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Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ιbρί,Οηzε στιc: 17 Νοεμβρίου 1875 στη Ν.Υ6ρr.η απ6 την Ε.Π.Μπλα
βάτσzι• zαι τον συντ/zη Χ.Σ. Όλκοττ. Η σημεριν1i έδρα τηc: fΊρίσκεται 
στο All�·,ιr. Μ,ιllπιs - Incli,ι. Σκο;τοί τηc: είναι: 

1. Ο σzηματισμ6; πυρ11να ΠαγκιSομιu; Αbελφ6τηταc: της ΑνΟρωπιi
τητα::. zωρίc: bιάκριοη φυλ11c:. πίιπη;. γένους, τάξης 11 χριίψωος. 

7 Η ενθάρρυνση τηc: ουγκριτικ1i; μελέτης των Ορησκειών, της φιλο
σοφία; και τηc: ε:πση1μη;. 

3. Η έρευνα των ανερμψ1ευτων ν6μων τηc: φί,σης και των bυνάμcι1)ν
ποι1 f-\ρίσzονται σε λανΟάνουσα χατάσταση μέσα στον άνΟρωπο. 

Θcοσοφία είναι το σιiψα τηc: αλ11Οεια; ;του αποτελεί τη f-\<ioη ιiλων 
των ΟρησχειcίJν. χαι του οποίου bεν μπιψ!'ί κανcί; να δι!'Υ.διχψ�ει την 
α;τοκί.ειοτιχιSτητα. Προσφέρει μια φιλοσοφία ;του χάνει τη ζuni κιηα
νοηηi και cχΟέπι τη bιχαιοσιiνη και την αγά;τη που καΟοbηγοιiν την 
εξέλιξ1i τη;. ΤοποΟcπί τον Οάνατο στη οι,ιcπ11 του Οέση, οαν υταναλη
πτιzιS ι;τιιοιiδιο σε μιu ατελειiτητη ζυηi rωυ ανοίγΗ την cίσοbο οε μω 
πί.ηρέστιρη και ι.cψπρ<iτερη ιiπαρξη. ΑποκαΟιοτ(ι την επιοη1μη του 
Πνείψατο:: στον χιiομο, διbύ.σκοντας 6τι το Πνεύμα είνω ο αληΟινιic: 
εu.ι•τιi; του u.νΟvιίιποι•. ινιiι ο νους και το σιiψα είνω οι υπηρέτcc: του. 
Φωτίζει τιc: Γ(_Ju.φέ; χαι τα i'>ιiγμιιτα των Ορηc1χειιiιν Y.(J.L αποκι1λί,ππι τις 
χρυμμένιc: έννοιέ; τους. 

Το Εί.ί.ηνικιi τμ11μα τη:: Θ. Ε. ιbρύΟψ.ε u.ρzιχιί οτην Κέρκυρc1, το 
1 ΊΩ7. ιαιi του; χχ ΌΟωνα Αί.εξάνbρου, Αί.έξιινbρο Ρομπ6τη, Δημ11τριο 
ΣοψJΥ.i.11, Κιiντη Γχονέμη χu.ι Πu.οχουω.ε Μι:νείΛου. Υ;τιi τη οημε{_)ιν1i 
μοιιφ11 τη; ω:: «Θεοοοφικ11 Εταψείυ. εν Ει.ί.<1.<)ι», είνω οωμυτιίο μη 
χειιbοοzοπιzιi. νομίμω; <1νιηνr1ιριcψένο με την υπ' αv. ι-.; 1 ί.;7/194(1 rα<i
ψωη του Πvωτοhικιίου ΑΟηνriιν. Εφ<iοον η Θ. Ε. έzει c:ξ<1πί.ωΟεί ευvι'>
τατα αν(i. τον ;τοί.ιτιομένο χιiομο. χu.ι εφ6οον rίτομα ιiί.ων των Ορηcτκει
<ι'Jν έzουν Ίίνc: ι μέί.η τη:: zωvί; να cΊχαταί.c:ίψουν τα ιι)ωίτερ<1 ι)<iγμr1.τ<1. 
τοι·;. τι; ι'ηhωτχαί.ίε; κω την πίοτη του;, Οεωρείτω χ<1ί.ιi \l(J. τονωΟι:ί το 
'(Ε'(Ον<i:: <iτι i'>εν l'Π<J.(JZεL %(}.νένα ι)ιiγμυ., χυ.μίυ. ΊV<iιμη Ο7Τ<>L<η >i'>11;τοπ ;τοι, 
να ι)Ηψc:ιiει μι ο;τοιονb11ποη: τv<iπο, ο;τοιοb11;τοπ μέί.ο; τη; Θ. ΙΞ. 11 
u.πoi'>oz11 των τιιι<ίΝ U.\'Τι·ι.ειμινικrίιν ο;ι.ο;τrίιν της είνω ο μιiνο; <iuo; Ίlίl.
νυ. Ίίνει χυ.νι:ί; μέί.ο; τη;.
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ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΟΣΟΦΙΑ 

Θεόδωρος Κατσιφιίς 
(O,ιιι}(ο. στψ f·:τfπιο της Ιορι icπως της Θωσοι:rιχ1jς Εταιρ(ος) 

Τιμούμε σήμερα την ίδρι 1ση 
της Θεοσοφικ11ς Εταιρείας 
(17/11/187.'i, Νέα Υόρκη) 
από την Ε. Π. Μπλαβάτσκι1 

Υ.αι τον συντ/χη Χ. Σ. 
Όλκοττ. Την τρέχουσα πε
ρίοδο, όμως, που η χυJρα 
μας συνταράσσεται από μια 
πρωτόγνωρη κρίση, κρίνου
με επιβεβλημένο ναν επικt·

ντρωθοιiμε σε αι•τψ•. Δεν είναι πύ.ντως ύ.καιρη η προσοχ11 μας 
στην οιΥ.ονομιχ11 ;φίση. Είναι απόλυτα συμβιβαστή με την σημερι
ν11 επέτειο .  Η ίδρυση της Θ.Ε. ουσιαστιΥ.ύ. ωτοσκοποί1σε στην 
αντιμετυJπιση των κρίσεων που ταλανίζουν και απαξιυ)νουν την 
ανθρυJπινη ύπαρ;η, εμποδίζοντας την ανοδική της εξέλιξη. 

Ζοιi με σε μια κρίσιμη ;ωτύ.σταση, σε «ενδιαφέροντες καιρούς», 
όπως λένε οι Κινέζοι. Κρίση επιβίωσης για πάρα πολλούς, κρίση 
αβεβαιότητας ί'.αι ανασφύ.λεια ς για όλους μας. Κρίση βασικύ. οικο
νομικ11 υ.ί.ί.ύ. με πρεί.οιiντιο ,  απόηχο και μοτίβο u.ξιυ"Ν, με συνέπεια 
την υ.νατρο;111 ενός κύ.πως υ.νε;ι.τού τρόπου ζω11ς σε ένu.ν άλλον 
έμ,-τ:λεο δεινυJν. Εύί.ο'(η συνεπώς κu.ι ζωτικ11ς σημu.σίυ.ς η ερυ"ηηοη: 
Είναι </Jρυ. τυ"Jρυ. '(LU. Θεοσοφία; Αναρωτιέται κύ.Οε Οεόσοφος τι ι'χει 
νu. προσιr,έρει η Θεοσοφία. Αν η παρουσία στις στοές και οι σχετι
κές εργασίες μπορούν νυ. συμβάί.ί.οι•ν και πυ"Jς, σε μια υπει,Οι1νη 
στύ.ση μπροστύ. στη σ;ι.οτειν11 άβυσσο που zcί.υ-ι.ει μπροστά του. 

Φρονούμε ότι τυ. μΟ.η έzουν συνειδητοποιήσει πως στόzο της 
υ.ποτεί.εί το ξεπέρu.σμυ. των ·ι.ρίσεων, τις οποίες η u.ν(·)ρωπότητu. 
βιυJνει u.διάί.ει,ττu., έστω κu.ι υ.ν χύ.ποιες zυ"Jρες - κω η δικ11 μας 
μέzρι πρότινος - χύ.πως ξεφεύ'(ουν. Οι χρίσεις οφείλοντu.ι οτην 
u.τέί.ειu., την υ.νωριμότητu. του σημεvινού u.νΟρυ'ητινου είδοι•ς. που
u.ξιυ"Jνει μόνο οu.ν χυρίu.ρzος της u.ξίες του υλισμού, χu.ι δεν υψυ"J
νει το βί.ϊμμu. τοι• προς την πu.νέμορφη ηθιχ11, ψυzι;ι.ή χu.ι πνευμυ.-
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τικ11 τάξη πραγμάτων. Απωτείτω δηλui:η1 γιu. την u.ντιμετι/Jπωη 
των κρίσεων, η συμπαράσταση μιu.ς θεu'Jρησης κω πράξης που μό
νο τα γνήσια εσωτερικά κινήματα μπορούν νu. προσφέρουν. 

Η Θεοσοφική Εταιρεία, με τους τρεις βασικούς σκοπούς της 
(δημιουργία πυρ11να παγκόσμιας u.δελφότητu.ς/μελέτη Ορησί{ειu'Jν, 
φιλοσοφικών, επιστημών/αυτογνωσία) νομίζουμε ότι δείχνει το 
δρόμο, ώστε άτομα και σύνολο να μπορούν να ανταπεξέρχονται 
των κρίσεων της ζωής. Μια συνδρομ11, όχι βέβαια υπό το πνει\ιu 
τού: «Δεύτε προς με οι πεφορτωμένοι, κ'αγώ αναπαύσω υμάς», 11 
μιας κυνικ11ς φιλοσοφίας περί πρακτικών για u.υτοεπιβεβu.ίωση 
ακόμη και εις βάρος των άλλων, 11 σε στωικές τακτικές απόσυρσης 
από το κοινωνικώς γίγνεσθαι. Η Θεοσοφία, με τη μελέτη, την κα
τανόηση και την αυτογνωσία, οδηγεί το άτομο σε μια απόλυτα αν
θρώπινη θu.ρρε111 αντίληψη και στάση ζω11ς. Μ ιu. συναίσθηση για 
την αβεβαιότητα του μέλλοντος, για το σωκρc:.τικό αλληλένδετο 
του καλού με το κακό σε κάθε στιγμ11. Μια βαθιά εσωτερικ11 αντί
ληψη της ρ11σης του Ηράκλειτου: «τα πάντα ρει». 

Σε αυ111ν τη θεοσοφικ11 αξίωση, η ατομικ11 ευδαι μονία έρχεται 
σε δεύτερη μοίρα. Πρωτεύει η ευημερία του συνόλου. Σαν απότο
κος της αδελφικ11ς, της ανιδιοτελούς αγάπης για τον άλλο, για τους 
πάντες, που αποτελεί τον ασφαλ11 λιμενοβραχίονα όπου πάνω του 
ανίσχυρα κτυπούν τα κύματα των κρίσεων. Γιατί, τελικά, χωρίς τον 
εγωισμό, τον αντίποδα δηλαδ11 της αγάπης, οι κρίσεις ούτε βλαστά
νουν ούτε καρποφορούν. Μονάχα η εγωκεντρικότητά μας, δηλαδ11, 
μας τυφλώνει στη δυστυχία των άλλων. Σκεφθείτε πόσο αδιάφορα 
παρακολουθούμε τι συμβαίνει σε χώρες όπως η Σομαλία, 11 Ουγκά
ντα, κλπ, όπου ο θάνατος και η απόλυτη δυστυχία βασιλεύουν για 
μυριάδες ανθρώπινα όντα. Μόνο όταν η καμπάνα χτυπά για εμάς 
τους ίδιους, νιώθουμε ότι η βο11θεια στη δυστυχία του άλλου πρέπει 
να αποτελεί ύψιστη φροντίδα του κάθε ανθρώπου. 

Πέραν όμως από αυτή την ακριβ11 συναίσθηση της πραγματικό
τητας, που επιτυγχάνουμε με τη συνεπ11 επιδίωξη των σκοπών της 
Θ.Ε., πλέον ανεκτίμητη είναι η ίδια η θεοσοφικ11 διδασί{αλία. Χω
ρίς δογματική χροιά, μας καλεί να συνειδητοποι11σουμε ότι ο άν
θρωπος δεν είναι μόνο σώμα και διάνοια, αυτά δηλαδ11 ποι1 δεινο
παθούν κατεξοχ11ν από τις κρίσεις. Αποτελείται και από άλλα μέ
ρη, 11 σώματα, όπως αναγνωρίζουν όλες οι εσωτερικές παραδό
σεις. Έχει ψυχ11 και πνεύμα, 11 και περισσότερα στοιχεία (η θεο
σοφικ11 διδασκαλία αναφέρει επτά σώματα) τα οποία πολύ δύσκο
λα, 11 και καθόλου, μπορούν να αγγίξουν οι όποιες κρίσεις. Όσο 
περισσότερο «ζωντανεύουμε» αυτά τα σώματα, δηλαδ11 όσο πε-
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ρισσότερο ζοίiμε μέσα τοι•ς, τόσο πε
ριορίζοι•με τη δράση των παραγόντων 
;τοι• ταλανίζοι•ν τον άνθρωπο κω την 
κοινωνία. 

Ακόμη zαι η σίiγzρονη επισηiμη 
;ταραδέzεται :τί.έον την ι1παρξη τριιύν 
εγzεφάλων στον άνθρωπο, κατcιλοιπο 
της βιολογιz11ς του ιστορίας. Τον 
εγzέφαί.ο τοι• ερπετοί- (υπεύθυνο για 
τα �νστιzτα). του θηλαστιzοί, (υπεί•θυ
νο για τα σι•ναισθ11ματα), zαι τον δια
νοητιzό εγzέφαλο. Αυτά αντιστοιχοί•ν 
στην άμαξα, το άλογο και τον αμαξά της γνωσηiς παρομοίωσης 
των εσωτεριΥ.ίJ)ν παραδόσεων. Προσθέτουν όμως και τον επιβάτη, 
που αρzίζει πλέον να δέχεται και η επισηiμη, σαν τον πνευματικό 
εγzέφαλο. Είναι αυτός που κάποιες στιγμές της ζωιiς μας νιώθουμε 
«να ανθρωπίζει» την υλιzο-ψυχιχο-πνευματικ11 μας συναισθησία. 

Διερχόμενοι σι•νεπu'>ς την ύπαρξη καταστάσεων που υπερβαί
νουν την υλιστικ11 υπόσταση του ανθρώπου, αντιλαμβανόμαστε ότι 
η zρίση μπορεί νυ. ειδωθεί και από άλλες σzοπιές. Χωρίς απελπι
σία. zωρίς αυτολύπηση, zωρίς την αίσθηση της ανημποριάς σε 
έναν zόσμο που χάνεται zάτω από τα πόδια μας. Δεν θα σταθούμε 
βέβαια στη βαυzαλιστιz11 ιδέα «πειρασμός-αγιασμός», δηλαδ11 στο 
zαί.οδεzοί-μενο των κρίσεων για την πνευματικ11 μας εξέλιξη. Θα 
ξεπερύ.σοι•με τις δοξασίες για το ατομιzό 11 ομαδικό κάρμα και 
την μετενσύ.ρzωση, που Οέτουν την αιτία των κρίσεων σε εγωιστι
zές συμ.ιιεριφορέ; προη'(οί•μενων ζωών, 11 προγενέστερων περιό
δων της ζω11ς μας, ί'.αι κατά σι1νέπεια εισπράττουμε ό,τι μας οφεί
ί.ετο.ι. Λzόμη, δεν θα μείνουμε σε φιλοσοφικές θεωρ11σεις για μοί
ρα, ;τεπρωμένο zu.ι προορισμοί1ς που δεν εξαρτu'>ντο.ι από τη δική 
μας βοι1ί.ηση zο.ι δράση. 

Πρέπει νu. στu.Οούμε στη διαπίστωση ότι, όποιες κι αν είναι οι 
αιτίες των δεινυ'>ν μας, zύ.θε άνθρωπος, u.νu.γνωρίζοντυ.ς την συνο
ί.ιzή τοι• σί-στu.ση zu.ι υπόσταση, κυ.ι.είτu.ι να προχωρήσει σΕ ένα 
«μετu.σzημυ.τισμό». Αυτός ο μετu.σzημυ.τισμός είναι βέβuιu. κάτι το 
αυτονόητο, όταν πρόzειτυ.ι για τις κu.(-Jημερινές ατομικές zu.ι zοι
νωνι:,.,.έ; συμ;τεριq,ορές: Μιzρότερη ·ι.υ.τυ.νύ.ί.ωση, ιηότερη διασκέ
δαση ί'.ί�,. Λ ι•τό ;του εννοούμε, όμως, σχετίζεται με ένα μετο.σzη
μu.τισμό :-τοι• u.q,ορύ. την εσωτεριz11 αντίληψη πρυ.'(μύ.των. Δεν Εί
ναι ι:ξωτεριz11, πu.βί.ωφι:,.,.ού τί-;του αντίδραση - δεν έzω, δΕν ψωνί
ζω, δεν ε;τιΟt•μu·J την ;ωί.υτέί.ειu. zί..π. Αφορύ. μια t1.ναδιtJ.ταξη, Ου. 



λέγαμε, των συνάψεων των νευρcΔνων του εγκεφάλου, uJστε να 
βρεθούμε σε μόνιμη f1άση σε ένα διυ.φορετικό ηyόπu αντίληψης 
της όλης παρουσίας μας στην κοινωνία και τον πλανψη. 

Θυμηθείτε τις πολλές αφηγ11σεις ανΟQύ,JΠων που f1ρέΟηκαν ι:γ
γύς του Uανάτου και ξαναγύρισαν στη ζω11, ότι βλέπουν πλέον τον 
κόσμο μας με «άλλο μάτι». Αξίες ηΟικές και πνει,ματικές, παραπε
ταμένες σε κάποια γωνιά του υποσυνείδητου, ανασιΊί_?ονται και 
στέκονται ενάντια στην υλιστική παντοδυναμία, η οποία f1ιάζεται 
να ολοκληρώσει την πτώση μας στους νόμους της ζοιΊγκλας. Κι αν 
ελάχιστα μπορούμε να πράξουμε για την άμαξα (την άμεση βιοτι
κ11 καθημερινότητά μας), θα καταφέρουμε έτσι να βοηθ11σουμε το 
άλογο και τον αμαξά. Κι ακόμη, να κάνουμε κάτι για να ξυπν11-
σουμε τον επιβάτη της άμαξας από τον αναγκαστικό του ύπνο, 
στον οποίο, σε τελευταία ανάλυση, οφι::ίλεται όλη η κακοδαιμ ονία 
που πλ11ττει τον πλαν11τη, τη χώρα μας και τον καΟένα ξεχωριστά. 

Αυτ11 η εοωτερικ11 αντίληψη ότι η κρίση σχι::τίζεται με τη συνο
λικ11 υπόστασ11 μας, δείχνει τόσο τη δυνατότητα προσωπικ11ς ανο
χ11ς των αντιξοοτψων της ζω11ς, όσο και τη δύναμη καθενός μας να 
εκτελέσουμε τα φιλάνθρωπα καθ11κοντά μας. Όσο δηλαδ11 εγκολ
πώνεται μέσα μας η θεοσοφικ11 αντίληψη, σαν κάθετος δρόμος αυ
τοΊνωσίας και αυτοπραγμάτωσης, τόσο ανοιγόμαστε στον οριζό
ντιο δρόμο της υπηρεσίας προς τον πλησίον, της πρόσ;ηησης του 
άλλου σαν επέκταση του εαυτού μας. Κι αν οι οικονομικές μου δυ
νατότητες δεν μου επιτρέπουν το ρόλο του καλού Σαμαρείτη, ι::ίναι 
για μένα δυνατ�i η ουσιαστικ11 συνδρομ11 στον ηθικό, ψυχικό i{αt 

πνευματικό τομέα. Ένα μψ1υμα, nου θέλει 
τους (:)εόσοφους όχι μόνο να ερμηνεύουν τον 
κόσμο στον οποίο ζουν, αλλά και να προσπα
θούν να τον αλλάξουν. 
Κλείνοντας, νομίζω ότι βοηθάει τις θέσεις 
μας ενώπιον της μεγάλης κρίσης που διερχό
μαστε, η αναφορά σε έναν αρχαίο φιλόσοφο, 
ο οποίος μεσουράνησε μέσα σε μια παρό
μοια κρίση αξιών, παραδόσεων ηθικ11ς και 

πνευματικ11ς κατάστασης. Σε ένα κόσμο που χανόταν στις μικρές 
αυτόνομες πολιτείες, στη χοάνη μιας επίπλαστης παγκοσμιοποίη
σης, όπου βίωνες ( όπως και τώρα) την απόλυτη ατομικ11 σου μηδα
μινότητα. Εννοούμε τον Επίκουρο, που οι οπαδοί του για οκτώ αι
ώνες τίμησαν και λάτρεψαν σαν θεό. Μας δίδαξε ότι όποια κι αν 
είναι η εξωτερική κατάσταση πραγμάτων, μπορείς να ζ11σεις ευχά
ριστα τα χρόνια της ζω11ς σου και αυτό εξαρτάται αποκλειστικά 
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από εσένα. Φτc.ί.νει να ανοίξεις τα φυσικά και πνευματικά σου μά
τια. και να αντιληφθείς τις απλές, στη διατύπωσ1i τους τουλάχι
στον. αί.1iθειες. 

Το φάρμωω yια όλες της μη σωματικές αρρώστιες του ανθρώ
ποt• είναι απλούστατο. Η περίφημη «τετραφάρμακος» ποι, συνί
σταται στα εξ1iς: 

• Μη q;οβc.ί.σαι το θεό.
• Μη σε στεναχωρεί ο θάνατος.
• Το καλό εύκολα μπορείς να το κερδίσεις,
• Το q;οβερό εί•;ωλα μπορείς να το αντέξεις.
Και στη γλώσσα που yρc.ί.φτηκε, και που έχουμε το προνόμιο να

κατανοοίiμε ως Έλληνες: 
• Άφοβον το θείον.
• Α νύποπτον ο θc.ί.νατος.
• Και τ' αγαθόν μεν εύκτητον,
• Το δε δεινόν ευκαρτέρητον.
Η χλεψύδρα δεν επιτρέπει τη λεπτομερ1i ανάλυση του τετρα

φc.ί.ρμακοι•. Όμως πρέπει να τονίσουμε (γιατί αυτό έχει αξία για 
εμc.ί.ς) την απόλυτη συνέπεια του Επίκουρου στις πράξεις με τη θε
ωρία. Κατc.ί.δηί.α το δείχνει αυτό η ίδια του η στάση, στη μέγιστη 
κρίση που θα γνωρίσει κc.ί.θε c.ί.νθρωπος στη δικ1i του ζω11. Λς θυμί
σουμε τι έγραψε αυτός ο σοφός, που τα μc.ί.τια του c.ί.ντεχαν στο 
φως χω το προτιμο'ί1σε από το μισοσκόταδο, ή το απόλυτο σκοτc.ί.δι 
των προi.ψj)εων, των δογματισμών και των φαντασιακu'!ν δοξα
σιuJν, ποt• βαυκαλίζουν με κίβδηλες ελπίδες τα μεγc.ί.λα πλ1iθη. 
Αποδεικνύοντας ότι οι θεωρίες του δεν ήταν απλuJς παχιc.ί. λόγια, 
u.ι.ί.c.ί. σι•ζούσαν μαζί του, έγραψε τις τελευταίες στιγμές της ζωής
τοι• στον μαΟηηi του Ιδομενέα:

«Αι•ηiν την ευτυzισμένη ημέρα, την τελευταία της ζωής μου,
σου γρc.ί.φω το παρακc.ί.τω γρc.ί.μμα. Οι συνεχείς πόνοι από τη δυ
σουρία κu.ι τη δυσεντερία έχουν ξεπερύ.σει κc.ί.θε προηγοίιμενο. 
Όμως όί.α αυτύ. τα αντιμετωπίζω με τη χαρc.ί. που νιu'!θει η ψυχ1i 
μοι•. κυ.θuJς αναθι,μοί,μu.ι τις συζηηiσεις που έχουμε κc.ί.νει. Να φα
νείς c.ί.ξιο; της στύ.σης, που υ.πό νεαρός κρc.ί.τησες απέναντι. στη φι
ί.οσοφία ·ι.u.ι σε εμένα, κu.ι να φροντίσεις εσύ τα πu.ιδιύ. του Μη
τρόδωρου». 

Θα μοι.• ε;τιτρέψετε να uυ.; την παραθέσω κu.ι στο πρωτότυπο. 
Πιστεί-ω ότι συμμερίζεστε την u.ίσί:Jηση που έχω προσωπικc.ί., ότι 
ακοι'i'(οντυ.ς την πρu:;ματικ1i μu.ς '(i.u'JOσu., μας δίνει μι·;ύ.ι.u κουρύ.
ΊLΟ '(LU. όί.ες τις χρίσει; της ζω11� μας. Όπως μας διέσωσε το κείμε
νο ο Διο'(ένη; Λu.έρτιο;: 



«Ί-Ιδη δε τελευτών, γράφει προς Ιδομενέc.ι τ�iνδε επωτολ11ν. 
'Την μακc.ιρίαν άγοντες και άμc.ι τελευτc.ιίαν ημέρcι του βίου, εγρct
φομεν υμίν τc.ιυτί. Ετραγγουρικά τε πc.ιρηκολούΟη κω δυσεντερικϊι 
πάθη υπερβολ1iν ουκ c.ιπολείποντc.ι του ι:ν εαυτοίς μι·γέΟοι1ς. Λντι
παρετάττετο δε πάσι τούτοις το κατά ψυχ1iν χc.ιίρον επί τη των γε
γονότων ημίν διc.ιλογισμών μνήμη. Συ δ' c.ιξίως της εκ μΕιuιαίοι1 
πc.ιρc.ιστάσεως προς εμέ και την φιλοσοφίc.ιν, επιμελοιΊ των πυί(�ων 
Μητρόδωρου'». 

Μ11νυμc.ι c.ινοχ1iς, φιλαν()ρωπίc.ις, αγάπης. Μ11νιJμc.ι ευΟc.ιοοοιΊς 
υπερβατικ1iς, χωρίς πίστη, θεώρησης c.ιυτού που χαλούμε ζω11 %ω 
Οάνατο. Τρανό ουράνιο τόξο που διc.ι σχίζει πέρc.ι γιc.ι πέρc.ι τους 
ουρανούς, για να διαλύσει τα βαριά και πυκνά νέφη, που δείχνει 
το πρόσκαιρο της κάθε καταιγίδc.ις. «Εύκτητον τ' αγαθόν, το δε 
δεινόν ευκαρτέρητον». 

Ευχές για το Νέο 'Έτος 

Η αυγ1i της νέας χρονιάς γεμίζει τις καρδιές μας με ελπίδα. Ελ
πίδα για καλύτερες ημέρες, ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο δί
χως αδικίες, σκληρότητα και οδύνη. Ό,τι κι αν συμβc.ιίνει, εμείς 
πάντοτε ελπίζουμε πως θα υπάρξει βελτίωση. Στην ελληνιχ1i μυθο
λογία, η Ελπίδα (Ελπίς) ήταν η μόνη που δεν επιθυμούσε να εξέλ
θει από το κουτί της Πανδώρας, αλλά παρέμεινε στο εσωτερικό 
του για να βοηθ11σει το ανθρώπινο γένος. Η ανθρώπινη καρδιά εί
ναι σαν το κουτί της Πανδώρας. Η ελπίδα βρίσκεται πάντοτε μέσα 
της. Ωστόσο, οι προσωρινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σ1i
μερα, απαιτούν κάτι περισσότερο από απλή ελπίδα. Απαιτούν 
δράση, συνεργασία και ισχυρ1i θέληση να εργαστούμε για έναν 
καλύτερο κόσμο. Ας είναι αυτό το Νέο Έτος, χρονιά συνεργασίας 
με ενότητα και αρμονία, ώστε το ιδανικό της Παγκόσμιας Αδελ
φοσύνης να επαληθευτεί πρακτικά μέσα στον κόσμο όπου ζούμε 
και να μην παραμείνει απλώς μια ουτοπία. 

Ευτυχισμfνο το Ν(ο Έτος! 

, Ερι-χα ΓΊ:·ωuγιά.δη 

l) 



ΙΙΡΑΚΤΙΚΗ ΘΕΟΣΟΦΙΑ 

Κ. Ζιναραγιαντάσα 
(Γ!u.y%όσμιος Πρόεδρος της Θ.Ε., 1945-1953) 

(Ομι}fες στο ΣιΥ.άyο, 19 70, κω στο Εηfσιο Σ1ιν{όριο 
της Θ.Ε. της /Jιρμυ..vίυ..ς, 7914) 
(,ιιτcrρ: lcr ιγϊνειu. Κοστιφnνι'τη 

(Μέρος 2ον) 

Η Θεοσοφία στην εκπαίδευση 

Στη σί�γzρονη εποι.1i καταβάλλονται πολλές προσπάθειες στην 
αναμόρφωση του συσηiματος διαπαιδαγύJγησης. Όλοι όσοι είναι 
επιφορτισμένοι με το έργο της διάπλασης του χαρακηiρα των παι
διci)ν, γνωρίζουν ότι οι υφιστύμενες θεωρίες ;-ωι πρακτικές δεν εί
ναι διόλου ικανοποιητικές. Εξετάζοντυς τις από τη σκοπιά της Θε
οσοφίας αντιλαμβανόμαστε ευθύς την κατε ίiθυνση προς την οποία 

τείνοι·ν. 
Το υπύρzον σίiστημcι. βασίζεται στην πεποίθηση ότι κύΟε παιδί 

είναι ένας νους που γεννιέται τη στιγμή του τοκετού, και συνεπciJς 
όταν εισέρzεται στην περίοδο της σχολικ1iς αμύ.θησης, είναι κε
νός πίνακας. Τοιο υτοτρόπως θεωρείται απαραίτητο κατά την εκ
παίδευσή του να εφοδιαστεί με γνci)σεις τις οποίες δεν δω.θέτει, 
CJJστε να διu.μορφωΟεί ο u.χατέργu.στος ακόμη χαρακτήρας του. Η 
πεποίθηση u.υni εξακολουθεί να κυριαρχεί, παρύ το γεγονός ότι 
κύ.θε εκ:-τωδει·τικός κcι.ι κάθε ΊΟνιός που μεγαλώνει πu.ιδιύ, γνω
ρίζουν εξ εμπειgίu.ς ότι όί.u. διαθέτουν συγκεκριμένη ιδιοσυγκρα
σία. 11δη ωτι5 τη βgεφικ1i ηί.ικίu. τους. 

Ατό ί ➔εοσοφικ1i ύ.ποψη. το ΠQύJτιστο που οφείλει κανείς να λύ.
βει ι•πόψη Είνω ότι τu. παιδιύ. είναι u.Ού.νu.τες ψυχές. 1 -1 τωριν1i εμ
Cf,ύ.νισ1i τοι•ς με σuJμu. U.Ίοριοί� 11 ;ι.οριτσιού, έχει ως στόχο την ιϊ{
δψ.ωση των εν1·παρzοι 1σCJΝ ιδιοτήτων κύ.Οε ψυzής δω.μέσου των 
εμπειριciJν. Δείiτερον, ότι ο ορατός χόσμο;, εντός του οποίου όλοι 
ζοίiμε. u.ποτεί.εί τμήμυ. ενός ει•ρί•τερου κόσμου. Κ6.Οε παιδί επηvε-
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άζεται αδιαλείπτως ωΟούμενο προς το καλό ή το κι,ικιS, 6χι μ6νο 
απ6 6σα βλέπι::ι και ακούει γύρω του αλλά και από την uοι:ατη 
ατμόσφαιρα των σκέψι::ων και των συναισΟημύ.των του πι:ι_Η[1ύ.λλο
ντος. Όντας αθάνατη ψυχ1i έχει 1iδη βιιΔσει πολλFς ψπι:ψίι:ς σε 
προηγούμενες ζωές, ενώ η τωριν1i εμφάνισή του σι: παιδικό υuJμα 
δεν είναι παρά μία ανάμεσα σι: άλλες uνύ.λογι::ς. Ως ΕΚ τοιiτοι 1, 
γνωρίζει αρκετά περί ζω1iς και έχει 1iδη αποκτήσει ορισμϊνη γνιίJ
ση ως προς το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να πράξει. 

Όσον αφορά τον παιδικό ι::γκέφαλο, η γνυJση που ι:νυπϊι(_)χει 
στην ψυχ1i παραμένει σε μεγάλο βαθμό σε λανΟάνουσα κατάστα
ση εντός του. Συνεπώς, η αληθινή διαπαιbuγώγηση περιλαμ[)6.νει 
δύο στόχους. Πρώτον, να αφυπνιστεί η εν ύπνω ευρισκόμενη γνuJ
ση της ψυχ1iς, και το παιδί να εκπαιδευτεί κατά τρόπον ώστε σι1-
ντομα να ανακαλύψει εκ νέου αρχές βίου, που σε περuσμένες εν
σαρκώσεις είχαν δοκιμαστεί και αποδειχθεί χρ1iύιμ ες. Αυτό Οα εί
ναι πλέον αποτελεσματικό για την ψυχή του, καθιστυ)ντας την ικα
ν1i να εγκαταστ11σει στον εγκέφαλό του, διαμέσου του νου, την 
ανάμνηση περασμένων ενσαρκώσεων, των 
επιτυχιών και αποτυχιών του. Δεύτερον, να 
παράσχει στο παιδί, όσο το δυνατόν συντο
μότερα, μια συνθετικ1i άποψη περί ζω11ς. 
Διότι κανείς δεν μπορεί να διαπαιδαγωγη
θεί προτού ατενίσει τη ζω�i από τη σκοπιά 
ενός ψυχικού κέντρου. 

Εν μέσω της καθημερινότητας, τείνουμε να απολέσουμε το στό
χο διότι επιτρέπουμε την ύπαρξη διαχωρισμού μεταξύ τοι1 νοητι
κού, συναισθηματικού και ηθικού μας κόσμου. Επειδ1i ζούμε απο
σπασματικά, το αποτέλεσμα των ενεργειών μας καΟίσταται ολοέ
να πιο αδύναμο από όσο θα μπορούσε να είναι αν ζούσαμε ως 
ολότητα. Κατά συνέπεια, η εκπαίδευση οφείλει να ενσταλάζει 
εξαρχ1iς στο παιδί την αίσθηση αυηiς της ολότητας. Εφόσον ως 
ψυχή έχει 11δη επιτύχει, σε ένα κάποιο βαθμό, την σύλληψ1i της 
διαμέσου εμπειριών σε προηγούμενους βίους του, η διαπαιδαγώ
γηση πρέπει να προσανατολίζεται στην ταχεία ανάδι 1ση των δεδο
μένων αναμνήσεων και την καλλιέργειά τους, έτσι ώστε να διευ
ρυνθεί ο ορίζοντας της ολότητας του παιδιού. Το έργο αυτό Υ.αθι
στά την ψυχ1i του ικαν1i να έλθει σε επαφ1i με τον εαυτό της, και 
πρέπει να εκτελείται σε τρία στάδια. Στην Πρωτοβάθμια εκπαί
δευση, την Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια. 

Ας εξετάσουμε τι διδάσκει η Θεοσοφία αναφορικά με τα τρία 
αυτά στάδια. 
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Ένα :-ταιδί δεν είναι μόνο το μικρό φι•σικό σώμα που εμείς δια
zρίνουμε. αλλά διαθέτει επίσης ένα αστρικό σώμα συναισθημά
των zαι ένα νοητιzό σώμα σκέψεων και ιδεών. Τα τρία αυτά σώ
ματά 11 c

rορείς της ψι•zής του. το νοητικό. αστρικό και φυσικό. σι•
νιστοί-ν το :-ταιδί. Είναι όλα ;τολί- ει•αίσθητα και απαιτείται η κα
τάί.ί.ηί.η εr.;ταίδπσ11 τοι•ς ώστε να σι•νεργάζονται αρμονικά. Έκα
στο διαθέτει τη δικ11 τοι• ζωτικότητα. ποι• είναι εντελώς διακριη1 
α:;τό τη γενιΥ.ότερη της ψι•z11ς. Επίσης, έκαστο διαθέτει στοιχειιόδη 
σι•νειδητότητα με :;τροτιμ11σεις και απέχθειες ποι1 δεν συμφωνούν 
α;ταρωη1τω; με εr.είνες τη; ψι•χ11ς. Τα υποσι•νείδητα αυτά ρει'iμα
τα είναι ιδιαιτέρως έντονα στη διάρκεια της παιδικ11ς ηλικίας και 
πρέ:;τει να τεθοί-ν ι•πό έλεγzο. 

Μεριzές q:ορές έρχονται σε έντονη αντίθεση με τη φύση του 
:;ταιδιοι\ Ίσως το φι•σιχό τοι• σώμα να συμπεριφέρεται με θορυ
βυJδη 11. αντιθέτως, ί.ηΟαργικό τρόπο, εκδηλώνοντας στοιχεία που 
zί.ηρονόμησε από τους γονείς του. Αυτό όμως δεν σημαίνει οπωσ
δψτοτε ότι η ψι•χ11 του παιδιοί1 στερείται ηρεμίας 11, αντιθέτως, δι.'i
ναμης. Κατά τον ίδιο ακριβu')ς τρόπο, το αστρικό και το νοητικό 
του συ'>μα διαθέτουν έκαστο τις δικές του δι•νάμεις, εντελu')ς δια
zριτές από εzείνε; της ψυχ11ς που χρησιμοποιεί τους δι.'iο αυτοι1ς 
φορείς της. Συνεπυ'�ς, πρώτιστο μέλημα της εκπαίδευσης στο Νη
:;τιαγωγείο είνω να χαθοδηγ11σει το παιδί στον έλεγχο των φορέων 
τοι•. Να ανωτη•zθεί ο εγzέφαλός του με νοητικές ασκ11σεις, η συ
ναισθημc.ηιz11 τοι1 φύση με ανάλογα ερεθίσματα και η διάνοιύ του 
με την u·Jθηση στο συλλογισμό. 

Όπως όλοι γνωρ(ςουμε, έργο του νηπια γωγού είναι να διδάξει 
στο :;ταιδί μεΟοδιzότητα. τύ.ξη χω ρυθμό. Να εκπαιδεύσει τον παι
διzό ηzέφυ.ί.ο στην υ.νυ.γνυJριση της ιδέας του χρυJματος, του σχή
ματος. τοι• βύ.ροι•ς. της Οερμότητας κ) π. Η zειρονακτικ11 επιδεξιό
τητα :;τοι• διδύ.σzετυ.ι ένα μικρό παιδί, επιδρύ. στη συνυ.ισΟηματικ11 
Ίωι νοητιz11 του φί•ση. Η διδασχυ.λία αυτή είναι αναγκαία διότι 
βοηΟύ. την ψι•z11 να επιτύzει ταzύτερα τη συνοzή των φορέων της. 
Οιμ ίί.ουμε βέ βυ.ια να αναγνωρίσοι ,με ότι η πυ.ι δική αντίληψη δεν 
διαμοριμ,·,νετυ.ι μόνο από τα αντιzείμενα που το παιδί χειρίζεται, 
11 τα σz11μυ.τα :-του αντικρίζει, αί).ύ. zαι από αμέτρητες άι.λες υ.όρα
τε; επιρροt';. Το σz11μυ. του zu'Jρou όπου διδάσzετυ.ι, οι γωνίες, οι 
·ι.αμ.,ϊί-ί.ε; zυ.ι οι ει•Οι:ίε; του, το zρu')μα του τοίzου, η μορφ11 των
διυ.ιr,όρων αντιzειμcνων που βρίσzοντυ.ι μέσυ. στην αίθουσα του
νη:-τιrηωγrίοι•. όί.υ . επηρε6ζουν ένυ. μιzρό παιδί με αόρυ.το τρόπο.

Κύ.Οε οz11μυ. στο περιβύ.ί.ί.ον τους, ·ι.ύ.Θε ωτόzρωση κυ.ι χύ.Οε 
1izo; ποι• υzοι;ν τυ. πυιδιύ., επηρεύ.ζουν τη νοητι z11 χυ.ι συναω(·)η-
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ματικ11 τους υπόuτιωη. Κατά τη bιάρκεια της εκπu.ίbευυ11ς τους 
στο νηπιαγωγείο, μπορούμε να f\οηί:J11υουμε 11 να πcφ�·μποbίυουμι: 
την καλλιέργεια της αντίληψής τους, διαμέσου των αντιχι:ιμένων 
του περιf\άλλοντος χώρου. Η υύγχρονη μέί :Jοbος διαπω.δu.γ</1γηuης 
αναγνωρίζει την u.ξίu. της ορθ11ς χρ11υης bιαφόρων u.ντικι:ιμένων 
από τα πu.ιδιά. Εντούτοις, πρέπει να c.ιναγνωρισπί ι'πίuης το γι:γο
νός ότι τu. ίδια τα αντικείμενα υυνεχώς ι:πιδρούν στον ψυχισμ<5 τοι, 
παιδιού, ι.ιν και με αόρατο τρόπο, uιψΒάλλοντας στη bιάπλu.011 του 
μι: ωφ�:λ ιμ ο 11 καταστροφικό τρ6πο. 

Απ6 Οωuοφικ11 άποψη, η επίδρc.ιυη του διδάυκοντος υτο παιδί 
είναι πολιi μεγαλύτερη από 6uo παραδέχεται υ11μι:ρα η εκπαιbι:u
τικ11 κοι.ν6τητc.ι. Τα πω.διά δεν επηρι:άζονται μ6νο από το φυuικ6 
σώμα του εκπαιδι:υτ1i τους, το οποίο bιc.ικρίνουν, αλλά ;ωι c.ιπ6 την 
αΟέατη υι: εκείνα εοωτερικ11 του φύση. Όπως 6λοι γνωuίζουμε, 
μια Οιψωμένη λέξη, 11 ένα φωτειν6 χαμ6γελο, προκc.ιλοιΊν απτά 
αποτελέυματu.. Εξίσου αποτελευμc.ιτικ11, αλλά πολύ ισχυρ6τερη, 
είναι η επιδρc.ιuη της σκέψης εν6ς bι.δu.uκάλου. Ένας c.ιλη0ι.ν6ς εκ
παιδευη1ς οφείλει να είναι επαρκώς καλλιεργημένος, όχι μ6νο 
διανοητικά αλλά και uυναιuUηματικά, πολύ περισu6τερο μάλιστα 
όταν διδάσκει σε νηπιαγωγείο. Διότι τα λεπτεπίλεπτα c.ιυτρικά κω 
νοητικά υώματα των μικρών παιδιών είναι εξαιρετικά ευαίσθητα 
στις σκέψεις κω. τα συναιuθ11ματc.ι τοιι δασκάλου τους. Ουδείς έχει 
το δικαίωμα να διδάσκει μικρά παιδιά, αν στην ;ωρδιά του και τη 
σκέψη του δεν υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την ορθή διc.ιπαιδc.ι
γώγησ11 τους. 

Ο γενικ6ς αυτ6ς καν6νας είνω ιδιαιτέρως σημαντικός στην πε
ρίπτωση των νηπιαγωγών, διότι τα πολύ μικρά παιδιά ουσιαστικά 
παραδίδονται σε αυτούς ψυχ1i τε και σώματι. Στο στάδιο αuτό της 
εκπαίδευσης πρέπει να υπάρξουν αρκετές ακόμη αλλαγές ως προς 
τον τρόπο διδασκαλίας. Εντούτοις, η γενικ6τερη αρχ11 συνοψίζεται 
ως ε�11ς: Εφόσον τα τρία προαναφερθέντα σώματα των μικρών 
παιδιών είναι εύπλαστα, χρέος του νηπιαγωγού αποτελεί το να 
εντυπώσει σε αυτά όχι μόνο τις ορατές αλλά και τις α6ρατες ενέρ
γειες, συμβάλλοντας στην ταχύτερη δυνα111 μεταφορά στον παιδικό 
εγκέφαλο μιας σαφέστερης ειχ6νας της ψυχιχ1iς του ολ6τητας. 
Όταν το παιδί επιτύχει μερικ6 έλεγχο των σωμάτων του, μεταΒu.ί
νοντας στο επόμενο στάδιο εκπαίδευσης πρέπει να αποχτ11uει συ
ναίσθηση του ν6μου. Στη διάρκεια αυτ11ς της περι6δου πρέπει να 
καλλιεργηθούν ακόμη περισσότερο τα συναιuθ11ματά του. 

Κάθε άνθρωπος γεννιέται με μια συναισθηματιχ11 φύση, την 
οποία έχει αναπτύξει διαμέσου πολλών ενσαρκώσεων. Τοιουτο-
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τρό:τω;. όταν :τρόκειται για μιΥ.ρά παιδιά. ο δάσκαλος δεν εργάζε
ται ωτι.ιδ; ε:-τάνω σε μια εξολοκλ11ροι• αδιαμόρφωτη συναισθημα
τικ11 ιδιοσηκρασία. Μπορεί μόνο να ενεργωτοι 11σει τις 11δη ενt 1-
:τάρzουσε; ιδιότητέ; της Υ.αι να ενδυναμώσει καθετί ωραίο μέσα 
τη;. Εκείνο ποι• :τρέπει να προσφερθεί στο παιδί 11, ουσιαστικά, να 
αφυ:;τνιστεί βαθιά μέσα του. σι•ν11θως είναι η δυνατότητα βίωσης 
σι•ναισθημάτων ;του συνοδεί�ονται από ται•τόχρονη γαλ11νη. Αυτό 
μπορεί να επιτευzθεί κυρίως μέσω της φυσικ11ς σωματικ11ς άσκη
ση;. Εδι,J έγκειται η αξία τη; σωματιΥ.11; εκyί-μνασης. κυρίως δε 
εκείνη; ;τοι• εμ..ιιεριέχει ρυθμό. 

Οπουδ11ποτε χρησιμοποιείται ο ρt 1θμός ως φυσικ11 άσκηση, 
ό:τω; :;τχ στο ι.ορό, αεί ι•φίσταται Υ.αθαρά σι1ναισθηματικ11 δρα
στηριότητα. Μέσω αι•τού. το αόρατο συναισθηματικό σώμα των 
:ταιδιών σταθεροποιείται Υ.αι αποκτά αίσθηση νομοτέλειας και τά
ξεω;. Επηρεάζει τη νοητικ11 τους φύση σι•ντονίζοντάς την με τη 
σi'.έψη τοι• νόμοι•. Όταν οι ρι•θμικές κιν11σεις εκτελούνται ομαδικά 
u.:;τό :;τοι.ί.ά πωδιύ, το αποτέλεσμα είναι ιδιαιτέρως ενισχι,μένο. 
Κu.θώ; εργάζονται όλα μαζί, θα λέγαμε ότι είναι σαν μονciδες 
μια; αόρατης ρι1θμικ11; κίνησης, που εντι•ΠύJνει στο παιδικό μυαλό 
τοι•; το μηάί.ο νόμο του κάλλους και της τάξεως εν δράσει. 

Η αίσθηση της νομοτέλειας 
και της τάξεως αναπτί1σσε
ται εξίσου σημαντικά διαμέ
σου της μουσικής και της 
ποίησηc. Αυτό δεν σημαίνει 
φυσικά ότι τα παιδιά πρέπει 
οπωσδ11ποτε νu. συνθέτουν 
μουσιΥ.ύ. κομμύ.τια 11 να γρά

ιr,οι•ν στίzοι•;, εκτός και αν είνω έμφι·τα προικισμένα με την αντί
στοιzη τύ.οη. Σημαίνει όμως ότι η μουσικ11 και η ποίηση προσφέρο
νται ω; σι•νuισθημu.τικ11 τροφ�i στα πυ.ιδιύ .. Λπό μιΥ.ρ11 ηλικία πρέ
πει να είνυ.ι εξοικειωμένα με τη μουσικ11 και την ποίηση που τυ.ι
ριύ.ζει περισσότερο στην ιδιο συγκρασία τους. Οφείλουμε ωστόσο 
νu. είμαστε ιδιcι.ιτέρως προσεκτικοί, ύJστε πρύ.γματι νu. επιλέγονται 
τu. κατu.ί.ί.ηί.ότερu αμφοτέρων ως μέσον εκπαίδευσης. Όπως η φυ
σωi u:ι.u.Οu.ρσίu. μπορεί νu. μολύνει τον ευu.ίσ(·)ητο φυσικό οργανι
σμό ενό; :;τu.ιδιοι'i, βί.u.βεροί στίzοι και νότες ύ.γριu.ς μουσικής μπο
ροί-ν εξίσσι· να μοί.ί-νοι•ν τη συνυ.ισ(Jημu.τική κω νοητική του φύση. 

Υ;τό u.ι•τό το 7!Qίσμu., τα ;τωδικά τραγούδια που είνυ.ι γεμάτα 
σκέψει; κυ.ι εικόνε; εί.ύ.zιστu. ανταποκρινόμενες στην πρu.γμu.τι
i'.ότητα τη; ι1:.ι•σικ11; ζωής, μ:τορούν νu. τu. βί.άψουν. Ίσως οι σύγ-
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χρονοι ποιητές μας μπορέσουν να δημιουργ11σουν στίχοι1ς καταλ
ληλότερους γιu μικρά παιδιά, ώστε να αντικατασταΟοι,ν εκείνοι 
που συνψ)ως χρησιμοποιούνται έως σ11μερα. Λν υπ11ρχε η δι,νατό
τητα να εξαλείψουμε τους απαίσιους θορί-βους των σίιγχρονων 
δρόμων, τις άσχημες εικόνες και την ποταπ11 φρασεολογία, που 
τόσο έχει διαστρεβλώσει το πραγματικό νόημα των λι'ξΕων, δεν 
Uα υπ11ρχαν παράπονα για ανάγωγα παιδιά. Η εν λόγω σι,μπερι
φορά αποτελεί ασθένεια της συναισΟηματικ11ς τους φιiσης. Ωστό
σο, το μικρόβιο δεν υφίσταται τόσο στα ίδια τα παιδιά όσο στο ευ
ρι,τερο περιβάλλον της σημεριν11ς κοινωνίας. 

Η νοητικti φιiση του παιδιοι, πρέπει να εκπαιδευτεί μf αυστη
ρώς αντικειμ ενικό τρόπο. Πράγμα πολύ bύσκολο σ11μερα, καΟrΔς 
τόσες πολλές λέξεις που χρησιμοποιοιiνται συνεχu)ς, bεν σημαί
νουν εκείνο ακριβιύς που επιΟυμοι,με να εκφράσουμε. Ιlαρότι ενέ
χοι1ν συγκεκριμένη έννοια, οι λέξεις αυτές δεν χJησιμοποιοι,νται 
ορΟά αλλά σι1ν11θως με σκοπό να εκφραστεί η υπερβολ11, 11 περι
λαμjΊάνονται ακόμη και στην αποκαλούμενη αργκό, γεγον6ς που 
προκαλεί σύγχυση στην ευαίσθητη νοητικ11 φιiση των μικρuJν πω
διών. Συνεπιύς οφείλουμε να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί, ώστε 
όταν ομιλούμε, να χειριζόμαστε τις λέξεις υπό την ορΟ11 τους σημα
σία και έννοια. Δηλαδή, να χρησιμοποιοιiμε λέξεις που εγκλείουν 
καθαρ11 και ακριβ11 συνάφεια με όσα επιθυμοιiμε να εκφράσουμε. 

Η παιδική νοητική φύση είναι, επιπλέον, υπερκινητική και δϊi
σκολα παραμένει σταθερ11 προς συγκεκριμένη κατειiθυνση. Ως εκ 
τούτου, είναι απαραίτητο να διευκρινίζουμε με σαφ11νεια τι είναι 
εκείνο ποι1 παρέχουμε στα παιδιά και τι αναμένουμε από αυτά. Η 
νοητικti ακρίβεια στη διαπαιδαγώγηση ενός παιδιοιi θα βοηθ11σει 
τη διάνοιά του, που δεν έχει ακόμη αφυπνιστεί επαρκώς, να εκ
φραστεί πληρέστερα σε βάθος χρόνου. Ακρίβεια στη σκέψη, ακρί
βεια στην περιγραφ11 των πραγμάτων. Αυτά συνιστούν τις απαραί
τητες προίiποθέσεις στην επίτευξη του ύψιστου στόχου, που είναι 
να εισέλθει η συνειδητότητα στον παιδικό εγκέφαλο ως ψυχ11, η 
οποία έχει ήδη συλλογιστεί με ακρίβεια διi<ές της εμπειρίες σε πε
ρασμένες ενσαρκώσεις. 

Δεν χρειάζεται να ειπωθεί ότι καλόν είναι να διαπαιδαγωγεί
ται το παιδικό μυαλό διαμέσου παραμυθιών και εξιστορ11σεων. Ο 
νους είναι το τελειότερο, αρχιτεκτονικά δομημένο εργαλείο του 
ανθρώπου. Συνεπώς, οφείλουμε να του παρέχουμε τα καταλληλό
τερα υλικά στη διάρκεια όλων των σταδίων ανάπτυξ11ς του. Κατά 
την παιδικ11 ηλικία, οφείλουμε να υποδεικνύουμε στο νεαρό νου τι 
σημαίνει καλαίσθητο οικοδόμημα. Το σκοπό αυτό εξωτηρετοιiν τα 

15 



:ταραμί>θια και Υ.ι•ρίως οι μί>θοι, οι οποίοι εμπεριέχοι1ν αληθιν11 
ομορφιύ στη δόμησή τους. Έτσι, το παιδικό μυαλό εκπαιδεύεται 
στην ανώτερη ιδιότητα της δημιουρyιΥ.1iς φαντασίας, μέσω των 
θαι,μύσιων εξιστορήσεων από κόσμους ορατούς και αόρατους. 

Απαραίτητο στοιχείο διαπαιδαγώγησης, 11δη από τη νηπιακ11 
ηί.ιzία τοι• ανθρ(i)που, σι 1νιστά η παροχ11 καθορισμένων θεμάτων 
ύ)στε να καλλιεργηθεί η φαντασία. Οι θρησκευτικοί μύθοι κρίνο
νται πλέον κατύλληλοι προς τούτο, αλλά όταν λέμε θρησκεία δεν 
εννοοί-με καθορισμένο θεολογικό δόγμα. Η παιδικ11 φαντασία 
πρέπει να ΕΥ.κινήσει με την επεξεργασία μιας σημαντικ11ς συμπα
ντικ1iς ιδέας. η οποία εμπεριέχει κοσμικό αίσθημα. Κάθε ( ·)ρη
σκεία περιί.αμβάνει πολλές τέτοιες ιδέες, κατάλληλες ακόμη και 
yια το παιδικό μι•αλό. Είναι απολύτως εφικτό να περιβληθσίiν τα 
παιδιά με μια όμορφη θρησκευτικ1i ατμόσφαιρα. Να διδαχΟοίiν 
τον τρόπο να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους ως ψυχ11, πρωί και 
βράδι•. με τη βο1jθεια κάποιας απλ11ς προσευχψ::. Τα παιδιά των 
θεόσοφων χρησιμοποιούν μια σχετικ1i προσευχή ποιι ονομάζεται 
«Χρυσ1i Αλυσίδα». Είναι μια πολύ όμορφη μικρ1i προσευχ1i, με 
νοψιατα :τοι• είiκολα μπορεί να συλλάβει η παιδιΥ.1i φαντασία. 
Εμ,-τεριέzει τη θαυμύσια ιδέα μιας μονάδας ζω1iς, πολύ μεγαλύτε
ρης από το ίδιο το παιδί. 

«Είμαι ένας κρίκος της Χρυσ11ς Αλυσίδας της Αγάπης, που 
α·rκαλιύζει τον κόσμο. 

«ΟφεΟ.ω να διατηρ(i) τον κρίΥ.ο μου δυνατό και λαμπερό. 
«Γι· υ.ι•τό θα προσπαθ11σω να είμαι ευγενικό και καλό 
«με όί.υ. τα ζωντανά πλύσματυ. που συνυ.ντJJ, 
«να προστυ.τεί1ω και να βοηθώ όλους όσοι είναι πιο αδύναμοι 

u.:τό r μένα. 
«Θα :τροσ:τα(:)11σω να έχω αγνές και όμορφες σκέψεις, να μιλJJ

με υ.-;νά και όμορφα λόγια 
«και νυ. κύ.νω υ.γνές και ωραίες πρcί.ξεις. 
«Α; γίνουν όί.οι οι κρίκοι της Χρυσ11ς Αλυσίδας λαμπεροί κυ.ι 

δι•νu.τοί.» 

Η σL'YΊ'QU.φ1i βιr)ί.ίων με παιδικές ιστορίες είναι επίσης ένα έρ
ΊΟ :τοι• :τρr:τει να ι•ί.ο:τοιηθεί, u.ί.ί.ύ ιστορίες που να μιλούν γω τη 
σι•μ.-τυ.ντικ1i ζοηi της ανθρωπότητας, ευαισΟητοποιu)ντας συγχρό
νως την πυ.ιδι·ι.ή ιr,αντυ.σίυ.. Μποροί,με νυ. βοηΟήσουμε τα πυ.ιδιύ. νυ. 
γίνοι•ν με'(ύ.ί.οι φιί.όσοφοι, αρκεί να συνειδητοποιήσουμε ότι φι λο
σοφία δcν σημαίνει κυ.ί➔ορισμένο σύστημα 11 συγχεκQιμένη σχολή 
σκέψεως. Λ:τοτεi.είτu.ι από ιδέες, συνυ.ισ(J1iμυ.τα και σχοπούς που 
ί'.υ.τέzει εξίσοι· το κυ.ί.ί•τερο μέρος του υ.νθQJ1πινου γϊνους. 



Η bιδcωκαλία με τη βο11Uεια φυτών και ζυJων αποτελι:ί ι·πίυης 
σημαντικό στοιχεία στην εκπαίbευυη των παιbιυ'1ν. Οι κατu:Jτερι:ς 
αυτές τάξεις της Δημιουργίας πρέπι:ι να καταλcψβάνοι1ν οι1νεχυ'Jς 
ένα μέρος της παιbικ1iς καΟημερινότητας, έτσι ώοτε τα πωbιu να 
μη ληυμονούν ότι τα ζώα και τα φuτά αποτελοί•ν {ναν από τους 
κρίκους της μεγάλης αλυυίδας της ζω11ς. Να αντιληφΟοιΊν ότι η bι
κιi τοι1ς φύση αναπτύυυεται όχι μόνο όταν προσφέρουν σr �'κι:ίνο 
που είναι ανώτερο, αλλά και οε εκιίνο που είναι κατυ'ηερο. Εκτός 
αυτού, κύ.Οε άνθος, δένδρο ή ζι;JΟ απέμπει τη bικ1i ενέργειu, και 
μπορούμι: να την χρησιμοποι11υουμι:: ως αόρατη βοψ)εια υτην ι::πι
τά.χυνση της παιδικ1iς οκέψεως και υι,ναισθιiματος. 

Όταν ι::πέρχεται η εποχή των πανεπιστημια
κυ'Jν υπουδών, μποροί�με να εκλάβουμι' ως Οεbο
μένο ότι τα συ'ψατα (φυυικό, αστρικό, νοητικό) 
τοu νέου πλέον, 11 της νέας, έχουν 11δη πειΟαρχ1i
οει και uπόκεινται στον έλεγχό τους. Μια νέα πε
ρίοδος ι:κκινεί τώρα, κατά την οποία η ψυχ1i μπο
ρεί να ι:ντυπώυει με καθοριστικό τρόπο στον φυ-
σικό εγκέφαλο, τις ωώτερες τάυεις υτη ζωιi. Έτσι uJσn· ο νέος 
και η νέα να εκπαιδεύσουν τα υώματά τους να εκτελοί1ν την εργα
οία που αποτελεί το σκοπό της διακριηiς τους υπόστασης. Δυστυ
χώς τα σημερινά πανεπισηiμια παρέχουν ελλειπ1i εκπαίδευση. Η 
bιδασκαλίc.ι είναι υπερβολικά ακc.ιδημαϊκ1i και ελάχωτc.ι σχετίζε
ται με τu πρακτικά ζητήματα της ίδιας της ζω1iς, έτσι όπως την 
αντιλαμβάνεται η ψυχή. Η σημαντικότερη και πλέον εποικοbομη
τικιi περίοδος της πανεπιστημιακ1iς ζωιiς δεν είναι η διδασκαλία 
των καθηγητών, αλλά, κατά πολλοι,ς τρόπους, όοα μετc.ιδίδονται 
από τους ίδιους τους φοιτητές μεταξύ τους στη διάρκεια παιχνι
διών και κοινωνικών επαφιόν. Το αποτέλεσμα της πανεπιοτημιc.ι
κ1iς φοίτησης, έτσι όπως υφίσταται σιiμερc.ι, μπορεί κάλλιστα νc.ι 
περιγραφεί ως εξιiς: 

«Ένας νεαρός Απόλλων με χρυσc.ιφένια κόμη, ίσταται ονειρο
πολώντας στο χείλος του α'yώνα της ζωιiς, ψυχολογικά ωτροετοί
μαοτος για την έκταση της μικρότητάς της». 

Όταν κυριαρχ11σουν οι θεοοοφικές ιδέες στην πανοτιστημιc.ικιi 
εκπαίδευση, θα διαφανεί ότι η διδασκαλία θα λάβει οπωσδψτοτε 
καθορωτικιi κατεύθυνση. Θα διδάσκονται δηλαδιi με υαφ11νειc.ι 
στον σπουδαστ1i όλα τα θέματά του ως ψυχή, διότι καθένας γεν
νιέται προκειμένου να εκπληρώσει έναν στόχο ατομικιiς ανάπτυ
ξης και προόδου. Η μαθησιακιi περίοδος στην Πρωτοβάθμια κc.ιι 
Μέση εκπαίδευση του, ως παιδί και έφηβος, c.ιποσκοποί>σε στην 
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οι;,:οδόμηση τη; συνοχ11ς των σωμάτων τοι,. Τώρα, όμως, είναι 
εί.εί-θερος πί.έον να διερεl'ν11σει το παρελθόν του και να ατενίσει 
το μέλλον τοι-, ώστε να σι•λλάβει με καθαρότητα και νοημοσύνη 
:-τοιο; είναι ;,:αι ;τοιο το έργο του. 

Η παροι•σίαση ;,:αι ανάλυση της ορθψ: όψης και ουσίας του πο
ί.ιησμσι.1. θα αφι•πνίσει εντός τοι• την ανάμνηση της αληθιν11ς ι,πό
στασ11; τοι• ως άνθρωπος. Αυτός ακριβώς υπ11ρξε ένας από τους 
στόzοι•; τοl' σε όλη τη διάρκεια της παιδικ11ς και εφηβικ11ς μαθη
σια;,:11; ;τεριόδοι•. Τότε, ωστόσο. συλλc'ιμβανε την υπόστασ11 του 
σι•ναισθημαη;-:ά ;,:ι•ρίως. αλλά τοJρα πρέπει να την συλλάβει δια 
νοητι;,:ά. Θα το επιτιiχει αν ταξινομ11σει τις παρελθοι1σες και τις 
τωρινέ; εμπειρίες της διάνοιάς τοι,, χατά τρόπον ώστε η yενικ11 
εντιiπωση να ισzι•ροποι11σει εντός τοι• τον ενθουσιασμό του ιδιαί
τεροι• έργοι• τοι• ω; ψυχ11. Αν αποφοιη1σει δίχως να έχει νιώσει 
βαθύ ενθοι•σιασμό για το έρ'(ο αυτό, τότε το πανεπιστψιιο έχει 
ωτοτC,zει στο σ;-:ο:;τό του. Η πυ.νεπιστημιαχ11 εκπαίδευση οφείλει 
να ι•ποδει;,:νί-ει στους φοιτητές τι είναι χρ11σιμο, ηθικό και άξιο να 
ε:-τιδιιiJΥ.ει ;-:ανεί;. Όχι. όπως συμβαίνει σ11μερα, απλοJς να παρέχει 
ΊνοJσεις '(LU. ΕΠCΙ.'('(ελματι;-:οιiς σκοπούς. 

Στην αρzυ.ία Αθ11να, αυτά διδάσκονταν οι σπουδαστές. Στη 
σC-προνη εποz11. εντοιiτοις, η αληθιν11 ζω11 κυ.τανοείται τόσο λίγο, 
ιiJστε οι ίδι ι οι εΥ.παιδευτές έχουν συγκεχυμένη άποψη αναφορι
;,:ά με τα σοβυ.ρύ. προβλ11μυ.τu. της ύπαρξης. Ως εκ τούτου, ο δικός 
τοι•ς ενθοι•σιασμός επι;,:εντρο'Jνεται κυρίως σε διανοητικά και 
υ.;,.υ.δημυ.ϊ;,:ύ. θέμυ.τυ.. Είναι γεγονός ότι το πανεπισηiμιο της Οξ
φόρδη; Υ.αι του Κέιμπριτζ διυ.Οέτουν μια δικ11 τοι1ς έντονη αύρα, 
υ.ί.ί.ύ. αι•τό οφεΟ.εται περισσότερο στο αποκρυσταλλωμένο παρελ
θόν τοι·ς πυ.ρύ. στο ζωντανό παρόν 11 στο πιθανό μέλλον. Η πραy
μυ.τι;,.ή πανε;τιστημιαχ11 διδασχαλίυ. πρέπει να εκπαιbεύει τους 
((,οιτητές με τέτοιο τρόπο, οJστε υ.ποφοιτο'1ντας, να εκπέμπουν σε 
οί.όΥ.ί.ηρη τη ζω11 τους τη γυ.λψ1η ενός αθύ.νατου όντος που εκτελεί 
την ΕQ'(U.σίυ. του στο χρόνο. Λυηi είναι η ουσιυ.στικ11 βάση του 
αί.ηΟινοιi ποί.ιτισμσι\ ύ.ξιου νυ. θεωρείται ως τέτοιος. 

ΛέΊετω ότι σκοπός του πανεπιστημίου είναι να καταση1σει 
τοι.•; ((,οιτητέ; υ.;,:υ.δημυ.ϊ;,:οί•ς πολίτες. Από Οεοσοφική άποψη, {ρ
ΊΟ τοι• πυ.νε;τιστημίου πρέπει νυ. είνυ.ι να γίνουν οι φοιτητές ύ.ν
ί ➔ρω;τοι υ.Ού.νυ.τοι ;του ;τροοφι:ρουν έργο. Σε υ.υτήν υ.κριβιiJς την 
περίοδο ε;,:πu.ίδει•ση; πρέπει να υ.ντυ.νυ.;,:ι.οJνται τα ύψιστα ιδc.ινι
Υ.ύ .. με ομορψίJ. Ί�u.ι Ίυ.ί.11νη. Το ύψιστο ιδυ.νικό που ένυ.ς άνθρω
πος ;τρέ;τει νυ. διbύ.σ;,:ετυ.ι σ11μερυ., είνυ.ι η ΊU.Qύ. της c.ιδελφοσύνης. 
Η σι•νερ"(υ.σίυ. cSί.ων των υ.ν(·)ριi1πων χυ.ι των εθνο'Jν για την ευημε-



ρία των λαών. Από όλα όuιι χρ11uιμα Uu μπορούσε νιι προσφέρει η 
πανεπιστημιακή εκπαίbει,uη στον σημερινό άνΟρωπο, η bιbαuχα
λία του παραπάνω ιδανικού είναι εκείνο ποι, μπορι--ί να τον μετα
τρέψει σε «Ιππότη της Υπηρt-υίιις». ΊΞναν απ6 τον κι1κλο τοι 1 f)α
uιλιά ΑρUοί,ρου, έναν από τη uυντροφιc1 εκείνων των φημισμένων 
ιπποτών που είναι καταγεγραμμένοι στους Ορύλοι1ς τι)ι1 κόuμοι1

• 

Όσοι ανάμεσά μας έτυχαν σύγχρονης πανεπιuτημιακ1iς ι-:χπαί
δευuης, γνωρίζοι,με ότι uαφίJις χρωuτοι1με πολλά στο I Ιανεπιuτ�i
μιο. Δεν μποροιίμε όμως να μην παραbεχΟούμε ότι, παρότι μας 
εφοδίασε με πολλές γνιδuεις, bεν μας bίbαξε τον τι>όπο να κατα
νοούμε τα προβλψιατα της ζω1iς που uυνανηiuαμt· μετύ την απο
φοίτησ1i μας. ΥποχρεωΟ11καμε να ληuμον11uοι,με, μι-: αργό κuι 
οδυνηρό τρόπο, πολλά από τα μαθψιατα του παρελ0ι5ντος και ν<J. 
μ6Uουμε άλλα, παρύδοξα και δύσκολα, γιcι την ύπαvξη των οποί
ων bεν μας είχαν προετοιμύuει οι καΟηγηη'ς μας. Λν αι 1τός ο τρ6-
πος διδασκαλίας άλλαζε δραστικά, αν το πανεπιuηiμιο μετατρε
πόταν σε τόπο όπου εμείς, ως ψυχές, Οα διδαuκόμιωταν το έργο 
της ψυχής, και ότι αν το εκτελούμε, Uα μας πψι[)άλλει η Αιωνιότη
τα, πραγματικά, πόσο ουσιαuτικ1i θα μ.ι-τορούuε να αποf1εί η πανε
πιuτημιακ1i φοίτηση στη ζω�i κάθε uποι,δαuηi' ΜΕ την ιuχύοι1uα 
κατάσταση των πραγμάτων, αρκετοί άνΟρωποι ποι1 δεν έτυχαν πα
νt·πιuτημιακιδν σπουδών, είναι προικισμένοι με ψυχ1i πιο ευγενικ1i 
και υπηρετούν το σύνολο μι-: πολύ καλί�τερο τρόπο, από ό,τι οι επί 
χρόνια φοιτοιίντες και uπουδάζοντες. 

Είναι βέβαιο ότι όλα τα παραπάνω θα αλλάξουν όταν οι κυ
ρίαρχες θεοσοφικές αρχές συμπεριληφθούν στη διαπαιbαγυJγηuη 
του ανθρώπου. Όταν δάσκαλοι και καθηγητές θα διδύuκουν, υπε
ράνω όλων των άλλων μαθημάτων, τις μεγάλες αλ11Οειες που απο
καλύπτουν στον άνθρωπο τη θεία φύση του, καθιδς και τον τρόπο 
να την αναπτύξει υπηρετώντας την ανΟρωπότητα. 

(Συνεχίζεται) 
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Από την αρχαία σοφία 

ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Παιδεία είναι η διαπαιδαγώγηση ως προς την αρεηi από τα παιδι

zά ϊ.ρόνια. 

Ιlλάτων 

Το να Θεωρείται zανείς μορφωμένος, δεν προέρχεται από τις πολ

ί.έ; γνu'Jσει; :-του πιθανόν να zατέι.ει, αηά zατά πόσον έχει cmαλλα

γεί α;τό τα πύ.Οη τοι•. 

Ιlυθαγόρας 

Η πνει•ματι %11 μόρφωση είναι ένας δείiτερος 11λιος για εκείνους 

ποι• την ωτοzτοίiν. 

Ιlράzλειτος 

Λ.ι,ό όσα ι•πάρχοι•ν σε εμ<.ί;, μόνο η παιδεία είναι u.Οάνu.τη και 

Θεία. 
Ι Ιλούταρχος 

Να Οrωψί; μεγύ.ί.η μόρφωση αείνη που Uα σου δuJσει την ιΥ.α

νότητu. να ι•ποφέρεις την u.μορφωσιύ .. 

11 υθαγόιιας 

'0:-τω; u:ι.ριβu'>; βί.έποι•με τη μέί.ιοσu. νu. κύ.Οετu.ι σε όλα τα ψι•τc1. 

:,.,_υ.ι να ;ταίρν�'ι u..,,ό το zu.Oέvc.ι ό,τι zαί.ύτερο υπάρχει, έτσι πρέπει Υ.αι 

u.ι•τοί ;τοι• ε;τιΟι•μοιΊν να μορφω(·Jούν, να μην υ.φήνουν τίποτε χωρίς να

το γνωρίσοι•ν. Λ;τό ;τυ.ντοιΊ όμως να επιλέγουν τα ωφέλιμυ..

Ιιτοzιιάτης 

2() 



Οι βάσεις της αρεηiς ει,ρίσκονται στη φύση. 1-1 καλλιέργειά τη
όμως είναι έργο της παιδείας. /-1 φύση χωρίς τη μάΟηση είναι τυφλ11, 

Ι Ιλούταιιχος 

Ο Αριστοτέλης, όταν (c_)ωτψ-)ηκε τι διαφέρουν οι μορφωμένοι από 
τοι1ς αμόρφωτοι1ς, c.ιιιάντησr-:: «Όσο οι ζωντανοί από τους πεΟαμi
νοLΙς». 11 πνευματική καλλιι:ργεια, έλcγε, στις ευτι1χίες ι'ιναι οτυλίbι 
και στις δt1στυχίες καταφύγιο. 

Διογένης Λαέιιτιος 

Το να μη γνωρίζει κανείς τίποτα, δεν είναι ποτέ ούτε τόσο φοβείc_>ό 
ούτε το μεγαλιίτερο κακό. Ενώ αντίθετα, η μεγάλη πείρι.ι και η πολυ
μά(·)εια, όταν bεν σt1νοδεύεται με καλλιέργεια της ψυχ11ς, είναι ασύ
γκριτα πιο επιζ11μια. 

Ιlλάτων 

/-1 παιδι::ία είναι από τη φύση της καταφί�γιο για όλους τους αν-
(·)ρώπους.

Στ�iριγμα για τη ζωή είναι η παιδεία. 
Όλους η εκπαίδευση τους εξημερώνει. 
Πολυτιμ ότατο απόκτημα για τους ανθρώπους είναι η παιδεία. 
Μένανδιιος 

(Ι Ιηγιj: Χ. Μπuρακλης, «Γνωμικά κu.ι Ι Ιu.ρυιμ/f:ς», f'κc). Ι:Ίπ/u.ς) 

·ιf;(Ί""Τi 
"· tς-
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Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ 

ΓΙ(ι5ργος Κοεμτζόπουλος 

(0,ιιιί.ι'α στη στοά ΕΙ 1/ΚΟΥJ>ΟΣ) 

Σε :τροηγο(iμενη σι ινάντησ11 μας είχαμε εν σι ιντομία σχιαγρα
φ11σει τόσο τον Ελί.ηνιχό χώρο όσο χαι τον υπόλοιπο χατά την 
ε;τοz11 εχείνη. γνωστό στους Έλληνες χόσμο, δηλαδ11 τον περίφη
μο 60 :τ.Χ. υ.ιυ)να. στον οποίο έζησε και δίδαξε ο Πυθαγόρας. Λέω 
γνωστό. διότι η μαχρι v11 Κίνα, όποι 1 είχε 11δη αναπτυχθεί αρχαιό
τατο; σ;τοι ιδαίος :πολιτισμός ;ωι όποι• την εποχ11 εχείνη ο Λάο 
Τσέοι 1 ιδρί>ει τον Ταοϊσμό χαι ο μαΟηη1ς του Κογχ-φοι 1-Τσέου 
(χcι.θ· ημάς Κομφοίiχιος) με τον Μεν-Τσέοι 1 διδάσκουν την προσ11-
ί.ωση στο Τcι.ό, δηλcι.δ1i την θείcι. τάξη ποι, είναι συγχρόνως χαι φι,
σιχil τύ.ξη, προς την οποία ο άνθρωπος οφείλει να προσαρμόζει τη 
διcι.γυηή τοι.•. ω•η1 η Κίνcι. λοιπόν με την εχπληχτιχ11 πνευματιχ11
σιγιένειcι. ;τρος τον αντίστοιχο αιώνcι. των lυ'>νων φιλοσόφων, εί
ναι ;ταντεί.υ1ς ύ.γνωστη στους Έλληνες χαι ο Εχcι.ταίος ο Μιλ11σιος 
δεν την περιλαμβάνει στον χάρτη του κόσμου. 

Σ11μερα Ou. μcι.ς ωτcι.σzοί.ψπι η πίστη στην παλιγεννεσία, στην 
μετενσωμύ.τωση της ψι•χής, που απετέλεσε ένα από τcι. βασιχά δόγ
μcι.τu. των Πι.,(Jcι.γορείων. Πcι.λιγεννεσίu, όρος φιλοσοφικός που ση
μcι.ίνι::ι '(ενιχυ)ς την cι.ναγέννηση. cι.λί.ά χc1.ι ειδι·ι.ότερu. στην εσωτερι
χή φιί.οσοιr,ία, χαι στις Ορησχείες την ανu.γι:ννηση της ψυχ11ς, την 
·ι.u.ί.οί-μενη μετενσωμάτωση. Δηλcι.δ11, την μετύ. τον Οάνcι.το ενός ορ
γανισμοί-. εν<5; σu'ψυτος στο ο;τοίο χcι.τοιχεί μια ψι 1χιχ11 οντότητα,
εν χu.ιρu'> μετάβcι.σ11 της σε ένα άλλο σu'ψα χu.ι την επcι.νcι.φορά της
στην ζωή. Η μετενσωμάτωση με τη σειρύ. της ξεzωρίζει σε μι::τεμ
ψί-zωση, cι.ν αυτό το σc.ίψcι. 11 οργανισμός μπορεί να είναι άν(·Jρωπος, 
ζc.ί>ο 11 ψ•τό. χυ.ι σε μετενσάρχωση, εάν η μετύ.βu.ση γίνεται μόνο σε 
σc.ίψu. ανΟρc.ίητου. Λς σημειc.ί>οουμε ότι, σύμφωνα με τον Ολυμπιό
δωρο. ο όρος μετεμψύzωση είναι αδόχιμ ος διότι δεν είναι το συ1μu. 
;τοι· δέzετω μια νέα ψυzή cι.ί.ί.ύ. η ψυzή που ενδύεται ένα νι:ο σc.ί>μα. 

Η ;τίστη στην παίηι::ννεσία, στην μετενσωμάτωση, προίiπο(-Jι:τει 
c ι.σeyu.i.c.ί>; την πίστη στο ύ.ιr, (·Ju.ρτο, στην α(-Ju.νασία της ψυzής. Θα 
μου επιτρέψετΕ εδυ\ πη'(αίνοντας πίσω σε μεγάλο zρονιχό βrί.Οος, 
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στις απαρχές τοι, βίου του ενσυνείδητου και σκεπΗ5μf·νου ανΟριΔ
που, να κάνω μιu αναφορά στη στάση τοι1 απέναντι σε ένα σκλη
ρό, τραυματικό, uυχνότατα βίαιο και αναπόφειι ;ηο γεγονός: Τον 
Οάνατο. Το μεγάλο πρόr)λημα των ανΟρu>πων σε οχέση με το Οά
νατο ψαν να καταν011σουν και να αποδεχΟοίiν την βίu, που αυτός 
εκπροσωπεί, οαν ξαφνική και απότομη ρ1iξη της κανονικ6τητας. 
Και σαν σταΟεu6 πρότυπο αυτ1iς της κανονικότητuς είδαν την πε
ριοδικ6τητα μέσα στην κι1κλικιi ανανέωση της Φίiοης και της ζω11ς. 
Τον 11λιο και την uελιiνη να ανατέλλουν και να διίουν αέναα, τις 
εποχές να εναλλάσuονται διαbοχικά, τον σπόρο να πέφτει και να 
Οάβεται uτη γη όπως το uπέρμα στη μψρα, και από εκεί να δημι
ουργείται, να βλαuταίνει καινσι1ρyια ζω11. 

Κυκλικ1i ανανέωοη: yέννηuη-ζω11-Οάνατος. Ό,τι πεΟαίνει ξανα
γεννιέται, ό,τι χάνεται ξαναεμφανίζεται. Γιατί όχι λοιπόν και η αν
Ορώπινη προuωπικότητα; Μια ευπρόσδεκτη παρηγυριά, μια παρα
μιιΟία που με τον καιρό, και περνu)ντας από διάφορα οτάδια, οδιi
yησε οτη δοξcωία της αΟανασίας της ψuχ1iς και της πc.ιλιyεννεσίc.ις. 
Ο φόβος του Οανάτου στάθηκε η yενωιουρy6ς αιτία όλων οχεδόν 
των Θρησκειών και των σωτηριολοyικών τους δογμάτων. Οι άνΟρω
ποι μπόρεσαν να ερμηνεύσουν, να c.ιφομοιu1σουν και να χειραyω
y11σουν τον Θάνατο. Και, βέβαια, αυτ�i η χεψαyu)yηση του Οανάτου 
με τον καιρό περιεβλ1iθη κάποιο επιθανάτιο τελετουργικό, όπως 
και η ταφιi περι εβλιiθη τις λεγόμενες διαβαηiριες τελετές. 

Η Οεωρίc.ι της μετενσωμάτωσης ψαν ευρύτατα διαδεδομένη 
από αρχαιοτάτων χρόνων. Την βρίσκουμε στην Ινδικιi εσωτερικ1i 
φιλοσοφία και τις μυστηριακές παραδόσεις, καθlός και στι Ινοι
κές θρησκείες. Τον Ινδουισμό και, από τον 60 πΧ αιώνα που 
ιδρί1ονται, στον Τζαϊνισμό και τον Βουδισμό. Την συναντούμε στις 
αιγυπτιακές μυστηριακές παραδόσεις αλλά στην πράξη, χωρίς το 
δόγμα της αλλεπάλληλης μετενσάρκωσης ως διαδικασία ανέλιξης 
της ψυχ1iς- Εδώ σκοπός της ψυχ1iς είναι η επανεyκατάστασ1i της 
στο αρχικό σώμα, που για τον λόγο αυτό πρέπει να διατηρείται 
επιμελώς. Στους Έλληνες την βρίuκουμε στις διδασκαλίες των 
Ορφικών, του Πυθαγόρα και των Πυθαγορείων, του Εμπεδοκλέ
ους, του Πλάτωνος, που ασχολ1iθηκε με αυηiν ιδιαίτερα συνεχίζο
ντας τις διδασκαλίες των Ορφικών και των Πιιθαyορείων (και έτσι 
κυρίως γνωρίζουμε εμείς περί αυτών), των Νεοπλατωνικών και 
Νεοπυθαγορείων, αλλά και των Γνωστικών. 

Στους Έλληνες, όπως και στους Ινδούς, είναι σι•νυφασμένη με 
την περί ανταποδόσεως διδασκαλία, το αντιπεπονθός 11 χάρμα 
αντιστοίχως. Θα πούμε στην συνέχεια κάποια πράγματα γι' αυτό. 



Την σι•,·αντοί-με ;ωι στην ΘρησΥ.εία των Δρυίδων στην Γαλατία, 
Υ.αθιi)ς Υ.αι στην μεταφυσLΥ.1i Καμπαλά. Επίσης, στα νεότερα φιλο
σοψΥ.ά συσηiματα τοι• ΠαρcιΥ.ελσου. του Μπαίμε, τοι1 Λάιπνιτς. 
τοι· ΓΥ.αίτε. του Σωτενάουερ, ;του μας λέει ότι «είναι απίστευτη 
q:;ρενα;τcιτη η ;τίστη ότι ο cινθρωπος δημιουργ1iθηκε ΕΥ. του μηδενός 
Υ.ω ότι η σημεριν1i του γέννηση είναι η πρύ'ηη αρχ1i του στην ζωψ>. 

Η αρχ1i της παλιγεννεσίας δια της μετεν-
·7] σαρΥ.υJσεως αποτελεί πανάρχαια και λίαν

01 διαδεδομένη '(νι6ση της εσ ωτερικ11ς παρά-
. 

1 δοσης, που πέρασε στην φιλοσοφία και τις 
f -· .<ί,. ΘρησΥ.είες. Έτσι, αν και ίσως είναι ασιατι-

·� t f' �1δ:���:�,;�;i:,�'l�; �;;:������:1 ',�i� ;�;
-. -� ως δόγμα των ΟρφικυJν και των Πυθαγο-

··
r.�_1_[l, 

ρείων. ο Πρόκλος μας λέει: «ότι παλαιός ο
.·· - λόγος Ορφικός τε γαρ και Πυθαγόρειος, ο 

��-"f§ �" πcιλιν cι'(ων τα ψυχάς εις το σώμα και πάλιν 
από του σύ1ματος ανcιγων, και τοί1το πολλάκις»(*). 

Οι Πι•θα'(όρειοι παραδέχονταν τη Θεωρία των κυκλικών κοσμι
Υ.UΝ περιόδων. Ευρέως διαδεδομένη Υ.αι στην Ινδικ11 παρcιδοση, 
;τιθαvότατα Βαβι 1λωνιαΥ.ής Υ.ω Π ερσικ11ς προέλευσης, σύμφωνα 
με την ωτοία, στο τέλος Υ.άθε Υ.οσμικ11ς περιόδου επέρχεται δια 
τοι• πι•ρός 11 του ί1δατος (απί1ρωση 11 Υ.ατακλυσμός αντιστοίχως) η 
Y.u.ί)oi.ιY.1i ;.ι.u.τu.στροφ11 τοι• Υ.όσμου Υ.αι εν συνεχεία η u.ναγέννησ11
του. Την Οεωρίu. u.υτψ1

, πu.ρύλληλα με τους Πυθαγορείους φαίνε
ται ότι υποσηiριζε. 1τριiηος μετu.ξί, των προ-σωκρατικών, ο Ηρά
Υ.Ϊ.ειτος. Είναι φανερό ότι οι περιοδικές αυτές κοσμικές καταστρο
φές ι-:zοι•ν ΟΥ.οπό την Υ.ύ.θu.ρση του u.νθρυ1πι νου γένους κω την 
επu.νu.(f,υρύ. τοι• Υ.όσμοι• στην u.ρzικ11 ι δu.νιΥ.11 κατύ.στu.ση. Είναι η 
«μετu.Υ.όσμησις» των Νέο-Πυθαγορείων. 

Αυ111 η Οεωρίu. τη; αέναης επανάληψης, της περιοδικής και Υ.υ
Υ.Ϊ.ιΥ.1i; δηί.u.δ1i ε;τανu.φορύ.ς των πύ.ντων στην αφετηρία τους, είχε 
σu.ν ε;τu.;.ι.όί.οι•θο την παραδοχή εΥ. μέρους των Ορφικύ·Ν και των 
Πι•Οu.'(υρείων, ότι υ ίδιος νόμος πρέπει να ισχύει και για την ψυχή. 
Έτσι ί.οι;τόν δημιοι 1ργ11ί-)η-,-:ε στους Πυθu.'(όρειους η δοξασία της 
;τυ.ίηεννι--σίu.ς διυ. τη; μετενσωμάτωσης της ψυχής. Ο11τε η επιστή
μη οί-τε η φιί.οσοφίυ μπορούν να ορίσουν τι είναι η u.νθριiJπινη 
ψι•z11 Υ.u.ι ;τοιυ. η οι1σίu. της, ποια η προέί.ευσ11 της Υ.u.ι ποια η πο
ρεία Υ.u.ι η τύzη τη;. Ο εσ ωτερισ μός είναι που εξετάζει τα ζητήμα
τα u.υτύ. r-1u.Οί-τερυ. ;.ι_u.ι προο;τu.Οεί νυ. διi)σει επu.ρκείς Υ.u.ι ικυ.νο
;τοιητιΥ.έ; υ.;τυ.νηiσεις. 
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Μέσα από το έργο του συνεχισ111 των Ορφικιίη1 και των Ι Ιι,Οα
γορείων, Πλάτωνα, σε συνδυασμό με το έργο του σοφού ιερέα του 
Απόλλωνα, Πλοι,ταρχοu, κα(:)ώς και των μεταγενέστερων εοπλα
τωνικών, αντλοιίμε έγκυρα στοιχεία σχετικά με την πανελλ11νια φι
λοσοφικ11 κίνηση του Πυ(:)αγορισμού, πσι, μαζί με τον Οψρισ μό 
αποτελούν τον φωτεινό άξονα γύρω από τον οποίο περισ τρuφηκε 
όλη η διανόηση, η (:)ρησκευτική πίστη και η ηΟικ11 του αρχαίοι, κό
σμου. Στους Πλατωνικοι,ς διαλόγους έχει μεταφερ(·)εί ένα σημα
ντικό μέρος από συγγράμματα των ΠυΟαγορείων και ΟρφικύJV 
που δεν έφ(:)ασαν έως εμάς. Είναι γνωστό ότι ο Τίμαιος διι'ρμη
vεύει τα βιβλία του ΠυΟαγόρειου Φιλόλαου, που ο Πλuτων είχε 
αγοράσει για 100 μνες. 

Οι Ορφικοί πρώτα ( «Άπασα γαρ η παρ' έλλησι Οεολογία της 
ορφικής μυσταγωγίας έκγοvος», λέει ο Πρόκλος)(**) και κατόπιν 
οι Πυθαγόρειοι δίδαξαν ότι η ψυχ11 είναι αθάνατη και αποτελεί 
την πραγματικ11 ουσία του ανΟρύJπου, που του δίνει ζω11. Ψυχ11, 
από το ρ11μα ψύχω, που Οα πει φυσώ, πνέω, σημαίνει λοιπόν την 
πνο11, την αναπνο11, την σημαντικότερη δηλαδ11 λειτου(}γία που τον 
παρακολουθεί αδιάλειπτα από την πρώτη μέχρι την τελευταία του 
ώρα, και συνεκδοχικά την ζω11. Για τους Πυθαγόρειο υς, η ψυχ11 εί
ναι παιδί, προϊόν εξέλιξης και μίξης των δύο αυ(·Jι1παρκτων και 
αγέννητων κοσμογονικών αρχών, από τις οποίες προέρχονται τα 
πάντα. Δηλαδ11 την Αμέριστη ουσία, 11 Μονubα των Πυ(:)αγορείων, 
που είναι η άρρην Αρχ1i, ασύλληπτη ενέργεια πvευματικιiς φύσε
ως, συνεχ11ς, αδιαίρετη και πανταχού παροι,σα, Νοuς, Ιδέα, σπέρ
μα και ποιητικό αίτιο της Δημιουργίας. Και την Μεριστ11 ουσία 11 
Δυάδα, που είναι η μητέρα Αρχ11, υλικής φύσεως και διαιρετ11, μ11-
τρα και τροφός των Ιδεών και των σπερμάτων του πνεύματος. Από 
την μίξη, τον ιερό γάμο των ιδιο111των αυτών των δύο Αρχών, γεν
νάται το ψυχικό άτομο, το θείον τέκνον, ουσία ανώτερη από το 
υλικό άτομο, απλ11, αδιαίρετη και αθάνατη. 

Ο Ορφεύς έλεγε «ψυχ11 δ' ανθριδπασιν απ' αιθέρος ερρίζωται» 
και «ψυχ11 αθάνατος και αγ11ρως εκ Διός έστι». Ο Πυθαγόρc.ις θε
ωρούσε το σύμπαν που διέπεται από αυτές τις κοσμογονικές αρ
χές, σαν έναν ζωντανό οργανισμό που εμψυχώνεται από μια μονα
δικ11 ψυχ11 και διαπνέεται από ένα μοναδικό πνει,μα. «Εν αρχ11 
πάντων». Σύμφωνα με τις πυθαγορικές δοξασίες, που απηχούνται 
όπως είπαμε σε όλο το πλατωνικό έργο, η ψυχιi είναι «αριθμός αρ
τιοπέρισσος», 11 «αριθμός εαυτόν κινών». Είναι «υπόστασις γεω
μετρική, αποτελούμενη από στιγμ11ν και διάστασιν», είναι «γάμος, 
μείγμα και αρμονία». Και στον Τίμαιο διαβάζουμε: «Εκ της ου-
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σία; η ο;τοία είναι αμέριστη και :πάντα αμετάβλητη, και εκ της ου
σία; η οποία ει; τα σώματα γίνεται μερισηi, εκ των δύο τούτων, 
αναμ(ξα; αι•τά; έκαμε μεταξύ των τρίτον είδος ουσίας, μεταξύ δη
ί.αδ1i τη; φί1σεω; τοι 1 αυτού χαι του έτερου». Ο δε Νεοπλατωνικός 
Πρόκλο; «;τάσα ψυχ1i μέση των αμερίστων εστί και των περί τα 
σcδματα μεριστιδν». 

Ώστε Ίtα τοι 1ς Πυθαγόρειους. η κάθε ψι 1χικ11 οντότητα είναι 
θείο δημιοίiργημα, μορφ11 απλ1i, ατομικ1i και όχι σύνθετη, και γι' 
αυτό αδιάσπαστη και αιcδνια. Είναι μια αθάνατη μερισηi μονάδα, 
ένα ;ωμμάτι της μεγάλης συμ.1-rαντικ1iς ψυχ11ς, ένας σπινθ11ρας του 
θείου ;τνεC,ματος ;του ενυπάρχει σε λανθάνουσα δυναμικότητα μέ
σα σε κάθε άνθρωπο. Είναι αυηi που δίνει την κίνηση στον άν
θρω;το, και '(Lα τοC-το, σαν χωριστεί από το σώμα, αυτό πεθαίνει 
και αποσι 1ντίθεται, καθcδς είναι μορφ11 υλικ1i, σύνθετη από άλλu 
άτομα. EνvJ η φ 1χ1i είναι πράγμα της ΦC-σης άυλο, και σαν μορφ11 
α;τί.11. σαν μονάδα αμέριστη, δεν αποσυντίθεται και είναι αθάνα
τη. Για τον Πυθαγόρα, κάθε ψυχική οντότητα μετενσαρκώνεται 
αί.λεπάί).ηλα σε διuφορα σcδματα ανδρών και γυναικvJν. Η ψι 1χι
κ1i αυηi οντότητα προίΊπάρχει του σώματος, στο οποίο ενσαρκώ
νετcι.ι. Δεν θα 11ταν λογικό άλλωστε, να δεχθούμε ότι η ψυχ1i που 
μ;τορεί, ως αθάνατη που είνω, να επιζ11σει του θανάτου του σώμα
τος, δημιουργ11Θηκε εκείνη την χρονικ11 στιγμή της ενσάρκωσής 
της :ω.ι δεν προί1:π1iρχε. 

Κατύ. την Πι1θαγόρεια παράδοση, η ενσωμuτωση της ψυχής 
cι.;τοτεi.εί για ι.uποιους πτu1ση και για άλλους κάθοδο στην ύλη, και 
σι•νε:τu)ς αφι-σικη κατuσταση. Το σο:�μα μέσα στο οποίο ενσαρκο1-
νετω μια ψυzικ11 οντότητα, αποτελεί Ίι' αυηiν προσωριν11 φυλακ11. 
Είναι, κατu την ;ταί.ιύ. Ορφική ρ11ση. ένας τάφος της ψυχ1iς, είναι 
τυ Σuψcι.-Σψιu.. Ενσωμcι.τοί,μενη σε uυτό το εχuστοτε νέο σuψ.11., η 
ψι•ι.11 υ.;τοf�ί.έ;τει στην τεί.ειοποίησ11 της κω εργάζεται γι' υ.υτήν, με 
τεί.ικό σκοπό την Κύ.θυ.ρση χαι την απελευθέρωσ11 της από το ΣCJ)
μu.-Σψιυ. κu.ι τον υ.ισΟητό i'.όσμο. Σε κύ.θε νέα ενσωμuτωση, η ψυχή 
σι•νεzίζει την u.νεί.ικτικ11 της πορεία από το σημείο όπου την έφΟu.
σε η ;τροη'(οίiμενη ζωή της. Μια πορεία που ξεχίνησε προ αμνημο
νεύτων zρόνων. μι:'σu. από διυ.δοzικές γεννήσεις και Οu.νάτους, μέ
σu. u.;τό u.ί.ί.επύ.ί.ί.ηί.ες ενσcι.ψ.vJσεις. Η ενu).λu.γ11 γέννησης κu.ι ( ·)u.
νι.ί.τοι1 είνω u.νu.·rzu.ίu. '(LU. την εξέί.ιξη της ψυχ11ς. 

Σε zύ.Οε νέα ζvni, η ψι 1zιz11 οντότητα, u.κολουθCJ>ντας ανοδική 
;τορείu. f�u.ίνει f�εί.τιούμενη zωρίr οπισΟοδρόμηση, κcι.θu'Jς �:χει 
σι•σσωgπμένη ;τείQU. από τις προη'(ούμενες ζωές της που μόνον 
υ.t•τή ενΟυμείτυ.ι. ενι;J δrν (zει τέτοια u.νύ.μνηση η (ρυσική οντότη-



τα, ο άνθρωπος, του οποί
ου το σώμα έχει ενδυΟεί. 
Βαίνει ανελωσόμενη, διότι 
η συσσωρευμένη πείρα της 
ψυχικής οντότητας είναι οι 
προδιαθέσεις που διαμορ
φιίJνουν τον χαρακτ11ρα της 
φυσικ1iς οντότητας. Δηλα
δ1i αυτό που λέμε φι1ση, 
προσωπικότητα του αν

,v····�-· � 

j�/ 

Ορώπου. Η μη συνειδηηi αυηi ενυπάρχουσα πείρα, τον αποτρέπει 
από την τέλεση Π()άξεων που Θα είχαν σαν συνέπειu την οπισΟο
δρόμηση. Μποροιίμε να ποί,με ότι καθεμία νέα ενσάρκωση, κάθε 
νέα ζω1i, αποτελεί για την ψυχικ1i οντότητα μια εκπαιδευτικ1i διu
δικασία, που σκοπό έχει την λύτρωση από τον κίiκλυ των γενν11σε
ων και των ( ·)ανάτων, και την επωτροφ1i στην Οεία μωωριότητα. 
Έτσι, από πνευμuτικ11 άποψη, η γι:ννηση είναι θάνuτυς και ο ( -)ά
νατος ανάσταση και θεία γαλψ1η. 

Για τους Π υΟαγόρειο υς, οι συνθ11κες υπό τις οποίες η ψυχ1i θα 
διανύσει την εκάστοτε ζω11 της, καθορίζονται από τον τρόπο ποι1 

ι:ζησε κατά την προηγοίiμενη ζωή της. Σε κάθε νέα ενσάρκωση μας 
περιμένει η τιμωρία 11 η ανταμοψi γι' αυτά που πράξαμε ( αλλά δεν 
θυμόμαστε) κατά την προηγοίiμενη ζω11 μας. Διότι στο Σύμπαν κυ
ριαρχεί ο Νόμος της Απόλυτης Δικαιοσύνης, που επιβάλλεται κατ' 
αναλογία, έτσι ώστε ο καθένας να λάβει ανάλογα με αυτό που 
έδωσε. Ο νόμος δηλαδ1i της μετενσάρκωσης, κατ' αυτούς (-)α πρέπει 
να εξετάζεται σε συσχετισμό με το νόμο της ανταπόδοσης, το αντι
πεπονθός των αρχαίων Ελλ11νων 11 το κάρμα των Ινδών. 

Ο νόμος του αντιπεπονθότος (μετοχ1i παρακειμι:νου του ρ11μα
τος αντιπάσχω, δηλαδ1i πάσχω κατ' αναλογία των πράξεών μου) 
είναι νόμος αιτιότητας που δεν λειτουργεί μηχανικά, αλλά ενεργεί 
μετά λόγου και δικαιοσύνης. Τον διαχειρίζεται μια πνευματικ1i 
Αρχ1i που οι Έλληνες ονόμαζαν Μοίρες, από το ρ11μα μοίρομαι 
που θα πει λαμβάνω το μερίδιο ποι 1 μου έχει ορισθεί (δια κλ11ρου) 
από την Λάχεση, την μία από τις τρει; Μοίρες, αυτό δηλαδ11 που 
μου έλαχε. Στον παρακείμενο, είμαρται (μόνο στο γce πρόσωπο) 
και η μετοχ11: Ειμαρμένη, δηλαδ1i ό,τι έχει μοιραστεί στον καΟένα, 
το πεπρωμένο. Η Μοίρα Λάχεσις. λοιπόν, μοιράζει το πεπρωμένο. 
την Ε ιμαρμένη. Αφήνει όμως έξω από την μοιρασιά την Αρετ11. 
Στον μιίθο του Ηρός του Αρμενίου, με τον οποίο τελειώνει ο Πλά
των την Πολιτεία του, η Λάχεσις λέει : 
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«.Αρεηi δε αδέσποτον. ην τιμών χαι ατιμάζων πλέον και έλατ
τον αι•ηiς έχαστος έξει . .Αιτία ελομένου, θεός αναίτιος». Που θα 
:;τει ότι: «Η .Αρεηi είναι αδέσποτη και δεν μοιράζεται με κλ11ρο. 
Την χαταχτά όποιος είναι άξιος γι· αυτι1ν . .Ανάλογα με την εκτίμη
ση 11 την :;τεριφρόνηση που θα της δείξει ο χαθένας, θα πάρει και 
μεγαi.ί•τερο 11 μιχρότερο μερίδιο. Η ευθύνη είναι εκείνου που επι
ί.έ'(ει. Ο Θεός είναι ανεύθυνος». 

Εδu) έι.οι•με μια σημαντικ11 διαφορά του Ορφισμού, στον οποί
ον. Ίια την ανέλιξη της ψυχ11ς μέχρι την αποθέωση χρειάζονταν 
Θεϊχιi ε:;τέμβαση (τοι• Διονίισου), από τον Πυθαγορισμό όπου κα
μία Θεϊχ11 ε:;τέμβαση δεν είναι αναyχαία αλλά ο άνθρωπος έχει 
«εί.ει•Θέρuν εχλοy11 τοι 1 βίου». Το τι Θα επιλέξι::ι, όπως ο Ηρακλ11ς, 
την .Αρεη1 11 την Καχία, «.Αρετιiν τιμών 11 ατιμάζων», εξαρτάται 
cι.:;τό το στάδιο εξέλιξης στο οπυίο βρίσκεται η ψυχικ11 οντότητα, 
;τοι• ό;τω; εί;ταμε διαμορφuJνει την προσωπικότητα, τις προδιαθέ
σει;. την «φί•ση», όπως λέμε, του ανθριί)που. Θα τελειώσω εδuJ, 
γιατί μ;ταίνοι•με σε ένα χωράφι που επιδέχεται πολλαπλές και ει
διχέ; χαλι.ιέργειες. 

Όσα είπαμε για την παλιγι:ννεσία, την ενσωμάτωση, την Πυθα
γόρεια μετενσάρΥ.ωση. πc.ιραμένουν στο επίπεδο των δοξασιών. 
Κάποιοι είναι σίγουροι για αυτές, κάποιοι άλλοι τις απορρίπτουν 
εντελu'Jς χcι.ι άλλοι, τέλος, αμφιβάλλουν, διερωτώνται και ερευ
νοίiν. Ο Φράνσις Μπέικον έλεγε: «.Αν ο άνθρωπος αρχίσει μι: βε
βαιότητε ;. θα χαταλ11ξε ι σε αμφιβολίες . .Αλλά αν αρχίσει με αμφι -
βοί.ίες. Ou. χατu).11ξει σε βεβαιότητες». Τι απογίνεται η ψυχ1i μετά 
τον ί ·)ύνuτο χu.ι ποί1 πηγαίνει είναι, και θα παραμένει πάντοτε, 
ερu'πημu. ι.ωρίς έγΥ.υρη απάντηση. Γιατί, όπως είπε κάποιος, ο άν
Ορω;το;, μετύ. το τέλος του βίου του ταξιδεύει προς μιαν ανεξερεύ
νητη ι.u'Jρu., ωτό την οποία ποτέ δεν γι�(ΗΟF. χu.νείς. Σε αυτό το ερu)
τημu. η μετενσύ.ρ;ι.ωση είναι μια απάντηση, που για πολλούς είναι 
βεβαιότητα. 

(*) Ι !ο.ί.οι{)ς ο ί.6γος. Οr_μι ι;,,:r;ς ;,,:u.θ()σον μ<1}.ιστu. ;,,:ω Ι Ιυθαγόρι ιος, ποιJ 

:τιiί.ι οι)ηγΓi τις 1;•11;ι'ς ικ; το υι,ίμο ;,,:ω πι1}.1 α;τ() το σι,;μu. τις 11νuιftιιJνπ, %111 

τοι'το .,οί)ι' c Ι/ οΙ_JΙ· ς. 

(**) Λιι;τι οί.ιί;,,:ί.ηψJ η Οι·ο).ογiυ. των Ι:)J.ιjνων Π(!Οι'ΙJ7.ιτω οπι; την μιι

σταγοιγiιι. τι,,11 ΟΙJιι ι;,,:ιιίι•. 
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Ο πολύτιμος χρόνος των ωρίμων 

Μαι-ίο lle Aιιl/r(l(/e 

( Ι Ιοιητιjς, σι ιyyuωι{υ.ς, ι)ωο,ιι ιογ(_}ι1ιι ος 
κω μουιτικολι5yος ι1.πι5 τη 1Juι1.ζιλι'u 

Μέτρησα τα χρόνια μου και συνειδητοποίησα ότι μου υπολει'πε
ται λιγότερος χρόνος ζω1iς απ' ό,τι έχω ζ1iσι:ι έως η/Jρα ... Αιυ ( ·Jάνο
μαι όπως αυτό το παιδάκι που κ�{ρδισε μιu οακοι1λα κuραμ�::λες. 
Τις πρι/ηες τις κατuβρόχΟιοε με λαιμuργία, uλλύ. όταν πuρατψJησF 
ότι του απ�::μεναν λίγες, άρχισε να τις γείiεται με βuΟιύ. uπόλαι 1υη. 

Δεν έχω πια χρόνο γιι.ι uτέρμονες υυγκι·ντρώυι0,ς, όπου συζη
τούνται καταστατικά, νόίcψες, διuδι κuσίες και εσωτερικοί κανονι
σμοί, γνωρίζοντας ότι δεν Οα καταλ1iξει κανείς ποι 1Οενά. Δεν έχω 
πια χρόνο να ανέχομαι παράλογους ανθρώπους, που πuρά τη χρο
νολογικ1i τους ηλικία δεν έχουν μεγαλώΗη. Δεν έχω πια χρόνο γιu 
να λογομαχώ με μετριότητες. 

Δεν θέλω να βρίσκομαι σε συγκεντρώσεις όπου πuρελαι1νουν 
παραφουσκωμένοι εγωιομοί. Δεν ανέχομαι τους χηvωτικούς Υ.αι 
τους καιvοuκόπους. Με ενοχλεί η ζ1iλια και όσοι προσπuθοϊiν να 
υποτιμ11σουν τους ικανότερους για να οικει.οποιη(:-Jούν τη θέση 
τους, το ταλέντο τους και τα επιτειίγματα τους. Μισώ να είμαι μύ.ρ
τυρας των ελαττωμάτων που γεννά η μάχη για ένα μεγαλοπρεπές 
αξίωμα. Οι άνθρωποι δεν συζητούν πια για το περιεχόμενο( ... ), 
μετά βίας για την επικεφαλίδα. 

Ο χρόνος μου είναι λίγος για νu συζητώ για τους τίτλους, τις 
επικεφαλίδες. Θέλω την ουσία, η ψυχ1i μου βιάζεται. Μου μι::νουν 
λίγες καραμέλες στη σακοι"Ίλα. Θέλω να ζ11σω δίπλα σε πρόσωπα 
με ανθριύπινη υπόσταση. Που μποροί1ν να γελούν με τα λάθη τους. 
Που δεν επαίρονται για το θρίαμβό τους. Που δεν θεωρούν τον 
εαυτό τους εκλεκτό πριν από την ώρα τους. Που δεν ωτοφεί1γουν 
τις ευθιJνες τους. Που υπερασπίζονται την ανθρώπινη αξιοπρέ
πεια, και που το μόνο που επιθυμούν είναι να βαδίζουν μαζί με 
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την αλιiθεια ;ωι την ειλικρίνεια. Το ουσιώδες είναι αυτό που αξί
ζει τον %ό:το στη ζω11. Θέλω να περιτριγυρίζομαι από πρόσωπα 
:τοt• ξέρουν να αγγίζουν την %αρδιά των ανθρώπων. Ανθρώπους, 

τω•ς ο:τοίοt•ς τα σ%ληρά χτυπψιατα της ζω1iς δίδαξαν πώς μεγαλώ

νει %ανείς με απαλά αγγίγματα στην ιμυχ11. 
Ναι. βιάζομαι. αλλά μόνο για να ζ11σω με την ένταση που μόνο 

η ωριμ ότητα μπορεί να σου χαρίσει. Σκοπεύω να μην πάει χαμένη 
%αμιά από τις ;ωραμέλες που μου απομένοι•ν. Είμαι σίγουρος ότι 
ορισμένες θα είναι πιο νόστιμες απ' όσες έχω 11δη φάει. 

Σκοπός μου είναι να φτάσω ως το τέλος ικανοποιημένος και 

σε ειρήνη με τη συνείδησή μου και τους αγαπημένους μου. 

Εύχομαι και ο δικός σου να είναι ο ίδιος, γιατί με κάποιον τρό

πο θα φτάσεις κι εσύ. 

3() 

( Επιλογ1j: Μ. Βu.σιλοπο15λου -ΤΊ-:τρακπ5ς) 

Δίχως τίτλο 
Στον παράφρονα καιρό που ζούμε 

ι::ίνω φορές που %άποιοι "χοροί" και ξεφαντu'ψατα 
μόνο τη θλίψη προκαλούνε. 

Θυμίζουν το δύστυχο "τρελλό" 
ποt• όταν οι "ύ.ί.λοι" αγωνιούν και σκέφτονται 

αυτός σε ηzηρό γέλιο ξεσπάει. 

Μα(Qη ΖωγψJ.φου 

(:τοιητι%1j συ},ί.rηι1j, Σi,(,ι{ς και Λύ.μψf.ϊς) 



ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΜΑΧΑΤΜΑΣ 

(Μέρος 2ον) 

ΕΙΙΙΣΊΌΛΗ Νο ι 

Μαχάτμα Κουτ-Χούμι Λαλ Σινγχ 

( Μι·Η1.φ(!(ωη-Σχ<ίλω: Γ'rΊιJ[}Υtιυ)ης Γιu'>r_ιγος) 

(Λ ιιιπιίπωση απι5 το ηλι·κτr_ιιJ11ικι5 πεr_ιιοι)ικ<5 ΥΙ ΙΛ ΤΊΛ, τπ iχος 2ο, 

της ο,ιιιvνιψης θtΊ><JO<f ικιjς <ποuς) 

ΙΞΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΛ 

Στο 2υ τεύχος του περιοδικού της, η Στοά Υπuτία συνεχίζει το 
πολύ σπουδαίο έργο - τουλάχιστον κατά τη γνώμη μας - που ανέ
λαf1ε να φέρει σε πέρας. και αφορά στην προσπάθεια να φέρει σε 
Fπαφιi κάθε ερευνητ�i του εσωτερισμού με μία σειρά %εψένων 
ποι1 δεν έχουν εκδοθεί ποτέ στην ελληνικ1i γλώσσα και αποτελούν 
για περισσότερα από ΙΟΟ χρόνια έναν από τους βασικότερους πό
λοι1ς έρευνας και μελέτης κάθε σπουδασηi της ιστορίας της Θεο
uοφικιiς Εταιρείας. Αναφέρομαι φυσικά στις Επιστολές των Μα
χάτμας. Οφείλω να συστήσω σε όλοι1ς, να αφιερώσετε μέρος τοι 1 

χρόνου σας στη μελέτη αυτών των κειμένων γιατί έχουν, πραγμα
τικά, μεγάλη ιστορικ1i και φιλοσοφικ1i σημασία. Και να το %άνετε 
με ανοιχτό μυαλό, χωρίς προκαταλψμεις και δογματισμούς, έτσι 
όπως αρμόζει σε πραγματικούς θεόσοφοι 1ς. 

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με το Θέμα μας, πρέπει να 
δούμε τρία πράγματα: ποιοι είναι οι Μαχάτμας, τι είναι αυτές οι επι
στολές και γιατί είναι τόσο σημωrτικές. Τα ίδια αναφέρθψαν, περί
που. και στο προηγούμενο τεύχος, όμως ζητώντας uι 1γγνώμη από 
τους αναγνώστες που 1iδη τα γνωρίζουν, Θα πρέπει να τα προσθέτω 
σαν εισαγωγιi σε κάθε τεύχος, ώστε να ενημερώνονται σχετικά όσοι 
Θα έρχο\rται για πρώτη φορά σε επαφ1i με αυτό το θέμα. Περιληπτι
κά λοιπόν, γιατί κανονικά κάθε ένα από τα παραπάνω ερωηiματα 
απαιτεί σειρά άρθρων, α ιερωμένα σε αυτά, θα αναφέρω τα εξ1iς: 

Ο όρος Μαχάτμα έχει σανσκριτικ1i προέλευση και σημαίνει: 
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μάϊ.α = μεγάλο ;ωι άτμα = πνεί>μα 11 ψυχ11. Δεν μιλάμε για αόρα
τα πνεί-ματα 11 ανί>παρΥ.τες προσωπικότητες, όπως κάποιοι θεω
ροί-ν. Έ;,:οt•ν γίνει ειδικές μελέτες προσj(αθιόντας να ανιχνεt•θοίiν 
τα ;τραγματικά στοιχεία αι 1τών των προσωπικοτήτων, οι οποίες 
έzοt•ν καταί.11ξει σε κάποια αποτελέσματα. Για κάποιους ακαδη
μαϊκοί-; είναι αμφιλεγόμενα και για κάποιοι•ς άλλους αποδεκτά. 
Η cινπταράθεση γί1ρω από το θέμα συνεχίζει να υπάρχει, και το 
u.ίνι'(μα ;τοt• σχετίζεται με τις υπάρξεις των Μαχάτμας παραμένει,
εν μέρει. άί.t•το. Μιλάμε λοιπόν για ανώτερους μί>στες των οποίων
η ανυJτερη Εl'q;υϊα, η φιλοσοφιΥ.11 στάση, οι μεταφυσικές, υπερφυ
σικές. 11 α;τόκρι•φες δυνάμεις, οι θέσεις τοt1ς στη κοινωνία και τη
ζω11- j(αροt•σιάζονται εν μέρει ΚΑΙ μέσα από αυτές τις επιστολές.
Δι::ν θα επεκταΑυ) περισσότερο σε αι1τό.

ΣzετιΥ.ά με τις επιστολές, πρέπει να πω ότι από τότε που ιδρύ
Θηr.ε η Θεοσοφικ11 Εταιρεία (το 1S75), δύο συλλογές Υ.ειμένων εί
ναι οι «ακρο'(ωνιαίοι λίθοι» της σύγχρονης θεοσοφικ11ς λογοτε
zνίας. και ται•τόχρονα, ότι πιο δύσΥ.ολο για μελέτη από όσοι 1ς εν
διu.q;έρονται. // Μι 1υτι%1j Δι()ασ%α}.(α της Έλενας Π. ΜπλαβάτσΥ.υ 
κω οι ι::τιστοί.(ς των Μuχϊι.τμuς προς τον Α.Π. Σίννεττ. Η πρώτη 
σι 11.ί.ογ11 έzι::ι ΕΥ.δοθεί πολλές φορές, σε πολλές χώρες και γλώσσες 
(όπως και οτu. Ει.ι.ψικύ.). Η δεύτερη όμως, - της οποίας τα πρωτό
η•;τu. κείμενu. βρίσκονται στην βιβλιοθ11κη του Βρετανικού μουσεί
οt• και δεν έχουν πu.ρουσια στεί ποτέ στην Ελληνικ11 γλυΊσσα - απο
δίδεται σε Μο μι •στηριο)δε ις και αινιγματικές προσωπικότητες 
που χρησιμοποιοί1σαν τu. ψι::υδώνυμα Ελ Μορύu. και Κουτ-Χούμι 
Λαί. ΣινγΥ.z, %αι είναι δύο u.πό τους u.ποκαλούμενους Μαχάτμας 
ΠΟ\.' ί.έ'(u.με πρι V. 

Οι περισσότερες ι::πιστοι.ές για τις οποίες κάνουμε λόγο λοιπόν, 
δόΟηκαν στον Σίννεττ και την σί>ζυγό του. Ο Σίννεττ ήταν συγγρα
ιr,έυ.ς και Οεόσοcr,ο;, υπεύθυνος έ%δοσης στην Ινδία, της σημαντικ11ς 
κu.θημεριν11ς εc�ημερίδας Πιι: JJionι:a (ΟΙ !ρωτοπr5ρος). Σε αυτό το 
τεί>zος ί ➔u. πυ.ροι•σιάσουμε την Επιστολή Νο 1. Πριν διαβάσετε 
όμω; την επιστοί.ή, πρέnει νu. σu.ς εντάξω στο ιοτορι%ό πλαίσιο για 
νu. :τu.ρu.κοί.ουΟ11σετε ευκοί.ότερυ. το κείμενο. 

Χρονι κύ. ί.οιπύν, βριοκύμcωτε στον Οr.τυ'ψριο του 1 SSO και όλu. 
εξεί.ίσσοντu.ι στη Σίμί.υ., μίu. πόί.η στη βόρειο Ινδίu.. , 1-Ιταν η τότε 
Οεριν11 nρωτεύοι•σu. της Βρετανικής Ινδίu.ς. Εκεί είχε το Οερινό 
τοι• σπίτι ο Σίννεττ. Πριν την u.ποστοί.ή u.υτής της επιστολής έχει 
nροηγηΟε ί, το Κu.ί.οκu.ί ρι τοι • 1 ί->ί->Ο στη Σ ίμί.u., η πu.ρουσίu.ση υ.πό 



την Μπλαβάτσκυ διάφορων μεταφυσικύ·)ν, 11 ι1περφι1σικιι'J\1 Οα μπο
ρούσαμε να πούμε, φαινομένων (ιιλοποιήοεις αντικι--ιμένων), τιι 
οποία διεξ�iγαγε με την βοψ)εια των Μαχάτμας. 

Ο Σίννεττ λοιπόν, οτ/λνι-ϊ μία 1·πι
στολ1i στον Μαχάτμα ι'ξηγιίJντας τοιι 
ότι, παρότι και ο ίbιος ήταν μάρτιι
ρας της γνηοιότητας των φαινομ/
νων, αισΟανόταν ότι δεν υπήuχαν 
αρκετές αοφαλιστι κές δικλείbι'ς 

ώστε να εξασφαλίζουν την, υπεράνω κά(·Jε αμφιf-\ολίας, αποbοχ�i 
τους από τη πλευρά των σκεπτικιστών. Είχε την τεράστια επιΟι,μία 
για την παραγωγ1i ενός φαινομένου, το οποίο όπως έλεγε δεν Οα 
άφηνε το περιΟώριο, ακόμα και για υπαινιγμό απάτης. Αναρωτι6-
ταν μάλιστα, γιατί και οι ίδιοι οι Μαχάτμας δεν συνειδητοποιοι1-
σαν την αναγκαιότητα του να παράγονται φαινόμενα με τέτοιο 
τρόπο που να τα κάνει απρόοβλητα από οποιαδ�iποτε αμφιβολία. 

Αποφάσισε λοιπόν, με αυτ�i την πρώτη του επισ τολ�i προς τον 
Μαχάτμα, να προτείνει μία δοκιμ ασία για την οποία 11ταν σίγου
ρος ότι 11ταν αδύνατο να μην πείσει, ακόμα και τον πιο μεγάλο 
σκεπτικιστή. Το φαινόμενο-δοκιμασία που πρότεινε 11ταν η ταυτό
χuονη παρουσίαση στη Σίμλα (με την παρουσία μαρτύρων) των 
εκbόσεων, της ίδιας ημέρας, των εφημερίδων Τίιιιc.1 του Λονδίνοι1 
και του τοπικού μιΌιιcα. Εκείνη την εποχ1i φυσικά, η Ινδία απείχε 
«έναν μ11να» επικοινωνιακά με το Λονδίνο και θα 1iταν αδύνατο, 
ολόκληρο το περιεχόμενο των Τίιηes να σταλεί με τηλέγραφο οτην 
Ινδία πριν την έκδοσ�i του στο Λονδίνο, και να εμφανιστεί εκτυ
πωμένο στην Ινδία ακριβώς την ίδια στιγμ1i που Οα εμφανιζόταν 
εκτυπωμένο και στο Λονδίνο. Επιπλέον, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, 
δεν θα μποροι1σε σίγοι,ρα να περάσει απαραηiρητο από κανέναν 
σε όλο τον κόσμο. 

Έγραψε λοιπόν ο Σίνεττ την επιστολ�i αυτ�i, με την παραπάνω 
εισήγηση, την παρέδωσε στην Μπλαβάτσκυ και περίμενε. Μετά 
από μια-δυο μέρες η Μπλαβάτσκυ του είπε ότι επρόκειτο να πάρει 
απάντηση. Εκείνος π11ρε θάρρος από αυτό και πιστεύοντας ότι 
στην πρώτη επιστολ1i του προς τον Μαχάτμα δεν είχε αρκετά ισχυ
ρά επιχειρ1iματα έγραψε και δεύτερη για να τον πείσει. Αφοίi πέ
ρασαν μια-δυο μέρες ακόμα, ένα απόγευμα ο Σίννεττ βρψ{ε στο 
γραφείο του την επιστολ�i του Μαχάτμα Κουτ-Χοίiμι, με την οποία 
αυτός του απαντούσε και στις δύο επιστολές τοι 1 : 
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ΗΕΠΙΣΤΟΛΗ 
Δια:;τρε:ηi Αδελφέ Υ.αι Φίλε, 
ΑΥ.ριβιό; επειδ11 η δοκιμ ασία με την εφημερίδα του Λονδίνου 

θα έΥ.ί.εινε τα στόματα των σΥ.εJΤτιΥ.ιστών - είναι αδιανόητη. Δείτε 
το Υ.{ι.τω από όποιο φως επιθυμείτε. Ο κόσμος βρίσκεται ακόμα 
στο :;τρι,Jτο στ{ιδιο απελευθέρωσης, αν όχι, εξέλιξης - άρα απροε
τοίμαστος. Είναι αλ11Θεια πως εργαζόμαστε με φυσικά και όχι 
ι 1:τερφι•σιΥ.ά μέσα Υ.αι νόμοι•ς. Αλλά καθώς από τη μία μεριά, η 
Επιστψι η θα 11ταν ανίΥ.ανη ( στην κατάσταση που βρίσκεται επί τοι1 

παρόντος) να :;τροσάψει τα παρουσια ζόμενα φαινόμενα στο όνομά 
τη;. Υ.αι από την άλλη οι αδαείς μάζες θα αντιμ ετώπιζαν το φαινό
μενο στο φως ενός θαί�ματος, καθένας που θα γινόταν μάρτυρας 
του :;τεριστατιΥ.οί� θα έχανε την ισορροπία του και τα αποτελέσ�ια
τα θα 11ταν άθλια. Πιστέψτε με, έτσι θα 11ταν. Ειδικά για εσάς που 

εί;,:ατε την ιδέα, και για την αφοσιωμένη γυναίκα 
[σημ. μτφρ.: αναφέρεται στην Μπλαβάτσκυ] που 
τόσο ανοψως ορμάει μέσα στην ορθάνοιχτη πόρ
τα που οδηγεί στη δι 1σφήμιση. Αυηi η πόρτα, αν 
Υ.αι ανοιγμένη από ένα τόσο φιλικό χέρι όσο το 
διχό σας. θα αποδεικνυόταν σύντομα μία παγίδα, 
Υ.αι μάλιστα μία πραγματικά θανάσιμη για εκεί
νη. Και σίγουρα δεν είναι αυτός ο σκοπός σας. 

Ανισόρροποι είναι αυτοί που, στοχαζόμενοι πάνω στο παρόν, 
ηθελημένα Υ.λείνοι•ν τα μάτια τους στο παρελθόν, όταν είναι 11δη 
από φυσιχού τους φτιαγμένοι να παραμένουν τυφλοί για το μέλ
ί.ον 1 ΜαΥ.ριύ. από εμένα. το να σας συγκαταλέξω στους τελευταί
οι•ς. Γι· αι•τό θα επιzειρ11σω να εξηγήσω. Αν κάναμε αυτό που επι
ί:Jι•μείτε, "(νωρί'�εη: ποιες ( -)υ. 11τυ.ν πραγματιΥ.ά οι συνέπειες που Οα 
u.Υ.οί.ουΟοίισu.ν τα ίι.νη της επιτυχίας: Η αναπόφευκτη σκιά που
υ.κοί.υι•Οεί όί.1°; τις ανθρώπινες Υ.αινοτομίες προχωρά, όμως είναι
ί.ίγοι αυτοί :;του την ωσΟύ.νονται να πλησιάζει και γνωρίζουν τους
κινδί�νους της. Τι να περιμένουν τότε αυτοί που ( -)u. προσέφεραν
στον Υ.όσμο μία καινοτομία την οποία, εξαιτίας της ανΟρuJπινης
ύ.γνοια ς, εάν πίστευαν, σί·rουρu. θα την απέδιδαν σε αυτούς τους
σ-ι.οτεινοί•ς :;τρύ.ί'.τορε; στοι•; οποίους πιστεί1ουν τα δύο τρίτα της
u.νθρω:;τότητας και τοι 1ς φοβούνται ακόμα;

Λέτε ότι το μισό Λονδίνο θu. ύ.λλυ.ζε γνιίJμ η εcί.ν ί ➔υ. μπορούσατε
να το1•ς πυ.ρυ.διίJσετε έναν /Jίοηι::α την ίδια ημέρα της έκδοσής του.
Τοί.μu:ι να πω ότι εάν οι ύ.ν(·)ρωποι πίστευαν το φαινόμενο ως αλη
Οές, Ou. συ.; σκότωναν πριν ΠQΟi.ύ.βετε να κύ.νετε έναν γύρο στο 
Χύ.ιντ Πu.ρΥ.. Εύ.ν δε, το ( -)εωρυύσυ.ν υ.νu.ί.ηΟϊς, το λιγότερο που θα 
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μπορούσι: να συμf1εί, Uα 11ταv η uπuJλεια της φ11μης κω τοι, κιlλοιΊ 
ονόματός σας, για την διάδοση τι:τοι.ων ιδεών. 11 ι:πιτυz(u ι'νός ι:,y
χειρ11ματος τέτοιου είδους, όπως ω1τό που :r�ι)οπ(vεπ, πρέπι·ι να 
υπολογιστεί και να f1ασιστεί πάνω στην ι:νδελεχ11 yνι;ΗJη των αν
Uρώπων γιΊρω σας. Εξαρτάτω απόλυτu από τις χοιvωνικι'ς κω 
ηUικές συνΟ11κες των ανUρώπων, τη συμπεριψΟ(;)U τοι1ς uπι'νιιντι 
στα βαΟιΊτερα και πιο μυστηριί;ιδη ερωηiματα που μποροιΊν νu 
αvαδείiσουν τον ανθρώπινο νου - στις Uεϊχές δυνuμι:ις τοι1 ανΟρu·ι
που και τις δυνατότητες που εμπι:Qι.έχονται στη φίiση. Πόσοι, uκό
μα και από τους καλύτεQους φίλους σας, από όσους σας πι:Qιβuλ
λοι•ν, ενδιαφέQονται σε βάUος για αιιτά τu δι1σνόητu προβλ11μuτα; 

Θα μποQοίiσατε να τους μετρ11σεπ στα δάχτυλα του δι:ξιοίi σας 
χεριοιΊ. Η φυλιi σας καυχιέται ότι στην ι:ποχ1i της uπι:λι:υΟέρωσε 
τη διάνοια που 11ταν φυλακισμένη, γιu πολύ καιρό, στο στενό f)c'ιζο 
του δογματισμοί, και της αδιαλλαξίας - την διάνοια της γνυJσης, 
της σοφίας και της ελεύθερης σκέψης. Λέει ότι με τη σειρά τοι,ς, η 
αδαής προκατάληψη και η θρησκι:υτικ1i μισαλλοδοξία, εμφιαλώ
θηκαν σαν το κακό Τζίνι, και σφραγισμένες από τους Σολομυ')νπς 
της επιστήμης αναπαύονται στον [)υ0ό της θάλασσας, μη μπορώ
ντας ποτέ να αποδράσουν και να βγουν στην ι:πιφάνειcι για να βα
σιλεύσουν στον κόσμο όπως παλιά. Ότι ο νους των ανUρυJπωv εί
ναι, ι:ν συντομία, αρκετά ελείiθερος και έτοιμος να αποδι:χUεί 
οποιαδιiποτε εκδηλωμένη αλ11Uεια. Μάλιστα. Είναι όμως πράγμα
τι. έτσι, αξιότιμ ε  φίλε μου; 

Η εμπειρικ1i γνώση δεν χρονολογείται ακριβώς από το 1662, 
όταν ο Μπέικον [σημ. μτφρ.: όταν έγινε ο μετασχηματισμός τοιι 

Αόρατου Κολλεγίου σε Βασιλικ11 Εταιρεία, ο Μπέικον είχε ll(Hl πε
θάνει ( 1626 ). Φυσικά 11ταν ι:νεργό μέλος του Κολλεγίου από τότε 
που ιδρίiθηκε, αλλά φαίνεται πως ο Μαχάτμα τον αναφέρει ακρι
βώς και μόνον για αυτό τον λόγο και όχι γιατί υπ1iρχε όταν έγινε ο 
μετασχηματισμός] ο Ρόμπερτ Μπόιλ και ο Επίσκοπος του Τσέστερ, 
μετασχημάτισαν κάτω από το βασιλικό καταστατικό χάρτη το «Αό
ρατο Κολλέγιο» τους σε μία Εταιρεία για την προώθηση της εμπει
ρικιiς επιστιiμης. Αιώνες πριν η Βασιλικ1i Εταιρεία γίνει μία πραγ
ματικότητα στο πλάνο του «Προφητικού Σχεδίου», μία έμφυτη νο
σταλγία για το απόκρυφο, μία παΟιασμένη αγάπη για τη φίiση και 
τη μελέτη της, είχαν οδηγ1iσει ανθρώπους κάθε γενεάς να προσπα
θιiσουν να διαλευκάνουν τα μυστικά της σε μεγαλύτερο βάθος από 
ότι έχαναν οι γείτονές τους. Το Ι�οιηa ,ιnre Rοιηυlυιη !Ίιίt [σημ. 
μτφρ.: «Η Ρώμη ήταν εκεί πριν να την ιδρύσει ο Ρωμίiλος»] - είναι 
ένα αξίωμα που μας το διδάξατε στα αγγλικά σας σχολεία. 
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Οι νοητιΥ.έ; έρει•νε; στα πιο JΤερίπλοΥ.α προβλψιατα δεν προέ
Λ'½'αν στο νοι• τοι· Αρzιμ11δη σαν ένα αυθόρμητο και μέχρι εκείνη 
τη στιγμ11 ανέγyιzτο θέμα. αλλά μάλλον σαν ένας συλλογισμός
:τροηγο(,μενων ερευνlδν προς την ίδια zατείiθυνση και από αν
θρciηου; ποι• έζησαν άλλες χρονικές περιόδους από αυτόν, πιο 
μαzρινέ; από την μία ποι 1 χωρίζει εσάς από τον σπουδαίο Συρα
r.οίiσιο. Η \Til της «Επερχόμενης Φυλ11ς» 11ταν κοιν11 ιδιοκτησία 
φυλuJν ποι• τciJρα έχουν ΕΥ.λείψει. Και όπως τώρα, ακόμα και η ίδια 
η ί-παρ'.;η cιι•τιδν των γιγάντιων προγόνων μας αμφισβητείται - πα
ρόλο ποι1 στα Η irn,ινats, στην περιοχ11 ακριβώς που αν11κει σε 
εσά;. έχοι•με ένα σπ1jλαιο γεμάτο από τους σκελετούς αυτών των 
'(tγάντων - zαι τα τεράστια σuJματά τους, από όταν βρέθηκαν θεω
ροί-νται αδιαzρίτως σαν απομονωμένα εκτρuJματα της φύσης, έτσι 
zαι η νΓil 11 Αk,ιsί:ι - όπως την ωτοκαλοίiμε - εκλαμβάνεται ως μία 
απιθανότητα. ένας μίiθος. Κω χωρίς την ενδελεχ1j γνώση της 
Ak,ιsa. των συνδυασμciJν Υ.αι ιδιοηjτων της, πως ελπίζει η Επισηjμη 
να μπορέσει να εξηγ1jσει τέτοια φαινόμενα; Δεν αμφισβητούμε, 
;ταρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι της επισηjμης σας είναι έτοιμ οι 
να πειστούν. 

Επιπλέον, τα γεγονότc.ι πρέπει πρuJτα να 
παρουσιαστούν σε αυτούς, πρέπει πρuJτα 
να έχουν γίνει κηjμα τους και να έχει απο
δειχθεί ότι υπόκεινται στα δικά τους μοντέ
λα έρευνας, πριν να είναι έτοιμοι να τα πα
ρcι.δεχθούν ως δεδομένα. Εάν κοιτάξεις μό
νο τον πρόλογο στην «Μικρογραφία» Οα 

δεις στις εισηy1jσεις του Χουz ότι οι στενές σχέσεις των αντικειμέ
νων είχαν ί.ιγότερη σημc.ισίcι. στα μάτια του από την εξωτερικ1j 
τους ί.ειτουργίu. στις αισθ1jσεις - και οι εκλεκτές c.ινu.καλύψεις του 
Νεί-τωνu. βρ1jzu.v σε αυτόν τον μεγc.ιλύτερό τους αντίπcι.λο. Οι σύγ
;ρονοι Χουzς είνω ποί.ι.οί. Όπως αυτός ο διαβασμένος αλλά 
αδωjς ύ.νδρυ.ς εΥ.είνης της εποχ1jς, έτσι και οι σύγχρονοι άνθρωποί 
σας της επισηjμης, έχουν λιγότερη αδημονία να υπονοήσουν μία 
φι1σιz1j συνύ.ρτηση των γεγονότων - η οποία μπορεί με τυ. πολλά, 
να ξεr .ί.ειδu:ισει '(ια υ.υτσίi ς μία ωτ:όzρυφη δύναμη της φύσης - από 
το να προσ<ι)έρουν μίυ. βοί.ιχή «ταξινόμηση επιστημονικυ'Jν πειρυ.
μύ.των». Έτσι. η ;τιο οι.•σιciJδη; ιδιότητυ. μίc.ις υπόΟεσης, δεν είναι 
υ.υτό :του Ου. έπρεπε νυ. ι:ίνu.ι αληθές, πυ.ρύ. μόνο αλη(·)οφανές -
zυ.τύ. την '(νciψη τοι•ς. 

Αι·τύ. είνu.ι όσυ. ξέρουμε ·rιυ. την Επισηjμη μέχρι τciJρυ .. Όοο 
γιυ. την υ.νΟρuΊ;τινη φιΊση γενιzc1., είναι ίδιυ. τυJρα, όπως ήταν ϊ{U.ι 



ένα εκατομμι'i(_)ιο χρόνω πριν: προκuτC:ιληψη �cωισμι'νη οτην ί''(<J)
ιστικ1i συμπΕριφορά. Μία γι·νικότερη u.προΟυμίu vu. Εγ%υ.ταλει
φ0εί η ψ">η πu.γιωμένη τάξη πρuγμάτωv γιu νι::ι,ι μοντι<λυ ζω1iς ί{(,(\ 
σκι::ψης - και η μελέτη του uποκρυφισμοιί uπωτεί αι•ΗS %ω πυλλϊι 
περισσότε12u - uλuζονΕίu κω πι::ισμuΗΛbης uvτίστιωη υτην Αλιi
θεια, εάν αι1ηi διu ταράυυΕι τις πuοηγοιίμΕνες uντιλψιιει ς  τους γιυ 
τu πράγμuτu - τι::τοια είνω τu χαuuκη1uιυτικά της 1°ποχ1iς 0011, π
δικότερu μάλιστα, στις μεσαίες κω χuμηλότερες τύ.ξεις. Ποιu Οα 
11ταν τότε τα αποτελι::υματα των πιο εκπληκτικών φω νομι::νων, υν 
υποΟέσουμε πως θα αποδrχόμuσταν ότι f'μf-ίς τu παρύ.γαμι; Όυο 
επιτυχ1i και αν ήτuv, ο κίνδυνος θα μεγύ.λωνε ανuλογιί{ύ. με την 
επιτυχία. Σι1vτομα, δεν Οα μας απέμrνε καμία ύ.λλη 1-:πιλογ1i από 
το να συνεχίσουμε, μι:: cιυξαvόμενη υυνι::χcδς ένταυη, 11 vu πι::υοιψι' 
υτην ατέρμονη uυηi μάχη με την προκuτύ.ληψη κω την άγνοιcι, 
σκοτωμένοι από τα δικά υuς όπλα. Θα uπαιτοί1ντuν νu πuροι,υιά
ζετω η μία δοκιμ ασίu μετά την άλλη και κάΟε επόμrνο φωνόμενο 
( ·)α αναμενόταν να είναι πιο Οuυμαυτό από το προηγοί,μενο. 

Το καθημερινό σας σχόλιο είναι ότι δι:ν μποροιiμε να περιμ ι::
νοuμε από κάποιον να πιστέψει, uν δrν γίνει αυτόπτης μάρτι 1ρuς. 
Είνω αρκετός ο χρόνος ολόκληρης της ζωιiς ενός ανθρώποι• γιu. 
να ικανοποι11σει το σύνολο του κόυμου των σκεπτικιστυJν; Μπορι'ι 
να είναι εύκολο να αυξηθεί ο αρχικός uριθμός των πιστυJν στη 
Σίμλα, σε εκατοντάδες και χιλιάδες. Αλλά τι θα γίνει με τις εκατο
ντάδες εκατομμυρίων, αυτών που δεν θα ψαν αυτόπτες μύ.ρτυρες; 
Οι uδαείς - μη μπορcύvτας να μαλώσουν με τους αόρuτους φορεις 
- μπορεί κάποια μι::ρα να ξεθυμάνουν την οργιi τους στους ορu
τούς αντιπροσιδπους στην εργασία τους. Οι υψηλότερες και πιο
μορφωμένες τάξεις θα συνι::χιζαν με την δυσπιστία τους για πάντα,
κάνοντάς σας κουρέλια όπως πριν. Από κοινού με πολλούς. μας
κατηγορείτε για την μεγάλη μας μυστικότητα. Ωστόσο, γνωρίζου
με για την ανθρώπινη φύση κάτι που μας δίδαξε η εμπειρία πολ
λιύν αιώνων - μάλιστα, πολλών γενεών. Και γνωρίζουμε ότι, για
όσο καιρό η επισηiμη θα ι::χει να μάθει οτιδήποτε, και η σκιά του
θ12ησκευτι%οί1 δογματισμού θα παραμένει στις καρδιές των πλη
θ(ύν, οι προκαταλψι,εις του κόσμου θα πρέπει να ί{e,ιτe,ι;σώνται �1i
μα-β11μα και όχι βιαστικά.

Όπως η ασπρομαλλούσα αρχαιότητα είχε περισσότερους από 
έναν Σωκράτη, έτσι και το θολό Μέλλον θα γενν11σει περισσότε
ρους από έναν μάρτυρες. Η αποδεσμευμένη επισηiμη στρέφει πε
ριφρονητικά το πρόσωπό της μακριά από την Κοπερνίκεια cοτοψη, 
ανανεώνοντας τις θεωρίες του Αρίσταρχου του Σάμιου - ο οποίος 
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διαβεβαίωνε ότι η γη ;,:ινείται Υ.l'%λικά γύρω από το δικό της κέ
ντρο - zρόνια ::τριν η Ε%%/•.ησία σπεί•σει να θυσιάσει τον Γαλιλαίο 
ως ένα οί.οΥ.αύτωμα για την Βίβλο. Ο ικανότατος μαθηματικός Ρό
μ::τερτ Ρέ;,:ορντ. της αυι.1iς τοι• Εδουάρδου του 6ου, αφέθηκε στη 
φι•λcυ1i μέ;,:ρι να πεθάνει από την πείνα, από τους συναδέλφοι 1ς 
τοι· ::τοι• ΊΕΪ.ούσαν για το Κάστρο της Γνιόσης του, διακηρύσσοντας 
τις ανα;,:αί.ύψεις του σαν «ματαιόδοξες φαντασίες». Ο Γουίλιαμ 
Γ;,:ίί.μ;τερτ τοι• Κόλτσεστερ - γιατρός της βασίλισσας Ελισάβετ -
:-τέθανε δηλητηριασμένος. μόνο επειδ1j - αι•τός ο ιδρι•ηiς, πραγμα
τι;,:d. τη; ::τειραματι;,:1iς επισηiμης στην Αγγλία - είχε την τόλμη να 
::τρομαντεύσει τον Γαλιλαίο, ;,:αταδεικνύοντας την πλάνη τοι• Κο
πέρνι;-:οι• σzετιΥ.d με την «τρίτη κίνηση» η οποία ι•ποστηρίχθηκε 
::τοί.ίi σοβαρά, για να δύJσει εξ1iγηση στον παραλληλισμό του άξο
να ::τεριστροcrής της γης 1 

Η τερdστια μόρφωση του Παράκελσοι', του Αγρίππα και του 
:--.!τι [σημ. μτcrρ.: το όνομα που αναφέρεται είναι τέι, αλλά πρέπει 
να αναφέρεται στον Τζον Ντι] πdντα αμφισβητούνταν. Ί-Ιταν η 
ε:τισηiμη ::τοι• d;τλωσε το βέβηλο χέρι τη ς πάνω στη σπουδαία ερ
γασία «De M,ιgnete» - στην «Ουράνια Λευκ1i Παρθένα» (Akc1s) 
;,:αι ύ.λί.ες. Και ψαν ο επιφαν1iς «Καγκελdριος της Αγγλίας και 
της Φύσης» - Λόρbος Μπέικον του Βερουλάμ - ο οποίος έχοντας 
;,:ερδίσει τον τίτλο του Πατέρα της Επαγωγικ1iς Φιλοσοφίας, επέ
τρεψε στον εu.ηό του να μιλύ. για τέτοιους ανθρώπους, όπως οι 
προαναφερόμενοι, αποκαλώντας τους «Αλχημιστές της Φανταστι
;,:11; c.μί.οσοc.f,ίu.ς». 

Μ::τορεί να σ;,:εφθείτε ότι όλα αυτd είναι παλω ιστορία. Πράγ
ματι έτσι είνυ.ι. Όμως στην ουσία, τα χρονικύ. των σύγχρονων ημε
ρuJ\' μα; δεν διαφέρουν από u.υτύ. των προηγοί,μενu)ν τους. Δεν 
έzουμε nu.!Jύ. να φέρουμε στο μυαλό μας τις πρόσφατες διuJξεις 
των διύ.μεσων στην Αγ,rλίu., τις Υ.αύσεις των υποτιθέμενων μαγισ
σιι'Jν ;-:u.ι μύ::ων στη Νότιο Αμερικ1i, την Ρωσία και τα σύνορα της 
Ισπανίας. '(LU. να διu.βεβαιύ1σουμε τους εαυτούς μας ότι η μόνη σω
τηρία των υ.ι•ΟεντιzύJν ειδημόνων στις απόκρυφες επισ111μες, ενα
πόzειτυ.ι στον σ;ι.ε;ττι;,:ισμό του ;,:οινού: οι τσαρλατdνοι και οι τα
zι•δu.zτυί.οι•ρ-:οί είναι οι ψυσι;ι.ές ασπίδες των «μυστύJν». Η δημό
σια ασφύ.ί.ειu. είναι εξασφαλισ μένη μόνον αν Υ.ρα111σουμε μυστιΥ.ύ. 
αι•τύ. τα τρομερύ. όπί. u., που σε διu.φορετι;,:11 περίπτωση �mορεί νu. 
zρησιμο;τοιη(-Jούν εναντίον της, zu.ι τu. οποία όπως ήδη σας ειπύ·J
θ1γε. έγιναν Οu.νύ.σιμα στυ. zέριu. των Υ.υ.zόβουλων και εγωιστύ·Jν. 

Οί.ο;-:ί.ηρύ·Jνω υ::τενΟυμίζοντύ.ς συ.ς ότι τέτοια φu.ινόμενυ., συ.ν 
αυτύ. :τοι• ί.u .zτυ.ρύ.τε, ;,:ρυ.τοι1ντυ.ν πάντυ. σαν υ.νταμοιβή για όσους 



έχουν uφιερώσει τις ζωές τους στην ι1πηρεσίu της Οεci.ς 2.:ι,ψuοf\6.τι 
- την Ίσιδα της Αρίας φυλ1iς. Eci.ν δίοονταν στους f1λci.σφημοι1ς τι5-
τε τι. Οα απέμενε για τους πιστοί1ς μας; Πολλές uπό τις 1·ωψr11σ1'ις
σας είναι ιδιαίτερu λογικές κω υu τους οουεί η uνύλογη πuοοοχ1i.
Άκουσα προσεκτικά την συζ1iτηση ποι1 διεξ1iχΟη στοι, κυρίοι, Χι
ουμ. Tu επιχειρήματά του είναι τέλιια από τη μεριά της 1'ξωπι_Η
κ1iς σοφίας. Αλλά όταν έρ()r,ι ο καιρός και του επιτuc..ιπrί να ι_>1'ξ�·1
μία ολοκληρωμένη ματιά στον κόομο τοι1 εσωτερισμοι,, τοι1 οποίου
οι νόμοι f1ασίζοντω σε μαΟημc..ιτι.κά σωστούς υπολογισμοιiς τοι,

μέλλοντος - στο οποίο έχουμε πάντα την f·λπ1Ο�:
ρία να δημιου!:_)γούμε και να οιαμορφυJνοι�μ�· οιiμ
φωνα με τη θέλησή μας τα απαραίτητα αποτελέ
υματα των αιτιu'Jν, όμως δεν μποροιiμr να �:λ{γ
χουμε τις υυνέπειές τους - μόνο τότε Οα μ:π:ορείη: 
και. ευείς και. εκείνος να καταλάβετε, γιατί υτους 
αμύητους οι πράξεις μας θα δείχνουν υυχνά άκρι
τες, αν όχι πραγματικά ανόητες. 

Δεν θα είμαι υε θέυη να απαvηiυω πλ11ρως στην επεQχόμενη 
επιστολ1i υας, χωρίς να υυμβουλευθώ αυτούς που αυχολούνται γε
νικά με τους Ευρωπαίους αποχρυφωτές. Επιπλέον, η παροιίσα 
επωτολιi πρέπει να σας ικανοποιεί σε πολλά σημείu ποι, είχατε 
αποσαφηνίσει καλύτερα στην τελει,ταία σας. Σχετικά με την πα
ραγωγ1i φρεσκο-κατασκευασμένων και. ακόμα πιο αναπίιvτrχων 
φαινομένων από αυτ11ν [ σημ. μτφρ.: αναφέρεται στην Μπλαβύ.
τσκυ] με τη βο11θειά μας, ως ένας άνΟρωπος αρκετά εξοικειωμέ
νος με την στρατηγικ11, πρέπει να είστε ικανοποιημένος με τον 
συλλογισμό ότι είναι. ελάχιστα χριiσιμ η η απόκτηση νέων θ�-:σεων, 
μέχρι να είναι. ασφαλείς αυτές υτις οποίες έχετε ιiδη καταλ1iξει, 
και οι Εχθροί σας έχουν πλιiρη επίγνωση του δικαιlόματός υας 
υτην κατοχ1i τους. Με άλλα λόγια, παρουσιάστηκε σε ευάς και. φί
λους μία πολι, μεγαλύτερη ποικιλία φαινομένων, από όσα έχει δει 
ένας κανονικός νεόφυτος στην διάρκεια αρκετlόν χρόνων. 

Γνωστοποι11στε κατ' αρχ1iν στο κοινό την παραγωγ1i του σημει
ώματος, τα πειράματα με το φλιτζάνι και άλλα μικρο-αντικείμενα 
με τα τσιγαρόχαρτα, και. δώστε τους την ευκαιρία να τα αφομοιυ'>
σουν. Βάλτε τους να εργαστούν για την εύρεση μιας εξιiγησης. Και 
καθώς ποτέ δεν θα μπορέσουν να δώσουν μία εξ1iγηση για κάποια 
από αυτά, εκτός από την άμεση και. παράλογη κατηγορία της απά
της, ενιό οι σκεπτικιστές είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την τω
ρινιi τους υπόθεση για την παραγωγ1i της πόρπης - ί:Jα έχετε προ
σφέρει. τότε πραγματικό καλό στο σκοπό της αλιiθειας και. του δί-



καιοι 1 προς την γυναίκα που είναι καμωμένη για να υποφέρει γι' 
αυτό [σημ. μτφρ.: αναφέρεται στην Μπλαβάτσκυ]. Έτσι απομονω
μένη όπως σημειώνεται η περίπτωση του J:Jioneeι-, γίνεται κάτι λιγό
τερο από άχρηστη - κάτι που την κάνει απολύτως επιβλαβ11 για 
όλους σας - για εσάς ως Υπεύθυνο έκδοσης αυυ1ς της εφημερίδας, 
όσο και για οποιονδ11ποτε άλλο, αν με συγχωρείτε για το ότι σας 
προσq;έρω κάτι που μοιάζει με συμβουλ11. Αυτό δεν είναι δίκαιο 
ο(,τε για εσάς ούτε για εκείνην, γιατί ο αριθμός των αυτόπτων μαρ
τύρων δεν φαίνεται επαρκ11ς για να εγγυηθεί την προσοχ11 του κοι
νοι\ και η δικ11 σας και η δικ11 της μαρτυρία δεν θα αξίζουν τίποτα. 

Υπάρχουν αρκετά γεγονότα, τα οποία συνδυαζόμενα ενισχύ
ουν τη θέση σας ως αληθούς και ευφυούς μάρτυρα σε διάφορα πε
ριστατιzά, και σας δίνουν ένα επιπλέον δικαίωμα να υποστηρίξετε 
αυτά που ξέρετε. Επιβαρί1νεστε εσείς με το ιερό καθ11κον να κα
θοδηγ11σετε το κοινό και να το προετοιμάσετε για μελλοντικά εν
δεχόμενα, ανοίγοντάς τους σταδιακά τα μάτια για να δουν την 
αλήθεια. Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία λόγω μίας τόσο μεγάλης 
έλλειψης εμπιστοσύνης στο προσωπικό σας δικαίωμα ισχυρισμοίi, 
όσο αυη1ς του Σερ Ντόναλντ Στιούαρτ. Ένας μάρτυρας με καλά 
γνωστό χαρακη1ρα υπερκαλύπτει την κατάθεση δέκα αγνώστων. 
Και αν ι·πάρzει κάποιος στην Ινδία που όλοι τον σέβονται για την 
αξιοπιστία τοι 1

, αυτός είναι ο Υπεύθυνος έκδοσης του Γ'ioneeι-. Θυ
μηθείτε ότι δεν υπ11ρχε, παρά μόνο μία υστερικ11 γυναίκα που 
ισχυρίστηκε ότι 11ταν παρούσα στην υποτιθέμενη ανάσταση και ότι 
το ιι;αινόμενο ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε μέσω της επανάληψης. 
Παρ· όί.u. αυτά, για σχεδόν 2000 χρόνια, αμέτρητα εκατομμύρια 
έzουν στηρίξει τη πίστη τους στην μαρτυρία αυτής της μίας γυναί
κας - ·ι.αι u.υη1 δεν είναι απόλυτα αξιόπιστη. 

ΠΡΟΣΠΑΘΙ ΙΣΤΕ - και εργαστείτε αρχικά πάνω στο υλικό 
ποι1 έzετε και κατόπιν θα είμαστε οι πρύ1τοι να σας βοηθήσουμε 
να αποκτήσετε περισσότερες αποδείξεις. Μέχρι τότε, πιστέψτε με, 
θα παραμένω πύ.ντα ειλικριν11ς σας φΟ.ος, 

Κουτ-Χο(,μι Λαί. Σινγκz 

ΣΧΟΛΙΛ 
, Ενu. σί1ντομο και ύ.μεσο σχόλιο που μπορεί να '(ίνει u.φορύ. φυ

σι:,,.ύ. στον τρόπο με τον οποίο είναι γραμμένη η επιστολή και στη 
ποιότητα του περιεzομένου της. Ο αβασάνιστος τρόπος με τον 
οποίο αναπτύσσετu.ι κύ.θε θέμα είναι αξιοθαύμαστος, όπως r,πίσης 
και η παρουσίαση τόσων και διu.φορετικuJν πεδίων γνuJσης. Χρη
σιμοποιεί και αναφέρει μεγάλες προσωπικότητες της επιστήμης, 

40 



της φιλοσοφίας κιιι του uποκρυφισμοι,, γιu να τοvίοιϊ ;ωι αποοι.ι
φηνίσει τα σημείu που επιΟι,μεί, επιδεικvιίοντας μίι.ι μοvιι(')ιί{Ιl 
γνώση για τα επιστημονικά και φιλοοοφικ6. ι:πιπιίγμιηu 6λωv 
όσων αναφέρει. Ας ι:πεκτuΟιΗ1με λίγο Πί' (_)ΙΟtΗ)ΊΕ(_)ο <Η" <ψιομι'νι·ς 
σημαντικές uναφορές που κάνι-:ι, υJσπ να κατc.ιλuf)οι,μι: τον οκοπ<i 
της χρ11σης τοι,ς. 

Στη τρίτη παράγρuφο της επιοτολ1iς του υπ(φzι, η ψl_)cί.οη: «11 
εμπειρικ1i γνώση bεv χροvολογείπιι ακριf1</Jς uπιi το 1 (\(12, 6τι.ιν ο 
Μπέικον, ο Ι)όμπερτ Μπόιλ και ο Επίσκοπος του Τοέοη:L_>, μπυ.
σχημάτισαν κάτω από το [1ασιλικ6 καταστuτικ6 χ<ϊl_ηη το «Λ6L_>ατο 
Κολλέγιο» τους σε μία Εταιρεία γιu την πuοu'>Οηοη της εμπεψικ1jς 
επιστήμης. » Tu άτομu οτα οποία αναφι'ί_)Ετι.ιι ψαv μέλη τοι, «Λ6-
ρατου Κολλεγίου» που uποτέλι:οε τον πuρ1ivu δημιοιφγίας γω την 
«Βιωιλικ1i Εταιρεία», την παλαι6τερη επιοτημοvικ1i Οl_)γάνωοη 
στην Μεγάλη Βψ:ταvία και μία απ6 τις παλαιότψες στην Ευl_)υ'>πη. 
Το 1662 είναι η χρονολογία ίδρυσ1iς της και είναι ενbιαφέροv πως 
ο πλ1iρης της τίτλος ήταν 1-1 Βαοιλικ1i Εταιρεία του Λονbίνοι1 γω 
την Βελτίωση της Φυσικ1iς Γνώσης. Αποτελοιίvτuv απ6 αναζητητές 
που είχαν σκοπό να προωΟ11σουv το κίνημα της νέας φιλοσοφίας 
στην ερμηνεία της φύοης. Σύμφωνα με αυηi τη νέα μέΟοbο, ο vοι1ς 
του ανθρώπου έπρtπε να εκπαιδευθεί και να προοbεί1οrι μΕ οκο
πό την ανανέωση της επισηiμης. 

Καταλu[)αίvουμε λοιπόν ότι ο Μαχάτμα αvαφέί_)εται σε ω 1ηi 
την Εταιρεία θέλοντας να τονίσει ότι η μελέτη της φιίοης και των 
μυστικών της δεν ξεκίνησε - όπως πολλοί πίστευαν - στον σύγχοο
vο κόσμο, από τα μέλη της, αλλά και πuιν από αυηi την ομάδα 
αναζητητών « ... μία έμφυτη νοσταλγία για το ωτόκuυφο, μία πι.ι
θιασμέvη αγάπη για τη φύση και τη μελέτη της, είχαν οδψ(1lΟlΊ αν
θρώπους κά(:)ε γενεάς να προσπαθ11σουv να διαλευκάνουν τα μι1 -
στικά της». Μάλιστα κάνει αναφορά ακόμα και στον Αρχιμ ψ')η λέ
γοντας πως οι έρευνές του αποπλοίiσαν συνέχεια συλλογισμών 
αν(:)ρώπωv που έζησαν σε εποχές μακρινές, πολί1 πριν από αυτόν. 
«Η Ρώμη 11ταv εκεί πριν να την ιδρίiσει ο Ρωμύλος» όπως χαρα
κτηριστικά και μεταφορικά αναφέρει. 1-1 ταίiτιοη με την Μία, Αο
χέγοvη Γνώση, που μεταφέρεται στο πέρασμα των αιu'>νωv ϊίναι 
αναπόφευκτη. Η Αιώνια Φιλοσοφία, η Θεοσοφία, 11ταν ε;,.εί πριν 
την αναζητήσουν οι άνθρωποι. 

1-1 φράση «Η νΓil της Έπερχόμtνης Φυλ1iς' 11ταv χοιν1j ιδιο;,.τη
σία φυλών που τώρα έχουν εκλείψει» ίσως δημιουργεί ερωτηματι
κά. Ο όρος «νΓil» είναι δημιούργημα του συγγραφέα Μποίiλβερ
Λύττον (1803-1873) που συν�i(:Jιζε να γράφπ αποκρυφιστι;,.ά μυθι-
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στορψιατα. Το τελευταίο του μυθιστόρημα εκδόθηκε το 1871 και 
είχε τον τίτλο Η Επερχόμενη Φυλιj και σε αυτό περιγράφει με πο
λ(i ζωντανό τρόπο αυτι1 την απίστευτη δύναμη ( «νril» ), για την 
οποία κανείς αναρωτιέται πως την εμπνεί-στηκε. Ο Μαχάτμα ανα
φέρει στην επιστολ11 του πως υπ11ρχαν φυλές στο παρελθόν που 
γνώριζαν να χρησιμοποιοι'iν μια τέτοια δι'iναμη. Ο Λύττον στο κε
φcιί.αιο 9 του παραπάνω βιβλίου. περιγράφει μία δύναμη με την 
zρ11ση της οποίας οι φιλόσοφοι μπορούσαν να επηρεάσουν τις αλ-

λαγές των θερμοκρασιών και του καιρού, να επη
ρεάσουν ζώα και φυτά. Λέει ότι ο φορέας της δύ
ναμης μπορούσε να ελέγξει κάθε μορφ11 ύλης, έμ
ψυχη 11 άψυχη. Να καταστρέψει οτιδ11ποτε σαν 
μία αστραπ11, αλλά και να αναπληρώσει 11 να δώ
σει ζω11, 11 ακόμα και να θεραπεύσει οποιαδήποτε 
ασθένεια, δίνοντας στον οργανισμό τη δυνατότη

- ,;-ι,_.;,;-_., τα ανάκτησης τιον φυσικών του δυνάμεοJν.
Εάν μάλιστα. όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Λύττον, αντίπα

λοι στρατοί δύο φυλών χρησιμοποιούσαν τη δύναμη αυτ11, θα μπο
ρούσαν να εξαφανίσουν παντελοJς, η μία την άλλη. Δεν μπορεί κα
νείς να μην κάνει μία αναλογία με την πυρηνικ11 σχάση και φαίνε
ται ότι ο συγγραφέας περιγράφει κάτι τέτοιο. Όπως επίσης, ανά
λογη αναφορά κά.νει και η Μπλαβάτσκυ στην σελίδα 208 του Θω
σοφ%ού Π.ωσσύ.ριου, σε μία δύναμη που της δίνει το όνομα 
«Masl1-Mcιk». Εξηγεί: «Σύμφωνα με την παράδοση, είναι μία Ατ
λάντια λέξη της τέταρτης Φυλ11ς που υποδηλώνει ένα μυστηριώδες 
Κοσμικό πυρ, ή μάλλον μια Δύναμη, η οποία όπως λεγόταν, ήταν 
ικαν11 να εκμηδενίσει σε ένα δευτερόλεπτο ολόκληρες πόλεις και 
να συντρίψει τον κόσμο». Είναι πολύ πιθανό ότι στους Ατλάντιους 
;ι.αι στην Δύναμη που έλεγχαν αναφέρεται και ο Μαχάτμα, όταν 
αμέσως μετά. μιλά για τους «γιγάντιους προγόνους» μας. 

Εξηγο)ντu.ς, σύντομα, τους όρους Hiιnavcιts και Αkί:ιscι, πρέπει 
να πω ότι και οι δύο είναι Σανσκριτικοί και σημαίνουν, «φορτωμέ
νος με zιόνι» και «αστραφτερό φως» αντίστοιχα. Ο πρuJτος όρος 
οι•σι αστικά αναφέρεται στα I μαλάιu., ενuJ ο δεύτερος στον απο
κρυφισμό u.ντιστοιzεί με την αρzέγονη, άφθαρτη ουσία-αρχή. 

Στη συνέzειu. με την αναφορά. του σε προσωπικότητες της αρ
zu.ιότητας και τοι 1 μεσαίωνα, όπως ο Σωκράτης, ο Αρίσταρχος, ο 
Κοπέρνικος. ο Γu.ί.ιλu.ίος κλπ. τονίζει πως ο θρησκευτικός δογμα
τισμός και η προκατάληψη του κόσμου διu.πόμπευσαν κάθε τους 
ιδέα και επίτευγμα και οδήγησαν ακόμα και στην «δολοφονία» 
κά.ποιων από u.Νούς. 
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Όσον αφορά τη Οεά Σuρασβάτι που uνuφέρει παοαί(άτω, η 
Μπλαβάτσκυ στη σελίδu 2lJ I του (-)ωαοφικοιJ /ϊ,ωυα(ι.(_)ιου μας λέ
ει ότι «είναι η Οεά της ομιλίuς και της ιερ1iς 11 εσωτεuικ1iς γνι;Jσης 
και σοφίuς». Γι' uυτ6 και η ανuφοl_)ά στην Σαl_)(ωβάτι ως , Ιοιbα 
της Αρίας φυλ1iς, αφοι, η Ίσις λογίζεται ως η Αιγύπτια Οεά της μι,
στικής γνώσης. 

Σχετικά με τα φαινόμενu, στα οποία κάνει αναιrJοl_)ϊι πvος το 
τέλος, αναφέρω και στην εισαγωγ1i μου 6τι πρόκειται γιι1 ι1λοποι1j
σεις αντικειμένων που είχuν γίνει από την Μπλuj)άτοκυ με τη f\011-
θεια των Μαχάτμuς. Σε κάποιο άLJOl_)o επόμενων πιιχu)ν τοιι πε
ριοδικού θα έχουμε την ευκαιρίu να �·πεκταΟούμε σε αυτά, μια και 
επί του παρόντος δεν είναι τα συγκεκριμένα φαιν6μενα που έχουν 
σημασία στη προσέγγιση της επιστολ1iς που κάνουμε. 

Ο Σερ Ντόναλντ Στιοι,αρτ ήταν ένας bιυκεκvιμένος στl_)ατιωτι
κός του βρετανικού Στρατού στην Ινbία με ιστοριχό ηρωικuJν, αλ
λά κυρίως υπευθύνων πράξεων, και η αναφορά οτο όνομά του γί
νεται από τον Μαχάτμα προκειμένου να δείξει στον Σίννεττ 6τι 
και αυτός, στο πεδίο της δικ1iς του δρcωτηριι5τητας -6ντας αbι5-
της- πρέπει να δείξει την ανάλογη ιιπευ0υνι5τητα. Όσο για την 
υστερικ1i γυναίκα, είναι μάλλον σαφές ότι γίνεται αναφορά στην 
Μαρία Μαγδαλην11. 

Κλείνοντας θα 11θελα να επισημάνω την προτροπ1i του Μαχά
τμα Κουτ-Χσύμι στον Σίννεττ, να εργαστεί πρώτα με το υλικό ποι, 
έχει στη διάθεσ1i του και κατι5πιν θα του δο(:)εί και άλλο. Αυτό ποι 1 

εμείς πρέπει να κατανο11σουμε είναι πως η πραγματικ1i γνώση εί
ναι κάτι που κατακτάται β11μα προς βιiμα και μάλιστα αργα. Ένας 
σοβαρός ερευνητ11ς θα πρέπει να κάνει σταθερά ί(αι θεμελιωμένα 
βιiματα προόδου στη μελέτη του, αλλιώς θα δημιουργ11σει ένα «κτί
σμα» στον νου του, εύκολο να καταρρεύσει στο πρώτο ταρωωύνη
μα απι5 τις αμέτρητες «εξωτερικές σεισμικές δον11σεις» που προκα
λεί ο σύγχρονος τρόπος ζωιiς και η επιρροιi που ασκείται από κάθε 
τεχνοκρατικό 11 «ιδεοπλαστικό» μέσο, στη διάθεση των πολιτικu)ν
οικονομικών-θρησκευτικών «αρχόντων» αυτού του κόσμου. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Πιe Μα/1{[/ιηα Lella!; ιο Λ.JJ. Sϊιιιιeιι, ωιηρi/e(/ /J_v Λ. Ί: Ηιπ/,α -

Tl1eo:-;oρhical Uιιiι;α:,;iιy P,-e!,;:,· 1:;ι/iιiοιι 
2. Tlιe Μα/1αιιιιa.\· aιιd ιlιeiι· Leιια:,·, !J_y (;eolfjη: Λ. lJa,-/Jo,-ka -

Tl1eo!;oρl1iωl Pιιb/i:,'/1i11g /-Ιοιι5;e, Αι/γaι·, 1973 
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Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΉΘΕΙΑ 

Γεώργιος Κουκουβίνος 

(Βόλος) 

Το βραι.ύτατο και ατελέστατο αυτό σημείωμα, που δεν προβάλ
λει ούτε πρωτοτυπία ούτε αυθεντία, έχει ως κύριο στόχο να προκα
λέσει ερεθίσματα και προβληματισμούς. Ο στόχος αυτός θα μας 
αναγκάσει, σε αρκετά σημεία, να θέσουμε υπό αμφισβήτηση 11, του
λάzιστον, να παραμερίσουμε ορισμένες αποδοχές, ενώ ταυτόχρονα 
θα μας εμφανίσει να δεχόμαστε αφετηρίες που για πολλούς δεν 
έχουν την επαλ11θευση που αξιώνει η επιστ11μη και ο «Ορθός Λό
γος». Ας μας συγχωρηθούν και τα δύο. 

Το σημείωμα απευθύνεται σε όσους έχουν το θάρρος και την ικα
νότητα να αντιμετωπίσουν με ανοικηi καρδιά και ανοικτό μυαλό, 
απόψεις αντίθετες ενδεχομένως με τις παραδοχές και τη συγκρότη
σ11 τους. Με ανεκτικότητα και δίχως προκατάληψη και προσκολλή
σεις, που ται-τόχρονα έχουν τη γνύJμη ότι το θέμα της Αλ11θειας, με 
την έννοια με την οποία θα ασχοληθούμε, είναι για να θυμηθούμε 
και τον Αριστοτέλη, σύμφωνο με τη φύση του ανθρώπου, σύμφωνο 
με την έμφι•τη ροπή για γνώση της πραγματικότητας, και σχετίζεται 
επομένως άμεσα με την πρέπουσα ανθρώπινη συμπεριφορά, τη Θέση 
και την αποστοί.11 του ανθρώπου στο Σύμπαν. 

Μετά από όσα προεισαγωγικώς τέθηκαν: 
Α) Διακρίνουμε την έννοια της Αλήθειας που μας ενδιαφέρει, 

από τη ΊνύJση που είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίσουμε τις χα
θημερινές μας ανύ.γχες. Το ΠύJς Θα zειριστούμε ένα μηχάνημα, ΠύJς 
Θα κτίσουμε ένα σπίτι, ΠύJς θα προστατεύσουμε την υγεία μας, απαι
τεί c1.νu.μφίβοί.u. ΊVύJσεις ωταρu.ίτητες για την επιβίωσή μας. Αλλά η 
Αί.11Θειu. που μας u.πασzολεί στο σημείο αυτό, έχει εντελύJς διαφορε
τικό περιει.όμενο, εντεΪ.ύJς διαφορετική έννοια. Είναι η γνciJση του 
πραγματικσι'i, του όντως όντος, με τη γνώση αυτή να αποκτά ένα ιδι
αίτερο πεgιεzόμενο, μιu. ιδια ίτερη έννοια. · Εχει σωστύ. σημειωθεί 
πως η u.ί.ψ:Jειu. με την μεταφυσιχή της έννοια, δεν πιστοποιεί την 
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ύπαρξη ενός γεγονότος, ούτε εί
ναι το αποτέλεσμα ενός συλλογι
σμού, το συμπέρασμα κω η κατά
ληξη ενός πειράματος, η «φωτο
γράφηση» ενός φαινομένου. Εί
ναι κάτι έξω από κάθε περιγραφ1i 
και απεικόνιση, είναι μια κατά
σταση, όπως και πιο κάτω γράφε
ται, βιωματική. 

Β) Διακρίνουμε επίσης την έν
νοια της Αλ11θειας από τα δόγμα
τα που επιχειρείται να μας επι
βάλλουν. 

Γ) Δεν δεχόμαστε ότι η φυσι
κ1i ι::πιστ�iμη μπορεί να βοηθ11σει, 
και ακόμη ειδικότερα, να οδηγ1i
σει στη γνώση του πραγματικού. 
Καταρχάς, χαρακτηριστικό της επιστημονικ1iς γνώσης είνω το βιο
φθαρτό, πράγμα που αναιρεί κάθε έννοια σιγουριάς. Οι επιστημονι
κές θεωρίες δεν μπορούν εξ οριuμού να προσφέρουν μιu πλ1iρη και 
οριστικ1i εικόνα της πραγματικότητα. Ο Μάικλ Τάλμποτ λέγει: 
«Σύμφωνα με τη νέα Φυσικ1i, μόνο να ονειρευτούμε μπορούμε το 
πραγματικό Σύμπαν. Το ονειρευόμαστε να υπάρχει μυστηριωδu); 
ορατό, πανταχού παρόν στο χώρο και σταθερό στο χρόνο. Παρόλα 
αυτά συγκατατεθ11καμε ενσυνείδητα στην πλαστ�i δημιοι,ργία λογι
κών, αραιών και αιώνιων διαλειμμάτων (τομών) της αρχιτεκτονικ1iς 
του, έτσι ώστε να μπορέσουμε ίσως να δοιiμε κάποτε πόσο ψεύτικο 
είναι το αρχικό μας πλαίσιο». Και ο Τ. Μπ. Σ. Χαλντέιν είπε ότι: «Το 
Σύμπαν δεν είναι μόνο πιο παράξενο από όσο υποθέτουμε, αλλά και 
πιο παράξενο από όσο μπορούμε να υποθέσουμε». 

Οι καθηγητές της αστροφυσικ1iς στο πανεπισηiμιο Αθηνών, Μ. 
Δανέζης και Στρ. Θεοδοσίου, γράφουν: «Μέσω των αισθ11σεuJν μας 
και των διαφόρων οργάνων που τις ενισχύουν, δεν αντιλαμβανόμα
στε το Σύμπαν όπως αυτό είναι στην πραγματικότητα. Αλλά όπως 
έχει τη δυνατότητα να το αντιληφθεί ο εγκέφαλός μας, μέσω των 
ατελέστατων ανθρώπινων αισθ11σεων.» . Ο Καντ εντοπίζει το πρό
βλημα λέγονται ότι η Επιστψιη ερευνά τα φαινόμενα, αλλά δεν μπο
ρεί να μας μιλ11σει για το όντως ον. Ο καθηγηηiς Φυσικ1iς τοιi πανε
πιστημίου Αθηνών, Μ. Τσαπαρλ1iς, υπογραμμίζει πως σ11μερα γίνε
ται δεκτό ότι η Φυσικ1i δεν έχει ως στόχο την ερμηνεία του φυσικοί� 
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κόσμου και των φυσικών φαινομένων, αΗά απλώς να δώσει εικόνες 
των φαινομένων. Ο Τζέημς Στάιν, στο βιβλίο του «Πώς τα μαθηματι
κά εξηyοί-ν τον Υ.όσμο». (Αβγό 2009), γράφει αυτό που σχεδόν όλοι 
δέχονται. Δηλαδ11, πως η κοινότητα των Φυσικών δεν έχει καταλ11ξει 
ακόμη στο τι είναι πραγματικότητα. Ενώ ο Ντομινίκ Λεκούρ, αναφε
ρόμενος στην προσπάθεια για τη γνώση αυτού που θα λέγαμε πραγ
ματιΥ.ότητα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ατομικό επίπεδο, τονίζει 
ότι καμία αναπαράσταση δεν χρησιμεύει πια, εφόσον οι αναπαρα
στάσεις είναι δανεισμένες από τον κόσμο αυτόν, που διέπεται από 
τους νόμους της κλασικ11ς μηχανικ1iς, και από τον οποίο πρέπει να 
αποσπασθούμε. 

Δεν μπορεί λοιπόν η ΦυσιΥ.11 επισηiμη να οδηγ11σει στη γνώση 

τοι 1 πραγματιΥ.ού. 
Δ) Δεν δεχόμαστε επίσης, ότι ο «ορθός λόγος» μπορεί να μας 

αποκαλύψει το πραγματικό. Βασίζεται σε αναλυτικές κρίσεις, σε 
αξιωματιΥ.ές αφετηρίες, για την εγκυρότητα των οποίων δεν έχουμε 
Υ.αμία απόδειξη. Απόδειξη ασφαλώς που δεν συνιστά το ότι εξυπη
ρετούν στην πράξη, παρατ11ρηση που ισχύει για όλες ίσως τις γνώ
σεις. Μια απόπειρα επαλ11θευσης ενός συλλογισμού που θα στηρίζε
ται στον ορθό λόγο, θα οδηγούσε ουσιαστικώς στο λογικό σφάλμα 
της λψjJεως του ζητούμενου. Το ίδιο ισχύει και για τα καθαρά μαθη
ματικά. Κω από εκεί δεν �ιπορεί κανείς να προσδοκά ούτε βεβαιό
τητα, οι'iτε ασφαλuJς πολύ περισσότερο την απόλυτη Αλ1iθεια, τη 
γνuJση του πραγματικού. Ο Αινστάιν έλεγε, ως προς τους νόμους των 
μαθηματικuJν, ότι: «'Οταν αναφέρονται στην πραγματικότητα, δεν 
είναι βέβαιοι. Και όταν είναι βέβαιοι, δεν αναφέρονται στην πραγ
ματικότητα». 

Ο μαθηματικός κu.ι φιλόσοφος Μπέρτραν Ράσελ, αναφερόμενος 
στα r.αθαρά μαθηματικά, έλεγε ότι «αυτά είναι κάτι για τα οποία δεν 
ξέρουμε γιατί μιλάμε. Αυτό για το οποίο μιλάμε, δεν είναι αλήθεια». 
Κω ο Κουρτ Γκόμπελ, ο μεγαλύτερος, όπως έχει γραφεί, λογικολό
γος μετά τον Αριστοτέλη και μεγάλος μαθηματικός, απέδειξε το 
αδύνατο τοι'i να αποδειχθούν σημαντικές προτάσεις της αριθμητικής. 
Ότι είναι αδιiνu.το να δοθεί μια μαθημu.τιΥ.ή απόδειξη της συνέπειας 
ενός συσηiματος, ότι οποιοδήποτε σύστημα με το οποίο μπορεί να 
u.ναπτυχ(Jεί η αριθμητικ1i είναι ουσιαστικώς «μη πλ11ρες», και ότι
ι 1πύ.ρzσι•ν αριθμητικές αλψiειες που δεν μπορούν να αποδειχθούν.

Χαρακτηριστικό της αδυναμίας της επιστημονικής σκέψης και
μεθόδου κu.ι τοι 1 «ορθού λόγου» είναι ότι, η λογική και διαίσθηση
Θεωροι•ντu.ι από ποί.ί.οιiς επισηiμονες Υ.αι φιλόσοφους ως δύο συ-
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�mληρωματικοί τρόποι λειτοι1ργίιις τοu νου. ΊΞχι-ι οημι·ιι11Οt·ί πως 
ενώ η λογικ1i είναι αποσπασμιιτικ11, ιιναλι1τική, χωuίζπ ;ωι ο ι ωφί
νει, η διαίσUηση είνιιι ολιστικ11. Πuοοοχ1i όμως σι- πυΟολογ ικ�'ς ί{U
ταστάσεις που οοηγούν υε ιιυΟιιιψυίες και υτρι-f\ί.υ'1οι,ς, πuοοοι.Ι] 
στις πιιραωθ1iσεις και ψευδαιυ ΟψΗ-,ς. Αξίζει να πcφιιπΟοιΊν ωτό
ψεις για τη Uέση και τις bυνιιτ6τηπς που bίνυι 1ν στη λογιί{ιi i{Ui τη ο ι 

αίσUηυη. 
«Η bιαίσθηση ψάχνει και Ενυ'�νι-, τη ζω1i, υε ένc{ 1ιονυi)ικιi οιίνο

λο χωρίς διαμωολάβηυη ( ... ). 1 Ιροr'ρχετω από τιι f\({() ι (ι οτρι;ψιηιι 
ενώ η διάνοια αποκόπτει., επιλι:γι:ι, οιιιγράφει, τεμαχίζ.ει τον κύομο 
σε ξεχωριστά αντικείμενα( ... ). ΞιινιικαλιΊπτει ένα οιΊμπαν αφομοι(Ι·>
σιμο. Ονομάζουμε διαίσθηση το είοος ιιυτό της ο ι υνοητ ικ1iς οι•rι,,u
θειας με την οποίc.ι μετc.ιφερόμαυτε υτυ εοωτερικιS ι·νύς ιΝτικι-ιμέ
νου, για νc.ι συμπέσουμε με ό,τ ι c.ιυτό έχει μοναδι κιi ί{ω ,πυμr'νως 
ανέκφρc.ιστο». 

Μπερξόν 
«Με τη λογική αποδεικνιΊοuμε, με τη διαίσ(-)ηοη c.ινc.ικc.ιλιΊπτοι,με. 

Να μαντεύουμε πριν αποδείξουμε». 
Πουανκαρέ 
«Δεν υπάρχει λογικ11 οδός στην ανc.ικάλυψη των υτυιχι,ωοu·J\1 νό

μων, υπάρχει μόνο η οδός της διαίυΟηυης». 
Αινυτάιν 
«Δίiο υπερβολές, να αποκλείουμε τη λογικ1i, νc.ι μη ()t·χ6μιιοπ 

παρά τη λογικ1i' > 
Πασκάλ 
Ο Λουϊ ντε Μπρολί, ερωτηθείς αν οι ανακαλίiψεις γίνονται μF 

συλλογιuμοίiς, απάντησε: «Ποτι: 1» 
«Εκφράζω την πεποίθηση ότι είναι ανοικτός ο δρόμι)ς γιιι να 

αναγνωρίσουμε, ταυτόχρονα, την αξία των μη επιυτημονιχιδν τρό
πων σκέψης χαι την εοωτερικ1i αξία της επιυηiμης, που σ1iμεl_)α τόυυ 
συχνά αποδοκιμ άζεται». 

Βίκτωρ Βάισχοπφ 

Ούτε λοιπόν ο «Ορθός Λόγος», οι•τε τα μc.ιθηματικά μποροίιν να 
οδηγ11υουν στη γνώοη της Αλ1iΟειας, οτη γνώοη του πραγματιχοίi. Η 
λίiση βρίσκεται στην «αυθαίρετη» t·ν πολλοίς θέση που αποδεχόμc.ι
στε. Δηλαδ1i: 

α) Απαιτείται μια ολιστιχ1i προσέγγιση που θα περ ι λαμβάνει τc.ι 
πάντα. Σε ατομικό επίπεδο, κατάργηση της χωριστιχότητας τοι1 εγώ 
και του εσύ, και σε γενικότερο, του εμείς χαι εοείς. Όπως έχει γρυ-
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φεί. το Σ(,μπαν δεν είναι μια τεράστια μηχαν1i κατασκευασμένη από 
το ;τλ11θος χωριστών αντικειμένων αf.λά ένα πλέγμα δυναμικών σχέ
σεων, που περιλαμβάνουν τον ανθρώπινο παρατηρητ�i. Για την ακρί
βεια. τον άνθρωπο ως συμμέτοχο. Οι καθηγητές αστροφυσικ11ς στο 
πανεπιcπ11μιο Αθηνών. Μ. Δανέζης και Στρ. Θεοδοσίου, γράφουν: 
«Το ΣύμJ-ταν δεν είναι μια μηχαν11. Είναι σκέψη και νόηση. Είναι μια 
ατέρμονη μετουσίωση του ορατού σε αόρατο, του κενού σε πλήρες, 
τοι• αδ(,νατου σε δυνατό και τανάπαλιν. Είναι ένα νοητικό παιχνίδι
σμα συνε;,:ών μεταμορφώσεων του χώρου και του χρόνου, σε ύλη και 
κίνηση». 

β) Η γνιδση του πραγματικού απαιτεί ένωση με το πραγματικό. 
Είναι η οδός του μυστικού. Είναι η οδός της Αλ11θειας. Έχει γραφεί 
από τον Τζάσπερς ότι αληθινό είναι αυτό που μας ενώνει και αυτό 
είναι η αλ11θεια. Είναι σημαδιακό ότι η μοντέρνα Φυσικ1i έρχεται 
σψιερα σε επαφ1i με τον μυστικισμό, την ουσία της θρησκείας και 
την αδ1iλωση της ακραίας έκφρασης του διαισθητικού νου. 

γ) Λογικ1i και διαίσθηση συνιστούν δύο συμπληρωματικούς τρό
ποι•ς λειτουργίας του νου. Η λογικ1i είναι αποσπασματικ1i, αναλυτι
κ11. Χωρίζει και διακρίνει. Η διαίσθηση είναι ολιστικ1i (προσοχ1i 
όμως από παθολογικές καταστάσεις που οδηγούν σε αυθαιρεσίες 
καις στρεβ/.υ)σεις - προσοχή στις παραισθ11σεις και τις ψευδαισθ1i
σεις). 

Το σημείωμα αυτό δεν κηρύσσει τον πόλεμο κατά της λογικ11ς. 
Υποδεικνύει απλώς τις (μη) δυνατότητές της στην αποκάλυψη της 
υπέρτατης, της απόλυτης Αλ11θειας, στην αποκάλυψη του πραγματι
κού, του όντως όντος. Υποδεικνύει μια ά/J,η πορεία 11, τουλάχιστον, 
ΚΑΙ μια άλλη πορεία. Η πορεία αυηi είναι ο οδός του μυστικού, η 
οδός που απαιτεί από τον άνθρωπο μια μετουσίωσή του. Μια κατά
δυση στο εσωτερικό του είναι, την έννοια της ενότητας, της ολότη
τας. Μιu. ένωση με αυτψ1

, έτσι που να καταργείται ή, καλύτερα, να 
μην έzει νόημu. η διάκριση υποκειμένου και αντικειμένου, μια ένωση 
;του θu. είνυι κατύ.στu.ση βιωματική. Και ασφαλώς, σαν βιωμuτικ1i 
κατάστu.ση δεν μπορεί να περιγραφεί και να εδραιωθεί στη λογική. 

Ό;τως έ1ραφε ο Ν. Καζαντζάκης στην «ΑΣΚΗΤΙΚΗ»: 
«Ό.τι ζεις στην έκσταση, δεν θα μπορέσεις να το στερεώσεις σε 

ί.όγο». 
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ΠΕΡΙ ΟΥΤΟΠΙΑΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑ 

/ορ()(iνης Ι Ιουλκούuας 

Η ιστορία της Ουτοπίc.ις έχr,ι τις ρίζ[ς της οτην 11ολιπία τοιι 

Πλάτωνα. Εκεί υπάρχει η περίφημη πλατωνικ11 uλληyοριι1 τοιι 
σπηλαίου. Τι μας λέει περιληπτικcι; 

Βc.ι(-)ιά μέοc.ι οε ένc.ι υπόγειο uπ11λωο περιφρuηυ'νοι υπό ένuν 
τοίχο, (\ρίοκονται αλυσοδεμένοι άν(-)ρωποι uνίκc.ινοι να ί{ινηΟοιΊν, 
οι οποίοι �λέπουv μόνο προς το ι::οωτερικό τοίχωμα τοιJ οπηλαίοιι . 
Δεν έχουν δει ποτέ το ι ως της ημέρc.ις 11 τον 11λιο έξι,) από τη σπη
λιά. Πίσω από τον τοίχο κc.ιίει μια φωτιά. η οποία προr1(1λλπ τις 
οχιές των ανθρώπων κω. των ζώων που ζουν έξω υπό τον τοίχο, 
επάνω οτο τοίχωμα του σπηλαίου. Οι φυλc.ικισμένοι ζοιιν όλη τοι 1ς 
τη ζω11 βλέποντας μόνο τις οχιές της πραγμιη ικότητc.ι. Οι Ο%ιές ι-ί
ναι γι' αυτοι1ς η πραγματικότητc.ι. Και η ζω11 τους, οι ιδέr,ς τους, τα 
πάθη και οι προκαταλψμεις τους uιιγκροτοι,νται πάνω οε αι ιτό ποι 1 

Θεωρούν αληθινό. 
Ακόμα και c.ιν κάποιος κατάφερνε κάποτε νu δραπετειΊοει κω 

να δει τον κόσμο έξω από το σπ11λαιο, την c.ινθιομέvη φίiση και τον 
αληθινό 11λιο, και έστω ότι είχε το κουράγιο και τη όt1ναμη να επι
στρέψει, τι Οα μπορούσε να προσφέρει στους άλλους φι 1),.αί{ισμέ
νους; Πιθανότατα Θα γινότc.ιν ι•ποκείμενο γελοιοποίησης, πει_η
φρόνηuης, ίσως και να έχανε τη ζω11 του από τις επιΟέσεις εκείνων 
που δεν αντέχουν να ακούν μια άλλη αλ11Θειc.ι. Αλλά τι είναι μια 
αλληγορία; Κατά τον φίλο μοι• καθηγητ�i Σφ11κα, αλληγορία είνω 
ένα είόος ιστορίας, οτηv οποία αυτό που πραγμuτειΊεται συγκρίνε
ται με κάτι άλλη που του μοιάζει. Αλλά τι c.ικριβώς είνω ω•τό το 
άλλο, δεν αναφέρεται . Άρα μιc.ι αλληγορία ορίζεται ως ατελ11ς πα
ρομοίωση. Ο αναγνι.όστης πρέπει να οι,μπληρυ:ισει αι •τό «που μοι
άζει» με τα γr,γονότα που αφηγείται η ιστορία. Με τι, άρα, να σι•
γκρίνουμε την αλληγορίc.ι του σπηλαίου; Τι σχέση έχει η c.ιί.ί.η'(Ο
ρία του σπηλαίοι, με τον κόσμο και τη ζω11 μας: 
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• Μπορεί να Θεωρηθεί ολέθρια κριτικιi της καθημερινότητάς
μα;. στην ο:ποία οι ζωές μας είναι δεσμύJτες επιπολαιοηiτων και 
σ%tύJν. Ζοί•με στον «:πολιτισμό της ανεξέλεγκτης εικόνας» και όχι 
τη; ουσίας. 

• Μπορεί να Θεωρηθεί ολέθρια κριτική της επισηiμης της επο
;,:�i,; μας. που δίνει έμφαση μόνο σε ό.τι μ .. -τ:οροίΊν να αντιληφθούν 

οι αισθ11σει; μας αδιαφορώντας για τις πραγματικές μας ανάγκες 

11 τα ηθικά %αt :περιβαλλοντικά ζητήματα. 
• Είναι μια αλληγορία τοι• βασιλιά-φιλοσόφου. Ο απελευθε

ρωμένος. u.φοίi έχει καταφέρει να κάνει την ανάβαση ώστε να μά
θει την αλ1iθεια και το Αγαθό, έχει μια αποστολ11: Να επιστρέψει 
στο σ:π1iί.αιο για να φέρει τα καλά νέα, ακόμη κι αν κινδυνεύει να 
τον σ%οτύJσουν γι· αι•ηi του την υπηρεσία. Όπως συνέβη με τον 
Σωzράτη. ό:πως συνέβη με τον Ιησού. 

1-1 ανάπτι•ξη της αλληγορίας της Ουτοπίας τον 170 αιώνα, σχε
τίστηκε με τους σκαπανείς του ευρωπαϊκού εσωτερισμού, και σε 
αι•τό θα εστιάσω για λίγο την προσοχ1i μας. Γιατί σχεδόν όλα τα 
βιβλία, πλην της Ουτοπίας του Μορ, γράφτηκαν από διακεκριμέ
νους - επιτρέψτε μου και την υπερβολ1i - πνευματικούς προγόνους 
μας. Ενδιαφέροντες άνθρωποι όπως ο Φράνσις Μπέικον, μαζί με 
τον δάσzαλό τοι• Δρ. Ντι, Θεωρούνται. προπάτορες και, κατά μία 
έννοια, ιδρυτές ενός ιδιαίτερου και κορυφαίου ρεύματος του δυτι
κού εσωτερ1σμού. Των Ροδόσταυρων. Και οι δύο συνέβαλαν στην 
ανύ.πτυξη %αι τον εκσυγχρονισμό της Βρετανίας, στηρίζοντας τη 
zώρα zcι.ι το στέμμα. Ο Ντι ψαν ο τελευταίος των Μάγων του αρ
zαίου zόσμου, που προσπαθούσαν να αποκτήσουν και να διu.σu)
σουν όλη τη ΓνύJση. Μεταβίβασε την παράδοσ1i του στον Φράνσις 
Μπέιzον . ο οποίος οραματίστηκε έναν κόσμο στηριγμένο στην 

εί.ε@ερη γνu)ση zαι επισηiμη που μέχρι τότε ψαν υπό τον έλεγχο 
zcι.ι τον περιορισμό της Εzκλησίας. 

Την εποzιi εr.είνη, ο μαθηματικός φιλόσοφος θεωρούταν μά
γος. Χcι.ραzτηριστικό παράδειγμα ο «ιππότης της επιστήμης» 
Τζορντύ.νο Μπροί•νο, που zάψ{ε δημόσια ως αιρετικός στη JJύJμη, 
το 1600, ε7ίειδ1i διυ:ι.ήρυσσε την ανύ.γκη για επιστημονική έρευνα 
zωρί; όριu.. Ξυί.ο-rρu.φία του 1655μΧ παρουσιύ.ζει τον Τζων Ντι, ο 
οποίος, επύ.νω υπό έναν ανοιzτό τάφο δίνει έναν αναμμένο φανό 
σε ένα νι'αρό ύ.νδρu., τον Φρύ.νσις Μπέιzον. Το φως της γνύ'Jσης 
μετu.βιβύ.ζετu.ι από τον τελευταίο μύ.γο στον μαθητή του, για να 
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δοΟι::ί κuτόπιν υε όλο τον κύυμο μέυu 
uπό την «/:'ξfλιξι; της /'νοίυης» 
(Λ(/11ω1ι·eιιιeιιι oj' /,eαπιίιη.;), το κορι1-
φuίο έργο του Μπέικον. Ιlρι)τι::ινι:: μιυ 
κωνούργιu μι:Οοδολογικ11 προυέγγιυη 
της γνώοης, κω 11τuν μοντέλο όχι μόνο 
γιu την Βuυιλικ11 Ετωρι·ίu τοι1 Λονδί
νου uλλά κω γιu uκιιδημίϊς της Ι'ιιλ
λίας κω της Ιταλίας. 
Ο Φ. Μπέικον καΟο(!ίζι'ι τη μέΟοδό τοι1 
ως « Τπι(/ίιίοιιeιιι /,(ιιιψ{Ι(/ί.1» ( 11 Ι /υ.r_μ}
()ουη του Φυ.νοιί). Ο Χένρυ Ι Ιοτ (l·lcnιy 

Pott), οτο έργο του «Ι;πιιιC'ί!, Ναα)Ιι αιιι/ Ιιί.1· .'ι'ι1πeι .\'οι-ίeιy» (Ο 
Φ.Μπfικον κω η Μυυτικ1j ι·ταιρι-/ο. τοιι) γράφει: «1-1 οργϊινωοη 
κω η μέθοδος μετάδοσης της γνώοης που κα()ι{ρωοι-: ο Φ. Μπέι
κον, 11ταν τέτοια ώοτε να εξασφαλιστεί 6τι ποτέ 600 ι1πcψχι::ι κ6-
σμος, η φλόγα της παράδοσης, το φως της αλψ)ειcις, δεν Οα κuτu
σιγάσει οι,τε θα σβηστεί». Μετά το Οάνuτο του Φ. Μπϊικον, το 
1626, εκδίδεται η ροδοσταυρικ1i του ουτοπία«/ Ι Nfu Λτλυντι'()α» 
(T/1e Νeιν Αι/aηιί.1), το δεύτερο κορυφαίο έργο του. Αποτελεί το 
όραμα της επερχόμενης νέας εποχ11ς, της δημιουργίας ι::ν6ς νέου 
πολιτισμού στη νέα γη, όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί η μετuρ
ρύθμιση, η εξέλιξη της γνώσης. 

Ο Φ. Μπέικον γνωρίζει για την Ουτοπία του Μορ κω βάζει 
στο κείμενό του έναν ιερέα να εξηγήσι::ι 6τι η δικ11 του ουτοπίu δι::ν 
έχει τίποτα κοινό με του Μορ, αλλά ότι είνω αι1η1 για την οποίu 
μιλούσε ο Πλάτων και οι αρχαίοι , Ελληνες. Περιγράφει μιu χυ)ρα 
ισότητας και ανοχ1iς όπου δεν υπάρχουν θρησκευτικές 11 άλλες 
διαφορές. Κυβερνά η ουτοπικ1i αδελφότητα, 11 εταιρείu ιερέων
επιστημόνων, την οποία ονομάζει «οίκο του Σολομώντα» 11 «Κολέ
γιο των Έργων του Εξωiμερου». Σκοπός τους είναι vu ερευνούν 
για να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στις τέχνες και τις επιση1μες, 
και να τις εφαρμόζουν προς όφελος της ανΘρωπότητuς. Φέροντας 
τον σταυρό ως σύμβολο, η αδελφότητα των ιερέων και ο οίχος του 
Σολομώντα, ταυτίστηκαν σχεδόν αμέσως με το Ναό του Ροδόσταυ
ρου. Ο ΘιρσάΘα, τίτλος τον οποίο αποδίδει ο Φ. Μπέικον σε ιε
ρείς της ουτοπικής του Ατλαντίδος, παραμένει μέχρι σ11μερα ως 
τίτλος που παραδοσιακά αποδίδεται σε προέδρους ροδοστuυρι
κών αδελφοηiτων. 
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Η ροδοσται1ρικ1i αδελφότητα εμφανίστηκε επίσημα το 1615μΧ, 
με την έκδοση των ροδοσταυρικιύν μανιφέστων της Fαιηα και 
Con.f'es-.�io Γι-αιeπιίιαιίs. Διακ11ρι 1ξαν και αυτοί με την σειρά τους την 
ανάγκη ενός νέοι• πολιτισμοί• και την ανάγκη της ελει"1θερης επι
σηiμης. της ωτοίας τα δώρα πρέπει να είναι προσιτά σε όλους. Ο 
συγγραcr,έας των δι"•ο πριδτων αυτών ροδοσταυρικών μανιφέστων 
δεν είναι γνωστός. Το τρίτο όμως κείμενο της ίδιας εποχ1iς, «ο Χv
,ιιι%ός Γά,ιιοc το1 1 Χριστιανοι ί Γοόόσταυροv» γράφτηκε από τον Βα
ί.εντίν Αντρέ (Y,ιlentin AndΓc,ιe). Ο ίδιος, το 16.19, εκδίδει ένα 
ακόμη ουτοπικό έργο, την «Χριστιανό;τολη». Το όραμά του δεν 
διαcr,έρει από τα προηγοίiμενα. Περιγράφει μια κοινωνία που κα
τευθύνεται από ελεύθερη επισηiμη και χριστιανικό ιδεώδες, με 
ένα προοδευτικό εκπαιδευτικό σι"•στημα. 

-

υ 

;; 

Οι ροδόσταυροι υποστηρίζουν τη με
ταρρί1θμιση και κατά τον τριακονταε
ηi πόλεμο. Πολλοί πρόσφυγες του πο
λέμου, λοιπόν, βρίσκουν καταφι1γιο 
στην Ολλανδία υπό την υψηλ1i προστα
σία της Χ11ρας. Ποια ψαν η Χήρα; 
, Ετσι ονόμαζαν την Ελισάβετ Στιού
αρτ, βασίλισσα της Βοημίας και χ1iρα 
του Φρειδερίκου Ece του Παλατινά
του, που αποτέλεσαν το πρότυπο επά

νω στο οποίο είzε '(ραφεί ο «Χυμιχός Γύ.μος του Χριστιu.νο1ί {)οr)ό

στu.�•ρου». Στη σι•νέχεια ο Φρειδερίκος ξεκίνησε τον τριακονταεηi 
πόλεμο. Μεταξύ των προσφύγων 11ταν και ο αποκαλούμενος σ11με
ρα πυτέρα; τη; Ευρωπαϊκ1iς Ένωσης και της μοντέρνας εκπαί
δευσης Τζων Άμος Κομένιους (John Arηos Cυmeniιιs, Ι 5�2-1670), 
ο οποίος '(Qύ.ιμι το 1622 το δι%ό του ουτοπικό έργο, με τίτλο «Ο

Λ u.β1ίρινθος το1 ! Κόσμου %u.t ο Ι Ιu.ρύ.r)πσος της Κu.ρr)ιϊι.ς» 

(ια!Jyι-ίηι!ι ο/Ί/1ι: Wnι-/ι/ and 1/1ι: {)αΙϊΙι/ί.\'e ο/Ί/1ι: /Ιeαι-ι). Μια σατυρι
κ1i αί.i.η'(ορία ποι 1 λέει ότι το βασίί.ειο του Θεού είναι μέσα σου, 
στην καρδιά σοι•. 

Στο πρcϊηο μέρος, ο προσκυνητής-συγγραφέας μπαίνει στην 
πόί.η κυ.ι συνu.ντύ. δίiο οδη'(οί1ς. Ο ένας εκπροσωπεί την αν()ρc/Jπι.
νη περιέρ'(εια και τη λαχτάρα γιυ. γνύJση. Ο άλλος τη νωθρότητα, 
τη σι 1μβατικ1i ζω1i και τις ρηzές σχέψεις. Αναζητά ένα έργο που θυ. 
ήταν κατύ.ί.ί.ηί.ο '(LU. το πνεύμα και για το σύψu.. Οι οδηγοί τον 
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εμποδίζουν να δει την πραγματικότητα, bείχvυντάς του τον κ6σμο 
μέσα από γυαλιά. Έτσι, σπάνια μόνο αντικρίζει μερικές στιγμές 
της πραγματικότητας. Ακόμα και στο Κάστρο της Σοφίυς r)λέπι:ι 
ματαιοδοξία. Στο δεύτερο μέρος, τον Πcφάbεισο της Καρbιcί.ς, 
διαπιστώνει ότι η ζωή είναι χωρίς νόημα, τρομοκρατημ/νη απ6 
τον θάνατο. Τότε καλείται από τον Θεό να ι:πιστρέψει οτηv κυ.ρ
διά του, όπου εκεί θα bιδαχθεί την αλψ)εια. Βλέπι:ι τον κόομο με 
καινούργια γυαλιά και γίνεται μέλος της Αόρατης Sκκλησίας. 

Ο Τ. Α. Κομένιους, μα()ηηiς του Φ. Μπέικον, στο 120 κι'φ<ί.
λαιο αποκαλύπτει τις ιδέες του περί ροbόσταυρωv. Τίτλος του κι·
φαλαίου: «Ο Προσκυvηηiς παρατηρεί τους Ι)οbόστcωρυυς». «Κω 
τότε», γράφει, «ξαφνικά άκουσα στην αγορά τον 1iχο μιιι τρομπι:
τας, και κοιτάζοντας πίσω είδα έναν ιππέα που καλούσε τοι1ς φι
λοσόφους γύρω του. Και όταν το πλψ)ος τον περιέf)αλε σαν κοπcί.
δι, άρχισε να τους μιλά σε ωραία γλώσσα για την ανεπάρκεια 
όλων των ελεύθερων τεχνών και όλης της φιλοσοφίuς(. .. ). Καλοιi
σε να δουν τα θαυμαστά μυστικά. Αι1τά, μας είπε, προέρχονταν 
από το Θησαυρό της νέας φιλοσοφίας, που περιλαμrάνει όλα όσα 
είναι επιθυμητά από τη μυστικ1i γνώση. Και ιiταν ευτυχία που η 
αγία ροδοσταυρικ1i αδελφότητα μπορούσε τιiΊρα καΟαρcί. να μοι -
ραστεί τους θησαυρούς της απλόχερα μαζί τοι1ς». 

Ένας συνεργάτης και μαθηηiς του Κομέvιους, ο Σάμιοι1ελ 
Χάρτλιμπ (S;ιιηυel H,ιι·tliel), 1600-1662), εκδίbει το 1641 μια ακό
μη ουτοπική ιστορία, τη «Mu.κu.ρfu.». Περιγράφει μια κοινοπολι
τεία όπου κυβέρνηση και πολίτες συνεργάζονται και ευημεροίiν, 
εφαρμόζοντας πρακτικά τη γνώση που διαχέεται ελεύΟερα. Ο Σ. 
Χάρτλιμπ, επίσης, πνευματικός απόγονος του Φ. Μπέικον, είναι 
Γερμανός στην καταyωγ1i και είχε θέσει στόχο τοι 1 να καταγράψει 
όλη την ανθρώπινη γνώση και να την κάνει προσιτ11 παvτοιί. Το 
έργο του από αρκετούς παραλληλίζεται με αυτό των μηχανών ανα
ζήτησης του διαδικτύου. Και οι δύο παραπάνω συγγραφείς περ
νούν στο Λονδίνο και, μαζί με τον φίλο τους Ρόμπερτ Μπόιλ, συμ
μετέχουν στις πρώτες συγκεντρώσεις ενός κίiκλου επιστημόνων 
(Τζων Γουίλκινς, Τεοντόρ Χάακ, Ρόμπερτ Χουκ, Κρίστοφερ Ρεν), 
που ονειρεύεται να υλοπο111σει το όραμα του Μπέικον για την εξέ
λιξη της γνώσης και τη νέα πειραματικ1i φιλοσοφία. 

Αυηi η ομάδα επαναστατών και εσωτεριστών αλχημιστών και 
ροδόσταυρων, οργανώνεται κάτω από το όνομα Αόρατο Κολέγιο. 
Μέλος τους Θα γίνει και ο Ρόμ.ι-τερτ Μόρείi, χημικός χαι μαθηματι-
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κός. γαμπρός του ροδόσταυρου και αλχημι
σηi Ντέιβιντ Λίντσείi, Λόρδοl• Μπαλκαρές. ο 
οποίος είχε μεταφράσει για πρώτη φορά στα 
αγγλικά τα ροδοσται•ρικά μανιφέστα. Παρε
μπιπτόντως είναι ο μόνος τέκτονας τοl• 17ου 
αιύJνα, JTOl' αναφέρει περιστασιακά τοίiτη 
την ιδιότητά του στην αλληλογραφία του. Εν
διαφέρον για εμάς έχει το τεκτονικό τοι• σιi

μα. όπως το ονομάζει. που είναι το παραχάτω. Ένα πεντάκτινο 
αστέρι με τα γράμματα Α -Γ -Α -Π -Η ανάμεσα στις πέντε χορυ
φές του. ΑΓ ΑΠΑ: Το σημείο της υπογραφιiς του Μόρεϊ•. Ο ίδιος 
το θεωροί�σε ακρωνί�μιο χαι η ερμηνεία του 11ταν: Α(γάπα), 
Γ(γνcΔθι), Α(νέzω), Π(ιστεύει), Α(πέχω). 

Ο Ρ. Μόρεί• λοιπόν ιiταν παλιός χαι πιστός φίλος του βασιλιά. 
Πείθει τον Στιούαρτ. που το οέμβριο 1660 εκδίδει διάταγμα με 
το οποίο ιδρί•εται η H.oyal Society of London fΌΓ ιl1e ln1pIΌνe111ent 
of NcΙlLIΓ,11 Κi10\vleclge. Ή, πιο απλά, η Βασιλικ11 Εταιρεία του 
Λονδίνου ποι• σηματοδοτεί την αρχή της σίiγχρονης, ελεύθερης 
επιστημονιχ11ς έρευνας, με πρώτο πρόεδρο τον Μόρεί:•. Τα πρώτα 
μέί.η τη; είναι όσοι αποτελούσαν το Αόρατο Κολέγιο. Ο οίκος της 
εί.είiθερης επισηiμης, ένα από τα αιτήματα των ουτοπικών έργων, 
είναι πια '(εγονός. Ο Ισάαχ Νεύτων, που θα αναλάβει πρόεδρός 
της, το 1703, πατέρας της σύγχρονης επισηiμης αλλά και ενεργός 
a.ί.zημισηiς, Θα συμβολίζει ακριβώς το τέί.ος μιας εποχ11ς και την
u.ρz11 της επόμενης. Τι πρόσφερε στον κόσμο η ελεύθερη επισ ηiμη
χαι έρει•να: 'Εφερε τον Διαφωτισμό χαι τη Βιομηχανικ11 επανά
σταση. την α;τίστευτη ανάπτυξη της τεχνολογίας και τους φρι.κτό
τερους ποί.έμους της αν()ρuJπινης ιστορίας. Αντιφατικά, σε πρύ'>τη 
ματιύ .. όπως και η αν()QύJΠινη φύση .. 

Στο uρΟρο της «Οι Τψις Σ%οπο/ μu.ς», η κ. Ε.Π.Μπλαβuτοκυ, 
έγραφε: «Οι ειρηνικές κοινωνίες είναι ουτοπία, διότι κανένα ι-:πι
zείρημα, που βασίζεται σε εξωτερικές εκτιμήσεις κοινωνικ11ς ηθι
κ11ς ή σκωτιμότητας, δεν μπορεί να γι•ρίσει τις ;ι.υ.ρδιές των κυ()ερ
νητύJν των εΟνuΝ μωι.ριύ. από τον εγωιστιχό πόί.εμο χαι τα συσηi
ματυ. τη; κατά;ι.τησης ( .. )». 

Με τι Ou. σι•·ικρίνουμε, λοιπόν, για να επανέλΟουμε στο ε(:_)uηη
μα του προi.όΊου μυ.ς, την ουτοπικ11 u.ί.ί.ηγο(:_)ία; Με την οUΟρια 
καθημr.ρινότητα ;του μας έzει δεσμευμένους: Με μια επισ ηiμη που 
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μοιάζει να χειραγωγείται από όσους αbιαφορούν για τις πραγμα
τικές ανάγκες και τα ηθικά ζητ11μu.τα της καθημερινότητας; Ί-1 μι: 
τον σοφό ιερό βασιλιά, που εΟελοντικά ( -Jα μοιρασπί τη γνu>ση τοι• 
με τους άλλους φυλακισμένους του σπηλαίου, ξέροντας 6τι η πιΟu
νότερη ανταμοιβ1i του θα είναι η χλι:ύη και ο Οϊινu.τυς; 

Σε άλλο σημείο του ιbίου κι:ιμένου της, η Ε.Π.Μπλuf1άτσ;ω 
γράφει: «Έχει αποδειχ(-)εί ότι οίiτε η φυλ1i, οιΊτε η Ορησκείu, οίiπ 
το χρώμu, ούτε οι αντιπάΟειες ι:ίναι uναπ6σπcωτα ι:μπ6διu στην 
εξάπλωση της ιδέας του αλτρουιuμοίi και της u.νΟρuJπινης ubΕλφο
σιΊνης, ένα ουτοπικό όνειρο, ιδωμένο από την πλευρά Οεωρητικών 
που f1λέπουν τον άνθρωπο ως ένα απλό φυσικ6 πρόβλημα, αγνοuJ
ντας τον εσωτερικό, ti ανώτερο εαυτ6 ( ... )». 

Στην πορεία της η Θεοσοφικ11 Εταιρεία, δίbαξι: και bιbύ.σκει 
την εργασία πάνω στον ι:σωτερικό εαυτό. Όταν όμως χρειάστηκε, 
μέλη της δοιΊλεψαν ενεργά πάνω οτην αλλαγ1i τ11ς κοινωνίας της 
εποχ1iς τους, όπως 11ταν η συμμετοχ1i τους στη μάχη για την ανε
ξαρτησία της Ινδίας. Ή, η κίνηση του ΙJώσου ζωγράφου, φιλόσο
φου και Οεόσοφου Νίκολας Ρέριχ, που έγινε κατ' αρχάς αποδεκηi 
από 20 κράτη και τις ΗΠΑ, την εποχ1i του Ρούσβελτ. Υποχρέωσε 
τις χώρες να σεβαστοίiν, τόσο σε καιρό ειρ11νης όσο και σε καιρό 
πολέμου, κάθε εκπαιδευτικό, ακαδημαϊκό, καλλιτεχνικό, Θρη
σκευτικό και επιστημονικό οργανισμό, και να αποφύγουν την κα
ταστροφή και την εξαφάνισ11 τους για χάρη της ανθρωπότητας. 
Αυτό το σίiμφωνο 11ταν η βάση της συνθ11κης της Χάγης, με την 
οποία η ΟΥΝΕΣΚΟ προστατεύει τους πολιτιστικούς θησαυροίiς. 

Μιλώντας για πολιτισμό, δεν μπορούμε να λησμον11σοuμε μορ
φές όπως οι: Γ. Γέιτς, Τζ. Τζόις, Τ. Σ. , Ελιοτ, Κ. Γιουνγκ, τu κείμε
να του Μ. Ελιάντ και Τζ. Κάμπελς, τους πίνακες των Γ. Καντίνσκι, 
και Π. Κλη, 11 τη μουσικ1i των Μάλερ και Σιμπέλιους. Επηρεασμέ
νοι από την Θεοσοφία, εξερείiνησαν τα βάθη του εαυτοί• τους, 
αποκάλυψαν και πρόσφεραν έργα και ιδέες που δεν είχε δει ποτι, 
ανθρώπινο μάτι. 

Η συνεχ1iς εργασία πάνω στον εαι 1τό μας, η σίiγκριση της αλλη
γορίας με το προσωπικό μας όνειρο και η επικοινωνία, η συμμετο
χ1i με έργο στην καθημερινότητά μας, αυτά είναι η δράση που μπο
ρεί να δώσει ύπαρξη στη μικρ1i προσωπικti μας ουτοπία. Και συλ
λογικά να φέρει εποικοδομητικές αλλαγές σε μια εποχ1i που δυ
στυχώς, κατά την ταπεινti μου γνώμη, έχει στερηθεί τη δύναμη που 
χαρίζει το όνειρο. 
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ΑΓΑΠΗ 

( Περιοδι %ό T11eosopl1y Ezine, Οκτώβριος 201 J) 
(μετφ: Ιφιγένεια Κασταμονίτη) 
Αρ%ετοί α;τό εσάς ορθώς συμπεραίνετε ότι αυτός ο κόσμος 

χρειάζεται περισσότερη αγάπη και συμπόνια. Εντούτοις, παρότι 
αηό αναγνωρί�εται και συχνά ερμηνεί•εται συναισθηματικά με 
αποτέλεσμα να παραβλέπεται, θεωρώ ότι οι θεόσοφοι οφείλουν 
να ρίξουν περισσότερο φως στο πρόβλημα. Να συνδέσουν το αίτιο 
με το ωτοτέί.εσμα από εσωτερικ11 άποψη, έτσι ύJστε να μην δια
φεύγει η βαθί•τερη λογι%Ι1 που %ρύβεται πίσω από τα τωρινά γεγο
νότα. 

Θυ. προτείνω μια εσωτερικ11 11 απόκρυφη ερμηνείυ. γιυ. το αίτιο 
των προβλημάτων του σύγχρονου κόσμου, καθώς και μία, αν όχι 
τη μοναδικ11 πιθανή λύση, που εύλογα προκύπτει μόλις αυτά κατα
νοηθοί•ν. Ο υλισμός είναι φυσικά το κύριο αίτιο όλων σχεδόν. 
Ωστόσο, αυηi η προσέγγιση είναι αρκετά αφηρημένη. Πολλοί δυ
σκολεύονται να την κατανο11σουν ορθά και να συμπεριφερθσι,ν 
ανύ.λογυ.. Ως ε% τοίiτου. είναι απαραίτητη μια πιο συγκεκριμένη 
προσέγ'(ιση που να αφορύ. ορισμένα προβλ11ματα. 

Είμαστε όλοι μύ.γοι με μαγικές δυνcί.μεις. Εμείς είμαστε ο μά
'(Ος Μέρί.ιν. Δημιουργηθ11καμε κατ' ειzόνα του Θεού ή του Σύ
μπαντος %U.ι %ατέzουμε την δύναμη της δημιουργίας. Ο Θεός είνu.ι 
Αγάπη %u.ι u.ι•τή είναι η δι,νυ.μη που κατέ;,:ουμε. Η αγάπη κινεί 
οί.ό-,,.ί.ηρο τον %όσμο. Αλί.ύ. ο τρόπος με τον οποίο εμείς χρησιμο
;τοιοί�με υ.ι:111 την ·ι.οσμι%11 δύναμη, ορίζει %αι το είδος του κόσμου 
που δημιουρ'(ούμε. Τα τωρινά προβλ11μυ.τu. της u.νθQύJΠινης κοινω
νίας είναι προϊόν εσφαλμένης ;,:ρήσης της δύνυ.μης της αγάπης. 
Δεν σημαίνει ί.οιπόν ότι δεν υπάρzει αγάπη στον κόσμο, αλλά ότι 
εμείς u.πί.u); δεν ;,:ειριζόμu.στε ΟQθά την δύναμή της. 

Ιδιαιτέρως μετύ. την ε'(%U.θίδρυση της πυ.γ-,,.οσμιοποίησης, η υ.ν
Ορωπότητυ. έzει επενδύσει ποί.ύ υ.-;ύ.πη, ενΟουσιυ.σμό, ελπίδα κu.ι 
:τύ.Οο; σε υείνο ;τοι• στερείτu.ι ρευ.ί.ισμού και ουσιαστικής αξίας. 



Δηλαδ11, στο χρψω. 11 Οεία bύναμη ι::κπυuνεύτηκι·, οπαωί.ιiΟηκε, 
και τώρα Οερίζουμε το αποτέλεσμα. Δημιουl_)yψJcφι: {νί1 η\)ας. 
Δεν είμαστε παρά άφuονες μάγοι, πc.ιγιδει,μι'νοι οτην bιί{ΙΊ μας κο
ντόφΟαλμη, αδιανόητη μαγικ11 τέχνη, η οποίυ τυJl_)α ί{αταf\uοχΟίζι= ι 
κάΟε άλλο είbος αγάπης, αbημονι;)ντας να καταf1uοχΟίου το Πί1ν. 
Υπάl_)χει ένας μόνον τίc_)όπος να καταπολεμηΟεί ω,τι> το τruας, ω1-
τή η παγκόσμια σκεπτομοuφ�i. Να οταματψJοιιμι: να το τί_)οψοhο
τούμε με την bική μας αγάπη. 

Ο μ6νος τρόπος να ποοοδεύσει η ανΟοωπότηΗι, οι,μφωνα μι· 
τον εσωτεuικ6 ή ψυχολογικό νόμο, είναι να αποκολλψπι την <1γά
πη, το πάΟος, τον ενθουσιασμό και την ελπίδα της απ6 το χο11μα 
και να τα επενδύσει στις αληΟινές αξίες. Η μετ<1ψΟ(.?ί{ Οα ποέπu 
να διεξαχ()εί [)α0μιc.ιία. Καθώς η διαbικασίu εκτυλίσσπαι, η κοι
νωνία Οα αρχίσει να αλλάζει αυΟόρμητα u·Jστι: νu ποοσαρμοστεί 
στα νέα δεδομένα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινοι,ρ
γιο κόσμο χωρίς επαναστάσεις και καταστl_)οφικές κρίοι-:ις. Ί.Ξναν 
κόσμο γεννημένο από αγάπη όπως και ο Πl)οηγούμενος, αλλ<:t με 
μία διαφορά. Η δύναμη της αγάπης θα πρι:πει τώl_)α να επενbι,Οεί 
ορθά Το πρώτο β11μα σε αυτ11ν την αλλαγ11 είνω εμείς να συνειbη
τοποιι1σουμε πόση αγάπη, πόσο ενθουσιασμό, πάΟος και συναί
σθημα επενδύουμε σψιψα στο χlJiiμα, και να αναρωτηΟούμε για 
την οι1σιαστικ11 λογικ11 μιας τέτοιας επένbυσης. Τα υπόλοιπα Οα 
ακολου(-)11σουν μόνα τους. 

Πολλοί ερωτούν με ποιο τρόπο θα μποl_)οίiσε αυτός ο καινοίiρ
γιος κόσμος να λειτουργ11σει; Πώς θα πρέπει να τον ονομάσουμε; 
Μα, είναι σφάλμα να προσπαθοί,με να καθορίσουμε απόλυτα κc:tτι 
νέο, με όρους του παρελθόντος. Μόνο μια καινούργια συνειδητό
τητα θα μπορούσε να το κατανο11σει. Συνεπώς, (-)α πρέπει να εμπι
στευθούμε την μέθοδο και να επιτρέψουμε στο μέλλον να εμφανι
στεί, φέροντας τα φρούτα της ορθώς χρησιμοποιημένης αγάπης, 
της καλ1iς και συνετ11ς μαγείας. 

Εσείς είστε οι μάγοι, όλοι είμαστε μάγοι. Δημιουργοί του διί{οίi 
μας πεπρωμένου και αυτού του κόσμοι,. Όλα εξαρτώνται από τη 
χρ11ση της δίiναμης της αγάπης. Αυτός είναι ο Νόμος, για τον 
οποίο μιλούν όλοι οι άγιο ι  και οι γιόγκι. Έχει έλθει η ώρα να 
αντιληφθεί η ανθρωπότητα ότι η αγάπη κινεί τον κόσμο και όχι το 
χρ11μα. Να αρχίσει να εκτιμά περισσότερο την αγάπη και λιγ6τερο 
το χρήμα. 

Ειρήνη και Φως 
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ΘΕΡΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Φίι.ε; zω Φίι.οι. 

i\Ιι:τίι τη" ιιι'ιιίιzο:-τn1 :-τι_1ι1εωιμιωίcι zω Εί_)','CωίLι. ;π[_)ί:του ενι\; zι:..ΗiνιJι ι. είμιι

οπ οτην ιι'ιιιιίπι_�ιι ευ;ι_ιίι_11οτη ί1ιΊτη νLι Lινιιi'.ιJινι ίιι1ουμε ;τω; η Lt\ ly1j τω• 2012 l)ί_1ί

οzει τll :-τ(ι\ϊιι ι'τοιμιι Ίtιι ω μεγιίί.ο '(Ε'(ονι\; ωυ zιιί.οzιιι[_)llJί• ιπι1\' χι,1[_)ιι ωιι ι;ιΗrι

Π[_) ιιψοί,. 

Έ\'lt «τιι'Ξίι'ιι» :-τι,ι• Οιι ξι;,.ιν1jι1ει ιπι; 22 Ιιη•\'ίου zαι οτιι ωωίο οαc: zω,ι1t1μι νι� 

tΊ_�Οεπ μιιζί μιι;. οτη ιrι·\·τι_111ιrιιί 25 ιηιJιιι'ιcιί\ΙΙν ιιzιιι'\ημαϊ;,.ι,·ιν. μcλι:τητι ίιν zω l'l_)EL•

\"!)TΙ!J\' ωυ ιαιiz[_)ι1φη1 zω ιοι ,ιΠ[_)li'.οί•. ιαι\ S ι'ιιcιψο[_)ιτιzι'; zιr'ιι,ε; τοι• i'.ι\ιηllJι•. ι1ε 

ι'νιι μι1\'ω'ιιi'.ιΊ Σι1\·ι'ι'ι[_) Ιl) '(!{( 1()\' zιι)[_)() ΤΙΙL' l{Hr)Πl_)llψllύ ιmj\' Ελλι'ιι'\ιι. 

Με Οι'μιι «ΕιJωΠ[_)LΖι'; Παl_)ltι'\()(JfΙC: l!Tll\' Α[_)zιιίι1 zιιι Σίiγzι)()\'(Ι Κιiι1μι1». τι> 

ιrι1\·ι'ι'ι[_)ιι1 :-τ,η• ,'ιιι1l_1Ί'Ltνι,1νrΗιι ιαιi n1 ΣτιΗί Υ;τιιτίυ. μι την ι·Τrιzι11νι ,1νιιαΊj χοl_1ηγί<ι 

ωυ :-τι[_)ωι'ιιz11ί• Α!3ΑΤΟΝ. ί1υ φιί.,1ξι\·1jιτιι ιηιιλίε;. ιι>γLtιτnjι_Ηcι zω ι'ι[_)ι r'ιμ ινι ι. μι· 

ll_Jll'\"!)TIZΙΊ :-τrι'\ίι, n1 :-Tl]Ίli zιιι τι; Οιμci.ιι r'1ι'ιtΊ; αι_,;ι_ι'c: ΤΙΙJ\' μu(m]LH(()',(JJ\' zιιι lΟΙΙΙΠ

ι_ΙΙΖI!)\' :-τιι[_)ιι,'ιι\οr111ν. ιιί.ί.(ι zιιι τις ιzφ[_)ι'ωιι; zιιι cσrοzι_11r'1οιις ωυ; οτον ιι[_)zιιίο Υ.ω 

ιτί-γ;ι_[_)ι>ν11 zιΊιψ(). 

Για τι1 r:-τ,iμι:νο ϊ.ι)()νιzιΊ ,'ιιάr,n1μιι. μπl_1111\'Τίtς ll\'Τίι11ι1οφι1 μι'z1_11 την 1'ν1ι1_1ξη 

ιιυτού του ο:-του,'ιαίιJιι '(l'(ι 1νιiτι1;. ΠLt ι'zουμr ιrι1zν1j r;τιzοιν\llνίιι οzπιzιί μι τι; rξl'

ί.ίΞ.ει: i'.ω τιι \'lU :-του αφι1[_)ι1ί1
\' οε ιιυΗi. Εοεί; ιiμι,1;. μ;r()[_)fίπ 1j,'ιη νιι ξαινψτrτι 

να «τιιξι,'ιrίiι:τι». μαΟιιίνιJ\'Τιι; τα ΠU\'TU. αν ι;rιοzυpΟιίπ τη ι'\ιrύΟυνίΤη: 

Ιιι Ι p://\nn\·.l1�·pa Ι iu.gr/Conlϊ·rcnι:c/l lcllcniι:/G rl Ιοιηc.11 Ιιη 1 

Αzιiμιι. r:-τιιτzl;ττιiμιν11ς τη ;τι�[_)lLϊιίνι,1 ι'ιιrι,Ουνιτη. μ;τι J[_)lί zι�νείς να Υ.απΙ1(ιοrι 

zιιι το l\'ΤL1:-τι1 τι1ι1 Συνιι'ι[_)ί()υ. JΙl ιii.lc τις ;τί.η[_)οφο[_)ίrς γω ι ιμιί.ίrς. cl_)'(tHΙnjl_)ιι ι. l'Υ.

ι'ιηί.ιιΗΤll:. ,'ιωμι1ν1ί. zιΊοn1 zi_ϊ. 

Φίι.[: zυ.ι Φίι.ι 11. 

Ε:-τιi.ί:Ξ.ιιμr '(ιιι n1ν :-τω_Η.Lϊιίνιrι ιινιιz()ίνι,ιιrη την ;τιι_�ίο,'ιο 1·ιι1_1τωηιοι1 του zυ11ι

ί.1Ινι1ί- ηi.ωι1τιωί11ι•. n1ν ιστιιι_φj μίιι.; ι;τιφj; zατ(ι n1ν ο;ωίι� το φω; zιίΟι ι'\1ιιι'\οzι

z1j ημι'[_)ιι ,'ιιιιοi'.ιΗ_ι:τίζι:ι ιiί.ο zω ;πι_111ΗΗΊπι_Η11() οzοτ(ιι'ιι zω η ι'ιι1νιψη τιη• 1jί.ι()ιι 

ιιι_ι;ι_ίζu \'U. ιιι;Ξιί_\'ll. Ανιι.ί.ογι;,.ιί ιυ;ι_ιiμωηι 1J Ο()φίιι νιι ψ(Ι)τίοrι n1ν ι1νΟ[_)ι11πιν11 ου

νι:ίι'Ιηιτη. ιιψ1jνογτιι; :τίοι,ι 111 οzοτ(ιι'ιι n1ς UΊ\'οως Υ.ω T()lJ ιγι,ιιο1111ί-, ι ,ιιττι νιι Υ.ιί.

\'11ι,μι zίιΟι φ()ι_ιύ. i'.ω ι'νιι /11j1ιυ :τιο ΖΙJ\'Τtί. ιm1ν Αι'ιιi.φιΗτύνη zω n1ν ιξιί.ί.ιιψη των 

ι'ιιινι,ιν ni; (1_νΟ ι_ι111:τιin1τιι:. 

Άί.ί.ι ,Ητπ ιίνω :-τιί.\'ΤU. zιιi.ί'Τυ_111. υντί νιι ιυ;ι_ιiμιωπ ·rιιι αί.ί.υγι';. νιι ιίμι ((]Π 

:-τι_Η,·ιτu. ψιί: οι ί,'ιιι11 ι'ωιμι 1ι νιι ιιί.i.ιίξιη•μι μι'οιι μιις. Λί_)i'.ιί να ι'zι 1υμι υ'(ι:ίιι .. 

Κυ)ιί Χ,:_ιι11•Ηί 

Ι Ι Ι /ψ;ι,),:_ιος της ( J,:_ι-;ι.ι.1,ωτι%1ίς /:'πιτ,:_ιrιπιίς 

Ί:'ψ%υ. liΊιι,:_ι-;111ι)η (Στrιιi Υπιπ(11) 

Ίί.ι. /11ιϊ.η της Ο,:_ιyω,ιιιτι%ιίς 1:·πιτ,:_ιrι.-τιίς 

.\Ϊ%rι-:; Φιι1%11:: (Στrιιί. Υ:τιπ(ο), Γιυjr__ι-;ιις liΊιι,:_ι-;ιιiι)ης (Στrιιi Υπιπ(ι.ι.), .Ιι'ΙΊΥ ! Ιι'}kιι

Ι:'kιιι.1 ((--).{: II/IΛJ, Λlι 1ιιιιι (Ίιrιι11IJΙ ((-J./:Ά ΛΊΊΪ.ιΊ.ι.ς), ./11/111 (;rιιϊlrι11 ((-).!:'. Λγ-;ί.(ι.ι.ς) 

!ίιι .--πr__ιιrιιι,ίτι ψς :τί.ηψJίf ιι,:_ιιΊ c. 1·,,1%rιινω1,ψιπ ιπrι τηί..: 2 /{) 5()ΙJ557 /



Το τυςίδι {cκινύ. τον Ιούνιο. ϊλύη: μαί,ί μυ.;! 

ομιλίε� r,ργαση)ρια I δρuψεω 
μι μία πλούσια θιμmολογiα που ιρωνά ιη πηγή και 11ς θιμελ;ώδιις αρχές ιων μuσ1ηρ1ακών κcι ισωrφκών παραδοσε ν, 

αλλά και τις εκφράσεις και αποχρώσεις ιοuς σιον αρχαίο και σύγχρονο κόσμο 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
στον αρχαιο και συγχρονο κοσμο 

22-30 Ιουνίου, 2012

25 ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ οπό 8 ΧΩΡΕΣ σε ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΌ ΣΥΝΕΔΡΙΟ για rov χωρο του ΕΣΩΤΕΡΙΗΙΟΥ 
που ΚΑΝΕΝΑΣ ακαδημα1κός, μελετηrης η ε;Jευvητής του ΑΠΟΚΡΥΟΟΥ κο1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ δεν μπορεί να χάσει 

• Ρόμπερr Μπουβάλ • Ανδρέας Ριζόπουλος • Πολ Κ. Τζόνσον• Σrέφανος Ελμάζης • Τζον Γκόρνrον • Γιώργος Καραχάλιος 
• Δρ. Τζον Γουόρντ • Έρικα Γεωργιάδη • Άλιστερ Κουμπς • Αναστάσιος Προύσαλης • Δρ. Αrζίτ Μούρη• Παναγιώτης Λιβιεράτος 

• Δρ. Ορλάντο Φερνάντεζ • Παναγιώτης Ξιφσράς • Δρ. Μαρία Νίλσον• Σάσα Τσέ1τοου • Μαρκ Νrέμαρεστ • Μαπίας Σέμλερ 
• Μπρετ Φόρεϊ • Δρ. Ναταλία Τζήμα • Γ1ώργος Στιφανάκης • Πέτερ Σμ1τ • Τζέρι Ήκενς • Θεόδωρος Κατσιφής • Δρ. Έιπριλ Ήκενς 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ http//www.hypatιagr/Conference/Hellen1c/GrHomehtml 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6943 682003 · 6958 473783 ή stoa.hypatia@gmail.com 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠιΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Με την ευγεν1κή Υποστήριξη: 
Εkδόσεις Αρχέrυπο • Θεοαοφικη Εταιρεία εν Ελλάδι, Alexandna West �l=t;.)W 



ΘΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 

ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25, 106 71 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ.210 3620702 ΤΗΛ & FAX: 210 3610961 

Είσοδο; Ελευθέρα - Ώρα 8:00 μμ 

ΙΑΝΟΥΑJηQΣ 

�ει•τι'(_)u 9. ΑΘΗ:0..:Α. Αη. Πu:τιινh(_)έιη•: Ο ΜιiΟο::. η Εi�,ί,)ιι. η Ενιi(_)ιωη. το Διiγμιι 

Τι,ίτη 10. ΗΛΙΟΣ. Ε(.Ι','ιtσίες μιiνο γιιι ω μέλη της οτl!ιί; 

Τπιίιηη 11. Αlν!ΜΩΝΙΟΣ ΣΑΚΑΣ. Κ. Α\'Τωνίοι•: Θωφίνι:ιιι (μ1:'ι,1llς illν) 

Π1Ίι:ττη 12. ΑΡΤΕΜΙΣ. Ει1γuοίεc μιiνι> Ίω τιι μΟ.η της Στι1ιίc 

Πω_κωzιιι1j 13. ΕΠΙ ΚΟΥΡΟΣ. 0. Κιιτοιφj;: Η Ελεl'Οι(_)ίιι τηc Σzίψ11ς 

Τι1ίτη 17. ΟΡΦΕΥΣ. Εισιjγψτη/οι•ζ1jτηοη OωrHH.ftzoύ Οι:ματος 

Τετ(ι(_)τη I R. ΑΜΜΩΝΙΟΣ ΣΑΚΑΣ. Γ. ΓωνναΜzηc: Σzίψυc ΩΤί της Μι,ιπιr.ιίς 

Δι,\uιιr.ιιί.ι'ιι; τη; Ε.Π. Μ;rλuΙ)ιίτ<ΤΖL' (μέι)(); lll\') 

Πι'μ:ττη Jll. ΑΠΟΛΛΩΝ. Γ. Σιj-\(_)1jς: Ειοιjγηοη Oωσllφzllιi Οι'μιιτllς 

Παl'ιωzπ1j 20. ΑΛΚΥΩΝ. Α. Μιχuλιίzηc: Ζιιϊνιομιiς 

Δευτι\>u 23. ΑΘΗΝΑ. Γ. Κl!ψτζιi:τι>υλος: Αμvητον μη ειιτιι'νω 

Τι_,>ίτη 24. ΗΛΙΟΣ. Ειοιjγηοη/σι•ζ1jτηση Οωοl!φzι,ί• Οίμ((ω; 

Τπιίιπη 25. ΑΜΜΩΝΙΟΣ ΣΑΚΑΣ. Κ. Αντωνίιη•: Θωqιίνειιι (μι'L'llζ 2ον) 
Πι'μ:ττη 2ίJ. ΑJ>ΤΕΜΙΣ. Γ. Αυι,ινηc: ΣΡΙ ΡΑΜΑΚΡΙΣΝΑ: 

Η ζ1ιηj. ω 1\1'(0 zω η ι)ιι)ιιοzιιλίιι ωι, 

Πιιι1uοzιι•1j 27. ΕΠ I ΚΟΥΡΟΣ. Γ. ΓιιιννuΜzης: // Μι,ιπιr.ιί Διι\ιωr.uί.fιι 

Δει•τίυu 30. ΥΠΑ ΤΙΑ. Ε. Γιι,ιυγιιίhη: Σ:τιίζοντιις ων zι,ιι)ιz(( του εαυτού: 

Κοινιιινι,.>j ψι•;ιιιί.ιιγίιι zuι ωι,rτι:ι_ιιομ,ic 

ΤL'ίτη 31. ΟJ)ΦΕΥΣ. Ει<Ηj'(ηση/οl'ζtjτηοη Οωιτιιrrιzού Οίμιιτος

ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΣ 

Τπ(ιl'τη 1. Α\1ΜΩ1\'ΙΟΣ ΣΑΚΑΣ. Κ. Αηιιινίοι•: Λujiί•L'ινΟιις (μίυιι; !ον) 

Πίιατη 2. ΑΠΟΛΛΩΝ. Γ. Σφυής: Ειrί>jγηιτη Οωιτιιφιzιιύ Οίμuτος 

Πιιιιιιοzπ�j 3. ΑΛΚΥΩΝ. Α\'Τ. Πιι;τανιωτuιτιi;rοι•ί.οc: Η Αιτzητιz�j 

Διι·τι'ι1ιι 6. ΑΘΗ:--:Α. Σ111τ. Πιι:τιιjiuιτιi.είου: Ο Μι•ιττιzιομιiς τι,ν μωιιίωνιι 
Τι_ιίτη 7. Ι ΙΛΙΟΣ. ΕυΊιωίι:ς μιiνιι '{llι τu μίί.η τηc οτιιιίc 

ΊΊτιίυτη 11. ΑΜΜΩΝΙΟΣ ΣΑΚΑΣ. Γ. ΓωννιιΜzης: Σzι'ψι:ι:: ι:;rί της Μι,ιιτιr.ιίς 

Δι,\ιωr.ιιί.(11.c τη:: Ε.Π. Μ:τί.ιιjiιίτοzυ (μίυιιc 2ι,ν) 
Πίιι:ττη ll. ΛΡΤΕΜΙΣ. Μ. !3ιί'(ω: Ειιτu'{<ιφj ιτων TU\'TL'l<T/lti. 

Tι!\'Tl'l%11 ιι)ιωωί.ίιι (Μι'υοc 1/ Κιizί.ος Α) 

ΠιιιΗιοzπ·>j I ίJ. ΕΠ Ι ΚΟΥΙ)ΟΣ. Μ. Αi.ιιιrιιιiζοc: «Ο Πίναξ τιιι• Κίl)η»
Διι•τίιιιι 13. ΥΠΑ ΤΙΑ. ΙΞ. ,.ιιι Γ. Γυ,ιιφι1,'\η: Πιιυιιl'(Τίιωη τιιυ ουνι:ι'\L'ίιιl'. 

lιιί•νιιι: 2012. Εο1,rτιι1ιzί; ΠωJαhιiοι:ιc ιπον Αυ;ιuίιι zιιι ΣύΊzl'ιινιι Κιiομο 

Τυίτη 14. Ο!'ΦΕΥΣ. Ειrηj'(ψτη/οι•ζ�jτηοη ΟωιτιΗf,ιzιιίι Οι'μιηος 

Τιτιίιιτη 15. Α\1\1Ωί\'ΙΟΣ ΣΑΚΑΣ. Κ.Αντιιινίου: ΛιψιiυινΟος (μίι_ιιι; 2ιινJ 

(i(J 



Ιlι'μιπη 1(), ΑΠΟΛΛΩΝ. Ι'. ΣιΙ1u1\ς: ΕιΙΤΙJΊΙJΟΙ] OωΙJ(JφtZιJL1 Οι'μ((ω( 

Ιl(ψ((ΟΖlΊΙ Ιj 17, Ι ΙΜΙΞl'Λ ΤΟΥ Λ[)Υ Λ[ι Ομιi.ί1ι/ΖιJ;τ1j ;τίω; 

Διιιτι'uιι 20, ΛΘΙ ΙΝΛ. 1'. Κι:φιιλ()ιΊ,Ίη: Ο ιίνΟu111πιJ; 

Τuίτη 21 , ΗΛΙΟΣ. Ε1111\ΊJJΙΙΙJ/ΙΤι1ζ1jτψη1 Οι:ιΗΙ<ΗfιLΖιJιi Οι'μ1ιτιJc 

Τπ(ιuτη 22, ΑΜΜΩΝΙΟΣ ΣΛΚΑΣ. Γ. Γιιιννω)ιίzηc: Σzι'ψι:ιc ι·;τί τη; ι\fι,ιπωίc 

Διι)ιιιικιιJ.ιΊις τηc Ε.ΓΙ. Μ;τλ1ιj\(ιτ1Τzι1 ( μι'ιJιJς 3ιJν) 

Ιlι'μ;ττη 23, Al'TEM ΙΣ. Μ1ψίιι ΙJ1ίγω: Εξπ1ίί:ιJντ11c την Τυντιιιzιj Ι Ι1ιιι1ίιΊιJοη. 

Τ1ιντuιz1j Διί)ιωz11λί1ι, Mι'LJ()C 2 

ll11u1ιozι:ι•1j 24, ΙΞΠΙΚΟΥΙ'ΟΣ. Στ. Τ(ωις: Ψι,1.1\c z1ίΟ1ψοιc 

Τιιίτη 2S, ΟΙ'ΦΕΥΣ. Ειοιjγηοη/οιιζιjτηοη Οι:ιιΙΤ()φtz()ιi Οι'μιιτιJc 

Τι:τιίυτη 29. ΑΜΓνΙΩΝΙΟΣ ΣΛΚΛΣ. Κ. Λντ111νί()tΙ: Πι υί i!l11'l'lιΊ1j111,,1c 

Ιlι'μπτη 1, 

ll1ψ1ωzι:ι11j 2, 

Δι:υτι'υιι 5. 

Τuίτη (), 

Τι:ηΊυτη 7. 

Πέμπτη ι-:, 

Π1ιυ1ωzι:ι11j 1J, 

Δι:ι1τι'ιι1ι 12,

Τuίτη 13,  

Τπ(ψτη 14. 

Ιlι'μπτη 15, 

ΑΙ'ΤΙΞΜΙΣ. Μ. ΙJιίγιυ: ΝΤΛΣΑ ΜΑΧΛΒΙΝΊΊΛ (l);ιs Μ,1Ι1,11·ίιly,1) 

01 ΔIΞΚΑ ΘΙΞΙΞΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ- ΚΑΛΙ (K_lj: 11 Λιωνιιiτι1τ11 ωυ Χι�ιiνιΗ'. 

1-1 Λ1ιτuι'ίιι zω ιJ ιι;τ"1η 1μj1ιJί.ι1ψιic n1ς Θι:ιΊς. Τιι1τιιιz1j ΔιιΊω1z11ί.ίιι, ί\'Ιι'υ"c 3

ΛΛΚΥΩΝ. Ν. Χ1ιυι1z1Ίzος: Ο φιλιiοιιφ()ς ΜιΊΙΤτη;

ΑΘΗΝΑ. Στ. Τιίz1ις: Πι:υί ψιιχιj;

Ι ΙΛΙΟΣ. ΙΞuγιωίι:; μιiνιJ γιιι τ1ι μι'λη της οωιίς

ΛΜΜΩΝΙΟΣ ΣΑΚΑΣ. Γ. Γι1ιννωΊιίzι1ς: Σzι'ψι:ιc ι:;τί τ11c ,\/ιιιπωί� 

Διι)ιωκιιλ(ιις της ΙΞ.Ιl. Μ;τλιιj\ιίτοzι1 (μι'ιιοc 4ιJν) 

ΑΠΟΛΛΩΝ. Γ. Σι/Ιιιι\;: Ειοιjγηοη 01,J11ιJφιzιJL1 Οι'μωιJ; 

ΕΓΙΙΚΟΥl'ΟΣ. 1'. Κι:φιλ"ιΊίΊηΙΘ.Θι:ι>ψίνιJι1;: Ο Γz1ιίπ 111; 111Ί11τηc (μι'ιιιJ; 2ιJνJ

ΥΓΙΑΤΙΑ. ll[)ιJ/1ιJλ1j Ι'ΊιJΖψιιντι'υ/ ΙΤιιζιjτηΙΤη: 

Ο Γι:ι,ιιJγως Γι:μι11Τ1iς-Πλ1jΙΙ111ν zιιι η Ιωλιzιj Λνιιγι'ννηl!η 

ΟΙ'ΦΕΥΣ. Ειοιjγηοη/οuζιjτψ111 ΟιΊΗΤιιφzιJιi Οι'μιιτιJc 

Αi'ν!ΜΩΝΙΟΣ ΣΑΚΑΣ. Κ. Αντ111νίιJt1: Ο ιιιιιΟμιi; Ε;ττιί 

Αl'ΤΕΜΙΣ. i'ν!. ΙJ(ιγιιι: ΤΑΙ'Α (Τ_Γ_): 1-1 Διiνιιμη τ"υ Λιi'(ιιι, zιιι η Σι111;τιj 

((Ι,(ψωιι οτ"υς ιjχιJυς. Τω'Ίυιzιj ΔιιΊω1zιιi.ίιι. Μι'ι)()ς .J 

ΠιιιΗωzι:ι11j 16. ΛΛΚΥΩΝ. ίνl. ΙJοιιτοίν"ς: Η Ατυιι;τ1iς τιη, Μυοτιzιl!μοι• 

Δι:ιιη'uιι 19, ΑΘΗΝΑ. Ν. l3ούζιις: Η οχωη τ,JL, νι:υυιzοιΊ μιιc οι1οηjμιιτ"c 

Τυίτη 20, 

ΤπιΊυτη 21. 

μι: το ι:νι:υγιΊ<ιzιi μιις ιίτιηω 

ΗΛΙΟΣ. Εισ1jγηοη/ουί:1jτηοη Οι:οi!οφιzοιΊ Οι'μιιΤ<Jς 

ΑΜΜΩΝΙΟΣ ΣΑΚΛΣ. Κ. Αντωνίου: Τιι Εί.ευοίνιιι ίνlι1οτιjυιιι 

Ιlι'μ;ττη 22. ΑΠΟΛΛΩΝ. Γ. Σιjjιη\ς: Ειοιjγηοη Οι:ιΗJιJφz,ιιΊ Οι'μιιωc 

Ιlιιι1ιωzι:υ1j 23. ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ. Κων. Σελίμης: 1-1 Μι:οιiτη; 

Δι:ιrτι'ι1ιι 26, ΥΠΑ ΤΙΑ. Γ. Σι/1υ1\ς: Η π1ψι:ίι1 ι:ν1iς Οαiοοψ1υ ιπην Θι:οοοφzιj Ετωυι:ίιι 

Τυίτη 27, ΟΡΦΕΥΣ. Εισ1jγηπη/πυζ1jτηοη Οωποφz"ιΊ Οι'μιιΤ<J; 

ΤπιΊυτη 2R. ΑΜΜΩΝΙΟΣ ΣΛΚΑΣ. Γ. ΓιιιννωΊι'ιzης: Σzι'ψrι; c;τί της .\Ιι•ιπικψ 

Διι)ιιιιχιιλfιις της Ε.Π. Μ;τλ1ιj1ιιτΟ%\Ι (μι:υο; 5ον) 

Γlι'μmιι 29, ΑΡΤΕΜΙΣ. Μ. ΙJάγιιι: ΛΑΛΙΤΑ Tl'IΠOYIJA ΣΟΥΝΤΛΙ'Ι

(L,ιlit_ ΤΓi11ιιι,ιSι111ιli1Γ_): Το Κιιλλοc των τιJLι,11' Κ1iομ11>1' zιιι η Ομιψ<rιιί 

της ιιγνιjς Α1'10,ηψης. Τιι1'1ι1ιz1j ΔιίΊιιοzιιλί<ι. Μέυ", 5 

Πιιυιωzrυιj 30, ΑΛΚΥΩΝ. Γ. Γz1\υγz1ις: Ο μύΟοc οτην ψιλοιωιrίιι 



ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΣΤΟΑ «ΚΑΒΕΙΡΟΣ», ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΙΙΟΛΗ 

ΙΑ.1'-ΙΟΥ r\ΡΙΟΣ 
Κι-ι>ιιωi 1�. Η :τι_ΗrJτη σι11·ι'ι1-τψ1η το 2012 'Κo,r1j ,rίτα; 
Οιιιi.ίu \1επιιψί-zωοη ι.ω μπενοιίψωοη ΛIΤΣΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 
29 1 2ί112 f-.:ι• ι_nιωi 
Κι·ι_nιωi 29. Λ. \Ιω•ι�ι1γι'νη: Η Πηι•μιηιι.ιiτητιι οτην Τι'zνη. τιJL' \V;1ssilγ K,ιnιli11sk)' ι.ω 
ωι• Jι>Ιιaηηι.:s Ιιιι.:η 

ΦΕΒΡΟΥ r-\ΡΙΟΣ 
f-.:ι•ι�ιιωj 12. \1. Ιlιι:τιιιΊι>:ωί-i.ιη•: Τι ιίνuι ιιί.1jΩωι 
Πuι�ιωι.ιι•1i 17. Ει,ι�ηi τη; Ημέι�ιι: τιJL' Aύl'ar 
Κι•ι_ηιωi 19. Δ. Χιιτ�ηιι,κιι.είμ: Οι ιΊη1ιιι>ι1ι_1γιι.ι'c οιιοίι: οτο έι_1γο ωιι Ιlιψιrιi

ι�ιιJL1 

Ι\·!ΑΗΙΟΣ 
Κι•ιJιιωi ..\ 3 2(]J 2 Κιιι�ιιιι.1j ..\. Λ. Μιη•ι�σιένη: Η Ωεοοοιrωi οι.ι'φη οτην ι·,rιφi μιις
ΙR 3 2012 Κιιι_,ιυι.ή lfl. Αη. Ιlιη1υ1·ιίυιι;: Θωοοqιι.ιi Οέμιι 

ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΣΤΟΑ «ΜΙΝΩΣ», ΚΡΗΤΗ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
Ατοιιιι.ιi: ι.ω ι>ιιωΊιι.ιi: uοτυοi.ι>γιι.ιi; :τι_Η1'{1_1ιψμωιομιiς ι.ιιι :τπυι,ψι'νο 

ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΣ 
Ιιηι_ηι.1j ι.ιιι Ο(ι_>ιι:τείε: 

ΜΑΙ JΤ!ΟΣ 
Βίο; φi.ι1οοιrιι.ιi: 

ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΙΙΙ>ΟΚΙ>JΣ», 

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 

ΙΑΝΟΥΑΙJ /ΟΣ ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΣ/ΜΑΡΤΙΟΣ 
Ει_>'(UΟίι-; πί τι 1ι1 /1ιΙ1i.ί()υ τη; Ε.Π. 1;τi.ιιΙ1ιί.τ-,.:ου. "/ Ι Φωνιί της 2.'ιγιίς" 

Πuρuzuί.ούμε τους συνδρομητές του περιοδιzού ΙΛΙΣΟΣ νu μερι
μνούν τu.zτι:,,.ύ. γιu την εξόφί.ηση της εηiσιuς συνδρομ11� τους, η 
ο:-τοίu. u.νέρzτετuι στο ποσό των 15ευρόJ (Δηλuδ11 4 τεύzη ετησίως 
σι:ν τuzυδρομιzά έξοδu). Αν διαμένετε στην επuρ;,:ίu, μπορείτε νu. 
ε:-τιzοινωνείτε με του; zu.τύ. τό;τους u.ντιπροσόJπου; μυς. 



Μεταξύ μας 

ΊΆ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 

Τα Γρuφείu του «ΙΛΙΣΟΥ» 
Βουκουρεστίου 25, u' όροφος, 
είναι ανοικτά κάθε ημέρα από 
19 .30 - 21.30, εκτός Σαββάτου 
και Κυριακ11ς. 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ-ΔΩΡΕΕΣ 

Παρακαλούμε όπως απο
στέλλετε με ταχυδρομι κ11 
επιταγιj προς: Περιοδικό 

« 1 Λ I Σ Ο Σ >>

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΊΊΟΥ 25, 

106,71 Αθήνα. 

Επίσης αποστέλλετε με τρα
πεζικιi επιταγιj μόνο εις: 
Θεοσοφικ11 Εταιρεία, Βου
κουρεσίου 25, 106 71, Αθιjνα 
11 με κατάθεση στον λογ/σμό 
Εμπορικιjς Τράπεζας: 
ΙΒΑΝ GR22 Ο 120 3380 
0000 0003 4 738 734 
BIC EMPOGRAA 

ΑΝΤΙΙΙΡΟΣΩΙΙΟΙ ΤΟΥ 

ΙΛJΣΟΥ 

Κεφαλλονιά: Γ. Διαμαντάτος 

τηλ.: 6ιJ4433 Ι 000 

ΖάκυνΟος: Παν. Βλuχό;τουλος 

Βόλος: Γ. Κουχουβίνος 

τηλ.: 6()46146763 
Κρψη: Σ. Βuσιλάχης 
τηλ. 6ιJ37005048 

Θεσ/νιχη: Γ. Βuφειάδης 

τηλ.: 23130 ι 6807 

Λαμία: Γ. Μουτάφης 

Τρίκαλα: Στ. Λιγάτσι;ως 

τηλ.: 6ιJ77679184/ 6ιJ44907479 

Πάτρu: Σ. Ιγγλέσης 
Ρόδος: Αντ. Βεργωηjς 

Σύρος: Π. Ζαρuφωνίτης 

Θράκη: Τρανο;τούλου Γεωργία 

κιν. 6976 48 84 48 

Κύ;τρος:Αθαν. Παπαδό;τουλος 

Τηλ. 00357-2465451 Ι (Οι%ίας) 

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στο περιοδικό Ιλισός, φέρουν 
την ευθύνη των αρθρογράφων για το περιεχόμενό τους και 
δεν λογοκρίνονται, ούτε απηχούν απαραιηiτως τις απόψεις 
του περιοδικού. 



ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: 

Στα Πόδια του Διδuσzάί.ου - Κρισναμούρτι ........................ 5€ 

Η Εξέί.ιξη τη; Μορφ11; zω τη; Ζω11; - Άννη Μπέζαντ .... )<(€ 
5€ 

Προοt'γγιση στην Πρuyματιzύτητu - Ν. Sri Rnn1 ................ 8€ 

Οι 13u0ί-πρε:: Όψει; τη; Ζω11ς - Ν. Sri Rnm ........................ 8€ 

Ε;τιi.0Ί11 Ιi.ιοοί- - τι5μο:: 1959-65. ΗSμο; 1966-70, 

Ηiμο; ΊΊ, 73,74. 75. 76. 7'1<,. Ηiμο; 1991. τ<iμος 1992. 

τόμο; 1993.1994 . .................................................................... 12€ 

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΆ 

ΚΛΑΣΙΚΑ ΘΕΟΣΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Zuni οτο Ε:-τιcι.υνu - 1 Ι Άί.ί.η Όιj1η του Θιινciτου - C.\V.Lcndbcatcr 

Δ ιu.τιϊJ,·vτu.ι στu. Y.f-VTQt Υ.6 βιβ}.ιο::rωλ1 ι'υ. Υ.u.ι 

στu. γ9u.cμι'υ. της Θ. Ε !Jο1JΥ.οιφωτίο11 25, 

Τ. Τ. 106 7 1 

Τη) .. +Fax. 210 3610961 

Τηλ. 210 3620702 

, 
Ταχυδρομική ή tηλεφωvική παραγγελία με αvηκαtαβολή 

li4 

ο 
, 

Τ., \Όιιu.τε;τωνυμο. .. .. .. .. .. ... ...... ... .. ... .. .. .. .. . .. ηι.εφωνο .............................. .

Οδός .................................. Αριθμός ......... Πόλη .................. Τ.Κ ............. . 



ΚΥΚΛΟΦΟΡΉΣΑΝ 

από τις Θεοσοφικ ,, ς Εκδόσεις 

W. LcaclbcateΓ

Σ' Εκείνους 
που Πενθούν 

1 

Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ 

Γιόγκα και Αποκρυφισμός 
( νΟολογια Εσωπρικη( Γνωοη::; )

EΓncst Woocl 

Οι Επτά 
Κοσμικές Ακτίνες 

SiΓ dwin AΓnolcl 

Το Φως της Ασίας 

Ταχι,hρομιχή ιi τηλεφωνική παραγγελία με αντιχαταβολιi
Γιογκιt κω Λ;τοκρι 14 ισμιiς ................................................................... 30(, 
Σ. Εκεινοt1( ;rοι1 ΠενΟοίtν......................................................................... '
Οι 1.Ξ;τΤ<ί Κοοιιικf( Λκτινε::: ...................................................................... 16 =
Το Φως της �\σιι�ς .................................... . .................................... ι)(' ι't



C. W. LEADBEATER

ΑΟΡΑΤΟΙ ΒΟΗΘΟΙ 

• Γlοιοι είναι οι Αορατοι ΒοηΟοί:

• Σε :τοιο χοuιιιχο :τε ίο ιινηχουν αυΗί

τα όντα :τοι• βοηΟούν ζωντανού; χcιι νο:ροίι;:

• ΠύJ; ερμηνεύνται οι ανεξη'{ητες ε:τεμβαοει;

α6ρατων όυνάμεων σε ιιJρε; χινbύνοιι:

• Πώ� ερμηνεύεται το qαινόμενο

των εμqανισεων :τροσqιλών νεχρuJν

1j ω.ί.ων 6ντων :του :τροε ιbο:τοιούν

zαι οιίJζουν ορισμένοι•; ανΟ(_)ύJ;τοι•;

α:τ6 Ι1έβαιη χατcωτροq1j:

« ... Προτοι; το μtγ(ι.λο κι;μα του ιJλισμοιί μ(iς σκεπ(ί.σει 
κω μυ.ς περιορ(σει, ο ο.(5ρατος Κ(5σμος Οεωροι5ταν ως η πη
y1j κά.Οε βωjΟει(J.ς προς τον άνΟρωπο. 'Ολες οι ευχ(iριστες 
ιστορ{ες τω11 r'>a1.crr5ρων παρο.c)(5σι ωJΙ ... ο.πο(JΕΙκιιι5ετ(J.ι πως 
δr·ν ήταν cυrtλε(ς και ασ1jμ(J.ντες ()εισιδ(J.ψον(ες, 6πως συ
ν1jθως αποκαλοι,ντυ.ι. Λλλri ότι υπ(iρχει μω ;τρ(J.γμ(J.τικ1j 

και επιστημοJΙικιj βάση ... 
» ... EγuJ που τuΎρα σ(J.ς γρ(ί.crω (1./Π(ί. τα λ(5γω, σας μιλοJ 

για πψί.yματ(J. που μοι1 ε(JΙω yνωστci γι(J. περισσ(5τιρ(J. υ..π(5 
40 7..ρr5νιυ., και ποιι τυΎρο. ε(νω πιο (1.ληΟιν(i κυ..ι σημαντικr1.. 
για μ{να, υ..π · r5, τι τυ.. O{μ(J.TU. του υλικοι5 Κ(5σμου ... » 

CΌ W. Lcι1ιlhc,ιtcι·, 1 <-J2� 

ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
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