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ΘΕΟΣΟΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 

ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Γεώργιος Σιβρής 

Η Θεοσοφική Εταιρεία είναι ίσως μία από τις λίγες πνευματικές 
οργανώσεις που δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία στα μέλη της 
για μία ελεύθερη, αυτοδίδακτη και αδάπανη εκπαίδευση. Η εκπαί
δευση αυτή επιτυγχάνεται με το συνδυασμό δύο πραγμάτων: α) Τη 
συγκριτική μελέτη όλων των θρησκειών, των φιλοσοφιών και των 
επιστημών, που προβλέπεται από το δεύτερο σκοπό τής Ίδρυσ11ς 
της, και β) την αυτογνωσία. Συγχρόνως, προσφέρει το κατάλληλο 
περιβάλλον για τη δημιουργία αδελφικών σχέσεων μέσα από μια 
σειρά ομιλιών πνευματικού περιεχομένου, που συνοδεύονται από 
συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων. 

Επειδή η δημιουργία πυρήνα αδελφότητας περνάει απαραιτήτως 
από την αυτοβελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση του καθενός, δί
δεται στον μαθητή θεόσοφο η μοναδική ευκαιρία να επιδοθεί ακα
τάπαυστα στο γκρέμισμα του τοίχου της χωριστικότητας μέσα του. 
Διότι, όπως λέγει ο Κρισναμσύρτι, όσο υπάρχει το «εγώ» δεν μπορεί 
να υπάρξει καμία εσωτερική πρόοδος. Με αυτ11 την έννοια, η Θεο
σοφική Εταιρεία μπορεί υπό ορισμένες πρσϋποθέσεις να είναι αφ' 
εαυτής ένας εσωτερικός κύκλος, όχι στους τύπους αλλά στην ουσία, 

μια γνήσια φιλοσοφική σχολή, η οποία δια των δραστηριοτ11των 

της,να αποβλέπει στην αφύπνιση της εντός ημών θείας φύσεως. Διότι 

χωρίς το θαυματουργό αυτό στοιχείο που υπάρχει μέσα μας σε λαν-
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θάνουσα κατάσταση, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ουσιώ
δες πνευματικό έργο, ούτε να υπάρξει πραγματικός εσωτερικός κύ
κλος. Γι· αυτό και οι αρχαίοι πρόγονοί μας συνιστούσαν �_ο «ένδον 
σκάπτειν». Να στρέψουμε δηλαδ11 το βλέμμα μας και την προσοχ11 
μας προς τα έσω και να αναζηηiσουμε εκεί το σπάνιο κόσμημα της 
ψυχ11ς, την πηγ11 κάθε δυνάμεως και ενεργείας. Ο Μάρκος Αυρ11λιος 
λέγει εις τα «Εις εαυτόν»: 

«Πουθενά δεν μπορεί ο άνθρωπος να βρει πιο γαλ1jνιο και ατάρα

χο καταφιΊγιο από την ψvχιj, δια της οποίας αvτό-ανανε(vνεται σιινε

χοJς, αντλιδντας δύναμη από τον πνευματικό κόσμο.» 

Στη δε «Φωνή της Σιγ11ς» αναφέρονται τα εξ11ς: 
«'Οταν ο μαθηηjς έχει πάψει να ακούει τα πολλά, μπορεί να δια

κρίνει το, Ενα - τον εσωτερικό ήχο που σκοτιύνει τον εξωτερικό. » 

Πρέπει δηλαδ11 να αντιστρέψουμε την προς τα έξω δράση μας 
και να την κατευθύνουμε προς τα έσω. Που σημαίνει κατά τον Κρισ
ναμούρτι, «να σιγ11σει ο νους». Να απομακρυνθούμε, με άλλα λόγια, 
νοερά από τα πράγματα του κόσμου και να επιδοθούμε στην αναζ11-
τηση της Αλ11θειας. Να πάμε από τα επίγεια και εφ11μερα, στα αιώ
νια και επουράνια. Αυτή είναι η μόνη οδός, η μόνη επιλογή, η μόνη 
λύση. Η μόνη που αξίζει κανείς να ζει, όπως λέγει ο Κρισναμούρτι. 

Έχει ειπωθεί κατ' επανάληψη από όλους τους διακεκριμένους 
θεόσοφους ότι η Θεοσοφία δεν βρίσκεται στα βιβλία, και ότι η γρα
πτή ή διανοητική γνό)ση αποτελεί το ένδυμα της Μυστικής Σοφίας 
και όχι την ουσία της που είναι το σό)μα. Όταν επομένως σκεπτόμα
στε για τη Θεοσοφία, ο στοχασμός μας θα πρέπει να μεταφέρεται 
όχι φανταστικά αλλά πραγματικά, με τη δύναμη της ψυχής στους αό
ρατους Διδασκάλους της Σοφίας που είναι, όπως μας λέγουν τα θεο
σοφικά κείμενα, οι εσωτερικοί ιδρυτές της Εταιρείας, οι οποίοι ακό
μη και σήμερα - υπό ορισμένες προϋποθέσεις - σπεύδουν να ανα
ζωογον11σουν και καθοδηγήσουν τον μαθητή θεόσοφο, που αναζητεί 
το δρόμο προς την Ατραπό. Το μυστικό επομένως, βρίσκεται στην 
ικανότητα του καθενός να μεταφέρεται από το γράμμα στο πνεύμα, 
από τη μορφή στην Ιδέα, και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο και 
απλό, διότι ο νους του ανθρό)που, εκ της φύσεώς του προσκολλάται 
στη μορφή και είναι, όπως λέγει ο Κρισναμούρτι, ειδωλολατρικός. 
Δημιουργεί με τη σκέψη είδωλα, τα οποία λατρεύει. 
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Κατά κανόνα, οι ασχολούμενοι με τα πνευματικά θέματα διαβά
ζουν αναρίθμητα βιβλία, ενδιαφέρονται για τις εμπειρίες των διαφό
ρων αγίων, των Διδασκάλων, των Μαχάτμας, και άλλων εικονικών 
μορφών, και προσπαθούν να φαντασθσύν ή να αισθανθούν ποιες εί
ναι οι εμπειρίες των άλλων. Στέκονται δηλαδ11 στο φαινομενικό επί
πεδο και τους διαφεύγει εντελώς το πραγματικό, το άμορφο. Δεν 
ασχολούνται καθόλου με τη δική τους εσωτερική κατάσταση, και 
επιδίδονται στη συσσώρευση 11 τη μετάδοση γνώσεων, υποδυόμενοι 
τους δασκάλους ενώ είναι, όπως λέγει ο Κρισναμούρτι, «άτομα από 
δεύτερο χέρι», δηλαδή μαριονέτες, προγραμματισμένοι και κατευ
θυνόμενοι. Ασχολούνται περισσότερο με τους άλλους και ελάχιστα 
με τον εαυτό τους. Στέκονται στον τύπο και χάνουν την ουσία. Ζουν, 
με άλλα λόγια, στο ψεύτικο και τους διαφεύγει το αληθινό. Και όπως 
λέγει ένας αξιωματούχος της Θεοσοφικής Εταιρείας, «εάν η αλήθεια 

δεν είναι ζώσα μέσα μας, τότε η αλήθεια αυηj είναι για εμάς νεκρή, 

και αντ' αυτής είμαστε δούλοι στο ψέμα». Έτσι ο νους ταυτίζεται με 
το ψέμα, ζει μέσα στο ψέμα, και με αυτή την έννοια χαρακτηρίζεται 
στη «Φωνή της Σιγής» ως ο φονεύς του πραγματικού. 

Ορθώς επομένως διερωτάται η κα. Rhada Burnier, η πρόεδρος 
της Παγκόσμιας Θεοσοφικής Εταιρείας, «εάν είμαστε εσωτερικά νε

κροί, πώς είναι δυνατόν να ζήσουμε τις θεοσοφικές αλήθειες; Πώς εί

ναι δυνατόν να απομακρυνθούμε από τη διαστρεβλωτική κατάσταση 

της βίας, του μίσους και της πνευματικής άγνοιας που σvσκοτ[ζει τον 

κόσμο, και να θέσουμε σταθερά το πόδι μας στην ατραπό που οδηγεί 

στην ειρήνη, την αγάπη και τη γνώση;» Προφανώς όχι με τη διάνοια. 
Διότι σύμφωνα με την εσωτερικ11 παράδοση, η διάνοια είναι η προ
σωποποίηση του σκότους και της άγνοιας, είναι ο πρόξενος όλων 
των δεινών στον κόσμο, καθότι είναι το όργανο της υλιστικής σκέ
ψης, η οποία ευθύνεται για όλες τις συμφορές της ανθρωπότητας. 
Ρήση του Ευαγγελίου λέει: 

«Εάν το εν υμίν φως είναι σκότος, το σκότος πόσο;» 

Που σημαίνει ότι, εάν δεσπόζει μέσα μας η υλιστικ11 σκέψη, ζού
με στην καταχνιά της πλάνης και ό,τι κάνουμε στη ζωή μας είναι 
απόρροια της άγνοιας της ψυχ11ς. Γι' αυτό και ο Πλάτων θεωρεί την 
άγνοια ως το μεγαλύτερο κακό για τον άνθρωπο. Δεν είναι δε τυ
χαίο που όλοι οι Μεγάλοι Εκπαιδευτές της ανθρωπότητας μάς παρο
τρύνουν να «γίνουμε το φως του εαυτού μας». Που σημαίνει, να ανα-
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ζητήσουμε την Αλ11θεια μέσα μας. Μια αλήθεια που δεν μεταδίδε
ται, ούτε διδάσκεται αλλά, όπως μας λέγουν οι Γραφές, αποκαλύπτε
ται από τον πνευματικό κόσμο στους άξιους, σ' αυτούς που έχουν θυ
σιάσει την κατώτερη υπόστασ11 τους. Διότι μόνο το φως της Αλήθει
ας διαλύει τα σύννεφα της πλάνης και μας ελευθερώνει από τα δε
σμά του χωριστού εαυτού μας, της πλασματικής εκείνης οντότητας 
που είναι δημιούργημα της υλιστικής σκέψης. Όπως υποστηρίζει ο 
Κρισναμούρτι, η εγωκεντρική αυτ11 οντότητα είναι ένα σύμπτωμα, 
ένα τεχνητό κατασκεύασμα, που ωστόσο εξουσιάζει τον άνθρωπο 
και κυβερνά τον κόσμο. Και τούτο διότι, όπως λέγει, ο άνθρωπος 
από αμνημόνευτους χρόνους έχει βάλει στο θρόνο τη σκέψη. Και 
έτσι ζει μέσα στη φρίκη του πολέμου και την τυραννία του φόβου, 
και όλα αυτά προέρχονται από το ίδιο κέντρο. 

Η σωτηρία επομένως βρίσκεται στην πλήρη και ολοκληρωτική 
εξάλειψη αυτού του κέντρου. Και αυτό, κατά τον Κρισναμούρτι, ισο
δυναμεί με ένα θαύμα. Που σημαίνει ότι μόνος του ο άνθρωπος δεν 
μπορεί να το επιτύχει. Αντιθέτως μάλιστα, όσο περισσότερο ενα
ντιώνεται σ' αυτό, τόσο εκείνο γιγαντώνεται. Ο άρχοντας του κό
σμου που είναι η έκφραση της βίας, δεν υποτάσσεται με τη βία αλλά 
μόνο με την Αγάπη. Και η Αγάπη είναι μια θεία ιδιότητα. Μόνο με 
την ενέργεια της Αγάπης μπορούμε να εξουδετερώσουμε την ενέρ
γεια της σύγκρουσης, έλεγε ο Κρισναμούρτι. Προηγουμένως όμως 
χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπος απαραιτήτως μια αποφασιστικ11 με
ταβολή, να αναθεωρήσει πλήρως τις αξίες που πρέσβευε, τον τρόπο 
της ζω11ς και της συμπεριφοράς του. Να κάνει μια μεγάλη στροφ11 
και να αλλάξει προσανατολισμό στρεφόμενος από τον Βορρά προς 
την Ανατολή, από το σκότος δηλαδή προς το φως. Κάτι που διαπραγ
ματεύεται και ο Πλάτων στο μύθο του σπηλαίου. Και αυτό ισοδυνα
μεί με μια σιωπηλή επανάσταση πάνω στον εαυτό μας. 

Το πρώτο μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η συνει
δητοποίηση της εσωτερικής κατάστασής μας, η επίγνωση της πραγ
ματικότητας ως προς τον εαυτό μας και την κοινωνία, όπως χαρα
κτηριστικά λέγει ο Κρισναμούρτι. Να συναισθανθεί με άλλα λόγια, 
να παραδεχθεί ότι έχει πάρει λάθος στροφή και ότι βαδίζει σε λάθος 
δρόμο. Η αφύπνιση αυτή θα τον αναγκάσει να απορρίψει όλα τα πι
στεύω του, όλες τις απατηλές ιδέες του και να απαρνηθεί το παρελ
θόν του, τον ίδιο δηλαδή τον εαυτό του. Και αυτό θα εκδηλωθεί με 
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μια αποστροφή και απάρνηση του λεγόμενου κοινωνικού πρότυπου, 

του κοινωνικού θεσμού που υπαγορεύεται από τον άρχοντα του κό

σμου και λειτουργεί μέσα του σαν εγωκεντρισμός, και τον οποίο τώ

ρα βλέπει ότι είναι αναγκασμένος να υπηρετεί συμβιβαζόμενος με 

την κοινωνική ανηθικότητα. Και μόνο αυτή η διαπίστωση θα τον συ

γκλονίσει, θα τον οδηγήσει σε μια έντονη δυσαρέσκεια για τον εαυ

τό του και την κοινωνική αθλιότητα για την οποία και ο ίδιος ευθύνε

ται και συμβάλλει με τον ατομικισμό του. 

Αρχίζει να βλέπει καθαρά πόσο άρρηκτα συνδεδεμένος και προ

σκολλημένος είναι στα υλιστικά πρότυπα και τις ιδέες, και πόσο 

εξαρτημένος είναι από τα πράγματα, τους ανθρώπους και τις καθιε

ρωμένες σαν κοινή γνώμη θέσεις και απόψεις. Όλα αυτά αρχίζουν 

τώρα να γκρεμίζονται μέσα του και βλέπει να κατεδαφίζονται τα σα

θρά θεμέλια στα οποία μέχρι πρότινος στηριζόταν. Αισθάνεται δε 

την ανάγκη να ανακαλύψει ένα στέρεο ιδανικό, του οποίου τα θεμέ
λια να μην είναι κτισμένα στην άμμο αλλά επί της πέτρας, όπως χα

ρακτηριστικά αναφέρεται στην Ευαγγελική περικοπή. Πρόκειται 

για μια δραματική μεταβολή, η οποία θα τον αναγκάσει να γκρεμί

σει ό,τι ο ίδιος μέχρι τότε είχε κτίσει επάνω στα απατηλά υλιστικά 

πρότυπα. 

Φωτεινό παράδειγμα αυτού του γεγονότος είναι η περίπτωση της 

Άννας Μπέζαντ, όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου να προσχωρήσει 

στις τάξεις της Θεοσοφικής Εταιρείας και να εγκαταλείψει τον υλι

στικό τρόπο αγώνα που εφήρμοζε στη ζωή της και την κοινωνία. 

Ήταν τότε που συνάντησε την , Ελενα Π. Μπλαβάτσκυ και αμέσως 

αναγνώρισε ότι η Θεοσοφία ήταν το τέλειο ιδανικό που αναζητούσε. 

Βρέθηκε τότε μπροστά σ' ένα πολύ δύσκολο σκαλοπάτι όπως έγρα

ψε στην αυτοβιογραφία της: 
«Πήγα και ρώτησα για τη Θεοσοφική Εταιρεία επιθυμώντας να 

εγγραφώ, αλλά συγχρόνως ήμουν αντίθετη μ' αυτό. Διότι είδα τι θα 

σήμαινε αυτή η εγγραφή για μένα. Δεν θα έπρεπε να εναντιωθώ στον 
υλισμό, και να αντιμετωπίσω την ντροπή μιας δημόσιας εξομολόγη

σης ότι είχα κάνει λάθος παρασυρόμενη από τη διάνοια να αγνοήσω 

την ψυχή; Δεν θα έπρεπε να εγκαταλείψω το στράτευμα που αγωνί

στηκε μαζί μου τόσο γενναία, τους φίλους μου που μπροστά στην 

κτηνωδία και τον κοινωνικό εξοστρακισμό με στήριξαν με τόση αγά

πη και αλήθεια; Και ο Κάρολος Μπράντλαφ, ο ισχυρότερος και αλη-
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θινότερος φίλος μοv από όλους, δεν θα πρέπει να υποφέρει τομ οδιι

vηρό πόνο να βλέπει τη συνεργάτιδά τοv, τη σvναγωνίστριά του γω 

την οποία ήταν τόσο υπερήφανος, στην οποία 1jταν τόσο r,_ενναιόδω

ρος, να συντάσσεται με τις αντιτιθέμενες δυνάμεις και να εγκαταλεί

πει τις τάξεις τοv υλισμού;» 

, Η ταν πράγματι ένα πολύ δύσκολο βήμα. Παρόλα αυτά, η Άννα 
Μπέζαντ προσχώρησε στη Θεοσοφικιi Εταιρεία και η απόφαmi της 
συνάντησε μια τέτοια τρικυμία κριτικ11ς, ώστε να καταστεί αναγκαίο 
γι' αυτήν να δώσει κάποια εξ11γηση για την αλλαγ11 των θέσεων και 
των απόψεών της. Έδωσε έτσι μια διάλεξη με τίτλο: «Πώς έγινα Θε
όσοφος», η οποία κατέληγε ως εξ11ς: 

«Mov προκύ.λεσε αρκετό πόνο που αναγκάστηκα να παραδεχθ(v 

ότι ο υλισμός με έβλαψε τόσο πολύ, και που εξαιτίας αυτιjς της από

φασής μοv προκάλεσα την αποδοκιμασία μερικών από τους στενόπ

ρους φίλους μοv. Στην προκειμ{νη όμως περίπτωση, όπως και σε άλ

λες στιγμές της ζωιjς μοv, r)εν τόλμησα να εξαγοράσω την ειριjνη ιπ 
ένα ψέμα. Μια επιτακτική ανύ.γκη με vποχρε(vνει να πω την αλιjθεια 

όπως τη βλέπω εγrv, ανεξαρτιjτως αν η ομιλία μοv ευχαριστεί 1j δυσα

ρεστει: ασχέτως αν προκαλεί έπαινο ή ψόγο. Τη αφοσίωση αvτιj στην 

Λλήθεια οφείλω να την κρατήσω ακηλίδωτη, οποιεσδιjποτε φιλίες κι 

αν μοv στοιχίσει η διάρρηξη με ανθροJπιμους δεσμούς. Μπορεί να μt· 

οδηγήσει στην έρημο, εντούτοις πρέπει να την ακολοvθιjσω. Μποψί 

να μοv στερήσt:ι κάθε αγάπη, κι όμως πρ{πει να την αναζητιjσω. 

Λκόμη κι αν με σκοτοJσει, ακόμη και τότε θα τημ εμπιστευτώ. Κω r)ι:ν 

ζητάω κανένα άλλο επιτύμβιο cπον τάφο μου, παρύ.: 'Λvτιj προσπύ.

θησε να ακολοι•θήσει την Αλιjθεια '». 

Ποια 11ταν όμως η δύναμη εκείνη που την ωθούσε τόσο δυνατά 
στο υπεράνθρωπο αυτό εγχείρημά της; Είναι γνωστό ότι ο Διδάσκα
λός της παρακολουθούσε την Άννα Μπέζαντ από τη νεαρή ηλικία 
της. Άκουσε τη φωνή του δύο φορές πριν συναντήσει την Έλενα Π. 
Μπλαβάτσχυ. Το δεύτερο από αυτά τα περιστατικά συνέβη το 1889, 
όταν ήταν στο γραφείο της. Βρισκόταν σε απόγνωση διότι η Αλήθεια 
φαινόταν να είναι κάτι το ακατόρθωτο, επειδή ούτε ο υλισμός έδινε 
απαντήσεις οιiτε η επιστήμη πρόσφερε κάποια λύση στον ανθρό)πινυ 
πόνο. Και τότε άκουσε τη γνωστή φωνή να της λέει: 
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«Είσαι πρόθυμη να θυσιάσεις τα πάντα για να βρεις την Αλήθεια;» 

Και εκ&ίνη απάντησε: «Μάλιστα, Κύριε». 
Τότε η φωνή συνέχισε: «Θα την βρεις σύντομα». 

Δεκαπέντε ημέρες αργότερα, ο φίλος της κος William Stead, ο 
διάσημος εκδότης της εφημερίδας Ρ ALL MALL, της έστειλε τους 
τόμους της ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για να τη μελετήσει. Η

Άννα Μπέζαντ ένοιωσε να φωτίζεται από το βιβλίο και να βλέπει σ' 
αυτό την Αλήθεια, και έστειλε ένα σημείωμα στη συγγραφέα ζητώ
ντας να την γνωρίσει. Η Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ ανταποκρίθηκε 
πρόθυμα και με ενθουσιασμό στο αίτημά της, χαι έτσι έγινε η συνά
ντηση των δύο γυναικών. Βλέπουμε εδώ τον αρμονικό συντονισμό 
μεταξύ ενός άσαρκου και ενός ένσαρκου Διδασκάλου με τον μαθητή 
μέσω ενός βιβλίου, κάτι που δεν έγινε τυχαία. Και αυτό θα μπορού
σαμε να πούμε ότι αποτελεί ένα είδος μυστηρίου, του οποίου τα νή
ματα κινούνται από την αόρατη φωνή που, προκειμένου να επιτελε
σθεί ένα θεάρεστο έργο, επέλεξε τα κατάλληλα προς τούτο ενσαρ
κωμένα όργανα. 

Δεν θα πρέπει επομένως να περιορίζουμε το έργο της Θεοσοφι
κής Εταιρείας στα στενά όρια των φυσικών και μόνο εκφραστών 
της. Πίσω από αυτούς βρίσκονται οι αόρατοι πρωταγωνιστές, οι 
αποκαλούμενοι «εσωτερικοί ιδρυτές» και συντηρητές της Εταιρείας, 
προς τους οποίους - κατά τη γνώμη μου - θα πρέπει να ατενίζουμε 
νοερά, διότι χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε ούτε η Θεοσοφική Εται
ρεία ούτε οι φυσικοί εκφραστές της . Οι φυσικοί εκφραστές δεν εί
ναι παρά αφοσιωμένοι υπηρέτες των υψηλών Καθοδηγητών τους. 
Το έργο τους είναι συντελεστικό και κατευθύνεται από τους πρωταί
τιους που είναι τα Θεία Όντα, οι Διδάσκαλοι της Σοφίας, οι Πρε
σβύτεροι Αδελφοί μας. Χωρίς τη δική τους εμπνευσμένη παρουσία 
δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ζώσα Θεοσοφία και Παγκόσμια 
Αδελφότητας. 

Γι' αυτό και η τάξη αυτών των Όντων ονομάζεται: 
ΛΕΥΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ. 
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Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ 

Ο ΛΧΑ ΠΟΥ ΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤ ΑΡΤΗ (Σφαίρα 11 τη Γη) 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΛΧΑ ΤΩΝ ΕΠΤΑ, 
ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΡ
ΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥΣ, ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΣ. Η ΠΝΟΗ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΤ Α. 

(Στάνζα των Ντζιαν /) 

Στις πέραν των Ιμαλαϊων περιοχές, «Λχα» είναι μια αρχαία λέξη 
για το «Πνεύμα», για κάθε ουράνιο ή υπερανθρci)πινο Ον, και περι
λαμβάνει ολόκληρη τη σειρά ουράνιων ιεραρχιών, από τους Αρχαγ
γέλους ή Ντζιάνι μέχρι τον άγγελο του «σκότους» 11 γψνο Πνεύμα. 
Το Πνεύμα Φύλακας της σφαίρας μας, υπακούει στο ανciπερο Πνεύ
μα* ή Θεό των Επτά Πλανητικών Πνευμάτων. 

Οι αρχαίοι είχαν επτά κύριους μυστηριακούς θεούς, των οποίων 
αρχηγός «εξωτερικά» ήταν ο ορατός , Ηλιος, 11 ο όγδοος, και «εσωτε
ρικά» ο δεύτερος Λόγος, ο Δημιουργός. Οι επτά - οι οποίοι στη χρι
στιανική θρησκεία έγιναν οι «Επτά Οφθαλμοί του Κυρίου» - ήταν οι 
κυβερν11τες των επτά κύριων πλανητciΝ, αλλά δεν αριθμούνταν τότε 
σύμφωνα με την αρίθμηση που επινο11θηκε αργότερα από ανθρώ
πους οι οποίοι είχαν ξεχάσει ή είχαν ανεπαρκή γνώση των αληθινών 
Μυστηρίων και έτσι δεν περιλάμβαναν τον ήλιο, τη σελήνη και τη γη 
σ' αυτούς. Ο ήλιος ήταν ο αρχηγός «εξωτερικά» των δci)δεκα μεγά
λων θεο)V ή ζωδιακci)ν αστερισμciΝ και «εσωτερικά» ο Μεσσίας, ο 
Χριστός - εκείνος που χρίστηκε από τη ΜΕΓΑΛΗ ΠΝΟΗ, 11 τον 
ΕΝΑ - περιτριγυρισμένος από τις δci)δεκα υποτελείς δυνάμεις που 
υπακούουν με τη σειρά τους σε καθένα από τους επτά «μυστηρια
κούς θεούς» των πλανητci)ν. 

Στους στίχους (σλόκα) των Αρχαϊκci)ν Αρχείων, η γλι;)σσα είναι 
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συμβολικ11, αν όχι μυθική. Χωρίς τη βοήθεια των μετέπειτα σχολίων 
που συντάχθηκαν από γενιές μυημένων, θα ήταν αδύνατο να κατα
νοηθεί σωστά το νόημά τους. Στις αρχαίες Κοσμογονίες, ο ορατός 
και ο αόρατος κόσμος είναι οι διπλοί κρίκοι μιας και της αυτής αλυ
σίδας. Όπως ο αόρατος «Λόγος» με τις επτά ιεραρχίες του - καθε
μία από τις οποίες αντιπροσωπεύεται ή προσωποποιείται από τον 
ανώτερο άγγελο ή κυβερνήτη - αποτελούν μια Δ ΥΝΑΜΗ, την εσω
τερική και αόρατη, έτσι και στον κόσμο των μορφών ο Ήλιος και οι 
επτά κύριοι πλανήτες αποτελούν την ορατή και ενεργό δύναμη. Αυτή 
η τελευταία «Ιεραρχία» είναι, θα λέγαμε, ο ορατός και αντικειμενι
κός «Λόγος» των αόρατων και πάντα υποκειμενικών (εκτός από τις 
κατώτερες βαθμίδες) αγγέλων. 

Η σύνοψη των Στάνζα του πρώτου τόμου (της Μυστικής Δοξα
σίας - ΙΛΙΣΟ2"""') έδειξε ότι η γένεση** θεών και ανθρώπων έλαβε χώ
ρα μέσα σε ένα, και από ένα και το αυτό Σημείο, που είναι η Μία 
Συμπαντική, Αμετάβλητη, Αιώνια και απόλυτη ΜΟΝΑΔΑ. Στην 
πρωταρχική εκδηλωμένη όψη της, την βλέπουμε να γίνεται: 

1) Στη σφαίρα της αντικειμενικότητας και της Φυσικής, Πρωταρ
χική Ουσία και Δύναμη - κεντρομόλος και φυγόκεντρος, θετικ11 και 
αρνητική, αρσενική και θηλυκή κλπ. 

2) Στον τομέα της Μεταφυσικ11ς, ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑ
ΝΤΟΣ ή Κοσμική Ιδεοπλασία, που από μερικούς ονομάζεται ΛΟ
ΓΟΣ. 

Αυτός ο ΛΟΓΟΣ είναι η κορυφή του Πυθαγόρειου τριγώνου. 
Όταν το τρίγωνο ολοκληρώνεται, γίνεται η Τετρακτι'iς, ή το Τρίγωνο 
στο Τετράγωνο, και είναι το διπλό σύμβολο του Τετραγράμματου 
στον εκδηλωμένο κόσμο, και της ριζικής τριπλής ΑΚΤΙΝΑΣ ΤΟΥ 
στον ανεκδήλωτο κόσμο ή το «νοούμενό» του. Εκφραζόμενη περισ
σότερο μεταφυσικά, η ταξινόμηση των Κοσμικών Εσχάτων αιτιών 
που δίνεται εδώ, είναι πολύ πιο βολική από εκείνη μιας απόλυτης 
φιλοσοφικ11ς ακρίβειας. 

Στην αρχή ενός μεγάλου Μανβαντάρα (ημέρα του Μπράχμα ή 
εκδήλωση των κόσμων - ΙΛΙ1.ΟΣ) το Παρα�ιπράχμαν (η πέραν του 
Μπράχμα απρόσωπη και ανώνυμη συμπαντική Αρχιj - ΙΛΙΣΟ2"""') εκ
δηλώνεται σαν Μουλαπρακρίτι και έπειτα σαν Λόγος. Αυτός ο Λό
γος είναι αντίστοιχος με τον «Ασυνείδητο Συμπαντικό Νου» των δυ
τικών πανθεϊστών. Αποτελεί τη βάση της ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ πλευ
ράς του εκδηλωμένου Όντος, και είναι η πηγή όλων των εκδηλώσε
ων της ατομικής συνείδησης. Η Μουλαπρακρίτι ή Πρωταρχική Κο-
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σμικ11 Ουσία είναι η βάση της ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ πλευράς των 
πραγμάτων, η βάση κάθε αvτικειμενικ11ς εξέλιξης και Κοσμογένε
σης. Η δύναμη επομένως, δεν αναδύεται με την Πρωταρχικ11 Ουσία 
από την Παραμπραχμικ11 Λανθάνουσα Κατάσταση, αλλά έίναι η με
ταμόρφωση σε ενέργεια της υπερσυνειδηηiς σκέψης του Λόγου, 
συγχωνευμένης - κατά κάποιο τρόπο - μέσα στην αντικειμενοποίη
σ11 του από την εν δυνάμει λανθάνουσα κατάσταση στη Μία Πραγ
ματικότητα. 

Από εδιό πηγάζουν οι θαυμαστοί νόμοι της ύλης. Επομένως, η δύ
ναμη δεν είναι σύγχρονη με την πρώτη αντικειμενοποίηση της Μου
λαπρακρίτι. Αλλά, αφού ξέχωρα από αυτιiν, η Μουλαπρακρίτι είναι 
απόλυτα και αναγκαία έμφυτη - μια απλ11 αφαίρεση - είναι περιττό 
να πλέκεται ένας υπερβολικά λεπτός ιστός λεπτομερειών ως προς τη 
σειρά διαδοχής των Κοσμικών Αιτιών. Η δύναμη διαδέχεται τη 
Μουλαπρακρίτι αλλά χωρίς τη Δύναμη, η Μουλαπρακρίτι είναι ανύ
παρκτη από κάθε πρακτικ11 άποφη. 

Ο «Ουράνιος Άνθρωπος» (Τετραγράμματο) που είναι ο Πρωτό
γονος, ο πρωτογεννημένος από την παθητικ11 θεότητα και η πρώτη 
εκδήλωση της σκιάς της θεότητας, είναι η συμπαντικιi μορφ11 και 
ιδέα που γεννάει τον εκδηλωμένο Λόγο, τον Αδάμ-Κάδμο, ή το τε
τραγράμματο σύμβολο στην Καμπάλα του ιδίου του Σύμπαντος, που 
ονομάζεται επίσης δεύτερος Λόγος. Το δεύτερο πηγάζει από το 
πριίηο και αναπτύσσει το τρίτο τρίγωνο στο Σεφιροθικό Δένδρο, και 
από αυτό (που είναι η στρατιά των Αγγέλων) γεννιούνται οι ΆΝ
ΘΡΩΠΟΙ. Ο αναγνώστης δεν πρέπει να ξεχνάει ότι υπάρχει μεγάλη 
διαφορά ανάμεσα στον ΛΟΓΟ και τον Δημιουργό, γιατί ο ένας είναι 
Πνεύμα και ο άλλος Ψυχή, ή όπως το εκφράζει ο Δρ. Ουάιλντερ: 

«Διιίνοια και Λόγος είναι συνοΊνυμα, ο Νους όντας αν(ίπr.ρος και 
σr. στεν1j συγγένεια μr. το αγαθόν. Το {να είναι ανrίπερη αντίληψη και 
το άλλο κατανόηση. Το fva είναι νοητικό και τn άλλο φρενικό». 

Σε αρκετά συστψιατα, ο Άνθρωπος θεωρ110ηκε σαν ο τρίτος Λό
γος. Το εσωτερικό νόημα της λέξης Λόγος (ομιλία ή λέξη, Ρ11μα) εί
ναι η απόδοση μιας κρυμμένης σκέψης σε αντικειμενική έκφραση -
όπως σε μια φωτογραφία. Ο Λόγος είναι ο καθρέφτης που αντανα
κλά το ΘΕΙΟ ΝΟΥ και το Σύμπαν είναι ο καθρέφτης του Λόγου, αν 
και ο τελευταίος αποτελεί το είναι αυτού του Σύμπαντος. Όπως ο 
Λόγος αντανακλά τα πάντα στο Σύμπαν του Πληριίψατος, έτσι και ο 
άνθρωπος αντανακλά στον εαυτό του όλα όσα βλέπει και βρίσκει 
στο δικό του Σύμπαν, τη Γη. Η δοξασία λέει ότι: 
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«Κάθε Σύμπαν (κόσμος ή πλανήτης) έχει το δικό του Λόγο». 

Οι Αιγύπτιοι ονόμαζαν πάντα τον Ήλιο «μάτι του Όσιρη» και ο 
ίδιος ήταν ο Λόγος, ο πρωτογεννημένος, 11 το φως πσυ εκδηλώθηκε 
στον κόσμο «που είναι ο Νους και η θεία διάνοια του Κρυμμένου». 
Μόνο με την επταπλή Ακτίνα αυτού του φωτός αποκτάμε επίγνωση 
του Λόγου μέσω του Δημιουργού, θεωρώντας τον δεύτερο σαν το 
νδημιουργό του πλανήτη όπως και όλων όσων ανήκουν σ' αυτόν, ενώ 
τον πρώτο σαν την καθοδηγούσα Δύναμη του «Δημιουργσύ», καλή 
και κακή ταυτόχρονα, πηγ1i του καλού και πηγή του ;<αχού. Ο «Δημι
ουργός» καθαυτός, δεν είναι ούτε καλός σύτε κακός αλλά οι διαφο
ροποιημένες όψεις του στη φύση, τον κάνουν να παίρνει τον ένα ή 
τον άλλο χαρακτήρα. 

(Από τη «Μυστική Δοξασία», τόμος ΠΙ) 

1 -------------------------------------------------------------------------

* (Σημ. Ιλισού): Θεωρείται ως τέτοιος - δηλαδή «άγyελος του σκό

τους», μόνο επειδή ο γήινος κόσμος μας είνα γεμάτος «σκότος» όταν 

συγκρίνεται με τον θείο κόσμο που είναι γεμάτος φως, και όχι διότι 

πρόκειται για πνεύμα κακόβουλο και σκοτεινό. 
** (Σημ. Ε.11.Μπλαβ.): Σ,ύμφωνα με τον ορισμό του Δρ. Ουάιλ

ντερ, η λέξη «γένεση» δεν σημαίνει γέννηση, αλλά «έξοδο από το αιώ
νιο cπον Κόσμο και το Χρόνο», «το πέρασμα από το είναι cπο υπάρ
χειν» ή «από την ΥΠΟΣΤΑΣ.Ή cπην 'ύπαρξη'», όπως έλεγε κάποιος 
άλλος Θεόσοφος. 
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.. 

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ 

Erica Letzericlι 

(Εvχαρισηjριος επιστολιj της Ει·ίcα Lctzeι-ίclι, 

μέλους τον Δ. Σ. και προέδρου της στοάς ΥΠΑ ΠΛ) 

Αγαπητά μέλη, συνδρομητές του περιοδικού και φίλοι της Θεο
σοφικ11ς Εταιρείας, 

Μετά από ένα χρόνο σκληρ1iς προετοιμασίας, έφθασαν τελικά 
οι ημέρες κατά τις οποίες έλαβε χό)ρα ένα μοναδικό θεοσοφικό 
γεγονός στην Αθήνα: Οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Σχολής της Θε
οσοφίας με γενικό θέμα «Σπάζοντας τον Εσωτερικό Κό)δικα». Πε
ρίπου εξήντα αδελφοί θεόσοφοι από όλο τον κόσμο κατέφθασαν 
στην πόλη των Αθηνών. Συγγραφείς, παγκοσμίως γνωστοί ομιλη
τές επί θεοσοφικών θεμάτων και επιστήμονες ενόJθηκαν όλοι μαζί 
για μια εβδομάδα κοινής πνευματικής εργασίας η οποία, όπως δ1i
λωσαν οι Διευθύνοντες της Σχολής, αποτέλεσε την πιο πετυχημένη 
περίοδο εργασιών της από όσες είχαν γίνει έως τώρα. 

Αποτελεί πολιτικ11 της Σχολής να μην διαφημίζονται οι εργα
σίες της σε περιοδικά (πλην των θεοσοφικών) και έτσι μόνο μέλη 
της Θεοσοφικ1iς Εταιρείας γίνονται δεκτά, καθώς και μη μέλη -
φίλοι και σπουδαστές της Θεοσοφίας. Ήταν μια εβδομάδα βαθιάς 
μελέτης και συζητήσεων που πρόσφερε την ευκαιρία της αδελφι
κής σύσφιξης ανάμεσα σε όλους όσοι, εν μέσω ενός κόσμου αρκε
τά σκοτεινού και γεμάτου οδύνη, προσπαθούν να ανακαλύψουν 
τρόπους συνεισφοράς για μια καλύτερη, δικαιότερη και λιγότερο 
υλιστική κοινωνία. 
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Σύμφωνα με την παράδοση της Ευρωπαϊκής Σχολής, οι εργα

σίες της διεξάγονται κάθε χρόνο σε μια διαφορετική χώρα, και οι 

ομιλίες γίνονται στην αγγλική γλώσσα. Από την πλευρά μας έγινε 

κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υπάρχει μετάφραση των ομι

λιών για τα μη αγγλομαθή μέλη του ελληνικού τμήματος της Εται

ρείας. Δυστυχώς ήταν αδύνατο να καλυφθεί το μεγάλο κόστος της 

ενοικίασης και χειρισμού των μηχανημάτων που απαιτούντο για 

την αυτόματη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Πρόεδρο της Παγκόσμιας 

Θεοσοφικής Εταιρείας κα. Rhada Burnier που πρότεινε την πόλη 

των Αθηνών για τις εργασίες της Σχολής του έτους 2006, και τους 

Διευθύνοντες της Ευρωπαϊκής Σχολής της Θεοσοφίας για την τε

λική επιλογή τους. Τον Αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας Θεοσοφικής 

Εταιρείας και την σύζυγό του, η οποία δεν δίστασε να ταξιδεύσει 

από τις Η.Π.Α. στην Ελλάδα παρά τα σοβαρά προβλήματα της 

υγείας της που την υποχρεώνουν να φέρει πάντοτε μαζί της μια 

φιάλη οξυγόνου ώστε να μπορεί να αναπνέει, ευχαριστούμε θερ

μά για την θυσία τους και την αφοσίωσή τους στο σκοπό της Θεο

σοφίας. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Ελληνικού τμήματος Γε

ώργιο Σιβρή και τα άλλα μέλη του Δ. Σ. που ενέκριναν και υπο

στήριξαν την οργάνωση των εργασιών στην Αθήνα. Ο πρόεδρος 

Γεώργιος Σιβρής, παρότι υποβλήθηκε σε σοβαρή χειρουργική 

επέμβαση που δεν του επέτρεψε να παραστεί σε όλη τη διάρκεια 

των εργασιών, κατάφερε με μεγάλη προσπάθεια και θυσία να έλ

θει για να μας παρουσιάσει τη θαυμάσια ομιλία του. 

Ευχαριστούμε θερμά το μέλος του Δ. Σ. και πρόεδρο της στοάς 

ΑΛ�ΥΩΝ Θεόδωρο Κατσιφή που συμμετείχε όλες τις ημέρες με 

μεγάλο ενθουσιασμό, την γραμματέα του Δ. Σ. και πρόεδρο της 

στοάς ΑΡΤΕΜΙΣ Κρυσταλλία Ιωαννίδου για την υποστήριξή της, 

το μέλος του Δ. Σ. και συντάκτρια του Ιλισού Ιφιγένεια Κασταμο

νίτη για την προβολή των εργασιών της Σχολής μέσα από τις σελί

δες του περιοδικού μας, το μέλος του Δ. Σ. Κυριακή Αντωνίου που 

το μεγάλο ενδιαφέρον της θα την οδηγήσει μάλλον στις εργασίες 

της Σχολής στη Σκοτία τον επόμενο χρόνο, τους Δημ11τριο Τσιγγά

νη και Θεόκλητο Μαργέτη για τις μεγάλες προσπάθειες που κατέ-
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βαλαν ώστε να βρεθεί λύση για την αυτόματη μετάφραση των ομι

λιών. Την Ελένη Κατσάκη που πάντοτε μας αγκαλιάζει με την 

αγάπη της, τη Μαρία Μελισσαροπούλου θυγατέρα του αείμνη

στου Κωσηi Μελισσαρόπουλου - επί πολλά έτη Προέδρου της Θε

οσοφι κ11ς Εταιρείας εν Ελλάδι και ιδρυηi του Ιλισού, τον Τάσο 

Προύσσαλη που οργάνωσε και μας παρουσίασε με τη θεατρικ11 

του ομάδα μία από τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες, και τον Γε

ό)ργιο Τσαγκρινό που ξενάγησε τους φιλοξενούμενους θεόσοφους 
στην Ακρόπολη. 

Την Φό)φη Καραμανλ1i και την Χριστίνα Καραγιιόργη για την 
ηθικ1i υποση1ριξ1i τους, τη Μαρία Βασιλοπούλου και τον Θεόδω

ρο Καφετζόπουλο για τη συμμετοχ1i τους. Επίσης, ευχαριστούμε 
όλα τα μη μέλη - φίλους και σπουδαστές της Θεοσοφίας για την 

παρουσία τους. Και τέλος, ευχαριστώ τον σύζυγό μου Γεώργιο Γε
ωργιάδη που, με μεγάλη υπομον11 και καρτερικότητα με β011θησε 
με κάθε δυνατό τρόπο να διοργανώσω την υποδοχ1i και φιλοξενία 
των εργασιών της Ευρωπαϊκ1iς Σχολ1iς εκ μέρους της Θεοσοφικ1iς 
Εταιρείας εν Ελλάδι. 
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ΛΙΓΑΛΟΓΙΑ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΗ 

ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ 

17 

(Γραμμένο από έναν Διδάσκαλο της Σοφίας) 

Το ακόλουθο κείμενο αποτελεί τμήμα μιας εκτενούς επιστο

λ1jς, η οποία είχε σταλεί σ' ένα από τα πρώτα μέλη της νεοσυστα

θείσας Θεοσοφικής Εταιρείας στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να 

κάμψει τις αντιδράσεις του για τη μελέτη της Ανατολικής παράδο

σης στις συνανηjσεις των μελών. Δεν είναι γνωστό ποιος ακριβώς 

Δι.δάσκαλος υπέγραφε τότε εκείνη την επιστολή. Αργότr.ρα, δημο

σιεύτηκε στο περιοδικό Lιιcifer, τον Ιανουάριο 1888, υπό την πα

ρακάτω μορφή (νeη·ίοn). 
Borίs De Zίrkojf 

Μόνο η θεία φιλοσοφία - που είναι η νοητιΚ'ή και ψυχιΚ'ή ανά

μειξη του ανθρώπου με τη φύση - που αποκαλύπτει τις βασικές 

αλή�ειες, οι οποίες υποκρύπτονται σε όλα όσα αποτελούν αντι

κείμενο της αίσθησης και της αντίληψης, μπορεί να προάγει το 

πνεύμα της ενότητας και της αρμονίας παρά τις μεγάλες δυσκο

λίες που προκύπτουν εξαιτίας των διαφορών ανάμεσα στα δόγ

ματα. Επομένως, η Θεία Σοφία περιμένει και απαιτεί από τα μέ

λη της Θεοσοφικής Εταιρείας να επιδεικνύουν μεγάλη αμοιβαία, 

αδελφικ11 ανεκτικότητα απέναντι στις πεποιθήσεις όλων, και 

αδιαμαρτύρητα να βοηθούν αλλήλους με σκοπό την έρευνα της 

αλήθειας σε όλους τους τομείς της φύσης και της ζωής, τόσο από 

ηθική όσο και από υλική άποψη. Και αυτές οι πρσϋποθέσεις θα 
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πρέπει να υιοθετούνται και να εφαρμόζονται καθημερινά από 
όλους. Η Θεοσοφία δεν θα πρέπει να αντιπροσωπεύει για εσάς 
απλά μια συλλογ11 ηθικών αληθειών και ένα σύνολο ��μαφυσι
κών θεμάτων που να δέχεστε μόνο ως θεωρίες. Η Θεοσοφία πρέ
πει να αποτελεί πράξη στη ζωής σας και επομένως, θα πρέπει να 
απομακρύνετε οποιεσδ11ποτε άχρηστες παρεκβάσεις έχουν προ
σαρτηθεί σ' αυηiν ως συμπερασματικές ετυμηγορίες και ωραίες 
αγορεύσεις. 

Ας κάνει κάθε θεόσοφος τη δικ11 του εργασία - εκείνη που 
μπορεί και οφείλει να κάνει - και πολύ σύντομα, όπου υπάρχει. 
άσχημη ατμόσφαιρα μέσα και γύρω από κάθε η111μα της Θεοσο
φικ11ς Εταιρείας, αυτή θα μειωθεί δραστικά. Ξεχάστε τον εαυτό 
σας και εργαστείτε για τους άλλους και τότε ο αγώνας σας θα γί
νει πιο εύκολος και θα μεταβληθεί σε φως στη ζωιi σας. 

Μην επαίρεστε περιμένοντας αναγνώριση κι εκτίμηση της ερ
γασίας σας από τους άλλους. Γιατί θα έπρεπε κάθε μέλος που 
αγωνίζεται να γίνει ένας θεόσοφος ηθικά και πρακτικά, να δίνει 
αξία στην καλ1i 11 κακιi κριτικ11 των άλλων για την εργασία του, 
εφόσον ο ίδιος γνωρίζει μέσα του ότι είναι χρ11σιμη και ωφέλιμη 
σε άλλους ανθρώπους; Ο ανθρώπινος έπαινος και ο ενθουσια
σμός έχουν πολύ μικρ1i διάρκεια ζωής. Ο περίγελος, τα σχόλια 
και η κακή κριτικ11 όσων είναι αδιάφοροι, πάντοτε ακολουθούν 
και συνήθως υπερκαλύπτουν τον έπαινο που δίνουν οι φιλικά 
προσκείμενοι. 

Μην περιφρονείτε την άποψη του κόσμου ούτε να τη θεωρείτε 
σαν άδικη κριτική απέναντί σας, αλλά μάλλον να μένετε αδιάφο
ροι τόσο στις κατηγορίες όσο και στους επαίνους των ανθρώπων 
που δεν είναι σε θέση να σας γνωρίζουν όπως πραγματικά είστε 
εσωτερικά. Έτσι, σύντομα θα διαπιστί.ίJσουν ότι δεν σας ενδια
φέρουν οι απόψεις τους αλλά ότι πάντοτε τοποθετείτε την αποδο
χ11 ή την απόρριψη του Εσώτερου Εαυτού σας υπεράνω της άπο
ψης των άλλων ανθριΔπων. 

Όσοι θέλετε να γνωρίσετε τον εαυτό σας υπό το πνεύμα της 
αλήθειας, μάθετε να ζείτε μόνοι μαζί του ακόμη και εν μέσω του 
μεγάλου πλήθους που πιθανόν να σας περιβάλλει. Να ζητάτε την 
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επικοινωνία και τη συνομιλία κυρίως με τον εντός θεό, να δίνετε 

σημασία μόνο στον έπαινο ή στον ψόγο της θεότητας που ενοικεί 

μέσα σας, και που ποτέ δεν διαχωρίζεται από τον αληθινό εαυτό 

σας, διότι πραγματικά είναι ο ίδιος ο εντός θεός. Αποκαλείται 

ΑΝΏΤΕΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ. 

Θέσατε δίχως καθυστέρηση όλες τις καλές προθέσεις σας σε 

εφαρμογή, και μην αφήνετε ούτε μία από αυτές να παραμένει 

μόνο μια πρόθεση. Αλλά να μην περιμένετε ούτε αμοιβή ούτε 

αναγνώριση για το καλό που θα έχετε προσφέρει. Η αμοιβή και 

η αναγνώριση βρίσκονται μέσα σας αδιαχώριστες από εσάς, και 

μόνο ο Εσώτερος Εαυτός μπορεί να εκτιμήσει την αληθιν11 αξία 

τους. Διότι καθένας από εσάς έχει εντός του την αίθουσα του 

Ανώτατου Δικαστηρίου - εισαγγελέα, δικηγόρο, μάρτυρες, ενόρ

κους και πρόεδρο δικαστηρίου, και η απόφασή του είναι αμετά

κλητη. 

Κανείς δεν σας γνωρίζει καλύτερα από εσάς τους ίδιους, αφ' 

ης στιγμής έχετε μάθει πώς να κρίνετε τον εαυτό σας υπό το 

αδιατάρακτο φως της εντός θεότητας - της Ανώτερης Συνείδησής 

σας. Αφήστε λοιπόν, τους άλλους που δεν μπορούν να γνωρίζουν 

τον αληθινό εαυτό σας, να κρίνουν και να καταδικάζουν τον εξω

τερικό άνθρωπο έτσι όπως τον βλέπουν μέσα από τα δικά τους 

χρωματιστά γυαλιά. 

Η πλειοψηφία κάθε «λαϊκού» Αρείου Πάγου, αποτελείται συ

ν11θως από αυτοδιορισμένους αρεοπαγίτες, οι οποίοι ουδέποτε 

λάτρεψαν άλλο θεό εκτός από τη δική τους προσωπικότητα. Διότι 

εκείνοι που προσπαθούν να βαδίσουν στο δικό τους μονοπάτι της 

ζω11ς ακολουθώντας το εσωτερικό τους φως, ουδέποτε θα δικά

σουν και κυρίως, ουδέποτε θα καταδικάσουν ακόμη και τους 

πνευματικά ασθενέστερους ανθρώπους. Τι σημασία έχει λοιπόν, 

αν εκείνοι σας κατηγορούν ή σας επαινούν, αν σας ταπεινώνουν 

ή σας εξαίρουν; Ποτέ δεν θα μπορέσουν να σας καταλάβουν. 

Πιθανόν να σας κάνουν ίνδαλμά τους για όσο χρονικό διάστη

μα φαντάζονται ότι αποτελείτε αντανάκλαση του δικού τους εαυ

τού, και να σας τοποθετήσουν στο βάθρο που ανήγειραν για 

εσάς, και φυσικά να σας διατηρούν εκεί για όσο καιρό θα τους 
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διασκεδάζετε 11 θα τους ευχαριστείτε και θα τους ωφελείτε. Μην 

φαντάζεστε ότι είστε κάτι διαφορετικό για εκείνους από ένα φε

τίχ που έχει τώρα πάρει τη θέση ενός άλλου που προηγ}jθηκε και 

στη συνέχεια ανατράπηκε, και που θα ανατραπεί όμως με τη σει

ρά του από ένα επόμενο φετίχ. Αφ11στε λοιπόν όσους σας θεω

ρούν ίνδαλμα, να το καταστρέψουν στο νου τους όποτε θέλουν 

και να το ρίξουν από το βάθρο του με την ίδια ευκολία με την 

οποία το είχαν πρωτύτερα ανεβάσει. 

Η Θεοσοφία εκφράζεται αντικειμενικά μόνο μέσα απο ενα 

τρόπο ζωής που να αγκαλιάζει το παν, που να είναι γεμάτος από 

το πνεύμα της αμοιβαίας ανεκτικότητας και της αδελφικής αγά

πης. Η Θεοσοφική Εταιρεία, ως το εξωτερικό σώμα της Θεοσο

φίας, θα προκαλέσει με τη δράση της την αντίσταση του αδιάφο

ρου και εγωιστικού κόσμου. 

Η Θεοσοφία οφείλει να πολεμ11σει την έλλειψη ανεκτικότητας 

ανάμεσα στους ανθρώπους, την προκατάληψη, την άγνοια και 

τον εγωισμό που κρύβονται κάτω από τον μανδύα της υποκρι

σίας. Χρέος της είναι να ρίχνει όσο περισσότερο φως μπορεί με 

τη Δάδα της Αλήθειας, η οποία δίδεται σε εκείνους που την υπη

ρετούν. Αυτά όλα πρέπει να γίνονται δίχως φόβο ή δισταγμό, και 

χωρίς να σκέπτεστε την πιθανότητα κακόπιστων σχολιασμών και 

κατηγοριών. Μέσα από τον αντιπρόσωπό της, τη Θεοσοφικ1i 

Εταιρεία, η Θεοσοφία πρέπει να προτάσσει την Αλ1iθεια αντιμε

τωπίζοντας κατά μέτωπο το Ψεύδος, δίχως να φοβάται ή να σκέ

πτεται οποιαδήποτε πιθανά κακόβουλα επακόλουθα, και να εί

ναι έτοιμη να πολεμήσει οποιεσδ11ποτε απειλές και συκοφαντίες. 

Η Θεοσοφική Εταιρεία ως Σύλλογος, δεν έχει μόνο το δικαί
ωμα αλλά και την υποχρέωση επίσης να απογυμνύ)σει την κακία 
και να διορθώσει το λάθος στον κόσμο, είτε μέσω της φωνής δια
λεκτ(ί)V ομιλητών ή μέσω εντύπων, περιοδικών και βιβλίων - κά
νοντας την κριτική της όσο το δυνατόν πιο απρόσωπα και γενι
κευμένα. Αλλά τα μέλη της δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα το καθένα 
ατομικά. Διότι πρέπει πρύπα από όλα, αυτά τα ίδια να αποτελέ
σουν παράδειγμα σταθερής και ξεκάθαρης ηθικής συμπεριφο-
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ράς προτού αποκτήσουν το δικαίωμα να υποδείξουν, έστω και με 

ευγενικό τρόπο, την απουσία ηθικής ενότητας και αγνότητας 

σκοπού σε άλλα μέλη ή σχολές ή συλλόγους. 

Κανείς θεόσοφος δεν θα πρέπει να κατηγορεί έναν αδελφό 

του εντός ή εκτός της Εταιρείας. Ούτε επιτρέπεται να «ρίχνει λά

σπη» στις πράξεις κάποιου άλλου ή να τον αποκηρύσσει, εκτός κι 

αν ο ίδιος θέλει να χάσει το δικαίωμα να θεωρείται θεόσοφος. 

Διότι ένας αληθινός θεόσοφος οφείλει να στρέφει το βλέμμα του 

μακριά από τα μειονεκηiματα του αδελφού του, ή ακόμη και του 

γείτονά του, και να επικεντρώνει την προσοχή του μάλλον στα δι

κά του ελαττώματα ώστε να τα διορθώσει και να γίνει καλύτερος 

και σοφότερος. Ας μην υπογραμμίζει τη διαφορά ανάμεσα στους 

ισχυρισμούς και τις πράξεις κάποιου άλλου αλλά, είτε στην περί

πτωση ενός αδελφού μέλους είτε γείτονα ή άλλου, ας βοηθ11σει 

καλύτερα τον ασθενέστερο από αυτόν συνάνθρωπό του να πο

ρευτεί και εκείνος ορθά στο δύσκολο μονοπάτι της ζω11ς. 

Ο στόχος της αληθινής Θεοσοφίας και η μεγάλη αποστολή της 

είναι πρώτον, να επιτευχθεί η κατηγορηματικά ξεκάθαρη αντίλη

ψη των ηθικών ιδεών και του σκοπού, έτσι ώστε να εκπληρωθεί 

με τον καλύτερο και πληρέστερο τρόπο το δίκαιο και αλτρουιστι

κό αίσθημα του ανθρώπου. Και δεύτερον, να τυποποιηθεί αυηi η 

αντίληψη προκειμένου να επιτευχθεί η προσάρτησή της στην κα

θημερινή ζωή του ανθρώπου, έτσι ώστε να παρέχονται οι απα

ραίτητες προϋποθέσεις και το πεδίο άσκησης των ηθικών ιδεών 

και του σκοπού με τον καταλληλότερο τρόπο, και σύμφωνα με το 

νόμο του δικαίου. 

Αυτή είναι η κοινή εργασία που τίθεται ενώπιον όλων όσων 

επιθυμούν να δράσουν υπό αυτές τις αρχές. Είναι ένα έργο που 

απαιτεί κόπο, σοβαρή και σθεναρή προσπάθεια, αλλά που θα 

πρέπει να σας οδηγήσει αισθητά στην πρόοδο και δεν θα αφ11σει 

περιθώρια σε εγωιστικές φιλοδοξίες για οτιδ11ποτε άλλο έξω από 

τα όρια του έργου αυτού. 

Μην εμπλέκεστε προσωπικά σε συγκρίσεις - που δεν θα πρέ

πει να υπάρχουν βέβαια ανάμεσα σε αδελφούς - ως προς την ερ

γασία που έχετε εκτελέσει εσείς και την εργασία που εγκατέλει-
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ψε ο αδελφός σας 11 ακόμη και ο γείτονάς σας. Στον τομέα της 

Θεοσοφίας κανείς δεν εξαναγκάζεται να εκτελέσει περισσότερα 

από όσα του επιτρέπουν οι ικανότητές του και οι δυνά!.j.,εις του. 

Μην είστε τόσο αυστηροί στα προτερ11ματα ή τα ελαττώματα 

ενός ατόμου που επιθυμεί να βρίσκεται ανάμεσά σας, διότι η 

αλήθεια για την πραγματική εξέλιξη του εσώτερου ανθρώπου εί

ναι γνωστιi μόνο στον καρμικό νόμο, και μόνο από αυτόν τον πα

νεπόπτη Νόμο μπορεί να αντιμετωπιστεί κάθε άνθρωπος με σω

στό και δίκαιο τρόπο. Ακόμη και η απλή παρουσία ενός συμπα

θητικού ατόμου κοντά σας που έχει καλές προθέσεις, είναι ικαν11 

να βοηθ11σει μαγνητικά το σύνολο. 

Είστε ελεύθεροι εθελοντές εργάτες στον τομέα της Αλήθειας, 

και ως τέτοιοι δεν θα πρέπει να επιτρέπετε κανένα εμπόδιο στο 

δρόμο σας προς την επίτευξη του σκοπού. 

Ο βαθμός της επιτυχίας ή της αποτυχίας στην πνευματική 
πορεία κάθε άνθρώπου αποτελεί τον οδοδείκτη που ακολουθεί ο 
Διδάσκαλος. Διότι ο βαθμός αυτός γίνεται η διαχωρwτική γραμ
μή που εσείς μόνοι σας χαράζετε ανάμεσα σ' εσάς και σ' εκεί
νους που ζητάτε να γίνουν οι Πνευματικοί Οδηγοί σας. Όσο πε
ρισσότερο πλησιάζετε στην εκπλήρωση του σκοπού, τόσο μειώ
νεται η απόσταση ανάμεσα στον Διδάσκαλο και τον μαθητή. 

(Λπό τη συλλογή «Collected WΓίting.5», τόμος VII) 
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Και ο Λόγος σαρξ εγένετο ... 

Ραιιl Dίel 

«Εν Αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην 

ο Λόγος. Ούτος ην εν αρχ1j προς τον Θεόν .... .  Και ο Λόγος σαρξ εγένε

το και εσκήνωσε εν ημίν, και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως 

μονογενούς παρά πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. .. » 

Κατά Ιωάννην, (στ. 1-3, 14) 
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Η Καιν11 Διαθ11κη δείχνει τη δυνατότητα του ατόμου να βρει 
διέξοδο προς τη χαρά, έστω και μέσα στην παρακμ11 ενός ολόκλη
ρου κόσμου. Ο Πρόλογος του Κατά Ιωάννη Ευαγγελίου,δείχνει ότι 
αυτ11 η δυνατότητα αρμόζει προς το εξελικτικό νόημα όλης της ζω-
11ς, της οποίας φωτίζει το παρελθόν και προοιωνίζει το μέλλον. Ο 
Πρόλογος αυτός είναι ένα από τα λιγότερο ανεκδοτικά και τα πλέ
ον αμιγώς συμβολικά μεταξύ των κειμένων της Καιν11ς Διαθ11κης, 
που συμπυκνώνει και γενικεύει κατά τρόπο συναρπαστικό τη μυθι
κή ιστορία του κόσμου και της ζω11ς, δείχνοντας την εσαεί παρα
δειγματικ11 εμβέλεια και την εξελικτικ11 σημασία του φαινομένου 
της καθαγίασης, το οποίο απεικονίζεται με τη ζω11 και τον ηρωικό 
θάνατο του ανθρώπου Ιησού. 

Σύμφωνα με την κυριολεκτικιi εξ11γηση του Προλόγου, ο Ιησούς 
δεν είναι άνθρωπος αλλά ο Λόγος, ο πραγματικός Θεός που προϋ
πάρχει ανέκαθεν και ωτοφασίζει σε μια δεδομένη στιγμ11 να απο
κτι1σει ανθρώπινη μορφ11. Για τη συμβολικ11 εξ11γηση, ο Πρόλογος 
αντιπροσωπεύει την πηγ11 του «μύθου», και όχι του «δόγματος» της 
ενσάρκωσης. Ο μύθος της Ενσάρκωσης είναι η - από συμβολική 
άποψη - βαθύτερη εξ11γηση της εν εξελίξει ζωής. Δημιουργείται 
από την υπερσυνειδητή και αληθοφανή φαντασία για να κατασιγά
σει τη μεταφυσική αγωνία με τη βεβαιότητα ότι ο πόνος μπορεί να 
κατασταλεί, και ότι η μυστηριώδης εξελικτικ11 αποβλεπτικότητα, 
εγγενής στη ζωή ( συμβολικά: το «Σχέδιο του Θεού», ο «Λόγος του 
Θεού») είναι αυτ11 καθαυτ11 ευεργετικ11 κατανοητιi στις φαινομενι
κές εκδηλώσεις της. 

Σύμφωνα με τη συμβολικ11 εξήγηση, Ο ΘΕΟΣ-ΠΑΤΕΡ ΑΣ 
ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ το ΑΝΕΞΙΧΝΙΑΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΡ
ΧΗΣ, Ο ΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΗ ΦΑΙΝΟ
ΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤ ΑΣ. Επομένως, ο Πρόλογος του Κατά Ιωάν
νη Ευαγγελίου δεν αποτελεί μονάχα την πηγή του μύθου της Θείας 
Ενσάρκωσης, αλλά και εκείνη του μύθου της Τριάδας, η οποία 
αντιπροσωπεύει τη συμβολικά βαθύτερη έκφραση του θρησκευτι
κού συναισθήματος του ανθρώπου μπροστά στο μυστήριο τόσο της 
Αρχής όσο και της εν εξελίξει ζω11ς. 

Στο στίχο 14, ο μύθος υπαινίσσεται τον πραγματικό άνθρωπο 
Ιησού, τον καθαγιασμένο άνθρωπο, του οποίου το παράδειγμα 
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(όπως σ' έναν άλλο πολιτισμό το παράδειγμα του Βούδα) υπήρξε 
αρκετά υποβλητικό για να εμπνεύσει σε όσους το κατάλαβαν, το 
θάρρος να αντιταχθσύν στον παρακμάζοντα κόσμο της εποχής τους 
και να γίνουν μύστες ενός καινούργιου πολιτισμού. Ο Ιησούς ορίζε
ται συμβολικά ως Εκείνος στον οποίο ενσαρκώθηκε ο Λόγος. Ο 
καθαγιασμένος άνθρωπος - ο εξαγνισμένος από το προπατορικό 
αμάρτημα, αυτός που εμψυχώνεται πλέον μονάχα από την ουσιώδη 
επιθυμία, από τη συγκίνηση μπροστά στο μυστ11ριο, που άγγιξε την 
άφθαρτη χαρά (την οποία καμιά ατυχ11ς συγκυρία δεν είναι σε θέ
ση να καταστρέψει), αυτός �ιπορεί να ονομάζεται ενσάρκωση του 
νοήματος της ζωής, ενσάρκωση του Λόγου. 

Η μυθικ11 έκφραση «ο Λόγος σαρξ εγένετο» έχει μια βιογενετι
κή και μια ψυχολογική σημασία. Από τη βιογενετική της άποψη,ση
μαίνει ότι ο καθαγιασμένος άνθρωπος, ο οποίος κατόρθωσε να 
εξουσιάσει ολοκληρωτικά (αν και δυναμικά) το εκτυφλωτικό συ
ναίσθημα των πολλαπλών επιθυμιών και να επενδύσει όλη του την 
ενέργεια στην ουσιώδη επιθυμία, �ιπορεί να θεωρείται ως η πλέον 
εξελιγμένη μορφ11 αρμονίας, ως η τελειότερη πραγμάτωση αυτού 
που «επιθυμεί» η φύση. Παράλληλα, η αναδημιουργία των όλο και 
πιο περίπλοκων και σθεναρών μορφών αρμονίας αποτελεί το ίδιο 
το νόημα της εξέλιξης. Και ασφαλώς, ποια πληρέστερη εικόνα θα 
μπορούσαμε να σχηματίσουμε ως προς το νόημα της ζωής, από την 
εικόνα του ανθρώπινου όντος που υπερνίκησε τον εγγεν11 στη ζωή 
πόνο, πραγματώνοντας μέσα του την πλήρη αρμονία των σκέψεων, 
των συναισθημάτων και των θελ11σεων; Και μάλιστα σε τέτοιο βαθ
μό ώστε η αρμονικ11 οργάνωση να ανθίσταται μέχρις αγωνίας στην 
αντίθεση και στο μίσος του κόσμου. 

Στο ψυχολογικό επίπεδο, η ενσάρκωση του πνεύματος αντιπρο
σωπεύει την πλήρη διείσδυση του πνεύματος στη σάρκα, στις σαρ
κικές επιθυμίες. Πράγματι, το πνεύμα στο ανθρώπινο επίπεδο δεν 
είναι πλέον μόνο οργανωτικό αλλά έχει γίνει επίσης αξιολογικό 
και επεξηγηματικό. Το πνεύμα που επιτελεί πλήρως τη λειτουργία 
του παύει να αποδρά από την πραγματικότητα, παύει να παίζει με 
το απραγματοποίητο και το αναπόδεικτο, για να γίνει τελεσφόρος 

οδηγός της δραστηριότητας. Όταν δεν επισκιάζεται πλέον από τα 

πολλαπλά συναισθήματα, το υπερσυνειδητό πνεύμα υπαγορεύει 
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στον άνθρωπο τι πρέπει να χάνει για να βρει την ουσιώδη ικανο

ποίηση: «Ενσαρκώνεται». Ο Υιός (ο καθαγιασμένος άνθρωπος) 

υπακούει καθ' όλα στον Πατέρα του (υπερσυνειδητό ,πνεύμα, το 

ίδιο του το πνεύμα), όπως μας επιβεβαιώνει συνεχώς ο Ιησούς μι

λώντας για τον εαυτό του σε άλλα σημεία του Ευαγγελίου. Ως προς 

την ερμηνεία αυτού του στίχου (στ. 14) επομένως, και του μύθου της 

Τριάδας, η δογματιχ1i και συμβολιχ1i εξ1iγηση αντιτίθενται εκ θεμε
λίων. Όταν η μία είναι ορθ1i, η άλλη είναι εσφαλμένη. 

Για τη δογματιχιi εξ1iγηση, η ελπίδα της ανθρωπότητας να υπερ
νικήσει τον πόνο βασίζεται στην χαλιi •i στην χαχ1i προαίρεση ενός 

πραγματικού Θεού, που ασχολείται επισταμένως κρίνοντας τους 

ανθρώπους. Πλάι του, ίστανται εξ αρχ1iς τα πρόσωπα που αποκα

λούνται «Λόγος» και «Άγιο Πνεύμα». Ο Θεός, κουρασμένος να 

χαταδιιί)χει την ανθρωπότητα με την οργ1i του εξαιτίας της ανυπα
χοιiς του Αδάμ, στέλνει τον Λόγο του, πρόσωπο πραγματικό, πραγ

ματικά υπάρχον προϋπάρχον που παίρνει την ανθρώπινη μορφιi 

του Ιησού και γίνεται ο Υιός του. 

Για τη συμβολιχιi εξ1iγηση, ο Θεός δεν είναι πρόσωπο αλλά 

σύμβολο δημιουργημένο υπερσυνειδητά από τον άνθρωπο, για να 

εκφράσει τη συγκίνησή του μπροστά στο ανεξιχνίαστο μυστ11ριο 

της ζωής και του θανάτου. Η ελπίδα της ανθρωπότητας δεν βασίζε

ται στις αποφάσεις ενός υπερβατικού όντος, αλλά ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΝΗ 

ΟΡΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΩΘΗΣΗ, ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ 

ΟΛΌΚΛΗΡΗ Η ΦΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ ΑΦ' ΕΑΥΤΗΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΩΔΗ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ. 

Στο ανθρώπινο επίπεδο, η αγωνιώδης μη ικανοποίηση αποτελεί 

συνέπεια της ματαιότητας. Η εξατομικευμένη οργ1i αντιπροσωπεύ

ει τον αγώνα κατά της ματαιότητας και, όταν ένα άτομο αγγίζει την 

ύστατη εχπλιiρωση, την άφθαρτη χαρά, γίνεται για ολόκληρη την 

ανθρωπότητα πηγ1i ελπίδας και υπόδειξη της εξελιχτιχ11ς οδού. 

Επιπλέον και πηγιi πίστης σε ολόκληρη τη ζω1i, της οποίας το νόη
μα - η υπερνίκηση της αγωνίας, εκδηλώνεται όσο γίνεται σαφέστε

ρα με την εχπλ1iρωση του καθαγιασμένου ανθρώπου. Κοντολογίς, 

ο στίχος 14 μπορεί να κατανοηθεί κατά δύο τρόπους: 
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• Όσον αφορά το δόγμα, ο Ιησούς είναι ο Λόyος, ο οποίος έγι

νε σάρκα. Ο·Λόγος, που γίνεται αντιληπτός από τους πρώτους στί

χους ως πραγματικό πρόσωπο, αποφασίζει να περιβληθεί ένα σώ

μα από σάρκα. 

• Όσον αφορά τη συμβολική εξήγησή του, ο Ιησούς είναι ο Λό

γος που έγινε σάρκα. Ο Ιησούς εκλαμβάνεται από το μύθο ως η εν

σάρκωση του νο11ματος της ζωής, που αποκαλείται συμβολικά Λό

γος. 

(Αποσπάσματα από το βιβλιΌ, «Ο '1:.υμβολισμός στο Κατά Ιωάwην») 

Φωνή Θεού 

Μαίρη Ζωγράφου 

Δεν άνοιξαν οι ουρανοί, 

δεν άκουσα φωνή από ψηλά 
στα τρίσβαθα του είναι μου 

την ένιωσα, 
σαν ευλογίας ψίθυρο, 

σαν ξύπνημα συνείδησης 
από προαιώνιο λ11θαργο, 

σαν άνεμο που φυσσύσε 

προς τη μεριά του Ιερού. 

(Από την ποιητικ1j συλλογή, «Κρυψώνες») 
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ΤΟΟΝΟΜΑ 

ΚΑΙ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

Υβ Μπερτού 

Πολλοί συγγραφείς εκπλ11σσονται που καμιά εικόνα του Θε
ού δεν έχει σχεδιαστεί από τους Δρυίδες. Πώς θα μπορούσαν οι 
Δρυίδες να δώσουν μια οποιαδ11ποτε εικόνα αφού, σύμφωνα με 
τη διδασκαλία τους, ο Αιθέρας 11ταν ο ίδιος ο Θεός; Ακολουθώ
ντας τη σύγχρονη επιστ11μη, ο Αιθέρας είναι η ύλη κάθε πράγμα
τος. Σύμφωνα με άλλους, ο Αιθέρας θα ψαν η θάλασσα του 
πνεύματος. Πώς να δώσουν μια εικόνα του Αιθέρα, με το ξύλο 11 
τη σκαλιστι1 πέτρα, με το χρώμα 11 με τη β011θεια μιας γκραβού
ρας; Δεν υπήρχε παρά ένα μέσο να διακηρύξουν το όνομά του, 
καθώς και την παρουσία του: Οι τρεις ακτίνες ή στήλες Φωτός!

«Όταν ο Θεός έδωσε το όνομά του με μία λέξη, μαζί με τον Λό

γο αναπ1jδησαν το Φως κω η Ζωή. Που 

σημαίνει ότι προηγουμένως, εκτός από 

τον Θεό δεν υπήρχε τίποτε ζωντανό. 

'Ετσι, μαζί με τον Λόγο ξεπήδησαν το 

Φως και η Ζωή και ο Άνθρωπος και κα

θετί ζωντανό που υπάρχει. Δηλω)1j, πα

ρfσvραν ταυτόχρονα το ένα το άλλο. 

Και ο Μενού-Χεν (ο Γέροντας), γιος του 

Μενοωjς, <)εν tζησε το σκίρτημα του 
Ισχύς= Θεός

Φωτός στη δική του αντίληψη, πuρr1 μόνο κάτω από τον σχήμα 

τριuΊν ακτίνων. Μέσα σ' αυτές είχαν αναμιχθεί το Φως και ο Λό

γος. Δηλαδή, η Νόηση και η Όραση είχαν ενωθεί με τη Μορφή και 

τη Φων1j, όπως με τη Μορφή και τη Φων1j είχε ενωθεί η Ζω1j. Ενω

μένη με αυτά τα τρία ήταν η Ισχ15ς. Και η Ισχύς είναι ο Θεός!». 

(Βάρδα 1, 16) 
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ΟΚΥΚΛΟΣ 

ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ 

Βασίλειος Καραμαλίκης 

(Απόσπασμα ομιλίας του στο φιλοσοφικό εργαστήρι ΑΡΟΗ) 

Μέρος 2ον 

Το ερώτημά μας προσανατολίζεται και καταλήγει στην αλ1i

θεια για την αθανασία της ψυχής, και από διάφορους συλλογι

σμσύς λαμβάνουμε έμμεσα την απάντηση σ' αυτό. Για να πραγ

ματοποι1iσε ι την ανακύκλησή της και να μετενσαρκωθεί η ψυχ1i, 

πρέπει να επιζεί του σώματος εντός του οποίου ήταν προηγουμέ

νως εγκλωβισμένη. Έτσι: 
Α) Η μεταφυσικ1i απαντάει ότι θάνατος είναι η διάλυση του 

όντος στα απλά στοιχεία του, από τα οποία είναι γνωστό πλέον 

ότι λαμβάνουμε λίγη κοπριά κατάλληλη για τη λίπανση εδάφους 

ελάχιστης έκτασης, αλλά ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι άυλη και 

αδιάλυτη, άρα αθάνατη. 

Β) Η τεχνολογία απαντάει ως εξής: Εφόσον οι άπειρες τάσεις 

του ανθρώπινου πνεύματος ουδέποτε πληρούνται τελείως και 

πλήρως στον επίγειο βίο, άρα κατ' ανάγκη πρέπει να δεχθούμε 

νέα ζωή πέραν του τάφου, στην οποία καθίσταται δυναηi η εκ

πλήρωση και η επίτευξη των τάσεων αυτών. 

Γ) Η θεολογία λέει ότι: Η Σοφία, η Αγαθότητα και η Δικαιο

σύνη του Θεού που δημιούργησε τον άνθρωπο και τον προίκισε 

με τόσα προτερήματα, αλλά και με την βαθιά ριζωμένη σ' αυτές 
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επιθυμία για την εξακολούθηση της Ζω11ς, απαιτούν την αθανα

σία της ψυχ11ς. Άλλωστε, ο σκοπός του Θεού, τον οποίο είχε δημι

ουργci)\rτας τα προσωπικά όντα, δεν θα πραγματοποιείτο πλ11ρως 

άνευ της αθανασίας. 

Δ) Η ηθικ1i προβάλλει ότι αφού στον παρόντα κόσμο ούτε η 

αρετή αμείβεται πάντα ούτε η κακία τιμωρείται πάντοτε, αλλά 

ωrτίθετα πολλές φορές η αρετ1i καταδιώκεται και η κακία θριαμ

βεύει, αφού λοιπόν η ανταπόδοση αυηi δεν γίνεται στην παρού

σα ζω11, είναι ανάγκη να υπάρχει μια άλλη Ζω1i πέραν του τά

φου, στην οποία να αποκαθίσταται η ηθικ1i τάξη με την τιμωρία 

του κακού και την αμοιβ1i του καλού. 

Ε) Η ιστορία διαπιστώνει ότι αφού σε όλους τους λαούς από 

την αρχαιότατη εποχ1i βρίσκουμε την ιδέα της αθανασίας της ψυ
χής, την οποία μάλιστα μεγάλα πνεύματα δέχθηκαν και υποστ1i

ριξαν, αυτό αποδεικνύει ότι η ιδέα αυηi εδράζεται στην ίδια τη 

φύση του ανθρώπου. Και τέλος, 

ΣΤ) Έχουμε τον αναλογικό συλλογισμό κατά τον οποίο, όπως 

στη φύση δεν υφίσταται πλ11ρης εκμηδένιση αλλά από τον θάνατο 

προέρχεται νέα ζωή, παράδειγμα ο κόκκος σίτου - ο μεταξοσκώ

ληκας - η χειμερία νάρκη - η διαδοχή ημέρας και νύκτας, το ίδιο 

πρέπει να συμβαίνει και με τον άνθρωπο. 

Άλλη απάντηση στο ερώτημά μας λαμβάνουμε από τις εσωτε

ρικές διδασκαλίες πολλu)ν Μυστu)ν. Η ψυχή, όπως λέγουν, ως 

προίiπάρχουσα του γψνου ανθρu)που ενu)νεται μαζί του, δηλαδ1i 

ενσαρκώνεται πολλές φορές για να βρεθεί σε όλες τις συνθ11κες 

του επίγειου βίου και να λάβει την εμπειρία όλων των καταστά

σεων και κατόπιν, όταν φθάσει στον εξαγνισμό από τη μόλυνση 

την οποία έχει υποστεί από τις επίγειες επαφές της, θα προχωρή

σει προς ανciπερα στάδια. 
Ο υπέρτατος Ιεροφάντης, ο Ιησούς Χριστός, μίλησε για τη 

μετενσάρκωση στους μαθητές του αλλά δεν την ανέφερε στα πλ1i
θη, διότι η αλήθεια της μετενσάρκωσης χωρίς τη βαθιά γνci)ση 
των απόκρυφων διδασκαλιών, είναι επικίνδυνη και παρασύρει 
σε τραγικά σφάλματα. Διότι ο απλοϊκός άνθρωπος, ο τόσο συν
δεδεμένος με την ύλη, έχοντας υπόψη του - νομίζω - ότι με τη με-
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τενσάρκωση θα έχει και άλλες ευκαιρίες να βελτιωθεί, κινδυνεύ

ει παρασυρόμενος από τη σαγήνη της ύλης και αναβάλλει διαρ

κώς να παραμείνει «εντός του νυμφώνας», όπως ανέπτυξε ο Ιη

σούς στην παραβολή των μωρών παρθένων που είχε αυτό το σκο
πό. 

Η θεωρία για τη μετενσάρκωση υπ1iρξε και η βάση των φιλο

σοφικών συστημάτων του Πλάτωνα και του Σωκράτη, αλλά και 

του Εμπεδοκλή, των Γνωστικών και των Νεοπλατωνικών, και 

ανάμεσα στους νεότερους, στον Λάιμπνιτς, τον Γκαίτε και τον 

Σοπενχάουερ. Είναι ανάγκη να πω ποια είναι η διαφορά ανάμε

σα στη μετενσάρκωση και τη μετεμψύχωση. 
Μετεμψύχωση είναι η μετάβαση της ανθρώπινης ψυχής σε άλ

λο σώμα είτε ανθρώπου, είτε ζώου είτε φυτού και τανάπαλιν. 

Μετενσάρκωση είναι το δόγμα της πορείας των ψυχών μόνο 

διαμέσου διαδοχικών ανθρώπινων υπάρξεων. Η απόκρυφος επι

στήμη, η Θεοσοφία και οι Τέκτονες συγγραφείς παραδέχονται 

μόνο τη μετενσάρκωση, διότι πιστεύουν ότι δεν είναι δυνατόν η 

εξελισσόμενη ανθρώπινη ψυχή να επιστρέφει σε κατώτερο πεδίο 

�νάπτυξης εισερχόμενη σε σώμα ζώου 11 φυτού. 

Πεθαίνουμε λοιπόν για να ζήσουμε. Ξαναζούμε για να πεθά

νουμε πάλι, και για να ξαναζ1iσουμε εκ νέου. Η Μυσταγωγική 

αυτή γνώση του κύκλου αυτού ήταν γνωστή στην αρχαιότητα, 

όπου γινόταν απείρως καλύτερα από εμάς σήμερα 

κατανοητ11,και την εξέφραζαν μέσω των κεκρυμμένων Μυστη

ρίων. Όλα όσα αρχίζουμε σήμερα να καταλαβαίνουμε και να 

αποδεικνύουμε σε μεγάλο βαθμό, το προαισθανόταν η Αρχαία 
Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Ανατολ11. 

Στην ανακυκλούμενη λοιπόν ζωή μας, οι σταθμοί στον αισθη

τό κόσμο, τους οποίους αποκαλούμε Γέννηση και Θάνατο, είναι 

απλά ορόσημα μιας αν όχι ατέρμονης, τουλάχιστον πολύ μακριάς 

διαδρομ11ς. Τα ορόσημα αυτά και οι παρεμβαλλόμενες φάσεις 

της ανθρώπινης ζωής - οι ηλικίες όπως είναι η νεότητα, η ώριμη 

ηλικία και το γήρας, θα αποτελέσουν στη συνέχεια το περίγραμ

μά του θέματός μας. 
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Γέννηση 

Η γέννηση του ανθρώπου εξεταζόμενη από φιλοσοφικ11 άπο
ψη, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ένωση ψυχ11ς και σώματος. Η 
ανάμιξη αυηi του σώματος το οποίο γεννιέται και της ψυχ11ς που 
προϋπ11ρχε, αρχίζει ευθύς από τη σύλληψη στην μ11τρα και δεν 
ολοκληρώνεται παρά κατά τη στιγμ11 της εξόδου του βρέφους στο 
φως. 

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα - από τη σύλληψη μέχρι τη 
γέννηση - οι ψυχικές ικανότητες και οι ιδιότητες του εμβρύου 
στο μητρικό σάκο ευρίσκονται σε λ11θαργο, ενώ αντιθέτως κυ
ριαρχεί η ζωικ11 ισχύς η οποία επείγεται κατά το στάδιο αυτό να 
ολοκληρώσει πρώτα και να διαμορφώσει σωματικά το έμβρυο. Η 
ψυχιi που προσμίγεται με το αδιάπλαστο σώμα, έχει φέρει μαζί 
της την ανάμνηση της προηγούμενης ζωής της, της ύπαρξής της. 
Αλλά η ανάμνηση αυηi εξασθενεί προοδευτικά και εφόσον το 
σωματικό περίβλημά της διαπλάθεται και αναπτύσσεται, όταν έλ
θει στο φως το νήπιο τότε η ψυχή θα έχει απολέσει τη συνείδηση 
του παρελθόντος βίου της. Η ψυχικ11 δύναμη θα κυριαρχ11σει αρ
γότερα και θα μετασχηματιστεί σε δρcΔσα ενέργεια για να κατα
στεί ο ρυθμιστής και το στιiριγμα της ζω11ς. 

Θα ασχοληθούμε παρακάτω με τις διάφορες φάσεις της ζωής, 
όπως προαναφέραμε στο περίγραμμα. 

(Συνεχ{ζ,ετω) 
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Η ΝΟΥΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 

(Η Γνώση) 

33 

Ερμ1ίς Τρισμέγιστος 

Θα περιγράψω την κατάστασή σου, ω ψυχή, γιατί εδώ και καιρό 
με προβληματίζει. Λες και διακηρύσσεις ότι επιθυμείς να ξεφύγεις 

από την αθλιότητα και την οδύνη. Όμως στην πραγματικότητα, ζητάς 
και αγωνίζεσαι για αποκτ11ματα και ζηλεύεις εκείνους που τα κατέ

χουν. Λες και διακηρύσσεις ότι επιθυμείς τη χαρά και την ευδαιμο
νία. Όμως στην πραγματικότητα, τα αποφεύγεις και αρνείσαι να 
ακολουθήσεις το δρόμο που θα σε οδηγούσε στην ευτυχία. Μια τέ

τοια συμπεριφορά είναι αντιφατική και θα μπορούσε να αναμένεται 

από ένα ον που δεν είναι απλό και ομοιογενές, αλλά μίγμα και κρά

μα. Είναι επομένως φανερό ότι δεν έχεις καθαρθεί από τα αμαρτι1-

ματά σου και δεν έχεις απαλλαγεί από το κακό με το οποίο έχεις μο

λυνθεί σε περασμένους βίους και στάδια ζωής. Έχει μείνει ακόμη σε 
σένα κάτι από τη σκόνη και τη σκουριά, και γι' αυτό ο τρόπος δράσης 
σου είναι αντιφατικός. 

Αν η σκουριά έχει προκληθεί από ένα περασμένο συμβάν, προ
σπάθησε να την εξαλείψεις τρίβοντας, λειαίνοντας και γυαλίζοντας 
πριν προχωρήσει βαθιά. Αν έχει ριζώσει και έχει διεισδύσει βαθιά, 

κατάφυγε στο πυρ και καθαρίσου έτσι, βγαίνοντας από αυτό άσπιλη 

και αγνή. Γιατί στην περίπτωση του καθρέπτη που έχει σκουριάσει 

από τα χρόνια, το απλό γυάλισμα δεν αρκεί αλλά χρειάζεται πυρ για 
να απαλλαγεί από τη σκουριά. Αλλά όταν καθαρθείς από τη σκόνη 

και τη σκουριά, ο τρόπος δράσης σου θα είναι συνεπής και απαλλαγ

μένος από το μίγμα και την προσποίηση, οπότε σίγουρα θα αναζητείς 

την ευδαιμονία και τη χαρά. 
Πρώτα απ' όλα να είσαι σίγουρη ότι ο φυσικός θάνατος είναι 

απλώς η αποχώρηση της ψυχής από το σώμα. , Επειτα σκέψου ότι 
ένας άνθρωπος που είναι σοφός και συνετός στη χώρα του, όταν τα

ξιδέψει στο εξωτερικό θα είναι εξίσου σοφός και συνετός. Δεν θα 

χάσει τη σοφία του όπου κι αν πάει, σε όποια χώρα κι αν ταξιδέψει. 
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Παρόμοια να είσαι σίγουρη ότι ένα καλό δένδρο παράγει καλούς 

καρπούς και ένα άσχημο δένδρο κακούς. Αν τα δένδρα έκαναν καρ

πούς διαφορετικούς από τη φύσης τους, τότε αυτός που φύτευε αμπέ

λια θα μάζευε βελανίδια και αυτός που φύτευε δρυς θα τρυγούσε 

σταφύλια. Τα δένδρα γεννούν μόνο ό,τι είναι όμοιο προς αυτά. Γι' 
αυτό ασκ11σου σε ό,τι είναι αγαθό και φύτεψε το καλό δένδρο. Έτσι 
τα μάτια σου θα απαλλαγούν από το σκοτάδι, από τη γνώση σου θα 
αντλείς γνό)ση, από n1ν άσκηση του αγαθού θα ενισχύεις το καλό και 
από τη νόηση θα προκύπτει νόηση, φως και ορθ11 εκπαίδευση. Έτσι 
θα ανέλθεις στα ανώτερα πεδία και θα νιώθεις ακατάπαυστη ευδαι
μονία. 

Ας υποθέσουμε, ω ψυχ11, ότι αποσύρεσαι από τις πέντε αισθ11σεις. 
Δες τότε αν αντιλαμβάνεσαι κάτι διαφορετικό από εκείνα που συVJi
θως αντιλαμβάνεσαι μ' αυτές. Αν διαπιστώσεις ότι αντιλαμβάνεσαι. κά
τι ά)Jω από τις εντυπώσεις των αισθ11σεων, τότε είναι ολοφάνερο ότι 
έχεις επιστρέψει στην πατρίδα σου και έχεις στρέψει την προσοχ11 σου 
στην αληθινή λειτουργία σου. Όταν ο νους επιθυμεί να αντιληφθεί κά
τι, το διαχωρίζει από όσα είναι συνδεδεμένα με αυτό. , Ετσι το κατανο
εί με την απλή ενέργεια της αντίληψης μέσω της απλ11ς φύσης του. Γιατί 
όπως η αίσθηση δεν μπορεί να αντιληφθεί ένα απλό πράγμα, έτσι και 
ο νους δεν μπορεί να αντιληφθεί κάτι σύνθετο, ούτε να το κατανο11σει 
μέσω διc.ινοητικ11ς αναγνώρισης, εκτός κι αν διαχωρίσει. τις ιδιότητες 
μεταξύ τους και διακρίνει τη μια από την άλλη, απομακρύνοντας οτι
δ11ποτε άλλο από αυτές, απομονώνοντάς τις. Με αυrό τον τρόπο κα
τανοεί όλες τις ιδιότητες μία-μία. Είναι φανερό λοιπόν ότι η αίσθηση, 
όντας σύνθετη, αντιλαμβάνεται τα σύνθετα πράγματα ενώ ο νους, 
όντας απλός και καθολικός, αντιλαμβάνεται τα απλά και καθολικά. 

Σημείωσε λοιπόν ότι η νόηση, όταν ασχολείται με τα σύνθετα, 
εγκαταλείπει τα απλά πράγματα και την απλ11 αντίληψη που είναι η 
αντίληψη του πραγματικού, δηλc.ιδ11 η αληθινή γνώση. Αλλά όταν επι
στρέφει στα απλά και εγκαταλείπει τα σύνθετα και μικτά, τότε αντι
λαμβάνεται τα απλά και αιώνια και παραβλέπει τα σύνθετα πράγμα
τα που περιορίζονται από το χρόνο. Αυηi η εξήγηση φανερώνει ότι η 
ζω11 της ψυχ11ς εξαρτάται από η1ν απόσυρση από τον κόσμο, ενό) ο 
θάνατός της και η διαρκής αθλιότητα προκαλούνται από τη διαμον11 
στο φυσικό κόσμο. 

(Λπό το βιβλίο «Ερμ1jς Τρισμ/γιστος -Άπαντα Ερμητικά Κείμενα) 



ΟκτιίιΙiι:ηος - ΝοέμΙ\_�ιος - ΔεκέμΙΙι_ιιος 2006 35 

,;'��\;:,,,, 
; μοι φα{ιιέτ��?{ί/ί, , 

,ι; · τd,, βlο., θά{/i� 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Κωνσταντίνος Γρηγοριάδης 

«Το έργο του φιλόσοφου δεν είναι τ(ποτε άλλο παρά να αναζη
τεί με τη λογική αυτό που πρέπει και αρμόζει, και να το πράττει». 

Μουσωνίου (Ανθολ. Στοβαίου, ΞΖ 20) 
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Λίγοι φιλόσοφοι ασχολ11θηκαν με το φαινόμενο της πολιτικής 
δράσης. Ο Πλάτων ασχολ11θηκε σε βάθος με αυτι1ν, διότι η πολι
τικ11 δεν αφορά μόνο τα θέματα της πόλης. Κατάλαβε,_ότι χρει ά
ζονται ριζικά μέτρα για να υπάρχει σωστός πολιτικός βίος, και 
προσπάθησε να ανακαλύψει ένα βασικό θεμέλιο για την αναγέν
νηση της πόλης των Αθηνών. 

Ένας απαραίτητος ορισμός για μια σωστ11 πολιτικ11 είναι η 
δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη όμως δεν είναι αρκετιi από μόνη της 
για να διοικηθεί μια πόλη. Γι' αυτό χρειάζονται και άλλες αρετές 
όπως η σοφία, η ανδρεία και η σωφροσύνη. Επειδ11 όμως είναι 
σχεδόν αδύνατο όλοι οι πολίτες να αποκτι1σουν όλε τις παραπά
νω αρετές, ο Πλάτων διαίρεσε τους πολίτες σε τρεις κατηγορίες. 
Κάθε πολίτης κατατάσσεται σύμφωνα με αυτό στο οποίο είναι 
καλύτερος. 

Όσοι έχουν ανεπτυγμένο το λογιστικό, θα βρίσκονται στην 
τάξη των φιλοσόφων και θα έχουν την πολιτικ11 εξουσία, θα είναι 
δε και οι ανώτατοι άρχοντες. Όσοι είναι προικισμένοι με την 
αρεη1 της ανδρείας, θα αν11κουν στην τάξη των φυλάκων και 
όσοι έχουν ανεπτυγμένες τις επιθυμίες, θα μεριμνούν για την υλι
κ11 συνηiρηση της πολιτείας και θα αποτελέσουν την τάξη των γε
ωργών και των δημιουργιΔν. 

Όσοι αν11κουν στην τάξη των φιλοσόφων και των φυλάκων 
δεν θα έχουν περιουσία ούτε οικογένεια. Τα παιδιά και οι γυναί
κες θα είναι γι' αυτούς κοινά, τα δε τέκνα τους θα τα αναλαμβά
νει η πολιτεία με ορισμένες ιδιαίτερες εκπαιδευτικές διαδικα
σίες. Τα παραπάνω όμως, δεν ισχύουν για την τάξη των δημιουρ
γό)ν και γεωργό)V. 

Επειδή ο Πλάτων γνώριζε ότι μια τέτοια πολιτεία 11ταν αδύνα
το να συγκροτηθεί, πίστευε ότι μια καλά λειτουργούσα πολιτεία 
θα μπορούσε να υπάρξει εάν περιέλθει στα χέρια των φιλοσό
φων. Εν ολίγοις εννοούσε ότι οι κυβερνόJντες έπρεπε να αποκτή
σουν αρκετή φιλοσοφικ11 μόρφωση, ό)στε να έχουν μαζί με την 
πολιτική δύναμη και την φιλοσοφία. Επειδή όμως γνόψιζε ότι μια 
τέτοια πολιτεία 11ταν εκ των πραγμάτων αδύνατο να υπάρξει, γι.' 
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αυτό παρουσίασε στους «Νόμους» του ένα νέο τρόπο δημιουρ
γίας της πολιτείας, με βάση τις υπάρχουσες κοινωνικές και πολι
τειακές συνθήκες. Γνωρίζοντας μάλιστα ότι στην πολιτική δεν 

μπορεί να εμφανιστούν σώφρονες και δίκαιοι πολιτικοί, γι' αυτό 

κατοχυρώνει την πολιτεία με νόμους για τη σωστή λειτουργία 

της. 

Όταν ρωτήθηκε ο Σωκράτης ποια πόλη διοικείται 

άριστα, είπε: 

«Εκείνη, που η ύπαρξή της ταυτίζεται με την ύπαρξη 

του νόμου, και που τιμωρεί εκείνους που τον παραβαί

νουν». 
(Ανθολ. Στοβαίου ΜΓ 83) 

Κι όταν ρωτήθηκε ποια πόλη διοικείται παράνομα, 

είπε: 

«Η πόλη στην οποία οι άρχοντες τοποθετούνται από 

φατρίες». 
(Ανθολ. Στοβαίου Γ 81) 
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Η «ΚΟΣΜΙΚΉ ΜΝΗΜΗ» 

ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ 

Γεώργιος Βαϊκούσης 

Οτιδ11ποτε έχει γίνει επάνω στη Γη έχει καταγραφεί., είτε είναι 
κάποιο φυσικό γεγονός όπως π.χ. μια έκρηξη ηφαιστείου η οποία 
αφ11νει τα σημάδια της, 11 ένα φιπό 11 ζώο που αφ11νει το απολίθωμά 
του, σύμφωνα με τα διάφορα γεωλογικά στρώματα στο υπέδαφος 
τα οποία δείχνουν την ιστορία του πλαν11τη, είτε ό,τι προέρχεται 
από τον άνθρωπο ο οποίος αφ11νει τα μνημεία του και τα γραπτά 
του για τις επόμενες γενεές, και αποτελοιJν αρχαιολογικά και ιστο
ρικά στοιχεία και καταχωρούνται ανάλογα. Α ναμφισβ11τητα υπάρ
χουν πολλές άλλες καταγραφές των ιστορικών γεγονότων του πλα
ν11τη, τις οποίες ερευνούν και αξιολογούν οι αντίστοιχες επιστήμες 

(γεωλογία, φυσικ11, αστρονομία, χημεία, βιολογία κλπ). Όλα αιπά 
αποτελούν τη συνολική μν11μη όσων έγιναν στη Γη. 

Υπάρχουν λέξεις οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τον όρο «μνήμη» 
για να μας θυμίζουν κάτι. Η λέξη «μνημείο» σημαίνει ένα κτίσμα 
προς τιμ11 κάποιου γεγονότος που έγινε, 11 κάποιου ατόμου ή ατό
μων για κάτι αξιομνημόνευτο που έκανε 11 έκαναν στο παρελθόν 
για το κοινωνικό σύνολο. Το «μν11μα» των νεκρών είναι ένα σημείο 
αναφοράς (landmark), το οποίο θυμίζει ότι κάποιος κείται εκεί. Εί
ναι ένα άιJ..ο σημάδι που σημαίνει κάτι. Είναι η μν11μη κάποιου που 
έζησε κάποτε. 

Ο Πυθαγόρας είχε διατυπu')σει και την άποψη της κοσμικής μν11-
μης, δηλαδή ότι κάθε γεγονός που συμβαίνει κάποια χρονική στιγ
μ11 στο σύμπαν, καταγράφεται στο χωρόχρονο από τους ηχητικούς 
και φωτεινούς ενεργειακούς παλμούς τους οποίου εκπέμπουν τα 
στοιχεία του φαινομένου αυτού. Είναι δυνατόν από διάφορες περι-
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βαλλοντολογικές συγκυρίες του χωροχρόνου να επανεμφανισtεί η 
εικόνα και ο ήχος του φαινομένου τούτου, και να γίνουν αντιληπτά 
από ειδικούς χαρισματικούς ανθρώπους (π.χ. οι εξηγήσεις που δί
νονται για τα «φαντάσματα» ή άλλα τηλεπαθητικά φαινόμενα). Την 
κοσμικ11 αυτή μνήμη ο Πυθαγόρας τη συσχετίζει με την αρμονία και 
τη μουσικ·ή των σφαιρών. 

Πού είναι καταγεγραμμένη αυτ11 η κοσμικ11 μνήμη; 
Ο Πλάτων αναφέρει σtον «Φαίδωνα» την ανάμνηση, δηλαδ11 τις 

μνήμες της ψυχής από τη μια ενσάρκωσ11 της σtην άλλη, σαν μέρος 
του έργου του σχετικά με τον κόσμο των ιδεών και των ειδώλων 
του, που αντιπροσωπεύουμε εμείς. Μιλάει για τις αναμνήσεις της 
ψυχ11ς από προηγούμενες ζωές, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες 
σιον κόσμο των ιδεών. 

Πού είναι ο κόσμος των ιδεών; 
Στη μνήμη ( ανάμνηση του προτέρου βίου) αναφέρθηκε και ο 

Εμπεδοκλής. 
Πού είναι καταγεγραμμένη αυτή η μνήμη; 
Ο Δημόκριτος είπε μεταξύ άλλων ότι «ο περιβάλλων τη γη αήρ» 

ε(ναι γεμάτος από είδωλα, δηλαδή ολογραφικά ομοιώματα, εκπε
μπόμενα από τα αντικείμενα και τα όντα. 

Όπως οι δροσοσιαλίδες μετά τη βροχή, οι οποίες σιγά-σιγά 
σιάζουν από τα φύλλα των δένδρων και τείνουν να ενώνονται σιο 
έδαφος σχηματίζοντας ρυάκια, όπως τα ρυάκια που σχηματίζουν 
ποτάμια και τα ποτάμια χύνονται σtη θάλασσα, ας υποθέσουμε ότι 
το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και με την εκροή των ολογραφικών 
ομοιωμάτων των όντων σtον αέρα. Δηλαδή εκροή που «ρέει» από 
ένα ον, ενώνεται με τη ροή του ολογράμματος ενός άλλου όντος, 
ύσtερα αυτές με άλλες και πάει λέγοντας. Η αέρινη αυτή θάλασσα, 
αυτό το διαδίκτυο της φύσης λοιπόν, των ολογραμμάτων και των 
γεγονότων που συνδέονται με το καθένα απ' αυτά σύμφωνα με τη 
λογικ11 (την οποία έχουμε αποκτήσει μέσω της τεχνολογίας) ... πού 
θα έπρεπε να εδρεύει; 

Όσοι ασχολούνται με τσυς ηλεκτρονικούς υπολογιστές γνωρίζουν 
ότι η μνήμη αποθηκεύεται στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του σκληρού 
δίσκου και δεν χάνεται. Ο υπολογισtής έχει την ικανόt11τα και την τα
χύτητα να ανακαλέσει σε μηδενικό χρόνο οποιαδήποτε μνήμη της ζη
τηθεί. Η ΝΑΣΑ ανακάλυψε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ότι η Γη 
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περιβάλλεται από μαγνητικά πεδία-ζώνες, ο οποίες εκτείνονται από 
την ιονόσφαιρα προς το διάστημα σε απόσταση τουλάχιστον 60 χιλιο
μέτρων. Επομένως, ο παραπάνω συλλογισμός οδηγεί στο συμπέρα
σμα ότι όλα όσα έχουν γίνει. έχουν καταγραφεί στις μαγνητικές αυ
τές ζώνες n1ς Γης, τις ζώνες ΒΑΝ ΑΛΛΕΝ. 

Πιύς μπορεί όμως κάποιος να «διαβάσει» όσα έχουν γραφτεί στα 
μαγνητικά πεδία; 

Από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τιΔρα, οι μόνοι γνωστοί τρόποι ανά
γνωσης των δεδομένων που έχει καταγράψει ο πλανήτης μας με 
βάση την αρχ1i του σκληρού δίσκου είναι η προσευχ11, ο διαλογι
σμός, η ύπνωση και οι προ-θανάτου εμπειρίες*. Μάλλον δεν έχει 
βρεθεί ακόμη μηχανικός 11 άλλος υλικός τρόπος για την ανάγνωσιi 
τους. Τουλάχιστον υπάρχει κάτι τέτοιο στο εμπόριο; 

Αυτές λοιπόν οι δραστηριότητες του νου φέρνουν εικόνες της 
ζω11ς του ατόμου σε σχέση με τον ίδιο 11 και με άλλους ανθρώπους, 
οι οποίες έχουν γίνει πραγματικότητα και είναι καταγεγραμμένες 
σrο κυκλικό ίσως και όχι γραμμικό γίγνεσθαι στη μν11μη του πλανή
τη μας, μέσω των μαγνητικών του πεδίων. Λέω κυκλικό γίγνεσθαι 
και όχι γραμμικό, γιατί κάτι που εγώ μπορεί να το θεωρώ μελλού
μενο, μια προφητεία - ας πούμε, είναι κάτι που έχει γίνει στο μέλ
λον (μέλλον για εμένα, δηλαδή σε μεγάλη χρονική απόσταση μπρο
στά από εμένα). Αλλά για να πει κανείς ότι έχει δει κάτι που θα γί
νει στο μέλλον, σημαίνει ότι αυτό το κάτι έχει ήδη γίνει, έχει κατα
γραφεί κάπου και εκείνος που βλέπει με «όχημα» ( σύμφωνα με αυ
τά που γνωρίζουμε) την προσευχ11, την ύπνωση 11 το διαλογισμό, με
ταφέρεται νοερά σε χρονικ11 στιγμ11 πέρα από την εποχ11 του και 
μετά το συγκεκρψένο συμβάν. Δηλαδ11 το προσπερνάει στο χρόνο 
και σαν να κοιτάζει πίσω του, το βλέπει πλέον σαν κάτι που έχει 
11δη γίνει και τότε το αναφέρει. 

Ένα απλό παράδειγμα σε αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι 
ένα καθημερινό φαινόμενο με τα ατυχήματα στο δρόμο. Π.χ. σε 
ένα σημείο της εθνικής οδού γίνεται ένα μεγάλο ατύχημα. Οι οδη
γοί που πλησιάζουν, δεν έχουν ιδέα. Κάποιος όμως που έχει προ
πορευτεί αρκετά από τους υπόλοιπους, φθάνει στο σημείο αυτό 11 
το προσπερνάει, βλέπει το ατύχημα και γυρίζοντας πίσω το λέει 
στους άλλους και τους ειδοποιεί ότι θα το συναντήσουν στο τάδε 
τμ11μα του δρόμου. Δηλαδή, η επιστροφή του οδηγού αυτού ή έστω 
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και ένα τηλεφώνημά του προς τους άλλους που ακολουθούν, είναι 

μια παλινδρόμηση - μια κυκλικ11 κίνηση. Η άποψή μου είναι ότι κά

τι ανάλογο συμβαίνει και με τις προφητείες. Η χρήση χημικών ου

σιών για την επίτευξη τέτοιων νοητικών καταστάσεων, είναι επίσης 

εφικτή και γνωστή από αρχαιότατους χρόνους. Είναι μάλλον συνη

θισμένη και στην εποχ11 μας, αλλά συνήθως γίνεται σε υπερβολικό 

βαθμό και με βλαβερές ουσίες και συνέπειες, και για το άτομο-χρή

στη και για τον περίγυρό του. Δεν είναι άλλα από τα ναρκωτικά. Το 

θέμα της «μαντείας» και των μαντείων είναι άμεσα συνδεδεμένο με 

τα παραπάνω και πολύ ευρύ, αλλά οδηγεί αλλού και δεν είναι αντι

κείμενο της παρούσης. 

Τα περισσότερα μυστ11ρια που γίνονται σε διάφορους κύκλους 

ανά την υφήλιο, είναι τελετές που αναφέρονται σε κάποιο συμβάν 

ή φαινόμενο του σύμπαντος με επίδραση στον άνθρωπο, το οποίο 

έγινε ή ακόμα αναμένεται να γίνει 11 να επαναληφθεί και σχετίζε

ται με κάποιο χώρο ή ομάδα ανθρώπων. Συνήθως οι τελετές αυτές 

είναι οι μνήμες σε αναπαράσταση από τέτοια συμπαντικά - θεϊκά 

γεγονότα. 

· Η Ελληνική γλώσσα 11ταν και είναι ζωντανή μνήμη διαμέσου

των αιώνων. Εκτός των άλλων γνώσεων, μέσω αυτής έχουν διατη

ρηθεί και μεταφερθεί μυστικά των αρχαίων για ανάλογη μελέτη 

και χρήση για όσους ενδιαφέρονται και ψάχνουν. Τα μυστικά αυτά 

μεταδίδονται προφορικά και δεν έχουν γραφτεί πουθενά. 

* Όταν μιλάμε για προ-θανάτου εμπειρίες, εννοούμε την σαν σε

κινηματογραφική ταινία αναδρομή της ζωής μας - το παρελθόν -

κάτι που συμβαίνει σε περίπτωση συνήθως σοβαρού ατυχήματος. 

Στην περίπτωση αυτή το άτομο έχει επιζήσει του ατυχήματος και 

θυμάται κατόπιν αυτή την αναδρομή. Εδώ εξετάζεται το παρελθόν 

μόνο ενός ατόμου και όχι άλλες περιπτώσεις όπως εκείνες που ανα

φέρονται ως «αγγελιοφόροι», ήτοι παρουσία πεθαμένων γνωστών 

και αγαπημένων προσώπων, όπως συμβαίνει σε άλλους ετοιμοθάνα

τους ασθενείς ή υπέργηρους. Υπάρχουν και άλλες παρόμοιες εμπει

ρίες - οι επιθανάτιες ή μεταθανάτιες, όπως το «φωτεινό τούνελ,, κλπ, 

αλλά αυτές ανάγονται σε άλλη κατηγορία φαινομένων. 
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ΣΩΜΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΉ 

ΥΓΕΙΑ 

Αντώνιος Α νδριανόποvλος 

«Η τάξη στο σώμα ονομάζεται vγε(α κι αvnj ε(vαι που τη δημι

οvργε{ Η τάξη και η αρμον(α στην ψυχή ε(ναι η δικαιοσύνη και η 

σωφροσύνη». 

ΙΙΛΑΤΩΝ (Γοργίας, 504 cd) 

Η ύπαρξη σωματικ11ς, διανοητικής και ψυχικ11ς υγείας είναι 
απαραίτητη προϊιπόθεση για την καλλιέργεια των λανθανουσών 
δυνάμεων και την τελειοποίηση του ανθρώπου. Μεταξύ σώματος, 
νου και ψυχής υπάρχει τέτοια σύνδεση και αλληλεπίδραση, ώστε 
αναπότρεπτα η καλή 11 κακή κατάσταση του ενός δεν μπορεί παρά 
να επιφέρει ανάλογα αποτελέσματα επί των άλλων. Τα άριστα των 
αποτελεσμάτων επιτυγχάνονται μόνο με την αρμονική ανάπτυξη 
αυτών των τριών στοιχείων της ανθρώπινης υπόστασης. Η μονομε
ρ11ς άσκηση του σCJψατος, καθCJ>ς και η διαρκ11ς απασχόληση των αν
θριδπων σε χειρωνακτικ11 εργασία, χωρίς τη διανοητικ11 και την ψυ
χικ11 τους εκπαίδευση, τους ωθεί περισσότερο προς την κατάσταση 
του κτήνους, του υποζυγίου, και τους απομακρύνει από την κατά
σταση του λογικού ζώου, του άρτιου ανθρώπου. 

Διανοητική και ψυχική ανάπτυξη, δηλαδ11 άρτια εκπαίδευση της 
διάνοιας και του χαρακηiρα είναι αδύνατο να υπάρξει, αν δεν 
υπάρχει σωματική υγεία και φυσιολογικ11 λειτουργία του οργανι
σμού. Οι νευρασθενικοί και οι πάσχοντες από κληρονομικά μετα
διδόμενα νοσήματα έχουν να υπερνικ11σουν τις μεγαλύτερες δυ
σκολίες στην οδό της αρετής, και μόνο αγνός και φυσικός βίος και 
τέλεια προσήλωση προς τις υπαγορεύσεις της φύσης μπορεί να βελ
τιώσει την κατάστασ11 τους. Τέτοιοι άνθρωποι είναι υπό ίσους 
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όρους οι περισσότερο εκτεθειμένοι σε βιοτικές αποτυχίες και σε 
σφάλματα. Βίος παρά τη φύση και χρήση ερεθιστικών ή ναρκωτι
κών ουσιών είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί της πνευματικής προόδου 
του ανθρώπου. Η οργιαστικ11 ζω11, οι αγρυπνίες, η χρήση των οινο
πνευματωδών ποτών και των ναρκωτικών ουσιών, μόνο από εχθρό 
της ανθρωπότητας μπορούσαν να επινοηθούν, διότι οδηγούν προς 
τον εκφυλισμό, τις διανοητικές παρακρούσεις και την ηθική έκλυ
ση. 

Η νοσηρότητα της ψυχ11ς δημιουργεί την κακία, το πάθος, την 
αβουλία, το φόβο, την αντί-φυσικ11 διάθεση, τον εγωισμό, την αλα
ζονεία και όλα τα ελαττώματα του χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν 
την απομάκρυνση του πνεύματος από τη φυσιολογικιi κατάσταση 
του αισθήματος και της θέλησης. Η σωματική υγεία, η προσ11λωση 
της διάνοιας προς τις φυσικές αντιλψμεις, προς τις ιδέες της αλή
θειας, της αρετής, της δικαιοσύνης και της ανθρώπινης αλληλεγ
γύης, βοηθούν την εξυγίανση και τον εξαγνισμό της ψυχής. Όταν 
υπάρχουν όμως ισχυρά πάθη, μόνο οι δοκιμασίες και οι ποινές εί
ναι ικανές να φέρουν στην ψυχιi τη θεραπεία. 

' Η Αταραξία, η γαλ11νη του πνεύματος και της συνείδησης, η συ
ναίσθηση της εκπλήρωσης του καθ11κοντος, η έλλει:ψη εξάρτησης 
από τη θέληση και τη γνώμη των άλλων, η ανάμνηση της υψηλής 
πνευματικής καταγωγιiς της, η αποφυγή της οργής και του ερεθι
σμού κατά των άλλων, η έλλειψη ανυπομονησίας για την απόκτηση 
οποιουδήποτε πράγματος, η γαλψια, ήρεμη προσπάθεια προς αυ
τό-βελτίωση είναι μέσα για την αδιάκοπη διατήρηση της ψυχικ11ς 
υγείας και της ισορροπίας του πνεύματος. Η εύθυμη ζωή προσδίδει 
φυσική υγεία σε συνδυασμό προς την ηθικ11 ισορροπία. 

* * * * * 

«Το σώμα το μαραίνει η τεμπελιά και την ψuχιi η αδιαφορία της 
να ασκηθεί με εκείνα που την εξυψώνουν στο θείον» 

Ευσέβιος (Ανθολ. Στοβαίου Λ 15) 

«Δύο επιστήμες βρ11καν οι άνθρωποι για τη φροντίδα του σώμα
τος, την ιατρικ11 και τη γυμναστικ11- Για τις αρρώστιες της ψυχής και 
τα πάθη της, φάρμακο είναι μόνο η φιλοσοφία» 

Πλούταρχος (Ηθικά, 7 ιl) 
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Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΜΥΘΟ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΆΔΟΣΗ 

Ιφιγένεια Κασταμονίτη 

Οι αρχαίοι σοφοί, προσπαθώντας να διεισδύσουν στο μυσt1i
ριο της ύπαρξης, προκάλεσαν τη γέννηση του μύθου. Ο μυθικός 
λόγος έδινε μια απάντηση στα θεμελιώδη ερωt1iματα του ανθρώ
που για την προέλευση του κόσμου, την αιτία του, τη ζωιi και το 
νόημά της, το θάνατο και το μυστιiριό του κλπ. Μέσα από αλλη
γορίες και μεταφορικές περιγραφές, ο μύθος έκρυβε αλήθειες 
που είχαν σχέση με την εξέλιξη της ψυχ1iς και την πνευματιχ1i 
πρόοδο του ανθρώπου επί της γης, αλλά και αλ1iθειες για τον κό
σμο και την πορεία του στο χρόνο. Κάθε μύθος, όπως και κάθε 
σύμβολο, μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους και συχνά 
συναντάμε απόψεις και ερμηνείες που δεν συμβιβάζονται απόλυ
τα με την χοιν1i λογιχιi 11 την επιστημονιχ11 εξ1iγηση των φαινομέ
νων. Πολλές φορές μάλιστα, οι ερμηνείες που δίδονται για ορι
σμένους μύθους ή σύμβολα, αγγίζουν τον τομέα που χαρακτηρί
ζεται ως «φαντασία». 

Πώς ερμηνεύεται η έννοια του χρόνου; Όταν ρ<.ίπησαν τον 
Άγιο Αυγουστίνο τι έχανε ο Θεός προτού δημιουργ1iσει το σύ
μπαν, εκείνος υποστήριζε ότι: 

«/ Ι έννοια του χρόνου δεν έχει νόημα πριν την αρχιj του σύ

μπαντος. Ο χρόvnς ε(vω μια f()ιότητα ταυ σύμπαντος και συvε

Π(}Ύς, δεν υφ(σταται χρόνος πριν από το σύμπαν». 

Οι Πυθαγόρειοι πίστευαν ότι ο χρόνος ταυτίζεται με τη δεύτε
ρη όψη της Παγκόσμιας Ψυχ1iς και τη δράση της στα πεδία της 
εκδήλωσης, ως δημιουργικό πνεύμα. Όπως έλεγαν, όταν η Πα-
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γκόσμια Ψυχ11 θέλησε να αποκτήσει κάποια δραστηριότητα, 

στράφηκε προς την κίνηση και τότε ξεπήδησε ο χρόνος που πρω

τύτερα δεν ήταν φανερός. Η δραστηριότητα του χρόνου είναι εμ

φανής όσο διαρκεί η εκδήλωση των κόσμων, και σαν εξελικτικό 

πνεύμα που οργανώνει την ύλη, γίνεται έκδηλος σε καθετί υπαρ

κτό στη φύση. 
Ο Αριστοτέλης θεωρούσε τον χρόνο σαν μια συστατική έξη 

της κίνησης και τον τοποθετούσε μέσα στο σώμα του ουρανού, 
δηλαδή του ορατού σύμπαντος. Έλεγε ότι: 

«Σώμα δίχως κίνηση δεν υπάρχει, και επειδή έξω από τον ου

ρανό δεν υπάρχεt σώμα, άρα δεν υπάρχει χρόνος έξω από αυτόν» 

(Περί Ουρανού). 

Αναφερόμενος στον Δημόκριτο (Α71) έγραφε: 

« Υποστηρίζουν ότι ο χρόνος είναι αδημωύργητος και με αυτό ο 

Δημόκριτος αποδεtΚνύεt ότι τίποτε δεν μπορεί να δημωυργηθεί 

αφού ο χρόνος δεν έχει δημιουργηθεί. Είχε πεtστεί όμως ότι ο χρό

νος είναι ωώνως». 

Αν το σύμπαν άρχισε να υπάρχει από τη στιγμή της μεγάλης 

έκρηξης και μετά, μπορούμε ενδεχομένως να πούμε ότι ο χρόνος 

της μέτρησης των γεγονότων είχε μια αρχή, τουλάχιστον στο δικό 

μας ουρανό ή σύμπαν. Και ότι η εξάπλωση του σύμπαντος αποτε

λεί, κατά κάποιο τρόπο, το ξεδίπλωμα του χρόνου στον κόσμο 

μας. Αισθανόμαστε την ύπαρξή του μέσα από την ροή των γεγο

νότων και την κίνηση των ουρανίων σωμάτων, τα οποία σύμφωνα 

με τον Πλάτωνα (Τίμαιος) «φανερώνουν σε εμάς την κίνηση και 

το μέτρο του χρόνου». Οι πλανψες έγιναν όργανα που διατηρούν 

τους αριθμούς (με τις αστρικές περιόδους) και έτσι, με τη βοή

θειά τους, ο χρόνος που είναι το αντίτυπο της αιωνιότητας 11 ένα 

είδος κινητής εικόνας της αιώνιας ύπαρξης (Τίμαιος), ενσαρκώ

νεται στον αισθητό και ορατό κόσμο και γίνεται ο χρόνος της μέ

τρησης. 
Στις μυθικές παραδόσεις, η ιστορία της πρώτης γέννησης του 

χρόνου παίρνει τη μορφή ενός προσωπικού μύθου, του μύθου του 

θεού Κρόνου - του Κranan των Ινδών. Οι λέξεις Κρόνος, Κranan 

ή Κράντωρ, δηλαδή κυρίαρχος, ηγεμών και δημιουργός έχουν ως 

κοινή ρίζα το καρ. Εξηγώντας το όνομα του Κρόνου ο Πλάτων 
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(Κρατύλος) αναφέρεται στη ρο11 και την κίνηση: «Θαρρείς ότt τυ

χαία έδωσαν στον Κρόνο και τη Ρέα ονόματα ρευμάτων;» Παρα
πάνω στο ίδιο κείμενο όμως, θεωρεί ότι το όνομα Κρόνος προέρ
χεται από τη λέξη Κούρος, δηλαδ11 νέος αλλά και καθαρός και 
αμόλυντος. Παρουσιάζει έτσι, δύο όψεις του θεού Κρόνου. 

Ο Πρόκλος (Πλατωνικ11 Θεολογία) ενισχύει αυτι1 την άποψη 
περί του αμόλυντου θεού, θεωρώντας ότι η ένωση του πατρός 
Κρόνου και των άσπιλων θεών είναι αμόλυντη και ανυπέρβλητη. 
Γι' αυτό, οι λόγιοι της εποχ11ς των Νεοπλατωνικών λέγουν ότι ο 
Χρόνος είναι: 

«Εκείνος για τον οποίο τηρείται σιγιj. Ο Κύριος που γίνεται 

γνωστός στις ψvχ{ς μόνο μέσω τον Νου. Τον εγκατέστησαν εντός 

της πατρικιjς σιγιjς και τον ανυμνούν σαν πατέρα των πατέρων. 

Χρόνος και κόσμος άρχισαν μαζί, σαν το ατελές αντιφέγγισμα της 

αιοΎvιu.ς ταυτότητας». 

(Πρόκλος στον Αλκιβιάδη, Κρατύλο, Παρμενίδη) 
Η εικόνα αυτι1 του θεού Κρόνου έρχεται σε αντίθεση με τον 

Ησιόδειο θεό, ο οποίος παρουσιάζεται ως δόλιος και αγκυλομύ
της. Ο θεός Κρόνος του Ησίοδου, ως γιος του θεού Ουρανού 
αν11κει στη δεύτερη θεοκρατικ11 τάξη και εμφανίζεται ως προσω
ποποίηση της ρ011ς του χρόνου, που καταβροχθίζει αυτά που 
προκάλεσε. Υπό αυτ11 την έννοια, είναι το «ρεύμα» της πρώτης 
ερμηνείας του Κρατύλου που αναφέρθηκε παραπάνω. Αρπάζο
ντας την εξουσία από τον πατέρα του, κυριαρχεί στην μορφή και 
στην ύλη και συνεπώς γίνεται ο πατέρας κάθε περαιτέρω εξέλι
ξ11ς της. 

Παρά την κατοπιν11 κυριαρχία του Διός - όταν αναπτύσσεται 
η συνείδηση στον κόσμο - ο θεός Κρόνος παραμένει πατέρας, 
κριτι1ς και πανδαμάτωρ χρόνος. Αναφέρεται ως κριτι1ς στα νησιά 
των Μακάρων από τον Ησίοδο και τον Πίνδαρο, και οι αρχαίοι 
Έλληνες αφιέρωναν πολλές γιορτές σ' αυτόν, όχι μόνο για να 
τον τιμήσουν ως δημιουργό αλλά και για να τον εξευμενίσουν ως 
κριτή τους. Διότι μέσα στο χρόνο τον οποίο προσωποποιεί, όλα 
τα άδικα διορθύ>νονται και η σωτηρία εξασφαλίζεται γιατί εκεί
νος κρίνει και κυριαρχεί επί πάντων. Τίποτε δεν του ξεφεύγει 
και γι' αυτό είναι πανούργος και αγκυλομύτης. 
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Η κυριαρχία του επάνω στην ύλη και τη μορφή αρχίζει με τον 

ακρωτηριασμό της γονιμοποιού δύναμης του Ουρανού με ένα 

δρεπάνι. Το δρεπάνι όμως, εκτός από σύμβολο θανάτου είναι και 

εργαλείο θερισμού, δηλαδ11 σύμβολο της καινούργιας συγκομι

δής. Αφαιρώντας τα γεννητικά όργανα του πατέρα του, δηλαδή 

τη δημιουργική του δύναμη, ο θεός Κρόνος γίνεται τότε το πνεύ

μα-υιός που θα δημιουργήσει ζωή και θα εγκαινιάσει τη νέα επο

χή, η οποία χαρακτηρίζεται από τη διχόνοια που φαίνεται ότι 

αποτελεί μια εξελικτική αναγκαιότητα σε αυτό το στάδιο της πο

ρείας της ζωής. Ας δούμε όμως και την άλλη όψη του, εκείνη που 

αφορά τον αγνό και αμόλυντο Κύριο, όπως τον αποκαλεί ο Πρό

κλος, ή τον Κούρο, όπως περιγράφεται στον Κρατύλο. 

Για το σκοπό μας αυτό ας στραφούμε στον θεολόγο Ορφέα, ο 

οποίος δίδασκε ότι από το νερό και τη λάσπη - τη συνεχή και τη 

μεριστή ουσία - γεννήθηκε ένας δράκοντας με κεφάλι λιονταρι

ού και ταύρου, ενώ ανάμεσά τους υπήρχε το πρόσωπο ενός θεσύ 

που ονομάζεται Κρόνος και Ηρακλής. Το πλάσμα αυτό είχε φτε

ρούγες στους ώμους του και ο Ορφέας το θεωρούσε ως συμβολι

κή παράσταση της πρώτης Αρχής, και δεν είχε καμία σχέση με 

τον Ησιόδειο Κρόνο ή τον ομώνυμο πλανήτη. Για τον Ορφέα, 

ήταν Πρωτόγονος και Παν, δισώματος - δηλαδή ανδρόγυνος -

και γέννησε το απεριόριστο Χάος και το ομιχλώδες Έρεβος. 

Αποτελούσε μια από τις δύο αρχές-ουσίες της φύσης και τον το

ποθετούσε στο υψηλότερο σημείο της δημιουργικής πνευματικής 

ιεραρχίας, όπως 11ταν και ο Μιθραϊκός θεός Κρόνος-Αιώνας που 

κρατούσε το κλειδί της ύπαρξης. 

Παρά τα πολλά ονόματα που του έδινε στους ·ύμνους του, ο 

Ορφικός Κρόνος-Ηρακλής θεωρούταν άρρητος, ακατονόμαστος 

θεός, άφυλλος και δίχως επιθυμίες. Οι τέσσερις μορφές - λιοντά

Qί, ταύρος, θεός και φτερούγες - είναι παρόμοιες με τις τέσσερις 

μορφές σύμβολα που παρατηρούμε στη χριστιανική εικονογρα

φία ( όπου θεός = άνθρωπος και φτερούγες = αητός). Τοποθετώ

ντας τις μορφές αυτές στο ζωδιακό κύκλο, έχουμε τα τέσσερα ζώ

δια - λέοντα, ταύρο, υδροχόο ( άνθρωπο ή θεό) και σκορπιό (ή 

αητό ή φτερούγες), καθώς και τα τέσσερα στοιχεία που αντιπρο

σωπεύονται από αυτά, δηλαδή πυρ, γη, αέρα και νερό, που είναι 
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τα τέσσερα ριζώματα του Εμπεδοκλ11. Γι' αυτό ο Ορφικός θεός 
Κρόνος είναι Παν, όπως επίσης και εκείνος που γεννά το αργυρό 
αυγό του σύμπαντος. Βλέπουμε δηλαδ1i εδώ το νοούμενο του πα-
ντός της εκδηλωμένης ζω1iς στο σύμπαν. 

,_ 

Σε άλλες παραδόσεις (Ινδικ1i) χρησιμοποιείται ένα πτηνό αντί 
των πτερύγων του Ορφικού ή Μιθραϊκού Κρόνου. Το πτηνό, από 
τη θετικ11 του πλευρά, συμβολίζει τόσο την πτητικότητα όσο και 
το ιδανικό πέταγμα του πνεύματος ως ένα είδος «οντότητας» 
ανεξάρτητης και σταλμένης από το μυστ11ριο του όντος. Είναι 
επίσης, σύμβολο του οργανωτικού πνεύματος της πρωταρχικ11ς 
αγν11ς, αιθερικ1iς ύλης που ενεργοποιείται σε κάθε νέα εκδήλωση 
των κόσμων. Ο μυθικός λευκός κύκνος H,ιmsa γεννά το κοσμικό 
αυγό, όπως και η ιερ1i Ίβις της αρχαίας Αιγύπτου. 

Ο Κρόνος θεωρείται κυρίαρχος της ημέρας του Σαββάτου, 
αλλά δεν θα πρέπει να το εκλάβουμε ως την τελευταία ημέρα της 
εβδομάδας, αλλά ως το Sabbath, δηλαδ1i την ημέρα του πνεύμα
τος και της πνευματικ1iς τελείωσης. Την ημέρα αυηi - το συμβο
λικό Σάββατο - ο άνθρωπος καλείται να σταμαηiσει κάθε φυσι
κιi δραστηριότητα και να στραφεί προς την πνευματικ1i εργασία. 
Διότι αυηi η ημέρα είναι η έβδομη, η ημέρα της ανάπαυσης του 
Θεού 11 Πνεύματος, η ημέρα κατά την οποία το Atman στρέφεται 
στον εαυτό του. 

Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ιησούς Χριστός «θεράπευε» πάντοτε 
κατά την ημέρα του Σαββάτου, διότι ως εκπρόσωπος και προϊόν 
της τελικ1iς πνευματικ1iς πραγμάτωσης του ανθρώπου, ενεργούσε 
επάνω στις ψυχές των πνευματικά ασθενών και νεκρών, εκείνη 
την ημέρα κατά την οποία τελείωνε συμβολικά ο χρόνος της σω
ματικ11ς φύσης και άρχιζε η περίοδος της πνευματικ11ς αναγέννη
σης του ανθρώπου, που είναι η περίοδος του αιώνιου. 

Πώς ερμηνεύεται το αιu)νιο; 
Κατά τον Πλωτίνο (Περί Αιu)νος και Χρόνου): 
«Η ψυχική ενέργεια του Αιώνιου Όντος που Μνει ζωή, κ(νηση 

και ύπαρξη στο έγχροvο σύμπαν. // αισθητή ενσάρκωση που εξε

λ(σσεται σε χρόνο εμπεριέχει το ακατάληπτο αιοΊνιο και ο χρόνος, 

η όψη του αιοΊνιου, γ(νεται για τους ανθροΊπους αόρατος και αόρι

στος μέσα στο άβατο της ψυχής τους». 
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Και κατά τον Πλάτωνα (Τίμαιος): 

«Η ψυχή του Όντος δίνει γέννηση στο χρόνο και η επέκταση 

της ζωής της είναι η διάρκειά του». 

Με τα λόγια αυτά ορίζει ότι, όταν σταματήσει η δραστηριότη

τα της ψυχής, τότε μένει μόνο το αιώνιο, η αιωνιότητα. Αιώνιο, 

Αιώνας και Αιωνιότητα είναι έννοιες που απασχόλησαν πολύ την 

αρχαία σκέψη, τόσο ως προς τη φύση τους όσο και ως προς τη 

σχέση τους με το χρόνο ή τον θεό Κρόνο. «Αιώνα, το άπαντα», 

αποκαλούσε ο Αριστοτέλης την πέρα από την εξώτατη κίνηση 

κατάσταση 11 ύπαρξη. Θεωρούσε δε ότι ο χαρακτηρισμός Αιώ

νας, δόθηκε με θεϊκή έμπνευση από τους αρχα(ους. «Εκείνο που 

περιέχει το χρόνο ολόκληρο και την απειρία, το απεριόριστο, εί

ναι ο Αι.ώνας που πήρε το όνομά του από το 'αεί είναι', και είναι 

αθάνατος και θείος». 

Οι Γνωστικοί χρησιμοποιούσαν τον όρο «Αιώνας» ή «Αιών» 

για να υποδηλώσουν τις ιεραρχίες των πνευματικών όντων. Αιώ

νες δεν είναι οι εκατονταετηρίδες ετών, όπως οι yuga των Ινδών 

11 αλλιώς εποχές που αποτελούν τμήμα του χρόνου της μέτρησης. 

Οι Γνωστικοί Αιώνες είναι θείες υποστάσεις, αιώνια Όντα, Ιδέ

ες. Κάθε Αιώνας είναι πλήρης άλλων πνευματικών όντων, και 

έχει μέσα του εν δυνάμει την τελείωση και την κίνηση όπως και ο 

Πλατωνικός Χρόνος-Ιδέα (Τίμαιος): 

«Η κίνηση του οποίου δεν μετράται με αριθμούς, παρά είναι 

και παραμένει ένα διαρκές παρόν, μια πνευματική ολότητα» 

Οι Αιώνες της Δοξασίας, όπως τους αποκαλεί ο Βαλεντίνος 

(Αιωνολογία) βρίσκονται στη Σιγή, άγνωστοι και άρρητοι, όπως 

ο αμόλυντος Πατήρ Κρόνος ή Κύριος των Νεοπλατωνικών. 

Υπάρχει ένας Αιώνας, ο Αρχαιότατος και Ύψιστος από τον 

οποίο ξεπήδησε ο Λόγος σαν μια ακτίνα, και μέσω αυτ11ς της θεί

ας εκπόρευσης καθετί δημιουργείται «εν χρόνω». 

Αυτός είναι εκείνος που ο Πλάτων ονομάζει ακίνητη και στα

θερή αιωνιότητα, όντως ον, και είναι το πρότυπο βάσει του οποί

ου ο Πλατωνικός Δημιουργός έφτιαξε τον κόσμο σαν μια κινητι1 

εικόνα του, τη δε κίνησή του την ονόμασε χρόνο. Αιώνας και Αι-
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ωνιότητα λοιπόν, αν11κουν στη σφαίρα της «αϊδίου φύσεως», ενώ 
ο χρόνος όπως τον αντιλαμβανόμαστε με τη μέτρηση, αν11κει στη 
σφαίρα του γίγνεσθαι. Ο Πλωτίνος θεωρούσε ότι η Αιωνιότητα 
αποτελεί αμετάβλητη αρχ11 ζω11ς που κατέχει συγχρόνως τα πά
ντα στο παρόν. «Τα 11οητά όντα κείτονται μέσα στην Αιωνιότητα, 

παν είναι Λαvνας και Ον, και παραια'νει αμετάβλητη στον εαυτό 

της και αναλλοίωτη στο αεί παρόν. Είναι το εκκλάμπον μέσα στο 

υπόστρωμα, είναι ζω1ί, ομού πάσα, πλ1jρως αδιάσπαστη, παντα

χού παρο1Jσα, χωρίς έκταση και μεταβολή κι εξέλιξη». 

Όταν ο Ιησούς Χριστός έλεγε: «Πριν Αβραάμ γενέσθαι, Εγώ 
Ειμί», όπως μας εξηγεί ο θεολόγος καθηγηηiς Ραβί Ραβίντρα 
(«Ερμηνεία του Κατά Ιωάννην Ευαγγελίου»), αναφερόταν στο 
αιώνιο τώρα, μια κατάσταση του ΕΓΩ ΕΙΜΙ, του ιερού ονόματος. 
Αλλά κανείς δεν καταλάβαινε τι εννοούσε, διότι ο περιορισμός 
που επιβάλλεται από τη γψ,νη χρονικ11 ακολουθία είναι δεσμευτι
κός για τον άνθρωπο επί του υλικού πεδίου και δεν μπορεί να 
φθάσει στο αιώνιο παρόν, στη ζωνταν11 στιγμ11 του ΕΓΩ ΕΙΜΙ. 
Προσπαθούσε ο Ιησούς να ανακαλέσει τους ακροατές του από 
τις μικρότερες χρονικές πραγματικότητες πίσω στην παρούσα 
στιγμ11, όπου μπορεί κανείς να είναι παρών στο ΕΓΩ ΕΙΜΙ. Διότι 
μόνο σ' αυηi την παρουσία είναι η ανάσταση και η ζωή. 

Η ίδια ιδέα εκφράζεται και μέσα στο σύμβολο του μυθικού 
κύκνου kalahamsa, που είναι ένα σύμβολο του Χρόνου στην Ανα
τολικ11 παράδοση. Το όνομα αυτό μπορεί να διαβαστεί και ως kal

- aham -sa, που σημαίνει ΕΓΩ ΕΙ ΜΑΙ ΕΓΩ στην αιωνιότητα του
Χρόνου, και συμφωνεί με το ΕΓΩ ΕΙ ΜΑΙ Ο ΩΝ της χριστιανικ11ς
παράδοσης. Ο σανσκριτικός όρος Haιηsa, είτε ως «Εγ<:ίJ», «Εκεί
νο», Χήνα 11 Κύκνος και περιστερά (χριστιανικ11 παράδοση) απο
τελεί επίσης ένα σημαντικό σύμβολο της Θεϊκ11ς Σοφίας, της 
κρυμμένης Σοφίας που είναι «σκοτάδι» για την ανθρu)πινη διά
νοια, διότι υπάρχει και κινείται σε πεδία που βρίσκονται πέρα 
από κάθε δυνατότητα προσέγγισης από τον ανθρώπινο νου. 

Είναι η Σοφία που ταυτίζεται με τον Αιu)να - Σοφία, έναν από 
τους Αιώνες του Κρυμμένου Πληριi'ψατος της Δόξας των Γνωστι
κών. 
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ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ 

Kahlil Gibran 

(Αποσπάσματα από το βιβλίο, «Ο Προφήτης») 

Για το καλό που είναι μέσα σας μπορώ να σας μιλήσω, μα όχι 

για το κακό. Γιατί τι άλλο είναι αυτό το κακό παρά το καλό βασανι

σμένο από την ίδια του την πείνα και τη δίψα; Πράγματι, όταν το 

καλό είναι πεινασμένο γυρεύει τροφή ακόμα και μέσα σε σκοτει

νές σπηλιές, και όταν διψά πίνει ακόμη και από βούρκους. 

Είστε καλοί όταν είστε ένα με τον εαυτό σας. 

Εντσύτοις, κι όταν δεν είστε ένα με τον εαυτό σας δεν παύετε να 

είστε καλοί. Γιατί ένα διαιρεμένο σπίτι δεν είναι ένα άντρο κλε

φτών. Είναι απλώς ένα διαιρεμένο σπίτι, Κι ένα πλοίο δίχως πηδά

λιο μπορεί να πλανιέται άσκοπα μέσα σε επικίνδυνα νερά μα 

εντο
ύ

τοις δεν βουλιάζει πηγαίνοντας στον πάτο. 

Είστε καλοί όταν προσπαθείτε να δίνετε από τον εαυτό σας. 

Εντούτοις δεν είστε κακοί όταν ζητάτε κάποιο κέρδος για τον 

εα
υ

τό σας. Γιατί όταν αγωνίζεστε να κερδίσετε δεν είστε παρά μια 

ρίζα που προσκολλάται στη γη και ρουφάει από το στήθος της. Βέ

βαια, ο καρπός δεν μπορεί να πει στη ρίζα «Γίνε σαν εμένα, ώριμη 

και μεστή και δίνε πάντα από την αφθονία σου ... ». Γιατί για τον 

καρπό, το δόσιμο είναι μια ανάγκη, όπως ακριβώς το δέσιμο είναι 

μια ανάγκη για τη ρίζα. 

Είστε καλοί όταν είστε πολύ προσεκτικοί στις κουβέντες σας. 

Εντούτοις δεν είστε κακοί όταν, ενώ η σκέψη σας απουσιάζει, η 

γλώσσα σας φλυαρεί χωρίς κανένα σκοπό. Ακόμη και η εμποδισμέ

νη ομιλία μπορεί να τονώσει μια αδύναμη γλώσσα. 



52 «ΙΛΙΣΟΣ» τεύχος 266

Είmε καλοί όταν βαδίζετε σταθερά και με β11ματα τολμηρά 
προς το σκοπό σας. 

Εντούτοις δεν είστε κακοί όταν πηγαίνετε προς τα εκεί κουτσαί
νοντας. Ακόμη και αυτοί που κουτσαίνουν, δεν πηγαίνουν~ προς τα 
πίσω. Αλλά εσείς που είσαmε δυνατοί και γρ11γοροι, κοιτάξτε να 
μην κουτσαίνετε μπροστά στους ανάπηρους, θεωρώντας το αυτό 
ευγένεια. 

Είστε καλοί σ' αναρίθμητες περιπτώσεις και δεν είστε κακοί 
όταν παύετε να είστε καλοί. Είστε μονάχα χασομέρηδες κι αργοκί
νητοι. Κρίμα που τα ελάφια δεν μπορούν να διδάξουν τη γρηγορά
δα στις χελώνες. 

Μέσα mov πόθο για το γιγάντωμα του εαυτού σας βρίσκεται η 
καλοσύνη σας. Και αυηi η λαχτάρα βρίσκεται σ' ολόκληρο το είναι 
σας. Μα σε μερικούς από εσάς, αυτός ο πόθος είναι ένας χείμαρ
ρος που κατεβαίνει με ορμ1i προς τη θάλασσα, κουβαλώντας τα μυ
στικά των βουνοπλαγιών και τα τραγούδια του δάσους. Και σε άλ
λους, είναι ένα νωχελικό ρυάκι που ξεχνιέται μέσα στους διάφο
ρους ελιγμούς και καμπές, χασομερu'Jντας προτού να φθάσει στην 
παραλία. 

Μα μην επιτρέψετε σ' αυτόν που λαχταρά πολλά, να πει σ' εκεί
νον που ποθεί λίγα: «Γιατί είσαι αργός;» Γιατί εκείνος που είναι 
πράγματι καλός, δεν ρωτάει τον γυμνό: «Πού είναι το φόρεμά 
σου;» Ούτε τον άστεγο: «Τι απέγινε το σπίτι σου;» 
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Μαρίκα Κανδύλη 

Μέρος 2!!!

Der Weg durch Krisis - Ο Δρόμος της Κρίσης 

Ο εγωκεντρικός άνθρωπος που έρχεται σε οξύτατη σύγκρουση 

με την πραγματικότητα, έχει δύο προοπτικές εμπρός του: την από

γνωση με όλα τα επακόλουθά της - νεύρωση, ψύχωση, μαρασμό ή 

και το χειρότερο, αυτοκτονία ή έγκλημα, ή να προσπαθήσει να αντι

μετωπίσει τη σύγκρουση, να αντέξει τη λύπη του και να μην παρα

συρθεί και πνιγεί μέσα στον ωκεανό της απελπισίας του. 

Απαραίτητος όρος για να το κατορθώσει είναι να αποσπαστεί 

από το εγωκεντρικό ιδανικό του και να παραιτηθεί από κάθε προ
στασία τού εγώ του. Αυτό αποτελεί το αποφασιστικό βήμα και δύ

σκολα πετυχαίνουμε να προσανατολιστεί στην ορθ11, πραγματική 

απόσπαση. Συνήθως εμπνέεται κανείς από την εντελώς αντίθετη 

διάθεση. Προσκολλάται στο σκοπό του με όλη τη ζέση της καρδιάς 

του, γαντζώνεται επάνω του, μας λέει ο Kuenkel. Π.χ. κρατεί τη στά

ση εκείνου που λέει: 

«Θα αποδείξω πως εγώ έχω δίκιο και με τη ζωή μου ακόμη» ή, 

«δεν μπορώ να εργαστώ αν δεν επιτύχω εκείνο που θέλω. Ας χάσω 

τη δουλειά μου, ας γίνουν όλα θάλασσα, ας καταστραφώ αφού δεν

γίνεται εκείνο που μου αρέσει». 

Ένας τρίτος μπορεί να πει: 

«Δεν θα τον αφήσω έτσι αυτό τον άνθρωπο, θα αγωνιστώ ενα

ντίον του μακάρι να χαλάσει όλος ο κόσμος». 
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Ξέρουμε πως πίσω ωτό κάθε τέτοιο αλύγιστο σκοπό κρύβεται η 
αγωνία του να μη συντριβεί το Εγώ, ακόμη και σε περιπτιόσεις που 
μπορεί να γίνεται λόγος για αγάπη, για προσφορά και θυσία. Όσο 
καιρό ο άνθρωπος υπακούει σε άκαμπτες επιταγές, αγωνίζ'έται όχι 
για τη ζοηi αλλά για το θάνατο, δεν παλεύει για κάτι θετικό αλλά μά
χεται κάτι αρνητικό. 

Η πραγματικ11 ωτόσπαση επιβάλλει να παραιτηθούμε όχι μόνο 
ωτό τους τωρινούς σκοπούς μας αλλά και ωτό την αγωνία και τον 
πόνο της συντριβ11ς τού Εγώ. Π.χ. ένας μοναχικός άνθρωπος θλ(βε
ται στη μοναξιά του κι ωτοφασίζει να γευτεί τη χαρά του συντρόφου. 
Πρέπει τώρα να μάθει να υποφέρει τα μειονεκτι1ματα της συμβίω
σης, να προσαρμόζεται στα ελαττώματα και τις ιδιορρυθμίες του άλ
λου που θα τον δυσκολέψει. Σε αυτιi την αναθεώρηση τ11ς μέχρι τώ
ρα ζωής του, θα κοπιάσει πολύ να ανωττύξει μέσα του το συναίσθη
μα της κοινωνικότητας. Αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχουν εντός του 
ψυχολογικά εμπόδια που τα αγνοεί. Και μόνον όταν η σύγκρουση 
φθάσει σε οξύτερο σημείο, ξεσπάει η ψuχολογικ11 κρίση που θα του 
ωτοκαλύψει βαθύτερους ψυχικούς βραχνάδες σαν βασικ11 αφορμ11 
της τωριν11ς του δυσκολίας. 

Ο άνθρωπος αυτός, στην παιδικ11 του ηλικία έζησε τον πόνο της 
καταστροφ11ς τού «εμείς» τόσο έντονα, ώστε ωτό τότε να υπακούει 
στο ψυχικό βίωμα που δρα στα βάθη του υποσυνειδήτου του: Στη 

ζωή κανείς είναι μόνος. Και όταν τόJρα δημιουργείται κάποιος κίν
δυνος να γεννηθεί ένα ζωντανό «εμείς», όταν οι πρώτες συγκρού
σεις με τον σύντροφο ωτοδείξουν τις δυσκολίες μιας τέτοιας ψυχικ11ς 
ένωσης, όλα τα αμυντικά έργα του παλιού καιρού ξαναμπαίνουν σε 
δράση. Απόσπαση όμως σημαίνει παραίτηση ωτό τον πόλεμο της 
προστασίας του ΕγόJ, σημαίνει να ανοιχθούμε να γίνουμε ένα παθη
τικό υποκείμενο όταν η ζω11 το επιβάλλει. 

Όταν βρεθεί σε αυτιi την ψυχολογικ11 κατάσταση ο άνθρωπος, 
έχει συν11θως τη διάθεση να ωτογοητευτεί και να παραιτηθεί ωτό 
όλα. Θεωρεί αδύνατη τη δημιουργία κάθε νέου σκοπού, έχει τάση 
για αυτοκτονία, δεν νιώθει πια το κέφι να ζει. Δεν είναι όμως μονά
χα η αρρόJστια ή η αυτοκτονία διαφυγές ωτό μια ορθή ωτόσπαση. Η 

καρτερική υποταγή, υποταγ11 όπως και ο ασκητισμός, συχνά ωτοτε
λούν μια λανθασμένη ωτόσπαση. Όποιος λέει: «Δεν ζητό) πια τίποτε 
ωτό τη ζωή, για μένα κάθε γήινο έχει χάσει την αξία του», δεν ζει 
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την πραγματική απόσπαση, ζει την ψυχική κατάσταση ενός μικρού 
παιδιού που, κλωτσάει με το πόδι του το κομμάτι ενός γλυκού, γιατί 
δεν του το δίνουν να το φάει ολόκληρο. 

Όχι μόνο ο παρανοημένος χριστιανικός ασκητισμός, αλλά ακόμη 
και ο παρεξηγημένος βουδισμός οδηγεί σε μια λανθασμένη απόσπα
ση, και μάλιστα σε ένα είδος κρυφής μακρόχρονης αυτοκτονίας από 
μαρασμό, που κανείς δεν ομολογεί στον εαυτό του. Αυτό σημαίνει 
ότι πότέ δεν έπαψε να πιστεύει πως αδικήθηκε, ποτέ δεν έπαψε να 
θεωρεί την προσφυγή στον ασκητισμό σαν μια προσφυγή ενός παρα
πονεμένου παιδιού στον καλό του προστάτη Θεό. Δεν αφήνει έτσι 
τον εαυτό του να εξελιχθεί, αποστεώνεται μέσα σε σιδερένια καλού
πια άκαμπτων ιδεών κι επιταγών. Αυτό δεν είναι όμως ορθή από
σπαση αλλά αυτό-διατήρηση. 

Πραγματική απόσπαση σημαίνει να παραιτηθούμε από τους έως 
τώρα σκοπούς μας, αλλά και σύγχρονα να παραδοθούμε χωρίς προ
στασία στο πεπρωμένο. Σημαίνει να σταθούμε χωρίς θώρακα και 
χωρίς προσωπείο, γυμνοί μπροστά στο Θεό. Με αυτό τον τρόπο δεν 
μένει πια τίποτε, είμαστε άοπλοι και δίχως αποκτήματα, όπως ένα 

, παιδί. Δεν έχουμε εγκαταλείψει μονάχα τους σκοπούς μας, αλλά 
έχουμε και λυτρωθεί από ό,τι εμπόδιζε και δέσμευε την εκδήλωση 
της δημιουργικής μας ενέργειας σε προκαθορισμένα πλαίσια. Απο
δεσμεύεται τώρα εντός μας η δύναμη της ζωής, έτοιμη να μας ωθήσει 
προς νέους ορίζοντες. 

Όποιος παραιτείται από όλα τα γύρω του αντικείμενα και φθά
νει στην πραγματική απόσπαση, αυτός ζει μια τρομακτική στιγμ11, το 
«τίποτα». Όπου δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο, μοιάζει να μην 
υπάρχει κανένα υποκείμενο. Πρέπει κανείς να αντέξει την εσωτερι
κή μοναξιά, την αδιαφορία όλων, το κενό. Η υποκειμενικ11 του ύπαρ
ξη υπάρχει παρόλο που δεν το πιστεύει. Εκείνο που έχει συντριβεί 
είναι το επιφανειακό υποκείμενο, το προσωπείο που είχε φορέσει. 
Και τότε συμβαίνει κάτι που οι άνθρωποι ονομάζουν θαύμα: Ο κό
σμος ήταν άδειος και σκοτεινός, ήταν ένα τίποτα. Και να! Σε λίγο 
αρχίζει να πλάθεται πάλι εμπρός μας γεμάτος καινούργιο φως, νέα 
χρώματα και απροσδόκητες νέες αξίες. 

Χαρακτηριστικό δείγμα μιας ορθής απόσπασης που την ξεχωρί

ζει από τις άλλες ψυχικές διαφυγές, είναι η συγγνώμη. Στην ψυχική 

κατάσταση της διαφυγής, είναι κανείς γεμάτος πικρία. Δεν τον εγκα-
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ταλείπει ποτέ η ιδέα πως έχει αδικηθεί. Βρίσκεται σε έχθρα προς το 
Θεό και προς τους ανθρό)πους. Μένει αρνητικός, λέει: «Όχι». Ενώ 
εκείνος που έχει πραγματικά αποσπαστεί, αισθάνεται ελεύθερος, 
θετικός, λέει: «Ναι». Δεν έχει τίποτε να μεμφθεί, από τίποτε να πα
ραιτηθεί, έχει πραγματικά και βαθιά συγχωρ11σει όλους τους ανθρώ
πους. Ξαναβρήκε το δρόμο τού χαμένου «εμείς» των πρώτων χρό
νων της ζωtiς του. Μόνο έτσι έχει επιτύχει τον αφοπλισμό του φρου
ρίου που μέσα από τα βάθη τού είναι του ύψωνε το αμυντικό φράγμα 
του πυρός προς κάθε προσέγγιση. Εάν όμως αυτό δεν γίνει, τότε λέει 
ο Kuenkel, κάθε συγγνώμη είναι χωρίς βάθος. Μένει το αντικείμενο 
παιχνίδι της βαθύτερης υποσυνείδητης αγωνίας του. Δεν έχει ακόμη 
γν11σια αποσπαστεί. 

Vitale Dialektik - Ζωντανή Διαλεκτική 

Η ανθρώπινη όμως φύση είναι ατελής. Γι' αυτό και ο άνθρωπος 
με πολλές δυσκολίες και με β11μα βραδύ πορεύεται στο δρόμο της 
εξέλιξ11ς του. Θα χρειαστεί να ζήσει πολλές ψυχικές κρίσεις, να 
διαλύσει πολλές ψευδαπάτες και να πονέσει πολλούς πόνους. Και 
πάντα, κάθε εξωτερικ11 αντίθεση θα οδηγεί σε μια εσωτερικ11 αντί
θεση, που θα χρειαστεί να την υπερνικήσει με μια νέα άντληση δη
μιουργικότητας από τα βάθη της ύπαρξής του. Η εξελικτική αυτ�i 
πορεία της διαμόρφωσης του χαρακτ�iρα, αποτελεί ό,τι ονομάζει ο 
Kuenkel «ζωντανή διαλεκτικ11», που ωθεί τον άνθρωπο από την 
πρώτη φυσική πρωτόγονη ενότητα με το περιβάλλον, από το πρώτο 
«ναι» σε μια συνειδητή αντίθεση στο «όχι», και από εκεί στην υπερ
νίκηση αυτής της παρέκκλισης με μια νέα σύνδεση προς το περιβάλ
λον, παρ' όλες τις ελλείψεις και τις κακίες του, δηλαδή σε ένα «πα
ρόλα αυτά». Αυτός είναι ο μηχανισμός της λειτουργίας της ωρίμαν

σης. 
Όπως ήδη αναφέραμε, σκοπός μας είναι η ανάπτυξη της πνευ

ματικότητας. Τι εννοεί με αυτό ο Kuenkel; Σε αυτ�i την έννοια δεν 
αφιερώνει ιδιαίτερο κεφάλαιο ούτε επιχειρεί να δό)σει μακροσκελή 
θετική περιγραφή τού πό)ς τη νομίζει. Στην πορεία των σκέψεών του 
επάνω στις φάσεις της ψυχικής ωρίμανσης, μας το προβάλλει με λί
γες λέξεις οι οποίες συνήθως καθορίζουν περισσότερο τι δεν είναι 
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πνεύμα. Κάθε άτομο πραγματοποιεί μόνο τη γνώση της υποκειμενι

κότητάς το� που είναι άμεσο νιώσιμο του εσώτερου εαυτού του. Γι' 

αυτό ο Kuenkel όπως και άλλοι ερευνητές της εσωτερικής πραγμα

τικότητας, υποδεικνύουν ως μόνο αποτελεσματικό μέσο μελέτης τον 

αρνητικό. Ας εξετάσουμε, λέει, βαθιά το αντικείμενο για να ξέρου

με τουλάχιστον τι δεν είναι το υποκείμενο. Όπως λέει λοιπόν: 

«Πνεύμα, δεν είναι έννοια ταυτόσημη με δύναμη 1j υγεία. Υγιέ

στατοι άνθρωποι μπορεί να μην είναι πνευματικοί. Και ο διαρκώς 

αρρωστημένος όμως δεν βρίσκεται κοντά στο πνεύμα. Όταν το 

πνεύμα εμφαν(ζεται μέσα στον άνθρωπο, η ασθένεια σβήνει ... Πνεύ

μα σημαίνει δημιουργικότητα και γονιμότητα. Διαρκώς ανανεώνει 

τους σκοπούς και τα μέσα για την επίτευξή τους, διαρκώς υπερνι.κά 

τα εμπόδια. Φωτίζει τη ζωή με ένα καινούργιο φως, αποκαλύπτει νέ

ες συναρτήσεις. Οι δυσκολίες δεν πρόκειται να πάψουν. Η αυξάνου

σα σύνεση και ορθή διάκριση αυξάνει την ευθύνη και τον κύκλο των 

καθηκόντων. Ο άνθρωπος όμως δεν στέκει μόνος. Δίπλα του έχει 

αόρατους βοηθούς που μπορε( να τους αγνοεί. Όσο όμως πιο πραγ

ματικό είναι το πνευματικό ξύπνημά του, τόσο μεγαλύτερη και απο-

. τελεσματικότερη είναι η επιρροή του ατόμου. Δεν πρέπει να παρα

ξενεύεται αν κάποια ανυπέρβλητη δυσκολία ξαφνικά σβήνει, την 

ώρα που όλα έμοιαζαν χαμένα. Μοιάζει τώρα πια κανε(ς με τον 

στρατιώτη που ε(ναι συνηθισμένος στον πόλεμο. Βλέπει ένα κομμάτι 

της μάχης, ξέρει τι έχει να κάνει και προσπαθεί να το εκπληρώσει 

όσο μπορεί καλ1Jτερα ... »

Το ουσιαστικό στην πνευματικότητα είναι η αλλαγή φάσης μέσα 

στη συνείδηση ή στο βίωμα της υποκειμενικότητας του ατόμου. Αυ

ξάνουσα πνευματικότητα σημαίνει και αυξάνουσα ανιδιοτέλεια. Αν

και· η αγωνία σταματάει, η τελευταία κρίση δεν έχει έλθει ακόμη

(του θανάτου). Κάθε άνθρωπος, όσος καιρό ζει, κινδυνεύει πάντα

να πέσει σε καινούργιες πλάνες. Ο κίνδυνος όμως αυξάνει όσο αυ

ξάνει ο κύκλος των ευθυνών του. Όσο δηλαδή περισσότερο μετα

βάλλεται σε πνευματικό ηγέτη, τόσο τον απειλεί μια υποτροπή του

εγωκεντρισμού του. Γνωρίζει αυτή την απειλή αλλά γνωρίζει όμως

πως κάθε νέα κρίση θα είναι και ένα νέο βήμα γι' αυτόν. Ξέρει πως

πάνω από όλα και πάντοτε, θα τον χωρίζει μόλις ένας λεπτός τοίχος

από εκείνη την έξω από το χωρόχρονο Δύναμη, που στέκει εμπρός
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του σαν γενναιόδωρη Φύση 11 Θεός. Ζει αυτ11 την πραγματικότητα 
ακόμη και όταν μοιάζει απορροφημένος από άλλες μικρότητες της 
καθημεριν11ς ζω11ς. Το βίωμα όμως αυτό διαφέρει εντελώς τόσο από 
τη μεθυστική έκσταση, όσο και από την άτονη αδιαφορία.'Αυτ11 την 
πνευματικ11 κατάσταση όπου η γαλ11νη και η χαρά συνδυάζονται με 
την υπομον11, την εμπιστοσύνη και την εργασία, ας την ονομάσουμε 
καλύτερα με το φιλοσοφικό όρο: πνευματική αταραξία. 

Οι άνθρωποι μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους λίγο 11 πολύ. 
Άλλοι να είναι θετικοί και άλλοι ονειροπόλοι, άλλοι να έχουν βαριά 
μοίρα και άλλοι ελαφριά. Μπορεί ο κύκλος της δράσης τους να εί
ναι μικρός ή μεγάλος. Όλους χωρίς εξαίρεση, η χαρακτηρολογικ11 
εξέλιξη μάς ωθεί προς την πνευματικ11 αυηi αταραξία, που μόνη αυ
τή μπορεί να μας διΔσει τη δύναμη να διαβούμε το δρόμο μας και να 
εκτελέσουμε τα χρέη μας. Εκείνος όμως που την έχει επιτύχει, δεν 
είναι πια κύριος του εαυτού του. Έχει γίνει οπαδός μιας Ανώτερης 
Δύναμης. 

Kultur- Εξέλιξη της Κοινωνίας 

Κατά τον Kuenkel, τον ίδιο ρυθμό που ακολουθεί η χαρακτηρο
λογι κ11 εξέλιξη ενός ατόμου, ακολουθεί και η εξέλιξη της κοινω
νίας. Όπως μέσα στο άτομο η ζω11 επιδιι:ί)κει με ακατανίκητη επιμο
νή να διανοίξει το δρόμο της προς το «εμείς», παρόλα τα εμπόδια 
που υψώνει ακατάπαυστα ο εγωκεντρισμός, έτσι και σε κάθε λαό οι 
περιπέτειες που ζει σαν σύνολο αποβλέπουν στο να γεννήσουν μέ
σα του την έννοια της ενότητάς του με το σύνολο της ανθρωπότητας, 
και να του συνειδητοποι11σουν τον ιδιαίτερο ρόλο του στην εξυπη
ρέτηση του πολιτισμού. Κάθε λαός, λίγο 11 πολύ, ζει το τρίρυθμο βή
μα της ζωντανής διαλεκτικής , «ναι» - «όχι» - «μόλα ταύτα». Η εξέ
λιξ�i του κλυδωνίζεται ανάμεσα σε επι:ί)δυνες αντιθέσεις συντηρητι
σμού και επαναστατικότητας. Και οι δύο αυτές περιπτι:ί)σεις κρύ
βουν μεγάλους κινδύνους, δηλαδ11 την απόκρουση κάθε ανανέωσης 
ή την άρνηση κάθε κληρονομιάς του παρελθόντος. 

Στην πρu)Τη περίπτωση αποκλείεται κάθε πρόοδος και οι ομάδες 
αποκρυσταλλώνονται σε ένα άκαμπτο εγωκεντρισμό και μια στείρα 
εσωστρέφεια. Ο Λαμαϊσμός του Θιβέτ μά.ς δίνει ένα τυπικό παρά-



59 

δειγμα. Στη δεύτερη περίπτωση - της επαναστατικότητας - ολόκλη
ρη η κοινωνία ωθείται σε μια υπερβολική εξωστρέφεια και απώ
λεια κάθε εσωτερικ11ς ζωής. Η Μαρξιστική κοσμοθεωρία στην πρά
ξη αποτελεί το αντίθετο παράδειγμα. Και τα δύο είναι κατά τον 
Kuenkel, θανάσιμες ακρότητες και ο πολιτισμός οφείλει να προχω
ρήσει ανάμεσα από αυτές σαν ανάμεσα από δύο βάραθρα. Μόνο 
αν αποφύγει τα δύο αυτά σφάλματα θα μπορέσει να αναπτυχθεί. 

Όπου οι άνθρωποι παραδέχονται μονάχα το επίγειο σώμα, προ
σανατολίζονται στην ηδονή και τον άκρατο εγωισμό. Η τέχνη, η ηθι
κ11, η θρησκεία γίνονται μέσα εξυπηρέτησης για την εξασφάλιση 
περισσότερης ηδονής. Όπου πάλι επικρατεί η πίστη σε μια υπεργήι
νη πραγματικότητα, παραμελείται το τώρα, η ηδονή θεωρείται επι
κίνδυνος σατανάς, ο ψυχισμός καταπιέζεται και οι άνθρωποι, προ
σπαθώντας για τη σωτηρία της ψυχής τους μετά θάνατο, παραμερί
ζουν κάθε επιστήμη και κάθε τεχνική οργάνωση της εγκόσμιας ζω
ής. Κάθε χαρά εξοβελίζεται και κάθε γήινη ευτυχία θεωρείται 
αμαρτία. Εκείνο που απομένει τώρα είναι ένας ανούσιος απολίτι
στος φανατισμός. 

Ο πολιτισμός θα βρει το δρόμο του μόνο όταν αναγνωριστεί η 
αξία και η αναγκαιότητα τού τώρα, ενώ συγχρόνως θα θεσπιστεί η 
υπεργήινη πραγματικότητα σαν πηγ11 κάθε αξίας. Πρέπει να αντι
ληφθούμε ότι αυτή η αιωνιότητα, αυτό το κάτι πέρα από το τώρα, 
μας πιέζει και μας απειλεί κάθε στιγμή. Στέκεται κοντά μας και μέ
σα μας όταν μας απορροφάει η γήινη μόνο πραγματικότητα σαν φό
βος του θανάτου, μα και όταν στην αντίθετη περίπτωση, στρέφουμε 
την προσοχή μας αποκλειστικά σε μια άλλη υπέργεια μελλοντική 
ζωή, τότε πάλι το αιώνιο μάς κεντρίζει με την πίεση των άλυτων 
προβλημάτων του βίου μας. Ξεπροβάλλει μέσα στην καθημερινή 
ζωή μας σαν εσωτερικ-11 μεταβολή, σαν φλογερή δημιουργική πρά
ξη. Αυτό είναι η ίδια η ζωή. 

Η βασιλεία του κακού βρίσκεται μέσα μας όπως και η ζωή. Η αι
ωνιότητα είναι πάντοτε παρούσα μέσα στο χρόνο επάνω σε όλα, 
ακριβώς όπως μας παρακολουθεί ο θάνατος και το τέλος του κό

σμου μας. Όποιος νιώσει βαθιά αυτό το πράγμα, γίνεται σοφότε

ρος. Οι οδύνες που πέρασε μέχρις ότου η ψυχική κρίση τού ανοίξει 

τα μάτια, φαίνονται τώρα σαν επίπονος αλλά νικηφόρος δρόμος 

που χωρίς αυτόν δεν θα είχε φτάσει στο σκοπό του. Αρχίζει να ευ-
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γνωμονεί. καθετί που του αντιστάθηκε και στέκει πολύ πιο θαρραλέ
ος μπροστά στους νέους πόνους που θα έρθουν. Β11μα προς β11μα 
βαθαίνει ολοένα περισσότερο στο νόημα, όχι μόνο του δικού του 
πεπρωμένου αλλά και των φίλων του και όλων των συνανθρώπων 
του. Η δράση του που απορρέει από την κατανόηση αυτ�i, εκπέμπει 
μια ισχυρή ακτινοβολία στο περιβάλλον του και το αναγκάζει να 
αλλάξει. Ί -1, για να μιλ11σουμε ακριβέστερα, μονάχα όποιος ασκεί 
τέτοια επιρρο1i στους γύρω του έχει επιτύχει μια πραγματικ1i εσωτε
ρικ1i μεταβολιi, έχει φθάσει στην ωρίμανση εκείνη του χαρακτ11ρα 
που τον κάνει πρωτοπόρο του πολιτισμού. 

Το ωριμάζον «εμείς» του κοινωνικού συνόλου ανασχηματίζει 
ολοένα τα πλαίσιά του. Κράτος, δίκαιο, εργασία, αγωγ�i, σχολείο 
αναδιοργανώνονται με το φως της καινούργιας κατανόησης. Η επι
σηiμη προωθεί τις έρευνές της σε πλάνα που και η ίδια δεν έχει φα
νταστεί. Δεν παύει ωστόσο να έχει συνείδηση της ανεπάρκειάς της 
και του απύθμενου των μυστηρίων της. Η τέχνη αναζητεί να εκφρά
σει την ουσία της πραγματικότητας. Η ανησυχία της τελειότητας 
στην έκφραση, θα την υποχρεcΔνει κάθε στιγμ1i να εγκαταλείπει τη 
βαθύτερη σαφ11νεια. Και η θρησκεία, παρόλη την ανάπλαση των 
ηθικών της αξιό)ν, συνειδητοποιεί τη μοιραία ανεπάρκειά της. Τα 
γήινα αυτιά θα παρανο11σουν την αποκάλυιJηi της και η αιωνιότητα 
θα καταπνιγεί μέσα στα γψνα πλαίσια, και όλη αυτ�i η φλόγα του 
λαμπρού πολιτισμού κινδυνεύει πάντα να σβήσει. 

Πολιτισμός είναι η μετουσίωση της αιωνιότητας μέσα στο χρόνο. 
Είναι η αναλαμπ1i μιας νέας γψνης έκφρασ1iς της, η ανάπτυξη και ο 
εξαγνισμός της τωριν1iς πραγματικότητας από το καθαρτήριο πυρ 
της υπεργψ,νης πραγματικότητας. Το ωριμάζον «εμείς», ο φορέας 
αυτού του πολιτισμού είναι μια προσπάθεια, ένας πειραματισμός 
διατύπωσης του υπεργψνου σε γιiινους τύπους. Είναι ένας πειρα
ματισμός που δεν μπορεί ποτέ να επιτύχει και που δεν μπορεί όμως 
ποτέ να σταματήσει. Είναι ο αδιάκοπος αγώνας για μια νίκη, που 
δεν κατορθώνεται εντελό)ς επάνω στη γη χωρίς την υπερνίκηση κά
θε γήινης ανάγκης με την απρόοπτη βοήθεια κάποιας υπερβατικής 
δύναμης. Είναι ένα διαρκό)ς ανανεούμενο θαύμα. 

Πολιτισμός είναι η θρησκευτική ωρίμανση του χαρακτήρα επά
νω στη γη. Πολιτισμός είναι η εξυπηρέτηση του Θείου. 

(Επιλογή, Ελένη Κu.τσάκη) 



Οκτιίιlivως - Νοέμlivως - Δι,:κέμlivως 2006 fil 

ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 

ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25, 106 71 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ.210 3620702 ΤΗΛ & FAX: 210 3610961 

Είσοδος Ελευθέρα - Ώρα 8:00 μμ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

Τετάι_ιτη 10, 

Πέμπτη 11, 

Πuι�uσκεuιj 12, 

Τι_ιίτη 16, 

Τετάι_�τη 17, 

Πέμπτη ΙR, 

Πuι�uσκεuιj 19, 

ΥΠΑΤΙΑ. Τάοος Πι_ιούοοuλt�ς: Ο Ρ()λt•ς του 

Πνευματικού Διδuοκάλου οτην Ινδική Σκέψη. 

ΑΠΟΛΛΩΝ. Γεtί,ι_ιγιος Σφι_ιής: 

Ανuζητtίιντuς το Κλειδί της Θεοοοφίuς 

ΑΛΚΥΩΝ. Θε()δωι_ιος Κuτοιφής: 

Κι_ιιονuμούι_ιτι - Πuι_ιάδοοη οτην Επuνάοτum1 

ΗΛΙΟΣ. Νίκος Κοι_ιμuνι\ς: Οι ΆΩλοι του Ηι_ιuκλιj (Μέι_ιος Ιον) 

ΥΠΑ ΤΙΑ. Έι_ιικu Λέτοει_ιις: Οι Επτά Φυλές 

υπι\ το φως της Μυστικής Διδuοκuλίuς 

ΑΡΤΕΜΙΣ. Κι_ιυοτuλλίu Ιωuννίδου: Μυοτικιομι\ς 

ΑΛΚΥΩΝ. Ηι_ιtίι Ζάι_ιuγκu: 

Ειοuγωγ1j οτο Νεοπλuτωνιομι\ 

Τετάι_ιτη 24, ΥΠΑ ΤΙΑ. Έι_ιικu Λέτοει_ιις: 

Η Αγγελικιj Ιει_ιuι_ιχίu 

Πέμπτη 25, ΑΠΟΛΛΩΝ. Ηι_ιtίJ Ζάι_ιuγκu: 

Tu 4 Στοιχεία οτην Υπηι_ιεοίu της Αι_ιχuίuς Μαντικής 

Πuι_ιuοκευή 2fi, ΑΛΚΥΩΝ, Θέμις Μuνο()λuς: Πει_ιί Αγνωοτικιομού 

Τι_ιίτη 30, ΗΛΙΟΣ. Νίκος Κοι_ιμuνι\ς: Οι Ά()λοι του Ηι_ιuκλή (Μέι_ιος 2ον) 

Τετάι_ιτη 31, ΥΠΑΤΙΑ. Μuίι_ιη Ζωγι_ιάφοu: Αι_ιοινι\η 13' 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

Πέμπτη 1, 

Πuιiuoκεu,j 2, 

Τετάι_ιτη 7, 

Πέμπτη R, 

Πuιiuoκεutj 9, 

ΑΡΤΕΜΙΣ. Κυι_ιιuκή Αντωνίου: Μετενοάι_ικωοη 

ΑΛΚΥΩΝ. Συζψηοη με Ωέμu: 

Η ΕλευΩει_ιίu της 13ούληοης 

ΥΠΑ ΤΙΑ.Τάοος Πι_ιούοοuλης: 

Ειοuγωγή οτη Σι_ιι Ουπuνιοάντ 

ΑΠΟΛΛΩΝ. Γεtίιι_ιγως Σφι_ιής: 

Το 13uΩύτει_ιο Ν()ημu της Ι3εhuντικ1jς Φιλοοοφίuς 

ΑΛΚΥΩΝ. Θε()hωι_ιος Κuτοιφ1jς: OSHO - Το ΕγtίJ 
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Tuίn1 13. 

Τετάuτη 14. 

Πέμπτη 15. 

Πuuuοzειιιj 16. 

Τετάι1n121. 

Πέμπτη 22. 

Πuuuozπ1 1j 23. 

Τuίτη 27, 

Τετάuτη 2R. 

ΜΑΡΊΊΟΣ 

Πέμπτη 1. 

Πιφuοκι;υή 2. 

Τετάιιτη 7. 

Πέμπτη R, 

Πuuuοzειιιj 9. 

Τuίτη 13. 

Τετάιιτη 14. 
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ΗΛΙΟΣ. Νίκος Κοuμuν(\ς: Οι ΆΩλοι του Ηιιιαλή (Μέι_�ος 3ον) 

ΥΠΑ ΤΙΑ. Έιιικu Λέωψις: 

Ο Επτuπλ(\ς Ν(\μος 

ΑΡΤΕΜΙΣ. Κιιυnτuλλίu ΙωuννίiΊου: 

Μυrηικιnμ(\ς κuι Εnωτειιικές Πιιι_�uiΊ(\nεις 

ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ADYAR 

ΥΠΑ ΤΙΑ.Γε(ίψγιος Σιj-\ιιιjς; 

Μυητικά Στοιχεία στη Δι('>ιωκuλίu του Κιιιονuμούιιτι 

ΑΠΟΛΛΩΝ. Γε(ιιuγιο; Σιj-\l'ιjς: Στιγμι(\τυπu 

UΠ(i τις nχέnος της Άννη; Μπέζω'Τ με τον Κιιιnνιιμούl'τι 

ΑΛΚΥΩΝ. Κυιηuκ1j Αντωνίου: Η Δημουl'γίu 

ΗΛΙΟΣ. Νίκος Κ(ψfΗιν(\ς: Οι ΆΩλοι του Hl'uκλ1j (Μέιιος 4ον) 

ΥΠΑ ΤΙΑ. Ηιι(ιι Ζάιιuγχu: 

Το ΕιιεχΩείον χuι τu Αιιιιηφι\ιιιu Μυ<Τηjι_�ιu 

ΑΙ,ΤΕΜΙΣ. Κυuιuκιj Αντωνίου: Το Kuuμu 

ΑΛΚΥΩΝ. Κιιυnτuλλίu ΙωuννίiΊου: Κuιονuμούuτι 

(Απ<\ τις uνuφ(ψές τη; Άννης Μπέζuντ κuι της Raιll1a Uuπ1icr) 

ΥΠΑΤΙΑ. Τάοος Πι_)()ύοοuλης: 

ΚΑΡΜΑ ΓΙΟΓΚΑ - Η ΟuΩιj Δuunη 

ΑΠΟΛΛΩΝ. Κυuιuκιj Αντ(Ι)νίου: 

Tu Πε('>ίu του Νη:j-\uχάν 

ΛΛΚΥΩΝ. Νίκο; Κοωιuν(iς: 1-1 Ψυχιj 

ΗΛΙΟΣ. Νίκος Κοuμuν(\ς: Οι ΆΩλοι του Η ιιuκλή (Μέιιος 5ον) 

ΥΠΑ ΤΙΑ. Έιιικu Λέτοι: ιιις: 

Τα Μετά - Θάνατο Στάδια 

Πέμπτη 15. Αf>ΤΕΜΙΣ. Κιιυnτuλλίu Ιωuννί('>ου:

Tu Αιιχuίu Μuοτήιιιu 

Πuuuoκεuιj l(i, ΑΛΚΥΩΝ. Σuζ1jτηnη μι: Ωέμu: Μετεν<Τάιικωnη 

Τι:τάιιτη 21. ΥΠΑ ΤΙΑ. Έιιικu Λέτοι:ιιις: 

Η ΔιiΊunκuλίu τ(Ι)ν Σφuιιι!ι'ιν 

Πέμπτη 22. ΑΠΟΛΛΩΝ. Γε!ιιιιγιος Σιj-\ιιιjς: 

Η Ανuζήτηοη του Μυητικού τη; Ευτυχίας 

Πuιιu<Τzι:υή 23. ΑΛΚΥΩΝ. Θε<i('>ωιιος Κuτοιφ1jς: Σπιν<iζu 

Τl'ίτη 27. ΗΛΙΟΣ. Νίκος Κ<ψμuν<iς: Οι ΆΩλοι του Ηιιuκλή (Μt:'ιιος (iον) 

Τετάιιτη 2R. ΥΠΑ ΤΙΑ. Τάnος Πιιούοοuλης:Το Μυ<Ττηιιιuκ<i Θt:'uτιιο 

nτην Αιιχuίu Ελληνικιj Πul'άiΊοοη 

Πέμπτη 2ίJ. ΑΡΤΕΜΙΣ. Κιιυnτuλλίu Ι(Ι)uννί('>ου: 

Η Πολιτεία του Πλάτωνu 

Πuιιuοκι:υ�j 30, ΑΛΚΥΩΝ. Μuιιίu Μι:λιοnuιιοπούλου: Κιιιονuμούιιτι 



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 Κυ

ριακής. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ-ΔΩΡΕΕΣ 

Παρακαλούμε όπως απο
στέλλετε με ταχυδρομική 
επιταγ1i προς: Περιοδικό 

«Ι Λ Ι Σ Ο Σ »

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25, 

106,71 Αθήνα. 

Επίσης αποστέλλετε με τρα
πεζικ1i επιταγή μόνο εις: 
Θεοσοφική Εταιρεία, Βου
κουρεσίου 25, 106 71, Αθήνα 

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 συντακτική επιτροπή του Ιλισού. 



ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: 

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

Η Εξέλιξη της Μορφής και της Ζω11ς - Άννη Μπέζανt .... 10€ 

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

Οι Βαθύτερες Όψεις της Ζωής - Ν. Sri Ram ........................ 8€ 

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

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ 

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΘΕΟΣΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑ: 

Οι Επτά Κοσμικές Ακτίνες - Ernest Wood 

Η Αρχαία Σοφία - Άννη Μπέζαντ 

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 -'Ελενα Π. Μπλαβάτσκυ 

Διατίθενται στα κεντρικά βιβλιοπωλεία και 

στα γραφεία της Θ.Ε. Βουκουρεστίου 25, 

Τ. Τ. 106 71

Τηλ. +Fax. 210 3610961 

Τηλ. 210 3620702 

Ταχυδρομική ή τηλεφωνική παραγγελία με αντικαταβολή 

Ονοματεπώνυμο ....................................... Τηλέφωνο .............................. . 
Οδός .................................. Αριθμός ......... Πόλη .................. Τ .Κ ............. . 





Κυκλοφορεί 

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 ζιι))iς κάθε ατόμου, δίχως 

αυτό να προέρχεται απαραίτητα από κάποια οικογενειακ11 11 

φυλετικ11 κληρονομικότητα 11 προδιάθεση; 
• Ποιες είναι οι συμπαντικές ενέργειες που επιδρούν επάνω

μας και μέσα μας, και οι οποίες χαρακτηρίζουν και κατευθύνουν 

την πορεία της ζω11ς μας; 
• Τι είναι εκείνο που «ομαδ9ποιεί» κατά κάποιο τρόπο σε

διαφορετικές κατηγορίες τους ανθρώπους αλλά και τα ζιίJα, τα 

φυτά, τα ορυκτά, χρώματα, 11χους και πλαν11τες, 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 απαντψ1εις 

στα ερωη1ματα αυτά αντλιίJντας από τη θεοσοφικ11 διδασκαλία 

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

συνδυάζει με την Ινδουιστικ11 θρησκεία. 

ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 


	Ilisos_Issue_266_p002_R
	Ilisos_Issue_266_p003_L
	Ilisos_Issue_266_p004_R
	Ilisos_Issue_266_p005_L
	Ilisos_Issue_266_p006_R
	Ilisos_Issue_266_p007_L
	Ilisos_Issue_266_p008_R
	Ilisos_Issue_266_p009_L
	Ilisos_Issue_266_p010_R
	Ilisos_Issue_266_p011_L
	Ilisos_Issue_266_p012_R
	Ilisos_Issue_266_p013_L
	Ilisos_Issue_266_p014_R
	Ilisos_Issue_266_p015_L
	Ilisos_Issue_266_p016_R
	Ilisos_Issue_266_p017_L
	Ilisos_Issue_266_p018_R
	Ilisos_Issue_266_p019_L
	Ilisos_Issue_266_p020_R
	Ilisos_Issue_266_p021_L
	Ilisos_Issue_266_p022_R
	Ilisos_Issue_266_p023_L
	Ilisos_Issue_266_p024_R
	Ilisos_Issue_266_p025_L
	Ilisos_Issue_266_p026_R
	Ilisos_Issue_266_p027_L
	Ilisos_Issue_266_p028_R
	Ilisos_Issue_266_p029_L
	Ilisos_Issue_266_p030_R
	Ilisos_Issue_266_p031_L
	Ilisos_Issue_266_p032_R
	Ilisos_Issue_266_p033_L
	Ilisos_Issue_266_p034_R
	Ilisos_Issue_266_p035_L
	Ilisos_Issue_266_p036_R
	Ilisos_Issue_266_p037_L
	Ilisos_Issue_266_p038_R
	Ilisos_Issue_266_p039_L
	Ilisos_Issue_266_p040_R
	Ilisos_Issue_266_p041_L
	Ilisos_Issue_266_p042_R
	Ilisos_Issue_266_p043_L
	Ilisos_Issue_266_p044_R
	Ilisos_Issue_266_p045_L
	Ilisos_Issue_266_p046_R
	Ilisos_Issue_266_p047_L
	Ilisos_Issue_266_p048_R
	Ilisos_Issue_266_p049_L
	Ilisos_Issue_266_p050_R
	Ilisos_Issue_266_p051_L
	Ilisos_Issue_266_p052_R
	Ilisos_Issue_266_p053_L
	Ilisos_Issue_266_p054_R
	Ilisos_Issue_266_p055_L
	Ilisos_Issue_266_p056_R
	Ilisos_Issue_266_p057_L
	Ilisos_Issue_266_p058_R
	Ilisos_Issue_266_p059_L
	Ilisos_Issue_266_p060_R
	Ilisos_Issue_266_p061_L
	Ilisos_Issue_266_p062_R
	Ilisos_Issue_266_p063_L
	Ilisos_Issue_266_p064_R
	Ilisos_Issue_266_p065_L
	Ilisos_Issue_266_p066_R
	Ilisos_Issue_266_p067_L
	Ilisos_Issue_266_p068_R
	Ilisos_Issue_266_p069_L

