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ΗΜΕΡΑΧΑΡΑΣ 

Θεόδωρος Κατσιφής 

(Ομιλ{α στην Εορτιj του Λευκού Λωτού) 
Ημέρα χαράς η σημεριν11 διότι μας επιτρέπει να ξαναβαπτι

σθούμε στα νάματα της θεοσοφικ11ς θεάσεως της ιδρύτριας του 
τάγματός μας. Μιας προσφοράς που απεγνωσμένα ζητούσε η αν
θρωπότητα, αποπληκτικά συνθλιμμένη ανάμεσα στις συμπληγάδες 
των θρησκευτικών δεισιδαιμονιών, των δογματισμών και των φα
νατισμών αφενός, και μιας προπετούς επιστ11μης αφετέρου που 
αξίωνε την αποκλειστική ιδιοκτησία της μόνης αληθιν11ς και ορθ11ς 
γνώσης, αντίληψης, πράξης και ευθύνης για το σύνολο της ανθρω
πότητας. 

Στα 133 έτη που παρ11λθαν από την ίδρυση της Θεοσοφικής 
Εταιρείας δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή που οι θεοσοφικές αξίες να 
ψαν ανεπίκαιρες ή άχρηστες. Δυστυχώς ίσχυε πάντοτε το θλιβερό 
για τον πλανήτη αξίωμα ότι επειγόντως κάτι πρέπει να γίνει για 
την κατάντια του ανθρώπου και της κοινωνίας. Μια κατάντια που 
συνεχώς προοδεύει και ευημερεί όσο ο επιβάτης και ο ηνίοχος κα
θεύδουν και το ταλαίπωρο άρμα άγεται και φέρεται από του ςίπ
πους, δηλαδ11 από τον εγωικό άνθρωπο με το πολυκέφαλο θηρίο 
των επιθυμιών του. Βέβαια, για να εκτιμηθεί η τεράστια προσφο
ρά της Έλενας Π. Μπλαβάτσκυ, πρέπει να μελετηθεί και να βιω
θεί το σύνολο του έργου της - πράγμα που προσπαθούμε να κά
νουμε στις συνεδρίες των στοών μας. Τελείως συνοπτικά αναφέ
ρομαι στους τρεις σκοπούς της Θεοσοφικής Εταιρείας: 

Σχηματισμός παγκόσμιας αδελφότητας της ανθρωπότητας. Ο βα
σικός σκοπός. Συγκριτική μελέτη θρησκειών, φιλοσοφίας και επι
στ11μης. Έρευνα των νόμων της Φύσης και των δυνάμεων του αν
θρώπου. Μπορούμε να παρατηρ11σουμε το αλληλένδετο των τριών 
σκοπών σε μια αρμονική ενότητα σκέψης, μελέτης και δράσης. Η 
παγκόσμια αδελφοσύνη προϋποθέτει τη γνώση του κόσμου. Τόσο 
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των πραγματιzιίJ\1 zοινωνιzιίJν zαι ανθριύ;rινων ;rροβλημιiτων όσο 

zαι των μεταφυσιzιύν, Ορησzευτιzών, φιλοσοφικών, επιστημονι

zιί)\'. zαι λοιπιίJν αναζηηiσεων zαι ;rραzτιzιύν, που όλα στοχεύουν 

στην επίλυση των προβλημάτων αυτιύν. Η zατοχιi των ουσιωδιδν, 

τουλάχιστον. της γνιίJσης αυηiς (ο bεύτερος σzοπός) μας επιτρέπει 

τον εντο;rισμό εzείνων που χωρίζουν τους uνΟριύπους zαι αυτών 

;του τους ενιίJνουν. Τη βuσιz1i, δηλuδ1i. τη sine ι1ua non προίΊπόθε

ση γιu την επιτυχίu της ;ταγzόσμιuς uδελφοσύνης. το να yzρεμί

σεις zάποιους τοίχους χωριστιzούς, νu παρuμερίuεις κάποια 

εμ;τόδια για τη διάνοιξη της οδού της uρμονίuς στον zι5σμο, αν Οέ

λεις νu zαλλιερy11σεις μια υyι11 ανοχ1i ότuν zω όπου τu εμπόδιu 

είναι uνυπέρβλητu. 

Η :τροσπάΟειu όμως uυηi για να ευοδωΟεί uσφαλιί1ς uπωτεί 

zαι την παράλληλη ε;τιδίωξη του τρίτου σzοπού. Τη yνιίJση του 

«οργάνου ε;τέμβuσης», του εuυτού μuς, σε όλες του τις εκφάνσεις, 

σε όλες του τις δυνατότητες τόσο τις φανερές όσο και τις απι5χρυ

φες. ΧωQίς την ε;τιφuνειuz1j zαι την εις βάΟος αυτό-επισκιSπηση 

zω αυτογνωσίu, εις άμμον Οεμελιιί1νω το μέγαρο της ηΟιχ1jς μου 

δράσης. Θu είνω αυηi απλuΊς uποσ;τασμυ.τιχιj, σ;τuομωδιχιj, τυ

χυ.ία χω, το χείοον γιu την παγκόσμια uρμονί(ι, Ou είνω ιδιοτε

λής. Δηλαδή όzι α;τλιίJ; άχρηστη αλλά ε;τιβλu[)1jς, ουδόλως ομοι<1-

ζουσu προς εzείνη που ορu.μuτίστηχε η Έλενu Π. Μπλαβάτσzυ. 

Η συνολιχ1j αυτ11 Οειίιρηση zαι βίωση απωτεί την ouOιi λειτουρ

γίu τόσο του μuτιού της διάνοιuς, της λοyιzιiς, ιSσο zαι της bιυί

σΟησης. του ματιού της ψυz1jς. Φωτίζετω έτσι στubι(1.χι1 η [)(ιOιά 

εσωτεριz1j uντίληψη γιu την ουσιuστιzιi εz;τλιjι_>ωση του βcωιzού 

μας σzοπού. ΦΟάνουμε δηλαδή στην «Αuζουνιχιi bu6oη» (ΜπΗ

γzαβάτ Γzιτά). Τη δρύ.ση που δεν «ζητεί τυ. εu.υηiς». Την (Ι.νιδιοτε

λ1i δράση ;του μοιάζει σuν να μην πράτπι το «εγιίJ 0011» - το πuο

σωπιzό σου εγιίJ - υ.λί.<Ί. υ.υτό το ιεuό ;του υ;τύ.uχει μέοrι στον κύΟε 

ύ.νΟρωπο. Το νιιίJ0εις uν επιτύχεις νυ. μη Οεωρείς τίποτα σu.ν «<)ιχι.5 

μου» uλλύ. uν zυτuφέρει; να δεις 6τι τu. ;τc1.ντα υνήzουν στον u.λη

Οινό «ιδιοzτήτη», την ;ταγz6σμιu. u.ρz1j χω εν<5τητα της οποίας 

α;τειροελάzιστυ είσu.ι zu.ι ο ίδιος μέτοzος ... 

Αυτά αδελφοί μου τu. [1ί.έ;τουμε σu.ν φωτεινούς φ<J.(ΗJυς που zα

τευΟύνουν την :-τορείο. μυ.;. Μοι6ζουν βέ[1u.ιu. χ<1.πως υ.πλησίωηυ., 
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κάπως θεωρητικά. Ας μη λησμονούμε όμως ότι η ιδρύτρια του τάγ
ματός μας δεν έταξε το κίνημα να λειτουργεί μόνο σε φιλοσοφικό, 
θεωρητικό επίπεδο, αλλά να αξιώνεται κυρίως στο πρακτικό. Και 
αν δηλαδή δεν μπορώ ακόμη, ή κι αν ποτέ δεν θα μπορέσω να 
ανοίξω τα πέταλα του Λευκού Λωτού μου, υπάρχει και για μένα 
σπουδαίο έργο να επωμισθώ. Ο καθένας μας, όπως γνωρίζουμε, 
αποτελείται από κάποια ποσοστά των τριών ιδιοτήτων γκούνας: 
του σαττβικού - στοιχείου της σοφίας, του ρατζασικού - της εγωι
στικής δράσης, και του ταμασικού - της εγωιστικ11ς αδράνειας. Σε 
πιο σύγχρονη γλώσσα το DNA μου, ο χαρακτήρας, η κληρονομι
κότητα μαζί με την μέχρι στιγμ11ς διαμόρφωσή μου από εξωτερι
κούς προς εμένα παράγοντες, καθορίζουν σαν τάσεις το επίπεδο 
της δυνατ11ς για μένα ηθικ11ς προσφοράς. 

Όμως, πάντα στο πλαίσιο αυτών των ορίων αφήνεται κάποια 
μορφ11 ελεύθερης βούλησης. Μπορώ λοιπόν να κινηθώ στα ανώτα
τα 11 στα κατώτατα όρια των ορισμένων μου περιθωρίων. Το θεο
σοφικό μας καθήκον είναι να εξαντλούμε τα ευγενέστερα όριά 
μας, και ας είμαστε βέβαιοι ότι η προσπάθειά μας αυτ11 είναι από
λυτα σύμμορφη προς την αρμονικ11 για τον καθένα μας δράση. 
Όσο ζοφερή λοιπόν και αν είναι, από κάθε πλευρά, η σημερινή 
κοσμική και πνευματική πραγματικότητα, μπορούμε να αναζητή
σουμε και να επεκτείνουμε τις χαραμάδες της ελπίδας για το κα
λύτερο μέλλον, για την παγκόσμια αδελφότητα. Ας αναλογιζόμα
στε πως ακόμη κι αν το κακό εξαπλώνεται επιθετικά, ο ίδιος νό
μος ισχύει και για τα μιμίδια του καλού. Καμιά λοιπόν αρνητικ11 
σκέψη δεν δικαιολογείται για τους θεόσοφους, για το τάχα άσκο
πο και αμελητέο της μικρής εκ των πραγμάτων συμβολ11ς τους. 

Έχεις τη δυνατότητα, έχεις και την ευθύνη να ενεργήσεις για 
την επικράτηση των θεοσοφικών αξιών. Αυτή τη δεκάρα που, 
όπως έγραψε ο Ιωάννης Σκαρίμπας, οφείλεις από το γεγονός ότι 
γεννήθηκες σε αυτό τον κόσμο, πρέπει να την ξεπληρώσεις στη 
ζωή σου. Αυτό είναι για εμάς το νόημα της σημερινής Εορτής. 

Μια ψυχική ανάταση που μπορεί να μας φέρει στο ξεχασμένο μο
νοπάτι της προσωπικής μας ευθύνης για ό,τι συμβαίνει στην Οι
κουμένη, και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής μας για το ξεπέ
ρασμά του. 
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Ο ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

Έλενα Π. Μπλαβάτσκv 

(La Reι,ιιe Tl1eosopl1iqιιe, Μάρτιος 1889) 

Όπως 11δη u.νu.γράψu.με στο Tlιe Tlιeωoplιisr, η Θεοσοφικ11 

Ετωρείu. γενν11Οηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικ11ς έχο
ντας ω; ;τρότυ;το u.υη1 τη zu)ρu.. Είνω γνωστό ιSτι στις Η.Π.Α. 

έχουν πu.ρu.λείψει το όνομα του Θεού ωτό το κείμενο του Συντάγ

ματος, επειb11 - είπαν οι Πατέρες της Πολιτείας - κάποια ημέρα 

αυτό θu. πρόσφερε την ευzωρίu. για μιu. Κρu.τικ11 Οuησκείu.. Με το 

ΣίΊντu.γμu. αυτό 11θελu.ν νu. παρέχουν απόλυτη ισ6τητu. σε όλες τις 

Ορησκείες, έτσι u,στε ι5λες νu. στηl)ίζυυν την Πολιτεία κω όλες. με 

τη σειρά τους, νu. προστu.τεύοντω u.πό u.υη1ν. 

Η Θεοσοφικ11 Ετωρείu. ιδρύΟηκε u.κολουΟι!,ντu.ς αυτό το υπέ

ροχο πρότυπο ΚάΟε τμ11μu., κu.Οι,,ς κω κάθε μέλος της, έχει το bι

κu.ίωμu. νu. ακολουθεί τη Ορησκείu. 11 την πίστη που ;τροτιμά, νu. με

λετά την ε;τιση1μη 11 την φιλοσοφία της επιλσγ1jς του, cφκεί νu. ;ω

ρu.μένουν όλοι ενωμένοι με δεσμούς αλληλεγγύης κω u.bελφοσύ

νης. Η Ετωρείu. μu.ς μπυρεί κάλλιστu. νu. u.ποκληΟεί «Πολιτεία της 

Συνείδησης». 

ΚάΟε μέλος τη; Θ.Ε. είνω ελείιΟεοο νu. εντρυφ�jσει σε α1:ίνη 

την έρευνα ;του το ικανοποιεί πεοισο<Sτεοο υπ6 κύ.01: ύ.λλη. Ωοτ6-

σο, θα πρέπει νu. υ:;τάρzει σοβαρός λ6γος γι' u.υη1 την ανιιζ1jτψηj 

του. :;τρά·πιu. :;του σημαίνει ότι zύ.Οε μέλος οφείλει νυ ατελ1:ί το bι

r.ό του μερίbιu εογu.σίu.ς, μικοι5τεvο 1j μ1:γυ.1.ύτεοο, μι::σω νοητικ1jς 

1j άλλου είδους :;τ(_)οσπύ.Οειu.ς γιu. το κc1).ι5 του συνι5λου. Αν δ1:ν ιο

γάζετω ΊtU. τους ύ.i.λους. bεν μποv1:ί νυ. είνω Οι::6σοφος. υλοι 

εμείς οφείλουμε νu. εργu.ζόμυ.στε γω την α:;τ1:λ1:υΟι::οωοη της u.ν
Ορι!Jπινη; σr.έψη;. γιυ. την εξω,ειψη των εγωιοτιzr!ιν κω ωοηιzr,ιν 
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δεισιδαιμονιών, και για την ανακάλυψη των αληθειών που εμπί
πτουν στηv- εμβέλεια του ανθρώπινου νοητικού. 

Εμπρός μας βρίσκονται όλες οι δυνατότητες του μέλλοντος. 
Επαναλαμβάνω ότι έφθασε η ώρα της μεγάλης περιοδικής επι
στροφής και ανύψωσης του κύματος του μυστικισμού στην Ευρώ
πη. Μας περιβάλλει ο ωκεανός της κοσμικ11ς επιστ11μης - της επι
στήμης της αιώνιας ζω11ς -, μεταφέροντας στα ύδατά του τους θαμ
μένους και από παλιά λησμονημένους θησαυρούς ανθρώπινων φυ
λών που δεν ζουν πια. Είναι θησαυροί που παραμένουν άγνωστοι 
στις σύγχρονες εκπολιτισμένες φυλές μας. Το πανίσχυρο κύμα 
ανυψώνεται μέσα από την υποθαλάσσια άβυσσο, από τα βάθη 
εκείνα όπου οι προκατακλυσμιαίοι Γίγαντες - οι ημίθεοι - απέ
κρυψαν την τέχνη και την μάθηση, σχεδόν προτού ακόμη ολοκλη
ρωθεί η δημιουργία των θνητών. Αυτό το κύμα κτυπά το πρόσωπό 
μας μουρμουρίζοντας: «Εκείνο που ήταν, ακόμη είναι. Εκείνα που 

λησμονήθηκαν, θαμμένα για αιώνες στα βάθη των γεωλογικών 

στρωμάτων της /ουρασικής περιόδου, μπορούν και πάλι να αναδυ

θούν στην επιφάνεια. Προετοιμαστείτε.» 

Ευτυχείς όσοι κατανοούν τη γλώσσα των στοιχείων, αλλά πού 
βρίσκονται οι επικεφαλείς, εκείνοι για τους οποίους η λέξη «στοι
χείο» δεν έχει άλλη ερμηνεία εκτός από αυτήν που της προσδίδει η 
υλιστικ11 Φυσική και η Χημεία; Θα τους μεταφέρουν τα μεγάλα 
ύδατα σε οικείες παραλίες όταν η παλίρροια σαρώσει τις ακτές και 
τους παρασύρει; Θα ανυψωθούν στην κορυφή ενός νέου Αραράτ, 
σε ύψη όπου το φως και ο 11λιος είναι σημεία ασφαλ11 να σταθεί κα
νείς 11 θα καταποντιστούν σε μια απύθμενη άβυσσο, που θα τους φυ
λακίσει αν τυχόν προσπαθήσουν να πολεμήσουν τα ακαταμάχητα 
κύματα ενός νέου στοιχείου; Είναι ανώφελο να επαφίεται κανείς 
στην τύχη και να περιμένει αδιάφορα, αν όχι εντελώς ανόητα, την 
επερχόμενη διανοητική και ψυχική κρίση, λέγοντας στον εαυτό του 
ότι στη χειρότερη περίπτωση είναι απόλυτα φυσιολογικό να μας με
ταφέρει η παλίρροια στην ακη1. Διότι το πιθανότερο είναι να μετα
φέρει απλώς ένα πτώμα! Σε κάθε περίπτωση, άγρια θα είναι η μάχη 
μεταξύ ζωώδους υλισμού και τυφλού φανατισμού από τη μια πλευ
ρά, και από την άλλη μεταξύ φιλοσοφίας και μυστικισμού - το πυ
κνότερης ή αραιότερης υφ11ς πέπλο της Αιώνιας Αλ11θειας. 
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Δεν θα υπερισχύσει ο υλισμός. ΚάΟε άνθρωπος :που με φανατι
σμό :προσκολλάται σε μια ιδέα η οποία τον α:πομονιύνει από το συ
μ.,,αντικό αξίωμα - ΟΥ ΔΕΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΗΣ 
ΑΛΗΘΕΙΑΣ -. θα ανακαλύψει ότι έχει ωτοσπασΟεί και ωτομα
κρυνθεί α;τό την νέu κιβωτό της Ανθρωπότητας σαν μια σαπισμέ
νη σανίδα. Κτυπημένος uπό τα κύμuτα και τους ανέμους. πuλι:ύο
ντας με uυτό το στοιχείο, το τόσο τρομερό και άγνωστο, σύντομα 
θα uνuκαλύψει ότι καταποντίζεται. αι, έτσι πρέπει να είναι και 
όχι διαφορετικά όταν θα έχει σβ11σει η φλόγα του σί1γχρονου υλι
σμού, η ψυχρή zαι τεχνιni, uφού δεν Ou υπάρχει άλλη καύσιμη ύλη 
γι· αυτήν. 

Όσοι uδυνuτούν νu αντιληφθούν την ύπαρξη του πνευματικού 
Εγu\ της ζιί)σuς Ψυχ1iς. και του αιιίη•ιου Πνεύμuτος μέσα στο σω
μuτικό του κελύφος (:που χρωστάει την φι:υδuίσΟηση της ζuηjς του 
σε αυτές τις «αρχές» κu.ι μόνο), Οα ;τράξουν σοφά uν προετοιμα
σθούν για τη χειρότερη απογ011τευση που Ou μπορούσε να τους 
επιφυλάξει το μέλλον. Διότι, από τu. βάθη των γεμάτων λάσ;τη 
σκοτεινιίιν υδάτων της ύλης που τους αποκρι:Ίβει χάΟε σημείο του 
ορίζοντu στο μέγα ε:πέκεινu, μια μυστικ1j δύναμη u.νu.bύετu.ι τu τε
λευταία χρόνια του αιιίηιu. μu.ς. Μια ωτuλ1j αύρα, «υπερφυσιχψ,. 
Υ;τερφυσLΚ1i, f)έβαιu., μόνο για τους δεισιδαίμονες και ι5σους 
έχουν άγνοια. Aυni την uΊρu. το Πνεύμu. της Αλ11Οειας κινείτu.ι 
υ;τεράνω των σκοτεινuΊν υδάτων κu.ι bιu.zωρίζοντcί.ς τα, τu. u.νu.γκά
ζει να αποκu.λύψουν τους :πνευμu.τικούς Οησu.υuούς τους. Αυτύ το 
Πνεύμα είναι μια δύναμη που δεν ελέγχεται ούτε πu.σεμποbίζετu.ι. 

Ο σημερινός άνΟρωπος, είτε είνu.ι σκεπτικισniς 1j φu.νu.τιχ6ς 
είτε έχει φύση μυστιzιστιz1i, οφείλει να u.ντιληφΟεί ιSτι είναι u.νυΊ
φελο να μύ:,:εται ενu.ντίον των δύο ηΟικιίιν δυνύμεων που !:'χουν 
τιίιρu. αποδεσμευΟεί και εμπλu.χεί σε υ.γιίηιu. μ!:'χ(_)ις εσ:,:ιί.των. Βuί
σzεται στο έλεος u.υτιίιν των δύο u.ντuγωνιστιίιν και bεν υπιί.uχ�::ι 
ενδιάμεση bύνu.μη για να τον πuοφυλι1.ξει. Είναι Οέμu. επιλογ1iς: 
Ή αφήνεται στην ;τλημμυρίδu. του μυστικισμού που u.:πλιJ'Jνετω και 
που θu. τον :παρασύρει φυσιολο'{ιzύ. zu.ι δί:,:ως μι1.zη, 1j ιι.ντιδuι1. χω 
μάχεται �::νu.ντίον της ;τίεσης της ηΟLΚ1iς κu.ι φυzLΚ1iς εξέλιξης νοι
ιίιΟοντu.ς ότι τον κατu.;τίνει η δίνη της νέας πλημμυ(_)ίδας. Αυτή τη 
σπrμ1i :που μιλύ.με. ολό-ι.λη(_)ος ο ·ι.6σμυς με τις εστίες της μεγ6λης 
διανόησης zu.ι του ιJ.νΟuιίι:;τινου ;τοί.ιτιομού, τu. ποι.ιτιzι1., ι.ογοτε-
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χνιχά, καλλιτεχνικά και εμπορικά κέντρα, όλοι βρίσκονται εν μέ
σω μια ανάταραχής. Όλα κλονίζονται, όλα καταρρέουν και τεί
νουν να αναμορφωθούν. 

Είναι ανώφελο να εθελοτυφλεί κανείς, ανώφελο να ελπίζει ότι 
θα καταφέρει να παραμείνει ουδέτερος ανάμεσα σε δύο τόσο πο
λεμοχαρείς δυνάμεις. Μπορεί να συνθλιφτεί ή να διαλέξει μία 
από αυτές. Ο άνθρωπος που πιστεύει ότι επέλεξε την ελευθερία χι 
ωστόσο παραμένει βυθισμένος στο γεμάτο βραστό νερό και 
αφρούς καζάνι της μιαρότητας που ονομάζεται κοινωνική ζω11, 
απευθύνει το χειρότερο ψέμα στον Θείο Εαυτό του που θα τον τυ
φλώνει σε μελλοντικές ενσαρκώσεις του. Εκείνοι που αμφιταλα
ντεύονται επάνω στο μονοπάτι της Θεοσοφίας και της απόκρυφης 
επιστήμης, εκείνοι που ρέμουν μπροστά στη χρυσ11 πύλη της Αλή
θειας, της μόνης Αλ11θειας η οποία είναι ακόμη ανοικηi γι' αυτούς 
ενώ όλες οι προηγούμενες έχουν χαθεί, η μία μετά την άλλη, ας 
προσέξουν τη Μεγάλη Πραγματικότητα που προσφέρεται τώρα. 

Τα λόγια μου απευθύνονται μόνο σε εκείνους που έχουν μυστι
κιστική φύση. Μόνο για εκείνους έχουν αξία. Μάταια και ανώφε
λα θα φανούν στους ανθρώπους που έχουν ήδη χαταλ11ξει σε δια
φορετική επιλογή. Αλλά εσείς, Θεόσοφοι, γνωρίζετε πολύ χαλά 
ότι ένας λόγος τόσο παλιός όσο ο κόσμος, αν και νέος για εσάς, 
έχει ήδη ηχήσει στην απαρχή αυτού του κύκλου και υφίσταται εν 
δυνάμει, παρότι ασαφ11ς για τις μάζες. Γνωρίζετε ότι ένας μουσι
κός φθόγγος που ποτέ πριν δεν άκουσαν άνθρωποι της εποχής 
μας, μόλις 11χησε. Και ότι ένα νέο είδος σκέψης γενν11θηχε και 
θρέφεται από τις δυνάμεις της εξέλιξης. Αυτ11 η σκέψη διαφέρει 
από όλες όσες έχουν γεννηθεί τον 190 αιώνα, και εντούτοις είναι 
ταυτόσημη με το βασικό μουσικό ήχο κάθε εποχ11ς και κυρίως της 
πρόσφατης που είναι: 

ΑΠΟΛ ΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΆ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΚΕΨΗ. 
Ο αιώνας μας πρέπει να διασωθεί προτού εκπνεύσει. Είναι η 

ώρα της δράσης για όλους εκείνους που διαβλέπουν τη στειρότητα 
και την ανοησία μιας ύπαρξης τυφλωμένης από τον υλισμό και την 
αδιαφορία για την τύχη του συνανθρώπου. Δεν είναι απαραίτητο 
να αφιερώσει κανείς όλη την ενέργειά του, όλο το θάρρος και την 
προσπάθεια για να επιτύχει διανοητική αναμόρφωση. Αυτή δεν 
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μπορεί να επιτευχθεί ;ταρά μόνο με τη Θεία Σοφία. με τον Α.ι-το
zρυφισμό 11 τη Σοφία της Ανατολ11ς. Πολλά είναι τα μονοπάτια 
;του οδηγούν στη Σοφία αλλά αυη1 είνιιι πάντοτε Μία. Οι χαλλιτέ
;,:νες τη διαzρίνουν. όσοι υποφέρουν την ονειρεύονται, αλλά μόνο 
το αγνό ;τνεύμα τη γνωρίζει. Εχείνοι που εργάζονται για τους άλ
λους δεν παραμένουν n1φλοί στην πραγματιχότητά της, αν χαι δεν 
γνωρίζουν ;τάντοτε το όνομά της. 

Δεν υπάρχει άνθρωπος τόσο απασχολημένος 11 τόσο πτωχός 
;τνευματιχά u:ιστε να μην μ;τορεί να εμπνευσΟεί από ένα ιδανικό 
χαι να μην το αzολουθ11σει. Γιατί διστάζετε να χαράξεη: ένα μο
νοπάτι ;τρος αυτό το ιδανιχό. μονοπάτι που να προσπερνά όλα τα 
εμπόbια. όλα τα χωλύματα, όλες τις χαΟημερινές υ:;τοΟέσεις της 
χοινωνιχής ζω11ς, zαι να προχωρ11σετε με τόλμη έως ότου το j)αδί
σετε: Είναι αλ11θεια ότι οι απαιτούμενες ;τροϋποΟέσεις είναι από
λυτη έλλειψη εγωισμού χαι απεριόριστη αφοσίωση στις ανάγκες 
των συνανθρu'ητων, χαθu')ς χαι πλ11ρης αbιαφορία απέναντι στον 
χόσμο χαι τη γνu'ψη του. Ένα απόλυτα αγνό κίνητρο είναι απα
ραίτητο ως πρu'πο β11μα στο μονοπάτι των ιbανιχu')\'. 

Υπάρχουν άνδρες χαι γυνιιίχες απόλυτα ικανοί να προχωρ11-
σουν σε αυτό. άνθρωποι ;του μοναbιχ11 επιΟυμία τους είνω να ζ11-
σουν υ;τό την αιγίbα της Θείας Φύσης τους. Ας αντλ11σουν, εκείνοι 
τουλάχιστον. το Οάρρος να ζ11σουν αυη1 τη ζω11 bίχως να κρύβο
νται από τους άλλους! Κανενός ανΟρu'ιπου η άποψη bεν μπορεί να 
σταΟεί υπεράνω των επιταγuΊν της διχ11ς μας συνείδησης. Γι' υυτό, 
ας επιτρέψουμε στη συνείδηση που έχει φΟάσει στην ύψιστη ανά
πτυξή της, να μας καΟοbηγεί οτο χαΟημερινό κοινό μας έργο. 
Ό;τως συμβαίνει χαι στην εσωτεριχ11 ζωή μας, ας συγχεντuuΊσουμε 
την προσο;,:11 μας στο ε:;τιλεγμένο Ιδανιχό και ας διωηuούμε το 
βλέμμα μας στuΟερά αzόμη παuαπέuα, δί;,:ως νυ. bίνουμε την ελι1-
;,:ιστη έστω ;-τροσο;,:11 στη λάσπη που χαλύπτει τu. π<Sbιu. μιι.ς. Όοοι 
είναι ιzανοί νυ. αγωνιστούν σε μια τέτοια ;-τuοσπ60εω, εχείνοι εί
ναι οι υ.ληΟινυί Θεόσοφοι ... 
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Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ-ΜΗΤΕΡΑ 

Edward Carpenter 

(Απόσπασμα) 
Πριν εμφανισθεί οποιαδ11ποτε μορφ11 καθορισμένης επιστ11-

μης, φιλοσοφίας και θρησκείας, υπ11ρχαν πράγματα και λέξεις με 
τρομακτική επιρροή στο ανθρώπινο πνεύμα. Για παράδειγμα, οι 
λέξεις «βροντψ>, «δένδρο», «φίδι» κλπ. Κανένας άνθρωπος δεν 
μπορεί να μείνει εντελώς αδιάφορος όταν ακούει τέτοιες λέξεις 
και σκέπτεται τις αντίστοιχες εικόνες. Οι λέξεις όμως «παρθένος» 
και «μητέρα» ξεχωρίζουν ιδιαιτέρως από τις άλλες. Η λέξη <<μητέ
ρα» αγγίζει τις βαθύτερες χορδές του ανθρώπινου συναισθ11ματος, 
πολύ περισσότερο μάλιστα καθώς είναι μια από τις πρώτες που 
μαθαίνει ένα παιδί. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι σε πολλές πρω
τόγονες μητριαρχικές κοινωνίες, η επιρροή της μητέρας-γυναίκας 
ήταν πολύ μεγαλύτερη από όσο σήμερα, αφού ο πατέρας ψαν συ
χνά άγνωστος και η προσκόλληση του ανθρώπου στην μητέρα 
εντονότερη. Αν η λέξη «μητέρα» 11ταν ανέκαθεν βαθιά ριζωμένη 
στην καρδιά του παιδιού, η λέξη «παρθένος» ασκούσε μια άλλου 
είδους μαγεία στον σεξουαλικά ώριμο άνδρα που δεν έχει χαθεί. 

Ένα από τα πρώτα αντικείμενα λατρείας του ανθρώπου ψαν η 
ίδια η γη που εκλαμβανόταν ως η γόνιμη μητέρα όλων των πραγ
μάτων. Η Γαία είχε ναούς και ιερά σε όλες σχεδόν τις ελληνικές 
πόλεις. Η Ρέα 11 Κυβέλη, που γενν11θηκε μέσα από τη γη, ήταν η 
μητέρα όλων των θεών. Η Δ11μητρα (Γη-Μ11τηρ) απολάμβανε εξαι
ρετικές τιμές παντού ως προστάτιδα της σοδειάς και της βλάστη
σης. Το ίδιο και η Σέρες 11 Δ11μητρα των Ρωμαίων. Στην Ινδική μυ
θολογία η Μαία και στην αιγυπτιακή η 'Ισις, αποτελούν θηλυκές 
απεικονίσεις της Φύσης και του πνεύματος της γης. Για τις αρχαί
ες αυτές λατρείες η γη ήταν η μυστική πηγή κάθε ζωής και σε αυ-
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η1ν θυσίαζαν για εξευμενισμό. Κατά χάποιο τρόπο φαίνεται φυσι

χό αυη1 να 11ταν η πιο πριόιμη, αυτόματη λατρεία του ανΟριύπου, 
αφού η μητέρα γη είναι εχείνη που γεννά τα πάντα ενιύ χάρη στη 

διαρz11 η�; ανανέωση χαι αναγέννηση θεωρ11θηκε ως η αθάνατη 

παρθένος. 
Όταν γενν11θηχε ο μύΟος του Σωη1ρα. 11ταν βέβαιο ότι θα προ

έzυπτε το Οέμα η�ς zαταγωγ11ς της Οει5τητας. Προφανώς δεν Οα 

μπορούσε να είναι παιδί χάποιας θνηηiς μητέρας. Δεδομένου ότι 
μια φυλ11 συνήθως συνέδεε την zαταγωγ1j της με κάποιο ζιύο 11 
βουνό 11 άλλο στοιχείο της Φύσης, αν Σωηjρας ψαν η ίδια η φυλ1j, 
το ευχολότερο 1jταν να Οεωρ1jσουν πως ξεπ11δησε μέσα από τα 
ίδια τα σπλάχνα της γης, της Φύσης, που είναι η άσπιλη παρΟένος 
zαι απειzονίζεται στον αστερισμό της Παρθένου. Αν ο Σωηjρας 

11ταν χάποιος συγχεχριμένος άνΟρωπος. γνωστός 1:ίτε προσωπιχά 
είτε μέσω της παράδοσης, τότε το όνομα της μητέρας Οα 11ταν επί
σης γνωστό. Όσον αφορά όμως την πατρότητα, ψαν γενικά ασα
φής. 

Εύχολα λοιπόν θα μ;τορούσαν να δεχΟούν κάι-τοια επουράνια 
παρέμβαση, τη νυzτεριν1j επίσzεψη εν<Sς Οεού 11 αυτό που συνψ)ως 

ονομάζοι,μ1: «παρθενογέν1:ση». Είναι εντυπωσιαχ11 η οικουμενικ1i 
πίστη στους ΘεανΟρ<iJπους-Σωηjρ1:ς χαι τον εξίσου διαδεδομένο 
μύΟο της γέννησ11; τους απι5 παρΟένους. Δεν έχ1:ι σημασία το ι5νο

μα που τους έδιναν. Ηραχλ11ς, ΜίΟι.ιας, Άττις, Ορφέας χλπ. Σ1: 
όλες τις περιπτ<iJσ1:ις επρόχειτο για τον Σωτψ;c>α, την 1:νσάρκωοη 
ενός όντος χάρη στο οποίο ο cρτωχι5ς Ονητύς μπορούσε να απαλλα
γεί από την εξορία, την πλύ.νη, το μαιηύριο και το Οάνατυ, χαι να 
zερδίσει την αιu:ινια ζω1j. 

Σε zαμία ήπειρο της γης δεν εμφu.νίσΟηzε 01:ός, μ1: μ1:γάλη δη
μοτιχότητα ως ευεργέτης της ανΟι.ιωπ6τητu.ς, που να μη γ1:ννψ)ηκι:: 
από παρΟένο 11 τουλάχιστον u.πό μητέρα που δι::ν <5φι::ιλι:: το πωδί 

της σε zάπυιο γψνυ πατέρα u.λλά σ1: ι::πυυράνιu. ι::πέμf-$υοη. Αυηj η 
σύλληψη φαντάζει, εz πι.ιu'ηης όψεως. 1:νπλt!ις c1.nzπη με το ούγ
zρονο τρόπο σzέψης. Δύο στοιzείu. Ου. πρέπει 6μως νu. έzουμΙΞ 
υπόψη μας εδ<iJ: α) τις ουνΟ11zες :;του ε:;τιzρι,ηούσυν 1:ηίνη τη μα
zρινή μητριu.ρzιz1j ι:::;τοz1i, όταν η zατu.γωγή zu.Οοι.ιιζ<5τu.ν απ6 την 
:;τλευρύ. τη; μητέρας ενu'J η :;τατρι5τητα 11τυ.ν u.συ.φής zu.ι δεν 1:νδι(
φερε ιδιυ.ίτερα, zω β) το πυ.ψ1.ξ1:νο. οε ψ(J.ς, γ1:γον6ς 6τι σε ορι-
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σμένους πολύ πρωτόγονους λαούς, μεταξύ των οποίων είναι οι 
Αβοριγίνες -της Αυστραλίας, δεν θεωρούσαν απαραίτητο για μια 
γυναίκα να έχει σεξουαλικ11 επαφ11 με κάποιον άνδρα προκειμέ
νου να συλλάβει και να γεννήσει. Η επιστημονική παρατtiρηση 
δεν είχε προχωρ11σει τόσο, και το όλο θέμα αναγόταν ακόμη στη 
σφαίρα της μαγείας. Άρα η παρθένος μητέρα όχι μόνο δεν ήταν 
κάτι το αδιανόητο αλλά συνδύαζε δυο υπέροχες έννοιες σε μια 
μορφ11. 

Η παγκόσμια διασπορά του μύθου της επουράνια επέμβασης 
είναι αξιοσημείωτη. Ο Ζευς, πατέρας των θεών, επισκέφθηκε τη 
Σεμέλη με μορφ11 καταιγίδας κι εκείνη γέννησι:: τον λυτρωτή Διό
νυσο. Ο Ζευς κατέστησε έγκυο την Δανάη με τη μορφ11 χρυσής 
βροχής και το παιδί που γεννήθηκε ήταν ο Περσεύς που σκότωσε 
τη Μέδουσα (τις δυνάμεις του σκότους) και έσωσε την Ανδρομέδα 
(την ανθρώπινη ψυχή). Η Ντεβάκι, η ακτινοβολούσα παρθένος της 
ινδικής παράδοσης, ενώθηκε με τον θεό Βισνού και γέννησε τον 
Κρίσνα, τον αγαπημένο ήρωα των ινδουιστών και πρότυπο του Ιη
σού. 

Οι γυμνοσοφιστές της Ινδίας λένε ότι ο Βούδας γενν11θηκε από 
το πλευρό μιας παρθένου. Η Ίσις των αιγυπτίων με τον Ώρο στα 
γόνατά της, λατρευόταν με τα προσωνύμια «Δέσποινα», «Βασίλισ
σα των Ουρανών», «Άστρο της Θάλασσας», «Θεομ11τωρ», κλπ. 
Πριν από αυτ11ν, η Παρθένος του Κόσμου Νηίθ, που προστατεύει 
από τον ουρανό όλη τη γη και τα παιδιά των ανθρώπων, θεωρού
ταν μητέρα του μεγάλου θεού Οσίριδος. Και ο σωτήρας Μίθρας 
γεννήθηκε από παρθένο, και στα μνημεία του υπάρχει πολύ συχνά 
η απεικόνιση της μητέρας που θηλάζει το βρέφος. 

Η αρχαία τευτονικ11 θεά Χέρθα (Γη) ήταν παρθένος και έμεινε 
έγκυος από το επουράνιο πνεύμα (τον Ουρανό). Η μορφή της, ως 
βρεφοκρατούσα, υπ11ρχε σε πολλά ιερά άλση στη Γερμανία. Η 
Σκανδιναβική θεά Φρίγκα πιάστηκε στα δίκτυα του Οντίν, του πα
τέρα των πάντων, και γέννησε ένα γιο, τον ευλογημένο Μπάλντερ, 
τον θεραπευτ11 και σωτ11ρα της ανθρωπότητας. Επίσης, ο Κετσα
κοάτλ, ο σταυρωθείς σωτ11ρας των Αζτέκων, ήταν γιος της παρθέ
νου Βασίλισσας των Ουρανών, της Κλουλαμνάν. Αλλά και οι Κινέ
ζοι είχαν μια παρθένο μητέρα θεά, όπως και οι αρχαίοι Ετρού
σκοι. Τέλος, αναφέρεται μεγάλος αριθμός από μαύρες παρθέ-
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νους-μητέρες Οεοίi. ΆφΟονες τέτοιες παραστάσεις της Μαρίας με 
τον Ιησού βρέφος συναντι6νται χυρίως στις χαθολιχές εχχλησίες 
n1ς Ιταλίας, όπως στην Πίζα, το Λορέτο, τη Γένοβα χλ.ι,., αλλά και 
στο Μόναχο χαι αλλού. Δύσχολα μπορεί κανείς να μην τα Οεωρ11-
σει αυτά ως προ-χριστιανικά παγανιστιχά απομεινάρια που διατη
ρήΟηχαν μέσα στα πλαίσια του Χριστιανισμού και αναβαπτίσθη
zαν, όπως συνέβη χαι με πολλά άλλα. Λέγεται ότι στο Παρίσι, 
εκεί όπου σ11μερα βρίσκεται η Νοτρ Νταμ, υπ11ρχε ακόμη και κατά 
τους χριστιανιχούς αι<iΎνες ένας ναός αφιερωμένος στην «Δέσποι
να Ίσιδα». 

Όλα αυτά χαταδειχνύουν όχι μόνο την ευρύτατη διάδοση του 
δόγματος της παρθένου-μητέρας, αλλά χαι την εξαιρετιχ11 παλαιό
τητά του. Το Οέμα είναι περίπλοκο και αξίζει μεγαλύτερης προσο
χ11ς από εχείνη που έχει λάβει έως τύJρα. Το μόνο που μπυρύ> εγώ 
να προσΟέσω εδuJ είναι ότι, κατά πάσα πιθανότητα, η εικόνα του 
Τέλειου ΑνΟρύJπου Οα πρέπcι να στοίχειωνε αμυδρά το νου των 
ανΟρύJπων από την εποχ11 που εγχατέλειψαν τη ζωύJδη κατάστασ11 
τους, χαι ότι Οα ήταν απολύτως φυσιυλυγιχό να σκεφΟυύν πως 
ένας Τέλειος ΆνΟρωπος Ou πρέπει να έχει γcννηΟcί από μια Τέ
λεια Γυναίκα - η οποίu, σύμφωνα με τις αντιλψ.ι,εις της επυχ11ς, Οα 
πρέπcι αναγzαστιχά να είναι η ίδια η Γη, η μητέρα όλων των 
πραγμάτων. Σε χάΟε περίπτωση πρόκcιτuι πραγματικά για μιu 
εξαιρετιχ11 σύλληψη. Δηλαδ11 ότι η Γη, αφού γέννησε όλα τα πλά
σματά της, έφερε τελευταίο στον χόσμυ και εχείνο που Οα γινόταν 
σωτήρας του ανΟρu'Jπινου γένους. 

( Πηγή: Eclwarcl Caιpenter - «JJagan and CΊ1ri.1·1ian My.1teι-ir:.1·»)

• 
1 

• 
1 
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Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΗΤΕΡΑ 
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'Ένα μέλος της Θ.Ε. αθλήτρια στην 

Παραολυμπιάδα του Πεκίνου 

Ιφιγένεια Κασταμοvίτη 

Ένας από τους αγοJνες του ανθρώπου στην εξέλιξ11 του είναι η 
ανάπτυξη μιας ισχυρ11ς πνευματιχ11ς θέλησης που να πειθαρχεί την 
ανθροJπινη φύση. Η πειθαρχία του εαυτού, η αυτοπειθαρχία, 1:ίναι 
ένα επίτευγμα που, ανάμεσα σε άλλα, υποδεικνύεται από κάθε 
δάσχαλο χαι φιλόσοφο, τόσο της αρχαιότητας όσο και της σύγχρο
νης εποχ11ς, χαι συγκαταλέγεται πάντοτε στους σκοπούς των ερευ
νητοιν της Αλ11θειας. Η ισχυρ11 πνευματικ11 θέληση 1:ίναι ένα απιS 
τα εφόδια που χινούν τα μέλη του μαθηη1 επάνω στην Ατραπό και 
τον κρατούν σταθερά προσηλωμένο στο σκοπό του. Αλλά 1:ίναι 
χαι ένα εφόδιο απαραίτητο στην αντιμετοJπιση των δυσκολιοιν της 
χαθημεριν11ς ζω11ς, γενιχά, με τον χαλύτερο δυνατό τρόπο. 

Ένα απιS τα μέλη μας, η Ελένη Ζαμπούρα, με την παραδειγμα
τική της σΟεναρότητα και υπομον11 απέναντι στις δυσκολίες που 
έφ1:ρε η ζυΗΊ στο δριSμο της, 11δη από την παιδικ11 της ηλικία όταν 
προσεβλήθη α,--τό την ασΟένεια της πnλιομυελίτιδας, 1:ίναι παρά
δειγμα πρnς μίμηση. Η Ελένη Ζαμπούρα είναι μέλος της Θεοσn
φιχ11ς Εταιρείας εν Ελλάδι από το 1994. Συμμετέχοντας στις ψγα
σίες των διαφόρων στοοnι, έ:,:π προσφέρει και στις εργuοί1:ς του 
Δ.Σ. από το 1998 έως το 2005, ως uπλ6 μέλος, ως ταμίας και ως 
αντιπρόεδρος της Θ.Ε. εν Ελλάδι. 

Πάντοτε :,:αμογελαση1, γεμάτη κατανόηση, με 1:υ:,:ύ.ριστη δL<J.
Οεση zυ.ι πιιοθυμία νu. πσοοφέuει σε ιSλους μu.ς :,:u.ρι.1., γέλιο zω 
συμπαράσταση σε zάποιu. δυσκολία μας, πuοσωπιzή ή σω.γγ1:λ
ματιzή, έκανε μια μεγύ.i.η στuοφ11 οτη ζωή της μετύ. την Πο.ρο.ολυ
μ.,--τιάδα του 2004 που έλαβε zοιρα στην π6λη των ΑΟηνι;,ν. Πο.ρο.-
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κολουθώντας την πεισματική και αποφασιστική προσπάθεια ατό
μων με σωματικά και κινητικά προβλήματα, αναρωηiθηκε - όπως 
έλεγε - για ποιο λόγο δεν ήταν εκεί μαζί τους λαμβάνοντας μέρος 
στα αγωνίσματα. Δεν άργησε να πάρει την απόφασή της, και πολύ 
σύντομα είχε ήδη διαλέξει το άθλημα. Σκοποβολή με πιστόλι, αε
ροβόλο. Στόχος της το Πεκίνο. 

Στα τέσσερα χρόνια που ακολούθησαν, ασκούταν με καθημερι
νές πολύωρες προπον11σεις αναγκασμένη να διανύει μεγάλη από
σταση με το αυτοκίνητό της από την Παιανία έως το σκοπευτήριο 
της Ελευσίνας, αμέσως μετά την εργασία της στο Ταχυδρομείο της 
περιοχής της. Με θέληση και αποφασιστικότητα άρχισε να πετυ
χαίνει τις ολοένα καλύτερες βολές που, μέσα σε ένα χρόνο, την 
έφεραν στην πρώτη θέση πανελληνίως με χρυσό μετάλλιο στον 
αντίστοιχο αγώνα. Σύντομα άρχισε να συμμετέχει σε ευρωπαϊκούς 
και μεσογειακούς αγώνες, κατακτώντας κάθε φορά υψηλ11 θέση 
και συγκεντρώνοντας την απαραίτητη βαθμολογία που την οδ11γη
σε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Μια θέση στην Ελληνική Αποστολή 
της Παραολυμπιάδας του Πεκίνου. Μέσα σε τέσσερα χρόνια κα
τάφερε εκείνο που άλλοι συναθλητές της προσπαθούσαν επί χρό
νια δίχως ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

Γεμάτη χαρά, με τις ευχές μας στη βαλίτσα της και τη σκέψη 
μας στραμμένη στον αγώνα της στο Πεκίνο, ταξίδεψε στη μακρινή 
Ανατολή όπου αγωνίσθηκε έχοντας ως βοηθούς την αυτοπειθαρ
χία και τη γνώση που είχε αποκτήσει έως τότε. Εκεί πέτυχε έναν 
ακόμη στόχο, που έφερε διπλό αποτέλεσμα: Ένατη στην παγκό
σμια κατάταξη στο άθλημά της, αλλά και κάτοχος ενός νέου πα
νελλήνιου ρεκόρ. Είναι μια θέση που κατέκτησε μετά από σκληρό 
αγώνα με πολύ πιο έμπειρες συναθλήτριές της, οι οποίες είχαν 
αγωνιστεί σε προηγούμενες διοργανώσεις της Παραολυμπιάδας 
και σε πολλές άλλες παγκόσμιες ανάλογες αθλητικές συναντήσεις. 
Εύγε Ελένη! 

Συχνά μας εξηγούσε ότι οι δυσκολίες που επί χρόνια ολόκληρα 
αντιμετώπιζε στη ζωή της, εξαιτίας του φυσικού προβλ11ματός της, 
οι αγώνες της, η μελέτη της Θεοσοφίας και άλλων διδασκαλιών, 
την βοήθησαν να αξιολογεί σωστά πράγματα και καταστάσεις, να 
παίρνει αποφάσεις που την έφερναν πιο κοντά στους στόχους της, 
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zαι να τους πετυχαίνει. «Κάθε φορά που στέκομαι ωτέναντι στον 

στρογγυλό στόχο του Σχο;τευτηρίου, εστιάζοντας το βλέμμα μου 

επάνω του πριν πιέσω τη σκανδάλη του πιστολιού, είναι σαν να 
χάνω διαλογισμό», έλεγε. 

«Αν δεν αδειάσω τελείως το νου μου από οτιδψτοτε άλλο και 

δεν συγκεντρωθώ σωστά εκείνη την ώρα, κάνω λάθη. Μη νομίζεις 
ότι είναι πάΥτα εύχολο με τους άλλους γύρω μου στον ίδιο χιύρο 

να μιλούν ή να χάνουν διάφορους θορύβους. Αλλά η χρόνια μελέ

τη των θεμάτων ;του και οι δυο αγcυτάμε, με έχει βοηΟ11σει να 

ελέγχω τον εαυτό μου και να ηρεμώ, και έτσι φέρνω πολύ καλό 

αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές πετυχαίνοντας την απαραίτη

τη βαΟμολογία. Μεγάλη υπόθεση η αυτοπειθαρχία, ιbιαιτέρως αν 

μπορούσε χανείς να την ασκεί σε όλα τα ζηη1ματα της ζυηiς του. 
Δεν είναι εύχολο, βέβαια. Τυ γνωρίζουμε πολύ καλά αυτ6.» 

Επόμενος στόχος της Ελένης είναι η συμμετοχ11 της στην Πα

ραολυμπιάδα του Λονδίνου χαι η κατάχτηση ενός μεταλλίου. Της 

το ευχόμαστε ολόψυχα! 

Σϊβομαι το άτομο εκει'νο ποv γνωρι"ζ,t:ι κc.ιλά το τι θiλt:ι και προ

χωρει' c.ικούρc.ιστο στο δρόμο του c.ιγuJνc.ι. Γνωρ(ζ,οντc.ις, πc.ιράλληλc.ι, 

και τα μ{σc.ι που μπορούν νc.ι τον οδηγήσουν σκοπό, κc.ιθuJς t:πι'σης 

και τον τρόπο άσκησης των κc.ιτύ)ληλων πούτων μέσων. 

ΓΚΑΙΤΕ 
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ΟΑΝΘΡΩΠΟΣ 

Αντώνιος Ανδριανόπουλος 

Το πνεύμα εκδηλώνεται σε όλες τις οργανικές μορφές αποτε

λώντας στοιχείο και των όντων που είναι κατώτερα του ανθρώπου. 

Στον άνθρωπο όμως η πνευματικότητα εκδηλώνεται με τελειότερο 

τρόπο. Ουσιαστικά ο άνθρωπος καθ' εαυτόν έχει μεγάλη αξία. Για 

να παραχθεί η ανθρώπινη μορφ11, η Φύση εργάσθηκε επί αιώνες 

αιώνων, και επί της Γης αποτελεί την κορωνίδα και το στεφάνωμα 

της δημιουργίας. Στην ανθρώπινη μορφή εκδηλώνεται εμφανέστε

ρα το λογικό και σε αυτόν καταφαίνεται σαφώς η πνευματικότητα 

της Φύσης. Το ανθρώπινο πνεύμα στο σύνολό του αποτελεί το συ

νειδητό Εγώ της Γης. 
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Σε τι διαφέρει ο άνθρω:πος α:πό τα υ:πόλοιπα ζιδα της Γης: Στο 
σωματιχό οργανισμό του :που είναι ε:πιδεξιότερος στο να δέχεται 
λεπτότερες εντυ:πώσεις δια του συνόλου των αισθ11σειδν του, και 
στις ιχανότητες του πνεύματός του οι οποίες του ε:πιτρέ:πουν να εκ
δηλώνει :περισσότερη νόηση, θέληση χι ελευθερία και εντονότερα, 
ευγενέστερα αισθ11ματα. Αφότου το πνεύμα εκδ1jλωσε :περισσότε
ρη νόηση, περισσότερη θέληση και :περισσότερη ελευθερία προ
χειμένου να ;τροαχθεί cστό τη ζωιΔδη κατάσταση στην ανθρώπινη, 
πρέ:πει να συμπεράνουμε ότι για να προοδεύσει περισσότερο ο 
άνθρω:πος χαι για να τελειοποιηθεί, είναι ανάγκη να καλλιεργ11σει 
χαι να αναπτύξει :περισσότερο το νοητικό και αισθηματικό του μέ
ρος, να αδηλιΔσει ισχυρότερη θέληση και μεγαλύτερη ελευθερία. 

Αν οι ιδιότητες αυτές αποτελούν τις ευγενέστερες, τις πολυτι
μότερες αδηλu)σεις του πνεύματος και της Φύσης, είναι προφανές 
ότι αυτές οφείλουμε να επιδιu)κουμε και σε αυτές έγκειται για τον 
άνθρωπο η ουσία του αγαθού. Η απόκτηση της σοφίας, της λογι
χότητας στο παν, της θέλησης και της ελευθερίας είναι, επομένως, 
τα ;τολυτιμότερα :πράγματα τα ο:ποία μ:πορεί να ποΟ11σει ο άνθρω
πος που έχει υγι11 νου. 

Ο άνθρωπος :προάγεται πνευματικά 6ταν εξευγενίζει τα αιοΩ11-
ματά του, εχλεπτύνει το νοητιχ6 του, ζητά την αλψ)εια κω ιωκεί 
τη διχαιοσύνη. Αντιθέτως, μένει πνευματικά στάσιμος και μειηκές 
φορές ωτισΟοδρομεί, όταν εχδηλι[)νει ζωuJδη ένστικτα χuι ροπ11 
προς τα πάΟη, όταν εκτιμά περισσότερο την εξωτεριχ11 λάμψη της 
εσωτεριχ11ς u.ξίας των πραγμάτων, όταν εμμένει στην υποf)ολ11 
ψευδι[)\Ι ιδεuJ\' τις οποίες του ενέπνευσε το περιβάλλον. Η εαωτε
ριχ11, η πραγματιχ11 αξία χάΟε u.νΟρι!ιπου μετριέται με το πνευμα
τιχ6 κεφάλαιο των ψυχιχuJν του δυνάμεων, των γνu)σει!ιν του χω 
των αισθημcί.των του. Η θέληση είναι ο κεντριχότερος νόμος του 
πνεύματος, που συγχεντρuινει γύρω του ύλους τους άλλους νόμους 
της εσωτεριχ11ς ουσίας των υποχειμένων και τους κατευΟύνει προς 
τη διε'ί•Ουνση την οποία αυτ6ς zαρc.iσσει με τη ()011Οεια του νοητι
χού. 

Το πνεύμα u..ιι:οτελεί το εγι!J, τη συνείδηση της Φύσης. Είναι η 
δύναμη που διευΟύνει τις ενέργειες της Φύσης. Είναι ο βασιλι(ι.ς 
της Φύσης. Σ11μερα ο άνΟρωπος χρατcί. στu. zέρω. του και χειρίζε
ται πολλές φυσικές δυνάμεις. Μπορεί, υ.ν προu.zθεί πνευμu.τιχι:ί, 
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να κατακτήσει σταδιακά όλες τις δυνάμεις της Φύσης. Μπορεί 
ακόμη να γίνει κύριος του εαυτού του, κύριος της ειμαρμένης του. 
Αρκεί να το θελήσει, να γνωρίσει πληρέστερα τους νόμους της 
Φύσης και να καλλιεργήσει κατάλληλα τις προσωπικές δυνάμεις 
του. 

Τα πάντα μπορεί να επιτύχει ο άνθρωπος. Η θέλησ11 του, μόνο 
απέναντι στο φυσικό νόμο δεν μπορεί να αντιταχθεί, διότι οι νόμοι 
της Φύσης είναι αιώνιοι, αμετάβλητοι και απαραβίαστοι. Άρα, 
στην ανέλιξη των δυνάμεών του ο άνθρωπος μπορεί να έχει ως κα
νόνα και οδηγό το φυσικό νόμο. Για αυτό ο Επίκτητος δίδαξε: 
«Νόμος βιωματικός είναι αυτός και πράττει συμφώνως προς τη 
Φύση». Να μην λησμονείς ποτέ ότι μόνο ο ενάρετος που ακολου
θεί και εφαρμόζει τους νόμους της Φύσης, μπορεί να είναι ισχυ
ρός σε αυτ11ν. Οι δυνάμεις του κακού συντρίβονται μπροστά στην 
ακατάβλητη ισχύ του φυσικού νόμου. 

(Πηγ11: « Υποθήκες τινές εκ της Βιοτικής») 

Τι χαριτωμένο πλάσμα που είναι ο άνθρωπος, αν είναι πραγ
ματικά άνθρωπος. Και ο ωραιότερος ακόμα πίθηκος, σε σχέση με 
τον άνθρωπο, είναι άσχημος. 

Ηράκλειτος 
Όταν ο Πλάτωνας έδωσε τον ορισμό «Άνθρωπος είναι ένα δί

ποδο, άπτερο ζώο», ο Διογένης, αφού έπιασε έναν κόκορα και τον 
ξεφτερούγισε, τον πήγε μετά στη Σχολή και είπε: «Να ο άνθρωπος 
του Πλάτωνα». 

Στοβαίος 
Όταν ο Διογένης γύρισε από την Ολυμπία, είπε σε κάποιον 

που τον ρώτησε αν 11ταν εκεί πολύς κόσμος: «Ήταν πολύς μεν κό
σμος, λίγοι δε άνθρωποι». 

Πλούταρχος 
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Όλα τα u.νΟριϊητινα πράγματα είνu.ι ασΟενέστερα από n1ν σκιά 
χu.ι α,--τατηλότερα ωτό τα όνειρα n1ς νύκτας. 

Βασίλειος
Κανένας από τους κατοικούντες n1 γη ανθριόπους δεν υπάρχει 

αναμάρτητος. 

Θέογνις
Κάθε άνθρωπος φέρει επάνω του δύο σάχους. Τον μεν μπρο

στά του, το δε άλλο πίσω του. Κu.ι ο μεν μπροστινός είναι γεμάτος 
από τu. ελu.πιiψατu. των άλλων, ο δε πίσω από τα δικά του. Έτσι 
τα μεν ξένu. του είναι εμφαν11, τα δε διχά του αφαν11. 

Αίσωπος
Ο άνθρωπος είναι, χu.θιi)ς είπαμε, ζιΔο ψιερο. Ότu.ν λοιπόν τύ

χει της χατάλληλης αγωγ11ς χαι bιαθέτει από φυσικού του την 

α,--ταιτούμενη έφεση, γίνεται μια καλ11, 11ρεμη χι ευγενικ11 ύπαρξη. 
Αν όμως, αντίθετα, δεν εκπu.ιδευΟεί u.ρκετά και άρτιu., τότε γίνε
τu.ι το u.γριότερο ζιϊιο πάνω στη γη. Άρu. ο νομοθέτης πρέπει νu. 
πu.ίρνει την αγωγή των πu.ιδιιi)\Ι σu.ν ένα πριiηιστης κu.ι όχι bευτε
ρεύουσu.ς σημασίu.ς μέλημά του. 

Πλάτων
Είνu.ι αδύνατο να γνωρίσει χάποιος την ψυχ11, τις σκέψεις κu.ι 

τα συνu.ισΟ11μu.τα ενός u.νθριiιπου, u.ν ο τελευτu.ίος u.υτός δεν ανu.
λάf)ει πιο πριν ψηλά κu.θψοντu., κu.θιi)ς κu.ι την ι:υθύνη της ι:φαρ
μογής των νιSμων. 

Σοφοκλής
Όλu. τα ενδεχόμενα νu. συμβούν πρέππ να τu. Πf(.)ψένουμι: 

όντας άνΟρωποι. Γιu.τί δεν υπάρχει χάτι το στu.Οι:ρό χu.ι μ<>νιμο 
στη σύντομη ζuni μu.ς. 

Μένανδρος 
Δεν υπάρχει εμπόδιο για τον ύνΟρωπο εκείνο που δ(_)α κu.ι 

ενε(_)γεί μι: αφοσίωση και πίστη στο σχοπό του. 

Μένι,ιος 
Ο πιο αξιοθαύμαστος ύ.νθρωπος είναι αείνος που δι:ν χύνει 

ποτέ το Ού(_)ρος του εμπρός στις ;ωχοτυχίες της ζωής. 

Σαπφώ
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Γεώργιος Σιβρής 

Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός αποτελεί για τη χώρα μας μια 

αν€Κτίμητη πολιτιστικ11 κληρονομιά. Θα έλεγα, μάλιστα, όχι μόνο 

για την Ελλάδα αλλά για ολόκληρο το Δυτικό κόσμο αφού η αρ

χαία Αθήνα έχει θεωρηθεί και αναγνωρισθεί ως η κοιτίδα του Δυ

τικού πολιτισμού. Το μέγεθος και το απερίγραπτο μεγαλείο αυτού 

του πολιτισμού είναι αδύνατο να κατανοηθεί από τον περιοριστι

κό ανθρώπινο νου. Ένας τέτοιος νους δεν είναι δυνατόν να συλ

λάβει και να εκτιμήσει ένα θείο δημιούργημα. Γι' αυτό και η μεγά

λη εκείνη εποχ11 έχει λησμονηθεί σχεδόν παντελώς, έχει αγνοηθεί 

και παραμερισθεί ακόμη και από εκείνους που θεωρούνται ως οι 

ταγοί του πνεύματος. Το μόνο που μας ενδιαφέρει σψιερα είναι η 

συντήρηση και διατ11ρηση των μνημείων και των νεκρών μαρμά

ρων. Με το πνεύμα όμως που κρύβεται πίσω από τα σχ11ματα και 

τις μορφές δεν ασχολούμεθα σχεδόν καθόλου. Δεν σκεπτόμαστε 

ούτε μια στιγμ11 ότι οι πραγματικοί δημιουργοί του κολοσσιαίου 

εκείνου εγχειρ11ματος δεν ήταν οι άνθρωποι αλλά τα θεία όντα 

που τους ενέπνεαν και τους καθοδηγούσαν. Οι άνθρωποι ήταν οι 

απλοί συντελεστές της αόρατης πρωτουργού και πρωταίτιας θείας 

δύναμης. 

Είναι φυσικό μια δημιουργία αυτού του διαμετρ11ματος να μην 

μπορεί να γίνει κατανοητή από τις πεπλανημένες διάνοιες των αν

θρώπων, παρά μόνο από τις πεφωτισμένες εκείνες υπάρξεις που 

γνωρίζουν πώς λειτουργεί και υφαίνεται ο δημιουργικός καμβάς 

της σχέσης μεταξύ θεού και ανθρώπου. Θα μπορούσαμε επίσης να 

πούμε ότι ο άνθρωπος κατά κανόνα προσεγγίζει τα πράγματα ει-



24 «ΙΛΙΣΟΣ» τεύχος �74 

δωλολατριχά, με τη σχέψη δηλαδ11 και το συναίσθημα. Τοιουτο

τρόπως λατρεύει τις ειχόνες και τα είδωλα χαι αδυνατεί να δει την 

Ιδέα ;του χρύβεται πίσω από αυτά. Ο νους, όπως λέγει ο Κρισνα

μούρτι, είναι από τη φύση του ειδωλολατριχός, και για να προσπε

λάσουμε την Ιδέα πρέπει να το κάνουμε με την πνευματικ11 μας 

ιχανότητα, διότι η Ιδέα, όπως την αντιλαμβάνεται ο Πλάτων, «εί

ναι φύσεως πνευματικ11ς χαι το όμοιο μόνο δια του ομοίου διαγι

γνώσχεται. Τουτέστιν, το πνεύμα με το πνεύμα». Μόνο έτσι μπο

ρούμε να διεισδύσουμε στην πηγ11 της δημιουργίας χαι να συλλά

βουμε το μεγαλείο της, να το σεβασθούμε και να το ατιμ11σουμε 

δεόντως. Διαφορετιχά, συμμετέχουμε σε ένα πολύ μικρό μέρος 

της ουσιαστιχά ασ11μαντο. 

Ο Κρισναμούρτι λέγει ότι δημιουργία υπάρχει μόνο κατά τη 

στιγ�111 της έμπνευσης, δηλαδ11 της επικοινωνίας με την Ιδέα, και 

ότι η αποτύπωση στη μορφ11 δεν είναι δημιουργία αλλά η άσχηση 

της τεχνιχής επιδεξιότητας. Για τους πολλούς, η δημιουργός θεία 

δύναμη δεν αντιμετωπίζεται σαν κάτι υπαρχτό, σαν κάτι αενάως 

σε δράση, σαν ένα ζωοποιούν χαι ζωογόνο στοιχείο. Μπορεί να 

το προσεγγίζουν με το στόμα χαι να το επιλέγουν σαν θέμα συζ11-

τησης χαι διανοητιχ11ς ενασχόλησης. Δεν μπορούν όμως να το βιuJ

σουν, να το αισθανθούν, γι' αυτό χαι το αντιπαρέρχονται και στέ

χονται μόνο στη μορφ11 χωρίς να διεισδύουν στο πνεύμα. Ένας φι

λοσοφιχός νους μπορεί μέσα από τη μορφ11 να μεταφερΟεί νοερά 

στην Ιδέα, οπότε και θα αισθανθεί την ιερότητα του πράγματος. 

Όπως λέγει ο Πλάτων: 

«Οι άνθρωποι δεν παρω)έχοντu.ι ότι vπύ.ρχει το ωρu.(ο καθεαυ

τό, ούτε η Ιδέα του ωρα(οv αμετάβλητη κατά πάντα κu.ι πάντοτε. 

αίλά μόνο τα πολλά ωρu.(α αναγνωρ(ζουν. Ε(νu.ι φι'λοι των ωρu.(ων 

θεαμάτων κu.ι δεν ανέχοντu.ι να τους κύ.νεις λόγο γιu. το ένu. κu.ι 

απόλυτο ωρα(ο. Εκε(νοι λοιπόν που παρu.τηρο15ν τu. πολλά ωρu.(α 

πράγματα, δεν βλέπουν όμως το ωρα(ο καθεαυτό, ούτε δ15ναντu.ι 

να παρακολουθήσουν εκε(νον που ε(νu.ι σε θέση να τους το δε(ξει, 

u.υτο( θu. πούμε ότι έχουν u.πλuΊς γνuΊμες, καμ(u. όμως γνώση των

πρu.γμάτων. Απεναντ(ας δε, εκε(νοι που παρu.τηρο15ν αυτά κu.θαυ

τά τα πρύ.γματα και την αναίλο(ωτη αυτuΊν φ15ση, γι' αυτο15ς δεν θu.

πούμε ότι γνωρiζοvν και όχι απλuΊς ότι έχουν γνuΊμες; Κω u.υτο(

μεν δεν θα πούμε ότι u.γαπούν κu.ι u.σπάζονται τα πράγμu.τα που
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είναι αντικείμενα της επισηjμης, οι δε άλλοι τα πράγματα που εί
ναι αντικείμε"να της δοξασ{ας; Ότι αγαπούν και ευχαριστούνται με 
τις ωραίες φωνές, τα ωρα{α σχήματα και τα τοιαύτα, αλλά δεν ανέ
χονται να ακο15σοvν για το απόλυτα ωραιΌ ότι υπάρχει; Δεν θα 
τους αδικήσουμε αν τους ονομάσουμε φιλόδοξους, μάλλον, παρά 
φιλόσοφους.» 

Υπάρχουν, λοιπόν, οι λάτρεις της εικόνας και αυτοι ειναι οι 
πολλοί, και οι λάτρεις του πνεύματος, οι γνήσιοι φιλόσοφοι, οι 
αποκαλούμενοι και εραστές της σοφίας. Διότι, κατά την ταπειν11 
μου γνώμη, η σοφία και το κάλλος είναι δύο ιδιότητες ομοούσιες 
που προέρχονται από την ίδια πηγή. Ένας γνωστός σύγχρονος 
Άγγλος γλύπτης, ο Χένρυ Μουρ, αναφερόμενος στην αρχαιοελλη
νικ11 τέχνη και αναγνωρίζοντας την ανωτερότητα της κλασικής 
γλυπτικής, έκανε την εξ11ς δ11λωση: «Το ελληνικό φως είναι, όπως 
λένε όλοι, κάτι που δεν μπορείς να το φαντασθείς προτού το βιώ
σεις.» Το εσωτερικό αυτό φως είναι εκείνο που προσέδωσε το με
γαλείο στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. 

Χωρίς αυτό το φως, ο πολιτισμός αυτός δεν θα είχε την ακτινο
βολία του και την παγκόσμια αναγνώριση. Δεν θα είχε περάσει 
στην αιωνιότητα και θα είχε λησμονηθεί εντελώς. Και αυτό διότι 
το απαστράπτον ελληνικό φως είναι ανέσπερο, είναι η ίδια η αιω
νιότητα, και κάθε έργο που είναι απαύγασμα αυτού του φωτός 
φέρνει την ανεξίτηλη σφραγίδα της αιωνιότητας και χαρακτηρίζε
ται κλασικό. Εκατομμύρια ανθρώπων επισκέπτονται κάθε χρόνο 
τους ιερούς χώρους των αρχαιοελληνικών μνημείων για να θαυμά
σουν την εξωτερική τους όψη και να ακούσουν το ιστορικό τους. 
Πολύ λίγοι όμως, ίσως ελάχιστοι, είναι εκείνοι που συγκινούνται 
πραγματικά όταν αντικρίζουν τα αρχιτεκτονικά αυτά θαύματα και 
μπορούν να εκτιμήσουν το μέγεθος τέτοιων επιτευγμάτων. 

Η Επίσκεψη 

Ένας από αυτούς, που εξύμνησε όσο κανείς άλλος τον αρχαίο 
ελληνικό πολιτισμό, ψαν και ο Κρισναμούρτι. Για όσους δεν το 
γνωρίζουν, ο Κρισναμούρτι είχε επισκεφθεί την Ελλάδα τέσσερις 
φορές: Δεκέμβριο 1930, Ιούνιο 1933, Μάρτιο 1954 και Σεπτέμβριο 
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1956. Ενώ 11ταν πιθανό να την επισκεπτόταν άλλη μια φορά το Σε

πτέμβριο του 1986, αλλά δεν πρόλαβε καθώς το Φεβρουάριο της 

ίδιας χρονιά έφυγε από τη ζω11, Είχε εκφρασθεί με ασυν11θιστα 

θερμά λόγια για τη χώρα μας, κατά κύριο λόγο για τον αρχαίο ελ

ληνικό πολιτισμό. Ιδού πιύς περιγράφει τις εντυπιύσεις του από 

την πρώτη επίσκεψη στον Παρθενιίηια: 

«Ο Ναός έβλεπε τη γαλαν1j Μεσόγειο. Ήταν ερειπωμέ11ος και το 

μόνο που απέμενε από αυτόν ήταν οι μαρμάρινες κολόνες. Ειχε 

καταστραφε( σε κάποιο πόλεμο, αλλά 1jταν ακόμη ιερό καταφύγιο. 

Με το χαρακτηριστικό αυτό ε(ναι φανερό ότι αγγ(ζει την πνευματι

κή διάσταση του έργου, διότι η ιερότητα ε(ναι ιδιότητα καθαρά 

πνευματική. Βλέποντας τον χρυσό 1jλιο να πέφτει στα μάρμαρα το 

σούρουπο, ένιωθες την ιερή ατμόσφαιρα χωρ(ς τους επισκέπτες 

και την ατέλειωτη φλυu.ρ(α τους γύρω σου. Υπ1jρχε ένα διατηρημέ

νο άγαλμα της θεάς αλλά 1jταν κλειδωμένο. Μπορούσες να το δεις 

μόνο σε ορισμένες ώρες και έτσι έχανες την ομορφιύ. της ιερότη

τας.» 

Βλέπουμε ότι τονίζει συνεχιί)ς την ιερότητα της ατμόσφαιρας 

του χιί)ρου, των μνημείων, των αγαλμάτων. Αυτό ψαν κυρίως που 

τον ενδιέφερε και όχι τόσο το τοπίο και οι μορφές. Μια ιερότητα 

που προφανιί)ς ο ίδιος αισθανόταν με κάποια λεπτότερη αίσθηση 

και όχι με τη σκέψη και το συναίσθημα. Το εγκιίψιό του για τον 

αρχαίο ελληνικό πολιτισμό δεν το έπλεκε μόνο όσο βρισκόταν 

στην Ελλάδα, αλλά και σε ομιλίες του σε άλλες χιiιρες πολύ μετα

γενέστερα. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Ήταν, ίσως, ο μονα

δικός αδιόριστος πρεσβευηiς του πολιτιστικού πλούτου της χιίιρας 

μας. Σε ομιλία του στο Σάανεν της Ολλανδίας ( 1978 και 1979) έλε

γε μεταξύ άλλων: 

«Η Δυτικ1j τεχνολογ(u., η Δυτική νοοτροπ(u., η Δυτική θρησκε(u., 

όλα στην πραγματικότητα πηγύ.ζουν από την Ελλάδα. Η Δ15ση κα

τάγεται από τους Έλληνες, δεν ε(ναι έτσι; Η r)ημοκρu.τ(u. τους, το 

u.νu.}.vτικό τους πνεύμα, η επιστήμη τους, η φιλοσοφ(u. τους, οι r)ιύ.

λογοι του Πλύ.τωνu. κλπ. Η Δ15ση έχει γεννηθε( u.πό την Ελλύ.r)u..» 

Και στο Μαντιιάς της Ινδίας είzε πει τα εξ1iς το 1978: «Αν μιλήσετε 

με ανθρώπους που ξέρουν, θα δε(τε ότι u.πό την Ελλύ.r)u. u.πλοJθηκε 

στην Ευρο'.Jπη, και u.πό εκε( στην Αμερική κλπ, η βασική u.ρχή της 

νοοτροπ(ας των Ε}λήνων που ήταν το μ{τρο ( ... ). Μπορε(τε να πα-
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ρατηρήσετε το γεγονός ότι ο Ελληνικός πολιτισμός απλώθηκε σε 
όλη τη Δύση. Δεν ε(μαι ιστορικός αλλά μπορώ να το δω, μπορε(ς να 
το παρατηρε(ς. ( ... ) Δεν υπάρχει αμφιβολ(α γι' αυτό, δεν χρειάζεται 
να αμφιβάλλετε. Οι , Ελληνες, όχι πως ε(μαι ειδικός αλλά έχω παρα
τηρήσει. Δεν έχω διαβάσει αλλά απλώς έχω παρατηρήσει πολύ, πά
ρα πολύ. Οι αρχα(οι Έλληνες ε(παν ότι η σκέψη ε(ναι το μέτρο.» 

Αλήθεια, ποιος άλλος θα μπορούσε να προσφέρει αυτά τα λό

για με τόση δύναμη, τόση θέρμη, τόση κατάνυξη και, προ πάντων, 

τόση βεβαιότητα; Διερωτάται κανείς, αφού δεν είχε διαβάσει, δεν 

γνώριζε την ιστορία, πώς εκφραζόταν τόσο κατηγορηματικά, με 

τόση πεποίθηση για όσα είχαν συμβεί στην Ελλάδα και την αρχαι

ότητα; Τι εννοούσε όταν έλεγε ότι το είχε δει, το είχε παρατηρήσει 

πάρα πολύ; Με ποιο μάτι και σε ποια αρχεία; Ασφαλώς όχι με το 

φυσικό διότι με αυτό παρατηρούν όλοι και δεν βλέπουν τίποτε. 

Τότε με ποιο μάτι; Μήπως με τον ενορατικό οφθαλμό της ψυχής 

που μπορεί να παρατηρεί διαχρονικά και να βλέπει και να αισθά

νεται πράγματα που είχαν συμβεί σε όλο το μήκος της ανθρώπινης 

ιστορίας; Μήπως μιλούσε βρισκόμενος κάτω από έμπνευση και εί

χε, έτσι, μια άμεση γνώση, άμεση αντίληψη των πραγμάτων εκεί

νης της εποχής; 

Κάποτε στην Ελβετία, καθώς συζητούσαν για την αρχαία Ελ

λάδα, ένας συνομιλητής του είπε: «Ξέρετε, κύριε, όσα λέτε μοιά
ζουν με όσα ξέρουμε πως ε(πε ο Σωκράτης, όπως το 'γνώθι σ' εαυ
τόν', κ.α.;» «Έτσι μου έχουν πει» , απάντησε, «αλλά εγώ δεν έχω 

διαβάσει ποτέ τ(ποτε.» «Δεν χρειάζεται, κύριε» , του είπαν, «τα ξέ
ρετε από μόνος σας.» Κι εκείνος ξέσπασε σε γέλια σαν παιδί που 

άκουσε κάποιο αστείο, χωρίς να δώσει την παραμικρή εντύπωση 

ότι κολακεύτηκε. Κάποιος άλλος είπε: «Διάβασα σε ένα βιβλ(ο που 

κυκλοφόρησε τελευτα(α, ότι την πρώτη φορά που ανεβήκατε στην 

Ακρόπολη πέσατε στα γόνατα. Εfναι αλήθεια;» «Ναι», απάντησε 

γελώντας. 
Ο Κρισναμούρτι πίστευε ότι οι μεγάλοι πολιτισμοί 11ταν δημι

ούργημα ολίγων προικισμένων ανθρώπων. Ήταν πεπεισμένος 

πως τίποτε στον κόσμο δεν γίνεται από το πλήθος και ότι λίγοι μό

νο κάνουν κάτι. Γι' αυτό και είχε καταλ11ξει στο συμπέρασμα ότι 

το σύνολο της πολιτιστική εκείνης έκρηξης που είχε λάβει χώρα 

στην Ανατολ11, προκλήθηκε από πολύ λί.γους ανθρώπους. Καθώς 



«ΙΛΙΣΟΣ» τεί,χο; ,274 

ε;τίσης, ότι η εz;τληχτικ11 επίδραση της Ελλάδας στην Ευριίητη 
11ταν πάλι έργο των πολύ ολίγων, οι οποίοι δεν σκέφθηκαν ποτέ τι 
;τρόzειται να συμβεί στον υπόλοιπο zόσμο. Σε ένα γράμμα που εί

χε στείλει από την Αθ11να στην Λαίδη Έμιλυ, έγραφε μεταξύ άλ
λων: 

«Ποτέ μου δεν ειχα δει κάτι τόσο όμορφο, τόσο απλό και δυνατό 

όσο ο Παρθενώνας. Ολόκληρη η Ακρόπολη ε(vαι εκπληκωοj. Σον 

κόβει την αvύ.σα και μπροστύ. της όλα τα άλλα δημιονργιjματα της 

ανθρώπινης έκφρασης ε(vαι χvδα(α, μέτρια και γεμάτα σύγχυση. Τι 

άνθρωποι ήταν αντο( οι υπέροχοι Έλληνες τότε! Πρέπει να δει κα

vε(ς τον Παρθενώνα για να καταλάβει ότι καθετ( άλλο, που δεν βαδf

ζει στο δρόμο της αιωνιότητας, ε(vαι ασ1jμαντο, γελο(ο και ανόητο.» 

,, 

: . . . .  , ·:/ι,·�n•. 

Η παλαιά Αθήνα 
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Τα μόνα άλλα έργα τέχνης που μέχρι τότε τον είχαν συγκιν11σει 

ήταν η Άπτερος Νίκη στο Μουσείο του Λούβρου, και μια πέτρινη κε

φαλή του Βούδα στο Μουσείο της Βοστόνης. Ο ενθουσιασμός του 

όμως για την Ελλάδα ήταν υπέρμετρος και ασυγκράτητος όταν έγρα

φε στην Λαίδη Έμιλυ ότι: «Μοιάζει. με την Καλιφόρνια αλλά είναι πιο 

όμορφη, πιο ώριμη. Ο αέρας είναι απαλός και οι άνθρωποι τρομερά 

φιλικοί. Υπέροχος τόπος για να μείνει κανείς. Βιολετί λόφοι γεμάτοι με 

λουλούδια, αμπελώνες, κυπαρισσια, ελι.ές και άγρια θυμάρια με πορ

φυρά άνθη. Τι τόπος! Η Ακρόπολη δεν έχει το ταίρι της και είμαι ερω

τευμένος με μια κυρία που δυστυχώς ε(ναι από μάρμαρο. Η τύχη μου, 

βλέπετε. Ε(ναι η θεά της Δικαιοσύνης, η Θέμις. Ε(ναι πραγματι.κά 

υπέροχη και μου έκλεψε την καρδιά.» 

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι μέχρι το τέλος της ζωής ανα

φερόταν στην Ακρόπολη και στον Παρθενώνα, τόσο στις ομιλίες του 

όσο και στο ημερολόγιό του. Λίγα χρόνια πριν το θάνατό του έλεγε 

(Σάανεν): «Όταν πας στην Ελλάδα και δεις για πρώτη φορά τον 

Παρθενώνα, νιώθεις ότι όλα στο χώρο εκείνο έχουν τόσο σπάνια 

σπουδαιότητα. Η ομορφιά του, τα χρώματά του με φόντο τον ουρανό, 

όλο το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού, που θέλεις να γονατί

σεις.» Στο αποκορύφωμα του εγκωμιασμού του έφθασε περί το τέλος 

της ζω11ς του, όταν σε ένα διάλογο με δασκάλους στο Rishi Valley, το 

1985, για πρώτη φορά εξηγεί πώς πίστευε ο ίδιος ότι κτίσθηκε ο Παρ

θενώνας και γιατί υποκλινόταν μπροστά του με τόσο βαθύ σεβασμό 
και κατάνυξη. 

Με μεγάλη ευλάβεια και ταπεινότητα προς το θείον, τα λόγια που 

απεύθυνε προς τους συνομιλητές του αποτελούσαν ουσιαστικά έναν 

ύμνο προς την θεά Αθηνά, την οποία αναγνωρίζει ως την αόρατη δη

μιουργό το μεγάλου εκείνου πολιτισμού. <<Δεν μπορούμε, κύριοι, να 

κάνουμε τίποτε μόνοι μας στον κόσμο. Τίποτε.» δήλωνε κατηγορημα

τικά. «Ο Παρθενώνας δεν κτ(σθηκε από έναν άνθρωπο που απλώς 

στο(βαζε πέτρες. Υπήρχε μια αισθηση για την Αθηνά (δεν θέλω να 

μπλεχτώ εδώ με αυτή την ιστορία) που έφτιαξε όλα αυτά με μια τρο

μακτική Νοημοσύνη.» Κάποιος παρενέβη ρωτώντας: «Ναι, αλλά δεν 

υπάρχει εδώ κάποιος στ6χος;» Ο Κρισναμούρτι απάντησε: «'Οχι, όχι. 

Μιλάω για την αισθηση της θεάς, την Αθηνά, την θεά της Σοφίας. 

Εντάξει; Την αίσθησή της. Δεν μιλάω για τη μορφή της θεάς. Αυτό έρ

χεται μετά, δηλαδή το άγαλμά της.» 
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Ορίστε. λοιπόν, γιατί δεν ξεχνούσε ποτέ τον Παρθενιύνα. Διότι εί
zε n1ν αzλόνηn1 πεποίθηση, μάλλον n1ν απόλιπη αίσθηm1, ότι πίσω 
από τον μαρμάρινο Ναό υmjρχε το χέρι n1ς θεότητας στο οποίο 
έγzειται η ιερόn1τα zαι η διαχρονιzόn1τα. «Τα έργα των θειύν μπορεί 
να πεθαίνουν, όχι όμως οι θεοί», όπως έλεγε ο Σοφοκλ1jς. 

Κατά n1 διάρzεια ενός γεύματος τον Απρίλιο 1982, ο Κρισνα
μούρτι άρχισε πάλι μια συζ1jτηm1 για n1ν αρχαία Ελλάδα και n1ν τε
ράστια επιn1χία n1ς να κληροδοnjσει ως τις ημέρες μας τις βασικές 

ιδέες της και τους Οεσμούς n1ς στον κόσμο. Κάποιος που καΟόταν δί
πλα του, άρχισε να του λέει: «Η πολιτική. πολιτιστικ1j κω επιστημονι

κ1j επιρροή της βρ(σκεται παντού. Η όξινη βροχ1j και τα οξέα διαβρώ

νουν με μεγαλύτερη ταχύτητα αυτό το μαρμάρινο μνημειΌ που έχει 

επιζήσει σχεδόν τρεις χιλιάδες χρόνια. Σε μερικές δεκu.ετ(ες, όλο αυτό 

το ανεπανάληπτο αριστούργημα θα ε(ναι .. .. ». Καθώς μιλούσε, ο Κρισ
ναμούρτι γύρισε ;τρος το μέρος του και μια έκφραm1 οδύνης διαπέ
ρασε το πρόσωπό του. Τον διέχοφε απότομα, λέγοντας με έναν τόνο 
τρομερού πόνου σn1 φωνή του: «ϊ)χ_ι, κύριε. Σας παρακαλώ μη μιλάτε 

άλλο γι' αυτό.» Είχε ίσως και zάποιο προσωπικό λόγο για τη Ολίψη 
του αυnj. , Ηταν και αmός ένα σκεύος εκλογ1jς της υπέρτατης Οείας 
δύναμης, που όπως εκμυσn1ρεύθηχε στη Μαίρη Λάτιενς χατ6. τις τε
λεmαίες στιγμι:ς της ζω1jς του: 

«Η απέραντη αυτή ενέργεια, αυτή η Νοημοσύνη, εδώ κω χρόνια 

χρησιμοποιούσε αυτό το σώμα. Δεν νομ(ςω ότι οι άνθρωποι κατάλα

βαν τι τρομακτική ενέργεια κω νοημοσύνη πέρασε μϊσα σε αυτό. Ε(

νω μια δωδεκακύλινδρη μηχανή. Κu.νεις. Ας μην υποκριθε( κu.νε(ς. 

Κανεις, το επαναλαμβάνω, κανε(ς από εμάς ή από τον κόσμο δεν ξέ

ρει τι συνέβη. Το ξέρω. Και τώρα, ύστερα από εβδομήντα χρόνια 

έφθασε το τέλος. Όταν θα φύγει αυτός, θα φύγει κι εκε(νη. Δεν υπάρ

χει συνε(δηση που να με(νει π(σω από εκε(νη τη συνε/δηση, από εκε(νη 

την κατάσταση.» 

Κά,--τως έτσι έφθασε στο τέλος του και ο αρχαίος Ελληνικός πολιτι
σμό;. Σιιί,;τησε η ΠυΟίu., σταμάτησαν οι χρησμοί, τελείωσε η δημιουργι
zή περίοδος. Ο Χρυσούς Αιu'Ν έκανε τον zύχλο του. Το ΧQυσ6 Γένος, 
όμως, παραμένει. Όταν ύστερα ωτ6 πο)J.JΊ. χρ6νιυ. οι δυν<iμεις u.mές 
ξαναγυρίσουν, τότε, 6πω; υποστηρίζει ο Πλούταρχος, οι χρησμοί σu.ν 
μουσικά όργανα Ου. βρουν τη φωνή τους χu.06η αείνοι που μπορούν 
να τu. χρησιμοποιήσουν Ου. είναι παρόντες χυ.ι θα τu. φροντίζουν. 
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Έρικα Λ. Γεωργιάδη 

(μετ. Γιώργος Γεωργιάδης) 

(Ομιλία στη Στοά ΥΠΑ ΤΙΑ) 
• Τον 4ο αι. μΧ συνέβη μια μεγάλη αλλαγή στην ιστορία της Δύ

σης. Ήταν η εποχή που ο Χριστιανισμός άρχισε να αποκτά μια 
ισχυρή μορφή πολιτικ11ς οργάνωσης καταπνίγοντας τις αρχαίες 
θρησκείες, επιστήμες και φιλοσοφίες. Ο Κωνσταντίνος, ο πρώτος 
Χριστιανός αυτοκράτορας, γιος του Κωνσταντίνου και της Ελένης, 
γεννήθηκε παγανιστής, λάτρης του (Θεού-Ήλιου) Απόλλωνα, στο 
βωμό του οποίου έκανε πολλές προσφορές ενώ έκοψε νομίσματα 
που έφεραν την εικόνα του Απόλλωνα ως «σύντροφο και φύλα
κά» του. 

Η μεταστροφή του στο Χριστιανισμό, που ψαν αποτέλεσμα 
ενός ψυχικού οράματος, περιγράφεται από τον Ευσέβιο, στενό φί
λο και σύντροφό του καθώς και διάσημο βιογράφο του. Τη νύχτα 
πριν από την τελική μάχη του με τον Μαξέντιο που τον είχε καταγ
γείλει σαν σφετεριστή του θρόνου, ο Κωνσταντίνος απευθύνθηκε 
στο Θεό του για βοήθεια. Σύμφωνα με τον Ευσέβιο, ενώ προσευ
χόταν ένθερμα, ένα θαυμαστό σημάδι εμφανίστηκε στους ουρα
νούς, κάτι που αν είχε ειπωθεί από οποιονδ11ποτε άλλο θα ήταν 
δύσκολο να γίνει πιστευτό. Αλλά μια που ο ίδιος ο Αυτοκράτορας 
περιέγραψε αυτή την ιστορία στο συγγραφέα και την επιβεβαίωσε 
με όρκο, ποιος θα μπορούσε να αμφιβάλλει; Είπε ότι όταν άρχισε 
να δύει ο ήλιος, είδε με τα μάτια του έναν φωτεινό σταυρό με την 

επιγραφή: "Εν τούτω νίκα". (Vίta Constantίn) 

Την επόμενη νύχτα βίωσε ένα άλλο ψυχικό όραμα. Αυτή τη φο-
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ρά είδε τον ίδιο τον Χριστό να εμφανίζεται φέροντας τον ίδιο 

σταυρό που είχε δει το :προηγούμενο βράδυ. Ο Κωνσταντίνος δ11-

λωσε ότι ο Χριστός τού εί:;τε να τοποθεη1σει το σταυρό στο λάβα

ρο της μάχης, και να :;τροελάσει εναντίον του Μαξέντιου απόλυτα 

βέβαιος ότι θα νικ1jσει. Εκείνος υ:πάκουσε και νίκησε τον Μαξέ

ντιο. Από τότε το:;τοθέτησε ;τάνω στο αυτοκρατορικό λάβαρο το 

σύμβολο του σταυρού και με αυτό οδηγούσε το στρατό του στη νί

κη, στο όνομα του Χριστού και της Εκκλησίας. Πρόσθεσε επίσης 

άλλα δύο ;ταγανιστικά σύμβολα στον Χριστιανισμό. Τη ράβδο με 

τη γυριστ1j άκρη που 11ταν το αρχαίο σύμβολο του Όσιρη, και τα 

γράμματα Ι.Χ.Σ. (HIS - Jesus Hominum Salvator) ένα από τα ονό

ματα του Βάκχου, του Διόνυσου. 

Ο Κωνσταντίνος γιόρτασε τη νίκη του ε:;τί του Μαξέντιου με 

την δολοφονία των δύο γιων του αντιπάλου του. Κατόπιν ακολού

θησε η δολοφονία πέντε μελιΔν της οικογένειάς του, και αργότερα 

η δολοφονία της συζύγου του. Τελικά αυτά τα εγκλ1jματα άρχισαν 

να βαραίνουν στη συνείδησ11 του και αργότερα αισθάνθηκε ενο

χές. Αν και μαχόταν κάτω α:;τό το λάβαρο του Χριστού για είκοσι 

χρόνια, στράφηκε πίσω στις «παγανιστικές» Ορησκείες για συγχώ

ρεση των αμαρτιu)ν του, αλλά του είπαν ότι καμία «παγανιστικ1j» 

Ορησκεία δεν θα μπορούσε να του δύ')σει άφεση αμαρτιuη1 για τέ

τοια εγκλ1jματα. Στράφηκε έπειτα στη Χριστιανικ1j Εκκλησία και 

πληροφορήθηκε ότι μέσω του Χριστιανικού βαπτίσματος μπορού

σε να συγχωρεθεί οποιοb1jποτε έγκλημα ανεξάρτητα από το μέγε

Οός του. Συγχρόνως έμαθε ότι αυτό το βάπτισμα θα μπορσύσε να 

το αναβάλει μέχρι και την ημέρα του Οανάτου του, χωρίς καμιά 

α:;τuιλεια στην α,-τοτελεσματικότητά του. Κατά συνέπεια, <5πως 

αναφέρει ο Ευσέβιος: «Όταν αντιλήφθηκε ότι η στιγμή του θανύ.

τοv του πλησ(αζε, ομολόγησε τις αμαρτ(ες του επιθυμu'.;ντας τη συγ

χu'.;ρεση από το Θεό και βαφτ(στηκε. Έτσι ο Κωνσταντ(νος ήταν ο 

πρu'.;τος από όλους τους αvτοκρύ.τορες που βu.φτ(στηκε, και που 

υπέγραφε με το σημάδι του σταυρού». ( Viια Con!,ωnιin ). 

Αι-τό τη στιγμή που ο Κωνσταντίνος συνειbητοποίησε ότι τu. 

ε'(κλήματά του Ou. μπορούσαν να συγzωρεΟούν u.πό το Χριστιανι

κό βά;ττισμu., δ1jλωσε προστάτης μιας Ορησχείας που συμπεριφε

ρόταν στους εγκληματίες με τόση ηπιότητα. Αμέσως άρχισε νu. 
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δείχνει την ευγνωμοσύνη του στην Εκκλησία. Πρόσφερε το παλάτι 

Λάτεραν στους επισκόπους της Ρώμης. Έστειλε τη μητέρα του 

Ελένη στην Ιερουσαλ11μ και οικοδόμησε διάφορες εκκλησίες 

στους Άγιους Τόπους. Κατόπιν έστρεψε την προσοχή του στην αύ

ξηση των μελών της Εκκλησίας χαρίζοντας ελευθερία σε όλους 

τους σκλάβους που θα δέχονταν την Χριστιανικ11 πίστη, ενώ σε 

εκείνους που δεν ήταν σκλάβοι πρόσφερε λευκά ενδύματα και εί

κοσι κομμάτια χρυσού. 

Ως αποτέλεσμα αυτ11ς της προπαγάνδας, δώδεκα χιλιάδες νεο

φώτιστοι προστέθηκαν στο Χριστιανισμό μόνο στην πόλη της Ρώ

μης. Έπειτα, αποφάσισε να αυξήσει τον πλούτο της Εκκλησίας. 

Έδωσε την άδεια σε όποιον ήθελε, να κληροδοτήσει τη περιουσία 

του στην Εκκλησία. Σύντομα τα ενοίκια από τα σπίτια, τα κατα

στήματα και τους κήπους που περιέβαλλαν τις τρεις μεγάλες εκ

κλησίες, απέφεραν ετ11σιο εισόδημα 60.000 χρυσών νομισμάτων. 

Τότε εκείνος αύξησε τους ετήσιους μισθούς των Επισκόπων σε 

3.000 χρυσά, και στη Σύνοδο της Νίκαιας τούς διαβεβαίωσε ότι αν 

οποιοσδήποτε ανάμεσά τους συλλαμβανόταν για μοιχεία, ο αυτο

κρατορικός μανδύας θα έπεφτε επάνω του έτσι ώστε ο κόσμος να 

μην μάθει την παράβασ11 του. Η επόμενη πράξη του 111αν να εκδώ

σει ένα διάταγμα ενάντια σε όλους εκείνους που αρνήθηκαν να 

δεχτούν το Χριστιανισμό, διατάζοντας να κατεδαφιστούν οι χώροι 

των συγκεντρώσεών τους ή να δημευθούν. 

Σύμφωνα με το διάδοχό του, τον αυτοκράτορα Ιουλιανό, πολ

λοί φυλακίστηκαν, εκδιώχτηκαν και οδηγήθηκαν στην εξορία, ενώ 

κατασφάχτηκαν ολόκληρες στρατιές ατόμων που κατηγορούνταν 

ως «Αιρετικοί». Κατέστρεψε πολλές επαρχιακές πόλεις και χω

ριά. (Ιουλιανός: lίί Επιστολή.) Διέταξε έπειτα την καταστροφή 

όλων των γραφών που ήταν αντίθετες στη Χριστιανική πίστη. Και 

τελικά, προκειμένου να πείσει το λαό να σεβαστεί τον Χριστιανι

σμό, ο Κωνσταντίνος έβαλε στα χρυσά νομίσματα τον εαυτό του 

να προσεύχεται με τα χέρια ενωμένα κοιτώντας προς τον ουρανό. 

Σε διάφορες πύλες του παλατιού υπήρχε η εικόνα του να προσεύ

χεται με τα χέρια και τα μάτια στραμμένα προς τον ουρανό. (Vίια 

Cont;tantίn.) Το ψυχικό όραμα του Κωνσταντίνου που συνετέλεσε 

στη μεταστροφή του στο Χριστιανισμό, ήταν ο πρόδρομος ενός με-
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γάλου ψυχικού κύματος που κατέκλυσε ολόκληρο το Χριστιανικό 
κόσμο. Το γεγονός σημάδεψε την αρχ11 της "Εποχ11ς των θαυμά
των" που χαρακτηρίζεται από την λείψανο-λατρεία, που σταδιακά 
έδωσε τη θέση η1ς στη νεκρομαντεία και τη λατρεία των νεκρών. 
Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια 
αργότερα, ένα παρόμοιο ψυχικό κύμα, γνωστό ως πνευματισμός, 
εμφανίστηχε στην Αμερικ11. 

Όσο η μητέρα του Κωνσταντίνοι• 11ταν στην Ιερουσαλψι, «σαν 
από θαύμα» ανακαλύφθηκαν οι τρεις σταυροί επάνω στους οποί
ους ο Ιησούς και οι δύο κλέφτες είχαν, υποΟετικά, σταυρωθεί. Αρ
γότερα π11ραν στην Κωνσταντινούπολη τα καρφιά με τα οποία 
υποτίθεται ότι ήταν καρφωμένος ο Ιησούς στο σταυρό, και κατα
σκεύασαν με αυτά ένα στέμμα δόξας για το άγαλμα του Κωνστα
ντίνου. Οι σκελετοί του Μάρκου και του Ιάκωβου ανακαλύφτηκαν 
με τον ίδιο «θαυματουργό» τρόπο και τους αποδόθηκαν μυστηριu'J
δεις δυνάμεις και ιδιότητες. Σύντομα η λατρεία των οστών άγιων 
ανθρu'Jπων επεκτάΟηκε περιλαμβάνοντας τη λατρεία των απλών 
νεχρunι, και οι Χριστιανοί, που πάντα ψάχνονταν για Οαύματα, 
άρχισαν να συναντu'Jνται στα νεκροταφεία όπου οι «σκιές» των νε
κρuη1 προσκαλούνταν και κατευνάζονταν με τρόφιμα και κρασί. 

Η 'Έποχ11 των θαυμάτων" έφθασε στο αποκορύφωμά της το 
325μΧ, όταν στη Σύνοδο της Νίκαιας επιλέχτηκαν μέσω «Οαυμα
τουργ11ς επέμβασης» τα τέσσερα Ευαγγέλια του Ματθαίου, του 
Μάρκου, του Λουχά και του Ιωάννη. Πρέπει να αναφερΟεί ότι 
επειδ11 ο ίδιος ο Ιησούς δεν είχε αφ11σει τίποτα εγγράφως, δεν 
υπήρχε κανένα πρωτότυπο u'Jστε να συγκριΟούν οι νεu'περες ανα
φορές για τη ζuni χαι τη διδασκαλία του. Στα 300 έτη που πέρασαν 
από το Οάνατό του, ένας μεγάλος αριΟμός χειρογράφων είχε έρΟει 
στο φως και όλα υποστηρίζονταν ως αυθεντικά. Όσον αφορύ. 
εκείνους που ζούσαν τον τρίτο αιιiινα, ο Φάουστος ο Μανιχαίος 
είzε ΊQάψει: 

«'Ολοι ξέρουν ότι τα Ευαγ;έλια δεν γράφτηκαν ούτε από τον Ιησο13 

Χριστό ούτε από τους Αποστόλους του, αλλά πολ15 αργότερα, u.πό με

ρικούς άγνωστους οι οπο(οι, κρ(νοντας ότι δύσκολα θu. γ{νοντu.ν πι

στευτο( λέγοντας πράγματα που δεν ειχu.ν οι (διοι δει, τιτλοφορο13σu.ν 

τις u.φrr;ήσεις τους με τα ονόματα των Αποστόλων ή μαθητοΊν τους». 
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Αψίδα του Μ.Κων/νου - Ρώμη 

Τον τέταρτο αιώνα κρίθηκε απαραίτητο από την Εκκλησία να 
αποφασίσει ποια από τα Ευαγγέλια που κυκλοφορούσαν θα έπρε
πε να γίνουν αποδεκτά ως αυθεντικά. Η ερώτηση τέθηκε στη Σύ
νοδο της Νίκαιας. Ευτυχώς σώθηκαν οι καταθέσεις δύο μαρτύρων 
και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει αμφιβολία ως προς τη μέθοδο που 
χρησιμοποίησε η Εκκλησία στην επιλογή των Ευαγγελίων. Στη Σύ
νοδο ψαν παρόντες 318 επίσκοποι και ένας από τους δύο αυτό
πτες μάρτυρες, ο Σαμπίνος, επίσκοπος της Ηράκλειας, μας άφησε 
μια περιγραφ11 για τις νοητικές τους ικανότητες. «Με εξαίρεση τον

αυτοκράτορα (Κωνσταντίνο)» είπε, «και τον Ευσέβιο Πάμφυλο, οι 

επίσκοποι ήταν όλοι αναλφάβητοι, κοινά πλάσματα που δεν κατα

λάβαιναν τίποτα.» Περίπου σαράντα Ευαγγέλια παρατέθηκαν 
εμπρός τους. Δεδομένου ότι διέφεραν αρκετά στο περιεχόμενό 
τους, η απόφαση 11ταν δύσκολη. Τελικά αποφασίστηκε να προσφύ
γουν στη «θαυματουργ11 επέμβαση. » Η μέθοδος που χρησιμοποι11-
θηκε ήταν γνωστ11 ως Sortes Sanctorum ( ιερ11 τύχη), 11 "ιερή ρίψη 

λαχνών για λόγους μαντείας." Η χρ11ση της στη Σύνοδο της Νίκαι

ας περιγράφηκε από έναν άλλο αυτόπτη μάρτυρα, τον Πάππο, στο 

«Συνοδικόν». Λέει: 

,<Αφού έβαλαν μια στο(βα βιβλίων, που είχαν παραπεμφθεί στη 
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Σύνοδο για προσδιορισμό, κάτω από μια Άγια Τράπεζα σε μια Εκ

κλησ(α, (οι επ(σκοποι) ικέτευσαν τον Κύριο να βρεθούν οι εμπ11εv

σμένες γραφές επάνω στο τραπέζι ενώ οι πλαστές να παραμε(νουν 

από κάτω. Και έτσι συνέβη. Όταν οι επ(σκοποι το επόμενο πρω( 

επέστρεψαν στην α(θουσα της Συνόδου. τα τέσσερα Ευαγγέλια του 

Ματθα(οv, του Μάρκου, του Λουκά και του Ιωάννη, βρ(σκονταν 

πάνω στην Άγια Τράπεζα. Η παρουσ(α τους στη Καινή Διαθήκη 

οφε(λεται στην τέχνη της μαντε(ας, για την άσκηση της οπο(ας η 

Εκκλησ(α αργότερα καταδι'καζε άνδρες και γvνα(κες ως μάγους 

και μάγισσες και τους έκαιγε κατά χιλιάδες.» 

Μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου, η πολιτικ11 του συνεχίστηκε 
από τους δύο γιους του. Για κάθε ανοχ11 στην παράνομη συμπερι
φορά των Χριστιανύη1 υπ11ρχε μια αμφισβψηση εις βάρος των πα
γανιστύ)\Ι , και η περαιτέρω καταστροφ11 των «παγανιστικύ)\Ι» ναύη1 

γιορτάστηκε ως ένα από τα ευτυχέστερα γεγονότα της βασιλείας 
τους. Αντιλαμβανόμενοι την αποτελεσματικότητα του Χριστιανι
κού βαπτίσματος στην περίπτωση του πατέρα τους, αποφάσισαν 
να το ορίσουν ως υποχρεωτικό ακόμα και για εκείνους που δεν το 
ήθελαν. Όπως λέει ο Γίββων: 

«Η τελετουργ(α του βαπτ(σματος γινόταν σε γvναι'κι::ς κu.ι πu.ι

διά που αρπάζονταν βι'αια μέσα u.πό τα χέρια φι'λων κu.ι γονέων γι' 

αυτό το σκοπό. Άνοιγαν τα στόμu.τu. τους με μια ξύλινη μηχανή, 

και έβu.ζu.ν με το ζόρι το καθαγιασμένο ψωμ( στους λαιμούς τους.» 

(Decline ancl Fa/1 ojΊhe Roman E111pire.) 

'Οταν ο ανιψιός του Κωνσταντίνου, ο Ιουλιανός, ανέβηκε στο Ορό
νο, όλα αυτά (J)J,αξαν. Ο Ιουλιανός ψαν Νεοπλατωνικός και μαΟητής 
του Αιδέσιου, ο οποίος είχε διδαχθεί α,-ιό τον Ιάμβλιχο. Ο Ιουλιανός 
μυήθηκε στην Έφεσο όταν ήταν μόνο είκοσι χρόνων, και αργότερα 
μυ11θηκε στα Ελευσίνια Μυσn1ρια. 'Οταν παρέλαβε την εξουσία, όλος 
ο zριστιu.νικός κόσμος βρέΟηχε σε κατάσταση ταραχής. Πιiις θα δρού
σε αυτός ο νεοπλατωνικός, αυτός ο μυημένος, απέναντι στον Χριστια
νισμό: Θα έπαιρνε εzδίκηση με κύ.ποιu. νέα και ακόμα σκληρότερα εί
δη βασανιστηρίων κω Οu.νάτων; Ο Ιουλιανός α,-ιάντησε σε αυτι_1. τα 
ερυπήμu.τu. με έναν υληΟινύ. zρισηu.νικό τρόπο. Έδωσε αμέσως ελευ
θερία zαι ίσα bικu.ιύιμu.τu. σε όλους τους κατοίκους της αυτοχ(_)ατορίυ.ς 
του, u.νεξάρηγω. u..,,ό τις θρησκευτικές πεποιΟήσεις τους. 
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Προσκάλεσε όλους τους χριστιανούς επισκόπους που είχαν 

εξοριστεί εξ ·αιτίας των ανορθόδοξων απόψεών τους, να επιστρέ

ψουν στις θέσεις τους. Συγχρόνως ώθησε τους «παγανιστικούς» 

δασκάλους, που ο Κωνσταντίνος είχε εκδιώξει από την Αλεξάν

δρεια, να συνεχίσουν τις φιλοσοφικές αναζητ11σεις τους. Προσκά

λεσε τις αντιτιθέμενες χριστιανικές φατρίες να συναντηθούν στο 

παλάτι του, συμβουλεύοντάς τους να δώσουν ένα τέλος στις δια

φορές τους και να προσπαθήσουν να ζήσουν αρμονικά. Αλλά συγ

χρόνως έδωσε άδεια στους «παγανιστές» υπηκόους του να ανοί

ξουν πάλι τους ναούς τους και να συνεχίσουν την λατρεία τους. 

Λόγω αυτής της δίκαιης και αμερόληπτης μεταχείρισης των υπη

κόων του, ο Ιουλιανός είναι γνωστός στην χριστιανική ιστορία υπό 

τον ατιμωτικό τίτλο «Ο Αποστάτης» . 

. Η γνώση που ο Ιουλιανός είχε αποκτ11σει στις μυήσεις του, τον 

έκανε απειλή για τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό. Ωθήθηκε να δημο

σιοποι11σει την γνώση του έτσι ώστε η Χριστιανικ11 Εκκλησία να 

μπορέσει να αντικρούσει τις δηλώσεις του. Σε αυτό ο Ιουλιανός 

απάντησε: «Εάν πρόκειται να πω κάτι για την μύηση στα Ιερά Μυ

στήρια σεβόμενος τον «επτάκτινο Θεό ... , θα πρέπει να πω πράγμα

τα άγνωστα στον όχλο, πολύ άγνωστα, αλλά πολύ γνωστά στους 

Ευλογημένους Θεουργούς.» Αυτή η απάντηση ξεκίνησε μια θύελλα 

διαμαρτυρίας μεταξύ των χριστιανών υπηκόων του. Η ιστορία μας 

ενημερώνει ότι αυτός ο "μέγιστος εχθρός του χριστιανισμού," μετά 

από μία βασιλεία μόνο δεκαοχτώ μηνών, έφθασε στο τέλος του 

πρόωρα μέσω μιας "υπερφυσικ11ς επέμβασης", όταν μία λόγχη τον 
πλήγωσε στη μάχη με τον Πέρση βασιλιά Σαπώρ. Λίγο πριν πεθά

νει, ο Ιουλιανός περιέγραψε με μερικές λέξεις το στόχο και σκοπό 

της ζωής του: 

«ΕΧΩ ΜΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,» είπε, «ΠΟΣΟ ΠΙΟ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ ΑΠΟ το ΣΩΜΑ, ΚΑΙ ΟΤΙ ο

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΑΡ ΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤ Α

ΘΛΙΨΗΣ» . 

Κατόπιν, γυρίζοντας προς τους δύο φιλοσόφους, τον Πρίσκο 

και τον Μάξιμο, που στέκονταν κοντά στο νεκροκρέβατό του, ξε

κίνησε μια μεταφυσική συζήτηση ως προς τη φύση της ψυχής και

τους βεβαίωσε ότι πάντα προσπαθούσε να ζει υπό το φως της ψυ-
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χής. «Μπορώ να διαβεβαιώσω με πεποίθηση ότι η εκπόρευση της 
Θείας Δύναμης διατηρ1jθηκε στα χέρια μου καθαρ1j και αμόλυιrτη. 
Απεχθάνομαι τα διεφθαρμένα και καταστρεπτικά αξιώματα του 
δεσποτισμού, και γι' αυτό έθεσα την ευτυχία των ανθρώπων σκοπό 
της διακυβέρνησής μου». (A1nn1ian11s: XXV.) 

Μετά το θάνατο του Ιουλιανού η Χριστιανικ11 Εκκλησία επανέ

κτησε τη δύναμ11 της και σφραγίστηκε ο αφανισμός των αρχαίων 

θρησκειών, επιστημών και φιλοσοφιών - αλλά όχι για πάντα!!! Η 

Εκκλησία, για τη δικ11 της ασφάλεια, είχε δανειστεί πάρα πολλά 

από αυτές. ΚάΟε γεγονός στη ζω11 του Ιησού, από την παρΟενογέ

νεση μέχρι την τελικ11 σταύρωση και την ανάστασ11 του, είχε αντι

γραφεί cυτό τις ιστορίες των θε<iη1 των «παγανιστών». Κάθε δόγμα 

και τελετουργία στην Χριστιανική Εκκλησία ψαν κλεμμένα από 

τα αρχαία Ελληνικά Μυσηiρια. Αυτά τα γεγονότα ψαν γνωστά σε 

ολόκληρο το «παγανιστικό» κόσμο και δεδομένου ότι η Εκκλησία 

συνέχιζε ασταμάτητα να δανείζεται cυτό τους παγανιστές με ένα 

συνεχ<i)ς αυξανόμενο ρυΟμό, γινόταν όλο και πιο δύσκολο να δια

τηρ11σει τη «μοναδικότητα» που αξίωνε. 

Η Τελική Καταστροφή 

Εφ' όσον υπ11ρχαν παγανιστικά σχολεία, η Εκκλησία δεν θα 

μπορούσε χωρίς αντίδραση να συνεχίσει να παρουσιάζεται ως η 

μοναδικ11 πηγ11 γν<i)σης. Εφ' όσον υπήρχαν «παγανιστικά» βιβλία, 

η Βίβλος δεν Οα γινόταν αποδεκηi ως η μοναδική αποκάλυψη του 

Θεού. Εφ' όσον ζούσαν οι «παγανιστές» φιλόσοφοι και δίδασκαν, 

οι δογματικοί ισχυρισμοί των Πατέρων της Εκκλησίας Οα εξετ(ιζο

ντu.ν. Η Εκzλησίu. είχε μόνο μία επιλογή: να καταστρέψει κι.iΟε 

στοιχείο της λογοκλοπίας της, εξαφανίζοντας όλες τις «παγανιστι

κές» Σχολές, όλα τα «παγανιστικά» κείμενα, ακόμη και τους ίδι

ους τους «παγανιστές» φιλόσοφους. 

Δεzυ.πέντε χρόνια μετά του Οάνυ.το του Ιουλιανού, ο u.υτοκρύ.το

ρu.ς Θεοδόσιος ανέβηκε στο Ορόνο. , Ηταν ένας πιστός χριστιu.ν<5ς 

με ισχυρ11 δύναμη, ο οποίος αφιέρωσε αμέσως <5λες τις δυνάμεις 

του στην χu.τu.στροφ�i όσων μ.,-τορούσu.ν να εμ.,-τοδίσουν τη δ<5ξu. της 
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Εκκλησίας. Εγκαθίδρυσε τους Εξεταστές της Πίστης και εξόρισε 
όλους τους χριστιανούς που αρνήθηκαν να δεχτούν το δόγμα της 
Τριάδας έτσι όπως το είχε υπαγορεύσει η Σύνοδος της Νίκαιας. Με 
δεκαπέντε διατάγματα απαγόρευσε τις συναντήσεις «αιρετικών» ή 
μην ορθόδοξων χριστιανών και προχώρησε στην κατάσχεση της πε
ριουσίας τους. Η θανατική ποινή επιβλήθηκε σε εκείνους που ακο
λουθούσαν την "αίρεση" του Μανιχαϊσμού, καθώς και στους χρι
στιανούς που συνέχισαν να γιορτάζουν το Πάσχα την ίδια ημέρα με 
τους Εβραίους. Τέλος, στην αιματηρ11 σφαγ11 της Θεσσαλονίκης διέ
ταξε το θάνατο των 15.000 ατόμων που είχε προσκαλέσει με δόλο 
για να παρακολουθήσουν τους αγώνες στον Ιππόδρομο. 

Ο ίδιος, ως Μονάρχης των Χριστιανών, έστρεψε την προσοχή 

του στους εκτός Εκκλησίας «εχθρούς» του Χριστιανισμού. Αρνή

θηκε να επιτρέψει «παγανιστικές» λατρείας και δήμευσε τους να

ούς των παγανιστών για να τους χρησιμοποιήσουν οι χριστιανοί. 

Μεταξύ άλλων, ο ναός της Ουράνιας Παρθένου στην Καρθαγένη, 

του οποίου οι ιεροί περίβολοι απλώνονταν σε έκταση δύο μιλίων, 

μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία. Μια παρόμοια "καθαγία

ση" διέσωσε τον μεγαλοπρεπή θόλο στο Πάνθεον της Ρώμης. 

Όπως λέει ο Γίββων: <<Σχεδόν σε κάθε επαρχ(α του ρωμαϊκού κό

σμου, στρατός φανατικών υποστηρικτών εισέβαλε στα χωριά των ει

ρηνικών κατο(κων. Τα ερε(πια των ωραιότερων οικοδομημάτων της 

αρχαιότητας ακόμη φέρουν τη μαρτυρ(α της μαν(ας των βαρβάρων 

εκείνων, που μόνο αυτο( ε(χαν την τάση και το χρόνο για τέτοιες ολέ

θριες καταστροφές.» 

Η επόμενη κίνηση του Θεοδόσιου ήταν να στραφεί ενάντια στις 

Σχολές των Μυστηρίων, και σύντομα ολοκλ11ρωσε την καταστροφή 

τους. Αλλά υπήρχε μια μεγάλη Σχολή που ήταν ακόμα αρκετά ισχυ

ρή ώστε να αντισταθεί στο άσπλαχνο χέρι του. Ήταν η Σχολή στο 
μικρό, τότε, χωριό της Ελευσίνας κοντά στην Αθ11να. Αλλά ακόμη 
και αυτή ήταν καταδικασμένη να καταστραφεί καθώς, το έτος 396 

μΧ, χριστιανοί μοναχοί, τα «μαύρα ράσα» ή οι «άνθρωποι με τα 

μαύρα», όπως αποκλήθηκαν, οδήγησαν τον Αλάριχο και τους βαρ

βάρους του από το πέρασμα των Θερμοπυλών και ο μεγάλος ναός 
της Ελευσίνας, ένα από τα διασημότερα κτήρια στον κόσμο, η εξω

τερική αυλή του οποίου χωρούσε 300.000 προσκυνητές, έγινε ένας 
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σωρός ερειπίων. Έτσι αφανίστηκαν τα Μυση1ρια n1ς Ελλάδας. 
Ο Θεοδόσιος στράφηκε έπειτα στην Αλεξάνδρεια, που για αι

ύJνες ψαν το πολιτιστικό κέντρο του κόσμου. Το μεγάλο Μουσείο 
(ο ναός των Μουσύηι) είχε τεθεί 11δη υπό τον έλεγχο των καθολι
κύJν ιερέων κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Κωνσταντίνου, 
αλλά το μεγαλύτερο τμψια του κτιριακού συγκροη1ματος, γνωστό 
ως Σερcπτείον, 11ταν ακόμα στα χέρια των «παγανιστών». Εκείνη 
την περίοδο ο θαυμάσιος Ναός του Σέραπη χρησιμοποιούταν σαν 
πανεπιση1μιο όπου διδάσκονταν οι παλαιές θρησκείες και οι επι
στψιες. Η βιβλιοθήκη του στέγαζε ακόμα μια απέραντη συλλογ11 
βιβλίων που είχαν συλλεχθεί από τις τέσσερις γωνιές της γης, και 
που αντιπροσύητευαν τη πνευματικ11 εργασία πολλυ'ιν αιύη1ων. Οι 
δυο ναοί της «παγανιστικής» γνώσης 11ταν ένα σοf:\αρό εμπόδιο 
στην πορεία της Εκκλησίας, και ο Θεοδόσιος αποφάσισε να κατα
στραφούν επί της βασιλείας του. 

Την ίδια εποχ11 ο μεγάλος φιλόσοφος Ολύμπιος, τον οποίο ο 
Σουίδας περιγράφει ως "άνδρα Οαυμάσιων επιτεύξεων με ευγεν11 
χαρακη1ρα και c,υτίστευτη ευγλωπία," δίδασκε στο Ναό του Σέρα
πη. Πλήθος μαθητύJν συγκεντρύJ\1ονταν γύρω του πρόΟυμοι να κα
θοδηγηθούν στη φιλοσοφία των αρχαίων. Επικεφαλ11ς της Χρι
στιανικ11ς Εκκλησίας στην πόλη 1jταν ο Θεόφιλος, αρχιεπίσκοπος 
της Αλεξάνδρειας. Ο Γίββων τον απειχονίζει σαν "όιαρχ11 εχθρό 
της ειρ11νης και της αρεηiς, ένα τολμηρό, κακό άτομο του οποίου 
τα χέρια μολύνΟηκαν όιαδοχικά με χρυσό και αίμα." Ο χαρακηi
ρας του 11ταν τόσο ιδιοτελ11ς που λέγεται ότι όωροόόκησε τους 
σχλάβους του Σεραπείου για να κλέψουν μερικά από τα βιβλία, τα 
οποία πούλησε σε ξένους σε υπερβολική τιμ11. Κατά τη όιάρκεια 
της χατεόάφισης ενός αρχαίου ναού του Όσιρη, που οι Χριστιανοί 
είzαν δημεύσει για να οικοδομ11σουν μια χριστιανική εκκλησία, 
βρέΟηκαν ορισμένα «παγανιστιχά» σύμβολα που ο Θεόφιλος εξέ
θεσε στην αγορά σαν αντικείμενα χλευασμού. 

Οι «παγανιστές», φυσικό., αντιτέθηκαν σε αυτήν τη δημόσιu. 
βεβ11λωση των ιερύJν συμβόλων τους και u.κολούΟησαν ταραχές. 
Με τη βο11Οεια του αυτοχρu.τορικού κυβερν11τη και ένα μεγάλο 
πλήΟος στρατιωτύΝ, ο Θεόφιλος επιτέΟηκε στους «παγανιστές» 
που, υπό την αρzηγία του Ολύμπιου, είχαν χαταcffύγει στο νu.ό του 
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Σέραπη. Όταν ο αυτοκράτορας το έμαθε, αμέσως διέταξε την 
ολοκληρωτική καταστροφή του και οι χριστιανοί έσπευσαν να την 
πραγματοποι11σουν. Λεηλάτησαν το ναό, έσπασαν το άγαλμα του 
Σέραπη σε κομμάτια σέρνοντάς το εξευτελιστικά στους δρόμους 
της πόλης, και τελικά το έκαψαν. Αυτό έγινε το 398μΧ. Το κτήριο 
μετατράπηκε σε έναν σωρό ερείπια, και αργότερα μια χριστιανική 
εκκλησία οικοδομήθηκε επάνω του προς τιμή των χριστιανικών 
"μαρτύρων" που είχαν σκοτωθεί στην αναταραχή. 

Ακολούθησε η καταστροφή της διάσημης βιβλιοθ11κης του Σε
ράπειου, και σύμφωνα με την παράδοση όλα τα βιβλία της χάθη
καν. Αλλά και πάλι, όπως συνέβη όταν κάηκε η βιβλιοθήκη 
Bruckion κατά τη βασιλεία της Κλεοπάτρας, είχαν 11δη ληφθεί οι 
αναγκαίες προφυλάξεις ώστε να διασωθούν τα ανεκτίμητα χειρό
γραφα. Από τη στιγμή που οι χριστιανοί άρχισαν να αποκτούν δύ
ναμη στην Αλεξάνδρεια, τα βιβλία αποσύρθηκαν σταδιακά από το 
Σεράπειο και έτσι διασώθηκαν από το βανδαλισμό. Υπάρχουν 
ακόμα σήμερα πολλοί Κόπτες στην Αίγυπτο και τη Μικρά Ασία 
που δηλώνουν ότι ούτε ένας τόμος δεν χάθηκε. Κοντά στην Ισθμω
νία, "τη πετρωμένη πόλη," υπάρχουν απέραντες υπόγειες στοές μέ
σα στις οποίες αποθηκεύτηκαν αμέτρητα χειρόγραφα. Ίσως κά
ποιος αρχαιολόγος του μέλλοντος ανακαλύψει ότι ο Θεοδόσιος τε
λικά απέτυχε να ολοκληρώσει το σκοπό του. 

Με την καταστροφή των Σχολών του Μυστηρίου και του Σερά
πειου, απομακρύνθηκαν δύο από τα σοβαρότερα εμπόδια στην πο
ρεία της Χριστιανικής Εκκλησίας. Αλλά ακόμα παρέμεινε το τρίτο, 
και πολύ σημαντικότερο εμπόδιο: Η Νεοπλατωνική Σχολή. Η "τι
μή" της καταστροφής της ανήκει στον Κύριλλο, τον ανιψιό του Θεό
φιλου, που το 412 μΧ τον διαδέχθηκε στη θέση του επισκόπου της 
Αλεξάνδρειας. Στη χριστιανικ11 ιστορία αναφέρεται για ανακήρυ
ξη της Παρθένου Μαρίας από μητέρα του Ιησού σε μητέρα του Θε
ού! Εισ11γαγε επίσης την εικόνα της Ίσιδας στη Χριστιανικ11 Εκ
κλησία με το όνομα Μαρία. Αυτές οι "μαύρες Παρθένοι" υπάρχουν 
ακόμα σήμερα στην μητρόπολη του Moulins, στο παρεκκλ11σι της 
Παρθένου στο Loretto, στην εκκλησία του Άγιου Στέφανου στη Γέ
νοβα, και στην εκκλησία του Άγιου Φραγκίσκου στην Πίζα. 

Ο Κύριλλος γιόρτασε την άνοδό στην εκκλησιαστική εξουσία 
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με μια σειρά επιθέσεων, πρώτα κατά των Νοβιτιανιύν και έπειτα 
χατά των Εβραίων. Αν χαι οι Εβραίοι 11ταν ευπρόσδεκτοι στην 
Αλεξάνδρεια από την ίδρυση της πόλης, ο Κύριλλος οδ11γησε το 
φανατισμένο πλ11θος σε επίθεση κατά των συναγωγών τους. Άο
;τλοι και α;τροετοίμαστοι, οι Εβραίοι ψαν ανίκανοι να αντιδρά
σουν. Τα κτίρια όπου έκαναν τις προσευχές τους ισοπεδώθηκαν, 
όλα τα αγαθά τους λεηλαηiθηκαν, και οι ίδιοι εξορίστηκαν από 
την πόλη. Ο Κύριλλος χαταγράφηκε στη χριστιανιχ11 ιστορία σαν 
ένας από τους "Αγίους" της Εκχλησίας, παρά το πολύ γνωστό γε
γονός ότι καταδικάστηκε για κλοπ11 χρυσών χαι ασημένιων αντι
χειμένων α;τό τις εκκλησίες χαι για σπατάλη των χρημάτων από 
την Π(JJλησ11 τους. Αλλά το όνομα του Κύριλλου της Αλεξάνδρειας 
δεν έμεινε αμαυρωμένο στα θρησκευτικά χρονιχά μόνο εξαιτίας 
αυηiς της χλεψιάς. Το ;τραyματιχό έγκλημά του ψαν σοβαρότερο 
-- η σχόπιμη δολοφονία ενός α;τό τους ευγενέστερους χαρακη1ρες 
στην ιστορία: της ΥΠΑ ΤΙΑΣ. 

Η Υπατία 11ταν κόρη του Θέωνα, διάσημου φιλόσοφου και μαΟη
ματικού, σχολιαση1 του Ευκλείδη - έργο στο οποίο λέγεται ότι τον 
β011Οησε η κόρη του. Μοναχοκόρη, από πολύ μικρ11 ηλικία επέδειξε 
βαθύ ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία χαι τα μαθηματικά. Ο πατέρας 
της την δίδαξε με προσοχ11 και επιμέλεια, και έτσι σύντομα συμπερι
λψρΟηκε στους λαμπρότερους μαΟητές του. Στα έργα της, σύμφωνα 
με το Σουίδα, περιλαμβάνονταν σχόλια στα Αριθμητικά του Διόφα
ντου της Αλεξάνδρειας, στα Κωνικά του Απολλ(JΝιου της Περγάμου, 
και στον Αριθμητικό Κανόνα του Πτολεμαίου, αλλά όλα χάθηκαν. 

Όσο καιρό η Υπατία ζούσε στην ΑΟ11να, 11ρΟε σε επαφ11 με τη 
Νεοπλατωνικ11 Σχολ11 που είχε ιδρύσει ο Πλωτίνος, ο Πορφύριος 
χαι ο Ιάμβλιχος, και ταυτίστηχε με το Νεοπλατωνικό Κίνημα. Αι_>
γότερα, όταν μετοίκησε στην Αλεξάνδρεια, άρχισε να δίνει διαλέ
ξει; χαι να διδάσκει στο περίφημο Μουσείο. Η ευγλωττία, η /1α
Οιά γν(JJση, η νεότητα και η εξαιρετικ11 ομοψριύ. της, σύντομα προ
σέλχυσαν μεγάλο πλ11Οος σπουδαστιfΝ χαι ΟαυμαστιiJν. Έγινε 
αι,οδεκτή στους κύκλους των μεγύ.λων οικογενει(Jιν της Αλεξ6ν
δρειας, και ανάμεσα στους φίλους της συγκαταλέγονταν δύο από 
τα ισχυρότερα ονόματα της εποχ11ς της: ο Ορέστης, έπαρχος της 
Αλεξ6νδρειu.ς, και ο Συνέσιος, επίσκοπος της Κυρήνης. 

Η Νεο;τλατωνική Σzολ11 έφΟωπ στο απόγει6 της κατ(J. τις ημέ-
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Πορτρα{το της Υπατ{ας 

ρες που προηγήθηκαν της καταστροφής της. Η Υπατία β011θησε την 
Αίγυπτο να κατανοήσει βαθύτερα τα Αρχαία Μυσηiριά της από 
όσο χιλιάδες χρόνια πριν. Με τις γνώσεις της στη Θεουργία αποκα
τέστησε την πρακτική αξία των Μυστηρίων και ολοκλήρωσε την ερ

γασία που είχε αρχίσει ο Ιάμβλιχος πριν από εκατό χρόνια. Ακο

λουθώντας τα βψιατα του Πλωτίνου και του Πορφύριου, έδειξε τη 

δυνατότητα της ένωσης του ατομικού Εαυτού με τον ΕΑ ΥΤΟ του 

παντός. Συνεχίζοντας την εργασία του Αμμώνιου Σακκά, παρουσία

σε την ομοιότητα όλων των θρησκειών και την κοινή προέλευσή 
τους από την ίδια πηγή. Τα αβέβαια θεμέλια του χριστιανικού δόγ
ματος εκτέθηκαν ακόμη περισσότερο όταν η Νεοπλατωνική Σχολ1i 

άρχισε να υιοθετεί την επαγωγική μέθοδο που υποστήριξε ο Αρι

στοτέλης. Από όλα τα πράγματα στη γη, η λογική και η εκλογικευ
μένη εξήγηση των πραγμάτων ήταν τα πιο μισητά στη νέα θρησκεία. 

Όταν η Υπατία ερεύνησε τις μεταφυσικές αλληγορίες από τις 

οποίες ο Χριστιανισμός είχε δανειστεί τα δόγματά του, και τις ανέ

λυσε δημοσίως, χρησιμοποίησε ένα όπλο που οι Χριστιανοί μπο

ρούσαν να αντιμετωπίσουν μόνο με τη βία. Αν επέτρεπαν στη Σχολή 

της να συνεχίσει, ολόκληρη η απάτη που είχε διαπράξει η Εκκλησία 

θα απογυμνωνόταν. Το φως του Νεοπλατωνισμού έλαμπε υπερβο

λικά έντονα επάνω στα κατασκευάσματά της.'Ετσι, ένα απόγευμα 
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του έτους 414μΧ. ένα πλ11θος φανατιχιύν μοναχών του Κύριλλου, 
:του οδηγούσε ο Πέτρος ο Αναγνώστης, συγχεγτριύθηκε μπροστά 
στο Μουσείο όπου η Υπατία μόλις είχε ολοχληριύσει τη διδασκα
λία της. Όταν έφθασε η άμαξά της στην πόρτα, η Υπατία εμφανί
στψε. Ένα σχούρο χύμα μοναχιΔν, δολοφόνων στις καρδιές τους. 
όρμησαν ξεj"[ροβάλλοντας από την κρυψώνα τους. Σαν θάλασσα 

ξεχύθηχαν γύρω από την άμαξά n1ς και την ανάγκασαν να κατε
βεί. Την γύμνωσαν και n1ν έσυραν σε κοντιν11 εκκλησία του Θεού, 
τραβιίJ\'ΤUς το σιίψα της μέσα από τις χρύες, αμυδρές σκιές που 
δημιουργούσε η τρεμουλιαστ11 φλόγα των αναμμένων χεριών και 
τα αρωμuτιχά λιβάνια, ως τα σκαλοπάτια του ίδιου του βωμού. 

ΑπελευθερuJ\'Ο\'Τας το χορμί της από τα χέρια των βασανιστιίJν 
της προς στιγμ11, σηχιίJΟψε όρθια, λευκ11 σαν το χιόνι ωττασίu 
ενω'Τίον της σχοτειν11ς ορδ11ς των μοναχιίη1 που την περιτριγύ(;_)ι
ζαν. Τα χείλη της άνοιξαν για να μιλ11σει, αλλά ούτε μια λέξη δεν 
ακούστηχε. χαθιίJς την ίδια στιγμ11 ο Πέτρος την έ(;_)ιξε χάτω χω η 
σχοτειν11 μάζα έχλεισε πάνω από την τρεμάμενη σάρκα της. 
Ύστερα έσυραν το νεκρό σι!ιμα της στους δρόμους, αφαίρεσαν τη 
σάρχα από τα χόχαλα με κοφτερά χοχύλια, και έριξαν στη φωτιά 
ό,τι είχε απομείνει. Έτσι Οuνατύ'Jθηχε η Υπατία κω με το Οάνuτ6 
της έκλεισε η μεγάλη ΝεοπλuτωνLΥ.11 Σχολ11. Μεριχοί φιλόσοφοι 
μετuχόμισuν στην ΑΟ11νu, αλλά οι Σχολές τους έχλεισuν κατόπιν 
διαταγής του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Με την uνuχιίJ(;_)ηση των 
τελευταίων επτά φιλοσόφων του μεγάλου Νεοπλατωνικού Κιν11-
μu.τος - Ερμίu, Πισιάνου, Διογένη, Ευλάλιου, Δu.μάσχιου, Σιμπλί
χιου χω Ισίδωρου, που χuτέφυγuν στην Άπω Ανuτολ11 για νu γλυ
τιί)Οουν α.,-τό το διωγμό του Ιουστινιανού, η βασιλεία της uι;,χuίας 
σοφίας έληξε. 

Η Υ πuτίu πέΟu.νε το 4 Ι 4μΧ χαι uχριβύ'Jς 15 ωιίινες uργ6η:ρα, 
το 1914, άρzισε ο Α Πuγχόσμιος Πόλεμος uνάμεοu. στα χριοτι<..ι
νιzά έΟνη. Υπάρzει σύνδεση μεταξύ u.υτι!J\' των δύο γεγονότων; Ο 
θάνατος της Υπu.τίu.ς σηματοδότησε την u.ρχ11 του Σχοτεινής Επο
zής, του Μεσαίωνα, Υ.u.ι ο κόσμος χu.λύφΟηχε u.π6 τu. σύννεφα της 
άγνοιας χu.ι της δεισιδαιμονίας για zίλιu. έτη. Βρισκ6μu.στε σ11με
ρu. σε ένα uνύ.λογο σημείο του χύχλου. Μ6νο u.ποχτιίJντu.ς τη Γνι[ι
ση ε;ι.είνου που πρέπει νu. Ίίνει, οι Οε6σοφοι Ου μπορέσουν νu. 
u.ποφύΊουν μιu. επu.νύ.ληψη της φρί·/.ης του πu.ι;,ελ06ντος.
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ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 

Manly Hall 

(Απόσπασμα) 
Η αστρολογία είναι εκείνη η αρχαία επιστήμη που πραγματεύ

εται την επιρροή των άστρων πάνω στη φύση και την ανθρωπότη

τα. Το ωροσκόπιο είναι ένας χάρτης 11 ένα διάγραμμα του ουρα

νού, και υπολογίζεται με μαθηματικ11 διαδικασία ανεξάρτητη από 

τα στοιχεία της τύχης 11 της μαντείας. Από τα στοιχεία που έχουν 

συγκεντρωθεί, θα γίνει φανερό ότι σε όλες τις εποχές σημαντικοί 

φιλόσοφοι και επιστήμονες έχουν αναγνωρίσει πως οι κιν11σεις 

και οι σχηματισμοί των ουράνιων σωμάτων ψαν αιτίες που προ

καλούσαν φυσικά φαινόμενα. Από την εποχ11 του Ιπποκράτη η 

αστρολογία θεωρείτο ιδιαίτερα πολύτιμη στη διάγνωση των ασθε

νειών. Ακόμη και σήμερα, πολλοί γιατροί καταφεύγουν στη δια

γνωστική της δύναμη χωρίς να το ξέρουν, συν11θως, οι ασθενείς 

λόγω της προκατάληψης που επικρατεί. Οι Αιγύπτιοι υποστ11ριζαν 

πως οι επιστήμες της αστρολογίας και της αλχημείας δόθηκαν 

στον άνθρωπο από γενναιοδωρία των θεών. Η αστρολογία υπ11ρχε 

στην Ινδία χιλιάδες χρόνια πριν καταγραφούν οι Βέδες ( ιερά βι

βλία των Ινδών). Ίσως χρειάζεται να παραθέσουμε σε αυτό το ση

μείο κάποιες τεκμηριωμένες υποθέσεις αστρολογικής πρόβλεψης. 

Ο Ιπποκράτης πρόβλεψε με επιτυχία μια μεγάλη επιδημία πα

νούκλας στην Αθήνα. Πολλοί ήταν οι κυβερνήτες και οι στρατηλά

τες που σχεδίασαν την πορεία τους επάνω στη γη σύμφωνα με τα 

άστρα. Οι Μπραχμάνοι σοφοί, όχι μόνο αποκάλυψαν στον Μέγα 

Αλέξανδρο το χρόνο του θανάτου του αλλά και τον τρόπο: Ότι θα 

χανόταν από ένα κύπελλο. Όταν έφθασε στα τείχη της Βαβυλώ

νας, οι αστρολόγοι τον προειδοποίησαν. Φύγε μακριά από αυτ11 

την πόλη όπου βασιλεύει το μοιραίο σου άστρο. Ο Αλέξανδρος 

εντυπωσιάστηκε και παρέκαμψε την Βαβυλώνα. Αργότερα, όμως, 

μπήκε στην πόλη και συνάντησε το θάνατο. Ο αυτοκράτορας του 

Βυζαντίου Ιουλιανός, ομολογεί την έμμονη ενασχόλησ11 του με κά-
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θε μορφ11 ειδωλολατριχ11ς μαντείας. Στο έργο του «Προς Βασιλέα 
Ήλιο». αυτός ο αξιόλογος βυζαντινός δηλώνει πως ο ,μιος ανάμε
σα στους πλαν11τες είναι ο μεγαλύτερος από τους νο11μονες θεούς. 
Επιχαλείται τα πασίγνωστα λόγια του Αριστοτέλη ότι άνθρωπος 
χαι �Ίλιο; δημιουργούν τον Άνθρωπο. Είπε ακόμη. ότι το μεγαλύ
τερο μέρος του πολιτισμού οφείλει την ύπαρξ11 του στην επίδραση 
των χρησμιΓnι. 

Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι οι σύγχρονες Ορησκείες έχουν 
απομαχρυνΟεί πολύ u:;τό τις αρχαίες δοξασίες, γιατί τόσο οι μύΟοι 
των Οειδν του ειδωλολατρικού πάνΟεου όσο και οι χριστιανοί άγι
οι, βασίζονται στις πορείες των άστρων. Ο Αλβέρτος ο Μέγας 
έγραψε για τον Ιησού πως όλα τα μυση1ρια της θείας ενανΟριΓJπι
σης χω όλα τα μυση1ρια της θαυμαστ11ς ζω11ς του, από τη σύλληψη 
έως την ανάληψη, βρίσχοντu.ι στους αστερισμούς. Μερικοί από 
τους Πατέρες της Εκκλησίας είπαν πως αυτό που έχανε τη γιορη1 
των Χριστουγέννων άξια σεβασμού δεν 11ταν η γέννηση του Χρι
στού, όσο η επιστροφ11 χαι η γέννηση του 1Ίfcιuυ. Οι Ορησκείες των 
αρχαίων 11ταν περισσότερο φιλοσοφιχά παρά Οεολογικά συση1μα
τα. Οι ναοί ψαν πανεπιστψιια, και μόνο με την παρακμ11 της κλα
σιχ11ς αρχαιότητας άρχισαν να αγνοούνται οι Θείες όψεις της μά
θησης. 

Η αστρολογία δεν χαλλιεργ11θηχε από τους αbαείς και τους 
:;τρολη:;ττιχούς αλλά ωτό τους ευγενείς χαι τους μορφωμένους. Φι
λόσοφοι, ιστοριχοί χu.ι μυστικιστές, όχι μόνο παραbέχονταν τη λο
γική βάση τη; αστρολογίας άλλα πολλοί α.ιϊό αυτούς ήταν κάτοχοι 
της τέχνης της. Χριστιανοί, Ιουδαίοι, Ειδωλολάτρες εΟνικοί, ποιη
τές χαι φιλόσοφοι, δεν συμφωνούν οτο γεγονός ότι αναγνωl_)ίζουν 
τι; επιδράσεις των άστρων; Η Οέση του Γχαίτε για την αστρολογία 
περιγράφει την αυτοβιογρu.φίu. του ως εξ11ς: «'HuOu. στον κόσμο 
την 28η Αυγούστου 1749 μεσημέρι, όταν το ρολιSι χτυπούσε bι;Jbε
χα στη Φρu.νzφούρτη. ο 1Ίλιος r1ρισχόταν στο ζιJJ()Lι) της Πu.ρΟέ
νου. Οι ευοίωνε; όψεις, τις οποίες ερμήνευσαν u.ργ<Sτε(_Ηl οι 
αστρολόγοι πολύ θετιzά, ίσως 11τu.ν η u.ιτίu. της χu.λ11ς μου τύχης.» 
Η αστρολογία του Δύ.ντη είναι γραμμένη οε μεγαλοπρεπές μέτρο. 
Τον u.zολουΟούμε στην ωτερu.ντοσύνη του διαστήματος. Για τον 
Δάντη 11τu.ν η ευγενέστερη των επιστημι;Jν. 

{Πηγή: Man/y Ηα/1, Η Ιστορ(α της Αστρολογ(u.ς) 

{Επιλογή: ΦuΊφη Καραμανλή) 
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Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ 

Δαλάι Λάμα 

Το πρώτο βήμα προς την ευτυχία είναι η Μάθηση. Πρέπει πρώ
τα απ' όλα να μάθουμε πώς μας βλάπτουν τα αρνητικά συναισθή
ματα και συμπεριφορές, και πώς μας ωφελούν τα θετικά. Πρέπει 
να συνειδητοποι11σουμε ότι τα αρνητικά συναισθήματα δεν βλά
πτουν μόνο ένα άτομο προσωπικά αλλά και την κοινωνία, καθώς 
επίσης και το μέλλον της ανθρωπότητας. Αυτή η συνειδητοποίηση 
ενδυναμώνει την απόφασή μας να τα αντιμετωπίσουμε και να τα 
ξεπεράσουμε. Υπάρχουν και τα ευεργετήματα από τα θετικά συ
ναισθήματα και συμπεριφορές. Όταν τα συνειδητοποιήσουμε αυ
τά, είμαστε πλέον αποφασισμένοι να ενθαρρύνουμε, να καλλιερ
γήσουμε και να αυξ11σουμε τα θετικά συναισθήματα ανεξάρτητα 
από το πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί αυτό. Αναδύεται από 
μέσα μας ένα είδος αυθόρμητης θέλησης. Έτσι, μέσα από αυτή τη 
διαδικασία μάθησης, αναλύοντας ποιες σκέψεις και συναισθήμα
τα είναι ωφέλιμα και ποια βλαβερά, σταδιακά διαμορφώνουμε 
μια ισχυρή θέληση για αλλαγ11 και θα πούμε: «Τώρα το μυστικό 
για την ευτυχία μου, το κλειδί για ένα καλύτερο μέλλον βρίσκεται 
στα δικά μου χέρια. Δεν πρέπει να χάσω αυτή την ευκαιρία!» 

Στο Βουδισμό, η αρχ11 της αιτιότητας γίνεται δεκτ11 ως ένας φυ
σικός νόμος. Όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικό
τητα, πρέπει να έχουμε αυτόν το νόμο υπόψη μας. Για παράδειγ
μα, στην περίπτωση των καθημερινών εμπειριών μας, αν υπάρ
χουν κάποια πράγματα που δεν επιθυμούμε, τότε η καλύτερη μέ
θοδος να τα αποφύγουμε είναι να βεβαιωθούμε ότι δεν πρόκειται 
να εμφανισθούν οι συνθήκες που συνήθως προκαλούν τέτοια γε
γονότα. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν επιθυμούμε να εμφανισθεί ένα 
συγκεκριμένο γεγονός ή εμπειρία, τότε η λογικ11 κίνηση είναι να 
αναζητήσουμε και να συλλέξουμε τις αιτίες και τις συνθ11κες που 
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το προzαλούν. Αυτό ισχύει χαι στις πνευματικές καταστάσεις και 

εμπειρίες. Αν επιθυμούμε την ευτυχία. θα πρέπει να αναζηη1σου

με τις αιτίες που τη δημιουργούν. Αν δεν επιθυμούμε τη δυστυχία, 

τότε αυτό που πρέπει να χάνουμε είναι να βεβαιωθούμε ότι δεν θα 

εμφαν(ονται πλέον οι αιτίες και οι συνθ11χες που θα την προχα

λούσαν. Είναι πολύ σημω'Τιχό να είμαστε σε θέση να εκτιμ11σοι,με 

αυη1 την αρχ11 της αιτιότητας. 

Μιλ11σαμε για την ύψιστη σημασία που έχει ο πνευματικός πα

ράγο,'Τας στην απόχτηση της ευτυχίας. Το επόμενο είναι να εξετά

σουμε την ποιχιλία των πνευμuτιχu)ν καταστάσεων που j3ιώνουμε. 

Είναι απαραίτητο να προσδιορίσουμε με σαφ11νεια αυτές τις δια

φορετιχές zαταστάσεις και να τις διαχωρίσουμε κατατάσσοντας 

τις ανάλογα με το αν οδηγούν σε ευτυχία 11 όχι. Για παράδειγμα, η 

ζ�iλιu, ο θυμός zλπ είναι επιζ11μια. Τα θεωρούμε αρνητικές κατα

στάσεις του πνεύματος επειδ11 καταστρέφουν την πνευματικ11 μας 

ευτυχία. Από τη στιγμ11 που τρέφουμε συναισΟψιατα αντιπάθειας 

ή μίσους για κάποιον, όσο εμείς είμαστε γεμάτοι από αυτά τα αρ

νητιχά συνωσΟ11μuτu, βλέπουμε τους υπόλοιπους ανΟρu)πους 

εχΟρικά. Έτσι, σαν αποτέλεσμα, υπάρχει μεγαλύτερος φόβος, 

ανuστολ11 zαι δισταχτιχότητα χαι ένα αίσθημα ανασφάλειας. Αυ

τά τα πράγματα αναπτύσσονται συνεχu)ς, όπως και η μοναξιά εν 

μέσω ενός χόσμου που επίσης τον αντιλαμβανόμαστε ως εχΟρικό. 

Όλα αυτά χuλλιεργούνται εξαιτίας του μίσους. Από την 6λλη 

πλευρά, πνευματικές καταστάσεις όπως η καλοσύνη, η συμπόνια, 

είναι αναμφισβψητu πολύ Οετιχές χαι πολύ χρήσιμες. 

Θα Οεωρούσu ως υγιές ένα άτομο που έχει συμπόνια, που είναι 

Οερμό χαι χuλόχαρbο. Αν bιατηρούμε ένα uίσΟημα συμπόνιας, 

στοργιχ11ς αγάπης zαι χuλοσύνης, τότε χύ.τι ανοίγει uυτ<5μuτιι την 

εσωτεοιχή μας πόοτu.. Μέσα υ.πό uυη1 τη στύ.ση μποuούμε πολύ 

πιο εύχολu να επιχοινωνήσουμε με τους άλλους uνΟρuιπους. Το 

uίσΟημu της ζεστασιάς δημιουργεί ένα είδος u.νοιχτοσύνης. Ανu

χu.λύπτουμε έτσι ότι όλu. τα u.νΟρuιπινu. ό\'ΤU είνu.ι uχριβι/ις ίδια με 

εμύ.ς, γεγον6ς που μυ.ς κύ.νει να σzετιζόμuστε μαζί τους με μεγα

λύτερη άνεση. Αυτό μας προσbίδει ένυ. πνεύμα φιλιχότητuς. Έτσι 

υπάρzει μικρότερη uνύ.γχη νu. χρύβουμε πρύ.γμu.τu., zu.ι συ.ν συνέ

πεια τu. συνu.ισ0ήμuτυ. φ6βου, υ.υτό-u.μφισβήτησης κu.ι υ.νυ.οφι.ί.λει

uς διuλύοντυ.ι υυτόμuτu.. Επίσης, δημιουργείτυ.ι ένυ. uίσΟημ(J. 
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εμπιστοσύνης και εκ μέρους των άλλων. Για παράδειγμα, ίσως συ

ναντήσετε κάποιον που να είναι ιδιαίτερα ικανός και να γνωρίζε

τε ότι μπορείτε να εμπιστευθείτε την ιδιαίτερη ικανότητά του. λλ

λά αν αισθάνεστε ότι δεν είναι καλοσυνάτος, τότε θα είστε επιφυ

λακτικοί. Θα συλλογιστείτε: «Ναι, ξέρω πως αυτός ο άνθρωπος 

έχει την ικανότητα να κάνει πράγματα, αλλά μπορώ άραγε να τον 

εμπιστευθώ πραγματικά;» Έτσι θα υπάρχει πάντα μια ανησυχία 

που δημιουργεί ένα είδος απόστασης από τους άλλους. Εν πάση 

περιπτώσει, πιστεύω πως αν καλλιεργούμε θετικές πνευματικές 

καταστάσεις, όπως είναι η καλοσύνη και η συμπόνια, αναμφίβολα 

οδηγούμαστε σε καλύτερη ψυχολογική υγεία και ευτυχία. 

Η κατάκτηση της γνήσιας ευτυχίας απαιτεί να αλλάξουμε τη 

θέασή μας, τον τρόπο σκέψης μας και αυτό δεν είναι πολύ εύκολο 

πράγμα. Απαιτεί να ενεργοποιηθούν πολλοί και διαφορετικοί πα

ράγοντες από διαφορετικές κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, δεν 

θα έπρεπε να έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχει ένα μόνο κλειδί, 

ένα μυστικό, και ότι αμέσως μόλις το εντοπίσουμε, τότε όλα θα 

πάνε καλά. Είναι κάτι ανάλογο με τη φροντίδα του φυσικού μας 

σώματος που χρειάζεται μια ποικιλία βιταμινών και θρεπτικών συ

στατικών, και όχι μόνο ένα ή δύο. Με τον ίδιο τρόπο, για να επιτύ

χουμε την ευτυχία χρειαζόμαστε μια ποικιλία από προσεγγίσεις 

και μεθόδους ώστε να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε τις 

πολύμορφες και πολυσύνθετες αρνητικές πνευματικές καταστά

σεις. Αν επιδιώκουμε να ξεπεράσουμε συγκεκριμένους τρόπους 

αρνητικής σκέψης, δεν είναι δυνατόν να το επιτύχουμε υιοθετώ

ντας απλώς μια και μόνη συγκεκριμένη αντίθετη σκέψη, 11 ασκώ

ντας κάποια τεχνικ11 για μια ή δυο φορές. 

Η αλλαγή απαιτεί χρόνο. Ακόμη και η φυσική αλλαγή παίρνει 

χρόνο. Για παράδειγμα, αν μετακινηθούμε από το ένα κλίμα στο 

άλλο, το σώμα θα χρειασθεί χρόνο για να προσαρμοσθεί στις νέες 

κλιματολογικές συνθήκες. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο μετασχηματι

σμός του πνεύματος απαιτεί χρόνο. Υπάρχουν πάρα πολλά αρνη

τικά γνωρίσματα, άρα είναι ανάγκη να επισημάνουμε και στη συ

νέχεια να εξουδετερώσουμε καθένα από αυτά, πράγμα που δεν

είναι φυσικά εύκολο. Απαιτεί την επανειλημμένη εφαρμογή συ

γκεκριμένων τεχνικών, καθώς και τον απαραίτητο χρόνο για να

εξοικειωθούμε με αυτές. Είναι μια διαδικασία μάθησης. Αλλά νο-
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μίζω ότι με το πέρασμα του χρόνου. μπορούμε να επιφέρουμε Οε
τιzές αλλαγές. 

Στη διz11 μου περίπτωση, σαν Βουδιση1ς μοναχός, πιστεύω στο 

Βουδισμό χαι μέσα u.πό την εμπειρία μου ξέρω ότι οι βουδιστικές 
ασχ11σεις με έχουν βοηΟ11σει πολύ. Πu.ρόλα αυτά, λόγω της συν11-
θειας που έχει δημιουργηθεί u.πό πολλές προηγούμενες ζωές, μπο
ρεί νu. εχδηλωθούν σι•ναισθ11ματu. όπως είναι ο Ουμός 11 η προ
σzόλληση. Αυτό που χάνουμε τότε είναι: Πριύτu. μαθαίνουμε για 
τη θετική u.ξίu. των u.σχ11σεων, ύστερu. ενδυνu.μώνουμε την ωτοφα
σιστιχότητα, χαι μετά προσπαΟούμε να τις θέσουμε σε εφαρμογ11. 
Στην u.ρχ11, η εφu.ρμογ11 των θετιχιίη1 u.σχ11σεων γίνεται σε μικρ11 
χλίμu.χu. χαι έτσι οι u.ρνητικές επιρροές εξu.κολουΟούν νu. είναι 
πολύ ισχυρές. Πu.ρόλα u.υτά, τελικά, χαθιί>ς στu.διαχά εντείνουμε 
τις θετιχές ασχ11σεις, οι u.ρνητικές συμπεριφορές u.υτόματα ελατ
τιίΝονται. 

Στην πρu.γμu.τιχότητα, η άσχηση του Ντάρμα, του Νόμου, είναι 
μιu. διu.ρκ11ς εσωτερικ11 μάχη για να αντιχu.ταση1σουμε προηγού
μενες u.ρνητιχές συνΟ11χες με συν11Οειες που έχουν Οετιχές συνΟ11-
χες. Ανεξάρτητα u.πό το είδος δρu.στηριότητu.ς 11 άσχησης που 
u.χολουθούμε, δεν υπάρχει τίποτε που να μην γίνεται ευκολότερο
με τη διαρχ11 εξοιnίωση χαι την εξάσκηση. Με την επu.νειλημμέ
νη εφu.ρμογή μεθόδων ηρεμίας μπορούμε να φΟάσουμε στο ση
μείο όπου, πu.ρότι είναι δυνu.τόν νu. εμφu.νισΟεί χάτι ενοχλητικ<5,
οι u.ρνητιχές επιδράσεις του στο πνεύμu. πu.ρuμένουν u.πλά στην
επιφάνειu. όπως τu. χύμu.τu. που ρυτιδιίΝουν την επιφάνεια του
ωκεανού u.λλά δεν επιδρούν στο βάΟος του.( ... )

Μεγάλοι πνευμuτιχοί δάσκu.λοι ύπως ο Βούδu.ς, μας συμl:\ου
λεύουν να επιδιδόμu.στε σε ωφέλιμες πράξεις χαι να u.ποφεύγου
με νu. παραδινόμu.στε σε μη ωφέλιμες. Αν μια πράξη είναι ωφέλι
μη 11 ό:,:ι εξαρτάται από το κατά πόσον η ενέργεια αναδύεται ιι.πι5 
μια πειΟu.ρ:,:ημένη 11 ατι:ειΟάρ:,:ητη zατάστu.ση του πνεύματος. 
Υπάρ:,:ει η πεποίΟηση ότι ένu. πειΟαρ:,:ημένο πνεύμα οδηγεί στην 
ευru:,:ίu. χαι ένu. απειΟύ.ρzητο στη δυστυχία, χu.ι συγχεχριμένα λέ
γεται ότι η ουσία της διδu.σχu.λίας του Βούδα είναι νu. επιτύχει κα
νείς την πειΟu.ρ:,:ία στο πνεύμα του. Όταν μιλύ.ω για πειΟαρ:,:ίu., 
u.νu.φέρομαι στην u.υτό-πειΟu.ρ:,:ίu. κu.ι ό:,:ι σε αυτήν που επι/1ι1.λλε
τu.ι από το εξωτερικι5 περιβάλλον επύ.νω μu.ς. Επίσης, αναφέρομιιι



Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2008 51 

στην πειθαρχία που εφαρμόζεται για να ξεπεράσουμε τις αρνητι

κές μας ποιότητες. ( ... ) 

Το να επιδιδόμαστε σε ωφέλιμες πράξεις μπορεί να μην έρχε

ται με φυσικό τρόπο αλλά πρέπει να εκπαιδευθούμε συνειδητά 

προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό ισχύει κυρίως στη σύγχρονη κοι

νωνία επειδ11 υπάρχει η τάση να δεχόμαστε ότι το ζήτημα των 

ωφέλιμων και μη ωφέλιμων πράξεων αν11κει στην αρμοδιότητα της 

θρησκείας. Παραδοσιακά είχε θεωρηθεί ότι είναι ευθύνη της θρη

σκείας να ορίζει ποιες συμπεριφορές είναι ωφέλιμες και ποιες 

όχι. Αλλά στη σημερινή κοινωνία, η θρησκεία έχει χάσει την αίγλη 

και την επιρροή της μέχρις ενός σημείου. Παράλληλα, καμία εναλ

λακτική λύση, όπως π.χ. μια εγκόσμια ηθική, δεν έχει εμφανισθεί 

για να την αντικαταστήσει. Έτσι φαίνεται να δίνεται λιγότερη ση

μcισία στην ανάγκη να ακολουθ11σουμε έναν ωφέλιμο τρόπο ζωής. 

Εξαιτίας αυτού νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη να κάνουμε μια ιδι

αίτερη προσπάθεια και να εργασθούμε συνειδητά για την απόκτη

ση αυτής της γνώσης. Για παράδειγμα, παρόλο που προσωπικά πι

στεύω πως η ανθρώπινη φύση μας είναι πρωταρχικά ευγενική και 

συμπονετικ11, νομίζω ότι δεν αρκεί να στηρίζομαι απλά σε αυτ11 

την υποκειμενική φύση μας. 

ΠΡΕΠΕ! ΠΑΡΆΛΛΗΛΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΥ

ΤΟ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΉΣΟΥΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 

Α ΥΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ. ΑΛΛΑΖΟΝΤ ΑΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 

ΠΟΥ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΑ ΥΤΟΥΣ ΜΑΣ, ΜΕ

ΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, ΜΠΟΡΟΥ

ΜΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΟΛ Υ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΉ 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ 

ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗ

ΤΑ ΜΑΣ. 

(Πηγή: Η.Η. Dalaί Lama and Howard Cιιtler, M.D. «The Αι·t of 

Η appίnest,», 1998) 
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Από τις Διδασκαλίες των Σούφι 

•Ένας Σούφι από το τάγμα των Διbασχάλων ρωη10ηκε κάπο

τε: 

«Γιατί δημιούργησαν σχολεία για τη μετάδοση της διδασκαλίας 

οι 'Τρελοί του Θεού' που διέσχιζαν τη γη με παράξενα ρούχα χά

νοντας ακατανόητα πράγματα;» 

Εχείνος είπε: 

«Εκείνοι έχαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν χαι εξαχολου

Οούν να το χάνουν. Σχετικά όμως με την άμεση μετάδοση της δι

δασχαλίας από αυτούς, 0υμηOείτε το απόσπασμα αυτό: 'Όταν 

11ταν σαφείς χαι ξαάΟαροι, δεν υπ11ρχε τίποτε μέσα σε αυτά που 

έλεγαν. Όταν 11ταν ασαφείς στα λόγια τους, χανένας δεν μπορού

σε να ωφεληθεί από αυτά που έλεγαν' Αυηj είναι η ερμηνεία του 

μυστιχού ποι11ματος σχετιχά με τη γν<iJση μας στους πιο αρχαίους 

χαιρούς: Άν μπορούσες να το χαταλάβεις, δεν υπ11ρχε τίποτε σε 

αυτό. Αν bεν μπορούσες, δεν υπήρχε όφελος, μόνο φαντασίιt'. » 

• Ο Νουρμπαζί, γράφοντας σχετικά με την ιbιότητu. του bιbα

σχάλου, είπε: 

«Ο διδάσχαλος είναι σαν έναν αρχιμύ.στορα σε μια χvφα όπου 

όλοι οι άνΟρωποι Οέλουν τη μαστορικ11 αλλά φαντύ.ζοντω ότι αυηi 

πραγματοποιείται, σαν να λέγαμε, μέσα στο οχοτι1bι. Ο διbάσχυ

λος είναι σαν ένας αετός στο χλουfιί, στερημένος απ6 τη f1u.σικ11 

του ιχu.νότητα γιυ. πέταγμα κu.ι Οέαση, που τον χρησιμ οποιούν οι 

οκνηροί ύ.νΟρωποι γιυ. οπτιχ11 ι')ιu.σχέhu.ση. Είναι σαν ένα λιοντάρι 

στο λάκχο που το Βασανίζουν οι αμαθείς χυ.ι το Οu.υμι1.ζουν εκεί

νοι που Ου. τους ύ.ρεσε ένα παλτό με το zριi,μu. του δέuμυτ6ς του. 

Είναι συν το μυρμήγχι που u.νu.χύ.λυφε ένu. σπίτι κυ.ι ελπίζει <>τι Ου. 

πετύzει τον αντικειμενικό του σκοπό να χύ.νει τον r1.νΟ(_)ωπο ν<J. το 
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αντιγράψει. Είναι σαν το κοράκι που δείχνει στον άνθρωπο πώς 
να θάβει τους νεκρούς του, ενώ ο άνθρωπος παρατηρεί συγχυσμέ
νος ξέροντας ότι μπορεί να μάθει αλλά δεν φαντάζεται τι είναι αυ
τό που πρέπει να μάθει από αυτά που κάνει το κοράκι. 

Όλοι οι σοφοί οφείλουν να μάθουν πώς να μεταδίδουν τη γνώ
ση. Αλλά αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο αν ο μαθητής επιτρέ
ψει στον εαυτό του να μάθει τι είναι και πώς είναι αυτό που πρέ
πει να μάθει. Το πρώτο από όλα που έχει να διδάξει ο διδάσκα
λος, είναι η τεχνική της μάθησης. Αν δεν είσαι πρόθυμος και προε
τοιμασμένος να μελετήσεις την τεχνικ11 της μάθησης, δεν είσαι μα
θητής. Και αν ο διδάσκαλός σου σε συμβουλέψει να μάθεις με τα 
λόγια ή με τις πράξεις, 11 με το να ψ11νεις ψωμί - αυτός είναι ο δρό
μος σου.» 

• Λένε ότι ο σεΊχης Αμπού Αλί του Σιντ συνήθιζε να κάνει ομι

λίες σε ολότελα αμαθείς ανθρώπους και να κάθεται να διαλογίζε

ται με ομάδες κουφών και άλαλων. Είπε κάποτε: 

«Αν μπορείς να μάθεις, αυτό συμβαίνει επειδή οι τωρινοί και 

παλαιότεροι δάσκαλοι χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της μετάδοσης 

της γνώσης σε νοήμονες ανθρώπους, σε φυτά, σε ζώα, σε ηλίθιους 

και σε άψυχα αντικείμενα, καθώς και σε μαθητές που είναι ικανο

ποιημένοι με τον εαυτό τους. Ακριβώς όπως το νερό μέσα στο πο

ρώδες πήλινο κανάτι κάνει το κανάτι σωστό και ικανοποιημένο, 

και σβ11νει επίσης τη δίψα του ταξιδιώτη, έτσι και η δική μας δου

λειά συγκεντρώνεται και μεταβιβάζεται σε εκείνους που εσύ θα 

θεωρούσες σαν οκνηρά, αδραν11 ή ανάξια δοχεία. » 

• Κάποιος είπε στον Μπαχαουντίν Νάκσμαπντ:

«Εσύ διηγείσαι ιστορίες αλλά δεν μας λες πώς να τις κατανο

ούμε.» 

Κι εκείνος είπε: 

«Πώς θα σας φαινόταν αν ένας άνθρωπος από τον οποίο αγο

ράσατε φρούτα, τα έτρωγε μπροστά στα μάτια σας, αφήνοντας για 

σας μόνο τη φλούδα;» 

_ •Ένας υποψήφιος μαθητής παρουσιάστηκε κάποτε σε έναν 

Σούφι της Βαγδάτης και του ζήτησε να τον δεχθεί για διδασκαλία. 

«Θα σε δεχθώ δοκιμαστικά», είπε ο Σούφι, «και θα σου δώσω τις 

ακόλουθες οδηγίες: ότι δεν θα θεωρείς τον εαυτό σου να έχει 
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ωτοιαδ11ποτε αποχτψιατα χαι ότι δεν Οα κρατάς τίποτε από n1ν 

nεριουσία κάποιου άλλου. » 

Ο μα0ηniς συμφώνησε. Μετά ο Σούφι είπε: «Τ<ύρα πρέπει να 

ταξιδέψει; από εδu) ως n1ν Μποχάρα, ζιύντας όσο μπορείς πιο κα

λά χαι προσέχοντας και σημειώνοντας καθετί που συμβαίνει. Με

τά από αυτό, Οα πρέπει να περιμένεις τις παραπέρα οδηγίες από 

μένα.» 

Ο μα0ητής ξεκίνησε και τελικά έφ0ασε στην Μποχάρα. Μόλις 

όμως έφ0ασε, ένιωσε ένα τσίμπημα και κατάλαβε πως φιλοξενού

σε κάποιο ψύλλο. «Αυτό δεν ωφελεί», είπε στον εαυτό του, «διότι 

δεν μπορu) να μείνω στην Μποχάρα σύμφωνα με τις οδηγίες εφό

σον δεν έχω εκπληρu)σει το σύνολο των πρώτων οδηγιών μου. 

Ασφαλu)ς δεν Οεωρu) τον ψύλλο σαν δικό μου. Αλλά επειδ11 είναι 

σίγουρο ότι αυτός είναι ιδιοκτησία κάποιου άλλου, εγώ Οα ξανα

πάρω το δρόμο που ακολού0ησα μέχρι να βρω τον ιδιοκηiτη του. » 

Κανένας δεν 11Οελε να δεχ0εί τον ψύλλο μέχρι που ο μαΟηηiς 

έφ0ασε πάλι στη Βαγδάτη, όπου ο ψύλλος π11δησε και έφυγε μα

χριά του, και ο μαΟητής ποτέ δεν τον ξαναείδε. 

_•Κάποιος ξένος επισκέπτης πλησίασε τυν Ασράφ λλί Νιάζι 

χαι του είπε: 

«Επιθυμu) να γίνω Συύφι χαι Οα κάνω οτιb11ποτε αν μπορu) να 

μυη0ώ. Έχω διαβάσει αυτά και αυτά τα βιβλία και έχω γνωρίσει 

μεριχούς Σούφι στη χu)ρα μου. » 

Οι μαΟητές του bασκάλου που τυν άκουγαν, σκέφΟηκαν: 

«Αυτός υ αμαΟέστατυς άνΟρωπος ασφαλu,ς Οα αναγκαστεί να 

μείνει εδuJ πολλά χρόνια αν πρόχειται να μάΟει ακόμα και το πιi,ς 

να πλησιάζει το Δρόμο, εκτός κι αν ο bιbάσχαλος τον πετάξει αμέ

σως έξω. » 

Αλλά ο σεϊzης είπε αμέσως στον επισκc:πτη: 

«EyuJ θα σε μυ11σω αμέσως. Και κάτι πιο πολύ, Οα σε χάνω 

αντιπρόσωπό μου στη χuJρα σου. Δούλεψε μόνος σου. Εγιi, bεν ξέ

ρω τους ανΟρuJπους που ανάφε(?ες.» 

Οι μu.Οητές έμειναν όλοι τους κu.τύ.πληκτοι. Όταν έφυγε ο επι

σκέπτης, υ σεΊzης είπε: 

«'Ολοι σu.ς φu.ντu.ση1κu.τε ότι Ου. τον πc:ταγu. c:ξω ή ότι Ου. του 

έδινα καθήκοντα που θu. τον προετοίμαζαν γιu. τον φωτισμό. Κω 
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τώρα φαντάζεστε ότι εγώ δεν έκανα τίποτε από αυτά τα δύο αλλά 
τον τίμησα χωρίς κανένα λόγο. Αλλά εκείνο που λειτουργεί είναι η 
πραγματικότητα και όχι τα φαινόμενα. Εγώ τον έστειλα μακριά 
από εδώ, και αυτό είναι σαν να τον πέταξα έξω. Του είπα ότι είναι 
μυημένος και αντιπρόσωπός μας. Αυτή είναι η άσκησ11 του για την 
προετοιμασία του. Αν τώρα εκείνος φαντάζεται ότι θα πρέπει να 
αρχίσει να διδάσκει 11 να παίρνει μαθητές και να ενεργεί σαν 
αντιπρόσωπος, θα μεγαλώσει την αυτοεκτίμησή του και δεν θα 
φθάσει πουθενά. Θα αντιληφθεί ότι είναι ακατάλληλος για τη μύη
ση και για να είναι αντιπρόσωπος, θα επιστρέψει, και τότε μόνο 
θα μπορέσω να τον καθοδηγήσω. » 

«Αλλά τι μπορούμε να πούμε για τους ανθρώπους που αυτός 
ίσως φαντάζεται ότι τους διδάσκει, αν δεν πετύχει αυτή η δοκιμα
σ(α; Δεν θα τους βλάψει;» , ρώτησε ένας μαθητ11ς. 

«Οποιοσδ11ποτε άνθρωπος τον πάρει για δάσκαλο 11 ακόμα και 
για μυημένο Σούφι», είπε ο διδάσκαλος, «είναι κιόλας έξω από τη 
δικ11 μας περιοχή. » 

_ • Κάποτε ένας Σούφι επισκέφθηκε έναν βασιλιά για να τον 
συμβουλεύει για ζητήματα του κράτους, και οι δυο τους έγιναν κα
λοί φίλοι. Ύστερα από μερικούς μήνες, ο Σούφι είπε: 

«Και τώρα πρέπει να προχωρ11σω, να δουλέψω ιδιωτικά ανά
μεσα στους πιο ταπεινούς ανθρώπους στο βασίλειό σου, με τους 
φτωχούς, και πολλά μίλια μακριά από εδώ. » 

Ο βασιλιάς τον παρότρυνε να μείνει, αλλά ο Σούφι τον βεβαίω
σε ότι όφειλε να κάνει το καθ11κον του. 

«Πώς θα μείνω σε επαφ11 μαζί σου;», τον ρώτησε ο βασιλιάς. Ο 
Σούφι του έδωσε ένα γράμμα και είπε: 

«Αν ποτέ λάβεις απίστευτα νέα σχετικά με φρούτα από κάποια 
επαρχία, άνοιξέ το. Τότε το έργο μου θα έχει τελειώσει, ενώ εσύ 
θα έχεις κάτι ακόμη να κάνεις.» 

Ο Σούφι ταξίδεψε στον προορισμό του και ζούσε σαν ένας συ
νηθισμένος άνθρωπος, εκτελώντας τα καθ11κοντά του σύμφωνα με 
την επιστήμη του Δερβίση. Μερικά χρόνια αργότερα, κάποιος άν
θρωπος, πιστεύοντας ότι ο Σούφι ίσως να είχε κάποιο θησαυρό 
από χρήματα, τον σκότωσε, αλλά το μόνο που βρήκε ψαν ένα πα
κέτο που έγραφε: Σπόροι για γιγαντιαία μήλα. Ο άνθρωπος φύτε-
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ψε τους σπόρους και μέσα σε εκπληκτικά λίγο χρόνο, στον κψτο 

του φύτρωσαν μηλιές που έκαναν μ1iλα τόσο μεγάλα όσο το κεφά

λι ενός ανθρώπου. Οι άνθρωποι άρχισαν να σέβοΥται τον δολοφό

νο σαν άνθρωπο της αγιοσύνης. γιατί ποιος άλλος Οα μπορούσε να 

γεμίσει το περιβόλι του μέσα σε λίγες μέρες στη μέση του χΕψιύ

να, με δένδρα που έχαναν φρούτα τόσο μεγάλα: Ο δολοφόνος 

όμως δεν 11ταν ευχαριση1μένος με αυτό το θαυμασμό. «Αν δΕν π11-

ρα λεφτά από τον άνθρωπο που σκότωσα», σκεφτόταν, «τώρα έχω 

την ευκαιρία. Θα πάω αυτά τα φρούτα στον βασιλιά και εκείνος 

σίγουρα Οα με ωrταμείψΕι. » 

Ύστερα α.ιϊό πολλές δυσχολί ες τον παρουσίασαν στον μονάρ

χη. Ο δολοφόνος είπε: 

«Μεγαλειότατε έχω εδιί) σε ένα καλάΟι ένα μ1μο μεγάλο σαν 

το χεφάλι του ανθριί)Jτου, που το χαλλιέργησα μέσα σε λίγες μέρΕς 

στη μέση του χεψιί)\1α, στην τάδε επαρχία.» 

Στην αρχή ο βασιλιάς έμεινε χατάπληκτυς βλέποντας το μ1μο. 

Μετά ΟυμήΟηχε το γράμμα του Σούφι. Ζ11τησε να το φέρουν ωτό 

το Οησαυροφυλάχιο όπου το κρατούσε και το άνοιξε. Το γράμμα 

έλεγε: 

«Ο άνθρωπος που καλλιεργεί τα γιγά,rτια μ1μα είναι όολοφό

νος μου, άσχετα με το σεβασμό που χέρόισε από αυτά. Ας γίνει bι

χαιοσύνη τι/φα. » 

(Πrr;ή: «Στο Δρόμο της Σοφι'ο.ς των Σο15φι», Αθιjνu 1987) 
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Κρισναμούρτι 

Υπάρχει τίποτε ιερό στη ζωή που να μην είναι επινοημένο από τη 

σκέψη; 
Ο άνθρωπος αναρωτιέται γι' αυτό από πολύ παλιά. 

Υπάρχει κάτι πέρα από όλη τη σύγχυση, την αθλιότητα, το σκοτά

δι, τις ψευδαισθήσεις, κάτι πέρα από το κατεστημένο και τις μεταρ

ρυθμίσεις; Υπάρχει κάτι πραγματικά αληθινό, κάτι πέρα από το 

χρόνο, κάτι τόσο τεράστιο που η σκέψη να μην μπορεί να το πλησιά

σει; 

Οι άνθρωποι το έχουν ερευν11σει σε βάθος αυτό και, προφανώς, 

μόνο ένας εξαιρετικά μικρός αριθμός από αυτούς είχε την ελευθε

ρία να μπει μέσα σε αυτό τον κόσμο. Από την αρχαιότητα, ανάμεσα 

σε αυτόν που αναζητά και σε εκείνο που ελπίζει ο αναζητητής να 

βρει, έχει παρεμβληθεί ο ιερέας. Ο ιερέας ερμηνεύει, γίνεται αυτός 

που ξέρει - ή νομίζει ότι ξέρει - κι έτσι ο αναζητητής βγαίνει από το 

δρόμο του, αλλάζει πορεία, χάνεται. Ό,τι και αν κάνει η σκέψη, δεν 

είναι ιερή. Είναι μια υλικ11 διαδικασία, όπως κι εμείς είμαστε ύλη. Η 

σκέψη είναι που έχει χωρίσει τους ανθρώπους σε θρησκείες και σε 

εθνικότητες. Τη σκέψη τη γεννά η γνώση και η γνώση δεν είναι ποτέ 

πλήρης για οτιδήποτε, οπότε η σκέψη είναι πάντα περιορισμένη και 

διαιρετική. 

Όπου υπάρχει διαιρετική δράση, η σύγκρουση είναι αναπόφευ

κτη. Κομουνιστές και καπιταλιστές, Άραβες και Εβραίοι, Μουσουλ

μάνοι και Ινδουιστές. Αυτές οι διαιρέσεις προέρχονται όλες από τις
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διαδιχασίες η1ς σχέψης, χαι όπου υπάρχει διαίρεση, δεν μπορεί πα

ρά να υπάρχει Υ.αι σύγΥ.ρουση. Είναι νόμος. Τίποτε από όσα έχει συ

ναρμολογ11σει η σκέψη, είτε είναι μέσα σε βιβλία 1j σε εκκλησίες 1j 

ναούς 1j τζαμιά, δεν είναι ιερό. Κανένα σύμβολο δεν είναι ιερό, δεν 

είναι θρησΥ.εία. Είναι απλώς ένα σχιiμα η1ς σχέψης, μια επιφανεια

Υ.11 αντίδραση σε αυτό που ονομάζεται ιερό. 

Για να ερευν1jσει κανείς βαθιά μέσα στην αλ,jθεια, θα πρέπει να 

επιστρατεύσει όλη του την ενέργεια. Θα πρέπει να έχει η1ν ικανόn1-

τα να είναι εργατιΥ.ός έτσι ώστε να μην δρα σύμφωνα με ένα έτοιμο 

πρότυπο αλλά να ;ταραη1ρεί τις σΥ.έψεις του, τα συναισθ1jματά του, 

τους ανταγωνισμούς του, τους φόβους του, και να πηγαίνει πέρα από 

όλα αυτά έτσι ώστε ο νους να είναι εντελ<iJς ελεύθερος. Για να ερευ

ν11σει Υ.ανείς σε βάθος εκείνο που είναι ύψιστα άγιο, ανείπωτο, 

άχρονο, δεν πρέπει προφαν<iJς να αν11κει σε Υ.αμία ομάδα, σε καμία 

θρησΥ.εία, σε Υ.αμία πίστη, δεν πρέπει να έχει Υ.άποιο πιστεύω, γιατί 

οι πίστεις Υ.αι τα πιστεύω δέχονται για αληθινό κάτι που μπορεί και 

να μην υπάρχει. 

Είναι μέσα στη φύση της πίση1ς να αποbέχεται κανείς κάτι σαν 

αληθινό χωρίς να το ανακαλύπτει ύστερα απι-s όικ11 του έρευνα, με 

την διΥ.11 του ζωντάνια, με την όικ11 του ενέργεια. Πιστεύεις επειb11 

στην πίστη υπάρχει μια μορφi ασφάλειας, παρηγοριάς, αλλά ένα 

πρ6σωπο που αναζητά μιu. απλ11 ψυχολογικ1j παρηγοριά δεν Οα 

φθάσει ποτέ σε αυτι-s που είναι πέρα απιS το χρόνο. Πρέπει λοιπ6ν 

να υπάρχει ολοΥ.ληρωτιχ11 ελευθερία. Είναι όυνατιSν να είμαστε 

ελεύθεροι απιS 6λη την ψυχολοyιχ11 μας διαμιSρφωση; 

Η βιολογιχή διαμιSρφωση είναι cρυσικ1j εν<iι η ψυχολογικ11 -τα μί

ση, οι ανταγωνισμοί, η έπαρση, όλu. ιSσα πuοχu.λούν σύγχυση - είναι 

η φύση αχριβι;,ς του εγ<iJ, που είναι σκέψη. Για να ανακαλύψουμε 

;τρέπει νu. υπάρχει προσοχ1j - όχι συγκέντρωση. Είναι πραγματικά 

σημαντιχι-s να διαλογίζεται κανείς γιατί ένας νους που δουλεύει μιSνσ 

μηzανιχύ., ιSπως η σκέψη, δεν μπορεί πυτέ νu. πλησιάσει εχείνο που 

είναι ολοΥ.ληρωτιχ11, υπέρτατη τάξη, χu.ι επομένως ολοΥ.ληρωτικ11 

ελευθερία. Το σύμπαν βρίσΥ.εται σε ολοχληρωτικ11 η.1.ξη. 

Ο ανθρι;Jπινος νους βρίσχετu.ι σε u.ταξίu. χu.ι πρέπει χu.νείς νu. 

έχει έναν εξαιρετιχ1jς τάξης νου, ένu. νου που νu. έχει χu.τανοψπι 

n1ν αταξία και νu. είναι u..,-ταηαγμένος u.πό αντιφύ.σεις, μιμήσεις και 

υποταγές. · Ενu.ς τέτοιος νους είναι ένας πuυσεχτιχιSς νους. Είνω 
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ολοκληρωτικά προσεκτικός σε ό,τι κάνει, σε όλες του τις πράξεις μέ
σα στις σχέσεις. 

Η προσοχ1i δεν είναι συγκέντρωση. Η συγκέντρωση έχει όρια, εί
ναι μειωμένης δυνατότητας, περιορισμένη, ενώ η προσοχ1i είναι 
απεριόριστη. Στην προσοχ1i υπάρχει η ποιότητα της σιωπ11ς - όχι 
σιωπ1i που έχει επινο11σει η σκέψη, όχι σιωπ1i που εμφανίζεται μετά 
από φασαρία, όχι σιωπή της αναμον11ς μιας σκέψης από μια άλλη 
σκέψη. Θα πρέπει να υπάρχει εκείνη η σιωπή που δεν έχει κατα
σκευασθεί από επιθυμία, από θέληση, από σκέψη. Και σε έναν τέ
τοιο διαλογισμό δεν υπάρχει κέντρο που ελέγχει. 

Σε όλα τα συστήματα που έχουν επινοηθεί κατά καιρούς, υπάρ
χει πάντα προσπάθεια, έλεγχος, πειθαρχία. Αλλά πειθαρχία σημαί
νει να μαθαίνεις - όχι να υποτάσσεσαι αλλά να μαθαίνεις - έτσι 
ώστε ο νους σου να γίνεται όλο και πιο οξυδερκής. Η μάθηση είναι 
μια διαρκ11ς κίνηση. Δεν βασίζεται στη γνώση. Ο διαλογισμός είναι η 
απελευθέρωση από το γνωστό, που σημαίνει μέτρηση. Και σε αυτό 
το διαλογισμό υπάρχει απόλυτη σιωπή. Τότε, μονάχα μέσα σε αυτή 
τη σιωπ11 υπάρχει εκείνο που δεν έχει όνομα. 

Το ζήτημα του Θεού βγα(νει από τα σύνορα της διανο(ας μας. Κι 

αν υπάρχει Θεός, μου είναι αδ1Jνατο να τον φαντασθώ, ε(τε να τον δε

χθώ ξεχωριστό από την ύλη και δημιουργό της ύλης, ε(τε τον υποθέσω 

ένα με τον κόσμο. Κι αν δεν υπάρχει Θεός, πάλι δεν μπορώ να κατα

λάβω πώς υπάρχει ο κόσμος. 

Τάχα τι άλλο από αδυναμ(α είναι η επιμονή του ανθρώπου να φα-

1-rτάζεται πως κατάλαβε τη Φύση ή και πως μπορεί να την καταλάβει, 

και να μη θέλει να παραδεχθε( ότι μόνο την εξωτερική όψη των πραγ

μάτων βλέπει και ότι δεν μπορεί να διεισδύσει στην ουσία του κό

σμου; 

Ελ. Γιαννίδης, «Το Μεγάλο Πρόλημα» 
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Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ..... 

Ανωνύμου 

«Τι να αντωτοδuJσω στον Κύριο για όλα αυτά που μου αντωτέ
δωσε;» 

(Ψαλμοί - 115,3) 

Σ' ευχαριστuJ για τον πατέρα και τη μητέρα μου, που μ' έφεραν 
στον κόσμο. 

Σ' ευχαί,ΗστUJ για τ' αδέλφια μου, που βρίσκονται κοΥτά μου και 
με στηρίζουν η1ν κάΟε στιγ�η1. 

Σ' ευχαριστuJ για τη στοργ11 και την αγάιιη του παππού και n1ς 
γιαγιάς μου. 

Σ' ευχαριστuJ για τον 1i),ιο με όλες του τις ευεργεσίες που μου πα
ρέχει. 

Σ' ευχαριστuJ για τα ουράνια σuψατα που με περιβάλλουν και 
Ο"',ι:ηματίζουν το Όνομά Σου στο στερέωμα. 

Σ' ευχαριστuJ για τη βροχ11, το χιόνι, τον αέρα, που βοηΟούν ση1ν 
επιβίωσ11 μου πάνω στη γη. 

Σ' ευχαριστuJ για τη χλωρίδα και την πανίδα της γης, που επιβε
βαιuJ\Ιουν το Οαύμα της ζυη1ς και της δημιουργίας στα μciτια μου. 

Σ' ευχαριστuJ για τα βουνά, η1 Οάλασσα χαι τ' ακρογιάλια της, 
που καθαρίζουν χάΟε μου ρύπο όταν βρίσκομαι κοντά τους. 

Σ' ευχαριστuJ για τους φΟcους μου, τη διασκέδαση της ψυχ11ς μου 
χαι καθετί που μου προσφέρει χαρά, ευχαρίστηση και ομορφιά. 

Σ' ευχαριστuJ για χάΟε ανuηερό μου άνΟρωπο, γιατί βρίσκω τη 
γνuJση, την πείρα, τη φροντίδα, το νυιάξιμο χαι τη γαλήνη κοντά του. 

Σ' ευχαριστuJ για όλους αυτούς τους ουνανΟρuJπυυς μου, που ερ
γάζονται ιiJστε νu. έχω τροψl, ένδυση, υπόδηση, σπίτι, χαι όλου του 
κόσμου τ' αγαΟύ. Σου. 

(Πrr;ή: Περιοδικό «Δώριι γιιι τη Ζωή», Σεπτίμβριος-ΟκτuΊβr_μος 2004) 
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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 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

8 Πέμπτη, ΑΡΤΕΜΙΣ. Κρυσταλλία Ιωαννίδου: 
Μελετώντας τη Θεοσοφία - Γενικές αρχές 

9 Παρασκευή, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ. Θεόδωρος Κατσιφής: 

13 Τρίτη, 
14 Τετάρτη, 
l5 Πέμπτη, 

Φώτιση και Νευροθεολογία 
ΗΛΙΟΣ. Θέμα προς συζήτηση: Το Αγγελικό Βασίλειο 
ΑΜΜΩΝΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ. Μαίρη Ζωγράφου: Πλωτίνος 
ΑΠΟΛΛΩΝ. Γεώργιος Σιβρής: 
Πνευματικότητα και Εγκοσμιότητα 

16 Παρασχεu1j, ΑΛΚΥΩΝ. Σπύρος Ντζιώρας: Θαλής 
19 Δευτέρα, ΑΘΗΝΑ. Κρυσταλλία Ιωαννίδου: Οι Ναίτες Ιππότες 
20 Τρίτη, ΟΡΦΕΥΣ. Αλέξανδρος Μπουσουλέγκας: Οι Επτά Ακτίνες 
21 Τετάρτη, ΥΠΑΤΙΑ. Νικόλαος Χαρακάκος: 

Από το Νεοπλατωνισμό στο Γνωστικισμό 
22 Πέμπτη, ΑΡΤΕΜΙΣ. Προβολή ταινίας, «Ατλαντίδα» 
23 Παρασχεu1j, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ. Σωηjρης Νικολακόπουλος: 

Επιστήμη και Θρησκεία 
27 Τρίτη, ΗΛΙΟΣ. Αλέξανδρος Μπουσουλέγκας: 

Η Πνευματική Ιεραρχία του Πλαν1jτη 
28 Τετάρτη, ΑΜΜΩΝΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ. Σαράντος Νικητόπουλος: 

Ο Υδροχόος και η Νέα Εποχή (μέρος !ον) 
29 Πέμπτη, ΑΠΟΛΛΩΝ. Κυριακ1j Αντωνίου: 

Τα Μωυσαϊκά Μυστήρια (μέρος 2ον) 
30 Παρασκευή, ΑΛΚΥΩΝ. Αναστάσιος Μιχαλάκης: Βέδες 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

2 Δευτέρα, 
3 Τρίτη, 

4 Τετάρτη, 

5 Πέμπτη, 

ΑΘΗΝΑ. Σωτήρης Παπαβασιλείου: Κλεάνθης ο Ασσαίος 

ΟΡΦΕΥΣ. Θέμα προς συζήτηση: Η Εξέλιξη της Εσωτερικής 

Διδασκαλίας (μέρος !ον) 
ΥΠΑ ΤΙΑ. Γιώργος Γεωργιάδης: 
Προβολ1j ταινίας του Φρ. Κόπολα, «Νεότητα χωρίς Νιάτα». 
Η προβολή, διάρκειας 2 ωρών, θα αρχίσει στις 7,3Oμμ 

και θα ακολουθήσει συζήτηση. 

ΑΡΤΕΜΙΣ. Μ. Χαριτάκη: 

Η περί του κόσμου θεωρία του Πυθαγόρα 
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6 Πuρασι.ευιj. 
ΙU Τρίn1. 
11 ΤπάρnJ. 

12 Πέμπn1. 

13 Παρασzευιj. 
16 Δευτέρα. 
17 Τρίτη, 

l1S Τετάρτη, 

2U Πuρuu-ι.ευιj. 
24 Τρίn1. 
25 Τετάρn1, 

«ΙΛΙΣΟΣ» τείr;.ος 27-+ 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ. Νιzόλαος Χαραzάzος: Υπέρ-επιστημονιzιj λογιzιj 
ΗΛΙΟΣ. Θέμα προς συζ1jn1ση: Ιάμβλιχος 
ΑΜΙ'ν1ΩΝΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ. Σαράντος Νιzητόπουλος: 
Ο Υδρο;,:όο; zαι η Νέα Επο;,:ιj 
ΑΠΟΛΛΩΝ. Γεώργιος Σιβριjς: 
Η Φιλοσοψzιj Λίθος zαι το Ελιξίριο n1ς Ζωιjς 
ΑΛΚΥΩ . Γειi>ργιο; Γιανναδάzης: Η Θεοuοφιzιj Διδασzcιλί<ι 
ΑΘΗΝΑ. Παρασzευάς Σπύρος: Περί Θείου (μέρος 2ον) 
ΟΡΦΕΥΣ. Θέμα προ; συζιjτηση: 
Η Εξέλιξη n1ς Εσωτεριzιjς Διδασχαλίας (μέρος 2ον) 
ΥΠΑΤΙΑ. Έριzα Λ. Γεωργιάδη: Το αγόρι «Βούδας». 
Ένας μποντισάπβα στον 210 αιύ)να; (O,ιιιλι'α και πρυβυλιί) 
ΑΡΤΕΜΙΣ. Κρυσταλλία Ιωαννίδοu: 
Μελετuiντας n1 Θεοσοφία - Θεοσοφία και Διδάσκαλοι 
ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ADYAR 
ΗΛΙΟΣ. Θεοσοφιzό Uέμα προς συζ1jn1ση 
ΑΜΜΩΝΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ. Κuριαzιj Αντωνίου: 
Ο · Ερως στην Αρχαία Ελλάδα 

26 Πέμπτη, ΑΠΟΛΛΩΝ. Γεύφγιος Σιβριjς: 
Η Πανάρ;,:αια Βασιλική Τέ;,:νη n1ς Αλχημείας 

27 Πuρuσι.ευή. ΑΛ Κ ΥΩ . Μι;,:ωjλ Γρηγορίου: Αλ;,:ημεία (μέρος 2ον) 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

3 Τρίτη. 
4 Τετάρn1, 
5 Πέμπn1. 

h Πuρuσzευ1j. 
Ι U ΤQίτη, 
11 Τετάρτη, 

12 Πέμπτη. 

13 Πuρuσι.ευιj. 
Ι fJ Δευτέρα. 
17 ΤQίτη. 
Ι!\ Τεηίρτη. 

llJ Πι'μπτη. 

20 Πuρuσzευιj. 
2fi Πι'μπτη. 

27 Πuρασzrυιj. 
30 Δευτέuυ., 

ΟΡΦΕΥΣ. Θέμα προς συζιjτηση: ΠυUαγόρας 
ΥΠΑ ΤΙΑ. Κρuσταλλίu Ιωuννίδου: Ο άνUρωπος zω τα uύψατά του 
ΑΡΤΕΜΙΣ. Ιφιγένεια Κασταμονίn1: 
Νεπάλ, Στο μονοπάτι του ΣαμαγκάρUu (Έβερεστ) - Πι_>οf-\ολ1j 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ. Κων /νος Κοντούλης: Επιuηjμη zω Θείον 
ΗΛΙΟΣ. Θεοuοφιχό Ucμu προς συζ1jn1υη 
ΑΜΜΩΝΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ. Γεύφγιος Σιβριjς: 
Η Εσωτεριzή Εξέλιξη του ΑνUQύιπου 
ΑΠΟΛΛΩΝ. Γεuiρ'{ιος Σιβρής: Μuητιχά Στοι;.,:είu 
στη Διbασχαλία του ΚQισναμούρτι 
ΑΛΚΥΩΝ. Σταύρος Οιzονομίδης: Θάνuτος - Πύλη Ζωιjς 
ΑΘΗΝΑ. Δημιjτριος Μητρόπουλος: Το Δένδρο της Ζω1jς 
ΟΡΦΕΥΣ. Θέμα προς συζ1jτηση: ΠυΗυ.γόρειος Βίος 
ΥΠΑΤΙΑ. Έριr.ι1 Λ. Γεωρ'{ιάδη: 
Η Απόχρuφη Καnj;,:ηση Σένζα(_) στη Μυστωj Διbuσχαλίυ 
ΑΡΤΕΜΙΣ. Κuτερίνα Νοτιά: Η Πτύιση του ΑνΟρύιπου 
zαι η ωωτεριz1j της ερμηνεία 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ. Δρ. Μπορέτου: ΗΟιχή zωι:ιίς σύνορα 
ΑΠΟΛΛΩΝ. Γεύιρ'{ιο; Σιβρής: 
Το ΒαΟύτει:ιο Νόημα του ΕξανUuωπισμού 
ΑΛΚ ΥΩ . Κυριαχή Αντωνίου: ΑριΟμοσοφία - 1-1 Μονιί.011 
ΑΘΗΝΑ. Στυί.ωνά; Τr.ίzας: Πνευμωιχή Ανrηι'ννηση 



Μεταξύ μας 

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τα Γραφεία του «WΣΟΥ»

Βουκουρεστίου 25, α' όροφος 

Κωδ. 106 71, είναι ανοικτά 

κάθε ημέρα από 10.30 - 1, 

εκτός Σαββάτου και Κυρια

κής. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ-ΔΩΡΕΕΣ 

Παρακαλούμε όπως απο
στέλλετε με ταχ υδρομική 
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: Αντ. Βεργωτής 

Σύρος: Π. Ζαραφωνίτης 

Χαλκίδα: Δημ. Δημαρέλος 

Χανιά: Εμμ. Νοδαράκης 

Θράκη: Τρανοπούλου Γεωργία 

κιν. 6976 48 84 48 

Κύπρος:Αθαν. Παπαδόπουλος 

Γρ. Αυξεντίου 29 

Μέγαρο Δίπα 456 

Τ.Τ. 6021, Λάρνακα 

Τηλ. 00357-2465451 l (Οικίας) 

Όλα τα άρθρα γνωστών συγγραφέων που δημοσιεύονται 

στο περιοδικό Ιλισός φέρουν την ευθύνη των ιδίων για το 

περιεχόμενό τους και δεν σχολιάζονται ούτε λογοκρίνονται 

από την συντακτική επιτροπή του Ιλισού. 



ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: 

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

Η Εξέλιξη της Μορφής και n1ς Ζω11ς - Άννη Μπέζαντ .... 10€

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

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

Το Φως της Ασίας - Sir Edwin Arnold ................................ 16€ 

Οι Εmά Κοσμικές Ακτίνες Ernest Wood .......................... 14€ 

Επιλογή Ιλισού - τόμος 1959-65, τόμος 1966-70, τόμος J 983, 

τόμος 1991, τόμος 1992, τόμος 1993 ....................................... 12€ 

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ 

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΘΕΟΣΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Γιόγκα και Αποκρυφισμός - Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ 

Η Άλλη Πλευρά του Θανάτου - C.W.Leadbeater 

Μελέτη επί της Συνείδησης - Άννη Μπέζαντ 

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

Θεοί εν Εξορία - G. G. Van Der Leeuw 

Διατ(θενται στα κεντρικά βιβλιοπωλε(α και 

στα γραφε(α της Θ.Ε. Βοvκοvρεστ(ου 25, 

Τ. Τ. 106 71 

Τηλ. +Fax. 210 3610961 

Τηλ. 210 3620702 

Ταχυbριιμική ή τηλrφ,ινική παραηrλίu με uντικuτuJΙ11λ1j 

Ο , Τ., νοματεπωνυμο........................... .......... .. ηλεφωνο ............................. ..
Οbός .................................. Αριθμός ......... Πόλη .................. Τ.Κ ............. . 
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