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Εκείνο που θέλει ο αληθινός αποκρυφιστής δεν είναι γνώση
ούτε ανάπτυξη ή, ακόμη, δύναμη για τον ίδιο. Αλλά έχοντας απο
κτήσει επίγνωση ότι η αρμονία - μέρος της οποίας αποτελεί ο
ίδιος - έχει κατακερματιστεί στο εξωτερικό πεδίο, αναζητεί το μέ
σον να μετατρέψει τη δυσαρμονία σε αρμονία ανώτερου επιπέδου.
Αυτή η τελευταία είναι η Θεοσοφία - η Θεία ή Συμπαντική Σοφία
-, η ρίζα από την οποία αναφύονται όλες οι «θρησκείες», δηλαδή
όλοι «οι δεσμοί που συνενώνουν τους ανθρώπους μεταξύ τους».
Και αυτή είναι η πραγματική έννοια της λέξης «θρησκεία».
Επομένως, Θεοσοφία δεν είναι μια «θρησκεία» αλ_λά αυ�ή η
ίδια η θρησκεία, εκείνο που «συνενώνει τους ανθρώπους μεταξύ
τους» σε μια Παγκόσμια Αδελφότητα.

ΑΝΟΝ (ψευδώνυμο της Ε.Π.Μπλαβάτσκυ)
Περιοδικό Lucifer, Σεπτέμβριος 1887
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ΕΠΙΣΤΉΜΗ ΚΑΙ ΘΕΟΣΟΦΙΑ
Θεόδωρος Κατσιφής
Η Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ με το έργο της κατέδειξε τη στενή σχέ
ση της εσωτερικ11ς με την θύραθεν επιστήμη. Πολλές έγκυρες σήμε
ρα επιστημονικές γνώσεις πρωτοείδαν το φως στη θεοσοφική παρά
δοση. Για την επιτυχ11 εκμετάλλευση αυτής της συνάφειας και όσμω
σης, και κυρίως προς αποφυγήν «κόμισης γλαυκός εις Αθήνας», η
συγκριτική μελέτη είναι θεσμός στο σύστημά μας και σκοπός της Θε
οσοφικής Εταιρείας.
Σήμερα οι επιστημονικές αποκαλύψεις έχουν κυριολεκτικά εκ
θαμβώσει, έχουν σαστίσει τον άνθρωπο, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται
διανοητικά. Η καινούργια πίστη είναι ότι η επιστήμη έχει την απά
ντηση για κάθε πρόβλημα. Όμως, ανάμεσα στα τεράστια, ομολογου
μένως, οφέλη έχουν ξεφυτρώσει και τρομερά ζιζάνια από την αν
θρώπινη άγνοια και τον εγωισμό. Με κίνητρο το οικονομικό συμφέ
ρον, την επιθυμία για εξουσία, την απληστία και ό,τι άλλο παρέχει ο
ανθρώπινος εγωισμός, καταφέρνουν να κατευθύνουν την επιστημο
νική προσπάθεια σε τομείς που έντονα προβληματίζουν ακόμη και
την ίδια την επιβίωση του ανθρώπου σε έναν πλανήτη που καταντά
άθυρμα παντός άφρονας παίκτη. Τα σενάρια καταστροφολογίας
πληθαίνουν συνεχώς. Διάσημοι επιστ11μονες προτείνουν τον ταχύ,
σχετικά, εποικισμό άλλων πλανητών σαν λύση για την περαιτέρω
επιβίωση του ανθρώπου. Θεσμοί αιώνων, θρησκείες, ιδεολογίες, αν
θρώπινες αξίες κατακλύζονται από ένα τεράστιο τσουνάμι, που
όμοιό του δεν είναι γνωστό αν ξανάζησε ποτέ η ανθρωπότητα.
Δημιουργούνται τελείως πρωτόγνωρες αντιλήψεις και συνθήκες
ζωής, που μεταβάλλονται τόσο γρήγορα ώστε κανείς πλέον «σοφός
των προσιόντων αισθάνεται». Όλοι σηκώνουν τα χέρια αν πρόκειται
να απαντήσουν στο ερώτημα: «Πώς θα είναι η ζωή ύστερο. πχ από 30
χρόνια;». Και το πιο επικίνδυνο: Ενώ είναι πλέον παρελθόν χωρίς
επιστροφή η παράδοση των «αγίων τοις κυσίν», επικρατεί μια άνευ
προηγουμένου ανευθυνότητα στους κατεξοχ11ν υπεύθυνους, που
αφήνει την όλη κατάσταση στον πλανήτη να ταξιδεύει καράβι ακυ
βέρνητο σε θαλασσοταραχή. Επιφανείς επιστήμονες υψώνουν τις
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φωνές τους για ηΟιχές αξίες που πρέπει να διαφυλάξουμε με κάθε
τρόπο, για μια ηΟιχ11 που πάντα πρέπει να διέπει τις ανθρώπινες
σχέσεις, την κάθε πρόοδο. Γεννάται όμως το ερώτημα: Ποια ηθικ11:
Οι παρελθούσες, οι δοκιμασμένες στο χρόνο δεν ισχύουν πλέον.
Έτσι μιλάνε miμερα για ένα σωρό ηθικές, λες και μπορείς να τις
βρεις ξεφυλλίζοντας ένα βιβλίο, στο Διαδίχn10, 1j χάνοντας μια Επι
τρωτή. Φθάνουν ακόμη να μιλούν και για μια ζω1j του ανθρώπου χω
ρίς ηθιχ1j, αφού οι γνωστές δεν καλύπτουν πλέον τον χωρόχρονο που
Οα ζει(;) ο άνΟρωπος στο άμεσο μέλλον. ΚάΟε ηθικ1j στηρίζεται σε
κανόνες που χρειάζονται πολύ χρόνο για να μπορέσουν να γίνουν
βίωμα ιίJστε να έχουν αξία, και οι εξελίξεις mjμερα διαδέχονται αλ
λήλους τόσο γρ1jγορα ώστε ο αναγκαίος αυτός χρόνος να μην υπάρ
χει. Ποιο ενbιαφέρον παρουσιάζουν τα προηγούμενα; Είναι τερά
στια η ευθύνη όλων των εσωτεριχιίιν κινημάτων να χάνουν ό,τι μπο
ρούν, αν δεν θέλουν πολύ σύντομα να λειτουργούν απλu:ις ι:φαρμό
ζοντας τη ρ11ση: «των οικιιί)V ημιίΝ εμπιπραμένων ημείς άδομεν».
Στο δρόμο λοιπόν που χάραξε η Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ, ι:ίναι
χρέος μας να προχωρ11σουμε σε επισχωη1σεις, Οι:ωρ11σεις, σε καλό
πιστες κριτικές, σι: εισηγ11σεις, συμπεράσματα και προτάσι:ις για τις
σύγχρονες επιστημονικές ανακαλύψι:ις και εφαρμογές. Με το πνεύ
μα αυτό, μια νέα Στοά με την ονομασία «Επίκουρος» ξεκινά τη λει
τουργία της. Εντός της Οεοσοφικ1jς αντίληψης, όπως αυτ11 έχι:ι
εμπλουτιστεί επί δι:καετίες με την uρχαιοελληνιχ11 παράbοση και το
σύγχρονο ελληνικό εσωτερικό πνεύμα, Οα εξετάζονται και Ou αξιο
λογούνται τα επιστημονικά Οέσφατα - στα κατανοητά για όλους, βέ
βαια, και απλουστευμένα συμπι:ράσματά τους - και τα συμπuρομuρ
τούντα παγκόσμια και ατομικά προβλήματα, στις όποιες επιπτιίJσεις
τους στην ανΟριίJπινη και πλανητική πρόοδο.
Ευε)uιιστούμε ότι όσο μικρό χι αν είναι το bέμα μας για μια τόσο
φιλόδοξη προοπτικ11, η γνωριμία με τις εξελίξεις αυτές και η σοβαρή
ενασχόλησή μας κάτι μπορεί να προσφέρει. Και ας μην ξι:χνάμε ότι
αυτό είνυ.ι για εμάς ο Οεοσοφιχός αγιί1νu.ς. Να φτιάξεις λίγο καλύτε
ρο τον ωυτό σου κυ.ι να προσπαθήσεις να βοηΟήσεις την κοινωνία.
Αυτή η βαΟύτερη β011Οειu για τον σύγχρονο στοχαστή του εσωτερι
σμού ίσως σψιερu. υ.νύ.γετυ.ι UΥ.ριβιίις στο νυ. παράσχει στην επιστή
μη λίγο, έστω, επιπλέον έ ι.ιμu υ..ιιό το πολύ που απεγνωσμένα χρειύ.
ζεται γιυ. την ευmαθ11 πορεία της. Δηλαδή για μιυ πορεία u.νύ.πτυξης
με ταυτόzρονη ηΟιχή, πνευματι-ι.ή, ανθρωπιστική u.νύ.δι:ιξη.
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<<ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ
ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ, ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ»
Radha Burnier
(Τον Ιούλιο 2008 διεξήχθησαν οι παγκόσμιες εκλογές της Θεοσο
φικής Εταιρείας, οι οποίες επαναλαμβάνονται κάθε επτά χρόνια. Η
αδελφή μας κ. Radha Βιιmίer εξελέγη εκ νέου Παγκόσμια Πρόεδρος
λαμβάνοντας το 66,4% των ψήφων έναντι του 33,6% που έλαβε ο
αδελφός μας κ. John Algeo. Το παρακάτω κείμενο είναι άρθρο της στο
περιοδικό The Theosophist, τεύχος Οκτωβρίου 2006)
Εξέχοντα μέλη της Θεοσοφικής Εταιρείας, από την Άννα Μπέ
ζαντ έως τον Κρισναμούρτι, έλεγαν ότι αν ένας άνθρωπος πραγματι
κά θέλει κάτι, θα το επιτύχει. Στο κλασικό θεοσοφικό πόνημα «Το
Φως στην Ατραπό» διαβάζουμε τη δήλωση: «Εκείνοι που ζητούν να
λάβουν, θα λάβουν». Η φράση αυτή συνάδει με τα λόγια του Ιησού
στη Διδασκαλία επί του Όρους (Ματθαίος, 7:7)(1): «Ζητάτε και θα
σας δοθεί». Εκ πρώτης όψεως αυτό φαίνεται πολύ δύσκολο να επι
τευχθεί, αλλά από εσωτερική άποψη έχει κάποια λογική. Η αναζήτη
ση μπορεί να έχει τη μορφή κάποιας επιθυμίας. Μπορεί να είναι φι
λοδοξία, που σημαίνει ισχυρή επιθυμία. Μπορεί να είναι βλέψη.
Οποιαδήποτε μορφή κι αν λάβει, συνιστά μια δύναμη. Κάθε επιθυ
μία είναι ενέργεια, μια δύναμη που επιφέρει ένα αποτέλεσμα. Στο
«Κλειδί της Θεοσοφίας», μιλώντας η Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ για την
προσευχή, εξηγεί ότι εκείνο που αποκαλεί «προσευχή της θέλησης»
συνιστά μια δρώσα δύναμη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κα
λό των άλλων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η επιθυμία πιθανόν να
μην εκπληρωθεί ευθύς αμέσως, όπως θα ήθελε ο άνθρωπος, αλλά θα
παράγει το αποτέλεσμά της εν ευθέτω χρόνω.
Αν κάποιος επιθυμεί ένα υλικό απόκτημα, για παράδειγμα, αν
έχει έντονη επιθυμία να αποκτήσει υλική ευημερία και όλα όσα μπο
ρεί κανείς να αγοράσει με το χρήμα - αν αυτό είναι που επιθυμεί-,
θα το λάβει σε αυτή την ενσάρκωση ή σε μια άλλη. Αλλά μαζί θα έρ
θουν και τα προβλήματα, οι εντάσεις και οι αγωνίες που συνοδεύουν
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την zατοχή υλιzών α.,--τοχn1μάτων. Ένας άλλος άνΟρωπος ίσως λα
χταρά στοργ11 zαι προσοχ�j. Θα n1ν λάβει επίσης. αλλά, γενικά, η
στοργ11 συνδέεται με την αίσθηση n1ς προσωπικ11ς zατοχ1jς, n1 ζ1j
λεια zαι άλλες αρρωστημένες zαταστάσεις. Έτσι δεν θα είναι πολύ
ευχάριστο α.,--τόzn1μα. Μέχρις ότου η ψυχ11 συνειδητοποι�jσει σταδια
zά ότι τα πράγματα που επιθυμεί διαμέσου των αιιύνων δεν είναι τό
σο ευχάριστα όσο πίστευε αρχικά αλλά, ουσιαστικά, πρόκειται για
zά.--τοιο είδος τιμωρίας - θα υποφέρει από αυτές τις επιθυμίες n1ς.
Αυτό υποδηλuΊνεται στα λόγια: «Οι θεοί τιμωρούν τους Ονητούς, ει
σακούγογτας τις προσευχές τους. » Οι περισσότερες ωτό τις προσευ
χές μας zαι τις επιθυμίες μας βασίζονται σn1ν ά'{\ οια και, επομένως.
από πνευματιz11 άποψη, είναι ανόητες.
Στο «Φως στην Ατραπό», μετά τη φράση «Εκείνοι που ζητούν να
λάβουν, θα λάβουν » , η bιbασzαλία συνεχίζει λέγοντας: «Αλλά, μολο
νότι ο zοινός άνθρωπος αδιάzοπα ζητάει, η φων�j του δεν εισακού
γεται. Γιατί δεν ζητάει, παρά μονάχα με τη διάνοιά του. » (2) Εδιiι
έχουμε μια πολύ σημαντιz1j δ1jλωση. Οι άνΟρωποι πραγματικά υπο
φέρουν, και η πλειοψηφία των προσευχιiιν τους α.,--τοσχοπεί στο να
απαλλαγούν υ..,--τό τον πόνο και τις οδύνες τους. Αλλά αν το εξετάσου
με α.,--τό πνευματιzή ά.--τοψη, αν η ζω1j ήταν συνεχιiις εύκολη και ομα
λ11, η πρόοδος του ανθριi>που Οα zαθυστερούσε. Χωρίς προχλ1jσεις ο
άνΟρωπος θα βυθιζόταν σε zατάσταση λ11Οαργου. Σε τελιχ11 ανάλυ
ση, τα περισσότερα α.,--τό όσα ζητά ο νους ίσως cι.ποbειχΟούν ανάξια
αποzηiματα, διότι ο νους είναι επιπόλαιος και ζητά ασψιαντα πράγ
ματα. Μπορεί να σzεφθεί ότι είναι ευφυ1jς και ότι έχει γνιiιση, αλλά,
zαΟιiις είναι επιπόλαιος. το μόνο που χάνει είναι να παίζει με τις πα
ραισΟ11σεις του υλικού zόσμου. Γι' αυτό, όταν ζητάμε με το νου, είναι
πνευματικά άzαρπο.
Οι περισσότεροι άνΟρωποι bεν γνωρίζουν τι πραγματικά Οέλουν,
χαι ο νους τους εφευρίσχει διύ.φορu. πράγματα. Μια μέρα μπορεί να
ζητήσει αυτό, την άλλη zύ.τι άλλο, και έτσι να bημιουργούνται πολλές
αντιφάσεις μέσα τους. Όσο καιρό μόνο ο νους είναι που ζητά, τίπο
τα δεν εισωωύγετu.ι σε βαΟύτερο επίπεbο, χu.ι παρότι μπορεί νυ δέ
:,:ετu.ι χά.--τοιες απαντήσεις στο διχό του επιπ6λαω πεbίο χαι να νιιiι
θει χαρούμενος γι' αυτές, σύντομα κu.ι αυτ1j η ευ:,:αρίστησή του, 6πως
zu.ι όλες οι ύ.λλες, θα μετατρu.πεί σε οδύνη 1j θα ξεΟυμύ.νει. Τ6τε, ως
αποτέλεσμα μιας αργής διαδιχu.σίας εμπειριιiJ\Ι απο-yοήτευσης, μια
αχτίνα φωτός ίσως εισέλθει σn1 συνειδητότητα του ατόμου που Οα
1
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αρχίσει να αναρωτιέται αν έχει νόημα να ζητά. Η αληθινή αναζήτη
ση χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι προέρχεται εξολοκλήρου από
την καρδιά. Ο νους, η καρδιά και η ψυχή θα πρέπει όλα μαζί να λα
χταρούν εκείνο που ζητά ο άνθρωπος.
Επειδή ο νους είναι μόνο μια όψη του ανθρώπου και ανά πάσα
στιγμ11 μπορεί να προκύψει σύγχυση εξαιτίας των αντιφατικών επι
θυμιών, κάθε εσωτερική διαφωνία θα πρέπει να καταπαιrτεί, και μό
νο τότε μπορεί η αναζήτηση να είναι συγκροτημένη και να έχει ισχυ
ρή δύναμη. Ακόμα και αν το χρήμα είναι αυτό που ζητά κανείς με
όλη την καρδιά του, θα το λάβει και θα υποφέρει εξαιτίας του. Αλλά
θα έχει μάθει ότι για να ζητά και να λαμβάνει, θα πρέπει να διοχε
τεύει όλη την ενέργειά του σε αυτό το στόχο. Αυτό είναι σχετικά εύ
κολο επί του υλικού πεδίου, αλλά διόλου εύκολο όσον αφορά τα μη
υλικά πράγματα - εκείνα που διαθέτουν αιώνια αξία, όπως αναφέ
ρεται στο βιβλίο «Στα Πόδια του Διδασκάλου» -, δεδομένου ότι οι
αισθήσεις και ο νους δεν μπορούν να συλλάβουν αυτή την αξία. Ως
εκ τούτου, οι περισσότεροι άνθρωποι παρασύρονται και κυνηγούν
παροδικές ανέσεις ή επιθυμούν λίγο από αυτό και λίγο από το άλλο.
Στο «Φως στην Ατραπό» διαβάζουμε: «Να μην επιθυμείς, παρά
μονάχα εκείνο που είναι μέσα σε σένα. Να μην επιθυμείς, παρά μο
νάχα εκείνο που είναι πέρα από εσένα. » (3). Ίσως κάποιος να επιθυ
μεί αποκτήματα, αλλά θα πρέπει να τα ζητά χάριν «του συνολικού
πνεύματος της ζωής» και όχι μόνο για τον εαυτό του. Κανονικά, η
επιθυμία χρωματίζεται από εγωιστικές, προσωπικές και υλικές σκέ
ψεις. Η Moksha, μία από τις ιδιότητες που απαριθμεί η Βεδαντικ11
παράδοση, υπονοεί την αποκήρυξη των προσωπικών αναγκών και
τη διάθεση όλης της ενέργειας του ανθρώπου, την προσοχή και την
αφοσίωσή του στην ανακάλυψη εκείνου που έχει αιώνια αξία, εκεί
νου που είναι το Αληθινό. Και αυτό μας φέρνει σε ένα άλλο ζήτημα.
Τι είναι αληθινό και τι μη αληθινό;
Ο νους είναι παγιδευμένος στις πολλές μη πραγματικότητες αυ
τού του σκοτεινού κόσμου των ψευδαισθήσεων, που φαίνεται τόσο
αληθινός αλλά δεν είναι αληθινά αληθινός - αν μπορούσε κανείς να
το θέσει κατ' αυτό τον τρόπο. Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε τι είναι
πραγματικά αληθινό; Θα πρέπει να μάθουμε με την άσκηση του στο
χασμού (vichara) να μην καταλ11γουμε σε βιαστικά συμπεράσματα
ούτε να ελκόμαστε ασυνείδητα από ορισμένες θεωρίες και ιδέες. Ο
στοχασμός, ο εμβριθής συλλογισμός και η σιωπηλή παραηiρηση, όλα
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είναι απαραίτητα ώστε να δια,-τιστιi)σουμε αν εκείνο που φαίνεται
σαν αληθινό στο νου είναι πράγματι τέτοιο. 11 αν είναι ωτλιί>ς μια
όψη της παραίσθηm1ς που ωτλώνεται στους κόσμους των μορφιί>ν στο φυσιzό, αστρικό zαι νοητικό πεδίο όπου υπάρχουν πολλές τέτοι
ες. «Κάτω ωτό καθένα (λουλούδι της ζω11ς) κι ένα κουλουριασμένο
φίδι», λέει η Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ στη «Φωvή της Σιγής»(4). Αν
καταφέρνουμε να μένουμε σε εγρ11γορm1, δίχως να μας παραπλα
νούν οι παραισθ11σεις του zατιiπερου zόσμου, ίσως μας παρουσια
στούν άλJ,ες, λεπτότερης φύσης, στα ανιίπερα πεδία. Γι· αυτό, η
εγρ11γορση zαι η παρα111ρηm1 θα πρέπει να διατηρούνται παντού. Οι
ψευδαισθ11σεις είναι προϊόν του δικού μας νου. Δεν j3ρίσκονται στα
αντιzείμενα.
Είναι αξιοσημείωτα τα λόγια του Όσκαρ Ουάιλντ όταν λέεί ότι:
«ΜποριiJ να αντιστuθιi) σε όλα, εκτός ωιό τον πειρασμό». Πιθανόν
να το είπε αστειευόμενος, ωστόσο είναι αληθινό. Θα μπορούσε κα
νείς να αντισταθεί σε οτιδ11ποτε εξωτερικό, αν η επιθυμία και η φι
λοδοξία δεν υπ11ρχαν μέσα μας. Η φιλοδοξία, η επιθυμία και ο πό
θος, όλα είναι όψεις 111ς μάγια, της ψευδαίσθησης, που μας παρα
πλανά να πιστεύουμε πως ορισμένα πράγματα είναι καλά, uληθιν(ι
και άξια λόγου ιiJστε να τα α,-τοκη1σουμε, χι εντούτοις δεν είναι. Γι'
αυτό ας σταμαπjσουμε και ας στοχαστούμε.
Υ πάρzουν άνθρωποι που τυφ),.υ)νονται ωτό την αγάπη τους για το
χρήμα. Μπορεί να μην ανψουμε σε αυηi την κατηγορία αλλά πιΟα
νόν να εξακολουθούμε να θέλουμε το zρ11μα. Θα νιιiιΟαμε μεγαλύτε
ρη ιzανοποίηση αν α,-τοκτούσαμε περισσότερα χρ11ματu; Αν ναι, βρι
σκόμαστε ακόμη υπό την επ11ρεια της ψευδαίσθησης της κατοχ11ς.
Επιθυμία των αισθ11σεων, της κατοχ11ς, 111ς ισzύος και όλων των συ
ναφιiJν, όλα εντάσσονται στην ίδια κατηγο(_)ία. Αν εξωωλουθούν να
μας ελκύουν, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτιzοί. Από την άλλη
πλευρά, αν παρατηρούμε με σταθερότητα - όzι κάθε στιγμή, κu.Οι/ις
αυτό προzαλεί ένταση, αλλιΊ. με συνέπεια-, αναπτύσσουμε την ιδω
τητα της διάzρισης (viveka). Τότε μας συμβαίνει κάτι υπέροχο: Παύ
ουμε να ελκυόμαστε zαι να προσzολλούμαστε στα Π(?άγματα της γης
- σε αυτά που δεν διαρzούν. Μας ελzύουν μόνο εκείνες οι ευλογίες
που ανήzουν στη σφαίρα του 6zρονuυ. , Ετσι, για να λαμβάνουμε
εzείνο που ζητούμε, θα πρέπει να Θέλουμε τα σωστά πρ6γματα με
όλη μας την χαρδιά. Τότε, η δύναμη της διάzρισης που αναπτύσσε
ται μέσα μας, Οα μας zυ.ταστ11σει ικανούς να αποτινάξουμε για πά-
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ντα μία-μία τις εσφαλμένες πεποιθήσεις μας, τις επιθυμίες, τις προ
σκολλήσεις και τα συμπεράσματα. Όλα αυτά υποδηλώνονται στη
φράση: «Εκείνοι που ζητούν να λάβουν, θα λάβουν ».
Έχει λεχθεί: «Να μην επιθυμείς, παρά μονάχα εκείνο που είναι
μέσα σε σένα» , αλλά δεν γνωρίζουμε τι υπάρχει μέσα μας. Πώς μπο
ρούμε λοιπόν να ζητήσουμε αυτό που είναι μέσα μας; Μόνο αν αρχί
σουμε να εξετάζουμε προσεκτικά και με εντιμότητα τον εαυτό μας.
Τα σώματα που ενδύουν τον αληθινό Εαυτό θα πρέπει να αποκαλυ
φθούν προτού γνωρίσουμε τι υπάρχει εντός, όχι μόνο σε εμάς αλλά
παντού. Ένας Διδάσκαλος είχε συμβουλεύσει: «Μάθετε να βλέπετε
τους ανθρώπους κάτω από την επιφάνεια και να μην καταδικάζετε
ούτε να εμπιστεύεστε την εξωτερική εμφάνιση» . Αυτό σημαίνει επί
σης ότι θα πρέπει να βλέπουμε τον εαυτό μας έτσι όπως είναι. Είναι
εύκολο να παραπλανηθεί κανείς από την ίδια τη φαντασία του. Επο
μένως, η διαδικασία της παρατήρησης και της αναζήτησης θα πρέπει
να συνεχίζεται. Η άσκηση της viveka, της διάκρισης, δεν μπορεί να
είναι τυχαία ή διακοπτόμενη αλλά σταθερή, και καθώς παρατηρού
με και μαθαίνουμε να λατρεύουμε, το εντός ημών θείο φως θα δυνα
μώσει. Δεν αναφέρομαι σε έναν φανταστικό θεό ή διδάσκαλο, αλλά
στο φως που είναι ο εντός ημών αθάνατος Εαυτός, ο οποίος είναι
ένα με τον ένδοξο Εαυτό όλων.
Ο Κρισναμούρτι έλεγε στις συνομιλίες του: «Αν κάνετε τη σωστή
ερώτηση, μόνοι σας να βρείτε τη σωστιi απάντηση. » Η σωστή ερώτη
ση δεν είναι απαραιτήτως εκείνη που φαίνεται ορθή στη διάνοια.
Πρόκειται μάλλον για την ερώτηση που θα μας οδηγήσει στα βαθύ
τερα πεδία της κατανόησης, στις δοξασμένες ευλογίες που μπορούν
να ανακαλυφθούν μόνο στη σφαίρα του αιώνιου.
(]) (Σημ. Ιλισού) «Ζητάτε και θα σας δοθεί, ερευνάτε και θα βρεί
τε, κτυπάτε και θα σας ανοιχθεί η πόρτα. Διότι καθένας που ζητά,
λαμβάνει και καθένας που ερευνά, βρίσκει, και εις εκείνον που κτυ
πά, θα τον ανοιχθεί η πόρτα.»
(2) (Σημ. Ιλισού) βλ. «Το Φως στην Ατραπό», σελ.·21, απόδ. Κωστή
Μελισσαρόπονλου
(3) (Σημ. Ιλισού) Ομοίως, σελ. 13
(4) (Σημ. Ιλισού) βλ. «Η Φωνή της Σ.ιγής», σελ.19, μετ. Αιμιλία Ίβον
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Η «ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ»
ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
(Συγκριτική μελέτη)
Χ.Σ.'Ολκοττ
Ένας σύγχρονος σκε:;ττικιση1ς :π:ροφανι/Jς θα ρωη1σει:
«Μ:π:ορείτε να μας α:π:οδείξετε ότι η Επιση1μη δεν έχει καταφέ
ρει να καταρρίψει όλες τις Ορησκόληπτες υ:π:οΟέσεις μαζί με τους
Ορύλους, τις δεισιδαιμονίες και όλα τα συνuφ1i;»
Ε, λοι:π:όν, Ou απανη1σω: «Ναι μ:π:ορι/J»
Ακριβι/Jς επάνω σε αυη1 τη γραμμ11 σκέψης 0εμελιύJΟηκε η
ίδρυση της Θεοσοφικ1jς Εταιρείας. Ορισμένοι άνΟρω:π:οι θεωρούν
ότι αντιμαχόμαστε την Επιστήμη αλλά εμείς, αντίθετα, είμαστε οι
Οερμότεροι συν11γοροί της, εκτός u:π:ό τις :π:ερι:π:τι/Jσεις :που επιδει
κνύει δογματικούς ισχυρισμούς εναντίον νέων ενδείξεων σε Uέμα
τα :που εξακολουθούν να παραμένουν μερικι/Jς γνωστά. Για εμάς
δεν υπάρχει σημαντικ11 διαφορά αν uκολουΟείτε τυφλά μια συγκε
κριμένη :πίστη, ένα φετίz, έναν άνΟρω:π:ο 11 ένα ιερό κείμενο, διότι
τέτοιου τύπου εμμονές bεν είναι παρά ένα είδος ειδωλολατρίας.
Η Ε:π:ισηiμη μπορεί να είναι, και 1jταν στο πu.ρελUύν, εξίσου
σκληρή και u.:π:άνΟρωπη ό:;τω; και η Εκκλησία γενικά. Το :;τ;ρι/ηο
βήμα λοι;τόν είναι νu. συμφων11uουμε τι σημαίνει ο όρος «Επιστή
μη». Θεωρι/J ότι σημαίνει συλλογ11 και ταξινόμηση :π:uρu.τηρήσεων
κu.ι δεδομένων :;του αφορούν τη Φύση. Αν αυτή η ερμηνεία μου εί
ναι σωστή τότε Ου :π:ρέ:π:ει να διu.μuρτυρηUι/J χu.τύ. των ημίμετρων
της Επιu η1μη;. Δηλuδ11, Ου :πρέπει οι ε;τιuτημονικές :παρατηρήσεις
να ολοκληρωΟούν ύJστε νu. καλύψουν ολόκληρη τη Φύση στην ευ
ρύτητά της και όzι μόνο σε ένu. τμήμα της. Τι είδους οντολογία
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μπορεί να είναι ο τομέας της έρευνας που, προσποιούμενος ότι
διερευνά τους νόμους που διέπουν την ανθρώπινη ύπαρξη, λαμβά
νει υπόψη του μόνο την ανατομία και τη φυσιολογία και γενικά
οτιδήποτε αφορά το γήινο σώμα μας, αφήνοντας εκτός παρατήρη
σης όλα όσα σχετίζονται με τη νοητικ11 μας λειτουργία;
Παραλογισμός! Θα λέγατε. Αλλά σας ερωτώ: Η μελέτη του αν
θρώπινου σώματος χωρίς την εξέταση της διανοητικής λειτουρ
γίας, δεν αποτελεί μεγαλύτερο παραλογισμό από την εξέταση και
παρατήρηση σώματος και νου χωρίς να παραβλέπονται οι υπέρ
σωματικές εκδηλώσεις της ενδιάμεσης φύσης μας; Αν θέλετε να
σας εξηγ11σω τι εννοώ με την έκφραση «ενδιάμεση» φύση και ποι
ες είναι οι υπέρ-σωματικές εκδηλώσεις, θα το πράξω αμέσως. Θα
αρχίσω με τη δήλωση ότι στον άνθρωπο υπάρχουν πολλά περισσό
τερα από απλώς ένα σώμα που καίγεται στην πυρά, καταβροχθίζε
ται από τα αγρίμια, πνίγεται στο νερό, τεμαχίζεται με κοφτερά μα
χαίρια ή σήπεται μέσα στον τάφο. Οι υλιστές, φυσικά, θα απορρί
ψουν αυτή τη δήλωσή μου αλλά δεν έχει σημασία καθώς μπορώ
εύκολα να την τεκμηριώσω.
Στην Ευρώπη υπάρχει μια επιστήμη που αποκαλείται Ψυχολο
γία. Παρότι αυτός ο ορισμός δεν είναι σωστός, ας μη διαφωνήσου
με εδώ για τις λέξεις. Όταν λοιπόν αναλυθεί η Δυτική ιδέα που
υπόκειται στον όρο «Ψυχολογία», διαπιστώνει κανείς ότι σχετίζε
ται μόνο με τις φυσιολογικές και αφύσικες νοητικές λειτουργίες
του εγκεφάλου. Μια ομάδα επιστημόνων - κυρίως ανάμεσα στους
σπουδαστές της παράνοιας ή σχιζοφρένειας - υποστηρίζει ότι ο
νους δεν είναι παρά μια λειτουργία της φαιής ουσίας των εγκεφα
λικών λοβών. Ότι αν ο εγκέφαλος τραυματιστεί σοβαρά σε κά
ποιο ατύχημα και διακοπεί η αισθαντική ικανότητά του, τότε η
σκέψη σταματά και ο νους καταστρέφεται ενώ η σκεπτόμενη (δη
λαδή η υπεύθυνη) οντότητα αφανίζεται. Ότι εκείνο που απομένει
είναι πλέον νεκρό, και ότι από τον εγκέφαλο που τώρα είναι νε
κρός, πριν το ατύχημα πρόβαλε η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια η
οποία διαχωρίζει τον άνθρωπο από το ζώο.
Μ ια άλλη ομάδα με αντίθετη άποψη, διαβεβαιώνει 'ότι ο εγκέ
φαλος απλώς είναι το όργανο του νου, ένα μηχανικό μέσον για να
εκδηλώνεται, και ότι το σκεπτόμενο στοιχείο του ανθρώπου εξα
κολουθεί να λειτουργεί και να υφίσταται ακόμη και αν ο εγκέφα-
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λος (το όργανό του) τραυματιστεί σοβαρά, 1j αν επέλθει ο θάνατος
του σωματιzού ανθριΔπου. Η μία πλευρά εκθέτει την άποψη της
υλιστιz1jς Επισηjμης εν<i1 η άλλη την άποψη της Χριστιανιχ1jς Εχ
zλησίας. zαθύJς zαι των αποzαλούμενων σύγχρονων πνευματι
στ<iΝ. Οι πρύηοι (οι υλιστές) θεωρούν τον άνθρωπο ως ένα πράγ
μα, δηλαδ1j μια σzεπτόμενη μηχαν1j, ενώ οι δεύτεροι ως ον δυαδι
zό. μείγμα σ<iψατος zαι ψυχής. Σε καμία από αυτές τις σχολές
σzέψης δεν υπάρχει χ<iJρος για μια «ενδιάμεση» φύση.
Τόσο η ;,:ριστιανιz1j διδασzαλία όσο και ο πνευματισμός υπο
στηρίζουν ότι ο άνθρωπος έχει διπλ1j υπόσταση, παρότι εδώ χι
εzεί στην πρύηη (χριστιανιz1j) υπάρχουν υπαινιγμοί για μια τρίτη
ανuΊτερη αρχ1j, δηλαδ1j το Πνεύμα. Θεωρούν ότι μόλις πεθάνει το
σύηια, η φυχ1j 1j δεύτερη αρχ1j του ανθρύJπου αρχίζει τη δικ1j της
πορεία έως ότου επιτύχει μια κατάσταση καλού ή κακού. Έμπει
ροι παρατηρητές σε πνευματιστικά φαινόμενα έχουν διακρίνει,
zατά τη διάρzεια συνεδρι<iJν, οπτασίες νεκρ<iJν ανθρ<iJπων λιγότε
ρο ή περισσότερο ολοzληρωμένες ως μορφές, και θεωρούν πως
είνu.ι οι ψυ;,:ές τους που επισκέπτονται τον κόσμο των ζωντανύJν.
Δεν έχουν την παραμικρή ιδέα τι είναι η «ενδιάμεση» φύση.
Αντίθετα οι Ινδουιστές φιλόσοφοι αναλύουν πολύ βαθύτερα
την ανθρύJπινη σύνθεση. Αντί για μία μόνο υπriσταση (το σ<iψα) 1j
για δύο υποστάσεις (σύψα - ψυχ1j) βεβαι<iΝουν ότι υπάρχουν επτά
διακριτές υποστάσεις, 1j φορείς, η σύνθεση των οποίων αποτελεί
το ανθρύJπινο ον. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η «ενδιάμεση» φύ
ση που ονομάζουν Mayavirupa, 1j Διπλό. Αυτ1j μπορεί να διαχωρι
στεί από το cρυσιzό σύιμu. του ζωντανού u.νθρ(i1που κατά βούληση,
και να προβληθεί σε u.;τόσταση λαμβάνοντας ζω1j και συνείbηση
από τον ίδιο τον άνθρωπο στον οποίο αν1jκει.
Οι επτά διακριτές υποστάσεις των Ινδουιστu'J\Ι είναι:
J) Sιhulasarira (φυσικό σ<iιμα)
2) Lingasarira (u.ιθερικό)
3) J iva ή αρz1j ζωής
4) Kamarupa (αστρικό) που μετατρέπεται σε Mayavirupa (απα
τηλό 1j ονειριzό σ<iιμ υ.)
5) Μaηas-νοητιzό, η CfΛJΟιχή διύ.νοιυ. (1j ζωική ψυχή του ανθρ(i1που)
6) Buddhi ή πνευματιz1j νοημοσύνη
7) Atman 1j Οείυς σπινΟ1jρu.ς (Πνεύμα)
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Εκτός των παραπάνω, προχωρούν σε ακόμη λεπτομερέστερη
ανάλυση ύποδιαιρώντας καθεμία από τις προαναφερθείσες υπο
στάσεις ή αρχές σε επτά επιμέρους ομάδες. Γενικά μιλώντας, η
πρώτη, τέταρτη και έβδομη υπόσταση σημειώνουν τα όρια του
τριαδικού
ανθρώπου
(σώμα-ψυχή-πνεύμα).
Η
τέταρτη
(Mayavirupa) που βρίσκεται στο μέσον όλων, μεταξύ του παχυλού
σώματος και του θείου σπινθήρα ή θείας αιώνιας αρχής, είναι το
προς εξέταση θέμα μας.
Το επόμενο ερώτημα είναι αν αυτή, η τέταρτη αρχή ή υπόστα
ση, το Mayavirupa ή «διπλό», διαθέτει ή όχι δική της νοημοσύνη,
ύλη ή πνεύμα. Το μεθεπόμενο ερώτημα είναι αν η ύπαρξή της μπο
ρεί να διερευνηθεί και να αποδειχθεί επιστημονικά. Το «διπλό»
εκ φύσεως δεν είναι παρά ατμός, ομίχλη, ή μια σχετικά ορατή
μορφή ανάλογα με το βαθμό πυκνότητας. Υπό ορισμένες ατμο
σφαιρικές, ηλεκτρικές, μαγνητικές, τελλουρικές ή άλλες ανάλογες
συνθήκες στο περιβάλλον, αυτή η μορφ11 μπορεί να παράγει ήχους
παρότι είναι αόρατη, 11 να δώσει άλλου είδους ενδείξεις για την
παρουσία της. Υπό διαφορετικές συνθήκες μπορεί να γίνει ορατή
σαν ατμός, ενώ υπό μερικές άλλες να συμπυκνωθεί αποκτώντας
ορατό σχήμα, ή ακόμη και απτό. Ολόκληροι τόμοι θα μπορούσαν
να συνταχθούν με καταγραφές από εμφανίσεις τέτοιων οπτασιών.
Μερικές φορές μια οπτασία μπορεί να μιλήσει, να επιδείξει
νοημοσύνη ή απλώς να εμφανιστεί. Έχω προσωπικά παρατηρήσει
αρκετές ανάλογες εμφανίσεις στην Αμερική, τις οποίες είχαν πα
ρατηρήσει και εκατοντάδες άλλοι. Κατέγραψα τις εμπειρίες μου
σε ένα βιβλίο που επαινέθηκε από μερικούς εξέχοντες επιστ11μο
νες της Ευρώπης, οι οποίοι το χαρακτήρισαν ως μια μελετημένη
καταγραφή επιστημονικά ακριβών παρατηρήσεων. Σας αναφέρω
τα παραπάνω μόνο και μόνο για να σας πω ότι δεν πρόκειται για
απλές παραισθήσεις ή αστήρικτες δηλώσεις.
Η «ενδιάμεση» φύση του ανθρώπου, λοιπόν, δρα εκτός του φυ
σικού σώματος τόσο εν ζωή όπως και μετά το θάνατό του. Εγώ
όμως που ακολουθώ την Ανατολική Ψυχολογία, δεν πιστεύω ότι
αυτές οι μετά το θάνατο οπτασίες είναι ο ίδιος ο απο'θανών άν
θρωπος, δηλαδή το σκεπτόμενο υπεύθυνο Εγώ. Θεωρώ ότι πρό
κειται για την ομιχλώδη αντανάκλαση του αποθανόντος, που πα
ράγεται από την αποσυντιθέμενη ύλη η οποία ενεργοποιείται από
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κάποια χατάλοιπα ζωτιχ1jς δύναμης που ακόμη ενυπάρχει cπα
διάσπαρτα μόριά της. Αλλά για να cπηρίξω αυτό τον ισχυρισμό
μου, θα πρέπει να δείξω ότι αυηj η ενδιάμεση αρχ1j. 1j Ma)1avirupa
1j «διπλό», μπορεί να διαχωριστεί από το φυσικό σώμα του ανθρώ
;του χατά βούληση. να προβληθεί σε απόσταση και να ζωογονηθεί
από τη συνείδηση του ίδιου του ατόμου. Αυτό μπορώ να το απο
δείξω με δύο τρόπους:
Α) Αναφέροντας χαταγραφές αυτόπτων μαρτύρων της αρχαίας
ε:-τυχή;.
Β) Αναφέροντας τις δηλιίJσεις ενός σύγχρονου αυτόπτη μάρτυρα.
Στα Ινδουιστιχά Ορησχευτικά χαι φιλοσοφικά πον1jματα υπάρ
χουν πολλές τέτοιες μαρτυρίες. Ανάμεσά τους μπορούμε να ανα
φέρουμε την περίπτωση του Σανχαρατσάρυα, ο οποίος έπεσε σε
κατάσταση έχστασης αφ1jνοντας το φυσιχό του σιίψα υπό την επί
βλεψη των μαθητιίη1 του, ενιίJ εχείνος εισ1jλθε στο σώμα ενός j3ασι
λιά που μόλις είχε αποβιώσει, χαι παρέμεινε σε αυτό αρκπές
εβδομ,άδες κυβερνιίηrιuς τη χιίJρα. Στα Γιόγκα Συύτρας του Πu
,rιάζαλι, αυτό το φωνόμενο συγκαταλέγεται στις bυνάμεις ενός
Siddha που τελειοποιείται στη Γιόγκu. Όσο για σύγχρονους ζω
,rιανούς μάρτυρες, εγιίJ είμαι ένuς υπό αυτούς καΟιίJς έχω δει το
«διπλό» uνθριfJπων να δρα με νοημοσύνη σι: μεγάλη απόστuση
υπό το φυσικό τους σιίψα. Εκτός αυτού υπάρχουν πολλές αναφο
ρές γιu ανάλογες πι:ριπτιίJσεις υπό αξιόπιστα άτομα σε bιάφορu
μέρη του κόσμου, και αυτές περιλαμβάνονται σε βιj3λίu της ΕυριίJ
;της που πραγμuτεύονται τέτοια Οέματα.
Δεν πιστεύω ότι τα παραπάνω Uα 1jταν αρκετά στους σκεπτικι
στές ως ι:νδε ίξεις δίzως επιφύλαξη, κuOuJς τα φαινόμενα αυτά
υπερβαίνουν κατά πολύ τη συνήΟη ανθριfJπινη ψπειρία. Για να πι
στέψει zανείς στην ι:γκυρότητά τους Ou πρέπει να τα παρατηρήσει
ο ίδιος. Ωστόσο, σας διu.j)εβαιιίJνω ότι ενέχεται εbιίJ η πι0αν6τητα
της αλήΟειu.ς διότι, υπό τους αυστηρότερους κανόνες της επιστη
μονικ1jς ορθοδοξίας, δεν μπορεί νu υπάρξει ούτε η παραμικρή
υ;τοψία περί συνωμοτικής συμφωνίας μι:ταξύ των διu.φοιιι:τικιίJν
μαρτύuων. Ουδέποτε γνωρίζονταν μεταξύ τους ούτε είχαν ακού
σει κάτι ο ένας -yιu. την ύπαρξη του άλλου κu.ι, πραγματικι1, bεν
έζησαν ούτε καν την ίδιu. εποχή. Ε,rιούτοις όλες οι μυ.ρτυιιίες τους
στηρίζουν η μία την άλλη.
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Οτιδήποτε έχει συμβεί κατά την εμφάνιση αυτών των φαινομέ
νων θα πρέπει απαραιτήτως να βρίσκεται στα πλαίσια της δραστη
ριότητας των φυσικών νόμων. Οποιαδήποτε άλλη υπόθεση θα
ήταν σαν να παραδεχόμασταν ότι δεν υπάρχει το ακατάλυτο του
συμπαντικού νόμου, αλλά ότι το σύμπαν κατευθύνεται από την
παιχνιδιάρικη διάθεση μιας ανεύθυνης και πολυπράγμονας δύνα
μης. Τότε όμως θα έπρεπε να ζούμε σε ένα σύμπαν που κάνει άλ
ματα, που αρχίζει να λειτουργεί και να σταματά όπως τα ρολόγια
όταν τα επεξεργάζεται ένα παιδί. Αυτή η υπερφυσική θεωρία εί
ναι η αιτία όλων των δογματισμών, και επικρέμεται σαν εφιάλτης
στο λαιμό των θρησκειών ενώ θρέφει τη σατυρικ11 διάθεση των
σκεπτικιστών. Είναι σαν μια γάγγραινα που κατατρώει την καρδιά
κάθε πίστης η οποία οικοδομεί επάνω της. Είναι εκείνο που, όταν
μεταφέρεται στο σώμα μιας Εκκλησίας, την καταδικάζει εκ των
προτέρων στην τελική καταστροφή της τόσο απόλυτα όσο ο καρκί
νος που κρύβεται στο σώμα ενός ανθρώπου και τον οδηγεί στο θά
νατο. Η σύγχρονη εποχή μας είναι η χειρότερη από όλες τις άλλες,
καθώς θεωρείται ότι πρωταγωνιστεί στην υιοθέτηση τέτοιων υπερ
φυσικών πίστεων.
Θα ήθελα να γίνει κατανοητό ότι όταν υπερασπίζομαι τον
Ινδουισμό, το Βουδισμό, το Ζωροαστρισμό, δεν ισχυρίζομαι πως
θα πρέπει να σεβόμαστε αδιακρίτως όλα όσα διδάσκουν έστω και
αν αυτά κινούνται εκτός των ορίων του φυσικού νόμου. Πιστεύω ή, μάλλον, υποστηρίζω - ότι τα θεμέλιά τους έχουν φύση επιστημο
νική, και ότι σε αυτά θα πρέπει είτε να στηριχθούν οι διδασκαλίες
τους είτε να καταρριφθούν. Δεν υποστηρίζω πως είναι θεμέλια
εφάμιλλα εκείνων της Επιστήμης, αλλά ότι θα πρέπει να είναι επι
στημονικά. Γι' αυτό, όταν σας ζητώ να μην απορρίπτετε την ύπαρ
ξη της «ενδιάμεσης» φύσης του ανθρώπου, το κάνω επειδή είμαι
πεπεισμένος από προσωπική εμπειρία και αρκετή μελέτη πως το
«διπλό» ή Mayavirupa είναι επιστημονικά δεδομένο. Έχει φύση
υλική ή είναι κάτι άλλο; Θα πω ότι είναι ύλη συν κάτι άλλο.
Ας σκεφτούμε λίγο τι είναι ύλη. Εύκολα θα εξετάσει κάποιος
την ιδέα της ύλης με γνώμονα την ιδιότητα της πυκνόtητας, της
ορατότητας και της απτότητας. Αυτό όμως θα είναι εντελώς αδι
καιολόγητο. Ο αέρας που αναπνέουμε είναι αόρατος κι ωστόσο η
ύλη του - οξυγόνο, υδρογόνο, άζωτο και ανθρακικό οξύ - έχει φύ-

]li

«ΙΛΙΣΟΣ» τεύχος 273

ση ατομιz11, σταθμητή zαι αποδείξιμη μέσω n1ς ανάλυσης. Η φύση
του ηλεzτρισμού δεν μπορεί να αποδειχθεί παρά μόνο υπό ορι
σμένες συνθ1,-zες, χι εντούτοις είναι υλιz11. Κανείς δεν μπορεί να
δει το συμπαντιzό αιθέρα της Επισn1μης, κι ωστόσο είναι ύλη σε
χατάσταση εξαιρετιz11ς λεπτόnμας. Παρατηρ1jστε το ύδωρ και τις
διάφορες μορφές που λαμβάνει καΟιδς διατρέχει όλη την κλίμακα
της ;τυzνότητας: πάγος, χιόνι, υγρό. συμπυκνωμένος ατμός, υπέρ
θερμαινόμενος αραιό; χαι σχεδόν αόρατος ατμός, ηλεκτρισμός,
ενιί) στη συνέχεια μεταφέρεται από τον κόσμο του αποτελέσματος
στον χόσμο του αίτιου! Αzολουθιδντας το παράδειγμα του ύδατος,
η εσωτεριχ11 Ινδουιστιχ11 φιλοσοφία παραθέτει μια ολόκληρη σει
ρά βαθμιαίων μοριαΥ.ιίJν μετασχηματισμιίJν στην οικονομία της αν
ΟριίJπινης φύσης. Στο ένα άχρο βρίσκεται η πυκνή μάζα του φυσι
χού σο)ματος (sthulasarira) χαι στο άλλο η υπέρτατη λεπτότητα
που αποχαλείται πνεύμα 11 atman.
ΠιίJς είναι δυνατόν να συνυπάρχουν όλα αυτά σε ένα συνδυα
σμό: Είναι ο άνθρωπος σαν ένα σύνολο χουτιιίη1 διαφορετικού με
γέθους το;τοΟετημένων το ένα μέσα στο άλλο, 11 μήπως θέλετε να
αναφερΟείτε στην επιστημονιχ11 παραδοξότητα ότι δύο πράγματα
μπορούν να zαταλαμβάνουν ταυτόχρονα τον ίδιο χιίJρο;
Αυτά είναι bευτερεύοντα ερωη1ματα που σίγουρα προβάλλουν
από το χύριο εριίηημα. Θα πρέπει όμως να τα εξετάσουμε πριίηα.
Θα απανη1σω λοιπόν σύμφωνα με τη σχετικ11 εξ11γηση που και
εγιίJ ο ίδιος έχω δεχθεί, δηλαδ1j ότι zαθεμία από τις bιαφορετικές
ομάδες μορίων ;του συνθέτουν τα επτά τμ11ματα 11 υποστάσεις του
ανΟριίJπου χαταλαμβάνει το bιαθέσιμο χενό χιίφο που αφ1jνει
ελεύΟερο η προηγούμενη, πυχνότερης υφ11ς, υπόσταση ανάμεσα
στα διχύ. της μόριυ.. Κάθε ομάδα επιχεντριίJνεται στις διαφορετι
χές ενέργειες που οι Ινδουιστές αποχαλούν κέντρα ζωτικής δύνα
μης, ή shaddharnas, χυ.ι τα οποία επιστεγύ.ζονται από το χιλιοπέ
ταλο λωτό ή sahasraram, όπου τοποΟετείται το πνεύμα 11 atman.
Αυτό το υπέρτατο σημείο βuίσχεται στην zορυφή της κεφαλής
ενιίJ τυ. ύ.λλα zέντρυ. εχτείνονται κυ.τύ. μήκος της σπονbυλιχ11ς στή
λη; έως τον χόχχυγα. Έτσι. τu. μόρια του huddhi διαπερνούν την
ομάδα μορίων του manas. Τα μόρια του manas διαπερνούν την
ομάδα kamarupa. αυηj με τη σειρύ. της την υμύ.δu. jiva, ενιί, η τε
λευταία διυ.;τερνύ. την ομύ.δα sthulasarira. ΚαΟ<.ίJς χύ.Οε πυκνότε-
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ρης υφής ομάδα εμπεριέχει τα μόρια της λεπτότερης, και επειδή
πυκνότερη ολων είναι η Sthulasarira, μέσα της βρίσκονται όλες οι
άλλες ομάδες που αποτελούνται από λεπτότερης υφής μόρια.
Όλες ως σύνολο διαπερνούνται από το atman ή πνεύμα που τις
ενεργοποιεί, δηλαδή από εκείνη την ακατανόητη ύστατη ενέργεια
που δεν μπορεί να συλληφθεί δια των φυσικών αισθήσεών μας.
Στη Mandukya Upanishad διαβάζουμε γι' αυτήν:
«Δεν είναι αυτό, ούτε εκείνο, ούτε το τρίτο, ούτε οτιδήποτε
μπορεί να συλλάβει ο νους με τη βοήθεια της αισθητηριακής αντί
ληψης. »
Μπορούμε να πούμε τι δεν είναι το πνεύμα ή atman, αλλά όταν
μας ζητούν να διευκρινίσουμε τι είναι, εμείς θα πρέπει να μένουμε
σιωπηλοί διότι οι λέξεις είναι αδύναμες και δεν μπορούν να περι
γράψουν την Ιδέα του θείου. Ας προχωρήσουμε όμως στο θέμα
μας. Όταν το σώμα kamarupa ενός Μύστη προβάλλεται κατά βού
ληση έξω από το φυσικό του σώμα με τη βο11θεια της ανεπτυγμέ
νης δύναμης της θέλησής του, αυτό διαθέτει νου (manas) και νοη
μοσύνη (buddhi) - καθώς και την αίσθηση της ατομικότητας-, τη
φυσική και πνευματική νοημοσύνη του Μύστη, ο οποίος, εγκατα
λείποντας το φυσικό του κέλυφος μαζί με το jiva (αρχή της ζωής)
και τη lingasarira (αιθερικό) του, προσωρινά ζει, σκέπτεται και
δρα διαμέσου του δικού του «διπλού». Αυτό μπορεί βέβαια να
έχει μοριακή σύνθεση λεπτότερης υφής από το φυσικό του σώμα,
αλλά διαθέτει διευρυμένες δυνάμεις κίνησης και αντίληψης. Δεν
περιορίζεται από φυσικά εμπόδια όπως π.χ. ένα τοίχο, διότι τα λε
πτότερης υφής μόρια της σύνθεσής του διαπερνούν τα πυκνότερης
υφής μόρια του τοίχου.
Ένας Μύστης μπορεί, αν το προτιμά, να προβάλλει απλώς μια
εικόνα του εαυτού του δίχως νοημοσύνη και να την αποστείλει να
εμφανιστεί στο σημείο ακριβώς που ίδιος έχει επιλέξει με τη σκέ
ψη του. Εκείνος θα αποφασίσει αν η μορφή αυτ�i θα είναι μια
απατηλή εικόνα 11 μια αληθινή προβολ11 του. Μπορεί να αποτελεί
ται απλώς από ύλη, ή ύλη συν τον ίδιο. Εξετάζοντάς το επιστημονι
κά θα σας υπενθυμίσω ότι έχω ήδη αποδείξει με δίάφορtς μαρτυ
ρίες, καθώς και προσωπική εμπειρία, ότι το φαινόμενο αυτό μπο
ρεί να συμβεί. Μπορούμε να προσθέσουμε την πιο σίγουρη από
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όλες τις μεθόδους α.,,όδειφης. zαι αυηj είναι η ωταραίη1τη εκπαί
δευσ1j μας ιίJστε να επιτύχουμε η1ν προβολ1j του δικού μας «δι
;τλού», zαθώς εδιίJ δεν έχουμε μια επισηjμη που είναι μόνο για λί
γους εzλεzτούς, αλλά επισηjμη που στηρίζεται στο φυσικό νόμο
zαι μπορεί να εz;τληρωθεί από zάθε άνθρωπο αν διαθέτει τις
απαραίτητες προϋποθέσεις και ικανότητες. Ο πέπλος της Ίσιδας
μπορεί να ανασηzωθεί τόσο α;τό τον σεβάσμιο ιερέα όσο και από
τον ταπεινό εργάτη.
Μας ρωτούν συνεχιίJς για ποιο λόγο αυτά τα μυστικά δεν απο
zαλύ;ττονται ανοιχτά στον κόσμο, όπως γίνεται π.χ. με τα μυστικά
της Χημείας ή άλλων τομέων της γνώσης. Είναι μια απολύτως φυ
σιολογιz1j εριίηηση. Η διαφορά όμως μεταξύ της ψυχικ1jς και της
φυσιz1jς Επισηjμης είναι ότι η πρώτη μπορεί να γίνει γνωστ1j μόνο
μέσω της αυτό-ανάι-ττυ ξης zαι της καλλιέργειας των ψυχικιίη1 δυ
νάμεων. Κανένας πανεπιστημιακός καθηγητής δεν μπορεί να τις
zαλλιεργ1jσει μέσα μας, αλλά μόνοι μας οφείλουμε νu προσπαΟ1j
σουμε. Ούτε εμείς μπορούμε νu το χάνουμε για λογαριασμό σας.
zαι δεν είναι απολύτως βέβαιο ότι αzόμη και εσείς οι ίδιοι θα
έπρεπε νu προσπuθ1jσετε να τις uνuπτύξετε. Αν η φυσικ1j Επισnj
μη είναι χάτι δύσχολο να χuτω:τηΟεί από όλους uνεξuιρέτως τους
ανΟριί)πους, η ψυχική Επισηjμη είναι πολύ πιο δύσκολη uπό όλους
μαζί τους επιμέρους τομείς της φυσικής Επισηjμης.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένας Μuχάτμu περιγράφε
ται ως το «σπάνιο άνΟος μιας μuχριάς σειράς ανuζητητιίJν» χuι εξ
αυτού, σε χάΟε γενιά χι εποχ1j ο uληΟινός σοφός, ο Sadl1u, uπο
λάμβuνε μεγάλου σεβασμού από τους uνΟριίJπους σuν νu 1jτuν ον
υπερuνΟριίJ;τινο, υπό την έννοιu. ότι βρισκόταν υπεράνω όλων των
αδυνuμιιίJν, της προχατύ.ληψης χαι της άγνοιuς που μάστιζε τους
συνuνθριίJπους του.
(Πηγή: App/iecl Theo:,;op/1y ancl 01/1er Ε.παy.1)
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ΑΣΥΝΔΕΤΑ -ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΑ
Γεώργιος Κουκουβίνος

1. - Ο νόμος της αιτιότητας είναι φυσικό νόμος και σαν τέτοιος
δεν διεκδικεί, ακόμη και κατά την κοινή αντίληψη, λογική αναγκαι
ότητα. Αν θέλουμε να τον αναγάγουμε σε νόμο της (κοινής) λογι
κής, της νοήσεως πέρα από τις αμφισβητήσεις, που να μπορεί να
έχει η λογική αυτή ως προς την ικανότητά της για την κατανόηση
του πραγματικού, φθάνουμε σε δύο αντίθετα συμπεράσματα. Ότι,
δηλαδή, αν αιτιότητα σημαίνει πως τίποτε δεν μπορεί να υπάρξει
χωρίς να προηγηθεί κάποιο αίτιο, τότε για να λύσουμε το Γόρδιο
αυτό δεσμό και να δώσουμε ένα τέλος, μ11πως θα έπρεπε να δε
χθούμε την ύπαρξη μιας αρχής χωρίς αίτιο; Ή θα δεχθούμε την
άποψη μιας συνεχούς δημιουργίας, όπως ορισμένοι φυσικοί επι
στήμονες δέχονται για το Σύμπαν; (αριθμός παμμέγιστος αεί συ
ντελούμενος, κατά τους Πυθαγόρειους)
2. - Μπορεί κανείς να δει το Σύμπαν σαν ένα σύμβολο που κρύ
βει, που υποδεικνύει μια αλήθεια και μια πορεία.
3. - Στο Σύμπαν βλέπουμε συνεχείς μετασχηματισμούς που οδη
γούν από το απλούστερο στο συνθετότερα. Μ' αρέσει να βλέπω το
θάνατο εντασσόμενο στη διαδικασία ενός μετασχηματισμού, που
σκοπό έχει να εμπλουτίσει το Σύμπαν με πείρα και συνειδήσεις. Η
θεωρία της μετενσάρκωσης έχει τη θέση της στη θεώρηση αυτή. Δί
νει νόημα, ελπίδα και όραμα, και καθιερώνει ευθύνες. Όπως και
από άλλη σκοπιά, έστω και εμμέσως, το ανθρώπινο αξίωμα.
4. Ειδικότερα για το θάνατο, μήπως πρέπει να τον δούμε απλώς
σαν ένα στάδιο μιας πορείας, ότι πρέπει να βλέπουμε κάθε μέρα
σαν να ήταν η τελευταία της ζωής μας και συγχρόνως - φαινομενι
κώς, αντιφατικώς με την προηγούμενη θέση -, να θεωρ?ύμε πως
πορευόμαστε σε ένα δρόμο χωρίς τέλος, 11 τουλάχιστον με πολύ μα
κρινό τέλος, σπέρνοντας το καλό και αδιαφορώντας αν θα προλά-
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βουμε να γευθούμε εμείς στην τωριν1j ζω1j μας τους καρπούς ιj να
λάβουμε ωτοιαδψτοτε ανταμοιβιj; Έτσι δίνουμε απάντηση και
στην έννοια της ανιδιοτελούς δράσης και της αυτάρκειας. Ανάμεσα
στη ζω1j και το Οάνατο υπάρχει μόνο διαφορά δομ1jς και ποσού,
και όzι ποιότητας.
5. - Η μεγαλύτερη ίσως προσφορά του νου είναι ότι μας δείχνει
τα όριά του. Δεν μπορούμε με αυτόν να κατανο1jσουμε 1j βιώσουμε
το πραγματικό. Να δώσουμε α.ι-τανηjσεις στα μεγάλα ερωηjματα.
Γιατί το Σύμπαν: Γιατί η Ζω1j; Γιατί ο Άνθρωπος; Είναι πράξη σω
φροσύνης, είναι οικονομία δυνάμεων, είναι δρόμος προς τη δημι
ουργικ1j γαλ1jνη, να μην προσπαθούμε να απωrτ1jσουμε στο ερώτη
μα γιατί η Ζω1j, γιατί το Σύμπαν. Ταυτόχρονα, όμως, είναι πράξη
ευΟύνης να βοηΟήσουμε στη συ,rτ1jρησ1j της και στην εξέλιξη, στον
εμπλουτισ μό τους.
6. - Ποια πρέπει να είναι η δέουσα συμπεριφορά μας; Η απά
,rτηση δίνεται σε αναφορά στα αμέσως παραπάνω ερωηjματα. Εί
ναι ωραία η ιδέα ότι η Αγάπη είναι συμπαντικός νόμος και ότι
όποιος πορεύεται σύμφωνα με αυηjν, πορεύεται κατά φύση. Η κα
κία είναι κάτι το αφύσικο και άρρωστο. Και εννοu') αγάπη τη βε
βαιότητα ότι αποτελούμε ένα αναπόσπαστο μέρος ενός ενιαίου
όλου, και ότι πρέπει να πορευόμαστε σύμφωνα με την παραδοχ1j
αυηj. Να νοιαζόμαστε για το όλο. Να καταργ1jσουμε το διαχωρι
σμό εγu')-εσύ. Αν υπάρzει απόδειξη της άποψης αυηjς, ίσως Οα
πρέπει να αναζητηθεί στην ευφορία που νοιu'ιΟει ο ΆνΟρωπος για
τη μέθεξη, τψ' ευφορία που νοιu')Οει ότι βλέπει τον διπλανό του σαν
προέκταση του εαυτού 11, καλύτερα, τον διπλανό του και τον εαυτό
του ενταγμένους στο ίδιο σύνολο. Και η συναίσΟηση της συμμετο
χής u.υτής είναι η μεγάλη ευΟύνη.
7. - Σκέπτομαι πολλές φορές αν υπάρχει ανιδιοτελής ποάξη,
u.νιδιυτελής συμπεριφοuά, δηλαδή χωρίς προσδοκίες για παράδει
σους όπως υπόσχο,rται μερικοί. Θu. ήταν ωραίο νu. βλι::πουμε τον
εαυτό μu.ς όzι σαν Οεu.ηi κυ.ι κu.τu.γραφέα των όσων γίνοντυι, αλλά
συναγωνιστή σε μιυ. διαρκ1j ή, τουλύ.χιστον, μυ.-κ.ρά πάλη στην
πραγμάτωση ενός σzεδίου. Θα 1jτu.ν η υπέρτατη ικανοποίηση και
δικαίωση του ΑνΟ{)u')που. Π(._)έπει να συμμετέzει. Αυτό είνω η ευ
Ούνη και το μεγαλείο του.
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8. - Ελευθερία σημαίνει υποταγ11 στην εξυπηρέτηση ενός ιδανι
κού. Υποταγή σε ένα σχέδιο, σε ένα σκοπό.
9. - Κάθε άνθρωπος είναι μια ελπίδα για όλους και για όλα. Για
τον εαυτό του και το Σύμπαν.
10. - Δεν υπάρχει καλή σκέψη ή καλή πράξη του ανθρώπου που
να είναι επί ματαίω. Το αποτέλεσμά της δεν είναι πάντοτε ορατό.
Ας ξέρει ότι, τότε, και ο ίδιος και το Σύμπαν ωφελείται.

Ταξίδι
Σωτ. Νικολακόπουλος
Άναψε ο θεός το φως
Ένας ατέλειωτος πολυέλαιος πάνω μας
Μιλούσε για τις αλήθειες
Μιλούσε για την άνοιξη
για το χαμόγελο της ανεμώνας και τ' αηδονιού το καλημέρισμα
για το παράπονο του γκιώνη,
μιλούσε για μας την ώρα που ο ναός φωτίστηκε
στο βάθος της ψυχής μας.
Μας μιλούσε, μας μιλούσε...
για το ουράνιο τόξο που γεφυρώνει τ' όνειρο με τα ουράνια
για τ' άπλετο φως
με τ' ασημένιο στέμμα του γαλαξία ...
και τότε γαληνεύουμε σαν την πλατιά τη θάλασσα
Γνωρίζοντας
πως δεν υπάρχουν σύντομοι δρόμοι
για τα μέρη που αξίζει να πάμε.
(Πηγή: ΤοΛυκαυγές)
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ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΑΣΗ

(Κατά Γρηγόριο Παλαμά, 14ος αιώνας μ.Χ.)

Κατά τον Γρηγόριο Παλαμά, Οεολόγο του Άκτιστου Φωτός, ο
νους πρέπει να αποσπασθεί από τα έξω, cυτό τη διάχυσ11 του στην
χτίση, χαι να επιστρέψει στην χαρδιά. Μόλις επιστρέψει εκεί, τότε
βλέπει το «ειδεχθές προσωπείο» εχ της κάτω περιπλάνησης. Βλέ
ποΥτας αυτή την ασχ11μια επιδιιίJχει με το πένθος να την καθαρί
σει. Αφού αφαιρέσει το άσχημο αυτό προσωπείο, τη μάσχα του
επιφανειαχού ανΟριίJπου, ο νους έρχεται μέσα στην καρδιά και
εχεί προσεύχεται απερίσπαστα στον Θεό «εν τω χρυπτιίι».
Αι,οnά έτσι την νοερ11 προσευχ11. Τότε ο Θεός του δίνει το δυ'J
ρο που λέγεται ειρ11νη των λογισμιίJ\Ι , η οποία του προσφέρει την
ταπείνωση που είναι η συνεκτιχ11 χάΟε αρεη1ς. Αιι:ό την ειρήνη
των λογισμιίη1 και την ταπείνωση προέρχονται όλες οι άλλες αρε
τές, στο μέσον των οποίων υπάρχει η αγάπη. Στα πρόθυρα αυτυ'1ν
υπάρχει το προοίμιο του μέλλοντος αιιίινος χαι αεί ανΟίζει η ανε
χλάλητη χαι αναφαίρετη χαρά.
Η αχτημοσύνη είναι μητέρα της αμεριμνησίας χαι η αμεριμνη
σία είνu.ι μητέρα της προσοχ11ς χω της προσευχής. Κω αυτές οι
δυο είνυ.ι μητέρες του πένΟους κυ.ι των δακρύων. Τα δάκρυα χα
Οαρίζουν όλο το περιεχόμενο του ειδεχθούς προσωπείου. Μ6νο
τότε η οδός της αρετής γίνετυ.ι ευχολότερη χω η συνείδηση υ.χυ.
τάγνωστη. Και από αεί προέρχεται η τελει6τερη χαρά, και το κα
τι!1δυτο δάzρυ μεταβύ.λλετυ.ι σε ηδύτατο χυ.ι η προσευzή μεταβάλ
λεται σε ευzυ.ριστία. Μέχρι εδιί1, 6λυ. αυτά είναι τα δι!1ρα της μνη
στείας, του υ.ρρυ.βιίινα.
Ο νους, μετά υ.π6 αυτή την ασχητικ11 προσπύ.Οεια ελευΟερωμέ
νος, ξεπερνυ'ιντυ.ς τη διύ.νοια, όλα τα νοητ6 χυ.ι τη φυ.ντυ.σίιι., πα-
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ρουσιάζεται κωφός και άλαλος στον Θεό και φωτίζεται. Φθάνο
ντας ο άνθρωπος στο φωτισμό του νου, γίνεται κατά φύση άνθρω
πος που εξέρχεται στην πραγματική του εργασία και ανεβαίνει
στα αιώνια όρη. Και «ω, του θαύματος, επόπτης καθίσταται» χω
ρίς να χωρισθεί της ύλης, αλλά ανεβαίνει με την άρρητη δύναμη
του πνεύματος, και έτσι «των αρρήτων ρημάτων διακούει και ορά
τα αθέατα, και του θαύματος όλος του εντεύθεν εστί τε και γίνεται
και εκείθεν απέ, και τοις ακαμάτοις υμνωδείς αμιλλάται, άγγελος
ως αληθώς άλλος επί γης Θεού» γίνεται.
Φθάνει τότε ο νους στη θεωρία του Άκτιστου Φωτός. Βέβαια Γρηγόριος - το Φως είναι παντού αλλά δεν επιλάμπει κατά τον
ίδιο τρόπο σε όλους. Φαίνεται κατά την καθαρότητα της καρδιάς
του ανθρώπου αλλά και τη βούληση του φωτίζοντος Θεού. Πά
ντως, όταν ελλαμφθεί ο νους του ανθρώπου, τότε «και προς το συ
νημμένο σώμα πολλά διαπορθμεύει του θείου κάλλους τεκμήρια».
Από τη θεωρία του Άκτιστου Φωτός προέρχεται και η έξη της αρε
τής αλλά και το ακίνητο ή δυσκίνητο προς την κακία.
Από εκεί προέρχεται ο θεολογικός λόγος, το θαυματουργικό
χάρισμα, το προορατικό και το διορατικό του ανθρώπου. Το κυ
ριότερο από όλα είναι ότι τότε ο άνθρωπος αποκτά τη γνώση όλων
των μελλόντων. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της αγωγ11ς είναι
«η του νου προς εαυτόν επιστροφψ>: η επιστροφή όλων των δυνά
μεων της ψυχής προς το νου και η ενέργεια του Θεού στο νου, δια
της οποίας επανέρχεται ο άνθρωπος στο αρχαίο και ανέκφραστο
εκείνο κάλλος.
Στο κομμάτι αυτό φαίνεται όχι μόνο ο τρόπος τον οποίο ακο
λούθησε ο ίδιος ο Γρηγόριος για να φθάσει στη θέαση και στην
άπταιστη θεολογία, αλλά και ο δρόμος τον οποίο ακολουθούν όλοι
οι Ορθόδοξοι για να θεραπευθούν και να σωθούν.
Θ.Κ.
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Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΗΝΕΛΛΑΔΑ
Έρικα Λέτσερις Γεωργιάδη
(Ομιλ(α στην επέτειο της (δρυσης της Θ.Ε., Νοέμβριο ς 2007)

Με την ευκαιρία της επισκέψειί)ς μου φέτος στο Άντυαρ, πρό
κειται να κάνω μία έρευνα για την ιστορία της Θεοσοφικ11ς Εταρι
είας στην Ελλάδα. ΜποριίJ όμως να σας πω λίγα πράγματα σχετι
κά και τώρα. Το πριίιτο θεοσοφικό τμήμα στην Ελλάδα είναι και
το παλαιότερο rττην Ευριί)πη. Στο ξεκίνημά της η Θ.Ε. διέθετε τρία
τμ11μu.τu, όπως λέει σzετικά ο Όλκοττ στο ημερολόγιό του: Το
Αμερικανικό, το Ινbικό και το Ελληνικό (Ιονικό).
Το Ελληνικό ηη1μα ιδρύΟηκε το 1877 στην Κέρκυρα. Ιbρυτές
του 11τuν οι: Pasquale Menelaus, Δρ. Νικόλας, γνωστός και ως Κό
ντης Γκονέμης (ένας γιατρός του ελληνικού στρατού), ΌΟων Αλε
ξάνδρου, Αλέξανδρος Ρομπότης και Δημήτριος Σοφοκλ11ς. Το
1880 έλαβαν και το επίσημο οργανόγραμμα της Θεοσοφικής Εται
ρείας στην Ελλάδα. Τι συνέβη σε αυτό το τμήμα και γιατί έκλεισε,
είναι άγνωστο. Ένας u.πό τους σκοπούς μου όμως είναι να προ
σπαθ11σω νu. βρω στο Άντυαρ έγγραφα σχετικό. με αυτό. Ο
Camille Flammarion στο βιf1λίο του « Tu. Μυστήριu. του Θu.νάτου"
αναφέρεται στον πρόεδρο του Ιόνιου τμήματος λέγοντας τα εξής:
Ο Δρ. Νικόλu.ς, Κόντης Γκονέμης, ήταν γιατρός του ελληνικού
στρυ.τού το 1869. Ακολουθu;ντυ.ς τις εντολές τον ΥποvργειΌυ μετυ.
τέθηκε στη φρουρά της Ζυ.κ15νθον κυ.ι υ.ργότερu. έγρu.φε: ,/Οτυ.ν
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έφθανα στο νησί για να αναλάβω τη νέα μου θέση, άκουσα μία φω
νή να επαναλαμβάνει στα Ιταλικά: Πήγαινε να δεις τον Βολτέρα,
πήγαινε να δεις τον Βολτέρα.... Αυτή η φράση επαναλήφθηκε τόσες
πολλές φορές που με επηρέασε, και ξέροντας ότι η υγεία μου ήταν
άριστη, ανησύχησα για τη πιθανότητα να έχω κάποιο είδος ακου
στικής παραίσθησης. Δεν είχα λόγο να σκέπτομαι τον κ. Βολτέρα,
έναν κάτοικο τον νησιού τον οποίο δεν ήξερα προσωπικά, αλλά
τον ειχα δει μία φορά πριν 10 χρόνια.
«Προσπάθησα να κλείσω τα αυτιά μου ώστε να μπορώ να μιλή
σω με τους φίλους μου, αλλά ήταν αδύνατο. Η φωνή συνέχιζε να
επαναλαμβάνει το ίδιο ξανά και ξανά. Τελικιi φύγαμε από το
πλοίο και εγώ κατευθύνθηκα αμέσως στο ξενοδοχε(ο μου να αδειά
σω τις βαλ(τσες μου, όμως η φωνή συνέχιζε να με βασαν{ζει. Μετά
από λίγο ένας υπάλληλος τον ξενοδοχείον χτύπησε την πόρτα μου
και μου είπε ότι κάποιος κύριος επιθυμούσε να με δει. Τον ρώτησα
ποιος ήταν και μου είπε: Ο κ. Βολτέρα.
«Ο κ. Βολτέρα μπήκε στο δωμάτιό μου και πολύ λυπημένος με
ικέτενσε να τον ακολουθήσω προκειμένου να δω τον γιο τον που
ήταν πολύ άρρωστος. Πήγα στο παιδ{ και το βρήκα να υποφέρει
από επιθέσεις τρέλας με ντελίριο, εγκαταλειμμένο από όλους τους
γιατρούς της Ζακύνθου, κλεισμένο γυμνό σε ένα δωμάτιο. Ε(χε μια
φρικτ·ή έκφραση, η οπο(α γινόταν ακόμα χειρότερη με όλους αυ
τούς τους ήχους σκύλον και άλλων ζώων που έβγαζε. Συνομιλούσε
και μάλωνε με φανταστικούς θεατές.
«Όταν άνοιξα την πόρτα τον δωματίου, μου επετέθη βιαίως αλ
λά δεν κινήθηκα και τον κράτησα από τα χέρια τον. Μετά από λίγα
λεπτά τα μάτια τον έχασαν τη έντονη λάμψη τους, έπεσε στο πάτω
μα και έχασε την δύναμή τον. Τον έκανα μαγνητική θεραπεία και
σε λιγότερο από 30 λεπτά βρισκόταν σε κατάσταση υπνοβασίας. Η
διαδικασία της θεραπε{ας κράτησε 2 μήνες και κατόπιν έγινε κα
λύτερα. Δεν είχε ποτέ ξανά άλλες κρίσεις. »
Με ένα γράμμα τον προς τον Κόντε Γκονέμη (Νικόλα), ο κ.
Βολτέρα, στις 19 Ιοννίον τον 1885, τον ευχαριστούσε που θεράπευ
σε τον γιο τον και τελείωνε ως εξής: «Πριν την άφιξή σας στη Ζά
κυνθο δεν είχα καμία σχέση μαζί σας. Ε(χα περάσει κάποιο χρονι-
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κό διάστημα στη Κέρκυρα σαν εκπρόσωπος του νομοθετικού σώ
ματος α}).ά ποτέ δεν σας μ(λησα 1j ανέφερα κάτι σχετικά με το γιο
μου. Μόνο όταν άκοvσα για την άφιξ1j σας στη Ζάκυνθο 1jρθα να
σας μιλήσω και να σας ικετεύσω να προσπαθήσετε να κάνετε κάτι
για τον γιο μου. Σε εσάς εκ πρώτης, αλλά και στον μαγνητισμό,
οφει'λω τη ζωή τον γιον μου και κρ(νω ως υποχρέωσή μου να εκ
φράσω τις ειλιχριvε(ς μου ευχαριστ(ες και να υπογράψω,
Δικός σας με τρυφερότητα και ευγνωμοσύνη
Δημ1jτριος Βολτέρας (Κόντης Χρυσοπλεύρης)»

Συνυπογράφουν: Διονύσιος Βολτέρας (Κόvτης Χρυσοπλεύρης)
Λάουρα Βολτέρα (σύζυγος χ. Βολτέρα)
Αναστάσιος Βολτέρας (ο θεραπευμένος άρρωστος)
Γ. Βασσu.ρόπονλος
Lorenzo Merc·keιi
Δημήτριος Κόντης Gιιerino (μάρτνρu.ς)»

***********
Μέρος της επίσημης διάλεξης που δόθηκε από τΩν πρόεδρο
του Ιόνιου τμ11ματος της Θεοσοφικής Ετυιρείας είναι το ακόλου
Οο:
• Ας κάνουμε τους εαυτούς μας ϊ.ρήσιμους, διαδίδοντας το
φως που έχει μετu.ληφΟεί σε εμάς.
• Ας μην μείνουμε μόνο στu λc5για.
• Ας προσθέσουμε σε uυτά τη γεμ6τη δύναμη διδuσκuλίu των
'{εγονότων, και u.ν δεν μπορούμε νu. έχουμε μία υποδειγματική συ
μπεριφορά, τουλύ.;,:ιστον ας μη δυισουμε ωτίu. για σκύ.νδuλο.
• Ας ξε-ι.ιν11σουμε διορΟυJ\Ι οντu.ς τα ελu.ττυ�μuτύ. μας, εξu.λεί
φοντας τις u.ν11Οιχες ορμές u.πc5 τις χαρδιές μας.
• Ας προσαρμοστούμε σε μιu. ζω11 εγκράτειας χυι δρu.στηριύ
τητu.ς.
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• Ας ζητούμε συγγνώμη όταν προσβάλουμε και ας συγχωρού
με όντας προσβεβλημένοι.
• Ας αγαπούμε το δίκαιο, τόσο για τον εαυτό μας όσο και για
τους άλλους.
• Ας μισούμε και ας μαχόμαστε ενάντια σε κάθε προνόμιο που
δεν αξίζουμε εμείς, σε σχέση με τους άλλους.
• Ας προωθήσουμε τη λαϊκή εκπαίδευση και ας την κάνουμε
υποχρεωτική, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, τις οποίες μπορούμε να
απελευθερώσουμε από τη δουλεία της ιεροσύνης.
• Ας προστατεύσουμε τα ορφανά και ας υπεραμυνθούμε του
συμφέροντος του αδύνατου και της χήρας.
• Ας αποτινάξουμε την αλαζονεία.
• Ας αναφωνήσουμε με μεγαλόψυχη κραυγή ενάντια στη πορ
νεία, την ακολασία, την κακ11 συμπεριφορά, τις συνέπειες του υλι
σμού και της δεισιδαιμονίας.
• Ας πολεμήσουμε ενάντια στη θανατική ποιν11 και ας αντιπα
θ11σουμε το όνειδος του πολέμου και ακόμα περισσότερο το δικαί
ωμα του ισχυρότερου.
• Ας συμμετάσχουμε στην υπεράσπιση όσων μας προστατεύ
ουν, ελέγχοντας δίχως άλλο τους δημαγωγούς και τους επαναστά
τες που συμπεριφέρονται έχοντας κακά κίνητρα.
• Ας αναγνωρίσουμε την πλατειά και παγκόσμια αγάπη, όχι
μόνον για την ανθρωπότητα αλλά για ολόκληρη τη δημιουργία
γιατί όλα τείνουν προς την Υπέρτατη Αγάπη είτε μέσω της σιωπη
λής είτε μέσω της εκφρασμένης (με οποιοδήποτε τρόπο) αγάπης.
Κουράγιο αδέλφια, ας δώσουμε μία ώθηση.
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Η ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙΤΟΟΧΗΜΑΤΗΣΨΥΧΗΣ
Αικατερίνη Νοτιά
Όλο Υ.αι περισσότεροι άνΟρωποι δοκιμάζουν τη μέΟοδο της
Ρεφλεξολογίας σε μια προσπάΟεια να φροντίσουν τη σωματικ1i,
συναισΟηματιΥ.11 Υ.αι ψυχιΥ.11 τους ισορροπία Υ.αι, μάλιστα, όσοι
αΥ.ολούΟησαν επιμελίJ)ς τις επ.αναληπτικές Οεραπείες της μεθόδου
αυτής, παραδέχονται ότι απόλαυσαν τα ευεργετιΥ.ά της αποτελέ
σματα.
Στον τρίτο τόμο της Μυστικής Διδι.ισκαλι'ας, στη Στάνζα 4, σελ.
127, λέει ΠίJ)ς η ΑνΟρίJJJτινη Μονάδα ντύΟηχε ένα-ένα τα σίJψατά
της <iιστε νu. μπορέσει νu Υ.ατέλΟει στο 7ο φυσικό κοσμικό πεδίο,
zαι μέσα από τις εμπειρίες της ζω11ς να βιίJ)σει τη Δυαδικότητα του
φυσιΥ.ού πεδίου μαΟαίνοντας νu εξισορροπεί τους δύο πόλους των
u.ντιΩέτων Υ.αι όχι μόνο αυτό. Έτσι, στα μισά της 3ης Ρίζας Φυλ11ς
διαχωρίστηΥ.αν τα φύλα σε άρρεν και 01μυ και ολοκληρίJJ0ηκε η
οστέινη φύση του ανθρίJι,ωυ. Ο Πνευματικός άνθρωπος, ο Στοχα
στής, ντύΟηκε με τα 7 σίJψατα, όσα και τα πεδία από την ύλη των
οποίων περνούσε Υ.ατά την Υ.αΟοδιΥ.11 του πορεία.
Επί του Οέματος αυτοί-, η Άννη Μπέζuντ αναφέρεται στο βι
βλίο της «Η Εξέλιξη της Ζωής και της Μορφ1jς», σελ. 109-11. Μας
λέει ότι Υ.ατύ. την εξέλιξη των μορφίJιν υπάρχουν δύο μεγι:ί.λu τόξα.
Στο πρίJηο 11μισυ, zu.τιόν τόξο, Ω Ισ[)ά()α παρέχει στην Υ ΛΗ δυνά
μεις κυ.ι χα()U.Υ.τηριστιzές ιδιότητες, ονομαζόμενε; Τάτψu.ς. Στο
δεύτερο ήμισυ, ανιόν τόξο. διu.πλάΟει τις Δυνι1.μεις και τις ιδιότη
τες αυτές σε ΟΧΗΜΑΤΑ, δηλu.δή σε οργανωμένους φορείς. Τα
επτά u.υτύ. οχ11μu.τu. είναι τρία ΑνίJηερu.: ΜοναδιΥ.ό - Πνευματιχ<>
- ΒουδιΥ.ό χu.ι τέσσερα Κατι!ηεuα: Νοητικό - Αστρικό ή Σι!ιμα των
Συγzιν11σεων - ΑιΟψι·ι.6 Υ.υ.ι Φυσιzό Σι!ιμα.
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Τα τρία Ανώτε
ρα σώματα δεν
αρρωσταίνουν,
είναι
σώματα
πνευματικά. Τα
Εvοeατικό
J/Ί
J
.
τέσσερα Κατώ
ρ Y/.MY,V.r,,,,/,.,,4'-W/R#,H'/,i:, :�G,;',1',IWP,-,//-,W;l{{/,W✓,fHf,.
τερα
(φυσικό,
AWtrt�
αιθερικό, συναι
vοnτικό
σθηματικό και
ιιιιιιιιnuaιΙιtηήltΙΙIIΙΙΙΙIUΙf
νοητικό) είναι
δομημένα από
. Κατwτteο vοnτικό
ιικιιιιιι,ι"ι"ιι•ιιιιιιtιιιιιιιιf.,
την ύλη των Σε
ληνιακών
Κυ
ρίων
(Πίτρις)
και φέρνουν μα
ζί τους τον σπό
ρο της αρρώ
στιας. Το σημε
ρινό μας θέμα
όμως δεν είναι
εντελώς εσωτερικής φύσης, γι'
αυτό δεν θα ασχοληθούμε με τα προαναφερθέντα. Το κυρίως θέ
μα μας είναι η δουλειά που κάνει η Ρεφλεξολογία επάνω στα τέσ
σερα κατώτερα και πιο υλικά σώματα του ανθρώπου. Αυτό θα μας
γίνει κατανοητό αν απαντήσουμε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Πώlα τnς-

Εκόn?ιwσm-

1. Τι είναι η Ρεφλεξολογία;
Η Ρεφλεξολογία είναι μια πανάρχαια τέχνη, μια αφάρμακη θε
ραπευτική μέθοδος η οποία εξασκείται με συγκεκριμένες πιέσεις
στα πέλματα των ποδιών. Τα πόδια βρίσκονται στο τελευταίο
άκρο του κυκλοφορικού συστήματος όπου εκεί γίνεται η συσσώ
ρευση των τοξικών κρυσταλλικών αποθεμάτων του οργανισμού.
2. Από πού προήλθε η τέχνη της Ρεφλεξολογίας; Η Ρεφλεξολογία ήταν γνωστ11 στους Κινέζους από το 5000 πΧ.
Επίσης ήταν γνωστή στους Αιγύπτιους και τους αρχαίους Έλλη-
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νες. Μάλιστα έχουν βρεθεί :;ταραστάσεις :;τάνω σε αγγεία όπου
ωτει,ωνίζουν την άσχηση Ρεφλεξολογίας από τον θερα:;τευηj στον
δέχτη. Το ρ1jμα «θεραπεύω» σημαίνει υπηρετιΔ. Από το ριjμα αυτό
είχαν πάρει χαι το όνομά τους οι θεραπαινίδες στην αρχαία Ελλά
δα. Ο θεραπευηjς :;ταρείχε με πολύ αγάπη προς τον συνάνθρωπό
του τη γνίJ)ση που κατείχε για το ανθρώπινο σιόμα, και μέσω αυτ1jς
της γνίJ)σης πίεζε σι•γχεκριμένα σημεία στα πέλματα των ποδιών
του ασθεν1j.
3. Ποια η σχέση της με το ανΟρώπινο σίJψα;
Όλοι οι Οεραπευτές χαι όλο χαι περισσότεροι γιατροί παραδέ
χονται ότι ο άνθρωπος είναι ένα σύνθετο ον που αποτελείται από
σίJψα, συναίσθημα χαι νου. Ο νους είναι ισχυρότερος όλων και
ε:;τιδρά στο συναίσθημα, χαι το συναίσθημα με τη σειρά του στο
σu'ιμα. Το uνθρίJJπινο σίJψα έχει διπλ1j υπόσταση. Αποτελείται από
το ενεργειαχό και το φυσιχό σίJψα. Το ένα είναι πλεγμένο μέσα
στο άλλο χαι τα δύο μαζί είναι αδιαχιiφιστα. Όταν το ενεργειακό
σίJψα μπλοχαριστεί, το φυσικό σιiψα εκδηλιiJνει αρριiJστια.
Οι επισηjμονες έχουν φωτογραφίσει το ενεργειαχό σιiιμ α και
γνωρίζουν ότι υπάρχει σε κάΟε ζωντανό οργανισμό. Στην Ανατολ1j
το ονομάζουν αιΟεριχό σίJψα ενίJJ στη Δύση το ονομάζουν βιοε
νεργειαχό. Το ενεργειαχό zαι το φυσιχό σιiιμ α χωρίζονται σε δέ
χα ενεργειαχές ζιiινες. Έτσι λοιπόν έχουμε πέντε ζιiη1ες δεξιά και
:;τέντε αριστερά, οι οποίες διασταυριiινονται στην περιοχ1j του λαι
μού. Όταν αυτές οι δέχα ζίJη1ες είναι ανοιχτές και ελεύθερες χαι η
ροή της ζωτικ1jς ενέργειας χυλάει ανεμπόδιστα μέσα, έξω και γύ
ρω από το φυσιχό σιiψα, τότε αυτό είναι υγιές, σφριγηλό, δυνατό,
ιιναπλάΟει εύχολα τα χύπαι.>ά του χαι Οεραπεύεται μόνο του.
Οι δέχα ενεργειαχές ζιi1Vες χαλύπτουν μέσα στην περιοχ1j τους
όλο το φυσιχό σίJψα χαι επομένως όλα τα συσηjματα των Ο!)γ<.i
νων. των νεύρων. των μυu'Jν, των γαγγλίων, των πελμάτων, του
οστιχού σχελετού, του zυχλοφοριχού συστήματος κu.ι των υπολοί
πων οργάνων που απαρτίζουν το cρυσιχό σιiιμα. Οι ζιiJνες αυτές
αρ;,:ίζουν από το κεφάλι, διu.στu.υριiινονται στον λαιμό χαι χαταλή
γουν στα πέλματα των ποδιιϊιν μας. Επομένως, τu. πόδια μας είναι
ο χαΟρέπτης της υγείας του φυσιzού σίJψu.τος χαι οι u.ρριi>στιες
του uντανu.zλίJιντu.ι στα πέλματα.
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4. Πώς επιδρά επάνω στο σώμα μας;
Η Ρεφλεξ" ολογία είναι αφάρμακη θεραπευτική μέθοδος χωρίς
παρενέργειες. Δεν κάνει ιατρικές διαγνώσεις, ούτε συστήνει φάρ
μακα. Στα ελληνικά ονομάζεται ανακλαστικ11 ζωνοθεραπεία ενώ
στα αγγλικά reflexology, από το reflex (αντανακλώ). Στις Ανατολι
κές χώρες η αφάρμακη αυτή μέθοδος θεραπείας δεν ξεχάστηκε
ποτέ. Στις Δυτικές χώρες δόθηκε έμφαση στις ανακαλύψεις της
Χημείας και στην πληθώρα των φαρμάκων που προέκυψαν. Τα
νέα αυτά φάρμακα υπήρξαν σωτήρια για πάρα πολλά χρόνια για
την αντιμετώπιση ασθενειών που κατά καιρούς θέριζαν την αν
θρωπότητα, όπως η φυματίωση, τα αφροδίσια νοσήματα και διά
φορες μεταδοτικές αρρώστιες.
Τους τελευταίους αιώνες παρατηρ11θηκε ότι το φυσικό σώμα
από τη συνεχή παροχ11 φαρμάκων πολλές φορές μπλοκάρεται και
τοξινώνεται ανεπανόρθωτα. Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος
και παρατηρούμε ότι το ίδιο φάρμακο ωφελεί μεν συγκεκριμένα
όργανα αλλά μπορεί να βλάπτει το σώμα κάπου αλλού. Αυτή η πα
ρατήρηση δημιούργησε την ανάγκη να θυμηθούμε παλαιές αφάρ
μακες τεχνικές θεραπείας
\ ;
και αποκατάστασης της
\ .1
υγείας μας. Έτσι θυμ11θη
!
κε ο άνθρωπος την ομοιο
,,_
-� παθητικ11, την ιριδολογία
και λοιπές αφάρμακες θε
'-��lj
-,.IJ:., ι..
t
ραπείες πολύ γνωστές από
�'
αρχαιοτάτων χρόνων.
5. Τα οφέλη της είναι πολ
·λαπλά;
r.}i
}:;"�,
Α) Με τις συγκεκριμένες
υΧΙι
'fr'
fi., .:'
-.;'_'!
� \"--- πιέσεις στο πέλμα επανα
ι:..,"':..;'<..
φέρει την ανεμπόδιστη ροή
..
,
"'"";)
F
rJJ�
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της
ζωτικής ενέργειας στον
�
Ci
-1
,.
οργανισμό,
ανθρώπινο
----, ,,··-�.....-► ι--βοηθώντας τον να- βρει την
ισορροπία του και επομέ
νως τη χαμένη του υγεία.
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Β) Έzει τη δυνατότητα της πρόληψης - το πρόβλημα εμφανίζε
ται στα πέλματα πριν ακόμη εξωτερικευθεί στο φυσικό σώμα. Αν
από τα νεανικά μας χρόνια κάναμε στο σώμα μας μια συνη1ρηση
όπως κάνουμε στο αυτοκίνητό μας κάθε έξη μ11νες, το σώμα μας
δεν θα 11ταν ταλαι;τωρημένο και καταπονημένο με την πάροδο των
χρόνων. Αν κάναμε αυτή τη συνη1ρηση στο νευρικό μας σύστημα,
στο λεμφικό και το απεκκριτικό, τότε όλος ο οργανισμός θα μας
υπηρετούσε εν υγεία και ευεξία. Και ας μην ξεχνάμε ότι ένα σώμα
υγιές ταυτίζεται με ένα νου υγι11 και με ένα συναίσΟημα υγιές.
Γ) Επιδρά μέσα από τις δέκα ενεργειακές ζ<Δνες και στις συ
ναισΟηματικές φορτίσεις του ανθριΔπινου σώματος. Μέσω του
ηλιακού πλέγματος, της υπόφυσης και των άλλων αδένων του σώ
ματος μπορεί να ξεμπλοχάρει συναισθηματικά φορτία και να εκ
μηδενίσει κυριολεκτικά το άγχος, ;του δεν είναι τίποτε άλλο από
μια κατάσταση του νευρικού μας συστήματος, την οποία πολλές
φορές κουκουλύ:ινουμε με χάπια για τις αϋπνίες, τους πονοκεφά
λους, τους στομαχόπονους, τις κολίτιδες, τα αυχενικά χλπ.
6. Τι αισΟανόμαστε όταν κάνουμε Ρεφλεξολογία;
Όταν κάνουμε Ρεφλεξολογία, το πρύηο που αισΟανόμαστε εί
ναι χαλάρωση και ανακούφιση. Χαλάρωση σημαίνει αφ11νομω
στη φροντίδα και την ανθρώπινη αγάπη ενός άλλου ανθρύ>που. Σε
πρύηη φάση η χαλάρωση δίνει τη δυνατότητα στο νευρικό, το μυϊ
χό χαι τα άλλα συση1ματα του οργανισμού να ξεμπλοκαριστούν
και να αποχαταστήσουν την χαμένη τους ενέργεια. Το νευρικό σύ
στημα φορτίζει τις μπαταρίες του, το μυϊκό αποτοξινύ:�νεται από το
γαλαχτικό οξύ και την κούραση, και το απεκκριτικό αποβάλλει τα
οξέα που κατακαίγουν τους μύες χαι τα όργανα. Η χαλάρωση που
νοω'JΟουμε λοιπόν εφάπτεται της υγείας όλων των συστημϊιτων του
οργανισμού μας. Επιπλέον, το ενεργειακό ούψα του ρεφλεξολό
γου έρχεται αναπόφευκτα σε επαφ11 με το ενεργειακό σύιμα του
πάσχοντος και δημιουργείται μια αντuλλαγ11 ενεργειύ>ν όπου και
οι δυο βγαίνουν κερδισμένοι. Ας Ουμηθούμε ότι Οεραπεύω σημαί
νει υπηρετύJ, και υπηρετύι σημαίνει προοφι::ρω. Μόνο έτσι είναι
δυνατή η Οεραπεία του ανΟριfιπινου όντος οε σuJμα, ουναίσΟημα
χαι νου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ
Ρ. Λίβιγκστον
(Απόσπασμα)
Το αίσθημα του ωραίου, του κάλλους, διέτρεχε ολόκληρη τη ζωή
των αρχαίων Ελλήνων και σαν προζύμι την μεταμόρφωνε. Θα επικα
λεστούμε τη μαρτυρία του Χάινε που με εξαιρετική πικρία αντιπα
ραθέτει αυτό που ονομάζει «ζοφερό, πενιχρό, ασκητικό, υη:έρ-πνευ
ματικό Ιουδαϊσμό των οπαδών του Ναζωραίου» με την «ελληνική ευ
φροσύνη στον έρωτα του κάλλους και το δροσερό θέλγητρο της ζω
ής» (Gutter imp Exit). Κρίσεις σαν αυτές βαραίνουν αλλά είναι κα-
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λύτερα να πάμε στη λογοτεχνία των Ελλ1jνων και να δούμε εκεί πό
σο το αίσθημά τους για το ωραίο διαπερνούσε όλα. Κοίταξε τα ονό
ματά τους και σύγκρινε ως προς το ωραίο τα: Αριστοκράτης (ευγενι
κ1j δύναμη), Κλεομένης (φημισμένη ισχύς), Αριστονόη (ευγενικός
νους), Ασπασία (η καλόδεχn1). Εξέτασε τις τυχαίες α.ι-τρομελέτητες
εκφράσεις τους και δες πόσο μια ασύνειδη χάρη τις μορφοποιεί. Οι
Έλληνες άγγιζαν κάΟε περιστατικό της ζω1jς, οικείο 1j απίθανο, με
ομορφιά. Ακόμη και ένα παρατσούκλι. Μπορούσε να είναι κάτι που
γίνεται κάθε ιΔρα της ημέρας σε ένα παραθαλάσσιο χωριό, χωρίς να
έχουμε παραn1ρ1jσει σε αυτό τίποτε το αξιοσημείωτο. Ο Όμηρος
έλεγε:
«Και μπαίνοντας μες στο βαθύ λ ιμ άνι, τα πανιά τους διπλιύνουν
και μες στο γοργ<i καράβι τ' απιθώνουν, όξω κι αυτοί τους βγαίνουνε
πα στου γιαλού την άκρη. »
(Ιλιά.δα, Α 432, μετ. Α. Πάλλη)
Πόσο ποιητικό φάνηκε το απλό περιστατικό, έτσι ακριβόJς ειπω
μένο! Ο Όμηρος με τούτο τον τρόπο έλεγε πάντοτε τα πράγματα.
Κω δεν είναι μόνο ο Όμηρος σε τούτο. Το ίδιο γίνεται με κάΟε
, Ελληνα ποιητή. Η Σαπψ/J περιγράφει ένα μ1jλο που έμεινε αμάζευ
το επάνω στο δένδρο:
«Μονάzο κοκκινίζει το γλυκόμηλο στην άκρη του κλωνιού,
στο πιο ψηλό του μέρος.
Το ξέχασαν οι μηλοσυηέκτες.
Μα όχι, δεν το ξέχασαν, δεν μπορούσαν να το φτάσουν.»
Το Οέμα είναι ασ1jμαντο και η γλό1σσα α.,-τλ1j, κι όμως οι τέσσερις
αυτοί στίχοι είναι UQΚετοί για να κύ.νουν την τύχη ενός ποιηηj. Με
τάφρασέ τους στα Αγγλικά και αμέσως μαραίνονται, μένουν χωρίς
zρόψα σαν το χρυσάφι της μαγικ1jς ιστορίας που μετατρεπόταν σε
μαραμένα φύλλα. Αυτ<i το άγγιγμα του ωραίου εξηγεί ένα χαρακτη
ριστικό niς ελληνικής λογοτεχνίας που δεν το εκτιμούμε πάντα αρ
κετά. Τη συγκρατημένη τελειότητα στο ύφος. Σε ποικιλία και διάτα
ξη, σε δύναμη φαντασίας, σε παιχνίδι φανταστικού, η δική μας λογο
τεzνίu. είναι τουλύ.χιστον ίση με αυτήν. Αλλύ. ανόμοια προς την ελλη
νικ1j, δεν κρu.τιέτu.ι σε υψηλό u.διύ.πτωτο επίπεδο τέλειου ύφους.
Πόσο πoJJcά έργα με άσχημο τέλος μύ.ς έχουν αφήσει οι Γουόρ
σγορΟ, Βύρων, Κητς, Τέννυσον, Μπράουνιγκ. Ο ίδιος ο Σαίξπηρ δεν
είνu.ι άψογος. Από όλους τους μεγάλους πuιητές μας ίσως μ<iνο ο
ΜΟ,των χu.ι ο Πόουπ μπορούν νυ. καυχηθούν για ύ.ψογη λαμπρότητα
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ύφους. Αλλά οι Έλληνες ποιητές είναι όλοι σαν τον Πόουπ και τον
Μίλτωνα - μιλώ μόνο για το ύφος στο στενό του νόημα.
Ακόμη και όταν η σκέψη είναι ασήμαντη και η γλώσσα όχι λα
μπρή, η τεχνική επεξεργασία είναι πάντα καλή. Τα πριονίδια του ερ
γαστηρίου σκουπίστηκαν από το στίχο, οι άκρες κλαδεύτηκαν και
στρογγυλεύτηκαν, το όλο χρωματίστηκε και στιλβώθηκε. Και αυτή η
λαμπρότητα της τεχνικής διαπερνά πέρα ως πέρα σχεδόν την ελληνι
κή λογοτεχνία. Γενικά η ελληνική αίσθηση του ωραίου επαναστα
τούσε εναντίον κάθε αφιλοκαλίας και θα συμφων11σουμε με τον
Οράτιο - καλό κριτή σε τέτοια πράγματα - όταν έδειχνε ότι οι
Έλληνες ήταν ανώτατοι δάσκαλοι της καλλιτεχνικής ευγλωττίας, και
έλεγε στους νεαρούς μαθητές του: «Σεις μέρα και νύκτα να αναδι
φάτε τα Ελληνικά πρότυπα»
Όλα αυτά μαρτυρούν την εξαιρετικά υψωμένη δύναμη κάλλους
στον αρχαίο Έλληνα. Υπάρχει γι' αυτό μια μικρ11 μαρτυρία. Εννο<tl
αυτό που είναι συνήθως γνωστό ως «αισθητική ηθική» του Ελληνι
σμού. Πραγματικά περιορίζουμε το ωραίο στην προσωπική εμφάνι
ση, το τοπίο, τη λογοτεχνία και σε κάτι που ονομάζεται τέχνη. Ο
Έλληνας έδινε στο κάλλος πολύ ευρύτερη σκοπιά. Το άπλωνε στην
ηθική. Εκεί όπου εμείς μιλούμε για το αγαθό, εκείνος ήταν έτοιμος
να χρησιμοποιήσει τον όρο κάλλος. Εκεί όπου μιλούμε για το κακό,
εκείνος ήταν έτοιμος να βάλει τον όρο άσχημο. Ήταν όμορφο, «κα
λόν» στα μάτια του αν ένας πολίτης πέθαινε για την πατρίδα του, αν
ένας άνθρωπος έδειχνε σεβασμό για την ευσέβεια, αν μια κυβέρνη
ση ήταν λαμπρή. Νίκη, εγκράτεια, ευφράδεια, η τιμωρία του κακού,
ειλικρίνεια, φρόνηση, προθυμία να ακούσεις τη φρόνηση, δεν ψαν
μόνο καλά, ήταν ωραία. Ο Άγγλος θα 11θελε να θαυμάζει αυτές τις
αρετές και να τις εξυμνεί. Ο Έλληνας μίλησε γι' αυτές σαν να του
έδωσαν τις ίδιες συγκινήσεις που του έδινε η θέα ενός όμορφου αν
θρώπου.
Δεν πρέπει να σπρώξουμε πολύ μακριά αυτό το επιχείρημα. Με
τον καιρό, το «καλός» έχασε σχεδόν την αρχική του σημασία και οι
Έλληνες το χρησιμοποιούσαν σαν αόριστο όρο για έπαινο. Αλλά το
γεγονός και μόνο ότι το χρησιμοποιούσαν με ευρύτερο νόημα, δεί
χνει ορισμένη ιδιοσυγκρασία, κάποιο τρόπο να αισθάνεσαι τη ζωή,
μια τάση να βρίσκεις ομορφιά σε πράγματα στα οποία δε;ν θα σκε
φτόμασταν να την βρούμε, να την βλέπεις και να την προσδοκάς πα
ντού. Ακριβώς όπως μερικοί άνθρωποι αισθάνονται περισσότερο
από άλλους τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, μια μεταβολή του ανέμου,
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τον ανφ..ιο zαιρό, μια αύξηση του ηλεκτρισμού στον αέρα, έτσι και
οι Έλληνες αισθάνονταν την ομορφιά περισσότερο από εμάς, απο
κρίνονταν στην παρουσία της με πιότερη ετοιμότητα, και ένιωθαν
πιότερο πόνο από η1ν απουσία της.
Έχοντας μια τέτοια μαρτυρία στη διάθεm1 τους, δεν είναι εκπλη
zτικό που οι προπάτορές μας κατέληξαν στο συμ.ι-τέρασμα ότι πάνω
από zάΟε άλλο οι Έλληνες 11ταν άνθρωποι αφοσιωμένοι στην αισ Οη
τιz11 zαλλιέργεια. Ήταν φυσικ11 άποψη που μπορούσε να τη στηρίξει
zανείς zαι τόσο πολύ αληθιν11, όσο μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε
εμάς zαι τους αρ;,:αίους ,Ελληνες είναι η zατώτερη αίσθηmi μας για
το ωραίο. Αλλά εκείνοι που η1ν υποση1ριξαν ξέχασαν ότι οι Έλλη
νες, όπως είναι φανερό, χα.τα.πιάνονταν με πολλά πράγματα εκτός
από το ωραίο, και με πολλά ξένα προς αυτό. Ο κλασικός ποιηηiς
έχει η1ν ικανότητα να μας μεταφέρει απλώς σε μια σκηνή και να μας
αφψ ει μέσα στην ομορφιά της. Ο σύγχρονος είναι βέβαιο ς ότι η
ιδιάζουσα συγκίνηση της σχην11ς Οα μας χάνει να ανασχιρη1σουμε.
Έτσι η Σαπφu'ι προσφωνεί, μόνο, τον Έσπερο (απόδ. Θρ. Σταύρου):
«'Εσπερε που φέρνεις όλα, όσα σκόρπισε η λαμπερ11 αυγ11,
φέρνεις το πρόβατο, φέρνεις την αίγα.
φέρνεις πίσω στη μητέρα το παιbί.»
1

Ο Βύρων, παίρνοντας την ίδια ιδέα, γράφει:
«Όλα του χόσμου τα χαλά, , Εσπερε, εσύ τα φέρνεις.
Κονάχι στον χα.τάκοπο, τροφ11 στον πεινασμένο,
της πουλομάνας τη ζεστ11 φτερούγα στο μικρό της,
στο βόδι το καματερό το ποθητό παχνί του.
Ό,τι γαλ11νιο του τζακιο ύ τις πέτρες τριγυρίζει,
ό,τι ακριβό οι εφέστιο ι θεοί στην προστασία τους έχουν,
ολόγυρά μας η α,-ταλή Οωριά σου τα μαζεύει.
Φέονεις εσύ και το πυ.ιδί στην αγκαλιά της μάνας.»
Ο zλu.σιzός ποιηηiς δίνει το κείμενο, ο νει/περος το αναπτύσσει.
Ο κλασικό; μας δείχνει τη σκην11, ο νεu'περος εξηγεί τι αισθήματα
Οα προκαλούσε. Ο Όμηρος δεν δίνει υπομνηματισμούς α)J.ά μιλά
μόνο για τα ύ.στρu.:
«Πu'ι; τ' άστρα απάνω ολόλαμπ()υ., με το λευκό φεγγάρι στη μέση
του;, φεγγοβολούν σαν τύχει χu.λοσύνη»
(Ιλιύ.δu. Θ, 555-6, μετ. Α. Πύ.)J.η).
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Τόσο μακριά προχωρεί ο κλασικός αλλά όχι μακρύτερα. Μας
δείχνει τη σκηνή γενικά, χωρίς πολλές λεπτομέρειες, αλλά αφήνει σε
εμάς να προσφέρουμε την κατάλληλη συγκίνηση. Και επειδή πολλοί
αναγνώστες δεν έχουν συναισθήματα να δώσουν, είναι ικανοί να θε
ωρήσουν ότι ο κλασικός ποιητής είναι αναίσθητος και κρύος. Ένα
άλλο αποτέλεσμα της κλασικ11ς μεθόδου μπορούμε σύντομα να υπο
δείξουμε. Αυτό δίνει ως ένα σημείο την απάντηση στην άποψη ότι οι
αρχαίοι Έλληνες δεν πρόσεχαν τις φυσικές καλλονές. Τις πρόσεχαν
αλλά δεν ραψωδούσαν πάνω σε αυτές. Ο Όμηρος μιλά τόσο ήρεμα
(Οδύσσεια 1, 132-3, 140-1,147) για τα:
«Λιβάδια κοντά στις όχθες της αφρισμένης θάλασσας, μαλακά,
νερένια λιβάδια. »
Ή για την πηγή:
«Στην κεφαλή του λιμανιού τρέχει ολοκάθαρο νερό, πηγή κάτω
από σπηλιά» , ή για τα:
«Μακριά κύματα που κυλιούνται στην ξηρά» , που δεν προσέχου
με τις λέξεις ούτε παρατηρούμε πόσο τέλεια υποβάλουν το θέλγητρο
των λιβαδιών από νερό, και των διάφανων πηγών, και των μακριών
κυμάτων που κυλιούνται στα ακρογιάλια του Αιγαίου.
(Πηγή: Το Ελληνικό Πνεύμα και η Σημασία του για εμάς)

3S
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Κάλλος - Καλοσύνη
Μην χαλλωπίζεσαι εξωτεριχά αλλά στους τρόπους συμπεριφο
ράς σου φρόντισε να εμφανίζεσαι καλά με αξιοπρέπεια.
Θαλ,ίς
Το χάλλος είναι τυραννία βραχυχρόνια.

Σωκράτης

Το χάλλος χαταχτάει τους άλλους, προκαλώντας και κερδίζο
ντας την εύνοιά τους.
Ηλιόδωρος
Το κάλλος είναι δι/,ρο Οαυμαστό της φύσης

Όμηρος
Το κάλλος είναι η χαλύτερη συστατιχ1i επιστολ1i

Αριστοτέλης
Ο ΗράΥ.λειτος έλεγε ότι η καλοσύνη είναι εκείνη που μας φέρ
νει στο καλό όνομα από την πλέον συντομότερη οbό.
Διογένης Λαέρτιος
Πιο πολλοί με την εξάσχηση στο να πράττουν το καλό, παρά
από φυσιχού τους γίνονται.
Δημόκριτος
Όταν ο Οεός επιΟυμεί να ευνο11σει μια πόλη, κάνει σε αυηi κα
λούς πολίτες. Όταν δε, αντίθετα, επιΟυμεί για νu. την κωu.τρέξει,
u.φυ.ιuεί υπό u.υτήν τους χαλούς πολίτες της.
Πλάτων
Κu.λλον11 συνοbευόμενη υπό τη φρόνηση, Οu.υμάζετu.ι. Χωρίς
δε u.υηiν, πιο πολύ έβλu.ψε τον κάτοχό της πυρά τον ωφέλησε.
Ξενοφών
Ωρu.ίος είναι ο Ορίu.μβος της πλu.στικότητu.ς του σοΊματος, αλλά
πιο ωρu.ίος είναι εzείνος της ψυ;,:ής μας και του πνεύματος.
Ισοκράτης
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(Ιστορικές Μνήμες)

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΜΉ
ΤΩΝΑΘΗΝΩΝ
Γεώργιος Σιβρής
Όπως διαβάζουμε στα ιστορικά κείμενα, οι Έλληνες, αν και
ήσαν λιγότεροι από τους Πέρσες, κατόρθωσαν να τους νικήσουν
και όχι μόνο αυτό, αλλά πήγαν και στην Ασία και ελευθέρωσαν τις
ελληνικές πόλεις από τον Περσικό ζυγό. Την αρχηγία στους πολέ
μους κατά των Περσών είχαν οι Αθηναίοι. Δεν πολέμησαν όμως
μόνοι. Τους βοήθησε η Σπάρτη και άλλες ελληνικές πόλεις. Όλες
έστελναν χρήματα και πλοία. Είχαν δημιουργήσει δηλαδή οι
Έλληνες μια συμμαχία με αρχηγούς τους Αθηναίους. Αργότερα
όμως, όταν έλειψε ο Περσικό κίνδυνος, οι Σπαρτιάτες και οι άλλοι
Πελοποννήσιοι έφυγαν από την συμμαχία. Έμειναν μόνο τα νησιά
και άλλες παράλιες πολιτείες. Επειδή δε είχαν τελειώσει οι πόλε
μοι, οι σύμμαχοι των Αθηναίων δεν έστελναν πια στόλο και στρα
τό αλλά μόνο χρήματα. Με τα χρ11ματα αυτά οι Αθηναίοι έκαναν
πλοία και έτσι μια ημέρα βρέθηκαν με πολύ ισχυρό στόλο. Τώρα
οι σύμμαχοί τους αναγνώριζαν τους Αθηναίους σαν ηγεμόνες από
ανάγκη. Έτσι καθιερώθηκε η Αθήνα ως η κυρίαρχη δύναμη όλων
των συμμάχων, καθότι είχαν γίνει η πρώτη δύναμη και στη θάλασ
σα. Η ηγεμονίας τους ήταν αναμφισβ11τητη.
Μετά το θάνατο του Κίμωνα, τη διοίκηση ανέλαβε ο Περικλ11ς,
ο γιος του στρατηγού Ξανθίππου. Ήταν ένας άνθρωπος ευφυής,
απλός και εύγλωττος. Συνετός πολιτικός που ποτέ δεν έκανε τίπο
τε χωρίς να το σκεφθεί. Με τη δημιουργική δραστηριότητά του κα-
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τόρθωσε να λαμ:;τρύνει την Αθιjνα. Τα χριjματα που έπαιρνε α.ι-τ;ό
τους συμμάχους τα διέθετε για να χοσμιjσει την πόλη με λαμπρά
μνημεία. Τα μνημεία αυτά φιλοτέχνησαν ο έξοχος Φειδίας και άλ
λοι χαλλιτέχνες. όπως ο Ιχτίνυς χαι ο Καλλικράτης, πάντοτε υπό
την εποπτεία του Φειδία. Τα σπουδαιότερα από αυτά τα μνημεία
1jταν:
Α) Ο ΠαρθενίJη1ας, ο ναός της Οεάς Αθηνάς με το χρυσελεφά
ντινο άγαλμά της, χτισμένος επάνω στο λόφο της Ακρόπολης από
πεντελιχό μάρμαρο.
8) Τα Προπύλαια στην είσοδο της Αχρόπολης.
Γ) Το Ερεχθείο και πολλά άλλα.
Στο Σούνιο είχε χτίσει ναό στον Ποσειδιϊινα και στην Ελευσίνα
ναό της Δήμητρας. Δεν φρόντιζε όμως ο Περικλ1jς μόνο για το
στολισμό της πόλης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε και για τα γράμ
ματα και τις τέχνες, και ανέλαβε υπό την προστασία του όλους
τους σοφούς χαι τους ποιητές, όπως χαι τους μεγάλους καλλιτέ
χνες. Στην εποχ1j του 1jχμασαν όλες οι τέχνες, οι επιστ1jμες και η
φιλοσοφία, χαι έζησαν μεγάλα πνεύματα όπως ήταν ο Σωκράτης,
ο Σοφοχλ1jς, ο Ευριπίδης, ο Θουκυδίδης, ο Ιπποκράτης, ο Πλάτων,
ο Αριστοτέλης χα. Η ΑΟιjνα τι5τε είχε τόσο δοξασΟεί, που συνέρ
ρεαν από όλα τα μέρη άνΟρωποι για να Οαυμάσουν το μεγαλείο
της χαι να ωωύσουν τα σοφά λόγια όλων των μεγάλων φιλόσο
φων. Ήταν τόσο περίφημη η εποχ1j εχείνη ίJJστε ονομάστηκε «χρυ
σούς αιίJ>ν του Περικλέους».
Η δόξα χαι η πρόοδος που απέχτησε η Αθήνα κίνησε, όμως, το
φθόνο χυ.ι τη ζηλοτυπία της Σπάρτης χαι γενιχά της Πελοπονν1j
σου. Αυτοί που χυ.τόρΟωσαν να νιχ1jσουν του Πέρσες κυ.ι να bοξα
σΟούν τόσο. τύφα φΟονυύσαν ο ένας τον άλλο κu.ι ζητούσαν αφορ
μή να χηρύξουν εμφύλιο πόλεμο. Η u.φορμ1j δεν άργησε να φανεί,
χυ.ι έτσι χηρύχΟηκε ένας χαταστρεπτιχός πόλεμος που κράτησε 27
χρόνια χυ.ι ονομάστηκε Πελοποννησιακός. Και τούτο διότι όλες οι
πόλεις της Πελοποννήσου με επικεφαλής τη Σπάρτη κίνησαν στον
πόλεμο εναντίον των ΑθηνίJιν. Η μεγύ.λη ναυτική δύναμη της Αθή
νας έβλαπτε τα συμφέροντα των πόλεων της Πελοποννήσου, και
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έτσι ενώθη�αν όλες εναντίον των Αθηνών. Η καταστροφ11 ολοκλη
ρώθηκε με την μεγάλη επιδημία που ενέσκηψε την εποχή εκείνη
στην Αθ11να, και αποδεκάτισε τον κόσμο.
Η ασθένεια αυτ11 πρόσβαλε και τον Περικλή. Έτσι, το φθινό
πωρο του 429πΧ, δηλαδ11 το τρίτο έτος του Πελοποννησιακού πο
λέμου, πέθανε ο μεγάλος αυτός άνδρας που πρόσφερε τόσα πολλά
στην πόλη των Αθηνών. Ο θάνατός του )Ίtαν η μεγαλύτερη συμφο
ρά για τους Αθηναίους. , Η ταν η αρχ11 της καταστροφής της πόλης
των Αθηνών.
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Από την Άχρονη Σοφία
(Φιλολάου του Πυθαγόρειου, Αποσπάσματα)

Ο Φιλόλαος βεβαι<JJνει αυτό ;του μόλις είπα, με τα ακόλουθα λό
για: «Εκείνο; που ελέγχει και κυβερνάει το καθετί είναι ένας θεός
που είναι ξεχωριστός, αιυ'Ίνιος, αμετάβλητος, αυτούσιος και διαφο
ρετικό; από τα ά)J,α πράγματα.»
(Φίλων, Περί Δημιουργίας του Κόσμυυ, 24)
Δεν ;τρέπει να υποΟέτεις ότι οι φιλόσοφοι αρχίζουν από αρχές
;του υποτίΟεται ότι είναι αντίθετες. Αυτοί γνωρίζουν την αρχ11 πάνω
α,-τό τα δύο στοιχεία, όπω; αναγνωρίζει ο Φιλόλαος όταν λέγει ότι ο
Οεός είναι εκείνος που δίνει υπόσταση στο πεπερασμένο και το
ά,πιρο. Αυτός δείχνει ότι μέσω του πεπερασμένου, κάΟε συνδυα
σμένη σειρά πραγμάτων προσεγγίζει περαιτέρω προς την ενότητα,
και μέσω του άπειρου παράγονται οι καη/ιτερες σειρές.
, Ετσι ακόμη χαι πάνω α,-τό αυτές τις δύο αρχές τοποΟετούν τη μό
νη και zωριστ11 αιτία που ξεχωρίζει από τα πάντα λόγω της εξοχότη
τάς της. Αυτή είναι η αιτία την οποία ο Αρχίνετος αποκαλεί αιτία
προ της αιτίας, και για την οποία ο Φιλόλαος με θέρμη επιμένει ότι
είναι η αρχή των πάντων, και ο Βροντίνος λέει ότι σε δύναμη και με
γαλείο ξεπερνάει χάθε λογική και ουσία.
(Συριανός, Εις τα Μετά τα Φυσικά, Ι.ΧΙΥ)
πάρ
ουν
πέ
ματα
τε
σ
z
υ'J
uτη σφαίρα: πυρ, νερό, γη, αέρας και ο
Υ
ν
zύχλο; της σφαίρας, που σχηματίζει το πέμπτο.
(Στοβαίος, ] .2.3., σελ 10)
Ο ΠυΟαγόρειος Φιλόλαος τοποΟετεί το πυρ στο κέντρο - είναι η
Εστία των ΠάΥrων - ύστερα την αντιχθu'Jνu., ύστερα τη γη όπου κα
τοιχούμε το;τοθετημένη αντίθετα της άλλης χαι κινούμενη κυκλικά,
;τρύ.γμα ;του είναι η αιτία για την οποία οι χάτοικοί της δεν είναι
ορατοί σε εμάς.
(Ψευδό-Πλουτάρχου)
(Περί των Αρεσχόντων τοις Φιλοσόφοις, 3. 11)
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Μερικοί επιμένουν ότι η γη είναι ακίνητη αλλά ο Πυθαγόρειος
Φιλόλαος λεει ότι κινείται κυκλικά γύρω από το κεντρικό πυρ, σε
έναν πλάγιο κύκλο, όπως ο ήλιος και η σελήνη.
(Ομοίως 3.7.)
Ο Φιλόλαος εξηγεί την καταστροcp11 με δύο τρόπους: ο ένας είναι
το πυρ που κατέρχεται από τον ουρανό, ο άλλος είναι το νερό της σε
λήνης, το οποίο παρασύρεται από την περιστροcp11 του αέρα. Οι εκ
πνοές αυτών των δύο άστρων θρέφουν τον κόσμο. Ο Φιλόλαος ήταν
ο πρώτος που είπε ότι ο κόσμος κινείται κυκλικά. Άλλοι το αποδί
δουν στον Ικέτα τον Συρακούσιο.
(Διογ{νης Λαέρτιος 8.85)
Ο κόσμος είναι ένας και ήρθε σε ύπαρξη από το κέντρο προς την
περιφέρεια. Αρχίζοντας από αυτό το κέντρο, η κορυφή είναι απολύ
τως ταυτόσημη με τη βάση. Επίσης μπορείς να πεις πως ό,τι βρίσκε
ται πάνω από το κέντρο, είναι αντίθετο από εκείνο που βρίσκεται
κάτω από αυτό. Για τη βάση, το κατώτερο σημείο θα ήταν το κέντρο,
ενώ για την κορυφή το ανώτερο σημείο θα ήταν επίσης το κέντρο,
και το ίδιο και για τα άλλα μέρη. Πράγματι, σε σχέση με το κέντρο,
το καθένα από τα αντίθετα σημεία είναι ταυτόσημο εκτός και αν με
τακινηθεί το σύνολο.
(Στοβαίος 1.15.7., σελ 360)
Το πρώτο σύνθετο, το Ένα που τοποθετείται στο κέντρο της
σφαίρας, ονομάζεται Εστία.
(Ομοίως 1.21,1, σελ.468).
Ο Φιλόλαος τοποθετεί το πυρ στο μέσον, στο κέντρο. Το ονομά
ζει Εστία των Πάντων, Προφυλακή του Διός, Μητέρα των Θεών,
Βωμό, Δεσμό και Μέτρο της Φύσης. Επίσης τοποθετεί ένα δεύτερο
πυρ σχεδόν στην κορυcp11 που περιβάλλει τον κόσμο. Το κέντρο, λέει,
είναι από τη φύση του πρώτο. Γύρω από αυτό, τα δέκα διαφορετικά
σώματα εκτελούν τον ομαδικό χορό τους. Αυτά είναι ο ουρανός, οι
πλανήτες, πιο κάτω ο 11λιος και μετά από αυτόν η σελήνη, ύστερα η
γη και κάτω από αυτ11ν η αντιχθών, κάτω από αυτά τα σώματα το
πυρ της Εστίας, στο κέντρο, όπου διατηρεί την τάξη. Το ανώτερο μέ
ρος του Θόλου, όπου βεβαιώνει ότι τα στοιχεία υφίστανται σε τέλεια
αγνή κατάσταση, ονομάζεται Όλυμπος. Ο χώρος ανάμεσα στον κύ
κλο περιστροφής του Ολύμπου και όπου βρίσκονταί με τη σειρά οι
πέντε πλανήτες, ο ήλιος και η σελήνη, αποτελεί τον Κόσμο. Τέλος,
κάτω από αυτόν τον τελευταίο είναι η υποσελήνια περιοχ11 που περι-
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βάλλει τη γη, ό;του υπάρχουν τα παραγωγικά πράγματα που υπόκει
νται σε μεταβολές. Όλα αυτά είναι ο ουρανός. Η τάξη που εκδηλιύ
νεται στα ουράνια φαινόμενα είναι το αντικείμενο η1ς επισnjμης. Η
αταξία που εκδηλώνεται στα πράγματα του γίγνεσθαι, είναι αντικεί
μενο της αρεηjς. Η πρώτη είναι τέλεια, η δεύτερη ατελ1jς.
(Στοβαίος 1.21.1, σελ488)

Ο Φιλόλαος λέει ότι το κυ.τευΟύνον πυρ είναι το υ.πόλυτυ. κεντρι
κό πυρ, το οποίο ο δημιουργός τοποΟέτησε ως ένα είδος πυρ1jνυ., για
νυ. χρησιμεύει ως θεμέλιο στη σφυ.ίρυ. των Πάντων.
(Στοβαίος 1.21,6, σελ 452)
Ο ΠυΟυ.γόρειος Φιλόλαος λέει ότι ο ήλιος είναι ένα υυ.λuΊδες σύ,
μυ. το οποίο δέχεται το φως που αντανακλάται από το πυρ του Κό
σμου και στέλνει πίσω σε εμάς φιλτραρισμένα το φως και τη θερμό
τητα. Έτσι ι;,στε μπορούμε νu. ;τούμε ότι υπάρχουν δύο 1jλιοι. Το πύ
ρινο σύιμu. που είναι στον ουρανό και το πύρινο φως που εκπορεύε
ται CJ..ιιό αυτό και αντανακλάται σε ένu. είδος κατόπτρου. Ίσως μπο
ρούμε νυ. Οεωρήσουμε συν τρίτο φως εκείνο το οποίο, από το κάτο
πτρο όπου υ.ντυ.νu.κλάτυ.ι, πέφτει πίσω σε μυ.ς με διασχορπισμένες
τις ακτίνες.
(Ομοίως J .15.3.,σελ53U)
(Πιr;ιj: Κένεθ Γκάρθι - Tu. Κι::(μι::νu. των Πvθu.γορε(ων)
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ΗΛΙΟΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ
Ιφιγένεια Κασταμονίτη
«Αφού αρχικώς τα υλικά της γης έπηζαν από τη θερμότητα του
πυρός που κατέλαμψε γύρω από τον ήλιο( ... ). Η δε γη στερεοποι
είτο συνεχώς με την επίδραση του πυρός γύρω από τον ήλιο και
των ανέμων ... »
(Άπαντα Δημόκριτου Β 3,5)
Όταν σκεφτόμαστε τον ήλιο, το πρώτο πράγμα που μας έρχε
ται στο νου είναι η θερμότητα και η ακτινοβολία του, το λαμπερό
του φως που ανέκαθεν προσήλκυε το θαυμασμό των ανθρώπων.
Αποτελεί πηγή ζω11ς για τον πλανήτη μας συμβάλλοντας με την
ενέργειά του στην ανάπτυξη της Φύσης.
Η σημερινή αστρονομία δέχεται ότι η ενέργεια του ήλιου πα
ράγεται από θερμοπυρηνικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα
στο εσωτερικό του, με κυριότερη την μετατροπή του υδρογόνου σε
ήλιο. Υπάρχουν όμως ελάχιστοι επιστ11μονες που αμφισβητούν αυ
τή την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι τότε ο ,μιος θα έπρεπε να εκ
πέμπει τεράστια ποσά ραδιενέργειας όπως μια βόμβα υδρογόνου
που λειτουργεί με βάση το ίδιο φαινόμενο - τη σύντηξη. Σε μια τέ
τοια περίπτωση όμως, ύστερα από μια σειρά ανάλογων αντιδρά
σεων, το αποτέλεσμα θα ήταν να εκραγεί ο ήλιος μέσα σε ελάχι
στο χρόνο.
Καθώς η ηλιακή ακτινοβολία φθάνει στη γη από τα εξωτερικά
στρώματα της ηλιακής ατμόσφαιρας, και δεδομένου ότι η επιστ11μη δεν έχει ακόμη άμεσες πληροφορίες από παρατηρψiεις για το
εσωτερικό της ηλιακής σφαίρας, οι υπολογισμοί της είναι καθαρά
θεωρητικοί και υποθετικοί ενώ γίνονται προσπάθειες να προσδιο-
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ριστούν οι διαδικασίες της πρόκλησης της ακτινοβολίας μέσω της
μελέτης των φυσικών παραμέτρων.
Οι αρχαίοι Έλληνες, χωρίς να διαθέτουν επιστημονικά όργανα
σαν τα σύγχρονα, επέτυχαν με την παρατηρητικότητα, τη λογικ11,
και n1 διαίσθηση, να προσεγγίσουν τα συ μπαντικά ζητ11ματα στην
ουσία τους και να τα αντιμετωπίσουν δίχως αβάσιμες υποθέσεις
χαι παραπλανητικές θεωρίες. Είχαν λοιπόν τη γνώμη ότι η ηλιακ11
ακτινοβολία δημιουργείται στα ανώτερα στρώματα της χρωμό
σφαιρας του 1μιου, σαν ένα είδος σέλαος, ενώ ο κύριος όγκος του
σιίψατός του βρίσκεται σε φυσικ11 κατάσταση όπως η γη. Κατά τον
Δημόκριτο, η λαμπρότητα του 1μιου δεν προέρχεται από ολόκληρη
τη μάζα του αλλά από τον πέριξ αυτού κύκλο, δηλαδ11 την ατμό
σφαιρά του, και ότι πρόκειται για κάτι ανάλογο με το βόρειο σέ
λας της γης αλλά με πολύ μεγαλύτερη ένταση.
«Άλλοι νομίζουν ότι Δίας είναι ο 1μιος, αμβροσία δε οι εξατμί
σεις με τις οποίες τρέφεται, όπως πιστεύει και ο Δημόκριτος»
(Άπαντα Δημόκριτου Β 25)
Α.,-τό τα παραπάνω αποσπάσματα συνάγεται το συμπέρασμα
ότι, κατά τους αρχαίους Έλληνες: α) το φως του 1μιου κατέλαμψε
σε κάποια φάση της εξέλιξής του και όχι εξαρχ11ς, και β) ότι η
ακτινοβολία που τον περιβάλλει δεν προέρχεται από την ύλη του
κύριου όγκου του. Θεωρούσαν ότι το ηλιακό σέλας συντηρείται με
κάποιου είδους αναθυμιάσεις που προέρχονται από την επιφάνεια
του 11λιου, ενιίJ τις ίδιες περίπου απόψεις διατύπωνε ο Αριστοτέ
λης, λέγοντας ότι η λάμψη και η Οερμότητα δημιουργούνται από
την τριβ11 του αέρα χατά την κίνησή του. Ότι καΟιίJς η κίνηση του
1i)cιου είναι ταχεία και σε μικρή απόσταση, ως αποτέλεσμα παρά. γεται το μέγιστο ποσοστό ακτινοβολίας και θερμότητας.
«Λογικότερο είναι να πυρuκτιίJνει το πλησιέστερο στη φωτιά,
και πλησιέστερο είναι ο αέρας (... ) ο οποίος, λόγω της κρούσης
κάτω από τη σφαίρα του κυκλικό. κινούμενου σιί�ματός του, κατ'
ανάγκη θερμαίνεται (... ) και ιδιαίτερα στην περιοχ11 όπου είναι
στερεωμένος ο ήλιος.. »
(Περί Ουρανού β, 289u 20-35)
Η άποψη, βέβαια, ότι η Οερμότητα του ήλιου οφείλεται στην
τριβή του με τον υ.έου., δεν ευσταΟεί σ11μερυ.. Ωστόσο υπύ.(_)χει στο
σύμπαν ένα άλλο στοιχείο που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν υ.ι-
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θέρα, δίδοντας λεπτομερείς περιγραφές για τις ιδιότητές του. Ο
αιθέρας, ως συμπαντικό στοιχείο, κυριαρχούσε στη νεώτερη Φυσι
κή έως ότου αμφισβητ11θηκε η ύπαρξή του από τη Γενική θεωρία
της Σχετικότητας και τελικά απορρίφθηκε.
Εκτός από φυσικό φαινόμενο, η εκτυφλωτικ11 λάμψη του ήλιου
- αλλά και ο ίδιος - υπήρξε για πολλούς αρχαίους λαούς μια απει
κόνιση του θείου, ένα σύμβολο του κέντρου που αναπαριστά την
αμετάβλητη θεότητα η οποία αγκαλιάζει το σύνολο του χρόνου και
του χώρου. Λατρεύτηκε σαν θεός, κυριολεκτικά και συμβολικά, σε
όλες τις θρησκείες με διάφορα ονόματα. Τόσο οι αρχαίοι Έλλη
νες όσο και άλλοι λαοί, τιμούσαν την ώρα της ανατολής και χαιρε
τούσαν τον ήλιο με διαφορετικούς τρόπους. Έτσι, οι Πυθαγόρειοι
«εγείρονταν πριν ανατείλει ο 11λιος και παρατηρούσαν, μόλις ανα
τείλει, να προσευχηθούν» (Ιάμβλιχος). Επίσης ο Σωκράτης, μετά
το τέλος του Συμποσίου, «έμεινε όρθιος μέχρι που χάραξε η αυγή
και ανέτειλε ο ήλιος. Έπειτα, αφού προσευχήθηκε στον ήλιο, απο
μακρύνθηκε» (Πλάτων, Συμπόσιο).
Υπήρχε η πεποίθηση ότι ο ορατός ήλιος είναι μάλλον μια αντα
νάκλαση παρά η ίδια η πηγ11 της ηλιακής δύναμης. Η αντανάκλαση
ενός αόρατου πνευματικού 1,λιου, πηγ11ς της ζωής, του φωτός της
ψυχής και της αλ11 θειας, ο πανεπόπτης οφθαλμός του Διός και της
Αδράστειας. Οι Πυθαγόρειοι δίδασκαν ότι όλα τα ουράνια σώμα
τα περιστρέφονται αρμονικά γύρω από ένα πύρινο αόρατο κέντρο
που το ονόμαζαν κεντρικό 11 κοσμικό πυρ, πηγή της δύναμης και
της ζωής του κόσμου, αλλά δεν το ταύτιζαν με το φυσικό σώμα του
ήλιου, τον οποίο θεωρούσαν απλώς ως ένα ουράνιο σώμα. Επίσης,
η αρχαία φυσική των Ερμητικών παρέδιδε ότι ο εμπύρειος κόσμος
αποτελείται από εν δράσει δυνάμεις όλου του σύμπαντος και
εκτείνεται από τον κεντρικό ήλιο έως τους άλλους ήλιους, οι οποί
οι, μαζί με τον δικό μας, όλοι βρίσκονται μέσα στην ίδια σφαίρα
έλξης. Επί όλων αυτών ο κεντρικός ήλιος ασκεί εποπτεία.
Στην Ελληνική κοσμοαντίληψη συνδεόταν τόσο με τον Δία-πα
τέρα όσο και με τον Απόλλωνα και τον Διόνυσο - ο οποίος συχνά
ταυτίζεται μαζί του όπως αναφέρει και ο Πλούταρχος (Κισσεός
Απόλλων, Βακχείος μάντης - Δελφικά), ενώ στην Αττική Φλύα λα
τρευόταν ο Απόλλων Διονυσόδοτος. Ο Απόλλων φωτίζει το νου
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ενώ ο Διόνυσος την Υ.αρδιcι, Υ.αι εδύJ έγΥ.ειται η δημιουργιχ1j συνύ
παρξ1j τους Υ.αθιίJς Υ.αι ο αρμονικός συγκερασμός λογιχ1jς και συ
ναισΟ1jματος που διαμορφιύνουν μια υγι1j συ νείδηση. Στην Ησιό
δειο Υ.οσμογονία πατέρας του 1jλιου είναι ο Υπερίων, αλλά στο
δωδαάθεο ο Απόλλων είχε πατέρα του τον Δία όπως και ο Διόνυ
σος. Ο Πυθαγόρας αποκαλούσε Υπεριονίδη τον νοητό 1jλιο που
έzει το είναι του πάνω από όλα, και όχι τον φυσικό 1jλιο. Αλλά και
την Μονάδα αποκαλούσε Υπεριονίδα, διότι «υπερείναι πcιντων τη
ουσία». «Ο 1jλιος είναι πύρινος», έλεγε ο Ιπποκράτης, «αλλά στο
πυρ που Υ.υριαρzεί σε όλα και κυβερνά τα πάντα βρίσκεται η ψυχ1j
Υ.αι ο νους». Παρόμοια ο Δημόκριτος ανέφερε ότι «ο Οεός είναι
νους που βρίσκεται σε σφαιροειδές πυρ και αυτός είναι η ψυχ1j
του κόσμου», και ο Πλάτων (Νόμοι 5 - 1):
«'Ολοι βλέπουν το σύJμα του 1jλιου αλλά κανένας δεν διακρίνει
την ψυχ1j του. Υπάρχουν όμως ελ.ι-τίδες ότι αυτό που είναι απρόσι
το στις αισΟ1jσεις μας μπορεί να γίνει αντιληπτό μόνο με το νου.
Και έτσι, ας προσπαθ1jσουμε να αντιληφθούμε τον 1jλιο ( ...).
Άσχετα αν η ψυχ1j βρίσΥ.εται μέσα στον 1jλιο και τον χρησιμοποιεί
σαν άρμα ή τον σπρύJzνει από έξω, 1j έχει κάποιον άλλο τρόπο,
καΟένας μας ποέπει να Οεωρεί αυηj την ψυχ1j Οεό.. »
Ο χρυσός είναι το μέταλλο του 1jλιου, ο οποίος θεωρείται ως
πηγ1j και πνεύμα του χρυσού. Ο Ερμητικός χρυσός θεωρείται ως
εκροή των ηλιαχτίδων, ή του φωτός που διαχέεται αόρατα και μα
γικά στον κόσμο μας. Επίσης, το ουράνιο φως θεωρείται ως αιθέ
ριος, μαγιΥ.ά εξαγνισμένος αεριύJδης χρυσός ή πνεύμα της φλόγας.
Το Οειάφι συσχετίζεται αλχημικά με τον 1jλιο λόγω της φύσης του,
ενύJ το γαλάζιο αναφέρεται ως το πραγματικό χρι/ιμα του ήλιου, το
zρύιμα που ωrτιστοιι.εί στην πνευματική νοημοσύνη και τη Οεότη
τα. Γι· αυτό οι πu.λu.ιοί f1ασιλιάδες Οεωρούσαν τους εαυτούς τους
γαλαζοαίματους, δηλαδ1j απόγονους του Οειη1 Ήλιου, ενιίJ οι ολό
χρυσες zαι γεμάτες προεξέ;,:ουσες ακίδες κορύJνες που φο()ούσαν
ήταν άλλος ένας τρόπος για να δηλύισουν τη Οεϊκή καταγωγή τους,
ή την εύνοια του θεού προς το πρόσωπό τους σu.ν βασιλείς.
Λέγεται ότι το πορτοκu.λόzρυσο χρύιμu. που βλέπουμε με τη
φυσιΥ.ή μας όραση, δεν είναι πu.(_)ύ. ένα προϊόν των ηλιu.κύιν ακτι-
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νών καθώς διαχέονται στην ουσία του κόσμου των ψευδαισθήσε
ων, και ως" χρώμα συσχετίζεται με τη διάνοια του εγκεφάλου (και
όχι την πνευματικ11 νοημοσύνη) και με τη σωματική δύναμη.
Στην αρχαία Ελλάδα η λατρεία του ήλιου ως θεού αναμορφώ
θηκε από τον Ορφέα, στον οποίο αποδίδεται η κυριαρχία του
Απόλλωνος στους Δελφούς. Απεικονίζεται συνήθως ως νέος άν
δρας με ολόχρυση κόμη, σύμβολο των χρυσών του ακτινών, ενώ η
ημερ11σια και ετήσια ηλιακ11 περιφορά - όπως αυτή φαίνεται σε
κάποιον που στέκεται επί της γης - παριστάνεται με άρμα που σύ
ρουν ισχυρά άλογα, άλλοτε τέσσερα - οι τέσσερις εποχές - και
άλλοτε επτά - τα επτά χρώματα του πρίσματος.
«Συ ο Τιτάν που λάμπεις σαν χρυσός, που βαδίζεις ψηλά και εί
σαι το επουράνιο φως ( ... ). Συ είσαι ο δεσπότης του κόσμου, ο φύ
λαξ της αλήθειας, ο βοηθός όλων, ο οφθαλμός της δικαιοσύνης, το
φως της ζωής(..). Συ είσαι ο αθάνατος Ζευς, καθαρός, που λά
μπεις σε όλους, είσαι ο περιφερόμενος κυκλικός οφθαλμός του
κόσμου που σβ11νει και λάμπει με ωραίες φωτεινές ακτίνες, δει
κνύεις τη δικαιοσύνη. »
(Ορφεύς - Ήλιου θυμίαμα)
Εγκαθιδρύοντας ιερά και ναούς σε υψώματα και βουνά η ηλια
κή λατρεία είναι λατρεία του φωτός, φυσικού και πνευματικού.
Στη φυσική της διάσταση ιεροποιεί το φως και στην πνευματικ11
της τον Λόγο, το στοιχείο που κατά τον Ηράκλειτο (Απ. 1) συνιστά
το νόμο και το υπέρτατο σύμβολο της Αρμονίας. Φως και Λόγος
είναι Απολλώνια χαρίσματα, θεμελιακές προϋποθέσεις για την
προαγωγή του ανθρώπινου πολιτισμού.
«Τον λόγο αυτό που είναι αεί ων (... ). Ενώ δε ο λόγος είναι
κοινός, οι περισσότεροι ζουν σαν να έχουν ατομικ11 φρόνηση.. »
Η φύση της ουράνιας περιφοράς του ήλιου θεωρείτο από τους
αρχαίους σοφούς ως τριπλή. Σύμφωνα με τους μυημένους της αρ
χαιότητας, υπάρχουν τρεις 11λιοι σε κάθε ηλιακό σύστημα που
αναλογούν στα τρία κέντρα ζωής, δηλαδή σε νου, ψυχή και σώμα.
Τους ονόμαζαν τριπλό φως 11 τριπλό Λόγο. Πνευματικό 11λιο, ψυχι
κό ήλιο και φυσικό ήλιο. Στην ιεραρχική δομή του αυτοκράτορα
Ιουλιανού προηγείται ο υπέρτατος 1Ίλιος που ταυτίζεται με την
Ιδέα του Σύμπαντος, το νοητό σύμπαν στο οποίο υπάγονται οι
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ανώτερες αρχές Υ.αι τα γενεσιουργά αίτια εκδ1jλωσης ολόκληρης
της δημιουργίας. Κατόπιν ακολουθεί ο νοερός 1jλιος, η γόνιμη πη
γ1j του νοερού φωτός. ενιΔ ο φυσιΥ.ός 1jλιος αποτελεί την οραnj
αντανάΥ.λαση του αιώνιου Υ.όσμου των Ιδεών. Έχουμε δηλαδ1j την
τρισ1iλιο θεότητα 1j, Υ.ατά το αρχαιοελληνικό σύστημα, τον Υπε
ρίωνα-Δία, τον Απόλλωνα-Φοίβο και τον Διόνυσο - τους επικεφα
λ1jς των τριιίη1 κόσμων του Ιάμβλιχου.
Σε άλλες παραδόσεις ο ιjλιος συχνά παριστάνεται σαν δίσκος
με εγγεγραμμένο σταυρό, ιj σαν τροχός με τέσσερις ακτίνες που
επίσης συμβολίζουν την περιστροφιΥ.1j του Υ.ίνηση, καθώς και τις
προφανείς καθημερινές μεταβολές και τις τέσσερις εποχές του
έτους, κατά τις οποίες λαμβάνει χιύρα η ανακύκληση της ζω1jς στη
Φύση: Γέννηση, ανάπτυξη, παραγωγ1j, Οάνατος. Αναφέρονται και
άλλοι συμβολισμοί, όπως πχ:
Α) Η περιφέρεια του δίσκου ή της ηλιακής σφαίρας αναπαρι
στά τη ροή των πραγμάτων στο χρόνο, τον οποίο διατρέχει το σύ
μπαν στους συνεχείς κύΥ.λους του - αιιί)νια επιστροφ1j.
Β) Το Υ.έντρο του τροχού αναπαριστά την αμετάβλητη θεότητα
ιj το ΑγαΟόν, το Υ.εντριΥ.ό πυρ των ΠυΟαγορείων, Υ.αι
Γ) Η ενδιάμεση ζιίJνη αναπαριστά το ίδιο το σύμπαν ενιί> οι
τέσσερις ακτίνες του τροχού συμβολίζουν την πρόνοια και την τά
ξη του κόσμου, 1j την εποπτεία της Οεότητας.
Την εποχ1j του Χαλκού ο δίσκος αυτός συναντάται στα φάλαρα
των στρατιωτιΥ.ιίJν αλόγων ως σύμβολο του Νικηnj Ήλιου (Sol
lnvictus), συμβολίζοντας τη νικηφόρο όψη της ηλιακ1jς δύναμης.
Κατ' επέχταση συσχετίζεται με τη Οεcί. Νίκη που εξαρτάται άμεσα
από τη θεά Τύχη, χαι με τον τρόπο αυτό αλληγορείτu.ι η αγαΟοποι
ός προστατευτιΥ.ή δύναμη του Οεού Ήλιου.
Από ύ..,τοψη ιδει/Jν λέγεται ότι ο ηλιαΥ.ός δίσκος και οι διασταυρούμενες ακτίνες του αφράζουν την ένωση:
1. Της Υ.ίνησης Υ.αι της αχινησίας
2. Της πρcί.ξης και του διαλογισμού
3. Της ύλης με τα τέσσερα στοιχεία Υ.υ.ι του πνεύματος
4. Του ;,:ιϊφου με τις τέσσερις Υ.υ.τευΟύνσεις και του χρόνου με
τις τέσσερις εποχές

Ιούλιος - Αύγουστος - ΣεπτέμΒριος 200!!

51

5. Του κόσμου των θνητών (τετράγωνο-ατέλεια) και του θείου
κόσμου( κυκλος-τελε ιότητα)
6. Της αναρχίας και της τάξης
7. Του Διόνυσου (διαμελισμός, ένστικτο, γέννηση, αναπαραγω
γή) και του Απόλλωνος(φως, διανόηση, πολιτισμός) ή Διός(σύνο
λο)
«Έχεις τη συνένωση των εποχών και χορεύεις(κινείσαι κυκλι
κά) με τέσσερα πόδια( ... ), με περιστροφικές κινήσεις καθοδηγείς
τους ευσεβείς ανθρώπους(... ). Συ έχεις τη λύρα και σύρεις τον αρ
μονικό δρόμο του κόσμου(..). Συ είσαι ο νέος που τρέφεις τις επο
χές. Είσαι ο κυρίαρχος του κόσμου, ο αυλητ�iς, διατρέχεις δια του
πυρός και περιστρέφεσαι κυκλικά, φέρεις το φως, εμφανίζεσαι με
ποικίλες μορφές, φέρεις τη ζωή, είσαι καρποφόρος, ω Παιάν, αει
θαλής αμόλυντος, πατήρ του χρόνου(..). Συ οδηγείς τους ίππους
και κατευθύνεις με λιγυρό μαστίγιο τέθριππο άρμα.. »
(Ορφεύς, Ηλίου θυμίαμα)

Γιγάντια σφαίρα ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων, πομπός κοσμι
κής ζωής και κίνησης, κοσμογονικός πατέρας και αδελφός, ο ήλιος
θεωρείται γενικά ως ζωντανή οντότητα που εκπέμπει κύματα
ενέργειας τα οποία διοχετεύει στο διάστημα για δισεκατομμύρια
χρόνια, διατρέφοντας ολόκληρο το ηλιακό σύστημα με ζωή, πνεύ-
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μα χαι ψυχικές δυνάμεις. Ως έκφραση και σύμβολο του Λόγου
αντιχατο:;ττρίζει την χίνηση, το φως χαι τη δόξα του Πατρός, του
Μοναδιχού Άνευ Δευτέρου. Η ζωτικότητα, η δύναμη και η πνευ
ματικ11 ενέργεια που εχπέμπει συνεχώς στο σύστημά του, όλα προ
έρχονται από την τριπλ11 υπόστασ11 του (Ιουλιανός): την πνευματι
χ11, ψυχιχ11 χαι φυσιχ11. Διότι όπως λέγει και ο Πλάτων (Επινομίς):
«'Ολα όσα βρίσκονται στον ουρανό είναι ζωντανά όντα, έχουν
αποτελέσει το θεϊκό γένος των άστρων χαι έχουν το καλύτερο σώ
μα χαι την πιο τέλεια ψυχ11. Κάποιος θεός είναι η αιτία και δεν γί
νεται διαφορετικά. »
Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι, ως σύμβολο του Λό
γου, ο ηλιακός δίσκος, ο φωτοδότης 1iλιος, εκφράζει με έναν άμε
σο τρόπο ένα σχέδιο του κόσμου και της θεότητας. Σύμφωνα με
τους μυημένους, εργάζεται με τρεις θεμελιώδεις τρόπους σαν νοη
τό, νοερό χαι φυσικό φως. ΔριΔντας κατ' αυτό τον τρόπο, πλησιά
ζει την τελειότητα του σχεδίου που αποτελεί αντανάκλαση του Κο
σμιχού σχεδίου. Αν μπορούσε κανείς να διακρίνει αυτό το σχέδιο,
Οα 11ταν σαν να του έχει δοΟεί το χάρισμα της μακάριας ενόρασης.
Αν προσπαΟ11σει να εργαστεί γι' αυτό, εναρμονίζοντας τη Οέ
λησ11 του με το πνευματιχό 11 Αι-τολλό)\Ιιο φως, θα είναι σαν να με
τατρέπει τη φθαρηi του φύση σε φύση αθάνατη για πάντα. Διότι
είναι ένα σχέδιο προς το οποίο Οα πρέπει να τείνει προσβλέπο
ντας ο άνθρωπος, κυριαρχό1ντας α.,-τόλυτα στο εγό) του (Αι-τολλόJ
νια χυριαρχία) χαι επιτυγχάνοντας την καθαρή ζωτικότητα (Διό
νυσος), με απόηερο σχοπό να προσεγγίσει την εσωτερικ11 αρμονία
χαι τη γνό1ση του Οείου (Ζευς). Είναι εκείνο με το οποίο ταυτίζε
ται όποιος επιτύχει την αυτογνωσία και γνωρίσει τον κόσμο bιαμέ
σου των σταθερό1ν κανόνων του Εαυτού του.
(Πηγές: 5'teνe Wyler - Ηλιακά Σύμβολα
Δημ. Μακρυγιάννης- Κοσμολογία και Ηθική ταν Δημόκριτου,
!.Α.Πu.σσάς- Ορφικά
Μ. Hall - The 5'ecret Teaching5· οjΆΙΙ Age5·
Χ.Α.Λαμπρίδης - Ηράκλ1::ιτος)
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ΝΤΑΡΜΑ
ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ «ΚΑΘΗΚΟΝ»
ΤΗΣΖΩΝΤΑΝΗΣΟΝΤΟΤΗΤΑΣ
Κρναταλλία Ιωαννίδον
(Ομιλία στο Εσωθέατρο)
Η αντίληψη της Ινδικ11ς φιλοσοφίας για τους νόμους του σύ
μπαντος, καθώς και της φιλοσοφίας πολλών άλλων λαών - που τε
λικά αναφέρουν τα ίδια με διαφορετικές ονομασίες - μπορεί να
φωτίσει πολλά σκοτεινά σημεία της σκέψης μας, ή ακόμη να μας
γενν11σει καινούργια ερωτ11ματα, κάνοντάς μας να καταλάβουμε
πως τίποτε δεν είναι τυχαίο, πως καθετί έχει την αιτία της ύπαρξ11ς
του.
Για τους Ινδούς φιλόσοφους, πριν από την ύπαρξη οποιουδή
ποτε εκδηλωμένου όντος υπ11ρχε ένας αιώνιος Συμπαντικός Μο
ναδικός Νόμος που περιείχε μέσα του τα πάντα. Αυτόν το νόμο
ονομάζουν Ντάρμαν και είναι το ένα χωρίς δεύτερο που υπ11ρχε
πάντα, χωρίς να γεννηθεί από πουθενά, είναι η πάντα υπάρχουσα
Αιτία χωρίς αιτία. Ο γενικός αυτός Νόμος εκδηλώθηκε σε διαφο
ρετικούς νόμους, τα Ντάρμα. Κάθε Ντάρμα αφορά ένα είδος
όντων. Υπάρχει Ντάρμα για την ανθρωπότητα, άλλο για τα ζώα,
τα φυτά, τους γαλαξίες κλπ. Για να συλλάβουμε την έννοια του
Ντάρμα σε όλη του την έκταση, θα πρέπει αναγκαστικά να αναλύ
σουμε έννοιες γνωστές από άλλες ομιλίες που έγιναν σε αυτόν τον
χώρο.
Καθετί, για να πάρει μια μορφ11 και οργάνωση ώστε να εκδη
λωθεί, χρειάζεται μια Διάνοια. Αυτή η συμπαντικ11 διάνοια που
πηγάζει από το Νόμο είναι το ΜΑΧΑΤ*. Είναι το αληθινό Φως
που όταν από μέσα του περάσουν τα διάφορα Ντάρμα, γίνεται η
δημιουργία. Συμβαίνει ό,τι και σε ένα σκοτεινό δωμάτιο όπου δεν
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διαzρίνουμε τίποτε, αν zαι έχει μέσα διάφορα ω'Τικείμενα. και
μόνο με το φως βλέπουμε ότι πραγματικά το εσωτερικό του βρί
σχεται σε μια τάξη. Περνιίη'Τας από το ΜΑΧΑΤ, το Ντάρμα ανα
λύεται χαι έτσι δημιουργείται ο δυαδισμός στον εκδηλωμένο κό
σμο. Αυτός ο δυαδισμός είναι ο νόμος του ΚΑΡΜΑ.

Οι Νόμοι του σύμπαντος Ντάρμα-Κάρμα
Αυτοί οι φυσιχοί νόμοι διδάσχο,'Ταν στην αρχαιότητα σε εκεί
νους τους :;τερισσότερο έτοιμους ανΟριίJπους που κατάφερναν να
εισχωρ11σουν στις Μυητιχές Αδελφότητες, και συχνά σε όλους
εχείνους, γενιχά, που προσπαθούσαν αληθινά να ερευν11σουν την
αιτία χαι το σχοπό των φυσικιίJν. ψυχικιίJν και νοητικιίη1 φαινομέ
νων. Στην Ανατολ11, και ειδικά στην Ινδία όπου έχουμε περισσότε
ρα και αρχαιότερα δεδομένα, η γνιίJση γι' αυτούς τους μεγάλους
νόμους έχει αποκη1σει μια μεγαλιJτερη δημοτικότητα, και γι' αυτό
το λόγο οι σανσκριτικές ορολογίες είναι αυτές που έχουν καΟιε
ρωΟεί αzόμη zαι στις περισσότερες δυτιχές εσωτερικές σχολές,
και έγιναν περισσότερο γνωστές χάρη στη Θεοσοφικ11 Εταιρεία.
Για την ω'Τίληψη αυτιίJν των φυσικιiJν νόμων χρειάζεται ένας
νου; :;του έχει εκπαιδευτεί να βλέπει πέρα από τι; πίστεις, προκα
ταλψμεις, αλλοτριιίJσεις χαι προλήψεις. Αν για παράδειγμα μπού
με σε ένα δωμάτιο όπου υπάρχ ουν βιβλιο θ11κες, κόλλες μισογραμ
μένες. βιβλία, γραφομηχανές ή ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Οα σκε
φτούμε - παρόλο που δεν βλέπουμε τον ένοικο - ότι είναι ένας
συγγραφέα;, ένας διανοούμενος, ένας άνΟρωπος που ασχολείται
με πνευματικά Οέματα. Έτσι συμβαίνει και με το Σύμπαν.
Βλέπουμε ένα υλικό σύμπαν τέλεια συγχροτημένο όπου όλα τα
όντα ζουν συνταιριασμένα χαι οργανωμένu. με τον καλύτερο τρό
πο, γιu. το zu.θένα ξεχωριστά χu.ι για το σύνολο. Όλα κινούνται,
χατευΟύνονται χι εξελίσσονται με ωφίβεια προς μορφές ζωής χ6Οε φορύ. u.νιίηερες. Και Οεωρείται ότι όλα αυτά δημιουργήΟηκαν
τυχαία από τη σύγχρουση μεριχιiJν μορίων, κu.ι ότι η συμπαντική
δομ11 δεν έχει χύ.ποια σχοπιμότητα αλλύ. ότι u.υτοσχεδιύ.στηκε εξο
λοzλήρου. Ποιος όμως χu.ι τι δημιούργησε αυτύ. τα μόρια;
Κάποτε ριίηησu.ν την , Ελενu. Μπλαβάτσχυ γιατί δεν πίσιευε 6τι
οι γαλαξίες κu.ι όλα τu. λοιπύ. στοιχεία του Σύμπαντος είχαν δημι-
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ουργηθεί τυχαία. Εκείνη απάντησε ότι θα το πίστευε αμέσως αν
της αποδείκνυαν πως πετώντας στον αέρα μερικά κομμάτια από
ξύλο, μέταλλο, ύφασμα, θα έπεφταν στη γη μεταμορφωμένα σε
ένα όργανο που έπαιζε μουσικ11 του Μπαχ, χωρίς να έχει επέμβει
κανείς και τίποτε στην πτώση τους.
Η αλήθεια είναι ότι αν βλέπουμε το ζήτημα με καθαρή διάνοια,
είναι αδύνατον τόσο το ένα όσο και το άλλο. Έτσι, οι σοφοί της
Ανατολ11ς, όπως και οι δυτικοί κλασικοί φιλόσοφοι, λένε ότι υπάρ
χει ένας Απρόσωπος Γενικός Νόμος 11 «Ντάρμαν» που κυριαρχεί
σε όλο το σύμπαν, σε όλες τις δυνατές του διαστάσεις. Δεν υπάρ
χει ένας προσωπικός Θεός που αγαπάει, μισεί, προτιμά, εμποδί
ζει. Αλλά μια Υπέρ-νοητική Πρώτη Δύναμη της Φύσης, κάπως
έτσι όπως ο Λόγος του Πλάτωνα στην αρχαιοελληνική εσωτερική
παράδοση. Πίσω από την Πρώτη Δύναμη είναι η Αιτία αυη1ς, που
είναι ακόμη Δυαδική (καθαυτή «υποκειμενικά»), και μετά η
ΑΙΤΙΑ χωρίς αιτία, δηλαδ11 η Μοναδικ11 Αλ11θεια, ο Μη Αριθμός
(μη-δεν) που είναι η αρχή όλων των αριθμών. Μέσα στο Ντάρμαν
υπάρχουν διαφορές ( ειδικότητες) 11 ιδιαίτεροι νόμοι που λέγονται
Ντάρμα. Ανακεφαλαιώνοντας μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν
τρεις τάξεις Ντάρμα, δηλαδή ΟΜΑΔΙΚΟ, ΑΤΟΜΙΚΟ και ΠΡΟ
ΣΩΠΙΚΟ.
Στη Μπαγκαβάτ Γκιτά, ο Κρίσνα λέει: «Κάθε φορά που οι άν
θρωποι βγαίνουν από το Ντάρμα τους και κυριαρχεί η αδικία, τό
τε εγώ Γεννιέμαι. »
ΟΜΑΔΙΚΟ: Είναι το Ντάρμα που περιέχει τα πολυάριθμα
όντα του ιδίου είδους ταυτόχρονα. Έτσι εφαρμόζεται σε έναν γα
λαξία, σε ένα αστρικό σύστημα, στην ανθρωπότητα αλλά ακόμα
και σε μια κοινωνία μυρμηγκιών κλπ. Όταν το Ντάρμα αναφέρε
ται στην ανθρωπότητα, εφαρμόζεται σε εκείνους τους γενικούς
νόμους της φυσικ11ς εξέλιξής της που κυριαρχούν στο σύνολό της,
ή τουλάχιστον στις μεγάλες ομάδες της. Έτσι λοιπόν θα πούμε για
το Ομαδικό Ντάρμα ότι είναι αυτό που επηρεάζει μια χώρα, μια
επαρχία, μια οικογένεια κλπ.
ΑΤΟΜΙΚΟ: Είναι αυτό που οδηγεί και επηρεάζει τις δράσεις
του ΕΓΩ - της τριάδας - δηλαδή εκείνου που είναι ο άνθρωπος
στο βάθος του εαυτού του και που διατηρείται κατά τις μετενσαρ-
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χώσεις του. Είναι το Ντάρμα που παίρνει και θερίζει τα σπουδαι
ότερα πνευματικά επιτεύγματα (του ανώτερου εαυτού) σε κύ
κλους χιλιάδων ετύ)ν. Είναι ο Ηθικός Νόμος που υπάρχει στο βά
θος των συνειδ11σεών μας και μένει πάντα ξύπνιος.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Επηρεάζει και διοικεί τα γεγονότα της καθη
μεριν11ς ζω11ς μέσα σε αυτό τον κόσμο των ασημαντοτι1των και μι
κροη1των που γεμίζουν σχεδόν όλες τις ανθρώπινες μέρες. Αποτε
λείται από μικρά διαστ1jματα χρόνου και οι κύκλοι του είναι βρα
χείς και ταχείς.
Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλές άλλες ταξινομ11σεις γιατί
ακόμη και τα μόρια, τα άτομα, τα υποσωματίbια που αποτελούν τις
πυρηνικές υποδομές, διοικούνται από νόμους τόσο αμετάβλητους
όσο είναι εκείνοι που κάνουν να περιστρέφονται τα συγχροη1μα
τα των γαλαξιι.iJν. Αυη1 η γενικ11 περιγραφ11 μας δίνει όλο το μεγα
λείο αυτής της τόσο μεγάλης συμπ<η1τικ11ς αρχής.
Θα ρωτήσει ίσως κάποιος: Αν αυτοί οι νόμοι όμως λειτουργ11σουν με άριστη αποτελεσματικότητα πάνω σε όλα τα όντα και δεν
μπορεί κανείς τους παραβεί, τότε πι.iJς συμβαίνουν τα κοσμικά
ατυ χιjματα που διακόπτουν την προγραμματισμένη εξέλιξη εκα
τομμυρίων όντων, και γιατί υπάρχει τόσος ανθρι.iJπινος πόνος; Αυ
ηj τη φιλοσοφική δοξασία του Ντάρμα bεν θα μπορούσε να την
καταλάβει κανείς χωρίς να γνωρίσει τη συμπληρωματικ11 της, δη
λαδ1j το ΚΑΡΜΑ (σανσκριτικ1j λέξη που σημαίνει δράση).
Το Κάρμα είναι ο νόμος της «Δράσης και Αντίδρασης», δηλα
δή αυτό που κάνει κάΟε δράση να γίνεται αιτία για μια επόμενη,
και α,-τοτέλεσμα μιας προηγούμενης. Έτσι, όλο το σύμπαν είναι
bεμένο με αλυσίδες δράσεων. Αν η δράση είναι μέσα στο Ντάρμα,
τότε είναι ΟΡΘΗ ΔΡΑΣΗ και δεν δημιουργεί καρπούς. Αλλά αν
είναι έξω από το Ντάρμα ή Νόμο, τότε προκαλεί πικρούς καρπούς
πόνου, οι οποίοι Οα ωθιjσουν τον άνθρωπο να cρύγει από τον πόνο
και να επιστρέψει πάλι στην πορεία του Ντάρμα, στο bρόμο του
Νόμου. Ομοίως υπάρχουν τρεις τάξεις Κάρμα: Ομαδικό κάρμα (ή
καρμάν), ατομικό κάρμα από «μακρινό κύκλο», και προσωπικό
κάρμα από «βραχύ κύκλο».
ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΑΡΜΑ: Τα πu.ρu.bείγματα που Ου. μπορούσαμε
να πούμε π(_)οέρχονται από τις αντιλήψεις που διίJσu.με για το
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Ντάρμα. Μεγάλες, για παράδειγμα, κοσμικές καταστροφές παρά
γονται από μια παράβαση του νόμου σε αυτό το ίδιο κοσμικό επί
πεδο. Η καταστροφή αυτή δίδει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν
νέες μορφές, μη επηρεασμένες από τα προηγούμενα λάθη και τον
εκφυλισμό.
ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΑΡΜΑ: Επηρεάζει τις δράσεις του Εγώ, δηλαδ11
εκείνες τις καλές ή κακές δράσεις που το άτομο-Εγώ κάνει από
«βάθος καρδιάς».
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΡΜΑ: Αποκτιέται με τις μικρές καθημερινές
και μηχανικές αντιδράσεις. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος είναι ένα
προϊόν του Εαυτού του, γιατί οι περασμένες δράσεις του προσδιο
ρίζουν τις ευκαιρίες του παρόντος. Από το βάθος της ίδιας του της
«προσωπικότητας» προέρχονται οι πόνοι και οι αγωνίες του, και
ομοίως από τα βάθη του Εγώ του θα προσέλθουν οι σωτήριες λύ
σεις. Έτσι δεν πιστεύουμε πως κάποιος Θεός ή Διδάσκαλος μπο
ρεί να απελευθερώσει τον άνθρωπο, αλλά μόνο αυτός ο ίδιος μπο
ρεί να ελευθερώσει τον εαυτό του. Διότι αν οι θεοί μπορούσαν να
μας λυτρώσουν, 11δη θα το είχαν κάνει χωρίς όρους ή προηγούμε
νες συμβάσεις, δηλαδή από αγνή Αγάπη. Αλλά επειδή δεν μπο
ρούν, δεν το κάνουν. Οι θεοί και ο Διδάσκαλος μπορούν μόνο να
μας δείξουν την Ατραπό, το Δρόμο, που αυτοί οι ίδιοι πάτησαν
πριν από εμάς, αλλά δεν μπορούν να τον βαδίσουν για εμάς.
Ο πόνος είναι «φορέας συνείδησης», είναι η αυτοματοποιημέ
νη προειδοποίηση ότι έχουμε σφάλλει στο δρόμο, ότι έχουμε πα
ραβεί το Ντάρμα, και αυτ11 η δύναμη καρμικ11ς αντίδρασης ( ο πό
νος) μας φέρνει πάλι στην ορθή Ατραπό - μέσω της ορθής δράσης
ή γιόγκα. Η διδασκαλία της ορθής δράσης είναι πολύ σημαντικ11
για τον μαθητή που αρχίζει τα πρώτα β11ματα στην Ατραπό της
Μαθητείας για την κατάκτηση της Αλήθειας. Σύμφωνα με τη διδα
σκαλία αυτή, ο άνθρωπος πρέπει να ακολουθεί το Ντάρμα του, το
δρόμο του, και να δρα χωρίς να περιμένει καρπούς από τα έργα
του. Απλά να εκτελεί τις απαραίτητες δράσεις που επιβάλλει το
Κάρμα του για να μην ξεφύγει από το δρόμο της εξέλιξής του ούτε
να επηρεάζεται από το άσχημα ή καλά αποτελέσματα :ιων δράσε
ών του, γιατί η συνείδησή του θα πρέπει να βρίσκεται πιο ψηλά
από τις καθημερινές αποτυχίες ή επιτυχίες.
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Αzόμα, σύμφωνα με την ορθ11 δράση, ο κάθε άνθρωπος έχει το δι
κό του Ντάρμα που ορίί,εται από τα γεγονότα του δικού του κάρ
μα. Γι' αυτό πρέπει να αzολουθεί το δικό του δρόμο και να μην
επιβουλεύεται το δρόμο των διπλανών του, ακόμα κι αν είναι ευ
zολότερος α;τό το διzό του.

*Μαχά.τ (σανσκριτικός όρος) = Στην κυριολεξ(α «ο Μεγάλος».
Η πρώτη Αρχή συμπαντικής διάνοιας και συνε(δησης. Στη φιλοσο
φ(α των Πουρά.να, το πρώτο προϊόν της ριζικ1jς φύσης 1j Πραντά.να
((δια με την Μουλαπρακρ(τι), παραγωγός του Μάνας 1j σκεπτόμε
νης αρχής, και του Αχανκά.ρα ή της εγωικότητας και του ωσθιjμα
τος «εγώ ειίιαι» (στο κατώτερο μάνας-νοητικό).

«Ο άνθρωπος δεν μπορεί νu. πετύχει την u.πελευΟέρωση από τη
δράση, αν δεν είνu.ι δραση1ριος. Επίσης, δεν μπυρεί να qΊτάσει
στην τελείωση αν είνu.ι αδραν11ς ( ... ) Γι' αυτό εκτέλεσε την προκα
θορισμένη δράση σου, γιατί η δράση είνu.ι ανύπερη από την u.δρ6νεια. Με την αδρ6νεια δεν μπορείς να συντηρήσεις υύτε χu.ν το
σύψu. σου. Ο άνΟρωπυς δεσμεύετu.ι u..ι-τό τα δεσμά τυυ χάρμα, αν
δεν εzτελεί τις πράξεις του σαν μια Ουσία. Γι' αυτό, ω Αρζυύνα,
εzτέλεσε το zαθψον σου δίχως προσzόλληση ( ... ).
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«Μάθε ότι η δράση ξεπηδά από το Αιώνιο και το Αιώνιο προ
βάλλει από το Ακατάστρεφτο. Επομένως το Αιώνιο που διαπερνά
τα πάντα, είναι πάντοτε παρόν στη θυσία( ... ). Εκτελώντας το κα
θήκον του ο άγιος Τζανάκα και άλλοι άγιοι έφτασαν στο σκοπό.
Παρόμοια κι εσύ πρέπει να δρας και να κάνεις το καθήκον σου
για το καλό των κόσμων( ... ).
« Όπως ο αδαής εργάζεται με ζ1μο και προσκόλληση στο έργο
του, για το δικό του καλό, έτσι δρα και ο σοφός αλλά χωρίς προ
σκόλληση και για το καλό των άλλων. Ο σοφός ας μη μπερδεύει το
νου των αδαών που είναι προσκολλημένοι στη δράση, αλλά ας
εκτελεί τις πράξεις του με το πνεύμα της Γιόγκα, και ας οδηγεί και
άλλους στην ορθή δράση( .. ).
«Εκείνοι που ασκούν συνεχώς τη διδασκαλία Μου με αφοβία
και θάρρος, ελευθερώνονται από τα αποτελέσματα της δράσης.
Αλλά εκείνοι που αντιδρώντας δεν ακολουθούν τη διδασκαλία
Μου, εξαπατώνται σε κάθε γνώση. Μη έχοντας διάκριση, οδηγού
νται στην καταστροφή.
«Ακόμα κι ένας άνθρωπος πνευματικ11ς γνώσης δρα σύμφωνα
με τη δική του φύση. Όλα τα όντα ακολουθούν τη φύση( ... ). Είναι
καλύτερα για τον άνθρωπο να εκτελεί ατελώς το δικό του ντάρμα,
παρά να εκτελεί τέλεια το ντάρμα κάποιου άλλου. Είναι καλύτερα
να πεθαίνει κανείς με το δικό του ντάρμα. »

(Μπαγκαβάτ Γκιτά, κεφ 3, «Ο Αληθινός Δρόμος της Δράσης»)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ
ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25, 106 71 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.210 3620702 ΤΗΛ & FAX: 210 3610961
Είσοδος Ελευθέρα - Ώρα 8:00 μμ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Παρασzευ1j, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ. Θεόbωρος Κατσιφ1jς: Μια νέα Στοά
Τρίτη,
ΗΛΙΟΣ. Θεοσοφικό Θέμα
Τετάρτη,
ΥΠΑΤΙΑ. Έριzα Λέτσερις: Γίνετε το φως του εαυτού σας
Πέμπτη.
ΑΠΟΛΛΩΝ. ΓειίJργιος Σιβρ1iς: Οι αν0ριΔπινες σχέσεις
Παρασzευή, ΑΛΚΥΩΝ. Σπυρίδων Ντζιιiφας: Περί Αναξίμανbρου
Δευτέρα,
ΑΘΗΝΑ. Βασίλειος Καρzαντζός: Εισαγωγ1j στη Θωουφία
Τρίτη,
ΟΡΦΕΥΣ. Αλέξ. Μπουσουλέγκας:
Ορφεύς (μέρος !ον) Ο πρώτος Μυσταγωγός
15 Τετάρτη,
ΑΜΜΩΝΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ. Σαρ. Νικητόπουλος:
ΑμμιiJνιος Σαzκάς, Ιδρυnjς του Νεοπλατωνισ μού
16 Πέμπτη,
ΑΡΤΕΜΙΣ. Κρυσταλλία Ιωαννίδου:
Η Παγκόσμια Ενότητα όλων τω Θρησκειιiη1
ή
17 Παρασκευ , ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ. Σωτ. Νιχολακόπουλος:
Τεzνητή νοημοσύνη και εσ ωτεuισ μός
21 Τρίτη,
ΗΛΙΟΣ. Θεοσοφικό Οέμα
22 Τετάρτη,
ΥΠΑΤΙΑ. Έ ρικα Λέτσψις:
«Ο Κύριο; των Ορέων» - Πίναzες του Ν. Ρέριz
Προβοί.1j και συζήτηση
23 Πέμπτη,
ΑΠΟΛΛΩΝ. Κυρ. Αντωνίου:
3
7
8
9
10
13
14

Ο Μωυσής χuι τα μωσαϊzά μυστήuια
24 Παρασκευή, ΑΛΚΥΩΝ. Χαρ. Μπάραχλης:
Πu.γzόσμια πνευματιzή γνιiJση (μέρος !ον)
29 Τετάρτη.
ΑΜΜΩΝΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ Γειiιργιος Σιβρής:
Οι Ανu.ί.ογι-ι.οί φιλόσοφοι της ΑJ.c:ξάνδρειu.ς
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30 Πέμπτη,
ΑΡΤΕΜΙΣ. Κρυσταλλία Ιωαννίδου: Κάρμα Γιόγκα
31 Παραόκευή, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ. Θεόδωρος Κατσιφής: Νευροθεολογία

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
3 Δευτέρα,

ΑΘΗΝΑ. Βασίλειος Καρκαντζός:
Η μυστηριακή Θρησκεία των Αβοριγίνων

4 Τρίτη,

ΟΡΦΕΥΣ. Αλέξ. Μπουσουλέγκας:
Ορφεύς (μέρος 2ον) Ιδρυτής Μυστηρίων και εμπνευστής
πολιτισμού

5 Τετάρτη,

ΥΠΑΤΙΑ. Έρικα Λέτσερις: Σαμανισμός.
Μύθος και πραγματικότητα (Προβολή)

6 Πέμπτη,

ΑΠΟΛΛΩΝ. Γεώργιος Σιβρής:
Το μυστικό της φιλοσοφικής λίθου

7 Παρασκευή, ΑΛΚΥΩΝ. Μιχαήλ Γρηγορίου: Αλχημεία (μέρος lον)
11 Τρίτη,

ΗΛΙΟΣ. Θεοσοφικό Θέμα

12 Τετάρτη,

ΑΜΜΩΝΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ. Σαρ. Νικητόπουλος:
Το σώμα του Φωτός στην δυτική εσωτερική παράδοση

13 Πέμπτη,

ΑΡΤΕΜΙΣ. Κρυστ. Ιωαννίδου:
Κρισναμούρτι και Θεοσοφική Εταιρεία. Η επόμενη ημέρα.

14 Παρασκευή, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ. Δημ. Μητρόπουλος:
Περιβαλλοντικοί προβληματισμοί
18 Τρίτη,

ΟΡΦΕΥΣ. Θεοσοφικό Θέμα

19 Τετάρτη,

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

20 Πέμπτη,

ΑΠΟΛΛΩΝ. Ηρώ Ζάραγκα: Ο Ορφικός Θίασος

21 Παρασκευή, ΑΛΚΥΩΝ. Στυλιανός Τάκας: Παλιγγενεσία της ψυχής
24 Δευτέρα,

ΑΘΗΝΑ. Σωτ. Παπαβασιλείου: Ζωροάστρης

25 Τρίτη,

ΗΛΙΟΣ. Θεοσοφικό Θέμα

26 Τετάρτη,

ΑΜΜΩΝΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ. Ηρώ Ζάραγκα:
Οι μυστικοί του Μεσαίωνας (1 lος-13ος αιώνας)
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27 Πέμπτη,

ΑΡΤΕΜΙΣ. Νεραϊδοιστορίες - Προβολ1j ταινίας

28 Παρασκευ1j. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ. Γεώργιος Τσαρούχης:
Αποκρυφισμός και Επισnjμη

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2 Τρίτη,
3 Τετάρτη,
4 Πέμπτη,

ΟΡΦΕΥΣ. Θεοσοφικό θέμα
ΥΠΑΤΙΑ. Έρικα Λέτσερις: Η εξέλιξη της Θ.Ε.
από Μυστικ1j Εταιρεία σε Ανοικηj Σχολ1j Σοφίας
ΑΠΟΛΛΩΝ. Γεώργιος Σιβρ1jς:
Η εσωτερικ1j σχολή η1ς Θεοσοφικ1jς Εταιρείας

5 Πuρuσκευ1j, ΑΛΚΥΩΝ. Χαρ. Μπάρuκλης:
Παγκόσμια πνευματικ1j γνώση (μέρος 2ον)
8 Δευτέρα,
ΑΘΗΝΑ. Δημ. Μητρόπουλος: Το Δένδρο της ζω1jς
9 Τρίτη,
ΗΛΙΟΣ. Θεοσοφικό Οέμα
10 Τετάρτη,
ΑΜΜΩΝΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ. ΓεcΔργιος Σιβρής:
11 Πέμπτη,

Η δύναμη της Ειμαρμένης
ΑΡΤΕΜ!Σ. Κρυσταλλία !ωuννίδου:

Οι άγγελοι στα ιερά κείμενα
12 Παρασκευή, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ. ΑΥτuΊνιος Παπανδρέου: Περί Επίκουρου
16 Τρίτη,
ΟΡΦΕΥΣ. Θεοσοφικό Οέμα
18 Πέμπτη,
ΑΠΟΛΛΩΝ. ΓευΊργιος Σιβρής:
Το μυστηριακό νόημα των Χριστουγέννων
19 Παρuσκευ1j, ΑΛΚΥΩΝ. Σπυρ. Πuρuσκευάς: Περί Θείου (μέρος I ον)

Με γνιίιμονu τους σκοπούς της Θεοσοφικής Ετωρείας για έρευνα και
συγκριτική μι:i.έτη φιλοσοφίας, θρησzείuς και επιστήμης, υπενθυμίζου
με στα μέλη μας zuι τους συνδρομητές του ΙΛΙΣΟΥ ι5τι είναι ευπρι5u
δεzτα προ; δημοσίευση εργασίες και κείμενά τους.

Μεταξύ μας
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τα Γραφεία του «ΙΛΙΣΟΥ»
Βουκουρεστίου 25, α' όροφος
Κωδ. 10 6 71, είναι ανοικτά
κ άθε ημέρα από 10.30 - 1,
εκτός Σαββάτου και Κυρια
κής.

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ-ΔΩΡΕΕΣ
Παρακαλούμε ό πως απο
στέλλετε με ταχ υ δρομική
επιταγή προς: Περιοδικό
«Ι Λ Ι Σ Ο Σ »
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25,
106,71 Αθήνα.
Επίσης αποστέλλετε με τρα
πεζική 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: Αθ. Ζαφειρόπουλος
Ρόδος: Α ντ. 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:
Στu Πόδια του ΔιδασΥ.άλου - Κρισναμούρτι ........................6€
Η Εξέλιξη της Μορφής Υ.αι n1ς Ζωής - Άννη Μπέζαντ .... 10€
Προσέγγιση στην ΠραγματιΥ.ότητα - Ν. Sri Ram .............. 10€
Οι ΒαΟύτερες Όψεις της Ζωής - Ν. Sri Ram ...................... 10€
Το Φως της Ασίας - Sir Edwin Arnold................................ 16€
Οι Ε;ιτά Κοσμικές Ακτίνες Ernest Wood .......................... 16€

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ
ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΘΕΟΣΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΓιόγΥ.α Υ.αι ΑποΥ.ρυφισμός - Έλενα 11. Μπλαβάτσκυ
Μετε\'ΟάρΥ.ωση - lrv ing Cooper
Οι ΔιδασΥ.αλίες ενός Μύστη - Δημ. Ιωαννίδης
Μελέτη ε;ιί της Συνείδησης - Άννη Μπέζαντ
Η Ατρα;ιός του ΑποΥ.ρυφισμού - Α. Μπέζαντ, C.W.Leadbeater
Θεοί εν Εξορία - G. G. Van Der Leeuw

Διυ.τιϊiενται στu. κεντρικά βιβλιοπωλε(α και
στα γρu.φε(α της Θ.Ε. Βοvκοvρεστ(ου 25,
Τ. Τ. 106 71
Τηλ. +Fax. 210 3610961
Τηλ. 210 3620702

Τuχυbριιμική ή τηλεφ,,νική πuρuπελίu με ι1ντικuτuΙΙιι).ιj
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