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Και όμως κινείται!
Αρκεί το ότι όλοι επιχειρούν το ταξίδι. Αρκεί το ότι ο καθένας
κάνει ό,τι μπορεί, επειδή ένας ηρωικός νους θα προτιμήσει να πέ
σει ή να χάσει ευγενικά σε ένα υψηλό επιχείρημα, μέσα από το
οποίο εκδηλώνει την αξιοπρέπειά του, παρά να πετύχει την τελειό
τητα σε πράγματα λιγότερο ευγενικά, αν όχι ταπεινά.
Τζορντάνο Μπρούνο
(De gl' Heroici Furori)

Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ιbριiθηzε στις 17 Νοεμβρίου 1�75 στη Ν.Υ6ρzη ωτ6 την Ε.Π.Μπλιt
βάτσzυ zαι τον Συντ/zη Χ.Σ. Όλzοττ. Η σημεριν1j έδρα της βρίηκετιιι
στο Ad)'ar. Madras - lndia. Σzιηοί της ΙΞίνω:
Ο οzηματιομιi; :-τι•u1jνα τη; Π((γzιiομια; Αι'Ίελφιiτητιις της Αν1.
Uρωπ6τητα;. zωρί; bιάzρισ η φι1λ11;. πίοτη;. γένοι•ς. τάξη; 11 χuιίιμιηυς.
Η 1ΞνUάι.χη1 νση τη; οι1γzριτιz1j; μι).έτη; των Ο(!ηι1zuυ1ν. της ψι2.
ί.οουqία; zω τη; ΙΞπισηiμη;.
Η έρΗ•να των ανερμ11νΗ1 των ν6μων τη; φιiση; zω των i'ιι1 νϊψ1'3.
ων :-του βρίσzοντω σε ί.ανθάνουσα zατάοτuοη μέοα οτον ιίνΟuωπο.
Θcοσοιr,ία είναι το οιίψι1 τη; αl,11Οεω; ;τοι• uποπλι:ί τη j{ιίιτη 6λων
των Οuηοzυιi>ν. zω του οποίου bι:ν μποuεί zανι:ίς να iΊιι:zi'\ιzψιυ την
α:-τοzi.ι:ιοτιzύτητα. Προοφέuει μω φιλοσοφία που zιίνι:ι τη ζωιj zιηιt
νοηηi zω ι:zf)έπι τη bιzωοοιiνη zω την ιηιίπη που καΟοi'\ηγοιΊν την
εξέi.ιξ1j τη;. ΤοπυΟετεί τον 06νατο οτη οωοηi του Οέοη. ιΗ1ν ι:πιtνιιλη
πτιzύ επειοιίbιο οε μιιι ατεi.εί•τητη ζω11 που <1νοίγει την είοοi'\ο ω· μω
:-τί.ηψ:'οτευη zω ί.ιιμ;φιίτεuη ί π11uξη. Αποzι1Οιοτι1. την ι:πωηiμη τοι•
Πηί•μυ.το; στον zιίομο. ι'Ιιι'Ιι-1.οzο,'Τα; ύτι το Πνι:ιiμ<1 ι:ίνω ο <11,ηΟινιiς
ι:ιη•τιi:: του ανΟuυΊποι•. ι:νι,·> ο νου; zαι το οι,ιμ<1 ι:ίνω οι υπηuϊτι:ς τοι•.
Φωτίζι:ι τι; Γυυ.φέ; ·,ωι τι1 h6Ίμυ.τα των Ουηοzι:ιυΊν ·ι.ιιι ι.ιποz<1λιΊππι τις
zr,_ηψμένι:; έννοιέ; του;.
Το Εi.ί.ψ'ιzιΊ τμ11μι1 τη; Θ.Ε. ιι'φιiΟηzι: ιφzιzι1. οτην Κι:uzι•uιι, το
1 k77. ιι.;τιί του; zz ΌίJωνu. Αί.ι:�ιίνι'>ι_>ου. Αλέξ11νι'>υο J>ιψπιiτη. Δημψιιιο
Σοφοzi.11. Κιί,'Τη Γzονc'μη zω ΠωJzουιίi.ε Μενελιίοι,. Υπιί τη οημιuινή
μουφ11 τη; ω; ,,Θιοοοφιz1j Ετωψ:ίι1 ιν Εi.ί.ιiι'>ι» ιίνιι.ι οωμιηιίο μη zιu
ι'Ιοοzοπιzιi. νομίμι,>; ι1.νιηνι,φιομ!:'νο μι: την ι,;τ' ιJ.(_). k I k7/ 1 Υ4(> ωτιίφι ωη
το1 Πυωτιιι'>ιzι::ίου ΑΟηνιiJν. Εφιiοον η Θ.Ε. έzι::ι εξυ.πί.ωΟεί πψιΊτιι.τu.
ι1.ν1Ί. τον ποί.ιτωμ!:'νο ·ι.ιίομο. z11ι ι::φιiοον ιΊ.τομu. ιΊί.ων των Οuηο;ι,ιιιiιν
έzοι·ν '(ίνι::ι μ!:'ί.η τη; zιJJυί; ν11. ηzΙJ.ω.ί.ι::ίψουν τυ. ιhι11.ίτιυ11. ι'>ιiΊμυ.τι1.
το�•::. τι; ι'>ιh11.οz11.i.ίι; zω την πίοτη του;, fJιωψ:ίτω zι.1.ί.ιi νι.1. τονιοΙJιί το
Ί'c·rονιΊ; <ίτι iΊιν 1 :-τιΊ.ιJzιι z11.νίνι.1. ι'>ιΊ-πω.. zιι.μίυ. γνιiιμη ο:;τ111011iΊήποπ πο1J
ν11. ι'>εομειiει με ιιπιιιονδ11:-τοτι τψίπο. οποιοι'>11ποτι μι'ί.ο; της θ.Ε. Η
11.:-τοι'>οz11 των τψιiιν ΙJ.\'ΤLΖιιμινιzιiJν οzο;τι;,ν της ιίνω ο μιίνιις ιίι_ιιις ·ιιι1.
νι1 Ίίνι::ι z11.νι:ί; μ!:'ί.ο; τη;.
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ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΤΑ
Θεόδωρος Κατσιφrίς
(flρόrδρος της Θ.Ε. ri1 Ε)J.άδι)

(Ομι}.ι'u. την l�LΙfρu. τοι ι Λεωωι ί Λωτοι ί, 8 Μαίοι ι 2009)
Ειρήνη σε όλα τα όντα.
Αυηi 11ταν η τελευταία ευχ1i η1ς Έλενας Π.Μπλαβάτκυ για η1ν αν
θρωπόη1τα. Σαν ευz1i, σαν ;,:άθε ευχ1i, τόνιζε τόσο το ανέφικτο όσο
;,:αι τον διαzωi πόθο για ε;ιJΤλ11ρωm1. Εν αρχ1i, λουτόν, είναι η ανυ
παρξία η1ς ειρ11νης στα όντα zαι, για να μείνουμε στο επίπεδό μας, η
συνεz11 ς σε όλους τους χ(JJρους και τους χρόνους παρουσία των πολέ
μων, των συγ;,:ρούσεων, της αταξίας, η1ς αθλιότητας. Η Αιτία; Αφο
πλιστι;,:ά -για να μην αίρεται- ωτλ1i! Ο ανθρ(J)JΤινος εγωισμός. Αυτός
που θρέφει το πολυ;,:έφαλο θηρίο των επιθυμι(JΝ, που αφανίζει στη
γέ\'\ΙU. η1ς ;,:άθε σ;,:έψη, ;,:άθε ενδεχόμενη πράξη για πραγματικό αλ
τρουισμό, γιc.ι ουσιαστιz11 ειρψ,η.
- Εταξε ί.οι.ι-τόν η ιδρίrτρια η1ς Θεοσοφικής Εταιρείας σαν κύριο
σ;,:οπό την u.δελ(f,0σύνη μετu.ξύ όi.ων των u.νθρ(J)Πων και την ΕΙ ΡΗΝΗ,
την προu.παιτούμενη, το πρόχριμu., το sine qωt non της u.δελφοσίiνης.
Αφιέρωσε σε ωrτό το εξαίσιο όρu.μu. u.χόμη και η1ν τελευταία της στιγ
μή. Μια στιΊμ11 που οι πλείστοι την '(εύονται χu.θαρά εγωιστικά. Μιu.
στι'(μ1i που, όπως πιστεύεται, zu.θορίςει η1ν κατοπιν1i πορείu. του u.ν
f:JρuJπινου όντος. Δεν η1ν zαράμισε σε χάποιu. ειr,,:11 εγωιστικής u.νάτα
ση; ώλά, συνεπ11ς ση1ν όλη της επίΊειu. ύπαρξη, u.φιέρωσε κω την τε
ί..ει 'Τυ.ία η1; ανάσα στο ίδιο μοτίβο στο οποίο τόσο u.φειδ(JJς ξόδεψε
οi.όr.ί.ηρη τη θu.υμασηi ζωή της. Στην υ.νό.Ίχη να αδράξει επιτέλους το
ανΗρ<.1Jπινο γένος η�ς εποzής μας τον μίτο που θα συνδράμει στην έξο
δό το1 1 από τον ί.αfιύρινΗο του σzότους προς το φως της αληθινής ζωής,
της ζωής εν υ.δείφσύνη, που διzαιοίrται %(J..θε c1νθρωπο; ως εκ της κοι
νής ;,:ατυ.γuη1iς του από την ίδιu. φίrτρc.ι, την ίδια f::Ιεϊχή πηγή.
Αιτη η α;,:ράδαντη πίση1, η ανίzητη εί.Jιίδα -rιc.ι ένα ανι;nερο επίπε
δο ζωής, στο. πif..ι.ίσιc.ι όσων U.Jιοzω.υψε -rια την εξέλιξη τόσο σε υ.ν
θρuJ:τινου; όσο ;,:ω ;,:οσμι;,:οί•ς αναfιαθμούς, την r;>Ηησαν στην ίδρυση
η1; Θ.Ε. για τη διάδοση ·ι.υ.ι εψΊ,ρμcrγή της ιδέας της αδείφσϊiνη ς.
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Προϋπόθεσης της κοινής για όλους αναβάθμισης με έμφαση όχι σε
θεωρητικό αλλά σε πρακτικό επίπεδο. Τα μέσα για την επίτευξη αυ
τού του βασικού σκοπού βρίσκονται στους άλλους δύο τοιούτους.
Πραγματικά, με τη μελέτη των θρησκειών, των φιλοσοφιών και των
επιστημών, όσο κι αν γελιέται κανείς στην αρχή, αντιλαμβάνεται κά
ποια στιγμή ότι όλα αυτά που χωρίζουν σήμερα τους ανθρώπους
έχουν στη βάση τους ό,τι τους ενώνει. Μια πανάρχαια, ακατάλυτη σο
φία που στοχεύει στο άγγιγμα αυτού που νιώθει το ανθρώπινο πνεύμα
σαν αρχική του ουσία και προορισμό. Αυτού που κάνει ουσία το μό
νοιασμα όλων των ανθρώπων, την τάξη και την ειρήνη ανάμεσά τους.
Η μελέτη αυτή, στο βαθμό που γίνεται κατανόηση και εφαρμογή, οδη
γεί στην αντίληψη ότι αυτά που διαιρούν τους ανθρώπους σε διάφορες
πίστεις, εθνικισμό, φυλές, επιστημονικές απόψεις κλπ, δεν είναι τίποτε
περισσότερο από το συμφέρον των ολίγων. Αυτών των εκάστοτε ολί
γων που διαστρεβλώνουν πανάρχαιες κοινές αλήθειες σε φανατι
σμούς και δεισιδαιμονίες. Που στρατολογούνται για να εμποδίσουν
τις αμαθείς μάζες με απαξίες που μόνη τους στόχευση έχουν την αδια
τάρακτη εξουσία και ευζωία εκείνων που τις διαφεντεύουν.
Στο μονοπάτι όμως αυτών των αληθειών θα μπούμε καλλιεργώ
ντας το στοιχείο που προβάλλει στον τρίτο σκοπό της Θ.Ε. Την ουσια
στική αυτογνωσία εκείνου που είσαι, που μπορείς να γίνεις, και που
εκφράζεις σαν σκέψη, λόγο και πράξη. Αν μέσα μου κουβαλώ την
αταξία, τη δυσαρμονία, την αθλιότητα, η εξωτερική σύγκρουση στις
σχέσεις μου με τα πάντα είναι για μένα μονόδρομος. Πρώτα μέσα
μου, λοιπόν, ας βασιλεύσει η ειρήνη. Και στην προσπάθειά μου αυτή
ίσως βιώσω ότι στο τωρινό πνευματικό επίπεδο του πλανήτη, αυτή η
ολιγάνθρωπη ατομική εσωτερική ειρήνη είναι το μόνο που μπορούμε
να ελπίζουμε. Ακούγεται βέβαια κυνικό το μήνυμα ότι η ανθρωπότητα
στον αιώνα μας δεν μπορεί να απολαύσει μια παγκόσμιας έκτασης ει
ρήνη, όμως από αυτήν την πραγματικότητα πρέπει να ξεκινήσουμε αν
δεν θέλουμε να αιθεροβατούμε. Η ευχή παραμένει: ΕΙΡΗΝΗ ΣΕ
ΟΛΑ ΤΑΟΝΤΑ.
Η αρχή λοιπόν είναι να εγκαταστήσω την ειρήνη μέσα μου. Αυτή
είναι η πρόκληση για κάθε θεόσοφο. Να ανυψωθεί σε μια ελάχιστη,
έστω, εστία αρμονίας που θα διατηρεί άσβεστη την αλήθεια της πα
γκόσμιας ειρήνης. και με την ανταύγεια της ιερής αυτής πυράς να φω
τίζει και να θερμαίνει κι άλλες καρδιές ώστε να συντομεύσει όσο μπο-
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ρεί το zρόνο για n1ν ειρψ,η σε όλα τα όντα. Για να τερματισθεί επιτέ
λου; μια αέναη ζοφεριi πραγματικόn1τα, που θέλει και αυni η ίδια η
ίiπαρξη να αποτελεί άλυτο πρόβλημα για την πλειονόn1τα των πλέον
νοημόνων όντων του πλωrι1n1.
Σn1ν παράδοση της Θ.Ε. δεσπόζει και το όραμα για n1ν εξέλιξη
του ανθρ(/Jπινου όντος σε αν(ότερες υποφυλές και φυλές. Μια προδια
γραφιi που, όπω; και τόσες ά)J'.Ε,ς n1ς θεοσοφικ11ς διδαχ11ς, απο δει
χνίiεται m1μερα οιωνός επισn1μονιχό;. Δέχονται πλέον οι επισn1μο
νες σχεδόν σαν απόλυτη βεβαιόn1τα ότι στο σύμπαν υπάρχουν και άλ
λα νοήμονα όντα. Όγrα με ασύγκριτα υπέρμετρη n1ς δικ11ς μας νοη
μοσύνη. Μια νοημοσύνη που θα έχει βέβαια προ πολλού αφ11σει πίσω
της n1ν χοσμιχ11 παιδιχ11 ασθένεια της αλληλοφαγωμάρας, που πανδη
μεί μέχρι σήμερα στον πλωrι1n1 μας, από τα «κατ' εικόνα και ομοίω
ση» όντα. Ωστόσο η μελαy.ι::ολία, η θλίψη που διακατέχει τον σκεπτό
μενο άνθρωπο '(tα το απόμακρο ενός επίγειου παράδεισου ειρψ"lς,
που σίγουρα θα αποτελεί πραγματικότητα σε κάποιους άλλους πλωrι1τες, δεν είναι για εμάς το ζητούμενο. Το ουσιώδες, εκείνο που ενδια
φέρει, είναι ότι η πορεία προς την ειρψ,η, προς n1ν αδελφοσύνη, δεν
θα γίνει με εξωτεριχή παρέμβαση. Θα ξεκι,rι1σει από τα ίδια τα αν
θρuJπινu όγτu όταν το χαθένα, και τελικά όλα μαζί, συνειδητοποιti
σουν σε όλο της το βάθος και το πλάτος την παρuφροσύνη μέσα στην
οποίu σ11μερα πλατσουρίζουν.
Αυτό είναι το ύστατο χληροδότημu της Ε.Π.Μπλαβάτσκυ. Μπο
ρούμε νu υποδεχθούμε uυτήν την ακριβ11 κληρονομιά, νu της διΔσου
με σάρχu, οστά χαι πνο11 ζuJσu, αν ο καθένας μuς αναζητήσει μέσα
του το μονοπάτι για την ειρ11,rι1. Όταν πιστέφει ότι μπορεί, και θελήσει
να βuδίσει στην κuχοτράzαλη, βέβαια, uJJ.ά και τόσο εξuίσια πορεία
υπερνιχu:ιντuς τu εμπόδια, τις χιλιάδες των εγιΛ μας που κάθε στιγμή
ορθ(JJ\'Ο\'Ται μπροστά μας. Και uν δεχθούμε ότι η ύστατη εκπνοή μιuς
σπουδαίας πνευμυ.τιχ11ς παρουσίας στον πλανήτη αποσκοπούσε στο
να ιφάσει με το πολίrτιμο άρωμά της την ουσία της εξέλιξης στην
οποία πίστεη, οφείι.ουμε σαν θεόσοφοι να αντιληφθούμε πως η πρά
ξη στην οποία μας κuj_εί δεν ανήκει στο αύριο που ποτέ δεν θα 'ρθει.
Ξεκινάει και μ.,,ορεί να οί.οκί.ηρωθεί γιu τον καθένα μας αυτή τη στιγ
μή. Κοιτάζο,rτας κατάματα αυτή την ίδια την ύπαρξή μας, και με ευλ,1ϊ,ειυ. τοποθετ(JJ\'ΤU.ς την σαν U.JιUΙJαίτητο μιχρό λιθαράκι στο τεράστιο
οικοδόμημα, το ναό τη; όλης ύπαρξης.
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ΥΣΤΑΤΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
(Τον Μάιο 1891, μετά το θάνατο της Ε.Π.Μπλαβάτσκυ στις 8
του ιδίου μηνός, και προτού αποτεφρωθεί το σώμα της, ο προσωπι
κός της γραμματέας Τζώρτζ Μηντ εκφώνησε έναν επικήδειο λόγο
δίπλα στη σωρό της ιδρύτριας και ψυχής της Θ.Ε. Το κείμενο που
ακολουθεί είναι περίληψη του επικήδειου, την οποία συνέταξε η
Έρικα Λ. Γεωργιάδη και ανέγνωσε την «Ημέρα του Λευκού Λω
τού» - όπως συνηθίζεται να αποκαλείται και να τιμάται από την
παγκόσμια θεοσοφική κοινότητα η ημέρα του θανάτου της
Ε.Π.Μπ. Μετάφρ. κειμένου: Γεώργιος Γεωργιάδης)
Η Ε.Π.Μπλαβάτσκυ είναι νεκρή. Αλλά η Ε.Π.Μπλαβάτσκυ, η
δασκάλα και φίλη μας, είναι ζωντανή και θα είναι για πάντα στις
καρδιές και τις αναμνήσεις μας. Στην τωρινή μας θλίψη αυτήν τη
σκέψη πρέπει να κρατήσουμε. Είναι αλήθεια ότι η προσωπικότητα
που γνωρίζουμε ως Ε.Π.Μπ. δεν είναι πια μαζί μας. Όμως είναι
επίσης αλήθεια ότι η σπουδαία της ψυχή προσπάθησε να μας δι
δάξει τον τρόπο να ζούμε μια πιο αγνή και ανιδιοτελή ζωή. Η Θε
οσοφική Εταιρεία, η οποία αποτελεί το σπουδαίο της έργο, είναι
ακόμα ενεργή και συνεχίζει υπό την φροντίδα και κατεύθυνση των
μεγάλων Διδασκάλων. Η Ε.Π.Μπ. ήταν αξιαγάπητη σε μας αφού
ενεργούσε σαν μια μητέρα, και πρέπει πάντα να θυμόμαστε αυτό
που συχνά μας δίδασκε: Ότι η προσωπικότητα είναι το παροδικό
τμήμα της ανθρώπινης φύσης. Η αληθινή Ε.Π.Μπ. δεν βρίσκεται
εδώ μαζί αλλά η μεγάλη ψυχή που ενέπνευσε ανθρώπους σε όλο
τον κόσμο είναι και θα είναι ζωντανή για πολλούς επερχόμενους
αιώνες.
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Αδελφοί θεόσοφοι. το zαθψων μας
είναι α;τλό. Να ε;ταναφέρουμε στην αν
θρω;τότητα τη γνώση εzείνων των ;τνευ
ματιzιιJν αληθεωJν που σ11μερα α;τοκα
λοί�με Θεοσοφία. Με το σπουδαίο της
;ταράδειγμα μ;τροστά μας. το καθψων
μας γίνεται απλό. Πρέπει να συνεχίσου
με το έργο ;του η Ε.Π.Μπ. ξεzίνησε. Αν
όzι με τη δικ1i της δύναμη, τότε με τον
ίδιο ενθουσιασμό, την ίδια αυτοθυσία
και την ίδια αποφcι.σιστικότητα.
Αυτός είναι ο zαλύτερος τρόπος για
νcι. εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε
cι.υτήν. Η Θεοσοφία δεν είναι νεκρ1i
ε;τειδ11 στεr.όμαστε δίπλcι. στη σωρό της
Ε.Π.Μπλcι.βάτσχυ. Ζει zαι πρέπει να ζει,
γιατί η cι.λήθεια δεν μπορεί να πεθάνει
ποτέ. Όπως αγcι.πάμε και σεβόμαστε πο
λύ την ηγέτιδά μcι.ς, στον ίδιο βcι.θμό και
η cι.φοσίωσή μcι.ς στο έργο δεν πρέπει νcι.
βcι.σίζεται στην πcι.ροδικ11 αφοσίωση σε μια προσωπικότητα, αλλά
στη στέρεα θεμελίωση ότι στην ίδια τη Θεοσοφίcι. μπορούμε να
βρούμε τις αιιι'Jνιες πνευματικές αρχές της ορθ1iς σκέφης, του ορ
θοί• λόγου και της ορθ1iς δράσης, οι οποίες είναι απαραίτητες για
την πρόοδο και την αρμονίcι. στην ανθρωπότητα.
Πιστεύουμε ότι αν η Ε.Π.Μπ. μπορούσε νcι. βρίσκεται εδώ, αυ
τό θα 11ταν το μ11νυμά της προς όλα τcι. μέλη της Θεοσοφικής Εται
ρείας. όzι μόνο σε όσους είναι παρόντες αλλά. και σε όλους όσους,
zωρίς διάκριση φυλ11ς, θρησzείας και φύλου, είναι μαζί μcι.ς σήμε
ρα με την καρδιά zαι τη συμπόνια τους. Θα μcι.ς έλεγε, όπως έχει
πει σε ;τοί.i.οvς α;τό εμάς, ότι μιcι. κcι.θu.ρή ζω11, ένα ανοικτό μυαλό,
μια cι.γνή zu.ρδιά, μια διψcι.σμένη δωνοια, μια αποκαλυμμένη
πνειιματικ1i αντίληψη, αδελφοσύνη για όλους, ετοιμότητα να διι'J
σετε ·ι.αι να ί.(1.βετε συμβουλή και οδηγία, μια θαρραλέα αντοχή
στις προσωπικέ; αδικίες, μια Ίενναία διαzήρυξη αρχιι'Jν, μια ατρό
μητη υπερ6σ;τιση όσων δέχονται r1.δικη επίθεση, zαι ένας συνεχής
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στόχος στο ιδανικό της ανθρώπινης προόδου και τελειότητας, την
οποία η μυστική επιστήμη (Gupta Vidya) απεικονίζει - αυτά είναι
τα χρυσά σκαλοπάτια στα οποία πατώντας ο μαθητής μπορεί να
ανέβει στο ναό της Θείας Σοφίας. Και τώρα, σιωπηλά, αφήνουμε
το σώμα της δασκάλας μας και επιστρέφουμε στον κόσμο της κα
θημερινότητας. Στις καρδιές μας πάντα θα έχουμε την ανάμνησή
της, το παράδειγμά της, τη ζωή της.
Ο πραγματικός θεόσοφος είναι αυτός που αναπτύσσει τις υψη
λές του ικανότητες και γνωρίζει πώς να τις χρησιμοποιήσει τη σω
στή στιγμή. Ορθή σκέψη, ορθό συναίσθημα, ορθή κρίση και ορθή
δράση είναι τα αναγνωριστικά σημεία ενός αληθινού θεόσοφου, ο
οποίος, χωρίς αμφιβολία, εργάζεται για την πραγμάτωση της
αδελφοσύνης που είναι το ιδεώδες μας. Όσοι από εμάς φέρουμε
δίκαια τον τίτλο του θεόσοφου, ας έχουμε καλά αυτά στο μυαλό
μας και ας ακολουθούμε το παράδειγμα της Έλενας Π. Μπλαβά
τσκυ, θυσιάζοντας τους εαυτούς μας για το καλό των άλλων. Ας
επικρατήσει στον κόσμο μας η απεριόριστη καλοσύνη προς όλα τα
όντα. Ας υπάρχει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, χωρίς
την πρόσμιξη συναισθημάτων αντιδιαστολής ή αντίθετων συμφε
ρόντων. Αν ένας άνθρωπος παραμένει πνευματικά σε αυτή την
κατάσταση ενόσω είναι σε εγρήγορση, είτε στέκεται, περπατά,
κάθεται ή ξαπλώνει, τότε το ακόλουθο ρητό γίνεται πραγματικό
τητα:
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ Α ΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ
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Ποίημα για την Αγάπη
Τζορντάνο Μπρούνο
Μέσα από σένα, ω Αγάπη,
βλέπω το επίπεδο της υφηλ11ς αλήθειας.
Εσύ ανοίγεις τις πόρτες από διαμάντι και βαθιά νύκτα.
Μέσα από τα μάτια μπαίνει η θεότητα Και από την θεά
γεννιέται χαι ζει, τρέφεται και βασιλεύει αέναα.
Πόση γη, ουρανό χαι κόλαση περιέχει, αντέχει.
Αληθινέ; ειχόνες απόντων πραγμάτων δείχνει.
Ξαναμαζεύει δύναμη που προχωρυ)ντας με κτυπήματα
αποχαλύπτει ό,τι είναι κρυμμένο, καθυ)ς την καρδιά ξεσκίζει.
Άχουσε λοιπόν, φτηνό πλήθος,
την αλήθεια που επαναλαμβάνω.
Τέντωσε τ' αυτιά σου σε λόγια που δεν εξαπατούν.
Άνοιξε, αν έτσι μπορείς, τα τρελά αλλήθωρα μάτια.
Την λες παιδί, τόσο αδύνατο χυ.ι μιχρό είναι το μυαλό σου.
Επειδή εσύ αλλάζεις τόσο γρ11γορα, νομίζεις ότι αυτή φεύγει.
Κυ.ι αφού δεν βλέπεις τίποτα,
J
ανα'(Κ(.ζεσαι να την πεις τυφλ11.
(llηy1j: Το llρffπo Σονfτο "De g/' 1/eι-οίι-ί Ι·'ιιωrί)
(Επιλογή: Κρυπτο}λίο Ιωοwίδου)
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ΘΑΝΑΤΟΣ: ΠΥΛΗ ΖΩΗΣ

Φόβος Θανάτου - Μύηση Θανάτου
Γνώση Θανάτου
Σταύρος Οικονομίδης
(Καθηγητής Αρχαιολογίας, μέλος της Θ.Ε.)
(Ομιλία σcη Στοά «Επίκουρος»)

Ασφαλώς σε πολλούς ο τίτλος φαντάζει αδιανόητος και ίσως ακό
μη και ειρωνικός. Ωστόσο οι περισσότεροι φροντίζουμε να αποφεύ
γουμε να αφιερώνουμε τον καθημερινό μας χρόνο για να μελετήσου
με το Θάνατο. Πόσο μάλλον να αντιληφθούμε την αιτία ύπαρξής του
και βεβαίως την όποια σχέση του με τη ζωή. Υπάρχει άραγε κάποια
αμφίδρομη σχέση μεταξύ ζωής και θανάτου, ή μήπως βρισκόμαστε
μπροστά σε μια ευθεία η οποία οδηγεί αποκλειστικά στο φυσικό τέ
λος των πάντων χωρίς παράλληλες δυνατότητες; Αυτή είναι η διαπί
στωση στην οποία οι περισσότεροι οδηγούμαστε στη σημερινή μονό
τονη εποχή της τεχνολογικής πεζότητας. Επίσης, τρομοκρατία θανά
του έχει μπολιαστεί στις ανθρώπινες κοινωνίες από σκοτεινά ιερα
τεία που ευαγγελίζονται το φως, ενώ στην πραγματικότητα έχουν
εδραιώσει την εξουσία τους ακριβώς σε αυτό το καθοριστικό προ
πύργιο ισχύος: στο Θάνατο ως μέσο ελέγχου των μαζών.
Ο θάνατος και το παρακείμενο οριστικό και αμετάκλητο τέλος της
πορείας της ανθρώπινης ζωής είναι το καλύτερο συστατικό στην
εδραίωση μιας μετά Χριστό θρησκείας. Και αυτός ο έλεγχος διαμέ
σου του θανάτου εξασκείται με τρόπο βάναυσο και εκβιαστικό. Ποι
οι είναι οι λόγοι που ο σημερινός δυτικός άνθρωπος φοβάται το θά
νατο περισσότερο από ποτέ; Ασφαλώς η απομάκρυνσή του από την
Εμπειρία Θανάτου (λόγω έλλειψης πολέμων, λιμών και μαζικών επι
δημιών). Ας μη γελιόμαστε. Αυτή την εμπειρία όλοι μας θα τη νιώ
σουμε κάποτε και τη νιώθουμε κάθε φορά που χάνουμε έναν δικό
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μας άνθρωπο. ffi'Y'ι'E\'ll 11 φι'λο. Ωστόσο στο δικό μας δυτικό κόσμο
αυτή η εμ.ι-τειρία δεν διαθέτει n1 σφοδρόn1τα που ενείχε πριν εκατό 11
διαzόσια χρόνια. όταν δηλαδ�i η ευρωπαϊκ1i κοινωνία βίωνε αλλε
πάιληλους πολέμους. σι,γχρούσεις κάθε είδους, α ιμ αn1ρές επανα
στάσεις, λ ιμούς. σιτοδείες και ασφαλιι:>ς μια καθηλωτικ1i και ωτίστευ
τη. για εμάς σήμερα. πρόωρη θ,rι1σιμότητα. Ο θάνατος τότε ψαν ένα
q,αινόμενο τόσο αγκω.ωμένο στην καθημερινόn1τα του δυτικού αν
θριι:>ποι�, ιι:>στε ίσως οι άνθρωποι να αφιέρωναν περισσότερο χρόνο
στη σκέψη τους για τα μεταφυσικά.
Ενώ όμως miμερα η τεχνολογικ11 πεζότητα μας αποκλείει από κά
θε φιλοσοφείν περί θανάτου. τότε η δυτικ�i κοινωνία είχε άλλους
φραγμού; για το θάνατο. Και αυτοί 11ταν φραγμοί θρησκευτικοί. Εξ
άμβωνα; οι ιερείς n1ς δις χιλιετούς θρησκείας τρομοκρατούσαν τα
πλ11θη με τη σκιά του θανάτου ως μέσο ελέγχου n1ς πίστης τους, επο
μένως και της πειθαρχίας τους. σε ένα θρησκευτικό σχ11μα που απέ
zλειε την όποια φιλοσοφία θανάτου πέραν n1ς «Άφεm1ς Αμαρτιών»
zαι της «Επουράνιας Λίrrρωσης» μετά θάνατον. Η ψυχαναγκαστικ1i
πειθuJ στην πίστη μιας ζω11ς άνευ φόβου θανάτου, μετά θάνατον, απο
zλείει την όποια ενασχόληmi μας με αυτόν σε επίπεδο φιλοσοφικό
zαι όχι πλέον θρησκευτικό. Τι γινόταν όμως πριν n1ν εγκαθίδρυση
zαι στερέωση n1ς δις χιλιετούς θρησκείας στον κόσμο; Και μάλιστα
στον δικό μας διrrικό κόσμο; Ποια ήταν η αντιμετώπιm1 που είχε ο
άνθρωπος '(Lα το θάνατο και ποια ήταν η πίστη του σχετικά με την φι
λοσοφιzά εξελιγμένη πορεία της ζωής, όταν ο θρησκευτικός δογματι
σμός απλ6. δεν υπήρχε;
Οι αρzαίοι , Θληνες είχαν μια περίεργη σχέση με το Θάνατο. Ο
περισσότερος zόσμος, οι «κοινοί θνητοί>>, πίστευαν σε μια μετά Θά
νατον ζω11 που ψαν όμως καταδικασμένη σε ένα φοβερό σκότος, σε
μιυ. ωτόλιrrη ησιyι.ία, σε μια καταδίκη όπου οι άνθρωποι διατηρούσαν
τη σzιιί. τους zαι τρέφονταν από τις προσφορές και τις χοές που έκα
ναν '(tα αυτούς οι εν ζωή σι"rιενείς τους. Μια ά)J,η διάσταση της με
ταθανύ.τια; ύπαρξης ΊtU. τους «zοινούς θνητούς» της αρχαίας Θλά
δα; 11ταν η Εσπερία Ν11σος των Μαzάρων, στην οποία αποβιβάζο
νταν οι Αξιομr_ί.zυ.ροι που έzαιραν μια zορυφαία εμπειρία μετά το πέ
ρας της θνητή; τους διάστασης. Η λαϊκή πίστη σε μια αντίστοιχη της
zριστιυ.νιzής zόiJJ.σης ήταν διαδεδομένη zαι στην αρχαία Ε)J.J.1.δα. Ο
Τάρταρος ή zοιi/2δα του Μυ.ρτυρίου στην οποία ήταν zαταδικασμέ-
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νες οι αμαρτωλές·ψυχές να ταλαιπωρούνται αιωνίως. Αλλά αιrτές εί
ναι δοξασίες λαϊκές στις οποίες πίστευε ο καθημερινός αρχαίος
Έλληνας θνητός. Θα ήταν επισφαλής η θεώρηση ότι η άποψη των
Ελλήνων για το θάνατο ήταν έτσι όπως παρουσιάζεται σε εμάς σήμε
ρα, μέσα από ταλαιπωρημένα και χρεωκοπημένα ιστορικά και «φιλο
σοφικά>> συγγράμματα.
Στη χώρα όπου γεννήθηκε η έννοια του Συμβολικού Μύθου, της
Φιλοσοφίας, των Μυστηρίων, των Μυήσεων, αυτές οι δοξασίες είναι
ανεπαρκείς για κάποιους θνητούς μεν αλλά όχι «κοινούς θνητούς».
Και μιλώ βεβαίως για τους ιδιαίτερους εκείνους ανθρώπους της Ελ
λάδας, οι οποίοι φιλοσόφησαν στην έννοια του θανάτου και κατόρ
θωσαν να ξεπεράσουν τα σύνορά της μέσα από τη στάση ζωής τους,
και μέσα από τον τρόπο με τον οποίο βίωσαν τη συνάφεια ΖΩΗΣ
ΘΑΝΑΤΟΥ. Όχι μόνο. Για εκείνους που δεν κράτησαν ζηλότυπα τις
φιλοσοφικές αναζητήσεις τους για τον εαιrτό τους, σαν μέλη σκληρού
και τρομοκρατικού ιερατείου, αλλά προσπάθησαν με κάθε μέσο να
τις διαλευκάνουν και για λογαριασμό των πολλών, «κοινών θνητών».
Ο θάνατος, ως αδελφός του Ύπνου, για τους Έλληνες, στους κόλ
πους των φιλοσοφούvτων Στοχαστών δεν αποτελούσε σε καμία περί
πτωση ένα τέλος, έναν τοίχο, ένα τέρμα, μια διαπαντός διακοπή. Αντι
θέτως ήταν πύλη για κάτι άλλο, ακόμη μεγαλύτερο, ακόμη σπουδαιό
τερο από την υλική ζωή, και ασφαλώς απαραίτητο συστατικό μιας συ
νέχειας, οδός και Ατραπός άλλων ζωών, όχι αποκλεισμένων πίσω από
τοίχους παραδείσων ή κολάσεων. Αν αναλογιστούμε την ιστορία των
νεότερων φιλοσοφικών ομάδων οι οποίες εμφανίστηκαν και ανδρώ
θηκαν μέσα σε εποχές άκρας καταστολής της φιλοσοφίας του θανά
του, στον χριστιανικό Μεσαίωνα και τα φεουδαρχικά μοντέλα της ευ
ρωπαϊκής κοινωνίας, τότε θα αντιληφθούμε σε όλο το μέγεθός της την
ανάγκη όλων μας, καταπιεσμένων από τον τρόμο του θανάτου που
μας έχει επιβληθεί εδώ και αιώνες, προς μια ουσιαστικότερη και βα
θύτερη προσέγγιση του αντικειμένου του καθημερινού τρόμου μας.
Η κληρονομιά που άφησε η φωτισμένη και αδέσμευτη από θρη
σκευτικούς δογματισμούς και φιλοσοφικές απαγορεύσεις ελληνική
αρχαιότητα, δεν αφορά αποκλειστικά την ανδρεία, τις πατριωτικές
αξίες και τα κατορθώματα σε τέχνη, πόλεμο, ηθική, αλλά κυρίως στην
αδέσμευτη και δίχως υστερικές φοβίες εποικοδομητική προσέγγιση
στην έννοια του θανάτου.
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Στην αρzαία εlληνικ11 κοινωνία υπ11ρχαν εσωτερικές ομάδες,
εταιρείες ή «σχολές», οι οποίες είχαν ως αποκλειστικό σκοπό τους
την εξήγηση του θανάτου και την προσέγγιση της σημασίας του μέσα
στο πλαίσιο της �ω11ς. Σε αυτές τις εσωτερικές κοινωνίες μπορούσε
να έzει πρόσj1αση όποιος απλά αποφάσιζε να ακολουθήσει έναν συ
γκαριμένο τρόπο ζωιiς, εγκαταλείποντας για ένα διάστημα την προ
σωπιz11 του ;ωθημεριν11 και ενστερνιζόμενος τα προστάγματα του
ενίοτε φιλόσοφου-«σχολάρχψ. Η επιλογή όσων επιθυμούσαν να
ενταzΟοίιν σε αυτά τα φιλοσοφικά κινήματα δεν γινόταν μέσω της
zοινωνιzής 11 οιzονομιz11ς ή άJ.λης διαδοχής. Το ίδιο το ενδιαφέρον
τους προ; μύηση στα μυστήρια του Θανάτου, ήταν εκείνο που τους
καθιστούσε ιzανοίις να συμμετάσχουν και να αντιλαμβάνονται τις με
ταψι•σιzές έννοιες που zαλοί1ντο να ερμηνεύσουν και να ενσωματιϊ,
σουν στο βίο τους.
Ο ίδιος ο μυοιΊμενος, μετά ωτό μια σειρά διαδικασι(JΝ, όψεJ..ε να
μετr_uλc.ϊ= ει τη σzέψη του χαι τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε το θ(.1να
το zαι τη ζωή. Αλυσιδωτά, ο τρόπος και η ι.rrάση ζωής του απέναντι
στο ψ,ιινόμενο του θανάτου περνούσε σε εκείνους με τους οποίους
σι.ετιζόταν. Επρόκειτο -rια μια δημοχρατική και φωτισμένη διαδικα
σία "(Υ(JΚJης, με μόνα κίνητρα την καη.1κτηση, μεριi<ή ή χ.αθολική, της
ένταξης τοι• ανf:Jρ(JJJToυ σε ένα πλαίσιο διαφορετιi<ό ωτό το καθημερι
νό, το α-rοραίο zω το περιορισμένο σε έμψuτους φόβους. Είναι 6 μως
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ο φόβος του θανάτου φόβος έμφυτος στον άνθρωπο; Μήπως ο φόβος
θανάτου στην πραγματικότητα δεν αποτελεί μια ορμέμφυτη, φυσική
ψυχολογική κατάσταση αλλά μια κοινωνική φοβία η οποία του έχει
επιβληθεί, χιλιετίες τώρα, από τους ταγούς των ιερατείων και από τις
μελαγχολικές και ύποπτες καγκελαρίες των κρατικών μηχανισμών της
κοινωνικής καταστολής; Σε τι θα διαχώριζε πραγματικά ένα αγρίμι
που νιώθει το θάνατο ως κάτι το επικείμενο κατά τη διάρκεια του κυ
νηγιού ή μετά από μια μονομαχία επικράτησης με έναν αντίπαλο, από
την ανθρώπινη γνώση και αντίληψη του υλικού του τέλους; Πρόκειται
για ερωτήματα που δύσκολα μπορούμε σήμερα και κάτω από τις δικές
μας συνθήκες ζωής να διαχωρίσουμε και κατανοήσουμε επαρκώς.
Ο άνθρωπος, ως ζώο της Φύσης, διαθέτει ασφαλώς το φόβο για το
θάνατο, ως μέρος του προσωπικού του εξοπλισμού για την προστα
σία του σε κατάσταση κινδύνου. Αυτός όμως ο φόβος σε ποιο επίπε
δο, σε ποια διάσταση οφείλει να ξεπεραστεί παράλληλα και ταυτό
χρονα με την εξέλιξη του ανθρώπου και τη διάκρισή του από τους άλ
λους, κατώτερους εξελικτικά φυσικούς οργανισμούς; Εκεί είναι που
κανείς θα έπρεπε να βαδίσει για να αντιληφθεί την ύπαρξή του ως
μέρος της Φύσης, αλλά όχι απλά ως μέρος μιας Φύσης η οποία έχει
δημιουργήσει οργανισμούς υλικούς τόσο διαφορετικούς και τόσο
ποικίλους εξελικτικά. Έτσι, οι ανθρώπινες κοινωνίες που επιζητούν
να διαχωρίζονται από τις ομάδες των απλών κτηνών και τις κοινωνίες
των αγριμιών, δεν θα όφειλαν να εντοπίζουν πολιτειακά, θρησκευτι
κά και φιλοσοφικά τη διάκριση που η ίδια η Φύση έχει ορίσει για τον
άνθρωπο; Το άνθρωπο πολίτη, τον άνθρωπο ως κοινωνικό και επι
κοινωνιακό ον, τον άνθρωπο ως δημιουργό τέχνης, ως μέρος μιας
Φύσης που ωστόσο τον έκρινε και τον κατέστησε ον ικανό να αντι
λαμβάνεται το θάνατο και τη ζωή του;
Ο θάνατος είναι, πράγματι, μια κατάσταση κατάλυσης της ύλης.
Είναι επίσης ένα τέρμα σε μια υλική, βιολογική ζωή. Τι θα μπορού
σαμε να πούμε το διαφορετικό όταν αντικρίζουμε οικείους μας να
φτάνουν στο τέλος της βιολογικής τους ύπαρξης και να ξεψυχούν
μπροστά στα μάτια μας; Τι θα μπορούσαμε να πούμε όταν χάνουμε
αγαπημένους μας νέους, γέρους, μεσήλικες, παιδιά και υπερήλικες,
όταν τους οδηγούμε στην τελευταία τους κατοικία; Τι θα μπορούσαμε
να πούμε όταν αντικρίζουμε εμείς οι ίδιοι το τέλος μας μέσα από μια
μακροχρόνια αρρώστια, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα χρόνου να
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αντιληφtJούμε n1ν ιλιγγιώδη πορεία μας προς το τέλος n1ς θ\•ηn1ς μας
ύπαρξης; Ο περιστασιακός τρόμος ωτέναντι στο δέος του θανάτου,
φυσικό κατάλοιπο ωτό n1ν εποχ11 που ο άνθρωπος συμβίωνε με τα
κτηνη και ειρωνικ11 κληρονομιά που μας άφησε η κοιν11, βιολογικ11
μας μοίρα με όλους τους φυσικούς οργανισμούς τους σι\υτω-τος, μας
καταλαμβάνει και μας ισοπεδ<Δνει. Μαζί με το φόβο των άρρωστων
και ω-ήμπορων γηρατειιi')ν έρχεται να προστεθεί και αυτός ο ανελέη
τος φόβος, ο ορμέφυτος του ανθρώπου για το πέρας της ύπαρξ11ς του
στον κόσμο αυτό, τον εμφαν11, τον χειροπιαστό και τον α\-τιληmό από
όλες μας τις ανθρώπινες αισθ11σεις.
Είναι μεγάλη η δύναμη που πολλές θρησκείες εξάσκησαν έ\-τεχνα
'(tα να κάνουν τον άνθρωπο να πιστέψει στη μετά θάνατο λύτρωmi
του. Στηρίζεται ακριβώς σε αυτή την ορμέφυτη κατάστ:αm1 πανικού
που χαρακτηρίζει και τα κτήνη όταν αυτά βρίσκο\-ται σε κίνδυνο. Εί
ναι η χειραγι/,γηση των πιο κτηνωδιi'Ν, των πιο βιολογικύJν και υλικιi'Ν
συναισθημάτων μας, για n1ν εξασφάλιση της ομαδοποίησής μας σε
κοινωνικά στερεότυπα υπακοής και άνευ όρων παράδοσης στ:ην
εξουσία. ΕδύJ ο άνθρωπος α\-τιμετωπίζεται σαν κηiνος που μόνο από
ύλη, νί χια, χαίη1 και δορά είναι φτιαγμένο. Είναι παράλογο και ταυ
τόχρονα διασκεδαστικό να αντιλαμβανόμαστε, ενίοτε, αυτή τη φά
σκουσα και αντιφάσκουσα στάση κάποιων θρησκειών απέναντι
στους πιστοίtς. Από τη μια τους αντιμετωπίζουν ως ψυχικά όντα τα
οποία μετά θάνατο θα «συνέλθουν» από κάθε είδους επίγειο φόβο
( αν είναι αρκού\-τω; άμωμοι και αναμάρτητοι βεβαίως), και από την
ά)j_η τους εξουσιάζουν διαμέσου των πλέον υ λικυJν φόβων με το φά
σμα του υί.ικού τους θανάτου. Σας προσκαλ,ιi'J να σκεφτείτε λίγο για
ποιο λό'(ο ί.έω αυτό που λέω. , Ισως κάποιοι να συμφωνήσετε.
Οι αρχαίοι, κάποτε, προσπαθιi'Λ-τας ακριβιi'Jς να ξεπεράσουν τους
βιοi.ο'(ικοί ς τους φόβους για το θάνατο και να διαχωρίσουν τις αν
θριiΊπινες κοινωνίες από τις αγέλες των ζιi'>ων, επινόησαν και εννόη
σαν το θάνατο από μια (J.ποψη μη άρνησής του. Η αποστροφή στο θά
νατο αι-τό τη μια και η φιί.οσοφική του προσέγγιση από την άι-λη, δια
;,:ωρίζουν και αι-τομαzρύνουν αισθητά τη σημερινή κοινωνία μας από
τις κοινωνίες των φιj.οσοφούντων περί θανάτου. Η διαφορά έγκειται
στην όποια προσπάθεια απομάκρυνσής μας από την ανυπαρξία συ
ναίσθησης και (_1.\-τΟ.ηψης του ίδιου του τρόμου ή, καλύτερα, πανικού
·ιια το θάνατο. Και αυτό μ.,-τορεί να πρα'(ματοποιηθεί επιηy.ι:ιf,ς μόνο
1

1
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μέσα από την περισυλλογή, την αναζήτηση, την περίσκεψη, το στοχα
σμό επί της αιτίας της ύπαρξης του θανάτου. Η σφαιρική θεώρηση
του απέθαντου σύμπαντος μέσα στο οποίο είμαστε αναπόσπαστα και
σταθερά μέρη, η συναίσθηση της παράλογης ύπαρξης πανικού στον
άνθρωπο για το θάνατο, όταν αυτό το σύμπαν αποδεικνύει περίτρανα
τον αέναο χαρακτήρα του μέσα από μια συνεχή ανακύκλωση των με
ρών του, η διαρκής και επαναλαμβανόμενη αντικατάσταση και απο
κατάσταση των στοιχείων του μέσα στην Τάξη εκ του Χάους, είναι τα
Χρυσά Κλειδιά που μας εμπιστεύεται ο Αρχιτέκτονας και Εφευρέτης
όλου αυτού που εμείς αποκαλούμε Κόσμο. Εναλλαγή μετά αποκατά
στασης, αέναη και διαρκής κίνηση, εξελικτική πορεία των πάντων,
ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ όπως την ορίζουν τα εκ
κλησιαστικά δόγματα, ροή και ευθεία πορεία. Στο βίο ενός ανθρώ
που, στην ανατολή και στη δύση, στην τακτική εμφάνιση των εποχών,
στην κίνηση των άστρων και των πλανητών, στην μέχρι λεπτομέρειας
ελβετικού ρολογιού λειτουργίας και σημασίας του παραμικρότερου
συστατικού στοιχείου του σύμπαντος.
Πίσω από τους τοίχους των σχολών των αρχαίων στοχαστών, των
μυστών του Θανάτου και των ερμηνευτών και λειτουργιών του Κό
σμου και της ανθρώπινης ύπαρξης, ορίστηκαν οι παραπάνω έννοιες.
Εκεί ορίστηκαν και οι μέθοδοι ανάτασης του ανθρώπου για μια απο
μάκρυνσή του από τα συναισθήματα πανικού που διακρίνει τα κτήνη.
Εκεί συντελέσθηκε η μεγαλύτερη ανακάλυψη που κατάφερε ποτέ ο
ανθρώπινος νους να αποκαλύψει: Την ψύχραιμη προσέγγισή του
προς το βιολογικό του θάνατο. Και πώς άραγε έγινε αυτή η προσέγγι
ση; Και πώς αναπαράχθηκε και διδάχθηκε στους νεότερους στοχα
στές; Και πώς εμείς σήμερα ξέρουμε για αυτή την προσέγγιση και αυ
τό το επίτευγμα πολιτισμού; Ασφαλώς σήμερα έχουμε λησμονήσει
πολλές από τις ζωτικές διδασκαλίες αυτών των σχολών σκέψης. Μετά
από αλλεπάλληλα κτυπήματα καταστροφής και εκμηδένισης αυτών
των διδασκαλιών, η ανθρωπότητα, η σκεπτόμενη και στοχαζόμενη
ανθρωπότητα βεβαίως προσπάθησε με κάθε τρόπο, σε πορεία σκο
τεινών για το φιλοσοφικό στοχασμό αιώνων, να ανακάμψει και να
πλησιάσει το ζήτημα της φιλοσοφικής προσέγγισης του υλικού τέ
λους. Κρυφά και μυστικά, οι νεότεροι μύστες του πνεύματος επιχεί
ρησαν να ασκήσουν όσες σωζόμενες διδασκαλίες μπόρεσαν να περι
συλλέξουν από τα συντρίμμια που άφησαν πίσω τους οι ορδές των
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θρησzει'Τιzu':ιν βανδάλων. Τι πραγματικά είναι εκείνο που θέτει τον
άνθρωπο σε προσωπιz11 σχέση με το θείο; Ασφαλιύς είναι η μεταφυ
σιzή σ;έση που μπορεί να υπάρχει πέρα ωτό τα όρια n1ς υλικότητας.
Ε,,ίση; είναι η γνιί)ση. Ποια γνu':ιση; Η συνειδητόn1τα n1ς ύπαρξης
zατ' αρzάς και η συνείοηση των πραγμcιτων σε όλο τους το εύρος
έπειτα. Αιrτ11 είναι η γνιί)ση για n1ν οποία μίλησε κάποιο στοχαστικό
zίνημα λίγους ωιίΝες πριν n1ν εμφάνιση του χριστιανισμού. Η περι
φρονητιz11 στάση ζω1iς στον υλικό θάνατο ο οποίος απορρίπτει και
αναστΟλει n1 δημιουργικ11 σκέψη περί των εσωτερικιδν ερωn1μάτων.
Η διαπίστωση της θνητόn1τας και η εγρήγορση της σκέψης στα
σzοτεινά. για τους ανθρώπους σημεία n1ς πνευματικότητάς τους.
Εψ5σον ο υλικός θά.νατος διατελεί μέσο καταστολ1iς της πνευματικής
διορατικής σzέψης, εφόσον αυτός χρησιμοποιείται ως όργανο φόβου
και θρησκευτιzού εκβιασμού, τότε η μόνη οδός κατάλυσης αυτού του
ψ5βου για μια εδραιωμένη και σταθερ11 πορεία στη γνιί)ση είναι η
αποδοχή του. Η αληθιν11 γνu':ιση δεν αποκαλύπτεται μέσω της ανά
γνωσης. Είναι αποκλειστικά. βιωματική και η εγκυρότητά. της (.(JΤΟδει
zνί,ετω μόνο μέσω n1ς απόλυτης αποδοχ1iς της, εμπρά.κτως, n1 στιγμή
του υί.ιzού θu.νά.του. Η γνu'>ση ταυτί�εται επομένως με το θά.νατο, και
αυτός από φόβητρο μετατρέπεται σε διά.μεσο γνu':ισης. Μετατρέπεται
επίσης zαι σε οροθέσιο u)j,.,ά όχι σε πέρας.
Ο Συ μ β λ ι
ο κός Θάνατος
: Η σω

στή zρήση του θανάτου στη μύηση
της γνu'>σης ψu.ν ένα μεγάλο βήμα
στην zατu.νίzησ11 του από τους u.ρ
zu.ίους στοzu.στές. Νιzούμε εzείνο
που μας ορίζει και μας περί-ορίζει.
, Ετσι ερzόμu.στε μπροστά., κατu.ντι
Ζ(Jύ στη θέα του f:Ju.νά.του zω συμ
βοί.ιzr1 θανατωνόμαστε Ίlα νu. δια
λευκάνουμε το μυσηiριο που τον
περιβάίλει. Ο Συμβοί.ιzός Θάνατος
11τu.ν μιu. πεπατημένη που αzοί.ού
f:Jησε πi.11θο; μυστu'J\'. Αι'Τός γινόταν
u.ντιί.ηπτό; ακόμη ;ι.ω σε ί.αϊκές
Ίt0ρτέ; τη; u.ρzαιότητας και είzε
ί,ειτοt'QΊία διδαzτι-ι.ή. Ο Άδωνις πε-
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θαίνει και αναστάίνεται για να αποδείξει στον πολύ κόσμο την ανυ
παρξία του πνευματικού θανάτου. Ο Όσιρις εκτελείται και μετατρέ
πεται σε σύμβολο πίστης στην απέθαντη, πνευματικά, φύση του αν
θρώπου. Η Περσεφόνη χάνεται στα έγκατα της γης, στα βασίλεια των
υλικών θανάτων για να επιστρέψει πνευματικά σαν αληθινή Θεά της
ψυχικής Άνοιξης. Ο Ηρακλής σπάζει σε συντρίμμια τις πόρτες του
προαιώνιου φόβου των μη εξελιγμένων θνητών για το θάνατο, και
περνά ως μύστης στην αντίπερα όχθη της υλικής του διάστασης. Ο
Ορφέας βλέπει τι υπάρχει πίσω από τα παραπετάσματα της υλικής
θνητότητας, έστω και σύντομα. Μύστες αρχαίοι τόλμησαν να εξιχνιά
σουν τα σκότη του πέρατος. Άγνωστα πλέον στους πολλούς ανθρώ
πους τα προϊόντα των κατορθωμάτων τους αλλά, κατά κάποιο τρόπο,
γνωστές σε κάποιους στοχαστές που μυήθηκαν (και μυούνται) στο
Μυστήριο της γνώσης του Θανάτου.
Τα εμπόδια που βρίσκονται στο δρόμο των μυήσεων στο θάνατο
είναι εκείνα που χαρακτηρίζουν την Εσωτερική Παράδοση, την μυη
τική διαδικασία. Μια διαδικασία που συνοδεύεται από πνευματική
ταλαιπωρία. Αυτά τα εμπόδια δεν περιορίζονται απλά σε τελετουργι
κές πρακτικές αλλά εμπνέουν μια ειλικρινή ψυχική διάθεση και μια
εσωτερική πεποίθηση στην ψυχική απολύτρωση από το φόβο του θα
νάτου. Η εσωτερική διαδρομή υφαίνεται μέσα από όλο και σκληρό
τερα εμπόδια, τις υλικές αναστολές και τους φόβους της απόσπασης
της ψυχής από την ύλη.
Έτσι, όποιος κάποτε αποφασίσει να διδαχθεί την υπέρτατη γνώ
ση, τη γνώση του ψυχικού θανάτου και τη σχέση του με τον υλικό θά
νατο, θα πρέπει να εξοπλισθεί με αποφασιστικότητα έναντι της υπερ
πήδησης των αναστολών που του έχει εμφυσήσει και εμπεδώσει η
κοινωνία, το κράτος του φόβου, οι, στην πραγματικότητα, υλιστικές
θρησκευτικές δοξασίες. Πρόκειται ασφαλώς για εκείνο που οι αλχη
μιστές κάποτε αποκάλεσαν μετατροπή, όχι υλική αλλά δια της ύλης
ψυχική μετατροπή σε κάτι ελεύθερο και εξαγνισμένο από τις επίγειες
προκαταλήψεις. Έτσι, προηγείται η διάλυση (θάνατος) της τήξης (με
τουσίωση), η μετατροπή της αποτελμάτωσης, το χημικό albedo πριν
το nigredo για την τελική απόκτηση του rubedo. Το τάσι με το ανάμει
κτο γλυκό και πικρό στοιχείο της ζωής και του θανάτου, το οποίο δεν
είναι άλλο από το complexion oppositorum, η ένωση των αντιθέτων, η
περιπλοκή των ψυχικών καταστάσεων με τους υλικούς φόβους και ο
εξαγνισμός των πρώτων από τη διαφθορά των δεύτερων.
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Σύμq;ωνα με μια ωτό τις περιορισμένες yνιύσεις που έφθασαν στις
μέρες μας από τα χρονικά των αρχαίων φιλοσόq:ων, η μυητικ11 βιωμα
τικ11 εμπειρία του θανάτου είναι η κατάσταση εκείνη, σύμφωνα με n1ν
οποία η έμφυτη αJΜ λησμονημέ\rιl αρχέγονη πνευματικόn1τα θεωρεί
όλα τα πλάσματα και τα φυσικά δημιουργήματα ως ομογε\'Ι), δηλαδ11
ως μέρη μιας και μοναδικής ουσίας με ομογεν11 ποιόn1τα και σύσταση.
Αυτό σημαίνει ότι η μύηση στο θάνατο και η κατανίκηση του φόβου
προς αυτόν ωτοτελεί το πριδτο β11μα που παύει τον φυσικό άνθρωπο,
τον κn1νώδη άνθρωπο, και δημιουργεί τον άνθρωπο του πν εύματος. Η
μυητική διαδικασία ε,ιJΤροσωπεί το εντυπωσιακό εξελικτικό β11μα, με
το οποίο ο άνθρωπος υπερνικά το βάρος της υλικ11ς του ύπαρξης και
ωτοκτά μια πιο ανοικni και ευρεία άποψη του εαυτού τους ως πνευ
ματική φύση και μέρος μιας κοσμικότητας αόρατης υλικά. Ο άνθρω
πος του αόρατου αυτού υλικά κόσμου, λέει ο J.Serνier, είναι ένας μύ
στης με n1ν ετ υμολογικ1i έννοια του όρου. Είναι η εμπειρία της μετά
βασης ωτό το υλικό στο πνευματικό πεδίο, η οποία ενδυναμιϊ>νεται μέ
σω της κατάλυσης του LΟ',(υρότερου υλικού φόβου.
Η θείωση του ανθρu':ιπου, η μέθεξη σε μια άφοβη, άχρονη, ανέγγι
zτη ωτό επίΊ'ειες κοινωνικές προκαταJ,ήψεις πνευματικόn1τα, είναι
και το ωτοτέλεσμα της μυητικ11ς-εσωτερικ11ς πορείας με την οποία ο
άνθρωπος έzει τη μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψει τη γνu')ση της
πνευματικής του ταυτότητας στο σύμπαν. Όπως σοφά λέει ο Αθανά
σιος Κίρχερ, αυτή η γνωστική εμπειρία υπερβαίνει κάθε κοινή λογική
και έzει ανάγκη από ειδικά εργαJ,εία: Τη λογική των συμβόλων, το
αποι:μιτικό λεξιλόγιο και το νόμο της εναντιοδρομίας. Στηρίζεται
στην αρχή της περιπλοκής των αντιθέτων όπου ό,τι έπεται αναμιγνύε
ται με ό,τι προη'(είται, και αντιθέτως. Σύμφωνα με την εναντιοδρομία
του Ηράκλειτου, καθετί πορεύεται προς το αντίθετό του. Είναι η ορ
'(ανωτική λειτουρ-rία των αντιθέτων. Θάνατος-Ζωή, Ζωή-Θάνατος.
Καθετί ξεπηδά, κάποτε, απέναντι στο αντίθετό του, περιπλέκεται με
αυτό και σύμψJJνα με το νόμο της κίνησης επαναλαμβάνεται κάτω
από διαφορετικές περιστάσεις.
Όπως αντιί.αμβάνεmε, η λο'(tκή της εσωτερικής σκέψης δεν έχει
καμία αποί.ιΎτω; σzέση με την επιστημονική. Πράγματι, αυτή ξεπερνύ.
τη διακριτότητα και την απορροφά σε ένα σι:μιιρικό σύνολο στοιχεί.ων
μέσα στο οποίο ενσωματu'Νεται το ον ;,ι.c...ιι η ύπαρξη. Επομένως η μύη
ση στο θύ.νατο πετ υχαίνει τη βαΗύτερη μετωλαξη του μύστη, μετωj,α-
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ξη ψυχολογική, η Όποία με τη σειρά της μετατρέπει την προσωπικότη
τά του ανακαλύπτοντας σε βαθύτερα επίπεδα συνείδησης μια άλλη
προσωπικότητα, εξαγνισμένη από το φόβο για το θάνατο και από τους
περιορισμούς με τους οποίους αυτός ο φόβος φυσικά ή εμβόλιμα έχει
κατορθώσει να διαστρεβλώσει την άποψη των πραγμάτων.
Κάθε θάνατος αποτελεί μύηση σε αυτόν. Είτε είναι δικός μας είτε
άλλων. Κάθε θάνατος, συμβολικός, μυητικός, εννοιολογικός, ιδεολο
γικός, θρησκευτικός, φιλοσοφικός, αποτελεί μια Πύλη. Πύλη η οποία
οδηγεί στην κατάλυση των πραγμάτων που προηγούνται και στην εν
δεχόμενη ανασύνταξη πραγμάτων που έπονται. Ο υλικός θάνατος εί
ναι εκείνος που απασχολεί περισσότερο τον υλικό άνθρωπο. Επάνω
του στηρίχθηκαν καταπιεστικές θρησκείες και βάσισαν τον τρόμο της
τιμωρίας και της εκμηδένισης. Αποτελεί χαρακτηριστικό πέρας για τη
σύγχρονη εποχή μας από το οποίο έχουμε αποξενωθεί. Αποτελεί και
χαρακτηριστικό μιας κρίσης πνευματικής του σύγχρονου ανθρώπου.
Το τέλος σε μια «χαριτωμένη» ζωή διακοσμημένη αποκλειστικά με
υλισμό, την οποία δυσκολευόμαστε να εγκαταλείψουμε. Ωστόσο ο
θάνατος, ως δεύτερος πόλος στο σχήμα Ζωή-Θάνατος στην πνευματι
κή προσέγγιση που επιτυγχάνει η φιλοσοφική σκέψη, δεν είναι τίποτε
από τα παραπάνω. Είναι απλά ένας σταθμός στην εξέλιξη των πραγ
μάτων χωρίς τον οποίο η εναλλαγή, η μετατροπή, η μετουσίωση, θα
φάνταζαν πράγματα ανύπαρκτα.
Η απομάκρυνση της σκέψης από το ζήτημα της γνώσης του εαυ
τού και της συνειδητότητας, μας αποκλείει από την αντίληψη της θέ
σης μας σε ένα σύμπαν φτιαγμένο για να θανατώνεται και να ανα
σταίνεται αενάως. Μας αποκλείει από την ολική θέαση της θέσης μας
σε αυτό το σύμπαν και την ουσιαστική αξιολόγηση της θνητότητάς
μας. Ο μικρόκοσμος μέσα στον οποίο διαβιώνουμε όλοι, μας προκα
λεί αισθήματα παράλογου ξαφνιάσματος στο δέος του θανάτου. Η
αποπνικτική κατάσταση στην οποία περιερχόμαστε λόγω της απα
ξίωσης της ψυχικής διάστασής μας, μας καθιστά ανίκανους προς στο
χασμό και ψύχραιμη αντιμετώπιση ενός φαινομένου παρεξηγημένου
από τον αγοραίο άνθρωπο. Και δυστυχώς τα εξωτερικά και ρηχά
φαινόμενα απορροφούν, περισσότερο από ποτέ, την όποια απομέ
νουσα εσωτερικότητά μας. Κάτω από αυτό το πρίσμα, ο θάνατος
μπορεί να είναι πραγματικά μια Πύλη Ζωής.

ιϊ
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Επιστημονική και
Υπέρ-Επιστημονική Λογική
Δρ. Νικόλαος Χαρακάκος
(Μέλος της Θ.Ε. Καθηγητής Θεολογίας-Θρησκειολόγος
Διδάκτωρ Θεολογίας και Φιλοσοφίας
Αντιπρόεδρος της Πανελλ,ίνιας Ένωσης Λογοτεχνών
Η ίδια η δομή της επιστημονικής γνυJσης αρνείται την περιορι
στι;οi διάσταση του απόλυτου στην ερευνητικ11 διάστασ11 της. Εφό
σον στηρίζεται αυτή καθ' εα υτή η επιστημονικ11 συμπερασματολο
γία στη λογική αλληλουχία παρατήρησης και πειράματος, ποτέ δεν
μπορεί να «απολυτωτοιεί» το λογικό υπόβαθρό της. Μια τέτοια
απολυτοποίηση οδη'(εί την επιστημονική έρευνα στην αυτοαναίρε
σή της. Απολυτοποιούμενη, παϊiει να είναι αγνή αναζήτηση της
γν(J)σης. Σε αυτή την παραλογική παγίδα πέφτουν αρκετοί επιστή
μονες zωρίς ηθική και υπερβατική θεμελίωση των γνωστιΚ(J)V συ
νιστωσ(JJν της σκέψης τους.
Η επιστημονική γνυJση καταργεί την ίδια τη λογική αφετηρία
της όταν αυτου.ναγορεύεται υ.πό zειρισηiς της σε «υπέρτατη αλή
θεια». Όταν εκΒιάζει, τρόπον τινά, την έννοια της λογικής να υπα
zθεί στην υ.υθυ.ίρετη ιδεολο'(ίυ. του επιστήμονυ.. Γιατί κάΗε αυθαί
ρετη zρήση της επιστημονικής εμπειρίας παύει να είναι αυτόνομη
γν(J)ση. Παραθεωρείται και μετυ.στοιzει(JJνεται σε ιδεολογία. Η
επιστήμη όμως δεν ιδεοί.ογικοποιείται. Μόνο υφίσταται για να
παρατηρεί, να πειραματίζεται, νυ. εξά'(ει αναιρέσιμα συμπερά
σματυ.. Η i.ο-ιιzή δομή της από μόνη της υ.ποτρέπει πϊωης <ρύσεως
παρατηρήσεις της zu.ι ·,ωτυ.zρήσεις της. Η επιστημονική γν(JJUη
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έχει το δικαίωμά να ερευνά το Υπέρλογο. Δεν πρέπει όμως να
έχει την αξίωση να διατείνεται δια εκπροσώπων της ότι έχει εξα
σφαλίσει προσπέλαση στο Υπέρλογο. Όπως είναι αυθαίρετη η
ψευδό-επιστημονική «κρίση» ότι δεν υπάρχει Υπέρλογο, επειδή η
ατελής ανθρώπινη λογική, έστω και στην επιστημονική διάστασή
της, αδυνατεί ακόμη και να το ψαύσει.
Η σαφής και έγκυρη επιστημονική γνώση, η φερέγγυα επιστη
μονική έρευνα υπό την εργαστηριακή και πειραματική, αλλά πά
ντοτε εμπειρική, μορφή της παραδέχεται το Άγνωστο και αναγνω
ρίζει την αδυναμία της να εισδύσει στο Υπερβατικό. Ο αναγνωρι
σμένου κύρους θετικός επιστήμονας μεριμνά για την ουμανιστική
διοχέτευση της γνώσης. Ο εγωκεντρικός επιστήμονας, ας προέρ
χεται άπό τις θετικές επιστήμες, αντικαθιστά το εργαστήριο με το
υπέρ-μεγεθυμένα εγώ του. Επομένως δεν μπορεί να γίνεται πνευ
ματικός και κοινωνικός ηγέτης, ούτε να θεωρείται πνευματικός
καθοδηγητής. Ο επιστήμονας, όταν ομολογεί την αδυναμία του να
προσεγγίσει το Υπερβατικό, είναι συγχρόνως και δυναμικός εσω
τερικός φιλόσοφος. Αρχίζει να ανακαλύπτει μυστικούς πνευματι
κούς δρόμους εσωτερικής υπαρξιακής αναζήτησης, που υπερβαί
νουν την απλή επιστημονική λογική. Αρχίζει έτσι να μυείται στην
Υπέρ-επιστημονική Λογική.
Η Υπέρ-επιστημονική Λογική είναι το Κέλευσμα του Αόρατου,
αλλά ενίοτε θαυμαστού, Πνευματικού Κόσμου να υπερβούμε τη
συμβατικότητα των λογικών αυτοπεριορισμών μας. Με την Υπέρ
επιστημονική Λογική διανοίγονται οι Μυστικές Πύλες του Άγνω
στου. Μας δίνεται η ευκαιρία να βρούμε αρχικά τον μυστικό εαυτό
μας, και μετά να γίνουμε πνευματικοί ανιχνευτές του επιστημονικά
και λογικά Απρόσιτου. Όταν υπερπηδούμε την εγωιστική λογική
μας, τότε το ίδιο το Υπέρλογο μας προσκαλεί στο σαγηνευτικό μα
γικό κόσμο του. Η Υπέρ-επιστημονική Λογική έχει τους Διδασκά
λους της, τις Απόκρυφες Συντεταγμένες της, τις Ειδικές Έρευνές
της. Είναι Λογική, γιατί δεν καταργεί τη συμβατική λογική αλλά
προχωρεί στον υπερκερασμό της, χάριν της ανέλιξης του ανθρώπι
νου πνεύματος στις ύπατες σφαίρες της κοσμικής τροχιάς. Στον
υπερκερασμό της προς όφελος της ένωσης του μακροκοσμικού μυ
στηρίου με την μικροκοσμική υπέρ-εμπειρική πραγματικότητα.
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ΤΑ ΚΑΒΕΙΡΙΑ ΜΥΣΤΉΡΙΑ
Αθανάσιος Πάλλης
(Μfλος της Θ.Ε.)
Ποιοι ήταν οι Κάβειροι;
Για τα Καβείρια μυση1ρια σώζονται οι λιγότερες ίσως πληρο
φορίες σε σχέση με τα άλλα ελληνικά μυστήρια. Για τους εκεί τι
μώμενους θεούς πολλοί έχουν πει ότι είναι οι ίδιοι οι Κάβειροι,
αλλά δεν μπορούν να μας πουν ποιοι ήταν οι Κάβειροι στην πραγ
ματικότητα. Είναι απροσδιόριστος τόσο ο αριθμός όσο και τα ονό
ματα τους, και έτσι η σύγχυση γύρω από την προσωπικότητα τους
αυξάνει συνεχώς. Στις αρχαίες πηγές υπάρχουν αρκετές εκδοχές
σχετικά με την προέλευση τους, με επικρατέστερη την εκδοχή ότι
είναι μια ομάδα χθονίων θεοτήτων Θρακοπελασγικής προέλευ
σης, δαίμονες και παιδιά του Ηφαίστου, του θεού της φωτιάς και
των τεχνιίJν.
Άλλοι έλεγαν πως οι Κάβειροι είναι: η Μεγάλη Μητέρα, η μη
τέρα γη (στην τοπική γλ(JJσσα λεγόταν Αξίερος, ταυτίζονταν με την
Δήμητρα και την αποκαλούσαν Ηλέκτρα, Λαμπρή, Στρατηγίδα
και Ηγέτιδα), ο σύζυγός της Κάδμιλος, θεός της γονιμότητας που
πολλές φορές ταυτίζονταν με τον Ερμή, γιατί τα σύμβολα του (το
ιερό του ζu'io, ο κριός, που συμβόλιζε τη γονιμοποιό δύναμη και
τον αρχηγό ποιμένα, καθ(JJς και το φιδοκέφαλο κηρύκειο του)
βρέθηκαν χαραγμένα σε νομίσματα και σε επιγραφές του Ναού.
Άλλοι λένε πως ήταν δύο άρενες δίδυμοι θεοί και τους συνέδε
αν με τους Διόσκουρους, άλλοι πάλι πως οι θεοί ήταν τρεις και
πως τα τοπικά ονόματα τους Αξίερος, Αξιόκερσα και Αξιόκερσος
υποδήλωναν ότι ήταν η Δήμητρα, η Κόρη και ο Ερμής. Άλλοι προ
σθέτουν και τον Άδη, την Εκάτη, τη Ρέα, τους Κορύβαντες, τον
Ουρανό και τη Γαία. Ακόμα και η Αφροδίτη, που ίσως είναι αυτή
που παριστάνεται σε περίεργα τρίμαστα γυμνά ειδ(JJλια που βρέ
θηκαν στις ανασκαφές, φαίνεται να θεωρείται πως ανήκε στους
Κάβειρους. Αυτή η πολυπροσωπία που υπάρzει στην λατρεία των
Καβείρων οδη'{εί στη σκέψη πως στα μυστήρια της Σαμοθράκης
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φανερώνονταν η γενική και απρόσωπη θεωρία για την θεότητα
που υπάρχει και στα Ορφικά μυστήρια (που ο Θεός προσφωνείτε
«Μέγα πνεύμα», «Μέγας Ελευθερωτής», «Μεγάλη ψυχή του κό
σμου», «Λόγος»).
Ο Όμηρος αναφέρεται στην Σαμοθράκη με το επίθετο «Ζα
θέη» δηλαδή Σεπτή και Αγιότατη και επίσης την ονομάζει Ιερή χώ
ρα Σαμοθράκη, όπου οι τελετές προκαλούν ρίγος φόβου, γίνονται
για χάρη των θεών και είναι απόρρητες για τους κοινούς θνητούς.
Στην λατρεία των Καβειρίων μυστηρίων πρωτεύοντα ρόλο έπαιζε
το πυρ, η φωτιά, από όπου φαίνεται πήραν το όνομα τους ενώ η
εσωτερική διδασκαλία ήταν η γέννηση και η αναγέννηση του αν
θρώπου. Οι κάτοικοι της Λήμνου, της Ίμβρου και της Σαμοθράκης
ταύτιζαν τους Κάβειρους με τον Πρωτέα, που προσωποποιούσε τη
θάλασσα και το «ηφαιστειώδες πυρ», του οποίου κύρια θεότητα εί
ναι ο Ήφαιστος, ενώ ο Παυσανίας γράφει ότι ο Προμηθέας και ο
γιος του Αιτναίος λατρεύονταν ως Κάβειροι στη Βοιωτία.
Η αρχή της τελέσεως των Καβειρίων μυστηρίων χάνεται στα
βάθη της ελληνικής προϊστορίας αλλά και εδώ πάλι οι απόψεις διί
στανται. Ο Ηρόδοτος υποστηρίζει ότι η λατρεία των Καβcίρων
ήταν αυτόχθων μυστηριακή λατρεία των Πελασγών. Πιο συγκεκρι
μένα αναφέρει ότι στη Σαμοθράκη, όπου τελούσαν τα Καβείρια,
κατοικούσαν Πελασγοί, και ότι οι Αθηναίοι πρώτοι από όλους τους
Έλληνες ήρθαν σε επαφή με τους Πελασγούς της Σαμοθράκης, τα
αγάλματα του Ερμή με τον φαλλό του στραμμένο προς τα πάνω και
τη λατρεία των Κάβειρων, όταν οι Πελασγοί μετοίκησαν στην Αττι
κή και άρχισαν να θεωρούνται και αυτοί Έλληνες.
Οι επιφανέστεροι των Ελλήνων λέγεται ότι είχαν μυηθεί στα
Καβείρια μυστήρια. Κάποιοι εξ αυτών ήταν ο Αγαμέμνων, ο Οδυσ
σέας, αλλά και άλλοι Έλληνες που έλαβαν μέρος στον Τρωικό πό
λεμο. Επίσης, σύμφωνα με την μυθολογία ο Ορφέας, ο Ηρακλής, ο
Ιάσων, οι Διόσκουροι Κάστορας και Πολυδεύκης, και οι αρχηγοί
της Αργοναυτικής εκστρατείας, είχαν μυηθεί στα μυστήρια των Κα
βείρων στη Σαμοθράκη. Ο βασιλιάς Φίλιππος ήταν μυημένος στα
μυστήρια της Σαμοθράκης, όπου και γνώρισε την Ολυμπιάδα, την
μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που ήταν ιέρεια των Καβείρων.
Φυσικά, και ο Μέγας Αλέξανδρος μυήθηκε στα Καβείρια Μυστή
ρια όπως και ο Ηρόδοτος αλλά και ο Πυθαγόρας.
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Στα μυσηiρια γίνονταν δεκτοί όλοι οι άνθρωποι ανεξαρη1τως
φυλής, φύλου και ;ωινωνικ11ς τάξεως, ακόμη και οι δούλοι, αρκεί
να μην επιβαρύνονταν με ανόσιες πράξεις. Σκοπός των μυστηρίων
ήταν να απομακρύνουν το φόβο του θανάτου και να αποκαλύψουν
αι<iΝιες αλ11θειες που σχετίζονται με την τύχη της ψυχ1iς μετά το
θάνατο. Η αποκάλυψη των τεκταινομένων κατά τη διάρκεια τέλε
σης των μυστηρίων επέφερε την ποιν11 του θανάτου. Επίσης, κάτι
ακόμα που διαφοροποιεί τα μυσηiρια σε σχέση με όλα τα αλλά
ήτα ν ένας ρητός και απαράβατος όρος που υπ11ρχε και τον συνα
ντάμε μόνο εδ<i>. Βασική και απαραίτητη προίΊπόθεση και προπα
ρασκευαστικό στάδιο της μυ11σεως ήταν η φυχικ11 κάθαρση του αν
θρώπου :που ζητούσε να μυηθεί, η εξομολόγηση. Γι· αυτόν τον
σκοπό υπήρχε ένας ειδικός ιερέας γνωστός ως Κόης, ο οποίος
άκουγε τον εξομολογούμενο και είχε το αξίωμα να εξαγνίζει ακό
μα και τον φονιά που μετάνιωνε για την πράξη του. Έτσι, εκτός
από τη λατρευτική και θρησκευτική έννοια, βλέπουμε πως τα μυ
στήρια της Σαμοθράκης είχαν φιλοσοφικ1i βάση και χαρακτήρα
κοινωνικής αρετής.
Ύστερα από την εξομολόγηση και την έγκριση του Κόη και
των Ανακτοτελεστ<iη1 ο κατηχούμενος μποροίισε να προσέλθει
στην τελετή της μωiσεως. Πιστεύεται πως η μύηση γινόταν νύχτα,
με το φως των δαδιιΔν και των λυχναρι<i)\Ι των μυημένων που πα
ραβρίσκονταν στην τελετή. Πολλά λυχνάρια που βρέθηκαν στις
ανασκαφές είχαν χαραγμένο το γράμμα Θ, δηλωτικό των Μεγά
λων Θε<i)\Ι, αλλά και στους τοίχους του Ιερού υπάρχουν πολλές θέ
σεις για τοποθέτηση δαδω'>ν. Ο μυούμενος καθόταν πάνω σε θρό
νο, γι' αυτό και η τεί.ετή λεγόταν «θρονισμός». Φαίνεται πως σ'
αυτό το στάδιο οι μυοί ντες zόρευαν γύρω από τον μυούμενο. Πολ
λές μαρτυρίες, και κυρίως του Πλούταρχου, υπάρzουν γι' αυτή τη
φάση της τελεηiς. «Καθάπερ ειι;JΘασιν εν τω καλούμενο Ηρονισμό
καθίσαν-τες τους μυουμένους οι τελούντες κύκλω περιzορεύαν».
Ύστερα από τον θρονισμό ο ιερέας οδηγούσε τον μύστη στο
άβατο του Ιερού, και εκεί το νέο μέλος είχε την εποπτεία Κ(iποιας
ιερής αναπαράστασης με πιθανό αντικείμενο την έκφραση κοσμο
γονιχu'ιν ιδει;J\' στις όποιες πρι;ηευε η μυστηριι;Jδης γενεαλοΊία.
Έτσι έφθανε στο βαθμό της εποπτείας. Μπροστά στο άβατο του
Ιερού ι•:πήρzε ε:πι"(ραφή, :που αποχr..ίi.υψε η υ.ρ;,:αιολογιχή σχαπά
νη, χαι :που ωτα"(όρευε με ί.ιτό u)j/1 απόλυτο τρόπο την είοοδο:
,

1
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«Αμύητον μη εισιέ
ναι». Αργότερα, με
την προσέλευση και
των Ρωμαίων στα μυ
στήρια, προστέθηκε
απαγορευτική επιγρα
φή και στα Λατινικά.
Στον καινούργιο μύ
στη προσέφεραν στε
φάνι από ελιά και
πορφυρή ζώνη που τον
προφύλαγε από τους
κινδύνους. Η μύηση
μπορούσε να γίνει σ'
οποιαδήποτε
εποχή
αλλά κυρίως από τον
Απρίλιο έως τον Σε
πτέμβριο. Φαίνεται δηλαδή πως δεν ήταν απαραίτητο να συμπέσει
η μύηση με τις ετήσιες πανηγυρικές εκδηλώσεις. Αυτές διαρκούσαν
εννιά ημέρες, κατά τις όποιες κάθε πόλη από τα νησιά, τη Θράκη
και τα Μικρασιατικά παράλια έστελνε τους πρεσβευτές της. Πρε
σβευτή έστελνε ακόμα και η πόλη της Σαμοθράκης, και αυτό απο
δεικνύει ότι το Ιερό δεν θεωρούταν ότι ανήκε στο νησί αλλά πως
ήταν όλου του κόσμου. Πριν από τις τελετές έσβηναν γενικά κάθε
φωτιά στο νησί και έφερναν νέα φλόγα από το ιερό των Καβείρων
της Δήλου. Δεν μπόρεσε να καθορισθεί πότε γίνονταν οι γιορτές
αυτές ενώ είναι πολύ πιθανόν να γίνονταν τον Ιούλιο.
Οι Κάβειροι εξακολούθησαν να λατρεύονται και τα μυστήρια
τους να τελούνται μέχρι το τέλος του 4ου μΧ αιώνα. Διαπιστώθηκε
από τις ανασκαφές ότι οι Ρωμαίοι περιτείχισαν τον ιερό χώρο και
πως παρ' όλο που μεγάλες καταστροφές σημειώθηκαν στα 200 μΧ.
πιθανώς από σεισμό, αμέσως έγιναν αναστηλώσεις και αποκατα
στάσεις των ζημιών σε μεγάλη έκταση. Ο ιερός χώρος εξακολού
θησε να ακμάζει, η φήμη του παρέμενε αμείωτη και η αρχαία θρη
σκεία είχε πάντα τους πιστούς της έως το τέλος του 4ου μΧ. αιώνα,
οπότε εγκαταλείφθηκε αφού επικράτησε η νέα θρησκεία. Στα μέ
σα του 6ου αιώνα μΧ. ένας καταστρεπτικός σεισμός ισοπέδωσε
ό,τι είχε απομείνει.
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Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ
Γουίλιαμ Γουλιέλμος
(Ιστορικός, συνδρομηη1ς Ιλισού
ΜέρQς 1ον
Θρησκεία είναι το α:π:οτέλεσμα της :π:ίστης σε ένα θρησκευτικό
μύθο :π:ου εμ:π:εδώνεται λατρευτικά και αφομοιώνεται σε ένα ενι
αίο σύνολο πίστης και λατρείας. Έτσι, για να :π:αρακολουθ11σουμε
την α:π:αρχ1i και εξέλιξ η της ρωμαϊκής θρησκείας είναι αναγκαίο
:π:ροηγουμένως να γνωρίσουμε το μυθολογικό της υ:π:όβαθρο.
1. Η Ρωμαϊκή Μυθολογία

Η ρωμαϊκή μυθολογία είναι δυνατόν να εξεταστεί σε δύο δια
κριτά τμήματα. Το ένα τμήμα της, ύστερο και φιλολογικό, σχετίζε
ται κυρίως με τις επιδράσεις :π:ου δέχθηκε από την ελληνική μυΗο
λογία. Το άJ.J..o, κυρίως πρι,)ψο και λατρευτικό, λειτουργούσε με
έναν τρόπο διαφορετικό από εκείνον της ελληνικής μυθολογίας.
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι αρχαίοι Ρωμαίοι δεν είχαν μ,1θους, έως ότου τουλάχιστον οι :π:οιητές τους άρχισαν να δανείζο
νται τα ελληνικά :π:ρότυ:π:α στην ύστερη :π:ερίοδο της ρωμαϊκής δη
μοκρατίας. Ως αποτέλεσμα οι Ρωμαίοι δεν είχαν τους αναγκαίους
κοσμογονικούς μύθους και αί),ηλοδιαπερνι,Jσες αφηγήσεις για
τους θεούς τους, ό:π:ως για παράδειγμα η Γιγαντομαχία ή η Τιτανο
μαχία. Αυτό :π:ου διέt!εταν οι Ρωμαίοι, :π:ιθανόν εξαιτίας της αλλη
λε:π:ίδρασής τους με τους Ετρούσκους, ήταν:
Α. , Ενα υψηλά ανε:π:τυ·rμένο τελετουργικό σύστημα, ομάδες ιε
ρέων και «συμ:π:i.έ"(ματα» σzετικυΊν θεοτήτων, κυρίως συνδεδεμέ
νων με την Φύση.
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Β. Ένα πλούσιο πλέγμα ιδρυτικών μύθων για την ίδρυση και
την άνοδο της πόλης τους, στο οποίο εμπλέκονταν και ανθρώπινοι
χαρακτήρες, με θεϊκές επεμβάσεις κατά περίπτωση.
Το ρωμαϊκό διανοητικό πρότυπο ανέπτυξε έναν πολύ διαφορε
τικό τρόπο καθορισμού και σκέψης περί της έννοιας της θεότητας
από αυτόν που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, αν
ρωτούσε κανείς έναν Έλληνα για την Δήμητρα, πιθανώς να απα
ντούσε με τον πολύ γνωστό μύθο της θλίψης για την αρπαγή της
Περσεφόνης από τον Πλούτωνα. Ένας αρχαίος Ρωμαίος, αντίθε
τα, θα σας έλεγε ότι η Σέρες-Δήμητρα είχε έναν επίσημο ιερέα
που ονομαζόταν «φλάμις», δηλαδή στεφανηφόρος, που ήταν νέος
ανάμεσα στους ιερείς του Δία-Ζούπιτερ αλλά αρχαιότερος ανάμε
σα στους ιερείς της Φλώρας και της Πομόνας. Πιθανόν επίσης να
σας έλεγε ότι η θεά αποτελεί τριάδα μαζί με άλλους δύο αγροτι
κούς θεούς, τον Λίμπερ και την Λίμπερα. Κατόπιν θα συνέχιζε να
αραδιάζει όλους τους ελάσσονες θεούς με τις ιδιότητές τους: Σα
ριτόρ (ωρίμανση), Μεσόρ (συγκομιδή), Κονβεκτόρ (μεταφορά),
Κοντιτόρ (αποθήκευση), Ινσιτόρ (σπορά) και πολλούς άλλους.
Έτσι διαμορφώθηκε η ρωμαϊκή «μυθολογία», τουλάχιστον όσον
αφορά τους θεούς, όχι από αφηγήσεις της θεϊκής επιφάνειας αλλά
με διασυνδέσεις και περίπλοκες εσωτερικές σχέσεις ανάμεσα
στους θεούς και τους θεούς, ή τους θεούς και τους ανθρώπους.
Η αρχική θρησκεία της πρώιμης περιόδου τροποποιήθηκε με
την πρόσθεση πολλών και αντικρουόμενων πίστεων στους ύστε
ρους χρόνους. Παρότι φαίνεται ίσως παράδοξο, η Ρώμη ως δημο
κρατία και η Ρώμη των αυτοκρατορικών χρόνων υπήρξε πιθανόν
το πλέον ανεξίθρησκο κράτος εκείνων αλλά και πολλών μεταγενέ
στερων αιώνων. Ο κύριος όγκος του μυθολογικού υλικού που υιο
θέτησαν οι Ρωμαίοι ανήκει κυρίως στην ελληνική μυθολογία. Όλα
όσα διασώθηκαν για την αρχαία θρησκεία δεν τα μαθαίνουμε από
σύγχρονές τους μαρτυρίες, αλλά από την προσπάθεια μεταγενέ
στερων να διασώσουν τις αρχαίες παραδόσεις από την λήθη στην
οποία εγκαταλείπονταν, όπως ο Βάρρων, λόγιος του lου μΧ. αιώ
να. Άλλοι κλασικοί συγγραφείς, όπως ο ποιητής Οβίδιος στο Fasti
(Εορταστικό Ημερολόγιο), επηρεάστηκαν πολύ από τον ελληνικό
πολιτισμό και στα έργα τους χρησιμοποιούσαν συχνά ελληνικές
πίστεις προκειμένου να γεμίσουν τα κενά της ρωμαϊκής παράδο-

30

«ΙΛΙΣΟΣ» πύχο; 276

σης. Σε αντίθεση με τον μαρασμό του αφηγηματικού υλικού για
τους θεούς, οι Ρωμαίοι διέθεταν έναν πυκνό ιστό ημι-ιστορικcδν
μύθων για την ίδρυση και την ανάπτυξη της πόλης τους. Αρχέγονοι
βασιλείς σαν τον Ρωμύλο και τον Νουμά 11ταν σχεδόν μυθικοί στη
φύση τους, ενώ το μυθολογικό υλικό φθάνει ακόμα και στα πριδτα
χρόνια της δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, σε αυτές τις τοπικές κυ
ρίως παραδόσεις, χρησιμοποι11θηκε υλικό από τα αρχαιοελληνικά
έπη, που ενσωματu)θηκε στο αυτόχθον υλικό σε μια αρκετά πρώι
μη φάση. Η απόδοση του Αινεία ως πρόγονου του Ρωμύλου και
του ΡcΔμου είναι μια τέτοια περίπτωση. Η Αινειάδα και τα πριύτα
βιβλία του Τίτου Λίβιου είναι οι εκτενέστερες πηγές αυ111ς της αν
θριί)πινης μυθολογίας.
Γηγενείc: ρωμαϊκοί και ιταλικοί μύθοι: Η ρωμαϊκή τελετουργι
κή πρακτική των επίσημων ιερατείων διακρίνει δύο τάξεις θεών,
τους dii intigetes ( αυτόχθονες) και τους dii novensides 11 novensiles
(καινοφανείς). Οι αυτόχθονες ψαν οι αρχικοί θεοί του ρωμαϊκού
κράτους. Τα ονόματα και η φύση τους υποδεικνύεται από τα ονό
ματα των πρu:ιιμων ιερέων και από τις καθορισμένες εορταστικές
εκδηλιίJσεις του ρωμαϊκού ημερολογιακού κύκλου. Τριάντα τέτοι
οι θεοί τιμόταν σε ειδικές γιορτές. Οι novensides ψαν ύστερες θε
ότητες, των οποίων η λατρεία εισήχθη στην πόλη κατά την ιστορι
κή περίοδο, συνήθως σε γνωστή ημερομηνία, και συχνά συνδεόταν
με μια ιδιαίτερη κρίση της ρωμαϊκής κοινωνίας. Οι πριίJψες ρω
μαϊκές θεότητες περιλάμβαναν, εκτός από τους dii indigctes, ένα
πλήθος εξειδικευμένων ΗειίJν, των οποίων τα ονόματα επικαλού
νταν προκειμένου να εκτελέσουν διάφορες δραστηριότητες όπως
για παράδειγμα η συγκομιδή.
Τμήματα του αρχαίου τελετουργικού που συνόδευαν δραστη
ριότητες όπως το όργωμα και η σπορά, υποδεικνύουν ότι σε κάf:Ιε
στάδιο της διαδικασίας επικαλείτο και μια ξεχωριστή θεότητα, το
όνομα της οποίας προερχόταν από το ανάλογο ρήμα (πχ. οργιίJVω,
σπέρνω). Τέτοιες θεότητες είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν στην
κατηγορία των βοηθητικu:ιν f:.lεcίJV που επικαλούνταν οι αρχαίοι
Ρωμαίοι μαζί με τις μείζονες θεότητες. Η πριίJιμη ρωμαϊκή θρη
σκεία δεν ήταν τόσο πολυθεϊσμός όσο πολυδαιμονισμός, με την
αρχαία χρήση του όρου δαίμων. Η αντίληψη του πιστού για τα
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πλάσματα που επικαλείτο, βασιζόταν απλώς στη γνώση των ονο
μάτων και των ιδιοτήτων τους, και το νοούμενο (numen) των θεϊ
κών πλασμάτων ή η δύναμή τους εκδηλωνόταν με εντελώς εξειδι
κευμένους τρόπους.
Ο χαρακτήρας των indigetes και των εορτασμών τους δείχνουν
ότι οι αρχαίοι Ρωμαίοι δεν ήταν απλώς μέλη μιας αγροτικής κοι
νότητας, αλλά ότι αγαπούσαν επίσης τον πόλεμο. Οι θεοί τους
αντιπροσώπευαν ακριβώς τις πρακτικές ανάγκες της καθημερινής
ζωής, έτσι όπως τις αντιλαμβανόταν η ρωμαϊκή κοινότητα στην
οποία ανήκαν. Ακολουθούσαν λεπτομερειακά τα τυπικά και τις
κατάλληλες για την περίσταση προσφορές. Έτσι ο Ιανός και η Βέ
στα (Εστία) ήταν φύλακες των πυλών και της εστίας αντίστοιχα.
Οι Λάρες προστάτευαν τον αγρό και τον οίκο, ο Πάλης το κοπάδι,
ο Σατούρνους (Κρόνος) τη σπορά, η Σέρες (Δήμητρα) την ανάπτυ
ξη του σπόρου, ο Πομόνα τον καρπό και οι Κόνσους και Ότις, τη
συγκομιδή. Ακόμη και ο μεγαλοπρεπής Ζούπιτερ, ο ρωμαϊκός
Δίας και κυβερνήτης των θεών, τιμόταν για τη βοήθειά του με βρο
χές στα χωράφια και στα αμπέλια.
Στην ευρύτερη επικράτειά του, μέσω του όπου της αστραπής,
ήταν ο καθοδηγητής της ανθρώπινης δραστηριότητας και προστά
της των Ρωμαίων στις πολεμικές τους επιχειρήσεις πέραν των συ
νόρων της κοινότητάς τους. Επιφανείς στα αρχαία χρόνια ήταν
επίσης ο Μαρς (Άρης) και ο Κουϊρίνος, που συνήθως ταυτίζονταν
μεταξύ τους. Ο Μαρς ήταν θεός των νέων και των δραστηριοτήτων
τους, ειδικά του πολέμου. Η λατρεία του γινόταν τον Μάρτιο και
το Οκτώβριο. Όσο για τον Κουϊρίνο, οι σύγχρονοι ερευνητές της
μυθολογίας θεωρούν ότι ήταν προστάτιδα θεότητα της πολεμικής
κοινότητας εν καιρώ ειρήνης.
Επικεφαλής του αρχαϊκού πάνθεου ήταν η τριάδα Ζούπιτερ,
Μαρς και Κουϊρίνος (οι τρεις ιερείς των οποίων, ή flamens, ανή
καν στην ύψιστη ιερατική τάξη), και ο Ιανός με την Βέστα (Εστία).
Από όσα γνωρίζουμε έως τώρα, στους αρχαίους χρόνους δεν εί
χαν διακριτή ταυτότητα, δηλαδή προσωπικούς μύθους, γάμους και
γενεαλογίες. Αντίθετα από τους θεούς των Ελλήνων δεν τους απο
δίδονταν ανθρωπομορφικές συνήθειες και δεν έχουν διασωθεί
πολλές αφηγήσεις για τις δραστηριότητές τους. Η αρχαία λατρεία
συνδεόταν επίσης με τον Νουμά, τον δεύτερο μυθικό βασιλιά, που
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θεωρείτο ότι είχε ω; σύζυγό του τη ρωμαϊκή θεά των πηγcύν και
της γέννησης, την Εγερία. που εμφανίζεται σαν ,rίiμφη σε μεταγε
νέστερες φιλολογικές πηγές. Τα νέα στοιχεία προστέθηκαν σε
σχετιχά πριδιμη εποχ11. Στο βασιλικό οίκο των Ταρκύνιων αποδί
δεται διαμέσου του μύθου η εγκαθίδρυση της τριάδας του Καπιτω
λίου, δηλαδ11 του Ζούπιτερ (Δία), της Ζούνο (Ήρας) και της Μι
νέρβα (Αθηνάς) που κατείχαν την υπέρτατη θέση στη ρωμαϊκ11
θρησκεία. Αλλες προσθέσεις τέτοιου είδους 11ταν η λατρεία της
τιάνα (Αρτέμιδος) στον Αβεντινό Λόφο, και η εισαγωγ11 προφη
τειυJν τις οποίες, σύμφωνα με την παράδοση, έλαβε ο Ταρκύνιος
(6ος αιuJνας π.Χ.) από την Κυμαία Σίβυλλα.

Ξένοι θεοί στ Ριί> : Η απορρόφηση γειτονικuJν θεοτψων ήταν
αναπόφευκτη ;ωθuJς το ρωμαϊκό κράτος άρχισε να κατακτά τον
περιβωj,οvτα zιί>ρο. Οι Ρωμαίοι απέδιδαν στους τοπικούς (:Jεούς
των χαταχτημένων λαuJν τις ίδιες τιμές που απέδιδαν στις τοπικές
τους Uεότητες. Σε αρκετές περιπτu'ωεις οι νεοαποκτηθείσες θεότη
τες προσχαί.οί1νταν επισήμως να αναλάβουν τα νέα ιερά τους στη
ΡuJμη. Το 203 πΧ, το λατρευτικό άγαλμα της Κυβέλης αφαιρέθηκε
από τον φρυγιχό Πεσσινό χαι τελετουργικά καλωσορίστηκε στη
ΡuJμη. Επιπλέον, η ανάπτυξη της πόλης προσέλκυσε αρκετούς ξέ
νους, στους οποίους επιτρεπόταν να συνεχίζουν τη λατQείu. των Θε
uJν τους. Με τον ίδιο τρόπο έφθασε στη Ρu'ιμη ο ΜίtJρας, και η δη
μοτι-,�ότητά του στις ρωμu.ϊχές ).εΊεuΊνες ήταν τέτοια ri>στε η λατρεία
του έφθασε ω; τη Βρετανία. Εzτός από τον Κ6.στορα χαι το Πολυ-
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δεύκη, οι κατακτημένες πόλεις της Ιταλίας συνεισέφεραν αρκετά
στο ρωμαϊκό πάνθεον. Η Ντιάνα, η Μινέρβα, ο Χέρκουλες, η Βέ
νους και άλλες ελάσσονες θεότητες, με το πέρασμα του χρόνου
ταυτίστηκαν με τις ανθρωπόμορφες θεότητες του ελληνι�ού πάνθε
ου και ανέλαβαν πολλές από τις ιδιότητες και τους μύθους τους.

2. Η Ρωμαϊκή θρησκεία
Ορισμός: Ως ρωμαϊκή θρησκεία ορίζουμε το ετερογενές σώμα
δοξασιών, αντιλήψεων και λατρευτικών πρακτικών που εξασκού
νταν στο ρωμαϊκό κράτος κατά την αρχαιότητα.
Οι απαρχές: Η ρωμαϊκή θρησκεία, έχοντας δεχθεί ισχυρές
ετρουσκικές και ελληνικές επιρροές, ήταν μια πολυθεϊστική τυπο
λατρική αστική θρησκεία, η οποία επικεντρωνόταν στην εξασφά
λιση της εύνοιας των θεών, τόσο σε οικογενειακό όσο και σε κοι
νοτικό επίπεδο, μέσω της προσκόλλησης σε παραδοσιακές λα
τρευτικές τελετουργίες (θυσίες, προσευχές, ύμνους, αργίες, αθλη
τικούς αγώνες), που χρηματοδοτούσαν το κράτος και οι ευκατά
στατες κοινωνικές ομάδες. Το πάνθεον έμοιαζε με το αντίστοιχο
των ελληνικών πόλεων-κρατών, με ορισμένες μόνο ουσιαστικές
διαφορές στις ιδιότητες της κάθε θεότητας και στις όψεις του κό
σμου ή στις δραστηριότητες τις οποίες αυτή ρύθμιζε.
Αρχικώς βέβαια δεν ήταν ανθρωπομορφικό πάνθεον ούτε υπο
στηριζόταν από εκτενείς μυθολογικές αφηγήσεις, αλλά με το πέ
ρασμα του χρόνου υιοθετήθηκαν πλήρως οι ελληνικοί μυθικοί κύ
κλοι και οι ιστορίες για τους αντίστοιχους θεούς. Στόχος της λα
τρείας ήταν η εξευμένιση των θεών και ο «συνεταιρισμός» μαζί
τους για τη διασφάλιση της επιτυχίας σε κάποιο εγχείρημα. Επι
κρατούσε η αντίληψη ότι ο κόσμος, οι θεότητες και οι άνθρωποι
υπήρχαν ανέκαθεν, και οι ίδιοι οι Ρωμαίοι ήταν που επέλεξαν,
όταν ίδρυσαν την πόλη τους, να «συνεταιριστούν» με συγκεκριμέ
νους θεούς τους οποίους από εκεί και πέρα τιμούσαν. Για το λόγο
αυτόν οι Ρωμαίοι δεν επιχείρησαν ποτέ να εμφυτεύσουν το θρη
σκευτικό εορτολόγιο, τις παραδόσεις και το πάνθεον τους στις ιτα
λικές πόλεις που έπεσαν υπό την επιρροή τους, θεωρώντας την
αστική λατρείας τους καθαρά ρωμαϊκή υπόθεση.
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Για το επίσημο κράτος η ύπαρ
ξη των θεών, και μάλιστα όχι
μόνο αυτιόν που λατρεύογταν
στη Ρώμη, ήταν δεδομένη στο
πλαίσιο μιας ανιμιστικ11ς κατα
γωγ11ς αγτίληψης περί παρου
σίας εκατοντάδων θείων πνευ
μάτων σε ιερούς τόπους, σε ιε
ρά ζιδα, σε φυσικά φαινόμενα
11 ακόμη και σε αφηρημένες έν
νοιες. Με τον όρο ανιμισμός
(από το λατινικό animα) στη
θρησκειολογία και την ανθρω
πολογία εννοείται η αρχέγονη
ανθρώπινη θρησκεία, η οποία
θεμελιυ'>νεται στην πεποίθηση
της
ύπαρξης
πνευματικών
υπάρξεων που εμψυχύ'>νουν κάθε μορφ11 και εκδήλωση του φυσι
χού κόσμου. Πρόκειται για την αρχαιότερη λατρευτική πρακτική
της ανθρωπότητας και τα χαρακτηριστικά της απαντιίΝται σε γη
γενείς πολιτισμούς. Η βάση του ανιμισμού είναι η άποψη ότι
ωτάρzει ένα πνευματικό βασίλειο το οποίο μοιράζονται οι άνθρω
ποι με το σύμπαν.
Η θεμελιώδης άποψη ότι οι άνθρωπο, τα φυτά, τα ζύJα και τσα
ουράνια σιίψατα κατέχουν ψυχή ανεξάρτητη από τη φυσική ιJπαρ
ξη, είναι %εντρική στον ανιμισμό. Ο βρετανός ανθρωπολόγος
Έντουαρντ Μάρνετ Τέιλορ, στο έργο του «Πρωτόγονος Πολιτι
σμός» (Primiιive Culture, 1871) όρισε τον ανιμισμό ως «γενική πί
στη στις πνευματικές υπάρξεις», και τη χαρακτήρισε ως «ελάχιστο
ορισμό της θρησκείας». Θεύ')ρησε ότι όλες οι θρησκείες, από την
απλούστερη έως την πλέον σύνθετη, μοιράζονται κάποιου είδους
ανιμιστιχές πεποιθήσεις. Κατά την άποψή του, ως πρωτόγονοι πο
λιτισμοί ορίζογται εκείνοι που δεν διαθέτουν γραπτή παρϊιδοση
και πιστεύουν ότι τα πνείιματα ή ψυχές έδωσαν ζωή στις ανθρύJΠL
νες ;ωι τις υπόλοιπες υπάρξεις του φυσικού κόσμου.
Η ρεπουμπλικανική πολιτειακή ΟQΊάνωση, τα αξιιίψατα και τα
σύJματrJ της, αντλούσαν τη νομιμοποίησή τους στα μl1τια του λαού

Απvίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2009

35

από την ευσεβή τους στάση απέναντι στους θεούς και τη συσχέτι
σή τους με συγκεκριμένες θεότητες. Με τον όρο ρωμαϊκή ρεπού
μπλικα, δημοκρατία (λατιν.: Republica Romanorum), εννοούμε
εκείνη την περίοδο της ρωμαϊκής ιστορίας κατά την οποία οι Ρω
μαίοι, εκδιώκοντας τον τελευταίο βασιλιά τους, τον Ετρούσκο
Λεύκιο Ταρκύνιο, εγκαθίδρυσαν παράλληλα δημοκρατία. Η πε
ρίοδος της Δημοκρατίας ή ρεπουμπλικανική περίοδος ξεκινά με
την πτώση του τελευταίου Ετρούσκου βασιλιά της Ρώμης, του Ταρ
κύνιου του υπερήφανου (Tarkinious Superbus), το 509π.Χ., και τε
λειώνει με την επικράτηση του Οκταβιανού επί του Μάρκου
Αντώνιου στη ναυμαχία του Ακτίου, το 31π.Χ.
Ωστόσο δεν οριζόταν κάποια συγκεκριμένη θρησκευτική αυθε
ντία, που να είχε τον έσχατο λόγο στην τέλεση των δημόσιων ιερο
τελεστιών και στην αστυνόμευση των λατρευτικών πρακτικών. Οι
αρμοδιότητες αυτές ήταν κατανεμημένες σε διάφορα ρεπουμπλι
κανικά ιερατικά αξιώματα που τα κατείχαν θρησκευτικοί άρχο
ντες της ρωμαϊκής πόλης-κράτους, υπόλογοι στη Σύγκλητο και
στους Υπάτους, οι οποίοι εκλέγονταν συνήθως από τις ρωμαϊκές
Εκκλησίες του Δήμου. Το σπουδαιότερο από τα εν λόγω αξιώματα
ήταν αυτό του Μέγιστου Αρχιερέα (Pontifix Maximus), του επικε
φαλής των ιερειών της σπουδαίας θεάς Εστίας, των «Εστιάδων»,
της οποίας η «ιερή φλόγα» έπρεπε να καίει αδιάκοπα στα μεγάλα
δημόσια κτίρια. Αλλά κανένας μεμονωμένος ιεράρχης δεν είχε
ιδιαίτερα διευρυμένο, πόσο μάλλον απόλυτο, έλεγχο στις ποικίλες
όψεις της κρατικής λατρείας.
Η αστική ρωμαϊκή θρησκεία, προσανατολισμένη στην ευσεβή
και ακριβή τήρηση της παράδοσης, έχει τις ρίζες της σε προϊστορι
κές αγροτικές λατρείες της γονιμότητας, και γι' αυτό δεν ήταν
ασύμβατη με ιδιωτικές μυστηριακές λατρείες που άρχισαν κατά
την ελληνιστική εποχή να εισάγονται δειλά στην Ιταλία μέσω της
Μεγάλης Ελλάδας. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις τελευταίες, λει
τουργούσε αποκλειστικά ως παράγοντας κοινωνικής συνοχής και
δικαιολόγησης των κρατικών ενεργειών. Πριν συνεχίσουμε είναι
ανάγκη να αναφερθούμε εκτενέστερα στον Μέγιστο Αρχιερέα
(Pontifix Maximus) και στις Εστιάδες.
(Σννεχ[ζεται)
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Από την σοφία των Σούφι
ΟΙ ΝΟΜΟΙ
Ένας νομομαθής ρώτησε για τους όμους. Τότε ο διδάσκαλος
απάντησε:
Ευχαριστιέστε με το να θεσπίζετε νόμους, μα νιώθετε μεγαλύ
τερη ευχαρίστηση με το να τους παραβιάζετε. Σαν τα παιδιά που
παίζουν στην παραλία του ωκεανού, κτίζοντας πύργους από άμμο
με επιμονή, και έπειτα χαλώντας τους με γέλια. Μα ενώ στήνετε
τους πύργους σας αυτούς, ο ωκεανός φέρνει περισσότερη άμμο
στην ακτή. Και όταν τους γκρεμίζετε, ο ωκεανός γελά μαζί σας.
Πράγματι ο ωκεανός γελά πάντα με τον αφελή.
Αλλά τι γι' αυτούς που η ζωή τους δεν είναι ένας ωκεανός και
οι ανθρci)πινοι νόμοι δεν είναι πύργοι από άμμο; Μα η ζωή τους
είναι ένας βράχος και ο νόμος μια σμίλη με την οποία θα 'θελαν
να τον σκαλίσουν σύμφωνα με το πανομοιότυπό τους.
Τι για τον σακάτη που μισεί τους χορευτές;
Τι για το βόδι που αγαπά το ζυγό του και θεωρεί το ελάφι και
το ζαρκάδι του δάσους σαν πράγματα παραπλανημένα και αλητή
ρια;
Τι για το γέρικο φίδι που δεν μπορεί να αποβάλει το δέρμα του
και αποκαλεί όλα τα άλλα γυμνά κι αδιάντροπα; Και γι' αυτόν που
έρχεται από νωρίς στο γαμήλιο γλέντι, και αφού παραφάει και
κουραστεί, φεύγει λέγοντας πως όλα τα γλέντια είναι ένα παρά
πτωμα και όλοι οι γλεντ έδες παραβάτες του νόμου;
Τι να πω για εκείνους που, αν και στέκονται επίσης στο φως
του ήλιου, έχουν στραμμένες τις πλάτες τους προς αυτόν; Βλέπουν
μονάχα τις σκιές τους και οι σκιές τους είναι οι νόμοι τους. Και τι
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άλλο είναι ο ήλιος γι' αυτούς παρά ένας δημιουργός σκιών; Και τι
σημαίνει το να αναγνωρίζετε τους νόμους και όμως να τους κατα
πατάτε και να χαράζετε τις σκιές τους πάνω στη γη; Μα εσείς που
προχωρείτε αντικρίζοντας τον ήλιο, ποιες αντανακλαστικές εικό
νες πάνω στη γη μπορούν να σας κρατήσουν;
Σεις που ταξιδεύετε με τον άνεμο, ποιος ανεμοδείκτης θα κα
τευθύνει την πορεία σας;
Ποιος ανθρώπινος νόμος θα σας εμποδίσει αν συντρίψετε το
ζυγό σας, μα όχι πάνω σε μια πόρτα άλλης ανθρώπινης φυλακής;
Ποιους νόμους θα φοβηθείτε αν χορεύετε, μα δίχως να σκοντά
βετε πάνω σε κανενός τις σιδερένιες αλυσίδες;
Και ποιος είναι αυτός που θα σας μηνύσει αν ξεσκίσετε το φό
ρεμά σας χωρίς το πετάξετε πάνω σε κανενός το μονοπάτι;
Λαέ της Ορφαλέζης, μπορείς να σιγάσεις το τύμπανο και μπο
ρείς να ξεκουρδίσεις τις χορδές της λύρας. Μα ποιος μπορεί να
διατάξει τον κορυδαλλό να μην τραγουδάει;

(Πηγή: Καλίλ Γκιμπράν, «Ο Προφήτης»)
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Περί Ατομικότητας,
Ψυχής και Προσωπικότητας

(Στοιχεία Εσωτερικής Αστρολογίας)
ΜΟ,(!ία Βασιλοπούλοv
(Μέλος της Θ.Ε.)
(Ομιλία στη Στοά ΟΡΦΕΥΣ)
Η Ατομικότητα είναι μια οντότητα αρκετά ξένη προς το γήινο
φυσικό επίπεδο της πυκνής φυσικής ύλης. Από μόνη της δεν μπο
ρεί να δράσει σε αυτό. Επομένως, στην κάθοδό της (από το δικό
της Ατμικό, Μοναδικό και Βουδικό επίπεδο) διαμορφώνει ορι
σμένα περιβλήματα προκειμένου να μπορεί να περάσει από το
αστρικό πεδίο. Η Ατομικότητα θέλει αυτό που ονομάζεται «από
σταγμα των βιωμάτων». Δεν θέλει ούτε καν τις πληροφορίες! Αυ
τές τις έχει από την αρχή (pro tempore) ! Δεν έχει όμως το βίωμα,
την εμπειρία! Έχει λοιπόν αυτό το σακούλι (την ψυχή) που είναι
ταυτόχρονα φορέας και όχημα και υποζύγιο, το οποίο συγκρατεί
μνήμες από βιώματα. Η Ατομικότητα υποδεικνύει στην Ψυχή να
βρει τον κατάλληλο φορέα ώστε να μπορέσει να εκφραστεί και να
μαζέψει συναισθήματα.
Η Ψυχή περιβάλλει την Ατομικότητα. Είναι το πετσί της Ατομι
κότητας. Γι' αυτό λέμε ότι είναι όχημα, κουβαλάει μέσα της την
Ατομικότητα. Και η Ψυχή επίσης δεν μπορεί να επιβιώσει στο φυ
σικό επίπεδο μόνη της. Έτσι παίρνει εντολή από την Ατομικότητα
να διαμορφώσει τον φυσικό φορέα και μια προσωπικότητα. Δηλα
δή γεννιέται μια Οικοθεσία. Τη στιγμή που γεννιέται το άτομο, δη
λώνεται μια οικοθεσία. Αυτή διαφοροποιεί τα άτομα που έχουν
γεννηθεί σε μια δεδομένη ημέρα και ώρα στην ίδια πό) η, αντίθετα
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με τους πλανήτες και τη σελήνη που θα έχουν μετακινηθεί ελάχιστα
έως καθόλου. Ταιριάζουν σαν Ατομικότητες βέβαια. Γι' αυτό και
μιλάμε για Ατομικότητες που έρχονται σε εκδήλωση κατά κύματα
σε μια συγκεκριμένη εποχή. Έχουν κοινά χαρακτηριστικά και σε
κάποιο βαθμό έχουν να υπηρετήσουν κοινό συλλογικό κάρμα.
Παρά το γεγονός ότι η Ψυχή έχει την τάση να συγκρατεί επιθυ
μίες, δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει. Πρέπει να παραμένει κα
θαρή. Αυτό όμως δεν συμβαίνει γιατί είναι φορέας κατώτερου
επιπέδου -του αστρικού πεδίου- και επομένως έχει κάποιες ατέ
λειες τις οποίες βελτιώνει πολύ αργά. Όταν λοιπόν στο τέλος κάθε
ενσάρκωσης εξακολουθούν να μένουν κάποιες ανεκπλήρωτες επι
θυμίες, σχεδιάζεται μια νέα ενσάρκωση που, μεταξύ άλλων καρμι
κών θεμάτων που θα επιδιώξει να επιλύσει, θα είναι και η κάθαρ
ση της Ψυχής από προγενέστερες εναπομένουσες ανεκπλήρωτες
επιθυμίες, με την προσθήκη στο μίγμα των παλαιών μνημών κά
ποιων καινούργιων βιωμάτων. Ποιών; Αυτών που δείχνει η ζωδια
κή θέση του ήλιου στον χάρτη. Με άλλα λόγια, οι αναμνήσεις (που
προφανώς προέρχονται από βιώματα) δεν περιλαμβάνουν την
πληροφορία αλλά αισθητήρια ερεθίσματα και συναισθήματα. Δη
λαδή μιλάμε για εξισορρόπηση της πληροφορίας με εμπειρία,
πράγμα που προάγει την εξέλιξη.
Η Ατομικότητα εξελίσσεται μέσω της εξισορρόπησης ενός τε
ράστιου και pro tempore δεδομένου όγκου πληροφοριών με από
σταγμα εμπειριών. Και αυτό το απόσταγμα εμπειριών συνίσταται
στις αναμνήσεις της, τις οποίες φέρει η ζωδιακή σελήνη, δηλαδή η
Ψυχή, για λογαριασμό της, οι οποίες αποτελούνται από ερεθίσμα
τα και συναισθήματα αλλά και κάτι άλλο επί πλέον: Είναι οι ικα
νότητες που αναπτύσσονται. Όταν έχω ολοκληρώσει μια σειρά
βιωμάτων μιας κατηγορίας, αναπτύσσω τις σχετικές ικανότητες, οι
οποίες, άπαξ και αποκτηθούν δεν χάνονται. Είναι το μόνο που
κουβαλάμε από ενσάρκωση σε ενσάρκωση. Και είναι ακριβώς οι
ικανότητες αυτό που επιδιώκει η Ατομικότητα.
Η Προσωπικότητα είναι το όχημα της Ψυχής. Η Προσωπικότη
τα τα κουβαλάει τελικά όλα! Είναι το τελικό υποζύγιο Ψυχής και
Ατομικότητας. Απλά έχει ημερομηνία λήξης. Όσο καιρό κυκλοφο
ρεί στην ενεργό δράση, εκμεταλλεύεται ή χρησιμοποιεί τις ενέρ-
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γειες του ψυχικού φορέα, και σε κάποιο βαθμό μπορεί και να
αποσπάσει ενέργεια του ψυχικού φορέα. Αυτά αφοροίiν περισσό
τερο συμπεράσματα της Καρμικής Αστρολογίας. Κάθε αίσθηση
ανεκπλήρωτης ή ανολοκλ11ρωτης αποστολ11ς την οποία η Ψυχ11
εκλαμβάνει έτσι, ότι δηλαδ11 τέλος πάντων θα ήθελε να μείνει και
άλλο στην κυκλοφορία στη Γη μέσω μιας προσωπικότητας ιδστε να
την ολοκληρίΔσει, αλλά δεν τα κατάφερε επειδ11 η Προσωπικότητα
απεσύρθη αρκετά νωρίς, αφ11νει ένα κομμάτι ψυχικής ενέργεια ς
δεσμευμένο εδ<i) κάτω στον πλαν11τη Γη.
Αυτό το κομμάτι έρχεται και ξαναβρίσκει πολίi αργότερα την
ίδια Ατομικότητα και την ίδια Ψυχ11 σαν υπόλοιπο μια παλιάς
Προσωπικότητα και Ψυχ11ς, προσκολλούμενο στον Κύριο Φορέα
από τον οποίο εγκαταλείφθηκε και αποσχίστηκε.Η Προσωπικότη
τα, που χαρακτηρίζεται από την οικοθεσία, δεν είναι παρά το έν
δυμα μέσα στο οποίο η Ατομικότητα και η Ψυχή έρχονται σε αυ
τόν τον έξω κόσμο, τον φυσικό κόσμο, και προσπαθούν να κινη
θούν, να αλληλεπιδράσουν με το περιβάλλον και να αντλ11σουν
ορισμένα βι<iψατα. Ωστόσο, μπορεί η Προσωπικότητα να είναι
προσανατολισμένη κάπου και η Ατομικότητα να μην συμφωνεί!!!
Ωροσκόπος-Προσωπικότητα σε ένα συγκεκριμένο ζίΔδιο ση
μαίνει μια συμπεριφορά που εκτινάσσεται προς τα έξω αυθόρμη
τα. Δεν μποροίiμε, και δεν είναι εύκολο να συγκρατήσουμε μια τέ
τοια συμπεριφορά. Εκδηλ<i>Vεται πριν προλάβουμε να ελέγξουμε
τον εαυτό μας και κάθε φορά που ω'Τιδρά έτσι τρ<iJει τα μούτρα
της. Η Ατομικότητα έχει δ<iJσει στην Ψυzή μια προδιαγραφή πάνω
στην οποία έχει κτιστεί η Προσωπικότητα. Η Προσωπικότητα δεν
συγκρατείται και έχει την τάση να αντιδράσει προς τα έξω με αυ
τόν τον τρόπο. Το αν θα τα καταφέρει ή όχι είναι συνάρτηση του τι
:πλανήτες υπάρzουν μέσα στον I ο Οίκο και επηρεάζουν τον Ωρο
σκόπο. Αν είναι ο Ωροσκόπος σε ένα ζυ:ιδιο zωρίς να υπ(.iρχει τί
ποτε άλλο που να τον παρεμποδίζει να λειτουρΊήσει, δεν υπ(.iρχει
:πρόβλημα.
Ένα; από τους Θεμεί.ω:ιδεις Νόμους επιταγής της Ατομικότη
τας είναι να διεξαzθεί μια ζωή επίΊεια, η οποία, κατά το δυνατ6ν,
δεν έρzεται σε προστριβή με τη ζωή οποιασδήποτε ω.λης Προσω-

Α:ιτvίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2009

41

πικότητας. ΑυτήΈίναι η ιδεώδης κατεύθυνση. Η επόμενη ενσάρ
κωση έρχεται με μια νέα Προσωπικότητα με νέο πλάνο, η οποία
δεν έχει καμία σχέση με την παλιά! Αν η παλιά Προσωπικότητα
έχει προσκολληθεί σε μια δέσμευση (πχ φιλοδοξίες), ο ψυχικός
φορέας (Ψυχή) φέρνει την ανάμνηση μιας τέτοιας δέσμευσης σαν
υποσυνείδητη ανάμνηση, και κατά την προετοιμασία της επόμενης
ενσάρκωσης την ξαναφυτεύει! Γιατί, τι υπονοεί η εμπλοκή του
10ου Οίκου μας (MC) σε μια τέτοια ιστορία; Υπονοεί ότι ένα κομ
μάτι ψυχικής ενέργειας του ψυχικού φορέα (Ψυχής) παρέμεινε
δεσμευμένο σε μια κατεύθυνση που κάποτε μια Προσωπικότητα
προσπαθούσε εναγωνίως να υλοποιήσει και δεν τα κατάφερε.
Έτσι λοιπόν, την ύστατη ώρα που αποκοπτόταν και αποχωρού
σε από τον επίγειο βίο, σε μια ύστατη προσπάθεια να εξασφαλίσει
ότι με κάποιο τρόπο θα συνεχίσει οπωσδήποτε να εκπληρώνεται
μια τέτοια κατεύθυνση, εξανάγκασε την Ψυχή (ψυχικό φορέα) να
αφήσει πίσω ένα κομμάτι δικής του ενέργειας, που σε μια νέα εν
σάρκωση θα επιδιώξει να ξαναμαζέψει. Έτσι πρόκειται μάλλον
για μια διαδικασία ψυχικής ενέργειας που έμεινε κατάλοιπο πίσω,
και στο επόμενο ωροσκόπιο φαίνεται από ανάλογη διαμόρφωση
του 10ου Οίκου. Δηλαδή μεταξύ των σκοπιμοτήτων είναι και το να
μαζέψει το υλικό που έμεινε πίσω δεσμευμένο γύρω από μια επι
θυμητή κατεύθυνση που δεν εκπληρώθηκε. (Κατάλοιπο ψυχικής
ενέργειας, πιθανόν και κάποιο πακέτο σκεπτομορφών που είχαν
δομηθεί και παρέμειναν έντονες και ισχυροποιημένες).
Η Ατομικότητα αποφασίζει πότε ξεκινάει και πότε τελειώνει η
ενσάρκωση. Δεν το αποφασίζει κανείς άλλος. Η Ατομικότητα.
Όχι η Ψυχή. Της Ψυχής δεν της πέφτει κανένας λόγος. Η Ατομι
κότητα που συμβολίζεται από τον Ήλιο, αποφασίζει πότε θα δια
κόψει τον δεσμό μεταξύ Ψυχής και Προσωπικότητας. Οπότε η
Προσωπικότητα καταλήγει στα απορρίμματα για ανακύκλωση και
η Ψυχή αποσύρεται για να αποδώσει το σύνολο των μνημών για
επεξεργασία. Αποδίδει για επεξεργασία το σύνολο των απομνη
μονευμένων βιωματικών χαρακτηριστικών. Γι' αυtό είναι εξαιρε
τικά δύσκολο μέσα από ένα ωροσκόπιο, και από οποιοδήποτε
προοδευτικό σύστημα ή σύστημα πρόβλεψης, να προβλέψουμε το
χρόνο θανάτου ενός προσώπου. Κυρίως από εσωτερική άποψη,

αντιμετωπι 1:,εται ω; ύβρις η προσπctθεια της Προσωπικότητας να
ι.•πο;ωταστιjσει τη λειτοι•ργία JTOL' ανιjχει αποχλειστιχά στην Ατο
μιϊ{ότητα, με ένα σύστημα που ακολοι,θεί κανόνες του αναλι,τικού
Ε'(ϊ{Ε q:;άί.οι.•.
Δεν μποροί•με να πούμε ότι σε μια ενσcιρκωση το σχέδιο της
σι•γϊ{εzριμένη; οντότητα; έzει επιτευχθεί ιj δεν έχει επιτει•χθεί
χαθόί.οι,. Μια Προuωπιχότητα μπορεί να καταφέρει να εχπληριύ
σει όλο το πρό"( ραμμα ποι• τη; έχει διύσει η Ατομικότητα - χάτι
σπάνιο. Μπορεί πο)j,ά ζητιjματα να έχοι,ν μείνει εκκρεμιj, όπως
μπορεί zαι να έzει ωτοτίizει εξολοκλιjροι•. οπότε σε αυτιj την πε
ρίπτωση βλέποι,με πρόωρο θάνατο. Οι ενuαρκι.:)uεις έχουν να χά
νουν με την απαίδευuη της Ψυzιjς. Η Ψυχ1j είναι το εξωτερικό
περίβi.ημα-όzημα-φορέας της Ατομικότητας. Μέσω των ενuαρκι;J
σεων η Ατομιχότητα διαμορφυ:ινεται. αποκτι;ηrτας το απόσταγμα
των βιωμάτων. Η Ψυzή μετασχηματίζεται, δεν απορροφάται. Με
τασχηματίζεται αναβαθμιζόμενη, ωτοκτu:ι,rτας ένα μεγαλιΊτερο
βαθμό zαΘαρότητας.
Η αναβάΘμιση της Ψι1z1jς γίνεται σε δίιο τομείς. Ο ένας είναι
ποιzιi.ία μνημυ1ν-αναμν1juεων που βιJ)Θηκαν και ο άλλος είναι χα
Θαρότητα από εναπομένουσες επιθι,μίες (καθαρότητα από JTl)O
uzoi.i.ήσεις). Κατά μ1jzος αι•τυ;ν των δί10 κατει,Θίiνσεων εξελίσσε
ται. μετασχηματίζεται zαι αναβαΘμίζι:ται η Ψυχ1j ως ψυχικός φο
ρέας. Η Ψυzιj κινείται κατεξοχήν στο αστρικό uυ'ιμ α. Βέβαια επη
ρεάζει σε zάποιο βα0μ6 zαι το διπλό αιΗεQικ6, δηλαδ1j τα δύυ
ανυ1τερα υποπεδία του φι•σιzοί1, αi.i.ύ. κι•ι>ίως το αοτuικό οιiψα εί
ναι η περιοχή ποι• zινείται. Την ενδιαφέuει να έzει ποικιλία r1να
μνήσεων zωρίς όμως Π(:)Οοzοί.λήuεις.
Η μέθοδος ποιι επιi.έ"(ει σι· zάθι ενuάρzωuη η Ατομιχ6τηω
(δηλαδή ο Ήί.ιος) να μι:ταοχηματίζει την Ψι,zή (δηiJ.ι.δή την 2:ι:λή
νη). είναι να την β<J.ζει να ειuπ(!ύ.ττει 01•ναιuθήματυ (δηί;1.δ1j μνιi
μες. αναμνιjσει;) από Οl'"/%Εί'.(!ψένο1• τιΊ που r1ιι/ψατα, τα ΟJΤυίι.ι., JΤέ
φτΟ\'1(.(ς επάνω στις ήδη ι•πάρzουuες μνιjμες Πl)Ο"(ι.:ν ϊοηψων f1ιω
μι__ί_των δημιουρΊούν ένα zαινοι1 ρ"(ιΟ μίΊμα ανι.ι.μνήοεων. [πι:ιδή
όμως το ι.J.τομο εξιπ.οί.ουfJι:. ί να είνω οτην ποψ:ία ι.:πr.ι.ψής μι: τυ γή
ινο φt.•σιzό επίπεδο, Π(!ά"(μα ποι• σημαίνει 6τι α;ι.6μα δεν ι:zιι ;ωτι.ι.
q:;έρει να τεί.ειοποιηθεί, είναι αναμεν6μενο να μην έzι:ι ανι.ι.πτι,zΟι:ί
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προς αυτήν την κατεύθυνση (δηλαδή την απόλυτη καθαρότητα από
εναπομένουσες επιθυμίες). Άρα το πείραμα θα συνεχιστεί και σε
κάποια επόμενη ενσάρκωση, μέχρι η Ψυχή -δηλαδή η Σελήνη- να
μάθει να περνάει από ενσαρκώσεις, να βιώνει ό,τι πρέπει, ό,τι της
υποδεικνύεται, να το συγκρατεί σαν μνήμη αλλά να μην προσκολ
λάται στην επιθυμία να επαναλάβει αυτό το βίωμα.
Οι Ατομικότητες ενυπάρχουν σε άπειρο βαθμό στο αρχικό
σκοτεινό νεφέλωμα, το σκότος που επιφαίνεται υπεράνω της
Αβύσσου. Κάποια στιγμή, σε κάποιο σημείο, εκφράζεται η θέληση
να αρχίσει η εκδηλωμένη ύπαρξη και επομένως σημειώνεται μια
ρήξη. Οτιδήποτε υπάρχει μέσα εδώ, σε αυτόν τον διαρκώς ανα
πτυσσόμενο χώρο, ωθείται σε φωτισμό και εκδήλωση. Κατά συνέ
πεια και οι Ατομικότητες που ξεπηδούν από εδώ, ωθούνται σε εκ
δήλωση και επομένως εκδηλωμένη δράση. Όμως εξακολουθούν
να μεταφέρουν την αδιάσπαστη σύνδεση με το Όλον και επομέ
νως την αδιάσπαστη σύνδεση με το σύνολο των πληροφοριών που
περιέχει το Όλον.
Το σύνολο των πραγμάτων που είναι ικανά για ύπαρξη, τα
οποία, κάποια στιγμή και λόγω της συνεχούς επέκτασης του σύ
μπαντος, θα αποσπαστούν από την περιοχή της μη εκδηλωμένης
ύπαρξης και θα περάσουν στην περιοχή του φωτισμένου. Με την
αναχώρηση (θάνατο) η Ψυχή μεταβάλλεται. Απεκδύεται ορισμένα
κατώτερα επίπεδα, όπως πχ είναι τα δύο κατώτερα υποπεδία του
αστρικού που κατακρατούν τις ισχυρές ανεκπλήρωτες επιθυμίες.
Οποιοδήποτε άτομο έχει κάνει συνειδητή επιλογή του μαύρου
μονοπατιού, έχει κόψει επαφή με την Ατομικότητά του. Αυτοί που
λέγονται Σεληνιακοί Κύριο είναι ακριβώς αυτοί που έχουν κατα
φέρει να κυριαρχήσουν και να προκαλέσουν έναν αυτοπρογραμ
ματισμό του ψυχικού τους φορέα, δηλαδή της Σελήνης. Σε αυτήν
την περίπτωση η Σελήνη προσπαθεί να συμπεριφερθεί σαν αυτό
νομη Ατομικότητα ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Και γιατί
να το κάνει αυτό; Για να μπορεί να εισπράττει αλλά να μην αποδί
δει. Όλοι αυτοί δεν είναι τυχαία άτομα, και όλοι έχουν κοινό χα
ρακτηριστικό ότι είναι Ψυχές πολύ μεγάλης ηλικίας με τεράστιο
αριθμό ενσαρκώσεων στην πλάτη τους. Η Ατομικότητα δίνει εντο
λή στον ψυχικό φορέα τι τύπου Προσωπικότητα να παράγει. Και
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αυτό με το να επιλέγει χωροχρονικ11 στιγμ11 και γονικό περιβάλ
λον. Αυτόματα είναι σαν να της προσδιορίζει τι τίiπου προσωπικό
τητα θα χτιστεί. Γιατί προσδιορίζει τον τόπο, τον χρόνο και το γο
νικό περιβάΗον της γέννησης. Εφόσον με αυτόν τον τρόπο έχει
προσδιοριστεί το ωροσκόπιο του ατόμου, αυτόματα έχει οριστεί
και η Προσωπικότητα. Όλα αυτά που βλέπετε σαν πλανητικά 11
άλλου τύπου αρχέn1 πα, ωροσκόπος ( =μια αρχετυποποιημένη ευ
αίσθητη πτυχ11 της Προσωπικότητας) κλπ, βρίσκονται στη θέση
που βρίσκονται επειδή αναγκαστικά τοποθεηiθηκαν εκεί που το
ποθετήθηκαν με το ξεκίνημα της τρέχουσας ενσάρκωσης. Ο ωρο
σκόπος με τον καιρό αποκτά και θετικ11 αξία γιατί επαναλαμβάνε
ται συχνά. Η συμπεριφορά του είναι επαναλαμβανόμενη. Και
έτσι, ενώ είναι στοιχείο της Προσωπικότητας, στο τέλος καταλ11γει
να αποκτήσει προσωρινά βαρύτητα αρχέn1που, ισοδύναμο με αρ
χέτυπο από ψυχολογικ11 άποψ η.

- -� -Τι αντιπροσωπεύει ο ωροσκόπος; Αυτόματη συμπεριφορ(i που
εξωτεριzεύεται όποτε το άτομο δέzεται κάποια ερεθίσματα απ6
το εξωτεριzό περιβάίj_ον. Λόγω της επιλογής της υ'ιρα και του τό
που γέννησης που -rίνεται αρzεηi πιο πριν, η Ατομικότητα ωτοφα
σίζει πού zαι πότε θα συμβεί. Άρα αποφασίζει και την οικοΗεοία.
Άρα η Ατομιzότητα έχει προαποφασίσει σε ποια περιοzή του ζω
διωωύ, zαι σε ποια περιεzόμεν6 της θα πρέπει να στραφεί η Προ
σωπιzότητα zαι να προσπαθήσει να τα αντλήσει ως δημιουρ'(LΚ(i

Απvίλιος - Μάϊος - \ούνισς 2009

45

πεπραγμένα μέσα από το παρελθόν. Τέλος, μέσω αυτής της περιο
χής η Προσωπικότητα προσπαθεί να εξυπηρετήσει αυτό που η
ίδια αντιλαμβάνεται ως εξέλιξη.
Επειδή η Προσωπικότητα αποτελεί το τελικό υποζύγιο της Ψυ
χής και της Ατομικότητας, πηγαίνοντας προς την περιοχή του 5ου
Οίκου, περιάγει την Ψυχή, την Σελήνη, σε μια περιοχή από πε
πραγμένα τα οποία θέλει να τα ανασύρει στην τρέχουσα ενσάρ
κωση. Αυτά είναι τα πιθανά ιδανικά. Η λέξη «ψυχαγωγία» προέρ
χεται από την «περιαγωγή της ψυχής», την αγωγή της Ψυχής, δη
λαδή περιάγει την Ψυχή σε περιοχές όπου κρύβονται πιθανά ιδα
νικά. Τα ιδανικά που αφορούν τα δημιουργικά πεπραγμένα. Και
κάθε δημιουργικό πεπραγμένα έχει παράγει κατά το παρελθόν
μια ή περισσότερες ικανότητες.
Κάθε σύστημα πρόβλεψης στηρίζεται στο άνοιγμα μιας γραμ
μής επικοινωνίας του εξωτερικού εαυτού με την Ατομικότητα του
Ασυνείδητου. Με αυτόν τον τρόπο ο εξωτερικός εαυτός έχει την
αίσθηση ότι ο εσωτερικός του εαυτός συμμετέχει όχι μόνο θεωρη
τικά αλλά και πνευματικά! Συμφωνεί! Προσπαθεί να έλθει σε
επαφή με την Συνειδητότητά του, με την Συνείδησή του. Απλά να
συνδεθεί μαζί της για να την ακούσει, να την ακουμπήσει. Τον εν
διαφέρει να πάρει και την πληροφορία, γιατί πιθανόν αυτή η πλη
ροφορία να τον κάνει να κερδίσει. Αλλά το βαθύτερο ψυχολογικό
αίτιο είναι η ικανοποίηση και η ευτυχία που νιώθει το άτομο έστω
και προς στιγμή σε κάθε επαφή με την δημιουργική Αρχή μέσα
του. Αυτή η επαφή με τη Συνείδηση βέβαια μπορεί να προκαλέσει
και εθισμό, μια διαρκώς διογκούμενη επιδίωξη, γιατί δίνει πολύ
έντονη ικανοποίηση.
Στο Συλλογικό Ασυνείδητο δεν έχει νόημα να συζητάμε για
ομαδοποίηση γιατί εξ ορισμού ο χώρος του είναι ένας συλλογικός
χώρος, όπου η περιοχή του Ατομικού Ασυνείδητου κάθε ανθρώ
που περιέχεται σε αυτόν τον παγκόσμιο ταμιευτήρα. Εκεί επικρα
τεί ήδη αυτό που συμβαίνει με το Ομαδικό Ασυνείδητο, με τη δια
φορά ότι όπως αναδύεται στην επιφάνεια υλικό από το Προσωπι
κό Ασυνείδητο, έτσι αναδύεται και βγαίνει στην περιοχή του Προ
σωπικού Ασυνείδητου υλικό από το Συλλογικό Ασυνείδητο. Εδώ
εδρεύει η Ατομικότητα.

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Μιχαιίλ Γρηγορίου
(Μfλος της Θ.Ε.)
(Ομι).(u. στη Στοά «Λθη� ιcί»)

Ο 17ος αιιίJνας σφράγισε τόσο την μέγιστη άνθηση της αλχημεί
ας όσο και την πτιίJση της. Το κίνημα του επονομαζόμενου «Δια
φωτισμού» καi).ιέργησε τις ανθρωπιστικές, ορθολογικές και υλι
κές αντιλ11ψεις στον κόσμο ποι1 υποστηρίχθηκαν από τη σί1γχρονη
επιστήμη έχοντας ως βάση, κατcι έναν ειρωνικό τρόπο, το έργο
των αλzημιστιίJν. Η επιστιiμη καθιστούσε δυνατές ολοένα περισ
σότερες χρήσιμ ες εφαρμογές που φαίνονταν να κάνουν τη ζω11 ευ
κολότερη zαι αποδοτικότερη. Η αλχημεία δεν προσείλκι1ε πλέον
τα λαμπρότερα μυαλά και περνοί,σε όλο και περισσότερο στο πε
ριθu'.ιριο παρακμάζοντας. Μόλις τον I Υο αιιίJνα άρχισε να σημειu'>
νεται μια σημαντικ1i αναγέννηση τοι, αποκρυφισμού σε αντίί':>ραση
στις μεταβολές της επισ τιiμης. Η ανακάλυψη της ραδιενέργειας
έδειξε ότι η μεταστοιχείωση που η επιστήμη αρνιόταν τόοο καιρό,
τελικά δεν ήταν λανθασμένη κατά βάση. Με κάθε ανακάλυψη της
zβαντοφυσικής, η αλχημεία αποκτούσε κάτι από τη χαμένη της αί
-rλη zαι άρχισε να θεωρείται τουλάχιστον συζηηiοιμ η. Η φυσική
έχει πλέον αποδείξει ότι όλα είναι δυνατά, ακόμη και η αλχημεία.
Τις τελευταίες δΕ%αετίες, η πρόοδος που έχει σημειωΟεί στο πι·bίο
της κατανόησης έχει οδη'(ήσει σε μια γενικ11 επαναξιολόγηση της
αi.zημείας.
Είναι βέβαι ο πως η σύπρονη θέση της αί.zημείας και η αποκα
τάστασ11 της ως εξαιρετικr.1 περίπλοκης επιστήμης της ψ11zής έzει
αποδειzθεί ποi.ύ σημαντική, και αυατό οφεΟ.εται σχεδόν ιuτοκλει
στιzr.1 στη συμβολή του ψυzοί.όγου Καρλ Γκο�'iσταβ Γιουνγκ. Δεν
υπάρχει τρόπος να εξετr..1.σει κανείς το ζήτημα ω 1 τό σήμερα ί':>ίzως
να ανα-rνωρίσει την τερr.1στια συνεισφορr.1 του Γιουηκ, ακριβι;Jς
όπως δεν μ,ϊορεί κάποιος να μιλήσει Ίtα τον αποκρυφισμό και να
μην αναψέρFι την Έλενα Πετρόβνα Μπλαf1ι.1τοχυ, ή να μιi.ήοει
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για συγκριτική ·θρησκειολογία χωρίς να αναφερθεί στον Μιρσέ
Ελιάντε. Από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου, η
μελέτη της αλχημείας ήταν περιορισμένη στους αποκρυφιστές και
τους ιστορικούς της επιστήμης. Από την πρώτη στιγμή της επιστη
μονικής του καριέρας, ο Ελβετός ψυχολόγος Καρλ Γκούσταβ Γι
ουνγκ άρχισε να μελετά την αλχημεία, η οποία δεν του ήταν άγνω
στη. Αναφερόμενος στην περίοδο των εσωτερικών του εμπειριών
που τροφοδότησαν την έρευνά του επάνω σε αυτό το θέμα, μεταξύ
του 1912 και 1919, έγραψε: «Πρώτα απ' όλα έπρεπε να βρω απο
δείξεις για την ιστορική τοποθέτηση των εσωτερικών μου εμπει
ριών. ,Επρεπε δηλαδή να απαντήσω στο ερώτημα, σε ποιο ακριβώς
σημείο της ιστορίας εμφανίστηκαν αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία.
Αν δεν κατάφερνα να ανακαλύψω τέτοιου είδους στοιχεία, θα μου
ήταν αδύνατο να υλοποιήσω τις ιδέες μου. Για το λόγο αυτό η επα
φή μου με την αλχημεία ήταν αναπότρεπτη, μια και μου πρόσφερε
τις απαραίτητες ιστορικές βάσεις που έλειπαν μέχρι τότε (. .. )»
Στις αρχές της δεκαετίας 1920, ο Γιουνγκ συνειδητοποίησε ότι
πολλά από τα σύμβολα-κλειδιά της αλχημείας εμφανίζονταν στα
όνειρα των ασθενών του. Η νευρική κατάρρευση που είχε υποστεί
πριν από μερικά χρόνια, τον είχε ήδη κάνει να αντιληφθεί τον μυ
θικό κόσμο αυτών που αποκαλούσε αρχέτυπα, ισχυρές εικόνες
που πηγάζουν από το «συλλογικό ασυνείδητο» και που είναι κοινά
σε όλους τους ανθρώπους. Το 1926 ο Γιουνγκ είδε ένα πολύ σημα
ντικό όνειρο. Αισθάνθηκε να μεταφέρεται πίσω στο χρόνο, στον
170 αιώνα, και είδε τον εαυτό του ως αλχημιστή αφιερωμένο στο
Μεγάλο Έργο. Λίγα χρόνια πριν, ο ίδιος μαζί με άλλους ψυχανα
λυτές της εποχής του, είχαν μαγευτεί από το έργο του Χέρ μπερτ
Ζίλ μπερερ που ήταν ένας από τους μαθητές του Φρόιντ. Ο Ζίλ
μπερερ είχε δημοσιεύσει το 1914 μια εργασία σχετικά με τις ψυ
χαναλυτικές συνέπειες της αλχημείας. Το έργο αυτό είχε μια πολύ
χλιαρή υποδοχή από τον ίδιο τον Φρόιντ και ίσως αυτός να ήταν ο
λόγος που ο Ζίλ μπερερ τελικά αυτοκτόνησε.
Βασισμένη στη φυσική φιλοσοφία του Μεσαίωνα, η αλχημεία
δημιούργησε τη γέφυρα που συνδέει τη γνώση του παρελθόντος με
το μέλλον και τη σύγχρονη ψυχολογία του ασυνείδητου. Το 1928, ο
διαπρεπής Γερμανός σινολόγος Ρίχαρντ Βίλχελμ, ο οποίος είχε
επιστρέψει στην Ευρώπη μετά από πολύμηνη διαμονή στην Κίνα,

έστειλε στον Γιοι,γyκ τη μετάφραση μιας ταοϊστικής αλχημικ11ς ερ
'(ασίας και του ζ1iτησε να κάνει κάποια ψι•χαναλυτικά σχόλια πά
νω στο κείμενο. Το έργο αυτό. που έγινε γνωστό με τον τίτλο «Το
Μυστικό τοι• Χρυσοί� Λοι•λουδιοίι)), έγινε η αιτία να βυθιστεί ο Γι
ουνγκ στην καρδιά των αλχημικιδν ζητημάτων. Η εργασία αι 1 η1
τοι• αποκάλυψε τη βαθιά σχέση μεταξίι δυτικ11ς και ανατολικής αλ
zημείας. ποι ασ;ι:ολοίινται κατά κίιριο λόγο με το συμβολικό μετα
σχηματισμό της ανθριδπινης ψυχ11ς. Το Χρυσό Λουλούδι της Αθα
νασίας των Ταοϊστών δεν διαφέρει και πολίι από την αναζ11τηση
της Φιί.οσοφικ1iς Λίθου. ποι1 αποτελεί το βασικότερο από τα ζηηi
ματα της δυτικής αλχημείας.
Ο Γιοι,γγκ δεν ανακάλυψε λοιπόν μόνο τη σύνδεση της σύγχρο
νης ψυ;ι:ολο'(ίας με την αλχημεία, ανακάλυψε επίσης και τις σχέ
σεις που υπάρχοι•ν ανάμεσα στις παραδόσεις Δίισης και Ταοϊ
σμοί�. Η συσχέτιση αυτή έγινε περισσότερο μέσα από τις αρχετυ
πικές μορφές και όχι τόσο μέσα από τα ιστορικά στοιχεία. Ο ίbιος
ο Ρίχαρντ Βίλχελμ είzε δηλιι:ισει: «// χΜ·ζοοj σο<ι /α χω ο ()ρ. Ιί
ουv;χ (χουν χατfί.(-)tΊ απri Οω<fΥψιτιχοιiς δ ρόμ ους (Πα βύ.&η της
σι,υογιχής αν(-)ριl)πινης φι•χής, χω ι1.ναχϊι.λυφαν πραγμ ατt'Χ(Jτηπς
:του ει'νω τόσο (iμ οι,:;. μ ηαξ1i τοι•ς ι·πtΊ()1j τις σ1ιν(VΙΊ η αλή(-)ιΊα.
Λιιτό αποδιΊκνύιΊ (Jτι μ :το ριι' χr1.ποιος νιι. <f,{-)(J.(Πt (Πην αλ1jθ1Ία (J.Π(J
οποιοδήποπ σημιι'ο, μι· τηι1 προiiπό(-)ι-ση πως θα fχΙΊ τη ()ιiι1αμ η να
υκr1.φ1Ί :τοί.11 βα(-)1(1. για να την κατr1.κτήσ,ι. // 01ψφωνι'α των απrJ
φηον τοι• Εί.βηοιJ ψuχoi.rf';oι• μ ι την κινfζικη σο<ιι'α αποn1ΊΚV1JΙΊ
ότι ι{νω Κω ΟΙ {')/JO σωrπfς /'Π/Ί{')ή βρfσκοντω Κω ΟΙ {')1Jo ΚOVT(J.
rπην αί.ήθω1. (... )»
Η ψυχοi.ο'(ία έzει αποδείξει ότι uι αντιθέσεις πuυ γεννιuύντω
από τις αγωνίες της φυzικής αναγέννησης πολεμούν μέzuι Οανϊι
του η μία την άi.ί.η μέσα στο αί.zημιστιi<6 δοzείο του πνευματικοί•
μετασzηματισμοι\ zαι ενι/JVονται τεί.ιi<(1 σε μια ακl11l1.λυτη καη1.
σταση εναρμόνισης των αντιθέτων. Έτσι, η σεληνιακή βιωίλισσα
zαι ο ηi.ιαzός βασιi.ιάς, που αντιπροσωπεύονται στην Κίνα με τα
σί•μβοi.α τοι• -ιιν zω του γιαν·ιz, εv1 1 πr1.uzoυv μέσα ΟΕ κr1.Οε ι'1παι.,
ξη εχπροσωπι/Ντας την υπ6σzεοη της Φιi.οσοφικής ΛίΟου ή του
Χρυσοί� Λοι•i.ουδιοιt. Η σzέοη αυτή πο1• υπl1.ι.,zει ανr1.μεοα οτη δυ
τική zαι ανατοi.ιχή παρr.iδοση ψ.iνηχε στον Γιουν-ικ ότι ήταν βυ.οι
σμένη πάνω σε ;ταγι..όσμιες αρzέ; πο1• εμφανίζονται εξίοο1, οτην
1
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αλχημεία, στην κινέζικη φιλοσοφία και στη σύγχρονη ψυχολογία.
Με αυτόν τον τρόπο ο Γιουνγκ ανακάλυψε μια υπόγεια σύνδεση
ανάμεσα στην ψυχή των δυτικών και των ανατολικών λαών. Ο
ίδιος είχε δηλώσει για το ζήτημα αυτό: «Ο πραγματικός λόγος των
ερμηνευτικών μου σχολίων ήταν η προσπάθεια να κτίσω μια γέφυ
ρα ψυχολογικής κατανόησης ανάμεσα στο δυτικό και τον ανατολι
κό κόσμο ( ... )»
Το 1935, μετά
από πολλά χρόνια
μελέτης και εσωτερι
κών
μετασχηματι
σμών, ο Γιουνγκ πα
ρουσίασε για πρώτη
φορά στην κόσμο τα
συμπεράσματα των
ερευνών του. Η πα
ρουσίαση αυτή έγινε
στη βίλα «Έρανος»
στην Ασκόνα. Στην
ομιλία του με τίτλο
«Dι·eam Symbols and
/ndίνίdιιαtίοn
the
Process» (Τα Σύμβο
λα των Ονείρων και
η Διαδικασία της Εξατομίκευσης), ο Γιουνγκ παρουσίασε τους αλ
χημικούς συμβολισμούς στα όνειρα κάποιων συγχρόνων του, υπο
στηρίζοντας ότι η αλχημεία συνεχίζει να υπάρχει στη σύγχρονη
σκέψη όπως ακριβώς υπήρχε στην αρχαία Αλεξάνδρεια ή στο Με
σαίωνα.
Ένα χρόνο αργότερα, στον ίδιο χώρο, παρουσίασε την εργασία
του «The ldea of Redemptίon ίn Alchemy» (Η Ιδέα της Λύτρωσης στην
Αλχημεία). Το κοινό τον άκουγε μαγεμένο, και ήταν πια η στιγμή
που η ερμητική σιωπή έσπασε και η γνώση της αλχημείας άρχισε να
κερδίζει ολοένα και περισσότερους πιστούς. Οι μελέτες και οι δια
λέξεις του για τον αλχημικό συμβολισμό συγκεντρώθηκαν στο βι
βλίο του «Psychology and Alchemy» (Ψυχολογία και Αλχημεία). Το
βιβλίο, με πλούσια εικονογράφηση από πολυάριθμες αδημοσίευτες
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ω; τότε αλχημικέ; εικόνε;. εκδόθηκε το 1944 και ωτό τότε παραμέ
νει σε κυκλοφορία. Η επίδρασ11 τοι• 11ταν σημαντικιi και παρουσία
σε την αλχημεία ω; αντικείμενο άξιο μελέτης σε βάθο;.
Ο ΓιοιΨγκ απέδειξε ότι το σύνολο των αλχημικιόν έργων παροι 1σιάζει μια εκπληκτικ11 συνέπεια και πολι•πλοκότητα ιδειόν και εικό
νων. παρά τη φαινομενικά αινιγματικιi και συχνά αντιφατικιj του;
'(λu'>σσα. Αι-τό. υποστηρίζει. δεν μπορεί να είναι n 1χαίο. ,/Ει•ας (τι•μ
βο).ισμό; τόσο .ϊί.οι•σιο; ό.ϊω; της αί.χημ uί1ς rΗ.μιλtΊ :τιiι'Τιι τηι·
ι•:ταρξή τοι• σt· κιί..ϊοια πταρκιj ωτ(α κω .ϊοτ{ σt' ωτλrj :τιιριιξt·ι•ιιi ιj
:τωχν(δι της qανταα(ας». Οι αλχημιστέ;. όπω; συνειδητοποίησε. ού
τε τον εαυτό τοι•ς εξωτατοί�σαν ούτε απλιι'>; διασκέδαζαν αλλίι
ερευνούσαν κάτι :που είχε τεράστια σημασία. Η σημωrrικότερη
ίσω; ωτό όλες τις μελέτες τοι 11ταν το «Paraal::,tH α.\· α .-;μιΊ·iιιω/
Pl1enon1eno11» (0 Ι /αριί.κt'ί.σο; σαν {να Ι /1't'1 1μ ιπικό Φωνι5μ η'(J ).
Στο έργο του αυτό ο Γιουν'/Κ υποσηiριξε ότι στη ζω11 τuυ u άν
θρωπο; κατέχει δυο πηγές Γνιδσης που ερ'(άζο\'Ται για τη σωτηρία
του. Η πριiηη ονομάζεται Lumen Dei, που είναι το φως που προ
έρχεται από τον ίδιο τον Θεό, και η δεύτερη ονομάζετω Lumcn
Naturae, δηi.αδ1j το φως που βρίσκεται κρυμμένο μέσα στην ιΊλη
και στι; δυνάμεις της Φύσης. ΕνιϊJ το θεϊκό φως καη:ρχεται και
:παροι1 σιάζεται μέσα στο μυση1ριο της Ενσάρκωσης, το φι•σικό
φω; f:Jα :πρέπει να απεί.ει•θερωθεί πριίπα με τη βοψ:}εια της αλχη
μείας Ίια να Ίίνει μια υπολογίσιμη δύναμη.
Ο κόσμο;. σύμφωνα με τον Παρίικεί.σο, εμπεριέχει το Ηεϊκ<J
φω; (ζωή), αίj.ά η ιερή αι•τή οι,σία βρίσκεται πιασμένη σε μια μη
zανικ11 παΊίδα ποι 1 εi.έΊzεται απ6 ένα είδος δημιοι1ργίας ποι1 ο
ίδιος ονόμαζε Hylastcr (από τις ελληνικές λέξεις l'Ϊ.η και ι.ωτι:ρι).
Η μεΊάi.η πα·rίδα που ψι•i.αzίζει το φως απuτεί.είτω α:π6 τα τέσσε
ρα οτοιzεία: γη. ίiδωρ, Πt'Q zαι ω\ια. Ο ρόi.ος της αλzημι:ίας είναι
να «οπr.iσει» αυτές τις πα·rίδες και να προzαί.έοει μια αρχική κα
π.1.σταση δημιοι 1 ρ·rιzοιΊ zr.1.οι•ς ποι• Οα zαπ.ιi.ήξει στη 01ΊνΟιοη των
α\rrιf:Jέτων ω; μια υπέQπ..ιτη ένωοη. 2:ε α11τή την υπέρτατη ένωοη,
έi.εγε ο Γιοι•νγz. το φι,ί.ακιομένο φως απεί.ει•ΟεuιiJVεΗ.ιι και ψ0(J.
νει στο σημείο τη; 1•ψιοτης εzδήiJJJσής 1011.
Αν zαι δηi.ι,1σεις 6πως οι παψ.1.πr.1.νω αναφέψJντr.1.ι φωνομενικ(ί.
στο ι 1 i.ιz6 οί�μ,"tαν zαι τη Φί�ση. ο Γιουν-rz διέκQινε μίσα τους έν(J.
μo\rrέi.o ·rια την 1•i.ιzή zαι φ11οιzή (.J.Ποψη της ανΟuι;ιπινης ψι'iσης.
1
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Οι προσπάθειες των αλχημιστών επικεντρώνονταν στην απελευθέ
ρωση του πνεύματος ή της ψυχικής ενέργειας που βρίσκεται φυλα
κισμένη μέσα σε ένα σώμα, η οποία μπορούσε να γίνει μια ενέρ
γεια διαθέσιμη για την εκπλήρωση της μεγαλύτερης αποστολής
του ανθρώπινου πνεύματος. Η μελέτη της αλχημείας ενέπνευσε
στον Γιουνγκ την έννοια της εξατομίκευσης, της απελευθέρωσης
του ατόμου από τον ψυχικό του λαβύρινθο, και της λύσης του προ
σωπικού ψυχοδράματος. Η εργασία του με τον Αυστριακό ψυχία
τρο Σίγκμουντ Φρόιντ στη σεξουαλική ψυχολογία, τον βοήθησε να
κατανοήσει την ερωτική πλευρά της αλχημείας, τον Χυμικό Γάμο,
με έμφαση στην ένωση των αντιθέτων. Στο δοκίμιο του «The
Psychology of the Transfe,·ence» (Η Ψυχολογία της Μεταβίβασης)
συναντούμε μια από τις συναρπαστικότερες εξερευνήσεις στην
ψυχολογία της αλχημείας.
Στη μελέτη αυτή ο Γιουνγκ χρησιμοποίησε δέκα εικόνες που
αναπαριστούν τη διαδικασία της ολοκλήρωσης του Μεγάλου
Έργου των αλχημιστών, όπου εμφανίζονται οι δίδυμες δυνάμεις
του βασιλιά και της βασίλισσας σε μια σειρά μυστικών ερωτικών
σχέσεων, που καταλήγουν στη δημιουργία ενός ανδρόγυνου πλά
σματος με το όνομα η Ευγενής Αυτοκράτειρα. Ο Γιουνγκ χρησιμο
ποιεί τη λέξη «μεταβίβαση» σαν ψυχολογικό συνώνυμο της αγά
πης, της οποίας ο ρόλος, τόσο στις διαπροσωπικές σχέσεις όσο και
στην ψυχολογική ανάλυση του βάθους, είναι να απαλύνει τις μεγα
λύτερες πίκρες και τα τραύματα της ζωής.
Η σειρά των εικόνων ξεκινά με μια πηγή που αναβλύζει, η
οποία συμβολίζει την αφυπνισμένη ενέργεια της μεταμόρφωσης,
και συνεχίζει με τη συνάντηση του βασιλιά με τη βασίλισσα οι
οποίοι είναι ντυμένοι, όμως καταλήγουν στο τέλος να πετούν από
πάνω τους τα ρούχα. Με τον τρόπο αυτό οι εραστές αντιμετωπί
ζουν ο ένας τον άλλον, για να καταλήξουν σε μια ένωση με τη «γυ
μνή αλήθεια». Μετά οι εραστές βυθίζονται σε ένα αλχημικό λου
τρό, επιτρέποντας έτσι στη δύναμη της αγάπης να αγκαλιάσει το
συνειδητό «εγώ» τους και να σβήσει τις λογικές και γήινες σκέ
ψεις τους.
Σε αυτή την κατάσταση της παθιασμένης ένωσης λαμβάνει χώ
ρα η ψυχοσεξουαλική ένωση. Όμως, πάρα τις προσδοκίες, η ένω
ση αυτή δημιουργεί αρχικά μια νέα ανδρόγυνη μορφή που τελικά
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;τεθαίνει. Το ;τνευματικό επακόλοι•θο της αγcιπης δεν είναι βιιύσι
μο zαι πεθαίνοντας αποσι•ντίθεται. Και εδιύ ακριβώς είναι ποι•
zρειάζεται η πίστη και η επιμ ον11 στην ολοκλ11ρωση της διαδικα
σίας. Η ψυz11 του ανδρόγι•νοι• πλcωματος δεν εγκαταλείπει τη δια
δικασία της μεταμόρφωσης. Ανεβαίνει στον ουρανό, σε ένα υψη
λότερο επίπεδο συνείδησης. βυί:Ιίζεται ιπο οι•ρcινιο φως και τελικcι
επιστρέφει στο ί:Ινητό της σιύμα, zαι το αναγεγνημένο πλάσμα ιπέ
zεται τιύρα όρί:Ιιο σε όλη την ι•περφι•σικ11 του δόξα. , Ενα νέο πλά
σμα γεννιέται αντικατοπτρίζοντας τον καρπό της αγάπης. τη μετα
σzηματισμένη συνείδηση των εραστιδν. που αποτελεί τιύρα μια
αδιάί.ωττη ενότητα. Η αi.zημεία της αγάπης έχει εκπληριύσει τη
ί:Ιριαμβευτικ11 της αποστολ11.
Το δοκίμιο αυτό τοι• Γιουν-γκ αποτελεί ένα ί:Ιαι,μ cωιο αλφαβη
τάρι για την ψυ;ι:οί.ογικ11 προσέγγιση της αλχημείας. Πρόκειται
στην πρα·rματιzότητα για την κιιτάί:Ιεση μιας βαί:Ιιάς γνιι)σης γιcι
τον φυzοί.ογιzό μηzανισμό της αγάπης μέσω της διαδικασίας της
εναρμόνισης όλων των αντιί:Ιέτων. μιας διαδικαοίας uι•ναιuθηματι
zής, διανοητικ11ς, φυσιz11ς zαι μετιιψι•σικ11ς. Παρότι πολλοί αλχη
μιστές και μυστικιστές τον κατηγορούν ότι περιόρισε την αλχημεία
σε αμι·rιiΊς φυzοί.ογικά μοντέλα, πρέπει να πούμε ότι ο Γιο υνγκ
αναγνιΛριζε ότι η αί.zημεία αuzοί.είται όχι μόνο με την ανάλι,ση
του ανθρu1ποι• αίj.ά zαι της ίδιας της ΦιΊοης. Τον ενδιέφερε πε
ρισσότερο πιίΊς ανταποκρίνεται η ψυ;ι:11 οτο γρίφο της ίiπαρξης και
i.ιγότερο η ΦιΊuη και ο σκοπός της Δημιο1•ργίας.
Ο Γιοu\�/z μεί.έτησε την φυzοi.ο-ιία του ανθuu1που και 6χι τη
ζωή. Αντίθετα, αντικείμενο της έρει1νας εν6ς αλzημιοτή Είναι η
ίδια η ζωή zαι η σzέο η του μαζί της, η εντατικ11 κω οε f1ι1.Ηος μΕλέ
τη της οποίας αποzαί.ιiπτει ότι ο αί.zημιοη1ς και η ζω11 ι:ίνω ένιι
zαι το αυτό. το παν. Αι,ό r..ωτή τη σκοπιι1., η (tποψη τοι, ΙΊοι•ν-ικ γω
την αί.zημεία είναι πεψορισμένη σε μια αντίί.ηψη ψι•zοί.<ηική, πα
ρότι ο οι•·rzρονο; αί.zημιο η1ς καΗη·rητ11ς Μ(J.Vψl_)Ι:ντ Γιο ι,νιους
ι•ποοτηρίζει ότι τα τεί.ευταία zι,όνια της ζωής τοι• ο Ι'ιοι•νγκ είzε
φτι(J.ςει ένα εuγαοτψJιο -ιια πψ1κτική ε(παοία.
Τα αί.zημιz(-1 101 1 ενδιαφέψJντα και η bω:ίοf ➔ηοή τοι• bιαπιJτι
οαν ποίj.ές απ6 τις ει_παοίε; το�•. οι οποίες η:ί.ιχ(J. ου·ικι:vτuι;,οη
zαν στο βιβί.ίο τοι• aPsychology ί!nd Jιeligion,, (Ψυzοί,cηί(1 ;ω.ι
Θρησκεία). Ο Γιουν-rz δεν οn.,ψ(1.τηοε ;τοη: \'(1 τονίζει τις ομ<Η<Jτη-
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τες και τις διαφορές ανάμεσα στις αλχημικές εικόνες και τον χρι
στιανισμό, περιγράφοντας όχι μόνο τη σχέση που υπάρχει μεταξύ
της Φιλοσοφικής Λίθου και της εικόνας του Χριστού, αλλά και τη
σχέση ανάμεσα στον χριστιανισμό και την αλχημεία. «Η αλχη
μεία», έλεγε, «έχει μια αντισταθμιστική σχέση με την κύρια τάση
του χριστιανισμού, όπως ακριβώς λειτουργεί κι ένα όνειρο στη συ
νειδητή συμπεριφορά εκείνου που το ονειρεύεται» λλλα σημαντι
κά βιβλία του Γιουνγκ για την αλχημεία είναι οι «Αλχημικές Μελέ
τες» και το μνημειώδες και τελευταίο έργο του «Mysteιium
Conίunctίonίs» (Μυστήριο της Ένωσης), στο οποίο παρουσίασε τα
τελικά του συμπεράσματα από την πολύχρονη ενασχόλησή του με
την αλχημεία. Στο έργο αυτό ασχολείται με τον προβληματισμό
του ψυχοσωματικού μυστηρίου που οι αλχημιστές του παρελθό
ντος αποκαλούσαν unus mundus ( ένας κόσμος), και διερευνά τη
φύση των αντιθέτων και ιδιαίτερα του αρσενικού και του θηλυκού,
όπως αναπαριστώνται στην αλχημεία με τον Ήλιο και τη Σελήνη,
ή τον Κόκκινο Βασιλιά και τη Λευκή Βασίλισσα.
Υποστήριξε ότι στις ρίζες ολόκληρης της ύπαρξης υπάρχει ένας
χώρος όπου το φυσικό και το πνευματικό δημιουργούν μια υπερβα
τική ένωση. Τα φαινόμενα της συγχρονικότητας και κάποια ανεξή
γητα μυστήρια, που η φύση τους είναι είτε σωματική είτε ψυχική,
φαίνεται να απορρέουν από αυτή την ενοποιημένη κατάσταση. Εί
ναι σχεδόν σίγουρο ότι η παράξενη αυτή περιοχή των μυστηρίων
αποτελεί την πραγματική κατάσταση των αρχετύπων, τα οποία
προβάλλονται στην ψυχή ενώ στην πραγματικότητα βρίσκονται
έξω από αυτήν.
Ενώ η ένταση μεταξύ των αντιθέτων παραμένει ο μεγάλος λει
τουργικός μηχανισμός της έκφρασης, της ζωής και του μετασχημα
τισμού, η όλη διαδικασία φαίνεται πως λειτουργεί μέσα στο πλαί
σιο ενός ενοποιημένου μοντέλου του κόσμου όπου η ύλη και το
πνεύμα, ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα, εμφανίζονται σαν όψεις ενός
ψυχωτικού βασιλείου της πραγματικότητας. Ο Γιουνγκ διευκρινίζει
επίσης ότι ο κόσμος είναι αντανάκλαση της ενδότερης ψυχής, ότι
στην ουσία κάθε άτομο είναι υπεύθυνο για οτιδήποτε συμβαίνει
στον εξωτερικό κόσμο. Αυτό είναι το κλειδί της πραγματικής σημα
σίας της ανθρωπότητας ως μικρόκοσμου, όπως επάνω έτσι και κά
τω, όπως εντός έτσι και εκτός.
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ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ
Βικτωρία Γ. Αγγελοπούλον

(Συμβολαιογράφος- Συγγραφέας
Συνδρομψρια ΙΛΙΣΟΥ)
Έμαθα από ένα περίεργο όνειρο που είδα στον ύπνο μου. Κά
ποιο βράδυ, πριν χρόνια -όταν καταριόμουν θεούς και δαίμονες
επηρεασμένη από θάνατο προσφιλούς προσώπου-, είδα στον ύπνο
μου να με πλησιάζει ένας γηραιός κύριος ο οποίος μου είπε:
-«Ο πίνακας δεν είναι ο ζωγράφος κι η μελωδία δεν είναι ο
μουσικός. Κι αυτό που ζει σήμερα δεν είμαστε εμείς, είναι ο αντι
κατοπτρισμό; της όντως ουσίας μας. Έτσι, όπως από την ζωγραφιά
και την μουσική κατανοούμε το εύρος του καλλιτέχνη, από τις σκέ
ψεις και τι; πράξεις του υλικού ανθριι'ιπου μπορούμε να ψυχανεμι
στούμε τον πραγματικό εαυτό του » , δήλωσε με αυτοπεποίt.Ιηuη.
-«Μα συγκρίνετε το άψυχο με τον άνθρωπο; Τι λέτε;».
-«Την αλήθεια. Το υλικό uιι'ιμα, η προσωπικότητα, δεν είμαστε
εμείς, αiλά τα δοχεία που εκδηλιϊινεται και εκφράζεται το πραγ
ματικό εγι;, μας. Όπως το καναβάτσο και τα χρΙJJματα είναι τα ερ
Ίαi.εία του ζωγράφου. »
- «Τι σχέση έχουν αυτά που λέτε με το Οάνατο;»
-«Μα δεν υπάρχει θάνατος. Απλά μεταβαίνουμε σε ένα 6.λλο
επίπεδο ύπαρξης. »
Αφοuιιι'ιθηzα στην αναζήτηση αείνης της γνΙJJσης που θα με
οδηΊήuει στο να επιβεβαιυΊuω ή να απορρίψω τα λ(ηια του συνο
μιλητή μου. Ανα-ι.ώ.ύmω όμω; χατά πει,ίεργο τρόπο έκτοτε, iiγo
έως ποi.ύ, την ίδια «ώ.ήθεια» σε όποιο βιβiiο και αν διαβάσω: «Συ-
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μπόσιο» του Πλι;iτωνα, «Θεογονία» του Ησίοδου, «Κοσμογονία» του
Ηράκλειτου, Αγία Γραφή, «Ηλιάδα» και «Οδύσσεια» του Ομήρου,
«Έγκλημα και Τιμωρία» του Ντοστογιέφσκι, «Αν» του Κίπλινγκ,
ποιήματα και πεζά του Καβάφη, του Πάουλο Κοέλο, και πολλά ακό
μα. Νοιώθω ότι η έρευνα αυτή με βοήθησε να αντιλαμβάνομαι
από άλλη οπτική γωνία τη σημερινή δύσκολη καθημερινότητα.
Θεωρώ άνευ λόγου και ουσίας τις όποιες διαμάχες των ανθρώ
πων σε κοινωνικό επίπεδο. Ακόμα και τα σύνορα σήμερα είναι
περιττά, γιατί το μόνο που εξυπηρετούν είναι πολιτικά και οικονο
μικά συμφέροντα. Και πραγματικά λυπάμαι για αυτούς που μετα
χειρίζονται όλα τα μέσα προκειμένου να αποκτήσουν εφήμερη
«καρέκλα» ή προβολή. Φυσικά, δεν καταφέρνω πάντα να αποστα
σιοποιούμαι από τι καταστάσεις, αλλά ακόμα και τότε συνειδητο
ποιώ τα λάθη και τις φοβίες μου και διαπιστώνω την απόστασή
μου από αυτό που θα έπρεπε να είμαι σαν «άνθρωπος».
Ακούω μουσική από τη «Μπλε» ταινία του Κισλόφσκι, του
«Γλάρου Ιωνάθαν» του Ρίτσαρντ Μπαχ, μελωδίες των Σπανουδά
κη, Ρεμπούτσικα και Παπαδημητρίου, γιατί με ηρεμεί.
Σκέφτομαι ότι έχω χρόνια να δω ένα πολύ καλό θεατρικό έργο.
Ακόμα και τα «κλασικά» δεν στοχεύουν στην ανάδειξη του λόγου
και των εννοιών αλλά προτάσσουν την εικόνα. Στον κινηματογρά
φο με ενοχλεί η βία που προβάλλεται, γεννώντας αρνητικά συναι
σθήματα, εξάπτοντας τα ζωώδη ένστικτα μας και δημιουργώντας
λάθος πρότυπα στα παιδιά μας.
Γνωρίζω πως οι θέσεις και οι απόψεις μου με εκβάλλουν από το
ισχύον κοινωνικό σύστημα, αλλά από το να κάνω υποχωρήσεις,
προτιμώ να μείνω απέξω και ειλικρινά εκπλήσσομαι που ακόμα
βρίσκω τη δύναμη να ασχολούμαι με τα «κοινά». Ίσως είναι η χαρά
της δημιουργίας που με κρατά στις επάλξεις. Για πόσο; Οψόμεθα.
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ΔΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ
Marcos Lιι_s Borges de Resende
(flρόη)ρος της Θ.Ε. της Βραζιλ(ας)
(Ομιί.ι'α στη Στοά Ε!fΙΚΟΥροΣ. 24 Απριλι'ου 2009)

Από πού πηγάζουν οι πράξεις μας; Από ποιο επίπεδο 11 κέντρο
της ύπαρξ11ς μας; Από κάποια συναισθηματικ11 παρόρμηση, έλξη 11
απιΔθηση; Από ένα νου γεμάτο καλοζυγισμένες σκέψεις και προ
σωπικό συμφέρον; Είναι αδύνατο να μιλ11σουμε για οράση, για
πράξη, zωρίς να έχουμε επιτύχει αντίληψη του εαυτού μας, χωρίς
αυτογνωσία. Όταν οι πράξεις μας οφείλονται σε συναιuθηματικ11
παρόρμηση προκαλούμενη από έλξη 11 ωτι/ιθηuη, 11 είναι προϊόν
συναισθηματικής έκρηξης, πολύ συzνά δυσκολευόμαστε να αντι
ληφθούμε την αιτία. Όταν οι πράξεις μας πηγάζουν από ένα νου
'{εμάτο ίδιον συμφέρον, προκαλούν διαμάχες και δυσαρμονία.
Σχεδόν όλες οι πράξεις μας είναι αποτέλεσμα των επιπόλαιων
πλευρu'Ν της παροδικ11ς μας φύσης. Για να διακρίνουμε ποια είναι
η ορθή δράση και η εσωτερική αρμονία, έτσι u')στε να αντιμετωπί
ζουμε όλες τις περιστάσεις σωστά, θα πρέπει να καταδυθούμε Βα
θιά μέσα μας και να ηρεμήσουμε κάθε συναίσθημα και σκέψη.
Προκειμένου να ηρεμήσουμε τα uυναισΗήμαη-1 μας, πρέπει να
τα αναγνωρίςοι,με τη σπrμή αχριβrJJς που τα νιυ1θουμε. Να μην τα
τρέφουμε αjj_ά και να μην τα zαταπιέζουμε. Ο Ουμός, για παρά
δει·rμα, είναι μια έzρηξη ενέργειας που οφείί.εται στην επιΟυμία
όταν zάποιο αποτέί.εσμα του κόσμου των μορψιJJV δεν μας ικανο
ποιεί. Πρcι-rματι·/.ά οφείί.εται στη διzή μας επιθυμία. '()ταν καιγό
μαστε α.,,ό Ηυμό, ίσως μεταμφιεστούμε, αν έχουμε εzπωδευτι:ί
σωστr-1 σε αυτό, u.ij.(_1 αυτή η ενέργειά μας Ηα επιφέρει αρνητιz(.ί.
αποτελέσματα όzι μόνο σε ψυχοi.ο-rιzό επίπεδο αί)Λ ;ωι στις σχέ
σεις μας επίσης. Όταν αφήνουμε το θυμό να εκδηλωθεί zωρίς να
παρεμβαίνουμε καταδιz6ζοντάς τον ή δι·/.αιoi,(J·tr;JVτrJ.ς τον, αλί.rΊ.
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απλώς αντιμετωπίζουμε αυτό το υποκειμενικό γεγονός γι' αυτό
που είναι -δηλαδή μια δική μας επιθυμία, τότε ο θυμός διαλύεται.
Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα συναισθήματα. Όταν τα αντιλαμβα
νόμαστε χωρίς να υιοθετούμε στάση που να τα καταπιέζει ή να τα
τρέφει, χωρίς αυτό-λύπηση ή αυτό-έπαρση, αλλά απλώς κατανο
ούμε τη φύση τους, τότε το ρεύμα συναισθημάτων που μας έχει κα
τακλύσει θα καταλαγιάσει αυτόματα. Αν όμως δεν αντιλαμβανό
μαστε την κίνηση των συναισθημάτων μας, τότε γινόμαστε σκλά
βοι τους. Κάθε πράξη, κάθε δράση που οφείλεται σε συναισθημα
τική παρόρμηση και αγνοεί τους υπόλοιπους ανθρώπους, γεννά
διαμάχες και δυσαρμονία όχι μόνο σε εμάς τους ίδιους αλλά και
σε όλες τις σχέσεις μας.
Είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιληφθούμε την κίνηση του νου
από την κίνηση των συναισθημάτων. Ο συνήθης νους τείνει έντονα
στο ίδιον συμφέρον. Οι κινήσεις του είναι ταχύτερες, πιο σύνθετες
και πιο λεπτές από τις αντίστοιχες των συναισθημάτων. Σε γενικές
γραμμές οι σκέψεις του ανθρώπου είναι επικεντρωμένες στον
εαυτό του, σε όσα τον τέρπουν, ή σε εκείνα που τον δυσαρεστούν
και θα πρέπει να τα αποφεύγει, και ούτω καθεξής. Ακολουθώντας
μια συνεχή κίνηση σύγκρισης και αξιολόγησης, πάντα προβάλλου
με εκείνο που θα έπρεπε να είναι. Για πρακτικούς λόγους είναι
απαραίτητο να χρησιμοποιούμε τη σκέψη. Χωρίς αυτήν δεν θα
ήμασταν άνθρωποι αλλά άλογα ζώα και θα ήταν αδύνατο να ζή
σουμε πολιτισμένα. Ωστόσο, όταν η σκέψη υπεισέρχεται στον το
μέα των σχέσεων, τείνει να γίνεται εγωκεντρική, απομονωτική,
διαχωριστική, αιτία προκατάληψης και διαμάχης.
Είναι δυνατό να σταματήσουμε τη σκέψη; Φαίνεται πως κάθε
προσπάθεια και τεχνική προς αυτήν την κατεύθυνση είναι άχρη
στη. Όταν προσπαθούμε να σταματήσουμε τη σκέψη με τη σκέψη,
απλώς την τρέφουμε. Όταν μια πλευρά μας θέλει να ελέγξει την
άλλη στο ίδιο επίπεδο κραδασμών όπως στην περίπτωση της σκέ
ψης, το μόνο αποτέλεσμα που έχουμε είναι η αποκρυστάλλωση του
νοητικού. Ο νους γίνεται άκαμπτος, γεγονός που οδηγεί στην αδια
φορία και την σκληρότητα. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε την κί
νηση της σκέψης με απόφαση της σκέψης. Αυτό θα πρέπει να συμ
βεί με φυσιολογικό τρόπο καθώς εμείς παρατηρούμε τις σκέψεις
μας χωρίς να επεμβαίνουμε. Τότε εισερχόμαστε σε μια κατάσταση
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εγρήγορσης. Είναι η εγρ11 γορση που οδηγεί στη φυσιολογικ11 ησυ
zία του νου. Με άΗα λόγια, η σκέψη είναι μια κατάσταση έλλειψης
της εγρήγορσης, μια διαφυγιi από το τιύρα.
Έzοντας περιπλανηθεί πολλές φορές η συνείδησ11 μας στη μν11μη μας. διασπάται. Ένα μέρος της είναι εδώ, σε εγρ11γορση. ένα
ά)J..ο ασzολείται με το αρχείο των αναμν11σεων, αξιολογιύντας,
προβά)J,οντας και σι•γκρίνοντας. Όταν όμως αντιλαμβανόμαστε
αυτή την zίνηση, όταν συνειδητοποιοί�με αυη1 τη διάσπαση και
εστιάζουμε την προσοχιi μας σε όλα όσα συμβαίνουν. ι1ποκειμενι
χά •i αντικειμενικά, τότε επέρχεται μια φυσιολογικ11 ησυχία στη
σzέψη. Αν υπάρξει κάποια νέα κίνηση στη σκέψη, την αντιλαμβα
νόμαστε zωρίς πρόθεση να την μορφοποι11σουμε και τότε, με φυ
σιολογικό τρόπο, ερχόμαστε σε κατάσταση ετοιμ ότητας και εγρ11γορσης παρακολουθιι)\ιτας αμερόληπτα οτιδ11ποτε συμβαίνει μέσα
χαι έξω από εμάς.
Είναι απαραίτητο να συ)JΙ.G.βουμε την χίνηση η1ς σκέψης χωρίς
να την θρέψουμε 11 να την zαταπιέσουμε, αΗά επιτρέπο,ιτάς της να
παραμείνει γαλψ•ια. Τότε θα αναδυθεί μια άΗη, διαφορετικιi συνεί
δηση, ανυψοί�μενη από την εσωτερι
z11 σιγ11, που είναι φως εν πνει\ιατι,
και θα κάνει τις πράξεις μας σοφές,
αρμονικές χαι συγκροτημένες. Γι'
αυτό, όταν μι)Ι.G.με για πράξη, για
δράση, είναι απαραίτητο να ξεκα
θαρίσουμε από πού πηγάζει, από
ποιο επίπεδο της ύπαρξ11ς μας ανα
δύεται. Σε πρακτικό επίπεδο η δψ1ση απαιτεί τη zρησιμοποίηση της
σκέψης σαν μέσον που οδηγεί οε
πολιτισμένη διαβίωση. ΝJ.,ά οτον
τομέα των σzέσεων, χ(.1f:Jε πψiξη
που ·ιεννιέται (J.Πό συναωΟήματα ή
σκέψεις, οι οποίες σzετίζονται %ατ<1
κ1Jριο i/ηο με το σ1jνf➔ετο 01,υτημα
της μνήμης και την προβολή f:Τr..6νων, είναι ένας εν δυν(J.μει δημιουρ
Ίός δια μ(_1zης και προr1ί.ημάτων.
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Πολλές φορές εξωτερικά βρισκόμαστε σε κατάσταση εκνευρι
σμού ενώ εσωτερικά είμαστε αδρανείς. Σε άλλες περιπτώσεις,
ενώ φαίνεται να μην κάνουμε τίποτε, εσωτερικά είμαστε σε κατά
σταση έντονης δραστηριότητας που δεν σχετίζεται με συναισθήμα
τα ή σκέψεις αλλά με εγρήγορση και παρατήρηση, όπως στην πε
ρίπτωση ενός έντονου διαλογισμού. Είναι απόλυτα αναγκαίο να
συλλάβουμε και να κατανοήσουμε τη δραστηριότητα στη μη δράση
και τη μη δράση στη δραστηριότητα, όπως μας διδάσκει η Μπα
γκαβάτ Γκιτά. Όταν δεν υπάρχει μέσα μας η σκιά του αυτό-ενδια
φέροντος και της αυτό-σπουδαιότητας αλλά έχουμε ξεχάσει τον
προσωπικό εαυτό μας απόλυτα, η δράση μας γίνεται σοφή, αποτε
λεσματική, κατάλληλη, αρμονική, όμορφη, ευτυχισμένη και υγιής.
Είναι δράση χωρίς προσκόλληση.
Η προσκόλληση είναι προϊόν της άγνοιας για τη ζωή, για την
αληθινή της φύση. Είμαστε προσκολλημένοι στο παροδικό αλλά
θα πρέπει, όπως αναγράφεται στο «Φως στην Ατραπό», να αδρά
ξουμε εκείνο που δεν έχει μορφή και ουσία. Αν διατηρούμε τη συ
νείδησή μας ριζωμένη στο αιώνιο και όχι στο παροδικό, τότε η
ζωή μας θα κυλλά αρμονικά. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό, θα
πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι είναι αιώνιο και τι παροδικό.
Η υλική ζωή είναι παροδική, προσωρινή, και σαν τέτοια ανα
νεώνεται κάθε στιγμή. Αποδοχή αυτής της παροδικότητας είναι
συνώνυμο της σοφίας. Αλλά η ζωή δεν μπορεί να διαιρεθεί σε υλι
κή και πνευματική. Όλα είναι τμήμα της ίδιας κίνησης που συνδέ
ει το αιώνιο με το παροδικό. Το αιώνιο δεν υπάρχει στο χρόνο.
Υπάρχει στη διάσταση της ενότητας από την οποία όλα πηγάζουν.
Το Σύμπαν ανακλά αυτή την πραγματικότητα διότι είναι ταυτό
χρονα ένα και ποικίλο. Ένα στα λεπτότερα πεδία και ποικίλο στα
πυκνότερα. Εντούτοις υπάρχει μια ουσιαστική ενότητα που συνδέ
ει μεταξύ τους όλα τα πεδία της Φύσης, ενώ η ίδια η ποικιλία είναι
μια έκφραση αυτής της ενότητας.
Όταν βλέπουμε ένα έμβρυο με τη βοήθεια των σύγχρονων ορ
γάνων υπέρηχων, είτε πρόκειται για έμβρυο ανθρώπου ή ζώου,
παρατηρούμε ότι η πρώτη εκδήλωση του πλάσματος είναι η παλ
λόμενη κίνηση μέσω της οποίας λαμβάνει μορφή η καρδιά του. Η
πεμπτουσία της ζωής είναι παλμική δόνηση. Αυτή η δόνηση δημι
ουργεί το νέο οργανισμό, σύμφωνα με μια συγκεκριμένη ακολου-
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θία. ι.αι τον διατηρεί στη ζωιj κατ{ι τη διcιρχεια τοι• βίοι• τοι•. Όταν
η ζω�i σταματά να πάj)_εται στο φl'σιχό πεδίο. ο οργανισμός ωτο
σιΨτίθεται και λέμε ότι πεθαίνει.
Αν δεzθοίιμε ότι η ζωιj είνcιι zίνηση. ένας παλμικό; κτίι πος μέ
σα ι.αι έξω από εμάς. θα ζιjσοι•με με αρμονία. Αν προσχολλοί�μα
στε στην προσπάθεια να διατηριjσοιψε την κίνηση της ζωιjς. τ6τε
τα ί•δατά της λ ιμ νcιζοι•ν προκcιλιΓ)\-τα; θλίψη. cιρριιJστια χαι οδιi νη.
Προσι.όί).ηση είναι η ε;τιθιψίcι της υι•νέχισης. Της μετcιλλcιξης
ει.είνοl' ;του είναι από τη φί•ση τοι• παροδικό κω προυωρινό. υε
μόνιμο. Η σι.έφη μας έzει εθισπί στην ιδέα της μονιμ ότητας χω
της σι•νέzισης, και πάντοτε ζητά να μετατρέψει σε αιιιJνιο ό,τι εί
ναι ει•zάριστο ι.αι γνωστό ι.ρατιϊJ\-τας μcικριcι της οτιδιjποτε φαίνε
ται δι•σάρεuτο ι.αι άγνωστο. Για να bροίψε zωρίς προσκόλληση
είναι απαραίτητο να μάθουμε να πεθαίνουμε σι1 νειόητοπυιιι1ντιις
ότι δεν είμαστε το σιΓψcι, το όνομα. οι τίτλοι και τu αποκηjμιιτα.
Όί.α αl'τά bεν είναι παρά αποσι.ει•ές που αναyκαζόμιωτε νιι
ι.ουβιιί.άμε μαζί μας. αί.).ά ποι• θα zut.:Joί,ν αυτιj ιj την cίλλη στιγμιj
κω σί'(ΟL'ρα όταν επέλθει ο φυσιχός θάνατος. Αν ιη•νειbητοποι1i
uουμε την cιί.1jθεια ότι. στην ;τραγμcιτιχότητα, όεν είμιωτε τίποτr
άi.i.o παρά ένας παλμός της Φιiuης. όλε; οι προuχολλιjοεις μας Οιι
α;τορριφί:Jοί•ν. Μcιί:Jαίνοντας ι.uνείς να πεΟcιίνι:ι, μα!:J<ιίνει νιι ζΗ.
Μποροί,με νcι ζιiοοιψε το ωυJ\1ιο στο πιιροbιχό μόνο ιιν επιτu(
ψοι•με νιι πεθcιίνουν uυνεzιι:ις οι ωτοσι.ευές ποι• ;ω1•Ι-\cιίΔ.με. Τόπ:
η ζωή f::lu ανιινευJ\'ετω ;τcιντοτιvά. zάΟε λεπτ<J, στο ϊ.Qόνο πυι• μ6vu
αl'τός ι•πάρzει, στο ωυ:ινιο τυJψι.
«'Οπως επάνω έτΗι και κάτω». Λι1ηj είναι η uποοτuλιj μας οτη
ζωιj - να zuτασηjσουμε την υί.ιχιj 1 Ί πιψξη ι'ψηνιz1j. ·rεμ<.iτη ι.ηι.iπη,
αρμονία zαι ι.αί.οσί�νη. μεταφέρο,-τας οε ω•τόν τον ι.6ομο ύλι:ς τις
ποιότητες zω ιδιότητες ποι• αν1jzuι1 ν ιηο αιυΊνιο. Λι•τ6 όΕν Οα πuι'
;τει να πω2r...ψένει απi.,;Jς μια ιbέα, μια ο�·ω(}ίυ, υ.ί.ί.(ι. νr1. αποτ1:ί.ι:ιπι
μιυ ν ιιί.ιj(Jεια οτις οzέυεις μας μr την οιι.ιηένΕω, τοι•ς γι-ίτονΕς,
τοl'ς αδεί.φοί•ς f:!ε6σοφο1•;, τοι•ς ειηυζ6μενοι•ς. τον Επιμ:ιuημι.ι.τιι.<ί
zόσμο zi ...,. Η απουτοi.ιj μας ως ίJε6οοφοι είναι νι.ι. zατωηήοσι,μΕ
τα υοψ.1 διt.)(.1γματα της Θεοοοφίυς ζι;Jυι.ι. πψημυπι.ιίτητ!J. ·rνιJι(_)ί
ζογτας τυν ιr.1.1•τό μα; ·ι.(J.Ι αφiι νο,-τας Z(J.IJε ι·rιJιί'.ΕVΗ}tΖιί rι.ίοίJημfJ.
να πεΗάνει. πεθαίνο\'Τ(.t.ς στον υ11•τό., Ετοι υ'Jοτι να μπcψωΊν V(.f. ιί
ναι οι σzέσι:ις μυς μΕ όi.ι J. τα 6,-τυ γι:μ(1.τες απί.6τητα, ταπιιvιίτητιι.
zαι ει•τι•zίυ.
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Δράση χωρίς προσκόλληση είναι ο μόνος τρόπος να ενωθεί κα
νείς με την κίνηση της ζωής, γεμίζοντάς την με ομορφιά και αρμο
νία. Καθώς αποκοπτόμαστε ψυχολογικά -χωρίς αυτό να σημαίνει
ότι απαρνούμαστε τις κοσμικές ευθύνες μας- η αγάπη μας γίνεται
πιο ισχυρή και οι σχέσεις μας πιο όμορφες. Η ορθή δράση είναι
προϊόν βαθιάς κατανόησης. Δεν υπάρχει χρονική διακοπή μεταξύ
κατανόησης και δράσης. Κατανόηση και δράση είναι άμεσες και
αυθόρμητες χωρίς διαφωνία μεταξύ σύλληψης και πράξης. Ο Κρισ
ναμούρτι έλεγε ότι όταν η κατανόηση είναι καθαρή, μόνο ένας τρό
πος δράσης υπάρχει: Ο ορθός τρόπος.
Όταν η δράση πηγάζει από τη βαθιά κενότητα, την εσωτερική
σιγή, την ησυχία των συναισθημάτων και της σκέψης, δεν είναι
προσκολλημένη αλλά γεμάτη αγάπη και σοφία. Είναι ο τρόπος με
τον οποίο μπορεί να μεταμορφωθεί αυτός ο κόσμος σε έναν τόπο
όπου η ζωή θα απολαμβάνει την τιμή που της αξίζει. Σε κάθε έναν
από εμάς έγκειται να διανοίξουμε αυτόν τον εσωτερικό δίαυλο με
ταξύ αιώνιου και παροδικού, καθιστώντας τον εαυτό μας εργαλείο
της Συμπαντικής νοημοσύνης και αγάπης.

Ο καθένας αξίζει τόσο, όσο αξίζουν εκείνα για τα οποία κο
πιάζει.
Σοφοκλής (Αντιγόνη)
Παρατηρήστε πόσο αβέβαιο από τη φύση του είναι καθετί που
δεν έχει γίνει σύμφωνα με το δίκαιο.
Δημοσθένη (Περί Στεφάνου)
Καμιά θυσία και καμιά πράξη σου δεν είναι περισσότερο ευ
χάριστη στους θεούς, από την αληθινή γνώμη σου γι' αυτούς, και
τότε θα αποφύγεις τη δεισιδαιμονία που δε είναι μικρότερο κακό
από την αθε'ϊα.
Πλούταρχος (Ηθικά)
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Συγ11θιζε n1ν ψυz11 σου να κcινει ωφέλιμα έργα
Μενάνδρου (Γν. Μον. 548)
Πρέπει να συνηθίσουμε να έχουμε στο νου μας μόνο τέτοιες πα
ραστάσεις ιί)στε, αν κανένας ξαφνικcι μας ρωοίiσε <<τι Ο'ι<έπεσαι τι,)
ρα;» με θάρρος να μ.ποροίiμε αμέσως να ωτανηiσουμε ότι: «σκέπτο
μαι αυτό και αυτό».
.Μάρκος Αυ ρήλιος (Τα εις εαυτόν Γ, δ)
Ο δίκαιος άνθρωπος έχει πάντοτε γαλ11νη ψυχ1iς ενιύ ο άδικος εί
ναι γεμάτο; cυτό πολίi μεγάλη ανησυχία.
Επίκου ρος (Διογ. Λαερτ. Βίοι Φιλ. Χ 144)
Το να υ..ιι:ασχολεί κανείς τη σκέψη του με κάτι το καλό, είναι χα
ρακτηριστικό εμπνευσμένου νοι•.
Δημόκρ ιτος (απ. 112, Oicls)
Όταν έχεις σκέψη καθαρ11, είσαι καθαρός και σε όλο το σώμα.
Επίχαρ μος (ωτ. 26, Oiels)

(/Ι1rιή:Χω.J. Μπάρω�}η, «Γνωμικά και 1/ο.ροιμ(ι·ς»,

πα). /Jι/9.ιο;τω}.F-/ον της "Ι:'στ(ας ")
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Παραzαi.ούμε του; συνδρομητέ; του ;τεριοδιzού ΙΛΙΣΟΣ να μερι
μνούν τακτικά ΊtU. n1ν εξόφi.ηση τη; εniσιας σ11νδρομ11ς τους, η
ο;τοία ανέρzτετω στο ;τοσό των 15ευριίJ (Δηλαδ1i 4 τεύzη πηοίως
σι•ν ταzι.•δρομιzύ. έ;οδα). Αν διαμένετε οτην επαρzίu. μπορείτε να
ε;τι·ι.οινωνείτε με του; zr1.τά τό;του; αντιπροσι;)j'rου; μας.

Μεταξύ μας
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τα Γραφεία του «ΙΛΙΣΟΥ»
Βουκουρεστίου 25, α' όροφος
Κωδ. 106 71, είναι ανοικτά
κάθε ημέρα από 10.30-13.00,
εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Ε ΜΒΑΣΜΑ ΤΑ-ΔΩΡΕ ΕΣ
Παρακ αλούμε όπως απο
στέλλετε με ταχυ δρομική
επιταγή προς: Περιοδικό
«Ι Λ ΙΣΟΣ»
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. 00357-24654511 (Οικίας)

Όλα τα άρθρα γνωστών συγγραφέων που δημοσιεύονται
στο περιοδικό Ιλισός φέρουν την ευθύνη των ιδίων για το
περιεχόμενό τους και δεν σχολιάζονται ούτε λογοκρίνονται
από την συντακτική επιτροπή του Ιλισού.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ:
Στα Πόbια του Διόασκάλου - Κρισναμούρτι ........................5€
Η Εξέλιξη τη; Μορφ1i; και τη; Ζω11; - Άννη Μπε'ζαντ .... 10€
Προσέηιση στην Πραγματικόn1τα Οι ΒαΟί,τερε; Όψει; τη; Ζω11; -

. Sri Ram ................8€

. Sri Ram ........................ 8€

Ε,-ιι).ογή Ιλισοί• - τόμο; 1959-65, τ6μος 1966-70, τόμος 19Η3,
τ6μο; 1991, τόμο; 1992, τ6μος 1993 ....................................... 12€

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΑΥΘΕΝΤΙΚΑ
ΚΛΑΣΙΚΑΘΕΟΣΟΦΙΚΑΕΡΓΑ
Η Ατρα:τ6; του Α..-τοκρυφιuμού - Α. Μπε'ζαντ, C.W.Leadbeater
Θεοί εν Εξορία - G. G. Van Der Leeuw

Δ ιιιτίθητω στιι κΕντρικύ. /iιβλιοπωλι-ίιι κιιι
πτα γριι<μίιι της Θ.Ε. Βοιικο1•ρ1·στίο11 25,
Τ Τ. Ι On 71

Τηλ. +Fax. 2/0 36/0961
Τηλ. 210 3620702
Ί uzι•ΙΙι,ιιμιzή ή ΤΙJi.ιιμ,ινιzιj :ωι,ιη-;ιί.ίιι μι ιιντιzιιτιιΙΙιιί.ιj

,
Ονοματε:τωνυμο.......................................Τ.,
ηι.εφωνο...............................
Οbός..................................Αριθμός......... Πόλη..................Τ.Κ ............ .

ΚΥΚΛΟΦΟΡΉΣΑΝ

από τις Θεοσοφικές Εκδόσεις
C W. Leadbeater

Σ' Εκείνους
που Πενθούν
C W. Leadbeater

Αόρατοι Βοηθοί
(Πρώτη έκδοση στην Ελληνική γλώσσα)

Ernest Wood

Οι Επτά
Κοσμικές Ακτίνες
SiI Edwin Arnold

Το Φως της Ασίας
Ταχυδρομική ή τηλεφωνική παραγγελία με αντικαταβολή
Αόρατοι Βοηθοί........................................................................................ 16
Σ' Cκείνους που Πενθουν......................................................................... 8€
Οι Cπτά Κοσμικές Ακτινες ..................................................................... 16 ·
Το Φως της Λσίας..................................................................................... J 6€

Κυκλοfμiρ 1σε σε πριότη έκοοση
στην ελληνιχιi /λtι}σσα
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