολιτισμσύ αποδεικνύεται και 
από τη θρησκεία άλλων χωρών που την εποχή εκείνη λεγόταν 
Ηλιακή Θρησκεία. Η λατρεία στο θεό Ήλιο είναι προγενέστερη 

των Ολύμπιων θεών και όταν επικράτησε, ο τελευταίος θεός ονο

μάστηκε Απόλλων. Μετά από πέντε περίπου χιλιετίες από τον κα

τακλυσμό του Ωγύγου τοποθετείται ο κατακλυσμός του Δευκαλίω-
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να. Τον αναφέρει ο Όμηρος, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Πλού
ταρχος και ο Παυσανίας, και παραδέχονται ότι οι Πρωτοέλληνες 
που διασώθηκαν απ' αυτόν 11ταν λίγοι. Οι κάτοικοι στη� περιοχ11 
του Παρνασσού σώθηκαν στις κορυφές του βουνού και η Θεσσα
λία, τα νερά της οποίας χύθηκαν στο Αιγαίο, έγινε πεδιάδα. 

Οι παραδόσεις και οι μύθοι αναφέρουν ότι την πολύ παλαιά 
εποχ11 υπ11ρξε ένας πολιτισμός που δημιουργ11θηκε όπως καταδει
κνύουν τα γεγονότα, από τους Αιγαίους Πρωτοέλληνες, ο οποίος 
εξαπλώθηκε σε όλη την τότε γνωστ11 οικουμένη. Από αυτά που εί
παν οι Αιγύπτιοι ιερείς στον Σόλωνα, το γένος των Πρωτοελλ11νων 
ήταν το άριστον μεταξύ των ανθρώπων. Γι' αυτό η Ελλάδα είναι η 
πηγή όλων των πολιτισμών από την αρχ11 έως το τέλος της ανθρω
πότητας. 

«Όσα έχουν γίνει μεγάλα 1j όμορφα ιj με κάποιο τρόπο αξιοθαύ

μαστα στη δική σας χώρα . . . .  που εξ ακ01jς τα γνωρ(ςουμε, όλα αυτά 

είναι καταχωρημένα και διατηρημένα στους ναούς μας από τα πα

λιά χρόνια. Στη χώρα σας όμως, αλλά και σε αρκετές άλλες, έρχεται 

κάθε τόσο το ρεύμα του ουρανού σαν φοβερή αρρώστια και κατα

στρέφει όλα όσα έχουν αναπτυχθεί με τα γράμματα και όλα όσα 

χρειάζονται οι πόλεις, αφήνοντας ζωντανούς μόνο τους αγράμμα

τους και τους ακαλλιέργητους από σας, ώστε γίνεστε σαν νέοι από 

την αρχ1j, χωρίς να γνωρίζετε τίποτα από εκείνα που έγιναν τον πα

λιό καιρό ...... Εσείς θυμάστε μόνο έναν κατακλυσμό, αν και προη

γουμένως έγιναν πολλοί. Δεν ξέρετε επίσης, ότι στη δικιj σας χαΎρα 

γεννιjθηκε το πιο όμορφο κι ευγενικό ανθρ(vπινο γένος, από το 

οποίο κατάγεσαι κι εσι5 και όλοι οι σιιμπολίτες σου, επευ51j βέβαια 

διασ(JΊθηκε λίγο σπέρμα. Αυτό όμως το αγνοείτε, γιατί επί πολλές γε

νιές οι επιζ1jσαντες πέθαιναν χωρίς να γνωρ/ζουν να γράφουν. Κά

ποτε Σόλωνα, πριν γίνει ο μεγάλος κατακλυσμός, αυτιj που σ,jμερα 

είναι η πολιτεία των Αθηναίων ιjταν πολ1J γενναία στον πόλεμο και 

εξαιρετικά ευνομο15μενη από κάθε άποψη. Λέγεται μάλιστα ότι εκεί 

έγιναν τα πιο σημαντικά έργα και τα καλύτερα πολιτε15ματα απ' 

όσα έχουμε ακούσει πως υπήρξαν στον κόσμο ... »
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Χαράλαμπος Μπάρακλης 

Ο ανθρώπινος οργανισμός, για ν' αναπτυχθεί ομαλά, να δια
τηρ11σει τη σύστασ11 του και να καλύψει τις ενεργειακές του ανά
γκες, έχει ανάγκη τροφ11ς η οποία του παρέχει τις απαραίτητες 
θρεπτικές ουσίες. Οι λειτουργίες του οργανισμού πραγματοποι
ούνται από την ενέργεια η οποία ελευθερώνεται από τις αφομοι
ούμενες τροφές που είναι μέσα του. Οι τροφές είναι το ουσιώδες 
ζψημα που αφορά τη ζω11 του ανθρώπου. Είναι οι κατεξοχ11ν πη
γές από τις οποίες μπορεί ο άνθρωπος να αντλήσει τις πολυτιμό
τερες δυνάμεις της φύσης και να τις μετατρέψει σε υγεία, δύναμη 
και πνευματικότητα. 

Ο φιλόσοφος Πλάτων Δρακούλης στο έργο του «Στοιχεία 
Βιονομίας» γράφει: 

«Οι διαλογισμοί που σε απασχολούν την ώρα που τρως, έχουν 

μεγάλη επιρρο1j. Όταν προσλαμβάνεις την τροφ1j σου, αφομοι(,V

νεις στον εαυτό σου εκτός από τα υλικά στοιχεία και πνευματικά, 

τα οποία εκπορεύονται από τη διανοητική διάθεση στην οποία 

βρίσκεσαι. Εάν ενώ τρως, βρίσκεσαι σε ευερέθιστη διάθεση ή αν 

μελαγχολείς, ή αν φοβάσαι, αν δειλιάζεις, ή απελπίζεσαι, ή αν 

σκέφτεσαι αδικήματα στα οποία {χεις παράπονα, ή αν τρως γρή

γορα και με ανησυχία, καθιστάς αναπόφευκτα τα επιβλαβή αυτά 

στοιχεία μέρος της σύστασ1jς σου, δηλαδή τα αφομοιώνεις βαθμι

αία και έτσι γίνονται χρόνια στην ψυχή σου. Η τροφή σου καθί

σταται τn μέσον που μεταφέρει τα ολέθρια αυτά στοιχεία. Δεν 
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έχει καμία σημασία εάν η τροφιj που προσλαμβάνεις είναι νγιεινιj 
και θρεπτικιj. Ενόσω τη λαμβάνεις σε τέτοια διάθεση πνεύματος, 
θα μεταφέρει στη σι5σrασιj σου την αντίστοιχη βλάβη. 

«Το να τρως με γαλιjνη και με ευχάριστες και ήρεμες σκέψεις, 
υγιείς και ωραίες, φέρει ανάλογο ρεύμα και στη σύστασιj σου. Τό
τε αφομοιώνεις μαζί με την τροφιj και τα στοιχεία της ψνχικιjς και 
διανοητικιjς υγείας. Γι' αυτόν ακριβώς τον επιστημονικό λόγο 
όλες οι θρησκείες παραγγέλλουν ευχαριστία και προσενχιj πριν 
από το φαγητό. Η απαγγελία των ιερ(vν φράσεων ενθαρρύνει την 
ηρεμία του νου κι επομένως εξασφαλίζει αρμονικούς διαλογι
σμούς κατά τη διάρκεια του φαγητοι5 (. .. ). 

«Στο διάστημα που τρως, η έλξη των στοιχείων είτε τον καλού 
είτε του κακού, είναι πολύ πιο δραστικιj απ' ό,τι σε άλλες ώρες 
(. . .). Κατά τις δεκτικές αυτές στάσεις του πνεύματος και τον σώ
ματος λαβαίνεις ευκολότερα παρά άλλοτε, είτε το καλό είτε το 
κακό σε μορφιj στοχασμού (. .. ). Αρκετά στοιχεία ευεργετικών 
στοχασμών μπορούν να εισχωριjσονν σ' εσf.να όταν τρως με γαλιj
νη, ήρεμα, ειρηνικά και χωρίς θόρυβο. Όχι λίγα στοιχεία επιβλα
βών στοχασμών μπορούν να εισέλθουν σ' εσ{να, όταν τρως βίαια, 
εριστικά και με ανήσυχο πνει5μα». 

Και συνεχίζει: 
«Δεν είναι καλό σημείο όταν κάποιος λ{ει ότι κάθε είδος φαγη

τού είναι το ίδιο, αρκεί να τρέφει. Το πνεύμα απαιτεί πότε το ένα 
και πότε το άλλο ωεσμα και άρωμα. Το πνεύμα f.χει τους λόγους 
τον για ν' απαιτεί αυτή την εναλλαγιj. Όταν κάποιος αδιαφορεί σε 
τούτο, σημαίνει ότι f.χει μόνο σώμα. Σημαίνει ότι το πνεύμα έχει 
χαλαρώσει. Όσο πιο πνευματικός είναι κάποιος, τόσο πιο ικανός 
είναι στο να κρίνει αυτό που θα φάει. Να θυμάσαι λοιπόν όταν 
τρως, να εξυπηρετείς τις απαιτιjσεις του πνει5ματος». 

Ο φιλόσοφος Ιάμβλιχος τονίζει (Περί του Πυθαγορείου Βίου, 
208-209):

«Κάθε πράγμα το οποίο τρώγεται, γίνεται αιτία κάποιας ιδιαί
τερης διάθεσης. Γι' αυτό είναι γνώρισμα μεγάλης σοφίας το να 
γνωρίζουμε και να κατανοοι5με ποια είδη τροφιjς και σε ποιες πα-
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σότητες πρέπει να προσλαμβάνουμε. Η επιστήμη αυτή αναπτύ
χθηκε αρχικά _από τον Απόλλωνα και τον Παιώνα, και αργότερα 
από τον Ασκληπιό και τους οπαδούς του». 

Υπάρχει δηλαδ11 μια σχέση ανάμεσα σ' αυτό που τρώει ο άν
θρωπος και στην κατάσταση στην οποία θα βρεθεί στη συνέχεια. 
Οι τροφές άλλοτε συνδέουν τον άνθρωπο με τη Φύση, δηλαδή 
του παρέχουν ζω11, και άλλοτε του αφαιρούν ζωή. Στην ποιότητα 
της ζωής του ανθρώπου σπουδαίο ρόλο παίζει η εγκράτεια στην 
τροφή και το ποτό. Ο Πλούταρχος λέει (Ηθικά, 160Β): 

«Να μη νομίζεις ότι η τροφή είναι εφόδιο μόνv της ζωής, αλλά 

και του θανάτου. Γιατί οι αρρώστιες, επειδή κι αυτές τρέφονται 

μαζί με τα σώματα, δεν έχουν τον κορεσμό πιο μικρό κακό από 

την έλλειψη». 
Ο ελεγειακός ποιητιiς Θέογνις τονίζει (Ελεγεία, 605-606, 

West): 

«Πολύ περισσότερους ανθρώπους κατέστρεψε η πολυφαγία, 

παρά η πείνα». 
Ο Όμηρος αναφέρεται στις ολέθριες συνέπειες της λαιμαρ

γίας τονίζοντας (Οδ,ύσσεια, ρ, 473-474): 

«Η φοβερή κοιλιά, η καταστρεπτική, πολλά κακά προξενεί 

στους ανθρώπους». 

Λέγεται από τους διδασκάλους της σοφίας ότι κάθε πνευματι
κή αναμόρφωση του ανθρώπου αρχίζει από το στομάχι. Η τροφ11 
πρέπει να μασιέται αργά και καλά. Αν φτάσει στο στομάχι χωρίς 
να έχει μασηθεί καλά, ο οργανισμός πρέπει να ξοδέψει παραπά
νω ενέργεια για την αποδόμησ11 της. Εξάλλου, πρόσφατες μελέ
τες έδειξαν ότι το αντανακλαστικό της πείνας, το οποίο εδράζε
ται στον εγκέφαλο, δεν καταπραύνεται αμέσως με την είσοδο της 
τροφής στο στομάχι. Έτσι, μια βραδεία μάσηση της τροφής επι
τρέπει την παράταση της ώρας του φαγητσύ και οδηγεί στην άμ
βλυνση του αντανακλαστικού αυτού. Η βραδεία και σωστή μάση
ση έχει ως αποτέλεσμα να χορταίνει ο άνθρωπος ευκολότερα και 
να τρώει λιγότερο. 
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Ο συγγραφέας και φιλόσοφος Αντώνιος Ανδριανόπουλος, 
στο βιβλίο του «Ο Άνθρωπος και η Ζωή», αναφέρεται στο θέμα 
της κρεοφαγίας: 

«Η κρεοφαγία συνεπάγεται αδικαιολόγητη σκληρότ17τα προς 
τα ζώα, των οποίων η σάρκα όχι μόνο δεν είναι απαραίτητη σ' 
εμάς, αλλά είναι και επιβλαβιjς. Συνεπώς, τίποτα δεν δικαιολογεί 
τη σκληρότητα αυτιj του ανθρώπου, γιατί και τα ζώα έχουν τα 
ίδια δικαιfvματα μ' εμάς στη ζωιj. Είναι βέβαιο ότι, αν ο καθένας 
από εμάς υποχρεωνόταν να σφάξει ο ίδιος τα ζfvα, των οποίων τη 
σάρκα χρησιμοποιεί ως τροφιj, όλοι εκτός ελαχίστων στους οποί
ους έχει σκληρύνει το συναίσθημα, θα προτιμούσαν να στερηθούν 
το κρέας παρά να παρασκευάζουν τροφιj αιμόφυρτο. Η ευκολία 
όμως με την οποία μπορούμε να προμηθευόμαστε το κρέας στα 
κρεοπωλεία και η συνήθεια, διαστρiφουν τα ευγενιj συναισθιjμα
τα της ανθρώπινης καρδιάς τόσο, ώστε ο καθένας δεν βλέπει πλέ
ον το σφαγμένο ζώο αλλά μόνο την τροφή, την οποία θεωρεί ανα
γκαία για τον εαυτό του». 

Ο Φιλόστρατος, στο βίο του Απολλώνιου του Τυανέως (Α 
VIII), αναφέρει: 

«Απειχε (ο Απολλώνιος) από τις έμψυχες τροφές, γιατί τις θεω
ρο15σε ακάθαρτες και βλαβερές για το νου». 

Ο Ιάμβλιχος, στο έργο του για τον Πυθαγόρα και τους πυθα
γόρειους, λέει ότι συνιστούσε στους μαθητές του «ν' απέχουν από 
την κρεοφαγία» (Περί του Πυθαγορείου Βίου, 68). Και στο έργο 
του «Περί Σαρκοφαγίας» (Ηθικά 993C), υποστηρίζει ότι οι πα
λαιοί άνθρωποι από ανάγκη έτρωγαν κρέας, επειδή δεν είχαν 
τον μετέπειτα πλούτο του φυτικού βασιλείου και «τους έσπρωχνε 
η ανέχεια». Και συνεχίζει (Ηθικά, 996 Α): «Μι-:σα από σοΎμα τα
ραγμένο και πλήρες από τροφές αντίθετες προς τον οργανισμό 
του, είναι αναπόφευκτο η λάμψη και η ακτινοβολία της ψυχής να 
ελαττώνεται και να προκαλείται σ' αυτήν σύγχυση και πλάνη». 

Η σημεριν11 επισηiμη της Ιατρικ11ς και της Διαιτολογίας πρε
σβεύουν ότι για τη σωστ11 ανάπτυξη και επιβίωση του ανθρώπου 
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είναι απαραίτητη η πρόσληψη των απαραίτητων θρεπτικών ου
σιών. Αυτές ε_ίναι οι πρωτε'tνες ( οι οποίες προσφέρουν τα λεγό
μενα απαραίτητα αμινοξέα), οι υδατάνθρακες και τα λίπη. Οι 
υπέρμαχοι της κρεοφαγίας υποστηρίζουν ότι τα απαραίτητα αμι
νοξέα υπάρχουν μόνο στο κρέας. Αυτό είναι λάθος. Τα ειδικά 
αυτά αμινοξέα βρίσκονται επίσης στο γάλα (και στα γαλακτοκο
μικά προϊόντα), στο αυγό, στο ψάρι και στα όσπρια (φακές, φα
σόλια, ρεβίθια, σόγια). Εκτός από τις κύριες θρεπτικές ουσίες, 
απαραίτητα για τη σωσηi λειτουργία του οργανισμού είναι και τα 
μικροστοιχεία της τροφ11ς. Σε αυτά περιλαμβάνονται άλατα, βι
ταμίνες και οι αντιοξειδωτικές ουσίες, απαραίτηrες για την απο
τοξίνωση του οργανισμσύ από τις βλαβερές οξειδωτικές ρίζες. 
Οι φυτικές τροφές είναι οι πλουσιότερες, αν όχι σε μερικές περι
πτώσεις, οι μοναδικές πηγές των ουσιών αυτών. 

Συμπερασματικά, ο άνθρωπος μπορεί να αντικαταστήσει την 
καθαυτό κρεοφαγία χωρίς καμία συνέπεια για την υγεία του, με 
μια διατροφή που θα στηρίζεται στην περιορισμένη πρόσληψη 
ψαριού, ειδικά μικρών ψαριών, μία έως δύο φορές την εβδομά
δα, και σε ένα συνδυασμό φυτικών τροφών ( όσπρια, λαχανικά, 
φρούτα) και γαλακτοκομικών προϊόντων. 

(Από το βιβλ(ο, «Ο Άνθρωπος σε Αρμον(α με τη Φύση») 
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ΟΙ ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ 

Στεναζούσης νυκτός και του βαθέως 

Λδοv τρομερές θυγατέρες 

Εσάς φωνάζω, εσάς τtς Ερινύες. 

Τι ακαίρως τα βασίλεια σκοτεινά 

Κατοικείτε του ύπνου; 

Ν' αποσπάσετε τα δεσμά των ονείρων 

Τι αργοπορείτε; 

Τρέξατε εδ(JJ τον θόρυβοv 
Των μεγάλων πτερ1Jyωv φέρετ' εδώ. 

Κοιτάξατε, σκληράν σας δείχνω 

Κι άvvδρον καρδίαν τυράννου. 

Τας λαμπάι>ας αυτού τινάξατε, 

Λυτού ρίφατε βροχιjv πεπυρωμέvηv, 

Αντο1J Εριν1]ες πετάξατε 

Χίλιας εχίδνας. 

Ανδρέας Κάλβος ( «Εις Χίον») 

Οι Ευμενίδες είναι θυγατέρες της Νυκτός, τουτέστιν οντότη
τες πανάρχαιες, καθότι Νύκτα σημαίνει εις τα Ορφικά η ανώτατη 
βαθμίς των θείων πνευματικών κόσμων, εξελίξεις οι οποίες χά
νονται εις τα βάθη του Χρόνου, πολύ προ της γενέσεως τού ημε-
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τέρου σύμπαντος. Ύψη θεία, εις τα οποία είναι αδύνατον να 
υπεισέλθει η πεπερασμένη ανθρώπινη διάνοια, διαστάσεις ανώ
τερες εις όρια εξωσυμπαντικά, απρόσιτα εις την γ11ινη νόηση. 
Αυτές οι Θείες Οντότητες - διότι περί οντοτήτων πρόκειται -
έχουν ως έργον την εποπτεία επί της πιστής τηρήσεως του Νό
μου, είτε για τον Φυσικό νόμο πρόκειται είτε για την ηθική τάξη 
εις τον βίο των ανθρώπων. 

«Ο Ήλως δεν θα υπερβεί τα όριά του, ειδεμή οι Ευμενίδες, 

οι επίκουροι. της Δίκης, θα τον ανακαλύψουν» 

Ηράκλειτος (απ. 94) 

Οι Ευμενίδες 11 ΕριV'ύες, και Σεμνές Θεές λεγόμενες επίσης, 
τιμώνται ως έφοροι της ηθικ11ς τάξεως η οποία συνέχει τις αν
θρώπινες κοινωνίες, γι' αυτό και ευρίσκονται ενθρονισμένες εις 
το απώτατο και ιερότατο όριο των θείων κόσμων, εις το σκοτεινό 
(καθότι απλησίαστο από την ανθρώπινη λογική) άντρον, το ευρι
σκόμενον παρά το ιερόν ύδωρ της Στυγός, τουτέστιν την πηγ11, 

την θεία και απομεμακρυ
σμένη, του Αιθέρος - Πρω
ταρχικ11ς ακτινοβολίας, ση
μείο πράγματι ιερότατο, μυ

στική αρχ11 πάσης γενέσεως. 
Είναι οι εγγυητές της ομαλής 
λειτουργίας των Κόσμων και 
των κοινωνιών, και γι' αυτό 
υμνούνται ως «αυτοκράτει
ρες», ως «εφεστηκυίαι ανά
γκηι», σεις που προστρέχετε 
στην ανάγκη, διότι όλων των 
θνητών τα γένη επιβλέπετε 
ως οφθαλμοί της Δίκης «αεί 

θνητών πάντων επ' απείρονα 

φύλα όμμα Δίκης εφοράτε», 

διότι: 
«Χωρίς εσάς ούτε οι φλόγες 

του ηλίου, ούτε η σελήνη, ού-
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τε η σοφία ούτε η αρεηj, 01Jτε οιαδ1jποτε δραστηριότητα, ούτε τα 

θέλγητρα της νεότητας είναι δυνατόν να δ(vσοvν ευφροσύνη εις 

την ζω1j» 

Διότι ακριβώς η Ελληνικ11 Ηθικ11 διδάσκει ότι δεν έχέι αξία ο 
«αθέμιστος» βίος, είναι ίδιον των βαρβάρων, είναι άχρηστο να 
είναι κάποιος σοφός 11 ενάρετος 11 να ζει με τερπνές δραστηριό
τητες και ηδονές ποικίλες όταν υπάρχει αναρχία και ανομία «ης 

μείζον ουδέν κακόν», ως λέγει ο Σοφοκλ11ς. Για τους Έλληνες ο 
νόμος, ο άτεγκτος Νόμος είναι η προσωποποίηση της σωτηρίας. 
Οι Ευμενίδες εικονίζονται φέρουσες χιτώνες ποδ11ρεις και μα
κριές πτέρυγες, κραδαίνουσες ρομφαίες, περιβαλλόμενες υπό 
όφεως 11 φέρουσες όφη ανά χείρας, το οποίο σημαίνει ότι είναι 
Κυρίες των δυνάμεων του ανώτατου πυρός και γι' αυτό υμνού
νται ως «οφιοπλόκαμοι», ο δε Αισχύλος τις επικαλείται με στί
χους αιώνιους: 

«Σπλαχνικές για τη χώρα και δίκαιες ελάτε, 

Σεμν{ς, με το φως της λαμπάδας, 

Που χαρο1Jμενο κάνει το δρόμο σας» 

(Από το βιβλίο, «Ελλψικιj Θρησκείu. Το Δωδεκάθω11-Θrογοvίu». Παν. 
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Η ΧΑΡ ΑΚΤΗΡΟΛΟΓΙΑ 

TOYKUENΚEL 

(Γενική Ανασκόπηση) 

Μαρίκα Κανδύλη 

Μέρος l !!Y 

Εισαγωγή 
Χρήσιμο είναι να υπενθυμίσουμε ότι ο Δρ. Fritz Kuenke\ αν11κει 

στη σειρά των γιατρών ψυχολόγων που ξεπρόβαλλαν σε μια επιβλη
τικ11 συνέχεια των ερευνητών του εσωτερικού κόσμου, ύστερα από 
την πρώτη εξόρμηση του ιδρυτι1 της ψυχολογίας βάθους Φρόιντ 
(Tiebenpsychologie). Από τότε οι συνεχιστές της προσπάθειας αυτ�1ς 
διαιρέθηκαν σε πολλές διακλαδώσεις, τέτοιες ώστε τα φιλοσοφικά 
τους πορίσματα να είναι αρκετά διαφορετικά. Όλοι όμως προσφέ
ρουν πολύτιμη συμβολ11 στη μελέτη της ψυχολογικ11ς υφ�1ς της προ
σωπικότητας. 

Η χαρακτηρολογία του Kuenkel είναι μια από τις πιο σύγχρονες 
προσπάθειες επιστημονικ11ς διάρθρωσης του γίγνεσθαι της εσωτερι
κ11ς ζω11ς. Ο τόσο διεισδυτικός αυτός ψυχολόγος επιχειρεί να τοπο
θετ11σει μέσα στον κόσμο της Γνώσης τη δικ11 του χαρακτηρολογία, 
που προσπαθεί να αναπληρώσει ένα πολύ αισθητό κενό στον κόσμο 
της Επιστ11μης. Αν ο ανθρώπινος νους ύψωσε θαυμάσια οικοδομή
ματα στον κόσμο των άψυχων, και η Φυσική Επιση1μη έστησε τη 
θαυμάσια πυραμίδα της με τη διάσπαση του ατόμου επάνω στην κο
ρυφ�i της, τίποτε δεν μπόρεσε να βοηθ11σει τον άνθρωπο στη λύση 
του προβλ11ματος της χαράς και του πόνου. Όπως λέει και ο ίδιος: 
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«Χρειάζεται και κάποια προσπάθεια που ν' ασχοληθεί με την επι

στημονικ1j έρευνα των επειγόντων ζητημάτων της πρακτικ1jς ζω1jς». 

Αν τώρα ζητ11σει κανείς μια συμΒουλιi από την επισηiμη, αυτιi 
τον αφ11νει χωρίς απάντηση. Υπάρχουν μονάχα περίτεχνα ψυχολο
γικά συστι1ματα, υπάρχει και μια εκτεταμένη κοσμοθεωρητικιi και 
εξαιρετικά συστηματικιi χαρακτηρολογία του Ludwig Κluge. Όμως 
το ερώτημα, πώς κανείς θα συμπεριφερθεί προς τους ανθρώπους, 
πώς κανείς θα υπερνικ11σει αυτ11 11 εκείνη την πρακτικ11 ανάγκη, το 
ερu"ηημα αυτό μένει αναπάντητο. Σκοπός λοιπόν του Kuenkel, όπως 
βλέπουμε, είναι η «εφαρμοσμένη χαρακτηρολογία», η οποία τώρα 
ακόμη Βρίσκεται σε προεπιστημονικό στάδιο. Οι περισσότεροι άν
θρωποι σ11μερα, οφείλουν τις γνώσεις της χαρακτηρολογίας που κα
τέχουν στην πρακτικιi τους πείρα και στη διαίσθησιi τους. Η Φυσικ11 
επιστιiμη θαμπωμένη από τις ίδιες τις επιτυχίες της, συνεχίζει ακά
θεκτη το δρόμο της στην έρευνα της ύλης, κωφεύοντας στις τρομα
κτικές οιμωγές του ανθρώπινου πόνου που ποτέ ίσως άλλοτε δεν εί
χε τόσο πλατιά απλωθεί σ' όλη την ανθρωπότητα. Πρέπει ωστόσο 
να ομολογ11σουμε ότι η πρώτη ουσιαστικ11 βο11θεια φανερώθηκε 
από τους γιατρούς. Τα ψυχικά ναυάγια που εξόκειλαν κάθε τόσο 
στο εργαστι1ριό τους, ώθησαν τον πειραματισμό προς νέους ορίζο
ντες, και ένα αποφασιστικό Β11μα έγινε προς την ανακάλυψη των 
νόμων του εσωτερικού γίγνεσθαι. 

Η ανθρώπινη ζω11 είναι γεμάτη ερωτηματικά, γεμάτη δυσκολίες. 
Κάθε ανθρώπινο ον είναι και μια μοναδικ11 ψυχολογικιi περίπτωση. 
Ο ανθρώπινος χαρακτι1ρας παρουσιάζει από τη μια μεριά, σταθερά 
καθορισμένα γνωρίσματα, και από την άλλη μεριά Βρίσκεται σ' αέ
ναη εξέλιξη. Ο γιατρός, με την πολύτιμη πείρα του από τόσα και τό
σα ναυάγια που γνώρισε, μπορεί να χρησιμεύσει σαν πιλότος και να 
ρυμουλκήσει πολλά κλυδωνιζόμενα πλοιάρια σε ασφαλέστερες πο
ρείες. Μένει όμως να δούμε κατά πόσον η επιστι1μη του και οι γνώ
σεις του επιδέχονται γενίκευση, κατά πόσον δηλαδ11 η παθολογία 
του χαρακτ11ρα μπορεί να εξελιχθεί σε χαρακτηρολογία. Γι' αυτό, 
όταν θελ11σει να επιχειρ11σει αυτή την εργασία της γενίκευσης των 
πορισμάτων του, είναι μοιραίο να ξεμακρύνει άθελά του προς άλλα 
πεδία της πνευματικ11ς ζω11ς, που συν11θως του είναι ξένα. Θ' ανα
γκαστεί δηλαδ11, θέλοντας και μη, να γίνει λίγο θεολόγος, λίγο φιλά-
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σοφος, λίγο ανθρωπολόγος. Κάτι τέτοιο ακριβώς είναι η χαρακτη

ρολογική προσπάθεια του Kιιenkel. Αλλά ας δούμε τώρα πώς δια

μορφώνεται στις κύριες γραμμές της. 

1. Υποκείμενο - αντικείμενο

Φυσικό είναι να νομίσουμε ότι πρώτη στη σειρά από τις βασικές 

έννοιες που χρειάζεται να διευκρινίσουμε, είναι ο όρος «χαρακτή

ρας». Και όμως όχι! Πολύ ορθά ο Kιιenkel επιμένει πολύ πρώτα σ' 

έναν άλλο όρο: Στο να διερευνήσει ποιο είναι αυτό που έχει χαρα

κτήρα, στην έννοια δηλαδ11 του υποκειμένου που παρουσιάζει τις 

εξωτερικεύσεις, που μελετώντας εμείς ύστερα, μιλάμε για το χαρα

κτήρα του τάδε 11 του δείνα ατόμου. Αυτό το υποκείμενο, το εγώ, 

υπογραμμίζει ο Kιιenkel, είναι μια έννοια αν-ύπαρκτη από μόνη της. 

Δεν υπάρχει υποκείμενο χωρίς περιβάλλον, δηλαδ11 χωρίς αντικεί

μενο. Αλλά ας παρακολουθήσουμε καλύτερα απ' ευθείας το σκεπτι

κό του: 

«Το υποκείμενο της διαλεκτικ1jς χαρακτηρολογίας δεν είναι ίδιο 

με τη διανοητική υποκειμενικότητα της ιδεαλιστικής φιλοσοφίας, 

παρόλο που συνδέεται πολύ στενά με την έννοια της συνείδησης (χω

ρίς να είναι ταυτόσημη). Με την έννοια υποκείμενο εννοούμι:: την αρ

χή της ζωής, την πηγή όλης μας της δράσης εφόσον δεν έχει γίνει μη

χανική, το δημιουργικό στοιχείο δηλαδή, που εξωτι::ρι.κεύεται σε κά

θε δημιουργικ1j πράξη και που ποτέ δεν μπορούμε να κάνουμε άμε

σο αντικείμενο μιας έρευνας. Είναι ένας μοναδικός δυναμισμός, που 

πάνω απ' όλα μέσα στη ζωή - αλλά και μόνον μέσα στη ζωή βρίσκε

ται - εμφαν(ζεται σαν μια δύναμη, μια ενέργεια. Το παρακάτω απλό 

παράδειγμα μπορεί ίσως να δώσει κάποια ιδέα αυτής της αντίληψης. 

«Τρεις νέγροι σ' ένα δάσος προσπαθούν να σύρουν ένα κορμό 

δένδρου προς το χωριό τους. Δεν έχουν όμως αρκετή σωματική δύ

ναμη για να το κατορθώσουν. Δοκιμάζουν λοιπόν να το επιτύχουν με 

την κατανάλωση ψυχικής ενέργειας. Προσεύχονται, επικαλούνται τα 

πνεύματα, κάνουν μαγικά σημεία μ' όλη τους τη δύναμη. Καμιά βοή

θεια δεν έρχεται. Η υποκειμενικότητά τους αρνείται την υπηρεσία. 

Δεν καταφέρνει να επηρεάσει το αντικείμενό της, τον κορμό του 

δένδρου. Όμως, ένας από αυτούς, ίσως ο πιο αδύναμος, στέκεται σε 
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μια άκρη ιjσvχος και βυθισμένος σε μεγάλο στοχασμό, εν(.v οι άλλοι 

εξακολουθούν να κοπιάζουν τον κάκον. Και τότε αυτός κάνει κάτι 

που ως τώρα ιjταν άγνωστο για την ατομικιj πείρα όλων. Αρπάζει 

ένα πάσσαλο, τον χρησιμοποιεί σαν μοχλό κάτω απ' τον κορμό και 

μετακινεί το βάρος προς τα εμπρός, χωρίς μεγάλο κόπο σχετικά. Η 

ψvχικιj δημιουργικότητα εκείνου που εφευρ(σκει τον μοχλό μπορεί 

να χαρακτηριστεί σαν προσαρμοστικότητα, επιδεξιότητα, προσοχιj 

1j ετοιμότητα πνεύματος. Οπωσδιjποτε είναι κάτι διαφορετικό από 

την κατανάλωση φvχικιjς εν{ργειας που εξαντλεί τους συντρόφους 

του. 

«Και οι τρεις είναι υποκείμενα. Οι δύο πρώτοι δεν καταφύγανε 

στην νποκειμενικότητά τους. Ο τρίτος αποδείχθηκε {να εξαιρετικά 

ξύπνιο και άμεσο υποκείμενο. Χαρακτηριστικό σημάδι λοιπόν της 

υποκειμενικότητας είναι ο γόνιμος, δημιουργικός διάλογος με την 

πραγματικότητα» (σελ. 30-34). 

Και τώρα ας διευκρινίσουμε: Υποκείμενο και αντικείμενο δεν 
είναι νοητά το ένα δίχως το άλλο. Είναι έννοιες αλληλένδετες 
(Korrilativ)(σελ. 47). Το ότι όλα τα χρώματα και όλοι οι 11χοι σβ11-
νουν όταν δεν υπάρχουν μάτια και αυτιά, αυτό είναι κάτι ευνόητο. 
Δύσκολο μας είναι να σκεφθούμε το αντίθετο. Επίσης, ότι η πέτρα, 
ο βράχος δεν θα υπ11ρχαν και ότι ακόμη περισσότερο, δεν θα υπ11ρ
χαν σώματα εφόσον δεν θα υπ11ρχε καμιά ζωνταν11 ύπαρξη που να 
μπορεί να επηρεάζεται από αυτά. Εκεί μάλιστα που η δυσκολία με
γαλώνει, είναι όταν χρειαστεί να αντιληφθούμε ότι όχι μόνο ο εξω
τερικός κόσμος αλλά και ο εσωτερικός, στέκει αντιμέτωπός μας σαν 
αντικείμενο. 

Εδώ τώρα, οι περιπλοκές, οι μεταβολές, οι συγκρούσεις με το 
αντικείμενο είναι πολύ πιο συχνές, ώστε και πεπειραμένοι ψυχολό
γοι να πέσουν στην πλάνη πως η επιθυμία, η σκέψη, τα όνειρα και η 
αγωνία της εσωτερικής μας ζω11ς αν11κουν στην υποκειμενικότητα. 
Η επαφή μας βέβαια προς αυτά τα αντικείμενα είναι πολύ πιο άμε
ση απ' ό,τι με τα πράγματα του εξωτερικού κόσμου. Δεν είναι όμως 
διαφορετικιi από εκείνη που έχουμε με το σώμα μας, όπως το ζούμε 
εκ των έσω. Όταν κανείς έχει μια πληγ11 στο πόδι του, μπορεί να 
την εξετάσει εκ των έξω σαν ένα ξένο αντικείμενο. Μπορεί όμως 
συγχρόνως να τη νοιώσει και να τη ζ11σει εκ των έσω, σαν μια κατά-
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σταση του δικού του ιδιαίτερου είναι. Ο πόνος της πληγής είναι κάτι 
παρόν μέσα του όπως μια επιθυμία, μια σκέψη ή μια ανάμνηση. 
Όμως μπορεί και να σταθεί αντιμέτωπος σε όλες αυτές τις εσωτερι
κές εμπειρίες και γεγονότα, να αποσπασθεί από αυτές, να πάρει 
θέση απέναντί τους, και να τις αλλάξει. Αυτή ακριβώς η δυνατότητα 
να πάρει θέση, να αποσπασθεί κλπ, είναι αυτό που εννοούμε λέγο
ντας «υποκειμενικό είναι» του ανθρώπου. Η απόσπαση του υποκει
μένου από την ρ011 της εσωτερικής ζω11ς είναι και το κεντρικό πρό
βλημα της χαρακτηρολογίας. Συμπέρασμα λοιπόν: Η προσωπικότη
τα είναι μια σχέση υποκειμένου και αντικειμένου. 

2. Χαρακτήρας

Και τώρα ας δούμε τι εννοεί χαρακτήρα ο Kuenkel. Στην εισα
γωγ11 του πρώτου τόμου της χαρακτηρολογίας του, με σύντομα λό
για δηλώνει ότι με τον όρο αυτό εννοεί κάτι διαφορετικό από τις 
άλλες χαρακτηρολογικές αντιλ11ψεις. Γι' αυτόν, η έννοια αυτή ση
μαίνει εμπειρικός χαρακη1ρας, δηλαδ11 το σύνολο των τρόπων συ
μπεριφοράς, διαγωγής ή δράσης των ατόμων, όπως και των ομάδων 
σε στεν11 εξάρτηση μεταξύ τους και στην πορεία της όλης εξέλιξιiς 
της. Τον εμπειρικό αυτό χαρακτήρα δεν μποραύμε να τον ξεχωρί
σουμε από τις σημαντικές λειτουργίες, καθώς και από τα κληρονο
μικά και φυλετικά δεδομένα. Ούτε επίσης από το ψυχικό πεπρωμέ
νο του ατόμου, καθώς και την κοινωνικ11 του εξέλιξη. Η αντίθεση 
«ψυχικό» - «σωματικό» συνδυάζεται σε μια νέα οργανική ενότητα 
με τον όρο «χαρακτήρας». Με τη λέξη αυτή θα εννοούμε από τη μια 
μεριά, τα κύρια γνωρίσματα των ατόμων που μπορούν να ταξινομη
θούν ή ίσως και να υποταχθούν σε νόμους. Από την άλλη μεριά, θα 
σημαίνει εκείνο το μοναδικό που υπάρχει σε κάθε άτομο, εκείνο το 
ανεπανάληπτο γίγνεσθαι που διαμορφώνει την προσωπική του μοί
ρα, τη δική του ιστορία ζωής. 

Κατά τον Kuenkel πεπρωμένο και χαρακτήρας είναι έννοιες πο
λύ στενά συνδεδεμένες (σελ. 150): 

«Κάθε άνθρωπος έχει ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο πεπρωμέ

νο. Καθένας στέκεται σε διαφορετική θέση μέσα στο χώρο και το 

χρόνο, και καθένας έχει διαφορετικά χαρίσματα και δυνατότητες, 
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αλλά και διαφορετικές δυσκολ( ες και καθ1jκοντα. Ο άνθρωπος ε(ναι 

το πεπρωμένο του. Α v ε(ναι ένα άλλο πεπρωμένο, και ο ( διος θα 

ιjταν ένας άλλος χαρακτιjρας. Και όπως το υποκε(μενο δεν μπορε( 

να ξεχωρ(σει από το αντικε(μενο, έτσι κανε(ς δεν μπορε( ν,α χωρ(σει 

από το πεπρωμένο του». 

Κι ας δούμε τώρα, πώς κατά τον Kuenkel πάντοτε, διαμορφώνε

ται ο χαρακτ11ρας, τι πορεία ακολουθεί μέσα στο γίγνεσθαι της ζω-

11ς, ποιοι νόμοι - αν υπάρχουν - διέπουν την εξέλιξή του. Τέλος, 

ποιος είναι ο σκοπός της ανάπτυξής του, που είναι ταυτόσημος με 

το σημαντικό πρόβλημα κάθε ατόμου: Πού τον ωθεί η ζω11, προς τι 

αποβλέπει το δημιουργικό γίγνεσθαι εντός του; 

3. Η εξελικτική πορεία του χαρακτήρα.

Η εξέλιξη, ρυθμός της ζωής. 

Ο δρόμος του εγωκεντρισμού. 

Η ανάπτυξη του αλτρουισμού. 

Εφόσον όπως προηγουμένως αναφέραμε για τον Kuenkel, δεν 

υπάρχει υποκείμενο χωριστό από το αντικείμενο, εφόσον δηλαδιi 

το εγώ είναι συνάρτηση μιας εσωτερικιiς και μια εξωτερικ11ς πραγ
ματικότητας, το ζην, η ζωιi δεν είναι άλλο από μια προϊούσα εξέλιξη 

του υποκειμένου σε διαρκ11 αλληλεπίδραση προς τον έξω κόσμο. Το 

γίγνεσθαι αυτό είναι αναγκαστικό για όλους τους ανθρώπους. Είτε 

το θέλουμε είτε όχι, ωθούμαστε μοιραία από το συνδυασμό των 

εξωτερικών γεγονότων και της δικ11ς μας εσωτερικής διαμόρφωσης, 

σε μια βαθμιαία εσώτερη μεταβολ11 που αποσκοπεί στο ξύπνημα 
της πνευματικ11ς ζωιiς μέσα στον άνθρωπο. Αυτός είναι ο μεγάλος 

ψυχοβιολογικός νόμος του εσωτερικού γίγνεσθαι, που δεν αφιiνει 

στην καλ11 μας διάθεση το ζ11τημα της ψυχικ11ς μας διαμόρφωσης. 
Εδώ δεν πρόκειται πλέον για μια ηθικ11 υπόδειξη 11 επιβολή για 

να κερδίσουμε αν θέλουμε τον παράδεισο, αλλά για κάτι χειρότερο 

και πιο πειστικό: Πρόκειται για μια αναγκαιότητα τόσο αδυσώπητη, 

όσο και οι νόμοι της φυσικιiς επιστήμης. Η επεξεργασία του πρωτό
πειρου υποκειμένου από τη ζωή, για να διαμορφωθεί σε ένα ώριμο, 
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συνειδητοποιημένο υποκείμενο ακολουθεί διαδοχικά στάδια που το 
χρονικό τους όριο είναι ακαθόριστο. Εξαρτάται από το ίδιο το άτο
μο, κατά πόσον. αργότερα ή γρηγορότερα θα φθάσει στο στάδιο του 
υλικού διαφωτισμού. Η ανάγκη και ο πόνος είναι οι μεγάλοι τεχνί
τες που πλαστουργσύν στο μέταλλο της ψυχής μας, το λιώνουν και 
το διαμορφώνουν σε ολοένα τελειότερες μορφές. Γι' αυτό, κατά τον 

Kuenkel, ανώδυνη ανάπτυξη του χαρακτήρα δεν είναι νοητή. 

Ο πρωτόγονος άνθρωπος, όπως και το παιδί, στα πρώτα χρόνια 

της ζωής του είναι ένα υποκείμενο που δεν ξέρει ακόμη τον εαυτό 

του. Ζει σε μια ασυναίσθητη ενότητα με το περιβάλλον. Χαρακτηρι

στικό αυτής της κατάστασης είναι ότι μιλά για τον εαυτό του πρώτα 

σε τρίτο πρόσωπο, και ύστερα λέει: «εγώ». Το ίδιο και οι άγριοι λα

οί, όσο είναι ανεξέλικτοι. Κι έτσι αρχίζει ο μεγάλος δρόμος που 

παίρνει το άτομο για να συνειδητοποι11σει τον εαυτό του, για να 

φθάσει στο πλήρες αίσθημα του «εγώ είμαι εγώ», και συγχρόνως να 

νοιώσει εξίσου έντονα ότι «εγώ είμαι όχι μια ολότητα», αλλά «εγώ 

είμαι το κομμάτι ενός όλου». Φαίνεται ότι μοιάζει μοιραίο σ' αυτό 

τον αγώνα, ο άνθρωπος να περνάει από τη φάση του εγωκεντρι

σμού, να πέφτει όπως χαρακτηριστικά λέει ο Kuenkel, στο «λάκκο 

της εγωπάθειας». 

Το άτομο που μαθαίνει το εγώ του, υπνωτίζεται από αυτό, συ

γκεντρώνει όλο το σύμπαν μέσα σ' αυτό, το λατρεύει σαν θεό του. 

Τη μεγάλη του πλάνη πληρώνει με πόνους και δάκρυα, με συγκρού

σεις κι αγωνίες. Το εγώ γίνεται η μεγάλη αγιάτρευτη πληγή που 

διαρκώς αιμορραγεί, και που όμως με κανένα τρόπο δεν θέλουμε 

να κλείσει, όσο κι αν ισχυριζόμαστε το αντίθετο. Ολόκληρος ο ση

μερινός διανοητικός πολιτισμός μας βρίσκεται στο στάδιο αυτό. Κά

θε αξιόλογη δράση απορρέει κατά κανόνα από αυτή τη βαθύτερη 

εγωτροπία, ακόμα και στις περιπτώσεις που εκ πρώτης όψεως μοιά

ζουν ενάρετες και αλτρουιστικές. Αλλά, ας αναφέρουμε καλύτερα 

μερικά από τα λεγόμενα του Kuenkel γύρω από το θέμα αυτό. 

Ας υποθέσουμε ότι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος που περπατά 

στο δρόμο, πέφτει. Ένας νέος σπεύδει να τον βοηθήσει. Η πράξη 

του αυτή �ιπορεί να εξυπηρετεί δύο εντελώς διαφορετικούς σκο

πούς. Είτε ο νέος θέλησε μόνο να βοηθήσει τον ηλικιωμένο και η 

πράξη του είναι γνήσια ανιδιοτελής, είτε διότι θέλησε να πραγματο-
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ποι11σει μια καλ11 πράξη και τότε το ελαη1ριό της είναι γνήσια εγω

κεντρικό. Ας υποθέσουμε τώρα πως δεν πέτυχε το σκοπό του. Και 

στις δύο περιπτώσεις, ο βοηθών θα λυπηθεί. Ο ανιδιοτελ11ς επειδ11 η 

προσπάθειά του δεν πέτυχε και ο εγωκεντρικός διότι δεν, μπόρεσε 

να κάνει μια καλ11 πράξη, και θα μεμφθεί τον εαυτό του, θα τον ενο

χοποι11σει. Έτσι δηλαδ11 11 αλλιώς, θα ασχοληθεί πάλι με εκείνο που 

είναι στην πραγματικότητα το αντικείμενο κάθε φροντίδας του, το 

«αγαπημένο του εγώ». 

Ο εγωκεντρικός άνθρωπος είτε συνειδητά, είτε και πιο πολλές 

φορές ασυνείδητα, επιδιώκει την πραγματοποίηση ενός εγωκεντρι

κού ιδανικού. Ό,τι τον πλησιάζει προς αυτό είναι ευτυχία, ενώ ό,τι 

τον απομακρύνει απ' αυτό είναι δυστυχία. Το περιεχόμενο αυτού 

του ιδανικού ποικίλλει στα διάφορα άτομα και μπορεί πολλές φο

ρές επιφανειακά να είναι πολύ αντιφατικό. Μπορεί να είναι π.χ. το 

«θέλω να γίνω πολύ πλούσιος σαν τον Rothschild», ή «να γίνω πολύ 

ένδοξος σαν τον Ναπολέοντα», 11 «είμαι ένας μάρτυρας που ακο

λουθεί το δρόμο του Χριστού προς το Σταυρό». 

Στις πιο πολλές περιπτώσεις, η εγωτροπία λειτουργεί κατά τέ

τοιο τρόπο ώστε να μην γίνεται φανερ11 στο άτομο. Πραγματικά, 

ένας δαιμόνιος Πρωτέας κρύβεται κάτω από τις ποικίλες μορφές, 

και εφευρίσκει τόσα πολλά επιη1δεια τεχνάσματα ώστε να χρειάζε

ται αρκεη1 δόση ψυχολογικ11ς πείρας για να μπορεί κανείς να την 

αποκαλύψει. Χαρακτηριστικό γνώρισμα εγωκεντρισμού είναι το 

αλύγιστο, το άκαμπτο των επιταγών του. Το εγώ συμπεριφέρεται 

σαν ένας κυρίαρχος που δεν υπομένει καμιά αντίδραση. Ακόμη και 

στη σπάνια περίπτωση του να έχει κανείς διαμορφώσει το εγώτρο

πο ιδανικό «είμαι μάρτυρας και υποφέρω σαν τον Ιώβ», αυτός μπο

ρεί ασυναίσθητα να επιμένει με κάθε τρόπο στις δυστυχίες του, και 

να απομακρύνει χωρίς να το εννοεί κάθε πιθανότητα ανακούφισης. 

Διότι η ευτυχία θα εμποδίζει την πραγματοποίηση του μαρτυρικού 

ιδανικού του. 

Όσο πιο εγωκεντρικός γίνεται ένας άνθρωπος, τόσο περισσότε

ρο συλλαμβάνεται μέσα στον ασφυκτικό κλοιό του ζεύγους των 

αντιθέτων: Υπεροχή - μειονεξία. Όσο βαθύτερα αισθάνεται ότι 

μειονεκτεί, τόσο υψηλότερα τοποθετεί το σημείο της υπεροχ11ς του 

και αντίστροφα, όσο υψηλότερα νομίζει τον εαυτό του, τόσο χαμη-
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λότερα αισθάνεται πως πέφτει με την πρώτη αποτυχία. Στη συνήθη 
ζω11 πολύ σπάνια συνειδητοποιεί κανείς τα δύο αυτά σημεία. Αι
σθάνεται συν11θως 11 ψηλά ή χαμηλά. 

Ο εγωκεντρισμός δεν είναι δυνατός χωρίς αυταπάτες. Η βαθ'ύτε
ρη ψυχολογική διεισδυτικότητα δεν μπορεί να συνδυαστεί με την 
εγωτροπία που είναι ανυπέρβλητο εμπόδιο για μια ορθ11 διάκριση. 
Γι' αυτό, σε όλους τους ανθρώπους υπάρχει μια μεγαλύτερη ή μι
κρότερη δόση αυταπάτης - όλοι είμαστε λίγο πολύ εγωκεντρικοί -
αυταπάτη που θα χρειαστεί κάποτε να αποκαλυφθεί. Όσο όμως πιο 
εγωκεντρικός είναι κανείς, τόσο πιο πονηρά καμουφλάρεται αυτ11 η 
αυταπάτη, τόσο πιο επιδέξια είναι τα τεχνάσματα που μεταχειρίζε
ται και τόσο πιο επι111δεια τα επιχειρ11ματα που εμποδίζουν την 
αποκάλυψη. Στο άγγιγμα της αλήθειας ο εγωκεντρισμός συντρίβε
ται, γι' αυτό και τόσο πολύ την φοβάται. Αυτή η αναγωγή τού εγώ 
σε μια απόλυτη αξία είναι η άκρα αντίθεση προς την πραγματικ11 
ζωντάνια της ανιδιοτέλειας. Η αυτοθεοποίηση δεν οδηγεί σ' εκείνο 
που επιδιώκει, δηλαδή στην εξασφάλιση του αγαπητού εγώ αλλά 
αντίθετα, στην κατάπτωσ11 του. 

«Ο φιλών την ψυχήν αυτού, απωλέσει αυτήν. Και ο μισ(ίJν την ψυ

χήν αυτού εν τω κόσμω τούτω, εις ζωήν αιώνιον φυλάξει αυτήν» 
(Ματθαίος ε 39, Μάρκος η 35, Λουκάς θ 24) 

Ας φανταστούμε όλες τις ενέργειες, όλη τη ζωτικότητα ενός εγω
κεντρικού ανθρώπου σαν μια πυραμίδα που στην κορυφή της είναι 
τοποθετημένο το εγωκεντρικό ιδανικό. Όλη η απέραντη δημιουργι
κότητα της ζω11ς τελειώνει σ' αυτό και κινείται προς αυτό, περιορί
ζεται απ' αυτό. Τα μέσα της δράσης του και ο σκοπός του αποκρυ
σταλλώνονται σε μια μορφή, σε κάτι στενά καθορισμένο. Αυτή η 
πορεία σύντομα φέρνει το άτομο σε σύγκρουση με το περιβάλλον 
του. Από την ένταση της ακαμψίας του σκοπού του, θα εξαρτηθεί η 
ψυχική του ισορροπία. 

Όταν η σύγκρουση ενταθεί και τα εξωτερικά γεγονότα αρνη
θούν την εξυπηρέτηση του εγωκεντρικσύ του ιδανικού, τότε αυτό 
συντρίβεται και ο εγωκεντρικός άνθρωπος που συνταύτισε το είναι 
του μαζί του ζει την αγωνία της καταστροφής. Το ορμητικό κύμα της 
εξέλιξης παρέσυρε το οικοδόμημά του σε συντρίμμια και ερείπια. 
Αν 'ύστερα από τη μπόρα μένει ακόμη αγκιστρωμένος στον άκαμπτο 
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σκοπό του, απογοψευση και μαρασμός τον περιμένει. Αν όμως συ
νειδητοποι11σει πως αυτό δεν είναι το πραγματικό του εγώ, τότε 
αναβλύζει μέσα του ακένωτη η δημιουργικ11 ενέργεια της ζω11ς, που 
με τα παλιά υλικά ξαναπλάθει σε νέους συνδυασμούς, ένα νέο 
απρόβλεπτο σκοπό, ίσως πιο σοφό, ίσως πιο προσαρμοσμένο στις 
πραγματικές δυνατότητες του ατόμου. 

Κατά τον Kuenkel, όποιος συνειδητοποι11σει τη στενή σχέση που 
υπάρχει ανάμεσα στα βάσανά του και τον εγωκεντρισμό του, είναι 
πρόθυμος να ομολογήσει στον εαυτό του την ευθύνη του για τη μελ
λοντικ11 τύχη της ζω11ς του. Αυτός δεν πρέπει να νομίζει ότι η δυστυ
χία του θα εξαφανιστεί ως δια μαγείας. Ίσα - ίσα, θα πρέπει να εί
ναι πρόθυμος να αναλάβει τις συνέπειες της κατανόησης του εαυ
τού του και της ομολογίας του. Πρέπει να αντέξει εκείνο που ως τώ
ρα του φαινόταν ανυπόφορο. Δηλαδ11, να γίνει υποκείμενο αλλά 
και αντικείμενο της ζω11ς, όσο κι αν του φαίνεται δύσκολο αυτό το 
πράγμα. Τότε μονάχα, όταν αντιμετωπίσει κατ' αυτό τον τρόπο τη 
ζω11, αυτιi θα τον υπακούσει. Μόνο όταν παραδώσει τον εαυτό του 
στη ζω11, θα κατορθώσει να την εξουσιάσει. 

Κατά τον Kuenkel επίσης, αφορμή βασικ11 κάθε νεύρωσης δεν 
είναι ούτε η λίμπιντο του Φρόιντ ούτε μόνο ο παράγοντας μειονε
ξίας του Άντλερ. Κάθε κακή προσαρμογ11 προς τις απαιτ�1σεις τού 
ψυχοβιολογικού νόμου που ωθεί τον άνθρωπο μέσα από τις συ
γκρούσεις σε ολοένα περισσότερη ωρίμανση, κάθε αντίσταση στην 
ανάπτυξη της κοινωνικότητας - σ' αυτό συμφωνεί και ο Άντλερ -
δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας ψυχικ11ς διαταραχ11ς κατά το μάλ
λον 11 11ττον μεγάλης, που μπορεί τελικά να απολήξει στη νεύρωση, 
στην αυτοκτονία 11 στο έγκλημα. Εκείνο για το οποίο μπορεί κανείς 
να είναι τελικά βέβαιος, είναι πως δεν μπορεί με κανένα τρόπο να 
αποφύγει αυτό που τόσο πολύ φοβάται: τον πόνο. 

Ο εγωκεντρικός, που σκοπός του μοναδικός στέκει πάντα η δια
φύλαξη του πολύτιμου εγό) του, καταλ11γει στην τέλεια αντίθεση 
προς τη ζω11 και αργά ή γρήγορα θα ζ11σει τη Μεγάλη Αγωνία της 
καταστροφ11ς, ακόμη κι αν η στιγμ11 αυτ11 πρόκειται να έρθει μονά
χα την ώρα του θανάτου. Κι αυτό όμως μένει μια εξαιρετική περί
πτωση. Συνήθως, στο βίο του δοκιμάζει τη fιαθιά πικρία της μόνω
σης και το στείρο πόνο του αποκρυσταλλωμένου, του αλύγιστου ψυ-
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χισμού του. Τον πόνο αυτό ο Kιιenkel ονομάζει πόνο της αμαρτίας. 
Είναι ο πόνος που ζει κανείς χωρίς να φωτιστεί η ψυχή του με πε
ρισσότερη κατανόηση, και χωρίς το πνεύμα του να αποκτήσει πε
ρισσότερη ωρίμανση. Όσο καιρό ζει σε αυτό το ψυχικό στάδιο, 
μπορεί να πετυχαίνει μεταβολές στο είναι του εις πλάτος. Μπορεί 
να αναπτύσσεται, να προοδεύει, να αποκτά προτερ11ματα και αρε
τές. Οι αλλαγές αυτές είναι επιφανειακή εξέλιξη. 

Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που ο πόνος τους ωθεί σε περισ
σότερη πνευματική διαύγεια, και σε βαθ-ύτερη κατανόηση. Τότε, 
κατά τον Kιιenkel, επενεργεί ο πόνος ωρίμανσης. Μέσα τους γίνε
ται αλλαγή σε βάθος, μεταβάλλεται η φύση της συνειδητότητας. Η 
προσωπικότητα στέκει τώρα ανάμεσα στα γεγονότα πιο ξύπνια, 
έχοντας εμβαθύνει περισσότερο στο νόημά τους. Σύντομα συνειδη
τοποιεί τον εαυτό της σαν ένα κομμάτι εξαρτώμενο από μια ολότη
τα. Με δυο λόγια, αποκτά εντονότερο κοινωνικό συναίσθημα και 
διαυγέστερη κρίση για την αξία των πραγμάτων. Μέσα τους γεννιέ
ται το πνεύμα. 

Όπως είναι ευνόητο, ο δρόμος της ωρίμανσης δεν είναι διόλου 
εύκολος, καθόλου ομαλός. Ο άνθρωπος προχωρεί και ωριμάζει 
περνώντας από πολλές ψυχολογικές κρίσεις. Η μοίρα, λέγει ο 
Kuenkel, δεν αποβλέπει στο να είμαστε ευτυχείς αλλά στο να ανα
πτύσσουμε ολοένα περισσότερη πνευματικότητα. Σ' αυτό, μας εξα
ναγκάζει. Η τακτοποίηση των εξωτερικών γεγονότων της ζω1iς μας 

έτσι ώστε να οδηγιiσουν στην επώδυνη γέννηση της πνευματικ11ς 
προσωπικότητας, αποτελεί αυτό που ονομάζουμε πεπρωμένο. Όσο 
δε κι αν είναι διαφορετικό σε κάθε άτομο, στις γενικές γραμμές η 
διαρρύθμιση των εξωτερικών γεγονότων από τη Μοίρα ακολουθεί 
ορισμένα όμοια στάδια, που περιγράφει ο Kuenkel στο τελευταίο 
μέρος της χαρακτηρολογίας του με γενικό τίτλο «Ο Δρόμος της Κρί
σης». 

(2.υνεχ{ζεται) 

(Επιλογ1j, Ελένη Κατσάκη) 
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ΘΕΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ 

Θεόδωρος Κατσιφιίς 

(Ομιλ(α στην κοπιj της π(ττας, Φrβρουάριος 2006) 

Στο βιβλίο της «Ίσις Αποκαλυμμένη» (τόμος Α, βιβλ. 1 - σελ. 
31) η Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ μάς θυμίζει τη ασπασμένη από την
ίδια πεποίθηση ότι «ο Πλάτων υποστιjριζε πως η έσχατη αιτ(α ε(ναι
η Υπ{ρτατη Καλοσύνη, το Αγαθόν. Οι ιΜες ε(ναι αντικε(μενα
αγνιjς σύλληψης για την ανθρ(δπινη λογικιj και συνιστούν ιδιότητες
του Θε(ουΛόγου».

Επίσης, στο τελευταία εκδοθέν βιβλίο του Κρισναμούρτι, 
«Αγάπη, Ελευθερία και Δράση», διαβάζουμε στη σελίδα 27, «ο 
διαλογισμός ε(ναι ο δρόμος της ολικιjς μεταμόρφωσης των ανθρώ
πινων μονομανιών. Ο ύ.νθρωπος ε(ναι παγιδευμ{νος σε αρχϊς και 
ιδεολογ(ες που τον εμποδίζουν να βάλει τέλος στη σ1Jγκρουση το15 
ενός μr τον ύ.λλον .... ΙΙ καλοσύνη r)εν βρ(σκεται στα δόγματα ούτε 
στη ματαιοδοξ(α των ηθικών κανόνων και αρχ(δν. Λυτά ε(νu.ι ύ.ρνη
ση της αγάπης και ο διαλογισμός ε(ναι το ύ.νθισμα της αγύ.πης.» 

Αδελφοί μου, ας είναι ο καινούργιος χρόνος το ξεκίνημα γι' 
αυτό το διαλογισμό που θα μας οδηγ11σει στο άνθισμα της αγάπης 
μέσα μας. Μιας αγάπης, ευλογίας και όασης για τον άνθρωπο και 
την ανθρωπότητα, που για να τη φτάσουμε πρέπει να ξεπεράσου
με τις ξέρες και τις αχανείς ερ11μους της προκατάληψης, της πρό
ληψης και της δεισιδαιμονίας, και να θανατώσουμε το τέρας του 
εγωισμού. Ενός εγωισμού που δεν μ' αφ11νει να δω ότι όλοι είμα
στε ένα. Κι όπως αδάκρυτα δεν μπορώ να τα βάλω με μέρος του 
δικού μου σό)ματος, έτσι για πάντα μικρός θα μένω και παραπονε
μένος, όσο δε νιώθω ότι κύθε προσπύθεια ανόρθωσ1iς μου στα χα-
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μένα πάει, όταν δεν βλέπω εσένα σαν εμένα, και δεν σε περιβάλ
λω με την ίδια αγάπη που τρέφω δι εμέ αυτόν. 

Ας είναι τοy καινούργιο χρόνο η αγάπη για όλους, ο πραγματι
κός, ο μοναδικός θα έλεγα στόχος της δουλειάς μας, της εσωτερι
κ11ς δουλειάς καθενός μας. Διότι η αγάπη είναι το μοναδικό γόνι

μο έδαφος στο οποίο μπορεί να φυτρώσει και να ευδοκιμήσει το 

όραμα της , Ελενας Π. Μπλαβάτσκυ για τη Θεοσοφία, το σπάνιο 

λουλούδι της αδελφοσύνης μεταξύ των δύστυχων σήμερα κατοί

κων του πλανήτη μας. Και τότε, ας είμαστε βέβαιοι ότι έστω κι αν 

δεν εκφράζουμε πάντα μια ταύτιση με τις ιδέες και τις πεποιθή

σεις της Έλενας Π. Μπλαβάτσκυ που είναι παρούσα αυτές τις 

στιγμές μαζί μας - οι νεκροί ζουν όσο εμείς τους θυμόμαστε -

εκείνη θα είναι αυτή τη χρονιά απόλυτα ευχαριστημένη και θα χα

μογελά με ικανοποίηση διότι εμείς θα έχουμε συλλάβει το μήνυμά 

της, το πραγματικό νόημα της προσφοράς της, της παρουσίας της 

επί της γης. 

• Να σκεπτόμαστε όλο και περισσότερο τους συνανθρώπους μας
και να τους σκεπτόμαστε με διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον και με 
διαρκώς αυξανόμενη στοργ11-

• Να γεμίζει η καρδιά μας από αγάπη.
• Να προαγόμαστε από την κατανόηση.
• Να ελευθερωνόμαστε διαρκώς από τα δεσμά των προλψμεων και

των προκαταλ11ψεων. 
• Όσο υψηλό κι αν Οεωραύμε το ιδανικό που μας εμπνέει, να εξαρ

θούμε από την ιδέα ότι όλοι ανεξαιρέτως οι άνΟρωποι, οποιαδ11ποτε κι 
αν είναι τα ιδανικά τους, οποιεσδ11ποτε κι αν είναι οι πεποιθήσεις τους 
και ανεξαρτψως παντός χωρισμαύ, είμαστε αδελφοί. 

• Να σκεπτόμαστε για το ιδανικό που κατευθύνει τις πράξεις μας
και όλη τη ζω11 μας ότι, όσο κι αν το εξαγνίζουμε με την εσωτερική προ
σπάθειά μας, υπάρχει πάντα κάτι ανώτερο, κάτι που ακόμη περισσότε
ρο προσεγγίζει την αιώνια αλήθεια. 

• Να σκεπτόμαστε ότι τα συγκρουόμενα ιδανικά τα ενώνει πάντοτε
μια υπέρτερη και απρόσιτη στους συν11θους οπαδαύς τους, Σύνθεση. 

Κ. Γ. 
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ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΒΟΥΔΑ 

ϊ. Beck

(Μετάφραση, Γ Σιβρ1jς) 

Κάποτε επισκέφθηκαν τον Κύριο Βούδα, αφού ταξίδευσαν επί 
μακρόν, δύο μοναχοί. Σύμφωνα με το συνηθισμένο τρόπο του, αφού 
τους χαιρέτησε, τους είπε τα εξ11ς: 

-- «Είναι όλα καλά με σας, μοvαχο(,· Είστε ικανοί να ζ1jσετε; , Εχετε 
περάσει τις καταιγίδες εν ειριjvη και ενότητα, και έχετε αισθανθεί κα
μιά έλλειψη προστασίας;» 

Και αυτοί απ11ντησαν: 
-- «Δεν είναι όλα καλά με μας ενλο)ημιένο Εν, διότι υπάρχει μεγά

λος θυμός μεταξι5 μας και καταβροχθ(ςοvμε τις καρδιές μας με πι
κρίες και δεν γνωρίζουμε καθόλου ειρ1jνη». 

Κι έθεσαν την περίπτωσ1i τους ενώπιόν του με αμοιβαίο μίσος, 
και Εκείνος τότε είπε: 

Λ , . 'Μ' ·ξ 'β ·/' 'Μ' 
, ' Ί) λ ·/' ,�, , -- <vιετε. ι ι ν ρισι., ε κτυπησε, μι προσεμα ι . . L., εκειvοvς

που περιθάλπουν τέτοιες σκέψεις, πώς μπορεί να πεθάνει, να σβιjσει 
το μίσος; Το κακό προκαλείται από τον εαυτό. Εξαιτίας του εαντοι5 
τον υποφέρει ο καθένας. Οι κύκνοι προχωρούν στο μονοπάτι τον 1jλι
ου (*) και διασχίζουν τον αέρα με τη δικιj τους θαυματουργ1j δύνα
μη.και η σωτηρία του ανθρώπου απ' το κακό βρίσκεται στη δ15vαμ1j 
του. Καμιά φωτιά δεν μπορεί να παρομοιαστεί με το πάθος. Καμιά 
απώλεια δεν μπορεί να συγκριθεί με το μίσος. Ας αποβάλει ο άνθρω
πος το θυμό, ας απαρνηθεί την υπερηφάνεια. Ας νικιjσει το θυμό με 
την αγάπη, κι ας νπερνικιjσει το ψέμα με την αλ1jθεια. Διότι το μίσος 
δεν σταματάει ποτέ με το μίσος, παρά μόνο με την αγάπη. Λυτός εί
ναι fνας παλαιός νόμος, fvας παλαιός κανόνας.» 

Και όταν ο Κύριος μίλησε έτσι από την καρδιά του της ευλογίας, 
έγιναν τα λόγια του μια νέα εντολ1i και σοφία. Έτσι, οι δύο μοναχοί 
χαιρετιiθηκαν με αγάπη ενώπιον του προσώπου του Τέλειου Ενός, 
και με χέρια σφικτά ενωμένα Τον άφησαν. 

(*) (Σ. τ.Μ.) Ίο μονοπ(ι.τι του ιjλιου που το βαδiζ,ει η ψuχιj, δεν είναι (.ίλλο 
από το Ευγενές Οκταπλό μο11οπάτι, η οδός που οδηγεί στην κατάπαυση της 
λι3πης και καταλιjγrι στο Βασι'λrιο της Ορθότητας, στην Πλr.ω Νιρβc.ί1 ια. 
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ΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΟΜ ΙΛ ΙΩΝ 

ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25, 106 71 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ.210 3620702 ΤΗΛ & FAX: 210 3610961 

Είσοδος Ελευθέρα - Ώρα 8:00 μμ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

Τετάρη1 4, ΥΠΑ ΤΙΑ. Συνιiντηση μελών για την Ει•ρωπαϊκ11 
Σχολ11 της Θεοσοφίας. 

Πέμπτη 5, ΑΠΟΛΛΩΝ. Γεώργιος Σι!1ρ11ς: 
Το Μυστικ6 της Αναζ11τησης της Ευτυχίας 

Παρασκευ1j 6, ΑΛΚΥΩΝ. Θεόδωρος Κατσιφ11ς: 
Τι ζητούμεν ΕνταύΟα; 

Πέμπτη 12, ΑΡΤΕΜΙΣ. Κρυσταλλία Ιωαννίδου: 
Θεοσοφικ11 Εταιρεία, Τα Πρώτα Χρόνια 

Παρασκευιj 13, ΑΛΚΥΩΝ. ΗροΊ Ζάραγκα: Νεοπλατωνισμός 
Τρίτη 24, ΗΛΙΟΣ, Φιλοσοφικό και Θεοσοφικό Θέμα 
Πέμπτη 26, ΑΡΓΙΑ ΛΟΓΩ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 
Παρασκευιi 27, ΑΛΚΥΩΝ, Θεόδωρος Κατσιφ11ς: 

Κρισναμούρτι, Η Έμπνευση 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

Τετάρτη L, ΥΠΑ ΤΙΑ. Έρικα Λέτσερις: 
Βασικές Αρχές της Θεοσοφίας, Εισαγωγ11. 

Πέμπτη 2, ΑΠΟΛΛΩΝ. Κυριακ11 Αντωνίου: 
Κάμα Λ6κα και Ντεβαχάν 

Παι:�ασκευιj 3, ΑΛΚΥΩΝ. Κρυσταλλία Ιωαννίδου: 
Η Θεοσοφική Άποψη για τη Θεωρία της Εξέλιξης 

Τρίτη 7, Φιλοσοφικό και Θεοσοφικό Θέμα 
Τετάρτη 8. Τάσος Πρσύσσαλης: 

Εισαγωγ11 στην Ινδική Σκέψη, ΜΠΑΓΚΑΙ3ΑΤ ΓΚΙΤΑ 
Πέμπτη 9, ΑΡΤΕΜΙΣ. Κρυσταλλία Ιωαννίδου: 

Οι Διδάσκαλοι της Έλενας Πέτροβνα Μπλαβάτσκυ 
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Παρασκευ1j 10, ΑΛΚΥΩΝ. Θέμις Μανσόλας: Ο Φόβος του Θανάτου 

Τετάρτη 15, ΥΠΑ ΤΙΑ. ΕΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ 

ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑΣ 

Πέμπτη 16, ΑΡΓΙΑ ΛΟΓΩ ΠΟΛ ΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

Παρασκευ1j 17, ΑΡΓΙΑ ΛΟΓΩ ΠΟΛ ΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

Τρίτη 21, ΗΛΙΟΣ. Θεοσοφικό και Φιλοσοφικό Θέμα 

Τετάρτη 22, ΥΠΑ ΤΙΑ. Έρικα Λέτσερις; 

13ασικές Αρχές της Θεοσοφίας, Αγγελικές Ιεραρχίες 

Πέ�υττη 23, ΑΡΤΕΜΙΣ. Κυριακ1j Αντωνίου: Μετενσάρκωση 

Παρασκευ1j 24, ΑΛΚΥΩΝ. Συζ1jτηση με Οέμα: Η Αξία της Γν(i>σης 

Τετάρτη 29, ΥΠΑ ΤΙΑ. Γεάφγιος Σιβρ1jς: 

Η Σκέψη και η Έ�υτνευση 

Πέμπτη 30. ΑΠΟΛΛΩΝ. Γειi>ργιος Σιβρ1jς: 

Το Ανυπέρβλητο Πρόβλημα του Θυμού 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

Παρασκευ1j 1, ΑΛΚΥΩΝ. Νίκος Κορμανός: Το Τρίγωνο 

Τρίτη 5, ΗΛΙΟΣ. Φιλοσοφικό και Θεοσοφικό Θέμα 

Τετάρτη 6, ΥΠΑ ΤΙΑ. Τάσος Προύσσαλης: Η Προσωπικ1j και η 

Απρόσωπη Όψη του Απ6λυτου στην Ινδικ1j Φιλοσοφία 

Πέμπτη 7, ΑΡΤΕΜΙΣ. Έρικα Λέτσερις: Η Ζω1j της Άννης Μπέζαντ 

Παρασκευ1j 8, ΑΛΚΥΩΝ. Κυριακ1j Αντωνίου: 

Μυστηριακές Θρησκείες 

Τετάρτη 13, ΥΠΑ ΤΙΑ. Έρικα Λέτσερις: Τα Καβείρια Μυσηjρια 

Πέμ.ι-ττη 14, ΑΠΟΛΛΩΝ. Γεύφγιος Σιf1ρ1jς: 

Μυστικισμός και Αποκρυφισμός 

Παρασκευ1j 15, ΑΛΚΥΩΝ. Θεόδωρος Κατσιφ1jς: 

Επισηjμη και Θεολογία 

Τρίτη 19, ΗΛΙΟΣ. Θεοσοφικύ και Φιλοσοφικό Θέμα 

Πέμπτη 21, ΑΡΤΕΜΙΣ. Συζψηση με Οέμα: Η Αγάπη στη Zunj μας 

Εις Μνήμην 

Τον Αύγουστο 2006, ανεχύιρησε από τον κόσμο ετούτο 

η αδελφ1j μας και συνδρομψρια του Ιλισού, Βιργινία Γ εωργιλ1j. 

Στην οικογένειά της εκφράζουμε τα ουλληπηηjριά μας. 



Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τα Γραφεία του «ΙΛΙΣΟΥ» 

Βουκουρεστίου 25, α' όρο

φος Κωδ. 106 71, είναι ανοι

κτά κάθε ημέρα από 10.30 -

1, εκτός Σαββάτου και Κ υ

ριακ11ς. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ-ΔΩΡΕΕΣ 

Παρακαλούμε όπως απο
στέλλετε με ταχυδρομική 
επιταγή προς: Περιοδικό 

«Ι Λ Ι Σ Ο Σ »

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25, 

106,71 Αθήνα. 

Επίσης αποστέλλετε με τρα
πεζική επιταγιi μόνο εις: 
Θεοσοφική Εταιρεία, Βου
κουρεσίου 25, 106 71, Αθ11να 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ 

ΙΛΙΣΟΥ 

Ζάκυνθος: Παν. Βλαχόπουλος 

Βόλος: Γ. Κουκουβίνος 

Ηράκλειο: Μ. Λασηθιωτάκη 

Ιωάννινα: Ελευθ. Τζομάκας 

Κέρκυρα: Γεώργιος Αγιούς 

Λαμία: Γ. Μουτάφης 

Λάρισα: Ισ. Φελλούς 

Πάτρα: Σ. Ιγγλέσης 

Ρόδος: Αντ. Βεργωτής 

Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 

Χαλκίδα: Δημ. Δημαρέλος 

Χανιά: Εμμ. Νοδαράκης 

Κύπρος: 

Αθαν. Παπαδόπουλος 

Γρ. Αυξεντίου 29 

Μέγαρο Δίπα 456 

Τ.Τ. 6021, Λάρνακα 

Τηλ. 00357-24654511 (Οικίας) 

Όλα τα άρθρα γνωστών συγγραφέων που δημοσιεύονται 

στο περιοδικό Ιλισός φέρουν την ευθύνη των ιδίων για το 

περιεχόμενό τους και δεν σχολιάζονται ούτε λογοκρίνονται 

από την συντακτικ11 επιτροπ11 του Ιλισού. 



ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ,, 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: 

Στα Πόδια του Διδασκάλου - Κρισναμούρτι ........................ 5€ 

Η Εξέλιξη της Μορφ11ς και της Ζω11ς - Άννη Μπέζαντ .... 10€ 

Προσέγγιση στην Πραγματικότητα - Ν. Sri Ram .................. 8€ 

Οι ΒαΟύτερες Όψεις της Ζω11ς - Ν. Sri Ram ........................ 8€ 

Το Φως της Ασίας - Sir Edwin Arnold ................................. 14€ 

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΉ ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ 

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΘΕΟΣΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑ: 

Οι Επτά Κοσμικές Ακτίνες - Ernest Wood 

Η Αρχαία Σοφία - Άννη Μπέζανt 

Η Ατραπός του Αποκρυφισμού - Α. Μπέζαντ, C.W.Leadbeater 

Κάρμα Γιόγκα - Swami Vivekananda 

Θεοί εν Εξορία - G. G. Van Der Leeuw 

Raja Yoga, Η Γιόγκα του Αποκρυφισμού -Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ 

Διατίθενται στα κεντρικά βιβλιοπωλεία και 

στα γραφεία της Θ. Ε. Βοvκοvρωτίου 25, 

Τ. Τ. 106 71

Τηλ. +Fax. 210 3610961 

Τηλ. 210 3620702 

Ταχυδρομική ή τηλεφωνική παραγγελία με αντικαταβολή 

Ονοματεπιδνυμο ....................................... Τηλέφωνο .............................. . 
Οδός .................................. Αριθμός ......... Πόλη .................. Τ.Κ ............. . 





Κυκλοφορεί το Νοέμβριο 

η πρώτη έκδοση στην Ελληνική γλώσσα 

του έργου του Καθηγητή 
ERNEST WOOD 

«ΟΙ ΕΠΤΑ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ» 

• Τι είναι εκείνο που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ιδιοσυ

γκρασία και τον προσανατολισμό της ζωής κάθε ατόμού, δίχως 

αυτό να προέρχεται απαραίτητα από κάποια οικογενειακ11 11 

φυλετικ11 κληρονομικότητα ή προδιάθεση; 
• Ποιες είναι οι συμπαντικές ενέργειες που επιδρούν επάνω

μας και μέσα μας, και οι οποίες χαρακτηρίζουν και κατευθύνουν 
την πορεία της ζuη1ς μας; 

• Τι είναι εκείνο που «ομαδοποιεί» κατά κάποιο τρόπο σε

διαφορετικές κατηγορίες τους ανθρό)πους αλλά και τα ζώα, τα 

φυτά, τα ορυκτά, χρώματα, ήχους και πλανήτες, όπως αναφέρε

ται σε ορισμένα βιβλία; 
• Από πού προέρχονται οι δυνάμεις που θαρρείς ότι διαφο

ροποιούν τα πράγματα μεταξύ τους και τα ωθούν σε έναν παρά
ξενο βαθμό συγγένειας διαφορετικ11ς για κάθε «ομάδα»; 

Στο παραπάνω βιβλίο του ο συγγραφέας, δίνει απαντήσεις 

στα ερωτήματα αυτά αντλό)ντας από τη θεοσοφική διδασκαλία 

έτσι όπως την παρέδωσε η Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ, την οποία 

συνδυάζει με την fνδουιστικ11 θρησκεία. 

ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
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