ANNIE BESANT

ΑΝNΙ ΓΟΥΝΤ ΜΠΕΖΑΝΤ
Η Άννι Γουντ Μπζηαντ ιταν Αγγλίδα ςυγγραφζασ και πρόεδροσ τθσ Θεοςοφικισ
Εταιρείασ τθσ Ινδίασ. Γεννικθκε ςτο Λονδίνο το 1847. Υπιρξε βακιά κρθςκευόμενθ,
κακϊσ είχε ανατραφεί ςε χριςτιανικό περιβάλλον και παντρεφτθκε ςε πολφ νεαρι
θλικία τον πάςτορα Μπζηαντ. Ωςτόςο, θ ηωι μαηί του υπιρξε αφόρθτθ, με
αποτζλεςμα να τον εγκαταλείψει, ανακεωρϊντασ παράλλθλα τισ απόψεισ τθσ για
τθν κρθςκεία.
Η ζμφυτθ κλίςθ τθσ ςτθν ρθτορικι και τθν ςυγγραφι τθν οδιγθςε ςτο επάγγελμα
τθσ δθμοςιογράφου, ενϊ αςχολικθκε και με τθν πολιτικι ωσ ζνκερμθ ςοςιαλίςτρια
και αφοςιωμζνθ οπαδόσ του εργατικοφ κινιματοσ. Για μια εποχι υπιρξε και πρόεδροσ του Κόμματοσ του Κογκρζςου. Ωςτόςο, ζνα μεγάλο μζροσ των προςπακειϊν
τθσ το αφιζρωςε ςτθν πολιτικι και κοινωνικι αναμόρφωςθ των Ινδιϊν, πρωτοςτατϊντασ ςτουσ αγϊνεσ για τθν προςταςία των δικαιωμάτων των αυτοχκόνων Ινδϊν
και Σιναλζηων ενϊ ιταν και θ πρϊτθ γυναίκα που εξελζγθ πρόεδροσ τθσ Εκνικισ
Ινδικισ Αντιπροςωπείασ.
Η προςφορά τθσ υπιρξε ανεκτίμθτθ όςον αφορά ςτθν δθμιουργία ενόσ ςθμαντικοφ
αρικμοφ ςχολείων και ιδρυμάτων, μεταξφ των οποίων ςυγκαταλζγεται και το
ςθμερινό πανεπιςτιμιο του Μπεναρζσ.
Κάποτε ο διευκυντισ τθσ εφθμερίδασ που εργάηονταν τθσ ανζκεςε να γράψει ζνα
άρκρο για τισ μυςτικζσ διδαςκαλίεσ τθσ Μπλαβάτςκι. Το γεγονόσ αυτό αποτζλεςε
και τθν αρχι μιασ μακράσ εναςχόλθςθσ με τισ αρχζσ τθσ Θεοςοφίασ, ςτθν οποία και
προςθλυτίςτθκε αργότερα. Η ίδια ςυναντικθκε με τθν Μπλαβάτςκι το 1889, ενϊ
υπιρξε και θ τελευταία μεγάλθ μακιτριά τθσ. Μετά το κάνατο τθσ Ζλενασ Π. Μπλαβάτςκι το 1891, ανζλαβε τον ζλεγχο του εςωτερικοφ τμιματοσ τθσ Θεοςοφικισ
Εταιρείασ αλλά όταν θ εταιρεία διαςπάςτθκε, δθμιοφργθςε ξεχωριςτι ομάδα μαηί
με τον βρετανό κλθρικό και διορατικό Τςαρλσ Λιντμπίτερ, ο οποίοσ είχε αναλάβει
τθν κζςθ του γενικοφ γραμματζα του Ευρωπαϊκοφ τμιματοσ. Το 1897 διαδζχκθκε
τον ςυνταγματάρχθ Όλκοτ ςτθν προεδρία τθσ Θεοςοφικισ Εταιρείασ που ζδρευε
ςτο Αντιάρ των Ινδιϊν.

Το 1911, θ Άνι Μπζηαντ ίδρυςε το «Τάγμα του Αςτζρα», για να μεταδοκεί μζςω
αυτοφ το κιρυγμα του Κριςναμοφρτι. Πολφ ςφντομα το «Τάγμα του Αςτζρα»
απζκτθςε μια τεράςτια περιουςία από τισ δωρεζσ των μελϊν του. Αλλά το 1929, ο
Κριςναμοφρτι, ςε μια ομιλία που ζκανε ςτθν Ολλανδία και ςτθν οποία ςυμμετείχαν
3000 πιςτοί, διζλυςε το «Τάγμα του Αςτζρα» και επζςτρεψε τθν περιουςία του
ςτουσ δωρθτζσ. Συγχρόνωσ διλωςε ότι δεν πρζπει να υπάρχουν οργανιςμοί που να
κακοδθγοφν μζςα από κάποια ςυςτιματα τουσ ανκρϊπουσ ςτθν ανακάλυψθ τθσ
αλικειασ.
Τότε, παρουςιάηεται και το πρϊτο ςχίςμα μεταξφ των κεοςοφικϊν εταιριϊν, κακϊσ
θ τθσ Γερμανίασ δεν δζχτθκε τον Κριςναμοφρτι. Αργότερα ο ίδιοσ, μετά τον κάνατο
τθσ Μπεηάντ, διλωςε ςτον δθμόςιο τφπο ςτισ 26/11/1931 ότι «ζχαςα κάκε τζτοια
παραίςκθςθ και αιςκάνομαι πολφ καλά ότι είμαι τόςο λίγο μεςςίασ όςο και εςείσ ο
ίδιοσ».
Τθν χαρακτιριςαν ςαν » διαμαντζνια ψυχι «, μια ψυχι με πολλζσ πλευρζσ ςαν
διαμάντι. Ήταν μια ιςχυρι προςωπικότθτα με μεγάλθ ζφεςθ για πνευματικι ηωι.
Ενζπνευςε χιλιάδεσ ανκρϊπουσ για πνευματικι ηωι ς’ Ανατολι και Δφςθ. Ζγραψε
περί τα 330 βιβλία.

