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Η

λέξη “ψυχή”, είναι συνώνυμο της πνοής , του ανέμου, της ζωής και
της κίνησης. Πνέει και ωθεί, ζωογονεί και κινεί.
Η έννοια “ψυχή” συνδέεται με την ικανότητα του ανθρώπου

να συνειδητοποιεί πράγματα που δεν είναι ορατά αλλά όμως είναι

πολύ πιό σημαντικά από αυτά.
Η ψυχή, πολύ περισσότερο από το σώμα, ταυτίζεται με την ουσία του ανθρώπου.

Η πορεία κι η εξέλιξή του σχετίζονται με τα ταξίδια της ψυχής τόσο στους αρχαίους
μυστηριακούς πολιτισμούς όσο και στους σημερινούς της ψυχαγωγίας.
Στα αρχαία χρόνια η ψυχή ήταν βίωμα που σε οδηγούσε ο μάγος ή ο σαμάνος για
να την κάνει υγιή ζωντανή, δυνατή και με πεπρωμένο. Η πεταλούδα και η μέλισσα
όπως και το χελιδόνι, το κολυμπρί ακόμη και ο αετός έγιναν σύμβολά της.
Αργότερα η θρησκεία την ονόμασε Ινάννα, Περσεφόνη, Κόρη ή και Μητέρα.
Ασχολήθηκε με την κάθαρση, ανάταση και ανάσταση της ψυχής κι έτσι η περιπλάνηΤα παραμύθια ονόμασαν την ψυχή Χιονάτη, Αλίκη, Κοκκινοσκουφίτσα, Ωραία
Κοιμωμένη, Νεράιδα, Ντάμα και Πριγκίπισσα και την έκαναν γνώση ελκυστική για
τα παιδιά και όμορφη για τους γέροντες. Οι καλλιτέχνες την ζωγράφισαν ή την σκάλισαν σε χιλιόχρονα μοτίβα, όλα προσιτά και ανοιχτά στην ανθρώπινη συνείδηση –
ανάλογα με την ανάπτυξή της.

συνεχόμενα χρόνια
έκδοσης του περιοδικού Νέα Ακρόπολη συνεχίζουμε
να αναζητούμε τη

Η φιλοσοφία ανέλαβε να την αποσυμβολίσει, να την ερμηνεύσει και να
την θέσει σαν βάση της ευτυχίας και ευδαιμονίας του ανθρώπου. Η αρετή έγι-

Μετά από 37

editorial

ση, το καλό και το κακό έγιναν οι μάχες της ψυχής.

νε

το όπλο της, η δικαιοσύνη ο στόχος της κι η ομορφιά η έκφρασή της. Ο Πλάτωνας,

φιλοσοφική λίθο…

ο Αριστοτέλης κι όλοι οι διάδοχοι του Σωκράτη άφησαν παραδείγματα ψυχής με όσα

Όλα τα παραπάνω

έγραψαν και κυρίως όσα έπραξαν στη ζωή τους.

δεν αποτελούν

Τους τελευταίους 2 αιώνες ανέλαβε την ψυχή η επιστήμη. Έτσι γεννήθηκε η επι-

πλέον για μας δια-

στήμη της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας. Ο Φρόιντ θα πει για το συνειδητό και

νοητικές αλήθειες,

ασυνείδητο κι ο Γιούνγκ για το συλλογικό ασυνείδητο, τα αρχέτυπα και τους μύθους.

αλλά έναν τρόπο

Έτσι η επιστήμη ερεύνησε επιστημονικά την ψυχή, τη σχέση της με το σώμα και τη

ζωής, που βελτιώ-

σχέση της με τον νου. Όσα δεν κατάφερε να εντάξει στην ψυχολογία τα ονόμασε πα-

νει καθημερινά τον

ραψυχολογία.

εαυτό μας και τον

Και κάτι ακόμη που όλοι νοιώθουμε: Η ψυχή ενώνει. Ενώνει το σώμα μας με τον
νου μας, εμάς με τους συνανθρώπους και όλους μας με την φύση και το θεό. Για λίγο
χρόνο ή για πάντα. Ανάλογα αν η ψυχή είναι θνητή ή αθάνατη..!

κόσμο.
Το αλχημικό έργο
βρίσκεται σε εξέλιξη…

επιστημονικά

νέα

και άλλα...
Εκεί που η
επιστήμη
συναντάει
την εσωτερική
φιλοσοφία

Κβαντική θεωρία: Η
ψυχή περνά σε άλλο
σύμπαν μετά τον θάνατο
Ένα βιβλίο με τίτλο: Βιοκεντρισμός: Πώς η ζωή και η συνείδηση είναι τα κλειδιά για την κατανόηση της φύσης του
Σύμπαντος έχει γίνει δημοφιλές στο Διαδίκτυο, επειδή περι-

διδάσκει ότι η ζωή και η συνείδηση είναι θεμελιώδεις στο σύμπαν. Πιστεύει πως η συνείδηση δημιουργεί το υλικό σύμπαν
και όχι κάτι άλλο πέρα από αυτή.
Ο Lanza επικεντρώνει την αιτιολόγηση της θεωρίας του
στην ίδια τη δομή του σύμπαντος, τους νόμους της φυσικής
και τις δυνάμεις και τις σταθερές που διέπουν το σύμπαν, που
φαίνεται να προάγουν και να έχουν τελειοποιηθεί για τη ζωή,

έχει την αντίληψη ότι η ζωή δεν τελειώνει με τον θάνατο του

πράγμα που σημαίνει ότι η νοημοσύνη υπήρχε πριν την ύλη.

σώματος, αλλά μπορεί να διαρκέσει για πάντα με τη μετανά-

Ισχυρίζεται επίσης ότι ο χώρος και ο χρόνος δεν είναι αντι-

στευση της ψυχής.

κείμενα ή πράγματα, αλλά μάλλον εργαλεία της νόησης των

Ο συγγραφέας του βιβλίου, ο επιστήμονας Δρ. Robert

όντων.

Lanza, που ψηφίστηκε από τους τους NY Times ως ο 3ος πιο

Ο Lanza υποστηρίζει ότι κουβαλάμε και μεταφέρουμε τον

σημαντικός εν ζωή επιστήμονας, δεν έχει καμμία αμφιβολία ότι

χώρο και τον χρόνο γύρω μας, όπως η χελώνα μεταφέρει το

κάτι τέτοιο μπορεί να είναι πιθανό.

καβούκι της. Αυτό σημαίνει ότι όταν το κέλυφος αποκολληθεί

Εδώ και καιρό ο Lanza είναι γνωστός στην επιστημονική
κοινότητα για τις προηγμένες μεθόδους που χρησιμοποιεί και

από πάνω μας (ο χώρος και ο χρόνος), εμείς εξακολουθούμε να
υπάρχουμε.

είναι ειδικός στην αναγεννητική ιατρική και επιστημονικός δι-

Η θεωρία υπονοεί ότι δεν υπάρχει θάνατος της συνείδησης.

ευθυντής της Advanced Cell Technology Company. Είχε κάνει

Υπάρχει μόνο η σκέψη του συνειδησιακού θανάτου, επειδή οι

εκτεταμένες έρευνες στο παρελθόν πάνω στα βλαστικά κύττα-

άνθρωποι ταυτίζονται με το υλικό τους σώμα. Πιστεύουν ότι

ρα και πολλά επιτυχημένα πειράματα σχετικά με την κλωνο-

αφού το σώμα πρόκειται να χαθεί, αργά ή γρήγορα, το ίδιο θα

ποίηση απειλούμενων ζωικών ειδών.

γίνει και με τη συνείδησή τους. Εάν το σώμα δημιουργεί τη συ-

Πριν λίγα χρόνια άρχισε να ασχολείται με τη Φυσική, την
Κβαντομηχανική και την Αστροφυσική. Από αυτό το εκρηκτι-

νείδηση, τότε η συνείδηση θα εξαφανιστεί μαζί με τον θάνατο
του σώματος.

κό μείγμα επιστημών προέκυψε η νέα θεωρία του Βιοκεντρι-

Αλλά αν το σώμα λαμβάνει τη συνείδηση με τον ίδιο τρόπο

σμού, που ο καθηγητής επικαλείται από τότε. Ο Βιοκεντρισμός

που η καλωδιακή τηλεόραση λαμβάνει τα δορυφορικά σήματα,

τότε φυσικά η συνείδηση δεν τελειώνει

επιστημονικής φαντασίας H.G. Wells, ο

με τον θάνατο του υλικού περιβλήμα-

οποίος αναφέρθηκε σε αυτούς το 1895

τος. Στην πραγματικότητα, η συνείδηση

στην ιστορία του «Η πόρτα στον τοίχο».

υπάρχει έξω από τους περιορισμούς του

Μετά από 62 χρόνια η ιδέα αυτή εξε-

χρόνου και του χώρου. Είναι σε θέση να

λίχθηκε από τον Δρ. Hugh Everett στη

είναι οπουδήποτε: στο ανθρώπινο σώμα

μεταπτυχιακή του διατριβή στο Πανε-

και έξω από αυτό. Με άλλα λόγια είναι

πιστήμιο του Princeton. Η βασική του

μη εντοπισμένη, κατά τον ίδιο τρόπο

διατύπωση είναι ότι σε κάθε δεδομένη

που τα κβαντικά αντικείμενα είναι μη

στιγμή ο κόσμος χωρίζεται σε αναρίθ-

εντοπισμένα, όπως αναφέρει το strange.

μητα παρόμοια αντίγραφα, τα οποία την

Ο Lanza πιστεύει επίσης ότι υπάρ-

αμέσως επόμενη στιγμή εξελίσσονται

χουν ταυτόχρονα πολλαπλά σύμπαντα.

διαφορετικά και χωρίζονται με τη σει-

Σε ένα από αυτά το σώμα μπορεί να εί-

ρά τους σε άλλα. Σε ορισμένους από αυ-

ναι νεκρό, ενώ σε κάποιο άλλο να συ-

τούς τους κόσμους που μπορεί να είστε

νεχίζει να υφίσταται απορροφώντας τη

παρών, μπορεί να διαβάζετε αυτό το άρ-

συνείδηση, που μεταπήδησε σε αυτό το

θρο σε ένα σύμπαν και σε άλλο να βλέ-

σύμπαν. Αυτό σημαίνει ότι η συνείδηση

πετε τηλεόραση.

δεδομένα οι επιστήμονες κατάφεραν

κάποιου που πεθαίνει, ταξιδεύει μέσω

Ο κινητήριος μοχλός για αυτές τις

να συνθέσουν τον πιο ακριβή χάρτη

ενός τούνελ και καταλήγει όχι στην κό-

εκδοχές είναι οι πράξεις μας, εξήγησε ο

του κοσμικού μικροκυματικού φόντου,

λαση ή στον παράδεισο, αλλά σε έναν

Everett. Αναλόγως με τις επιλογές που

που λέγεται επίσης κοσμική ακτινοβο-

παρόμοιο κόσμο με αυτόν που κάποτε

έχουμε για να κάνουμε κάτι, το σύμπαν

λία υποβάθρου, που οφείλεται στο Big

κατοικούσε, αλλά αυτή τη φορά ζωντα-

χωρίζεται σε όλες αυτές τις διαφορετι-

Bang και υπάρχει μέχρι σήμερα. Από αυ-

νή. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται

κές περιπτώσεις.

τόν τον χάρτη διαπιστώθηκε επίσης ότι

Στη δεκαετία του 1980 ο Andrei

το σύμπαν έχει πολλές σκοτεινές εσοχές

Linde, επιστήμονας από το Ινστιτούτο

που αντιπροσωπεύονται από μερικές

Αυτή η ελπιδοφόρα, αλλά εξαιρε-

Φυσικής του Lebedev, ανέπτυξε τη θεω-

τρύπες και εκτεταμένα κενά.

τικά αμφιλεγόμενη θεωρία μεταξύ της

ρία των πολλαπλών συμπάντων. Σήμερα

επιστημονικής κοινότητας, έχει πολλούς

είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του

Mersini-Houghton του Πανεπιστημίου

αυθόρμητους υποστηρικτές, όχι μόνο

Στάνφορντ. Ο Linde εξήγησε: το Διά-

της Βόρειας Καρολίνας με τους συνερ-

ανθρώπους που αναζητούν μια ελπίδα,

στημα αποτελείται από πολλές διαστελ-

γάτες της υποστηρίζει πως οι ανωμαλίες

αλλά και ορισμένους γνωστούς επιστή-

λόμενες σφαίρες, οι οποίες με τη σειρά

του μικροκυματικού κοσμικού υποβά-

μονες. Είναι οι φυσικοί και οι αστροφυ-

τους δημιουργούν παρόμοιες σφαίρες

θρου υφίστανται λόγω του γεγονότος

σικοί που συμφωνούν με την ύπαρξη πα-

και ούτω καθεξής έως το άπειρο. Απέ-

ότι το σύμπαν μας επηρεάζεται από

ράλληλων κόσμων και που προτείνουν

χουν μεταξύ τους εντός του σύμπαντος

άλλα γειτονικά σύμπαντα. Οι τρύπες και

τις θεωρίες για τα πολλαπλά σύμπαντα.

και η κάθε μια δεν γνωρίζει την ύπαρ-

τα κενά στον χάρτη είναι άμεσο αποτέ-

Υπερασπίζονται αυτές τις θεωρίες και

ξη της άλλης, αλλά αποτελούν μέρη του

λεσμα των επιδράσεων των γειτονικών

πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν φυσικοί νό-

ίδιου φυσικού σύμπαντος.

συμπάντων στο δικό μας.

συνεχώς και απείρως.

Πολλαπλοί κόσμοι

μοι που απαγορεύουν την ύπαρξη πα-

Το γεγονός ότι το σύμπαν μας δεν

Η

θεωρητική

φυσικός

Laura

Ψυχή

είναι μοναδικό υποστηρίζεται από τα

Πριν αναπτύξαμε τις θεωρίες που

Ο πρώτος που αναφέρθηκε σε πα-

δεδομένα που έλαβε το διαστημικό τη-

δείχνουν πως υπάρχουν πολλές επιλο-

ράλληλους κόσμους ήταν ο συγγραφέας

λεσκόπιο Planck. Χρησιμοποιώντας τα

γές που θα μπορούσε να έχει η ψυχή,

ράλληλων κόσμων.

ώστε να μεταναστεύσει μετά τον θάνα-

σε αυτούς τους μικροσωληνίσκους, μια

κιμαντέρ Through the Wormhole του

το, αλλά μπορούμε να αποδείξουμε την

θεωρία που ονομάστηκε ενορχηστρω-

Science Channel: «Αν η καρδιά στα-

ύπαρξη της ψυχής; Υπάρχει κάποια επι-

μένη αντικειμενική μετατροπή (Orch-

ματήσει να χτυπά, το αίμα σταματά να

στημονική θεωρία που να επικυρώνει

OR).

ρέει στις φλέβες, έτσι οι μικροσωληνί-

Η Συνείδηση, ή τουλάχιστον η ανε-

σκοι χάνουν την κβαντική κατάσταση

Σύμφωνα με τον Δρ Stuart Hameroff,

πεξέργαστη πρώιμη μορφή της, θεωρεί-

τους. Η κβαντική πληροφορία εντός

οι επιθανάτιες εμπειρίες συμβαίνουν

ται πως είναι μια θεμελιώδης ιδιότητα

των μικροσωληνίσκων δεν καταστρέφε-

όταν οι κβαντικές πληροφορίες που βρί-

του σύμπαντος, σύμφωνα με τους παρα-

ται, δεν μπορεί να καταστραφεί, απλώς

σκονται στο νευρικό σύστημα, εγκατα-

πάνω επιστήμονες, που υπάρχει από την

διανέμεται και διασκορπίζεται στο σύ-

λείπουν το σώμα και διαλύονται μέσα

πρώτη στιγμή του σύμπαντος κατά τη

μπαν». Ο Robert Lanza προσθέτει εδώ

στο σύμπαν. Σε αντίθεση με την υλιστι-

διάρκεια του Big Bang. «Σε ένα τέτοιο

ότι όχι μόνο θα υπάρχει στο υφιστάμενο

κή προσέγγιση της συνείδησης, ο Δρ

σύστημα, η πρωτο-συνειδησιακή εμπει-

σύμπαν, αλλά ίσως υπάρχει και σε ένα

Hameroff προσφέρει μια εναλλακτική

ρία είναι μια από τις βασικές ιδιότητες

άλλο σύμπαν.

εξήγηση, που μπορεί ίσως να βασίζεται

της φυσικής πραγματικότητας, προσπε-

Εάν ο ασθενής αναβιώσει, συνέλθει

τόσο στην ορθολογική επιστημονική

λάσιμη από τις κβαντικές διαδικασίες

και η καρδιά του αρχίσει να χτυπά ξανά,

προσέγγιση, όσο και στην προσωπική

που σχετίζονται με τη δραστηριότητα

αυτή η κβαντική πληροφορία επανέρ-

διαίσθηση και εμπειρία.

του εγκεφάλου».

χεται πίσω στα μικροσωληνίσκους και

μια τέτοια αξίωση;

Η συνείδηση κατοικεί, σύμφωνα με

Οι ψυχές μας, στην πραγματικότητα,

ο ασθενής περιγράφει την εμπειρία του.

τον Stuart Hameroff και τον Βρετανό

αποτελούνται από το ίδιο υλικό με το

Και προσθέτει: «Αν ο ασθενής δεν

φυσικό Sir Roger Penrose, στους μικρο-

οποίο είναι κατασκευασμένο το σύμπαν

αναβιώσει και πεθάνει, είναι πιθανόν

σωληνίσκους των κυττάρων του εγκε-

και μπορεί να υπάρχουν από την αρχή

αυτή η κβαντική πληροφορία να μπορεί

φάλου, οι οποίοι είναι η αρχική τοποθε-

του χρόνου. Οι εγκέφαλοί μας είναι

να υπάρξει έξω από το σώμα, ίσως επ’

σία της κβαντικής επεξεργασίας. Μετά

απλώς δέκτες της πρωτο-συνείδησης

αόριστον, ως ψυχή».

τον θάνατο η κβαντική πληροφορία

την οποία ενισχύουν πράγμα που είναι

Η σύνδεση της συνείδησης με την

απελευθερώνεται από το σώμα, πράγμα

ενύπαρκτο στη δομή του χωροχρόνου.

κβαντική θεωρία εξηγεί πράγματα όπως

που σημαίνει ότι η συνείδηση την ακο-

Έτσι, πράγματι, ένα μέρος της συνείδη-

τις επιθανάτιες εμπειρίες, την αστρι-

λουθεί. Υποστηρίζουν ότι η αίσθηση της

σης, το άυλο, θα ζήσει μετά τον θάνατο

κή προβολή, τις εξωσωματικές εμπειρί-

συνείδησης είναι το αποτέλεσμα των

του φυσικού σώματος.

ες, ακόμα και τη μετενσάρκωση, χωρίς

επιπτώσεων της κβαντικής βαρύτητας

Ο Δρ Hameroff δήλωσε στο ντο-

να χρειάζεται να προσφύγουμε σε θρησκευτικές ιδεολογίες. Η ενέργεια της
συνειδητότητας μπορεί να ανακυκλώνεται εκ νέου σε διαφορετικά σώματα με
κάποιον τρόπο ή να υπάρχει έξω από το
φυσικό σώμα σε κάποιο άλλο επίπεδο
της πραγματικότητας ή να μεταβαίνει
σε ένα άλλο σύμπαν.
ΠΗΓΗ: http://www.kontranews.gr/
KOINONIA/239030-Deite-ti-leei-kbantike-theoriagia-ten-psyche-Poy-pegainei-meta-ton-thanato

ΠΑΡΑ-

β λές

Ή

για να
μαθαίνει κανείς με
την καρδιά και όχι
με το νου

ταν ένας σοφός δά-

θα εύρισκε την πεταλούδα, αλλά αν ο

σκαλος και ένας μα-

δάσκαλός του απαντούσε ότι ήταν ζω-

θητής του. Επειδή τα

ντανή, τότε θα έσφιγγε το χέρι του και

πάντα που έλεγε στον

θα σκότωνε την πεταλούδα, για να του

μαθητή του ήταν τόσο σοφά, θέλησε ο
μαθητής να τον δοκιμάσει, ώστε να τον
πιάσει κάπου αδιάβαστο.
Σκέφτηκε λοιπόν να πιάσει μια πεταλούδα με το χέρι του και να ρωτή-

αποδείξει ότι δεν ήταν και τόσο σοφός.
Έπιασε λοιπόν μια πεταλούδα και,
αφού την έκλεισε στον καρπό του, ρώτησε τον δάσκαλό του: «Δάσκαλε τι
κρατώ στο χέρι μου;»

η δική του.
«Λοιπόν δάσκαλε, είναι η ψυχή μου
και τι είναι; Ζωντανή ή νεκρή;» ξαναρωτά ο μαθητής.
Απαντά ο σοφός δάσκαλος λέγοντας: «Από το χέρι σου εξαρτάται…».
Άρα η τύχη της ψυχής μας εξαρτά-

σει τον δάσκαλό του, τι κρατούσε και

«Την ψυχή σου κρατάς νεαρέ μου».

αν αυτό που είχε μέσα στον καρπό του

Σκέφτεται ο μαθητής ότι ο δάσκα-

ται αποκλειστικά από εμάς τους ίδιους.

ήταν ζωντανό ή νεκρό. Ήξερε επίσης

λός του έχει δίκιο. Η πεταλούδα είναι

Διότι τη σωτηρία της, την κρατάμε στο

ο μαθητής ότι ο δάσκαλός του εύκολα

μια ψυχή που θα μπορούσε να είναι και

χέρι μας.

Η 7η ΤΕΧΝΗ
Κείμενο: Δημήτρης Γακηλάζος, dgakilazos@filosofikilithos.website

Τ

ο θέμα της ψυχής έχει περίεργη προσέγγιση στον χώρο του κινηματογράφου. Συνήθως, συνδυάζεται με την απεικόνιση κάποιου είδους μεταθανάτιας ζωής ή, συχνότερα, με κάποια μελέτη πάνω στον ανθρώπινο ψυχισμό. Με την
πρώτη κατηγορία έχουμε ήδη καταπιαστεί σε προηγούμενο τεύχος. Σε αυτό, λοιπόν, θα επικεντρωθούμε στη δεύτερη.

Τι μπορεί να κρύβεται στο υποσυνείδητο; Τι μπορεί να έχουμε θάψει τόσο βαθιά που να το έχουμε κρύψει και από τον ίδιο τον

εαυτό μας; Και πώς αντιδρούμε όταν αυτό ξαναβγεί στην επιφάνεια;
Identity (2003)
Ένας δολοφόνος βρίσκεται λίγο πριν την εκτέλεση, για μια σειρά φόνων σε ένα μοτέλ. Ο ψυχίατρός του ανακαλύπτει ένα ημερολόγιο που μπορεί να αποκαλύψει τι ακριβώς συνέβη. Παράλληλα, βλέπουμε την ιστορία δέκα αγνώστων σε ένα μοτέλ, που προσπαθούν να ανακαλύψουν τι συμβαίνει, καθώς αρχίζουν να πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλο.
The Jacket (2005)
Ένας βετεράνος που, μετά από έναν τραυματισμό, παρουσιάζει κενά μνήμης, κατηγορείται για ένα φόνο που δεν θυμάται να
διέπραξε και κλείνεται στο ψυχιατρείο. Υποβάλλεται σε πειραματικές μορφές θεραπείας, κατά τη διάρκεια των οποίων η συνείδησή του μεταφέρεται στον χρόνο.
Shutter Island (2010)
Ένας αστυνομικός επιθεωρητής και ο συνεργάτης του ερευνούν την εξαφάνιση μιας ασθενούς από μια ψυχιατρική κλινική. Το
προσωπικό της κλινικής φαίνεται να προσπαθεί να εμποδίσει την έρευνα, ενώ ο επιθεωρητής φαίνεται να επηρεάζεται από την
ατμόσφαιρα που επικρατεί στο νησί.
The Ward (2010)
Μια νεαρή γυναίκα κλείνεται σε ψυχιατρική κλινική, χωρίς να θυμάται το παρελθόν της. Το κλίμα είναι εχθρικό, τόσο από το
προσωπικό όσο και από τις άλλες τροφίμους. Σύντομα εμφανίζεται ένα φάντασμα και, λίγο μετά, ασθενείς αρχίζουν να εξαφανίζονται.

«Οι άνθρωποι έχουν μια ψυχή που ζει για πάντα, ζει ακόμη και
μετά τη στιγμή που το σώμα έχει γίνει πια χώμα. Υψώνεται στον
καθαρό αγνό αέρα, πέρα από τα απαστράπτοντα αστέρια.»
Hans Christian Andersen, Η μικρή γοργόνα

Μια φορά κι έναν καιρό…
η ψυχή ταξίδευε στα παραμύθια

Κείμενο: Ρώμη Αλεξανδράκη, ralexandraki@filosofikilithos.website

Μ

ια αρχετυπική εικό-

ανθρωπότητας και αποτελεί μια ιστο-

νται ο ενθουσιασμός, οι κατακτήσεις, η

να και μια κλασική

ρία που στέκεται περήφανα δίπλα στον

λύτρωση και η αγάπη. Γι’ αυτό ίσως ένα

ανάμνηση εντυπω-

μύθο. Μέσα από απίθανες και μαγικές

παραμύθι μιλάει στον άνθρωπο κάθε

μένη στη συνείδη-

εικόνες με συμβολική σημασία το πα-

ηλικίας, κάθε εποχής και κάθε πολιτι-

ση κάθε ανθρώπου αποτελεί εκείνη του

ραμύθι χαρίζει μια ματιά στο συλλογι-

σμού. Προσφέρει ηθικά διδάγματα στις

παππού ή της γιαγιάς, που διηγείται

κό ασυνείδητο της εξέλιξής μας, τρέφει

παιδικές καρδιές που προσπαθούν να

παραμύθια στα εγγόνια. Δεν έχει τόσο

τη φαντασία, διδάσκει αλήθειες για τη

βρουν τη θέση τους σε αυτόν τον κόσμο

σημασία αν η ανάμνηση είναι αυτοβιο-

ζωή και τον θάνατο, και λυτρώνει από το

και υπενθυμίζει στους πιο ώριμους αν-

γραφική ή μη, ούτε αν το πρόσωπο που

υπαρξιακό άγχος.

θρώπους το νόημα της ζωής. Σε όλους
όμως ξυπνάει την ψυχή…

διηγείται είναι άνδρας ή γυναίκα. Αυτό

Ναι, ένα παραμύθι είναι όντως μια

που παίζει ρόλο και προσδίδει δύναμη

πύλη που ανοίγει μπροστά μας έναν κό-

Σας προσκαλούμε λοιπόν σε ένα μα-

στην εικόνα, είναι το μήνυμα που ανα-

σμο μαγικό και φανταστικό, όχι όμως

γικό ταξίδι, για να θυμηθούμε αγαπημέ-

δύεται μέσα από τη διήγηση ενός παρα-

αγγελικά πλασμένο. Επειδή το παραμύ-

να παραμύθια της δυτικής μας παράδο-

μυθιού.

θι είναι η ίδια η ζωή, με δοκιμασίες, λύπη

σης. Πολυάριθμοι οι συμβολισμοί και οι

Ιδιαίτερα το κλασικό παραμύθι πη-

και πόνο. Αλλά όταν οι εσωτερικές δυ-

αλληγορίες, αλλά σε αυτό το άρθρο θα

γάζει από τη χιλιόχρονη παράδοση της

νάμεις ξεπεράσουν τα εμπόδια, επέρχο-

επιχειρήσουμε να ανακαλύψουμε μαζί
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την πορεία της ψυχής προς τον τελικό

φτερά του για να φαίνονται όμορφα,

Το ασχημόπαπο ένιωσε κάτι να ξυπνάει

της προορισμό, που είναι και η ουράνια

το παπάκι παρέμενε άσχημο στα μάτια

μέσα του κι απλώνοντας τον λαιμό του

προέλευσή της.

όλων. Τα πουλιά της αυλής, οι πάπιες,

προς τον ουρανό έβγαλε μια κραυγή τόσο

Η γιαγιάκα να’ τη πάλι,
κλώθει δίπλα στο μαγκάλι
Το αδράχτι τριγυρίζει και το
παραμύθι αρχίζει…

οι κότες και οι γαλοπούλες έβρισκαν την

δυνατή και παράξενη που τρόμαξε και το

ευκαιρία να το τσιμπήσουν και να το διώ-

ίδιο. «Αχ, ας ήμουν τόσο όμορφο και με-

ξουν από κοντά τους. Ακόμη και το κο-

γαλόπρεπο!» αναφώνησε. Αλλά κοίταξε

ρίτσι που τα τάιζε κλωτσούσε το άσχημο

την αντανάκλασή του σε μια λιμνούλα

παπάκι.

και σκέφτηκε πως η ευχή του δεν θα γι-

Μια καλοκαιρινή ημέρα, κάπου στον

νόταν ποτέ πραγματικότητα…

μακρινό βορρά και σε μια αγροτική αυλή,

Πέρασε το καλοκαίρι και ήρθε το

μια πάπια κλωσούσε τα αυγά της. Σιγά

φθινόπωρο. Το λυπημένο ασχημόπαπο,

Ήρθε λοιπόν ο βαρύς και χιονισμένος

σιγά, το ένα μετά το άλλο, άρχισαν να

έχοντας πια κουραστεί να ψάχνει την

χειμώνας με το ασχημόπαπο να μάχεται

σπάνε και να βγαίνουν από μέσα τα κε-

αγάπη στην αυλή όπου γεννήθηκε, απο-

για τη ζωή του. Όμως μετά από κάθε χει-

φαλάκια των μικρών. Τα παπάκια ξεπή-

φάσισε να γυρίσει τον κόσμο. Τα μικρά

μώνα έρχεται η άνοιξη, όπως μετά από

δησαν χαρούμενα κι έτοιμα να αντικρύ-

και δειλά του πετάγματα το έφεραν σε

το σκοτάδι υποδεχόμαστε το φως. Το με-

σουν τον καινούργιο κόσμο. Μόνο ένα

ένα ξέφωτο. Εκεί, την ώρα που βασίλευε

λαγχολικό ασχημόπαπο είδε ξαφνικά στη

αυγό, το μεγαλύτερο, αργούσε να εκκο-

ο ήλιος με μύρια χρώματα, αντίκρυσε ένα

λιμνούλα τρεις όμορφους κύκνους και με

λαφθεί, αλλά η πάπια περίμενε υπομο-

μοναδικό θέαμα. Τον ουρανό έσχιζε ένα

θάρρος βρέθηκε κοντά τους. «Ξέρω ότι

νετικά. Πράγματι σε λίγο καιρό έσπασε

σμήνος από υπέροχα πουλιά με κατάλευ-

είμαι άσχημο», τους είπε, «αλλά προτι-

το αυγό και… όλες οι πάπιες τρόμαξαν,

κες φτερούγες και μακρείς λαιμούς. Ήταν

μώ να με σκοτώσετε εσείς, από το με τσι-

επειδή το παπάκι που βγήκε ήταν μεγά-

κύκνοι που ξεκινούσαν το ταξίδι τους

μπούν τα πουλιά της αυλής ή να παγώ-

λο, γκρι και άσχημο! Όσο κι αν το αγα-

για πιο ζεστές χώρες κι έβγαζαν κραυ-

νω τον χειμώνα». Και καθώς έσκυψε το

πούσε η μαμά του, όσο κι αν ίσιωνε τα

γές που δεν έμοιαζαν με άλλων πουλιών!

κεφαλάκι του περιμένοντας τον θάνατο,

10

Απρί λιο ς - Μάιο ς - Ιούνιο ς 2018

αντίκρυσε στη λίμνη την πραγματική του
εικόνα. Δεν ήταν πλέον ένα άσχημο παπάκι, αλλά ένας πανέμορφος λευκός κύκνος! Όλοι οι κύκνοι ήρθαν κοντά του
για να το χαιρετήσουν με τα ράμφη τους
κι εκείνο κοίταζε ενθουσιασμένο γύρω
του τον νέο κόσμο που μόλις ανοιγόταν
μπροστά του. Και συνειδητοποίησε ότι
τελικά δεν είχε σημασία το ότι γεννήθηκε
ανάμεσα σε πάπιες, αφού βγήκε από ένα
αυγό κύκνου…
Αυτό είναι περιληπτικά το παραμύθι του Ασχημόπαπου, όπως το εμπνεύστηκε από τη ζωή ο μεγάλος Δανός παραμυθοποιός Hans Christian Andersen.
Το μικρό άσχημο παπάκι συμβολίζει την
ψυχή που έχει γεννηθεί στη λασπωμένη αυλή του κόσμου μας και απορρίπτεται επειδή είναι διαφορετική. Δεν γνωρίζει ποια είναι κι έτσι μάταια πασχίζει
για την αποδοχή και την αγάπη των άλλων κι όταν δεν το καταφέρνει απομονώνεται. Ταυτόχρονα όμως ονειρεύεται δυνατά τη μεταμόρφωσή της και τη
στιγμή που θα πετάξει αφήνοντας πίσω
της αδυναμίες και περιορισμούς. Είναι
το όνειρο αυτό ουτοπικό ή ματαιόδοξο;
Όχι, καθώς αποτελεί το εσωτερικό κάλεσμα της αληθινής της φύσης. Κι όταν
πια έχει ξεπεράσει τις δικές της δοκιμασίες και μάχες, ξυπνάει πραγματικά και
μεταμορφώνεται. Όμως το όνειρο δεν
σταματάει εδώ, επειδή ανακαλύπτει πως
δεν είναι μόνη. Ναι, υπάρχουν κι άλλες
αδελφές ψυχές που θα την συντροφεύσουν, ώστε όλες μαζί να πετάξουν στην
πιο υψηλή και όμορφη περιπέτεια που
ανοίγεται μπροστά τους…

Λίγα ακόμη παραμύθια…
Η ψυχή λοιπόν πάντα ονειρεύεται
το πέταγμα ή το σκαρφάλωμά της σε

ανώτερους
κόσμους, μέχρι τη στιγμή που
θα κατορθώσει η ίδια να
ξυπνήσει και να μεταμορφώσει
τον μαγεμένο της εαυτό. Έτσι…
Στη Σταχτοπούτα η ψυχή είναι
εγκλωβισμένη στο γήινο περίβλημά
της. Οι αδυναμίες και τα ελαττώματα
παίρνουν τη μορφή της κακιάς μητριάς
και των κακών ετεροθαλών αδερφών,
που είναι μεν όμορφες, αλλά νοιάζονται
μόνο για τα υλικά αγαθά. Πρόκειται
για την προσωπικότητα που αντιστέκεται στην προσπάθεια για ένωση με τον
πρίγκηπα, δηλαδή τον ανώτερο εαυτό.
Όταν ωστόσο η προσπάθεια είναι άξια
υπάρχουν και άξιοι σύμμαχοι. Δυνάμεις

Σκίτσο: Πάνος Πριστούρης
της φύσης και του ουρανού έρχονται για
να βοηθήσουν στη μεταμόρφωση. Αλλά
χρειάζεται ένα ακόμη βήμα… H ψυχή
πρέπει να συνειδητοποιήσει τα στάδια
αυτής της μεταμόρφωσης, ώστε να μην
γυρίσει με το πέρασμα του χρόνου ξανά
στα κουρέλια της. Κι όταν κατορθώνει
να εφαρμόσει τέλεια το γοβάκι στο πόδι
της, ενώνεται για πάντα με τον πρίγκηπα των ονείρων της.
Στον Τζακ και τη Φασολιά συναντάμε μια ψυχή αποκομμένη από τον
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πνευματικό κόσμο, που όμως αναζητάει την προέλευσή της. Η φασολιά
γίνεται σύμβολο σύνδεσης ανάμεσα στη γη και τον ουρανό και η ψυχή
σκαρφαλώνει. Όμως κάθε πνευματικός θησαυρός έχει και τον φύλακά
του κι έτσι η ψυχή χρησιμοποιεί αρετές-δυνάμεις, για να ξεπεράσει
δοκιμασίες και να «ξεγελάσει» τον γίγαντα. Κάθε δοκιμασία σηματοδοτεί ένα στάδιο σοφίας και μόλις αυτή κατακτηθεί πλήρως,
γκρεμίζεται η μαγική σκάλα. Η ψυχή είναι πλέον σοφή και καλείται να χρησιμοποιήσει τον ανεξάντλητο θησαυρό της σε τούτον
τον κόσμο.
Στην Κοκκινοσκουφίτσα βλέπουμε την ψυχή να
αναζητάει την αρχαία γνώση, την οποία συμβολίζει
η γιαγιά. Καθώς είναι αθώα και άπειρη, χάνεται στο
σκοτεινό δάσος των αισθήσεων και αργότερα ξεγελιέται από την απατηλή εικόνα που της προσφέρει ο λύκος.
Η μύησή της ολοκληρώνεται με τον φαινομενικό της θάνατο. Από μηχανής θεός είναι ο κυνηγός, η δύναμη της συνείδησης, που βοηθάει την ψυχή να προβάλλει αναστημένη και πλήρως
ενωμένη με την αρχαία σοφία.
Η Χιονάτη συμβολίζει την αγνή και άσπιλη ψυχή, που η δύναμη
του υλικού κόσμου προσπαθεί να αποδυναμώσει. Τρομαγμένη βρίσκει καταφύγιο στους επτά νάνους, τα αγαθοποιά πνεύματα που την
βοηθούν, αλλά την κρατούν αιχμάλωτη με τη θέλησή της στον εξωτικό
τους κόσμο. Όμως η ψυχή πρέπει να βγει από την παθητική της κατάσταση κι έτσι επεμβαίνει η μοίρα, για να της δώσει την ώθηση που χρειάζεται. Η ψυχή δοκιμάζει το κατακόκκινο αλλά δηλητηριασμένο μήλο
και… πεθαίνει; Όχι, κοιμάται μέχρι που ο πρίγκηπας, η πνευματική της αντανάκλαση, την ξυπνάει με ένα φιλί για να ενωθούν
σε έναν ουράνιο γάμο.
Στο παραμύθι ο Πρίγκηπας-Βάτραχος συναντάμε την
ψυχή ως βασιλοπούλα. Μέσα στο βαθύ πηγάδι έχει χάσει τη
χρυσή της μπάλα, την ανάμνηση της αληθινής της ταυτότητας, την
οποία κι επιθυμεί να ανακτήσει. Ο μαγεμένος βάτραχος συμβολίζει τον ανώτερο εαυτό, που εκείνη δεν μπορεί πλέον να αναγνωρίσει. Για να ενωθεί μαζί του, πρέπει επίσης να μοιραστεί μαζί του το πιάτο και το κρεβάτι της, κάτι που κάνει αλλά χωρίς την
καρδιά της. Μόνο όταν συνειδητοποιεί και αποδέχεται τις δοκιμασίες, φιλάει και μεταμορφώνει τον βάτραχο, για να ενωθεί με
τον ανώτερο εαυτό της.
Η Ραπουνζέλ είναι η ψυχή του ιππότη, που βρίσκεται αιχμάλωτη σε έναν ψηλό πύργο. Ο ιππότης καλείται από το πανέμορφο τραγούδι της και σκαρφαλώνει την ουράνια σκάλα, που συμβολίζουν τα μακριά χρυσά μαλλιά της Ραπουνζέλ. Τη μορφή των
δοκιμασιών του παίρνει η κακιά μάγισσα, η οποία εξορίζει την ψυχή και γκρεμίζει τον ιππότη με μια απατηλή εικόνα. Ο ιππότης
τυφλώνεται και περιπλανιέται χαμένος στην ερημιά, μέχρι που ακούει για άλλη μια φορά το κάλεσμα της Ραπουνζέλ. Όντας
ελεύθερος από τους περιορισμούς των αισθήσεών του, μπορεί να ακούσει το τραγούδι της ψυχής του, τα δάκρυά της να τον λυτρώσουν και τελικά να ενωθεί παντοτινά μαζί της.
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Μι α Φορ ά κι έν αν Καιρ ό...

Το δικό μας
παραμύθι…
Πολλές φορές έχουμε ακούσει ότι είναι τέχνη το
να γράψουμε ή να αφηγηθούμε
ένα παραμύθι. Εμείς θα λέγαμε
ότι τέχνη είναι επίσης να το
διαβάσουμε και να το κατανοήσουμε. Προϋποθέτει
ένα άνοιγμα του νου
και της καρδιάς,
έναν

βαθύ

στοχασμό
και

μια

εσωτερική
ενδοσκόπηση.
Στην
πραγματικότητα ταυτιζόμαστε με ένα
παραμύθι, επειδή ο
ήρωας είμαστε εμείς.
Όμως ο καθένας από εμάς μπορεί
να γίνει ο ήρωας ενός πιο ιδιαίτερου παραμυθιού,
του παραμυθιού της δικής του ζωής. Στον δρόμο μας θα συναντήσουμε κακές μητριές, πανίσχυρους γίγαντες, σκοτεινά δάση και δηλητηριασμένα
μήλα. Αλλά αν κοιτάξουμε προσεκτικά θα βρούμε επίσης καλές νεράιδες, αγαθά ξωτικά, χαμένους θησαυρούς και μαγικές σκάλες.
Αν λοιπόν δούμε τα πρώτα ως δοκιμασίες ή αδυναμίες που πρέπει να ξεπεράσουμε και τα
δεύτερα ως εσωτερικά όπλα ή εργαλεία, τότε θα μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε συνειδητά. Για ποιο λόγο; Ίσως για να γνωρίσουμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας και να γίνουμε λίγο καλύτεροι. Σε τι; Σε αυτό που χρειάζεται ο καθένας, αλλά πάνω απ’
όλα για να είμαστε καλύτεροι Άνθρωποι. Και, όπως ακριβώς στο γνωστό παραμύθι, να αναγνωρίσουμε την αληθινή μας φύση, να
αφήσουμε πίσω την απατηλή μας αντανάκλαση και να πετάξουμε ψηλά, όσο ψηλά μας επιτρέπει το ύψος των ονείρων μας.
Έτσι στο δικό μας παραμύθι, το παραμύθι της ζωής μας, ας μπορέσουμε πραγματικά να πούμε κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς
καλύτερα...
ΠΗΓΕΣ
• Cooper, J.C. (1983). Ο θαυμαστός κόσμος των παραμυθιών. Αθήνα: Εκδόσεις Θυμάρι
• Owens L. (ed.) (1984). The complete Hans Christian Andersen fairy tales. New York: Gramercy Books
• Planas, A.J. (2007). Εσωτερικοί συμβολισμοί των παιδικών παραμυθιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη
• Wilkinson, R. (1995). Η συμβολική ερμηνεία των παραμυθιών. Αθήνα: Εκδόσεις Τρόπος Ζωής
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Το Άρμα
της ανθρώπινης Ψυχής
στον Πλάτωνα και τις ινδικές Ουπανισάδ
Κείμενο: Σάββας Παττακός, spattakos@filosofikilithos.website
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Ο

φιλοσο-

Ο Πλάτωνας, ο μεγάλος αρχαίος

ενός άρθρου, έτσι θα σημειώσουμε περι-

φικό σύστημα, για να

Έλληνας φιλόσοφος, ασχολείται με το

ληπτικά μόνο κάποιες από τις προσεγγί-

μπορεί

ονομάζε-

θέμα της Ψυχής σε πολλούς από τους

σεις του μεγάλου φιλόσοφου.

ται έτσι, πρέπει να δί-

περίφημους διαλόγους του. Στην Πο-

Στην Πολιτεία έχουμε την περίφημη

νει απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα

λιτεία, τον Τίμαιο, τους Νόμους, τον

«τριμέρεια» της Ψυχής: Τα τρία μέρη της

τα οποία απασχολούν τον κάθε άνθρω-

Φαίδρο, τον Φαίδωνα, ο οποίος υπο-

είναι: το Λογιστικό, το Θυμοειδές και το

πο. Ένα από αυτά είναι και το θέμα της

τιτλοφορείται «Περί Ψυχής», και άλ-

Επιθυμητικό. Αν αυτά βρίσκονται σε αρ-

ύπαρξης της Ψυχής. Υπάρχει ψυχή; Μπο-

λους. Γενικά ο Πλάτωνας υιοθετεί τις

μονία, με επικεφαλής το Λογιστικό, θα

ρούμε να την ορίσουμε, να την αντιλη-

αντιλήψεις των Πυθαγορείων και των

έχουμε ως αποτέλεσμα τον δίκαιο άν-

φθούμε, να την περιγράψουμε;

Ορφικών ότι η ψυχή είναι θείας φύσης,

θρωπο. Αυτή η τριμέρεια αντανακλάται

Όλα τα φιλοσοφικά συστήματα

αθάνατη και αποτελεί την πραγματι-

κατόπιν και στην πόλη, η οποία επίσης

-όπως και οι θρησκείες- τοποθετούνται

κή ουσία του ανθρώπου. Το σώμα είναι

θα πρέπει να είναι δίκαια.

για αυτό το θέμα. Σε αυτό το σύντομο

όχημα της Ψυχής -όπως αναφέρει στον

Στον Τίμαιο συναντούμε τη σημα-

άρθρο θα εξετάσουμε δύο περιπτώσεις

Τίμαιο- με το οποίο δεσμεύεται σε κάθε

ντική επισήμανση, ότι η ψυχή του αν-

οι οποίες βρίσκονται σχετικά μακριά

ενσάρκωσή της.

θρώπου είναι εικόνα της ψυχής του

ποιοδήποτε
να

χρονικά και γεωγραφικά, όμως πολύ κο-

Δεν μπορούμε να επεκταθούμε

κόσμου (Anima mundi). Στον κοσμογο-

ντά ως προς την τοποθέτηση και την πε-

πολύ στις πλατωνικές αναφορές για την

νικό-ανθρωπογονικό αυτόν διάλογο και

ριγραφή τους.

ψυχή, λόγω περιορισμών στην έκταση

η Ψυχή του Κόσμου εμφανίζεται να είναι
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τριμερής. Δεν θα επεκταθούμε όμως περισσότερο σε αυτό. Να

τμήμα στον παραπάνω διάλογο. Να προσθέσουμε μόνο ότι

προσθέσουμε μόνο ότι στον Τίμαιο, εκτός από την σύνθεση της

σύμφωνα με τον φιλόσοφο οι ανθρώπινες ψυχές αρχικά έχουν

ψυχής από τον Δημιουργό, αναφέρει ότι ενυπάρχουν στον άν-

φτερά (όμως, όπως και όλα τα υπόλοιπα, δεν πρέπει να το παίρ-

θρωπο μια ανώτερη ψυχή, η οποία τοποθετείται στο κεφάλι και

νουμε κατά γράμμα: εννοεί πνευματικά φτερά), τα οποία χά-

αποτελεί την «εσωτερική ακρόπολή» του- και δύο άλλα είδη

νουν μέσα στις περιπέτειες του ταξιδιού των ενσαρκώσεών

ψυχών, οι οποίες βρίσκονται στις περιοχές του στήθους και των

τους και πρέπει να τα αποκτήσουν ξανά.

σπλάχνων αντίστοιχα και εκπροσωπούν το Θυμοειδές και το

Ας πάμε τώρα και στις Ουπανισάδ, οι οποίες αποτελούν βα-

Επιθυμητικό. Αν κυριαρχούν αυτές, ο άνθρωπος ασχολείται κυ-

θυστόχαστα φιλοσοφικά κείμενα της ινδικής φιλοσοφίας.

ρίως μόνο με τις υλικές επιθυμίες και τις απολαύσεις.

Το Άρμα της Ψυχής στην Κατχά Ουπανισάδ.

Στον Φαίδωνα, τον Γοργία αλλά και στο τελευταίο βιβλίο

«Γνώριζε ότι ο Εαυτός (του ατόμου) είναι ο κύριος (της άμα-

της Πολιτείας αναφέρεται στην πορεία της ψυχής, τη μεταθα-

ξας) και το σώμα το αμάξι. Γνώριζε ότι η διάνοια είναι ο αμαξη-

νάτια διαδρομή και τη μετέπειτα τύχη της, την οποία καθορίζει

λάτης και το μυαλό το χαλινάρι πράγματι.

ο ίδιος ο άνθρωπος με τον τρόπο ζωής του.
Στον Φαίδρο περιγράφεται η ουράνια πορεία των θεϊκών
ψυχών και των ανθρώπινων, οι οποίες αποτελούν εικόνα των
θεϊκών. Σε αυτόν τον διάλογο έχουμε την περίφημη εικόνα του

Λένε τις αισθήσεις να είναι τα άλογα και τα αντικείμενα τους
οι δρόμοι. Οι γνωστικοί λένε πάλι, πως όταν συνδέεται με νου αισθήσεις και σώμα, ο Εαυτός, απολαμβάνει εμπειρίες.
Αλλά όταν ένας αμαξηλάτης είναι δίχως σταθερή διάκριση

άρματος της ψυχής, στην οποία θα αναφερθούμε παρακάτω.

και με το μυαλό απειθάρχητο, τότε οι αισθήσεις του είναι ανεξέ-

Ο αλληγορικός Μύθος του φτερωτού άρματος
στον Φαίδρο

λεγκτες σαν κακομαθημένα άλογα.

«Σε ό,τι αφορά λοιπόν την αθανασία της ψυχής, αυτά είναι
αρκετά. Σχετικά όμως με τη μορφή της, πρέπει να πούμε τα εξής:

Εκείνος όμως που έχει διάκριση και το μυαλό πειθαρχημένο,
τότε οι αισθήσεις του ελέγχονται σαν άλογα τιθασευμένα.»
Κατχά Ουπανισάδ, κεφ. 3 (2)

ποιας υφής είναι, τούτο οπωσδήποτε είναι ζήτημα που απαιτεί
θεϊκή και μακρόλογη περιγραφή, όμως με τι μοιάζει, αυτό είναι

Όμως δεν είναι μόνο στην Κatha Upanisadπου βρίσκουμε

θέμα που μπορεί να καλυφθεί από συντομότερη και στο πλαί-

τον συμβολισμό του άρματος της ψυχής. Και στην Μπαγαβάντ

σιο των ανθρωπίνων δυνατοτήτων περιγραφή. Με τέτοιον τρόπο

Γκίτα, το θείο τραγούδι,,πρωταγωνιστούν ο καλύτερος πολεμι-

λοιπόν ας μιλήσουμε.

στής των Παντάβα, ο Αρτζούνα, με αρματηλάτη τον Κρίσνα. Ο

Ας την παρομοιάσουμε λοιπόν με μια δύναμη συναποτελού-

Αρτζούνα συμβολίζει τον άνθρωπο-πολεμιστή της ζωής και ο

μενη από ζευγάρι φτερωτών αλόγων και τον ηνίοχό τους. Τα

Κρίσνα, ο δάσκαλος-αρματηλάτης του, το ανώτερο μέρος τους

άλογα των θεών και οι ηνίοχοι είναι όλοι καλοί και από καλή

ανθρώπου, την Ψυχή ή το Εγώ του. Μάλιστα αν και ο Αρτζού-

γενιά, ενώ στα ζευγάρια των ανθρώπινων ψυχών είναι ανακατε-

να είναι μεγάλος πολεμιστής και πρωταγωνιστεί στη μάχη, ση-

μένα. Κατ’ αρχάς ο δικός μας ηνίοχος κρατά με τα χαλινάρια ένα

μαντικότερο ρόλο στο συγκεκριμένο κείμενο έχει ο αρματηλά-

ζευγάρι μόνο άλογα κι από τα άλογα αυτά το ένα είναι όμορφο

της-δάσκαλος Κρίσνα. Όταν ο Αρτζούνα στην αρχή της μάχης

και ευγενικό, κι από καλή γενιά, ενώ το άλλο είναι από αντί-

διστάζει να πολεμήσει, ο Κρίσνα του μεταδίδει αθάνατες φιλο-

θετη γενιά και με αντίθετα χαρακτηριστικά. Έτσι αναπόφευκτα

σοφικές διδασκαλίες. Αυτός τον οδηγεί στη μάχη και στη νίκη.

γίνεται δύσκολη και κοπιαστική η χαλιναγώγησή τους στην πε-

Αλλά και στην Ιλιάδα παρατηρούμε πως όταν ο γέρο Νέ-

ρίπτωση μας.»

στορας (σύμβολο της ψυχής η οποία έχει αποκτήσει σοφία

Πλάτωνος Φαίδρος 246 Α- b (1)

μέσα στη μάχη της ζωής) γίνεται αρματηλάτης του νέου και δυνατού Διομήδη (σύμβολο του ανθρώπου πολεμιστή ο οποίος

Τα παραπάνω αποτελούν ένα τμήμα μόνο από τον περίφημο μύθο του φτερωτού άρματος της ψυχής και παροτρύνουμε
τον αναγνώστη να μελετήσει μόνος ολόκληρο το αντίστοιχο
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πολεμά με τον κατώτερο εαυτό του), κανείς δεν μπορεί να τους
σταματήσει (3). Ο συμβολισμός είναι παρόμοιος.
Στον Οιδίποδα Τύραννο, του Σοφοκλή, ο Λάιος βρίσκεται

πάνω σε άρμα όταν τον συναντά ο Οιδίποδας. «Φορούσε χρυσή περικεφαλαία και οδηγούσε άρμα που το έσερναν τέσσερα
αρσενικά άλογα, σύμβολα της ζωής, που με τη διαδικασία της
εξέλιξης προάγει τον νου και εμπλουτίζει το Πνεύμα» (4). Μάλιστα τον συναντά σε ένα τρίστρατο.
Ας επανέλθουμε όμως στον Πλάτωνα:
Στην Πολιτεία σημειώσαμε ότι αναφέρεται στα τρία μέρη
μέρη-δυνάμεις της ανθρώπινης ψυχής: Το Λογιστικό, το Θυμοειδές, το Επιθυμητικό. Έχουμε μια αντιστοιχία με το άρμα
της ψυχής του Φαίδρου: στο Λογιστικό αντιστοιχεί ο ηνίοχος,
στο Θυμοειδές το καλό άλογο και στο Επιθυμητικό το ατίθασο άλογο.
Στην Κατχά Ουπανισάδ, στον ηνίοχο του άρματος (σώματος) αντιστοιχεί η διανόηση (Buddhi) και στη λογική λειτουργία (Manas) αντιστοιχούν τα γκέμια. Τα άλογα που το τραβούν,
μεταφορικά είναι οι αισθήσεις. Οι τελευταίες φέρονται σαν επικίνδυνα άλογα στη νόηση, όταν δεν μπορεί τούτη να τα πειθαρχήσει και να τα ελέγξει. Όποιος όμως έχει καλό ηνίοχο που
μπορεί να «διακρίνει», εκείνος φτάνει στο τέρμα του δρόμου,
στην κατάργηση του κύκλου των μετενσαρκώσεων (5).

Οι ομοιότητες ανάμεσα στο άρμα της ψυχής του Πλάτωνα
και στο αντίστοιχο των Ουπανισάδ δεν είναι τυχαίες. Ο αναγνώστης καλείται και στη μία περίπτωση και στην άλλη να πολεμήσει και να βγει νικητής στη μάχη της ζωής. Μια μάχη στην
οποία στόχος είναι να αποκτήσει ξανά τα πνευματικά φτερά
του και να κατακτήσει τον ανώτερο εαυτό του όπως ο μυθικός
Αρτζούνα της Μπαγκαβάντ Γκίτα.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
(1) Βλ. Πλάτων Μύθοι, σελ 249, Εκδ. Ζήτρος.
(2) Βλ. Ουπανισάδες Β΄, Η Κατχά (Kathopanishad),,σελ 65-67
(3) 1.Ομήρου Ιλιάδα, Θ, 112-131
(4) Βλ. Ε. Β. Κουτσοθόδωρος, Οιδίποδας το πανανθρώπινο σύμβολο, σελ. 323
(5) Βλ. Βασίλη Βιτσαξή, Πλάτων και Ουπανισάντ, σελ. 33-34
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Ευαγ. Μαραγγιανού Δερμούση, Πλατωνικά θέματα, Εκδ. Καρδαμίτσα
• Μελέται περί νου και ψυχής των πλατωνικών, Εκδ. Βιβλιοθήκη της Σφιγγός,
Αθήνα, 1987
• Η Κατχά Ουπανισάδ, Εκδ. Όμιλος Μελετών, Αθήνα, 1989
• Πλάτωνος, Φαίδρος, Εκδ. Πάπυρος, Αθήνα, 1975
• Μπαγκαβάδ Γκίτα, Εκδ Καρδαμίτσα, Αθήνα, 1979
• Βασίλη Βιτσαξή, Πλάτων και Ουπανισάδ «Δύο παράλληλοι στοχασμοί», Εκδ.
Εστίας, Αθήνα, 1977
• Ηλίας Σπυρόπουλος, Πλάτων, Μύθοι, Εκδ. Ζήτρος, Θεσ/νικη, 2003
• Παττακός Σάββας, Η μυστική διδασκαλία του Πλάτωνα, Εκδ. Νέα Ακρόπολη,
Αθήνα, 1998
• Giozef Quarlia, Mitos de Platon (con texto griego), Editorial.N.A., Madrid, 2015

17

Η Ψυχή

στην Αρχαία Αίγυπτο
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Ο

Η Ψυχ ή σ τ ην Αρχα ί α Αίγ υ πτο

ι αρχαίοι Αιγύπτιοι εί-

από τις πολλές εκφράσεις στην αιγυπτι-

λιστεί η επιβίωση του ονόματος. Συχνά

χαν βαθιά γνώση των

ακή γλώσσα που ενσωματώνουν τη λέξη

χρησιμοποιούταν μια δέλτος (καρτούς),

διαφόρων αρχών που

Ab . Στην αιγυπτιακή θρησκεία η καρ-

για να περιβάλλει το όνομα και να το

συνθέτουν την ατομι-

διά ήταν το κλειδί για τη μετά θάνατον

προστατεύει. Αντίθετα τα ονόματα των

κότητα του ανθρώπου. Η αρχαία αιγυ-

ζωή. Θεωρούταν ότι επιβίωνε μετά τον

νεκρών εχθρών του κράτους, όπως του

πτιακή σκέψη αναφέρεται σε μια σειρά

θάνατο και ότι στην τελετή του ζυγίσμα-

Ακενατόν, χάθηκαν από τα μνημεία με

από «ψυχές», που όλες μαζί συνιστού-

τός της συνηγορούσε υπέρ ή εναντίων

τη μορφή damnatio memoriae (καταδί-

σαν το άτομο. Σύμφωνα με τα επιτύμβια

του κατόχου της. Αν η καρδιά ζύγιζε πε-

κη της μνήμης). Μερικές φορές ωστόσο

κείμενα ο άνθρωπος αποτελείται από

ρισσότερο από το φτερό της Μάατ (της

αφαιρούνταν, για να δοθεί χώρος για

ένα θνητό σώμα, khat, και τουλάχιστον

θεάς της αλήθειας και δικαιοσύνης) ο

την λειτουργική εισαγωγή του ονόμα-

τρία λεπτά, αθάνατα ή τουλάχιστον ικα-

νεκρός καταβροχθιζόταν αμέσως από

τος ενός διαδόχου, χωρίς να χρειάζεται

νά να επιβιώσουν μετά τον θάνατο του

το τέρας Αμμούτ και η ψυχή ήταν αιώ-

να χτιστεί άλλο μνημείο. Όσο μεγαλύ-

σώματος; το ka, ba και akh. Αυτά μερι-

νια ανήσυχη.

τερος ήταν ο αριθμός των τοποθεσιών

κές φορές μεταφράζονται ως «διπλό»,

Sheut (σκιά)

που χρησιμοποιούταν ένα όνομα, τόσο

«ψυχή» και «πνεύμα». Όμως αυτοί οι

Η σκιά ή η σιλουέτα ενός ατόμου,

μεγαλύτερες ήταν οι πιθανότητες να

δυτικοί όροι δεν δίνουν πραγματικά τις

η Sheut, ήταν πάντα παρούσα. Εξαιτίας

επιβιώσει, ώστε να μπορεί να διαβάζεται

πλήρεις αποχρώσεις των εννοιών που

αυτού οι Αιγύπτιοι υπολόγιζαν ότι μια

και να μνημονεύεται.

υπονοούνται. Επιπλέον, εκτός από το

σκιά περιέχει κάτι από το πρόσωπο που

ka, ba και akh, υπάρχουν και άλλες αρ-

αντιπροσωπεύει. Μέσω αυτής της σύν-

Η λέξη Ba κατά γράμμα σημαίνει

χές, έτσι ώστε γίνεται πιο περίπλοκη η

δεσης τα αγάλματα των ανθρώπων και

«δύναμη», ενώ υπάρχει η πιθανότητα να

σειρά των ψυχικών και πνευματικών αρ-

των θεοτήτων αναφέρονται μερικές φο-

σημαίνει «εκδήλωση». Το Ba ήταν όλα

χών.

ρές ως σκιές.

όσα κάνει ένα άτομο μοναδικό και μπο-

Khat (σώμα)

Ba

Η σκιά ήταν επίσης αντιπροσωπευ-

ρεί να παρομοιαστεί με την έννοια της

Στην Αρχαία Αίγυπτο το φυσικό

τική στους Αιγυπτίους με μια μορφή θα-

«προσωπικότητας». Με αυτήν την έν-

σώμα του ανθρώπου το έλεγαν Khat.

νάτου ή υπηρέτη του Άνουβη και απει-

νοια τα άψυχα αντικείμενα θα μπορού-

Λέγεται ότι οι Αιγύπτιοι γνώριζαν κά-

κονίστηκε σαν μια μικρή ανθρώπινη

σαν επίσης να έχουν Ba, μια μοναδική

ποιες μυστικές μεθόδους, με τις οποί-

μορφή ζωγραφισμένη εντελώς μαύρη.

προσωπικότητα, και μάλιστα οι πυραμί-

ες κατάφερναν να μην αποχωρίζονται

Μερικές φορές οι άνθρωποι (συνήθως

δες του Αρχαίου Βασιλείου συχνά απο-

οι αιθερικές δυνάμεις από τη σωματική

οι φαραώ) είχαν ένα κουτί σκιών στο

καλούνταν ως το Ba του ιδιοκτήτη τους.

ύλη, έτσι ώστε να αποφεύγεται η απο-

οποίο αποθήκευαν ένα μέρος του Sheut.

Το Ba ήταν μια πτυχή του ατόμου, που

σύνθεση του σώματος.

Ren (όνομα)

οι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι θα ζούσε μετά

Αb (καρδιά)

Το όνομα (ren), ως μέρος της ψυχής

τον θάνατο του σώματος και μερικές

Ένα σημαντικό μέρος της αιγυπτι-

ενός ανθρώπου, δινόταν κατά τη γέν-

φορές το συναντάμε να απεικονίζεται

ακής ψυχής θεωρήθηκε ότι είναι το Ab

νηση και οι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι θα

ως πτηνό με ανθρώπινο κεφάλι που πε-

ή καρδιά. Για την καρδιά πίστευαν ότι

ζούσαν για όσο διάστημα μιλούσαν για

τάει έξω από τον τάφο, για να ενωθεί με

σχηματίστηκε από μια σταγόνα αίμα-

αυτό το όνομα, γεγονός που εξηγεί για-

το Ka στη μετά θάνατον ζωή. Στα Κεί-

τος από την καρδιά της μητέρας του

τί έγιναν προσπάθειες για την προστα-

μενα των Σαρκοφάγων μια μορφή του

παιδιού, που ελήφθη κατά τη σύλλη-

σία του και την πρακτική της τοποθέτη-

Ba, που προκύπτει ύστερα από το θά-

ψη. Για τους Αιγυπτίους η καρδιά ήταν

σης του σε πολλά γραπτά κείμενα. Για

νατο, είναι υλική, αφού μπορεί να τρώ-

η έδρα του συναισθήματος, της σκέψης

παράδειγμα, ένα μέρος της Βίβλου των

ει ή να πίνει. Διάφοροι αιγυπτιολόγοι

και της θέλησης. Αυτό αποδεικνύεται

Αναπνοών ήταν το μέσο για να εξασφα-

ισχυρίζονται ότι το Ba δεν ήταν μέρος
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τον θεό Όσιρι.
Οι άνθρωποι είχαν μόνο ένα Ba, ενώ
οι θεοί είχαν πολλά. Η λέξη bau -πληθυντικός της λέξης ba- σήμαινε κάτι παρόμοιο με το «εντυπωσιακό», τη «δύναμη»
και τη «φήμη», ιδιαίτερα μιας θεότητας.
Όταν μια θεότητα παρενέβαινε στις ανθρώπινες υποθέσεις, λεγόταν ότι το Bau
της θεότητας εργαζόταν.
Το Ba παίρνει τη μορφή ενός πουλιού με ανθρώπινο κεφάλι.

Ka (ζωτικός σπινθήρας)
Το Ka ήταν η αιγυπτιακή έννοια της
ζωτικής ουσίας, η οποία κάνει τη διαφορά μεταξύ ενός ζωντανού και ενός νεκρού ατόμου. Ο θάνατος συνέβαινε όταν
το ka έφευγε από το σώμα. Οι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι ο θεός Κνουμ δημιούργησε τα σώματα των παιδιών στον τροχό του αγγειοπλάστη και στη συνέχεια
τα έβαζε στο σώμα των μητέρων τους.
Ανάλογα με την περιοχή, οι Αιγύπτιοι
πίστευαν ότι η Χεκέτ ή ο Μεσχενέτ ήταν
ο δημιουργός του ka του κάθε ατόμου,
εμφυσώντας το τη στιγμή της γέννησής
τους ως μέρος της ψυχής που τους έκανε να ζουν. Αυτό μοιάζει με την έννοια
του πνεύματος σε άλλες θρησκείες. Οι
Αιγύπτιοι επίσης πίστευαν ότι το ka διατηρούταν μέσω προσφορών τροφίμων
και ποτών. Για αυτό τέτοιες προσφορές
δίνονταν στους νεκρούς, αν και δεν καταναλώνονταν οι φυσικές τροφές αλλά
το Ka που ήταν κρυμμένο σε αυτές. Το
του ατόμου αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος,

μεταφραστεί. Σε μια άλλη μορφή ύπαρ-

ka συχνά απεικονιζόταν στην αιγυπτια-

αντίθετα με την έννοια της ψυχής στην

ξης το Ba του αποθανόντος απεικονίζε-

κή εικονογραφία ως τη δεύτερη εικόνα

ελληνική ή αργότερα ιουδαϊκή, χριστια-

ται στην Βίβλο των Νεκρών, όπου επι-

του βασιλιά, κάτι που οδήγησε στην ερ-

νική ή μουσουλμανική σκέψη. Καταλή-

στρέφει στη μούμια και συμμετέχει στη

μηνεία του ως διπλό ομοίωμα.

γουν στο συμπέρασμα ότι στην αρχαία

ζωή έξω από τον τάφο σε μη υλική μορ-

Akh

αιγυπτιακή σκέψη ήταν τόσο ιδιαίτερη

φή, αντανακλώντας την ηλιακή θεολο-

Το Akh -το «μαγικά αποτελεσματι-

η έννοια του Ba, που δεν θα έπρεπε να

γία του Ρα που ενώνεται κάθε βράδυ με

κό»- ήταν μια έννοια με πολλές ερμη-

20

Απρί λιο ς - Μάιο ς - Ιούνιο ς 2018

Η Ψυχ ή σ τ ην Αρχα ί α Αίγ υ πτο

νείες στη μακρά ιστορία της αρχαίας αι-

των Νεκρών, προορίζονταν για να βοη-

τούταν κάποιου είδους σωματικής συ-

γυπτιακής πίστης. Συσχετίστηκε με τη

θήσουν τον νεκρό να «μην πεθάνει για

ντήρησης, για να μπορέσει το Ba να επι-

σκέψη, αλλά όχι ως νοητική δράση. Πε-

δεύτερη φορά» και να γίνει ένας Akh.

στρέψει κατά τη διάρκεια της νύχτας και

ρισσότερο αντανακλά τη νοημοσύνη ως

Στην αρχαία Αίγυπτο ταυτιζόταν με

ζωντανή οντότητα. Το Akh έπαιζε επί-

το Πουλί της Φωτιάς, τον Φοίνικα της

Η αιγυπτιακή βίβλος των νεκρών,

σης ρόλο στη μετά θάνατον ζωή. Μετά

Ανάστασης. Ήταν ο φορέας της Ανα-

η συλλογή των ξορκιών που βοηθούσε

τον θάνατο του Khat (φυσικού σώμα-

γέννησης σε έναν ανώτερο κόσμο, τον

έναν άνθρωπο στη μετά θάνατον ζωή,

τος), τα Ba και Ka επανασυνδέονταν, για

κόσμο του Αιώνιου Φωτός του Άμμω-

στην Αίγυπτο είχε το όνομα: «Το βι-

να αναζωογονήσουν τον Akh. Η ανα-

να, το Αμέντι. Το να γίνει κανείς Akhu,

βλίο της εξόδου προς το φως». Βοηθού-

γέννηση του Akh ήταν δυνατή μόνο με

ήταν να φτάσει στην τελειότητα.

σε τους ανθρώπους να αποφύγουν τους

την ορθή εκτέλεση των επικήδειων τε-

Σχέσεις των φορέων

κινδύνους της ζωής στο επέκεινα και

να αναδυθεί στη νέα ζωή το πρωί.

λετουργιών που τις ακολουθούσαν στα-

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι ο

επίσης βοηθούσαν την ύπαρξή τους με

θερές προσφορές. Το τελετουργικό ονο-

θάνατος συμβαίνει όταν το Ka του ατό-

ξόρκια, για να διασφαλίσουν ότι «δεν θα

μάστηκε: se-akh «να γίνει (ένα νεκρό

μου εγκαταλείπει το σώμα. Οι τελετές

πεθάνουν για δεύτερη φορά στον άλλο

πρόσωπο) σε ένα (ζωντανό) akh». Με

που διεξήγαγαν οι ιερείς μετά τον θάνα-

κόσμο» και θα «διατηρηθεί η μνήμη

αυτή την έννοια, κατά τη διάρκεια της

το, συμπεριλαμβανομένης της τελετής

τους για πάντα». Στην αιγυπτιακή θρη-

Δέκατης Δυναστείας, εξελίχθηκε σε ένα

«ανοίγματος του στόματος», αποσκο-

σκεία ήταν δυνατό κάποιος να πεθάνει

είδος φαντάσματος του «νεκρού όντος»,

πούσαν όχι μόνο στην αποκατάσταση

και στη μετά θάνατον ζωή και αυτός ο

όταν ο τάφος δεν ήταν σε τάξη. Ένα Akh

των φυσικών ικανοτήτων του ατόμου

θάνατος ήταν πλέον μόνιμος.

θα μπορούσε να βλάψει ή να ωφελήσει

μετά τον θάνατο αλλά και στην απε-

Στον τάφο του Paheri, ενός ευγε-

τους ανθρώπους που ζουν ακόμα, ανά-

λευθέρωση της προσκόλλησης του Ba

νούς της 16ης δυναστείας, υπάρχει μια

λογα με τις περιστάσεις, προκαλώντας,

στο σώμα. Αυτό επέτρεπε στο Ba να εί-

εύγλωττη περιγραφή αυτής της ύπαρ-

για παράδειγμα, εφιάλτες, αισθήματα

ναι ενωμένο με το Ka στη μετά θάνατον

ξης:

ενοχής, ασθένεια κ.λπ. Το επικαλούνταν

ζωή, δημιουργώντας οντότητα γνωστή

με προσευχές ή γραπτές επιστολές που

ως Akh («η αποτελεσματική»).

«Ζεις ξανά, χωρίς το Ba σου να είναι
μακριά από το θείο πτώμα σου, με το Ba

άφηναν στο παρεκκλήσι του τάφου, βο-

Οι Αιγύπτιοι είχαν συλλάβει τη μετά

να είναι μαζί με το Akh[...] Θα αναδύε-

ηθώντας τα μέλη των ζώντων οικογενει-

θάνατον ζωή αρκετά παρόμοια με την

σαι κάθε μέρα και θα επιστρέφεις κάθε

ών, για παράδειγμα, παρεμβαίνοντας σε

φυσιολογική φυσική ύπαρξη αλλά με

βράδυ. Μια λυχνία θα ανάβει για εσένα

διαμάχες, κάνοντας έκκληση σε άλλους

μια διαφορά. Το μοντέλο αυτής της νέας

τη νύχτα μέχρι το φως του ήλιου να λά-

νεκρούς ή θεότητες με εξουσία, ώστε να

ύπαρξης ήταν το ταξίδι του Ήλιου. Τη

μπει στο στήθος σου. Θα σου ειπωθεί:

επηρεάζουν τα πράγματα στη γη προς

νύχτα ο Ήλιος κατέβαινε στο Duat (το

Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες, σε αυτό το

το καλύτερο, αλλά και να επιβάλλουν

υπερπέραν). Τελικά ο Ήλιος συναντού-

σπίτι σου των ζωντανών!»

τιμωρίες. Ο διαχωρισμός του Akh και η

σε το σώμα του μουμιοποιημένου Όσιρι.

ενοποίηση του Ka και του Ba προκαλού-

Ο Όσιρις και ο Ήλιος, αναζωογονημέ-

νταν μετά τον θάνατο με την πραγματο-

νοι ο ένας από τον άλλο, φτάνουν στη

ποίηση των σωστών προσφορών και τη

νέα ζωή για μια ακόμα μέρα. Για τον νε-

γνώση του σωστού, αποτελεσματικού

κρό, το σώμα του και ο τάφος του ήταν

ξορκιού, αλλά πάντα υπήρχε και ο κίν-

ο προσωπικός του Όσιρις και η προσω-

δυνος να πεθάνει κάποιος και πάλι. Τα

πική του Duat. Για το λόγο αυτό συχνά

αιγυπτιακά επικήδεια κείμενα, όπως τα

ο νεκρός αποκαλούταν «Όσιρις». Για να

Κείμενα των Σαρκοφάγων και η Βίβλος

λειτουργήσει αυτή η διαδικασία απαι-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Αίγυπτος - Η Γη των θεών, Το Δώρο του Νείλου,
SCHWARTZ FERNAND, Εκδ. Νέα Ακρόπολη
• https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egyptian_
concept_of_the_soul
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Ποιοί είμαστε:
Η Νέα Ακρόπολη είναι ένας Διεθνής Πολιτιστικός και Φιλοσοφικός Οργανισμός
που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 55 χώρες στον κόσμο και έχει ως σκοπό να ενεργοποιήσει την εσωτερική δύναμη του ατόμου, προωθώντας τον ανθρώπινο πολιτισμό, τον αυθεντικό εθελοντισμό και την πρακτική φιλοσοφία.

Οι 3 αρχές μας
1 -Συναδελφοσύνη
Η προώθηση ενός Ιδεώδους παγκόσμιας συναδελφοσύνης
βασισμένο στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πέρα
από τις διαφορές μας, φυλετικές, μορφωτικές, θρησκευτικές,
κοινωνικές κ.ά.

2 - Γνώση
Η αγάπη για τη σοφία, η οποία μέσα από τη συγκριτική
μελέτη των φιλοσοφιών, θρησκειών, επιστημών και τεχνών,
προωθεί τη γνώση για το σύμπαν, τη φύση και τον άνθρωπο.

3 - Ανάπτυξη
Η ανάπτυξη των καλύτερων στοιχείων του ανθρώπου, με
την προώθηση και την ένταξή του στη φύση και την κοινωνία, όχι ως απλό παρατηρητή αλλά ως ενεργό συμμετέχοντα
σ’ έναν κόσμο που χρειάζεται βελτίωση.

Ο στόχος μας
Προτείνουμε ένα Νέο Ανθρωπισμό, μια νέα Φιλοσοφική προσέγγιση του κόσμου και
του Εαυτού μας. Νέα και συγχρόνως αρχαία, βασισμένη στη Σοφία του παρελθόντος
αλλά προσαρμοσμένη στο σήμερα, στις σύγχρονες ανάγκες μας και με οραματισμό
για το μέλλον.
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

…η
αναζήτηση
της Σοφίας
που γίνεται
τρόπος ζωής
και δίνει
νόημα στην
ύπαρξή
μας

προσφέρει
το οξυγόνο
της ψυχής,

είναι μια

ένα Όραμα

αυθεντική

Είσαι

Τι είναι για μας
η φιλοσοφία
Η φιλοσοφία είναι η σοφία
της καθημερινής ζωής. Το να
φιλοσοφείς είναι πολύ απλά να
είσαι «παρών» στη ζωή, στους
άλλους και στον εαυτό σου.
Δεν είναι μια διανοητική
προσέγγιση αλλά πάνω απ’ όλα
ένας τρόπος ζωής προσιτός σε
όλους και αποτελείται από την
εφαρμογή των διδασκαλιών
των σοφών όλων των εποχών.
Γιατί Φιλοσοφία σημαίνει να
συνδιαλεγόμαστε με τον εαυτό
μας, να ερχόμαστε σε επαφή
με ιδέες κι όχι με απόψεις και
να κάνουμε σωστές επιλογές
ελεύθερα.

στάση

για να

καρδιάς,
ένα κανάλι
Δύναμης
και Ζωής

Τι είναι για μας
ο πολιτισμός
Στη Νέα Ακρόπολη
αναγνωρίζουμε την ανάγκη
να διασώσουμε και να
αναπτύξουμε, μέσα από μια
ολιστική προσέγγιση, την τέχνη,
την επιστήμη, το μυστικισμό
και την πολιτική ως την τέχνη
της αρμονικής συνύπαρξης.
Δεν μαθαίνουμε απλά για κάθε
πολιτισμό αλλά χτίζουμε τον
πολιτισμό και την κουλτούρα
μέσα στον καθένα.
Γιατί ο Πολιτισμός διευρύνει
την κατανόησή μας για τη ζωή και
τον κόσμο και μας φέρνει πιο κοντά
στον άνθρωπο μέσα από ένα πνεύμα
σεβασμού, αλληλεγγύης
και αλληλοκατανόησης.

Τι είναι για μας
ο εθελοντισμός
Ο Εθελοντισμός είναι μια
αυθεντική στάση καρδιάς πέρα
από τις μόδες.
Η Νέα Ακρόπολη προσφέρει
στην κοινωνία ένα πεδίο μέσα
από το οποίο μπορεί ο άνθρωπος
αναπτύσσοντας τις αξίες της
ένωσης, της αλληλεγγύης,
της ανεκτικότητας, της
υπευθυνότητας, να οδηγηθεί
στη βελτίωση τόσο του εαυτού
του όσο και της κοινωνίας στην
οποία ζει.
Γιατί το σκοτάδι δεν νικιέται με
χτυπήματα αλλά με Φως!

Πολιτιστική ατζέντα

+

δράσεις
το τρίμηνο
που πέρασε...

«Η Φιλοσοφία μας δίνει ελευθερία·
αλλάζουμε τη ματιά μας κι έτσι αλλάζει ο κόσμος. Μας απελευθερώνει από
φόβους, όρια και περιορισμούς...» Με
αυτά τα λόγια, η Θεοδώρα Μαρτζούκου, εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού «Νέα Ακρόπολη» στην Ελλάδα, τόνισε τη σημασία της εσωτερικής
φιλοσοφίας, της φιλοσοφίας στην πράξη. Επίσης, τόνισε ότι η φιλοσοφία μεγαλώνει τη δύναμή μας
μέσα από την αυτογνωσία, με το να γνωρίζουμε τις αρετές, τις δυνάμεις μας, τα ελαττώματά μας και να
μπορούμε να τα ελέγχουμε. Τέλος, ανέλυσε τη σημασία της αγάπης που μας ωθεί να γινόμαστε μικροί
φιλόσοφοι, καθώς με αγάπη προς τη σοφία, τον εαυτό μας και τους άλλους βοηθούμε αυτόν τον κόσμο
να γίνει καλύτερος.
Με την σημαντική υπενθύμιση ότι «είμαστε παιδιά της γης και των άστρων του Ουρανού» (Ορφέας
(DK 1{66} B 17, 6-7), ο Δρ. Κωνσταντίνος Καλαχάνης, μίλησε για τον «άνθρωπο που φιλοσοφεί με το
Σύμπαν», παρουσιάζοντας, με λόγια απλά και κατανοητά, το ηλιοκεντρικό και γεωκεντρικό σύστημα,
την αρχή του κόσμου, τους προσωκρατικούς φιλοσόφους, τη Μεγάλη ‘Έκρηξη και την προέλευσή
μας από τα άστρα, ώστε να διατηρούμε τη συνειδητότητα του πόσο μικροί είμαστε και του πόσο άξια
πράγματα μπορούμε να κάνουμε.
Η ανοιχτή εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας της UNESCO, πραγματοποιήθηκε για 5η
συνεχή χρονιά από την «Νέα Ακρόπολη» Ελλάδας, με την ευγενική στήριξη του Public, την Τετάρτη
29/11/2017, στο Public Café (πλατεία Συντάγματος, Αθήνα) και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής
Επιτροπής για την UNESCO.

εθελοντισμός

Η Φιλοσοφία επιστρέφει

Αστροπαρατήρηση στο Αστεροσκοπείο της
Πεντέλης
Το Νοέμβριο, μέλη και φίλοι της Νέας Ακρόπολης είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στο Αστεροσκοπείο της Πεντέλης. Εκεί φιλοξενείται το τηλεσκόπιο ονόματι Newall το οποίο κατασκευάστηκε το 1869 και ήταν το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο της Ελλάδας μέχρι
το 1975 και το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο του κόσμου μέχρι το 1873.
Ο ουράνιος θόλος αποκαλύπτεται σε όλο του το μεγαλείο! Πολύ
καλή επιλογή για μια Κυριακή του Φθινοπώρου, αρκεί να μην έχει
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συννεφιά!

Για να έρθουμε σε επαφή με την ιστορία μας και τον
πολιτισμό, διοργανώσαμε μια βραδιά αφιερωμένη
στον μεγάλο φιλόσοφο Πλάτωνα. Στα πλαίσια της
βραδιάς δόθηκαν στοιχεία για τη ζωή και το έργο
του. Επίσης, μια απο τις πιο γνωστές και διαχρονικές
του διδασκαλίες, η αλληγορία του σπηλαίου, πήρε
ζωή μέσα απο ένα μικρό θεατρικό.

πολιτισμός
Στη ράχη ενός μικρού, μαγευτικού κολπίσκου στον
Κορινθιακό ξεπροβάλει από τα βάθη των αιώνων
ένας Ναός της Ήρας, της μεγάλης αυτής Κυρίας
του αρχαιοελληνικού πανθέου. Επισκεφτήκαμε τον
αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου, ατενίσαμε το γαλάζιο της θάλασσας από τα ψηλά βράχια και ζήσαμε για λίγο μια στιγμή αιωνιότητας μακριά από τη
βουή της πόλης.

φιλοσοφία
Μέσα στα πλαίσια των βιωματικών ξεναγήσεων
που κάνουμε στο Ινστιτούτο Ερμής, επισκεφθήκαμε τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών. Συγκεντρωθηκαμε περίπου 100 άτομα και μαγευτήκαμε
από το φθινοπωρινό τοπίο των Δελφών. Σε αυτόν
τον ιερό χώρο, όπου όλη η Ελλάδα ήταν μονιασμένη και αφιέρωνε υπέροχα έργα τέχνης ως προσφορά στους θεούς για τις νίκες εναντίων των εχθρών,
ήρθαμε σε επαφή με το χιλιόχρονο παρελθόν μας
και ονειρευτήκαμε έναν νέο και καλύτερο κόσμο.

Στις 12/11 πραγματοποιήσαμε μια εκδρομή στον
Γιούχτα, όπου κάναμε μια πεζοπορία προς την «ιερά
κορυφή». Σε αυτήν την ωραία διαδρομή, είχαμε
την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τη φύση και
με έναν τόπο που κάποτε τον θεωρούσαν ιερό. Στη
συνέχεια κάναμε μια μικρή επίσκεψη στο μουσείο
των Αρχανών, όπου κάναμε ένα ταξίδι στο χρόνο και
πλουτίσαμε τις γνώσεις μας για το παρελθόν.
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Μύθοι Κατάβασης
Κείμενο: Χάρης Κληματσίδας, xklimatsidas@filosofikilithos.website

Ο

ι μυθολογίες των λαών είναι ένα πολύχρωμο

σης, παραμορφώνοντας ή κρύβοντας εκείνο που δεν φαίνεται

παζλ, που συνθέτουν την ομορφιά της ανθρώ-

ορατό με τα φυσικά του μάτια.

πινης αντίληψης για τη γέννηση και τον θάνα-

Ο Πλάτωνας στον Τίμαιο αναφέρει: «Η ψυχή του Όντος

το, για το φως και το σκοτάδι, για την ύλη και

δίνει γέννηση στον χρόνο και η επέκταση της ζωής της είναι η

το πνεύμα, για το σώμα και για την ψυχή.

διάρκειά του.»

Μέσα στους μύθους αυτούς προσεγγίζουμε αλήθειες, που

Χωρίς τον μύθο ο άνθρωπος θα έπρεπε να επαναλάβει το

αρκετές φορές καλύπτονται διακριτικά με αλληγορίες, με

ταξίδι της καθόδου και της μετέπειτα επανόδου από την ύλη.

εξωπραγματικές ιστορίες. Όλοι οι μύθοι έχουν έναν απώτε-

Ένα δυναμικό ανεκμετάλλευτο τίθεται σε λειτουργία και για

ρο σκοπό: να βρουν απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν

αυτό ο μύθος είναι ένα πολύτιμο δώρο μιας κληρονομιάς, για

τις φιλοσοφικές, ψυχολογικές, μεταφυσικές αναζητήσεις των

να αφυπνίζεται η συλλογική συνείδηση του Ανθρώπου. Ιδιαί-

σκεπτόμενων ανθρώπων. Υπάρχουν μύθοι που επαναλαμβά-

τερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι οι μύθοι σχετικά

νουν ένα μοτίβο μιας ιστορίας, που έχει κοινές ρίζες στην πλο-

με την κάθοδο κάποιου ήρωα ή θεού στον κόσμο των νεκρών

κή, στην εξέλιξη και στην κατάληξη. Σε αυτούς τους μύθους

υπάρχουν σε πολλές παραδόσεις των αρχαίων πολιτισμών.

υπάρχει πάντα το πρότυπο του ήρωα, που αντικατοπτρίζει την

Ο Τζόζεφ Κάμπελ, έχοντας αφιερώσει όλη του τη ζωή στη

αέναη μάχη του ανθρώπου απέναντι σε μια διάσταση που όχι

μελέτη της μυθολογίας, είχε πει πως οι μύθοι είναι εκφράσεις

μόνο τον ξεπερνά, αλλά και του καθορίζει τη διάρκεια της πο-

του συλλογικού ασυνειδήτου. Όσον αφορά την κατάβαση είχε

ρείας, της μάχης, της υπέρβασης, του κατορθώματος. Η διά-

αναγνωρίσει πως τα ταξίδια στον κόσμο των νεκρών είναι η

σταση αυτή είναι ο Χρόνος. Μία διάσταση που δυσκολεύει,

εξερεύνηση του ατομικού ή συλλογικού ασυνειδήτου, όπου ο

που «ξεγελά» το προσωρινό όχημα της ανθρώπινης υπόστα-

άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με καταπιεσμένες επιθυμίες,
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Μύ θ ο ι Κατάβ α σ η ς

ένστικτα, συναισθήματα και ανάγκες
Στη μυθολογία οι «καταβάσεις» ήταν

Σουμερία - Μεσοποταμία
Η Κατάβαση της Ινάννα

νοντας ίδιος. Η Ινάννα δεν παρέδωσε
στους Κριτές του Κάτω Κόσμου κάποιο

τολμηρές περιπέτειες των ηρώων που

Είναι ένας μύθος της Σουμερίας, που

από τα άτομα που τη θρήνησαν, που

προσπαθούσαν να φτάσουν στο βα-

εξιστορεί την κάθοδο της θεάς Ινάννα

ανταποκρίθηκαν δηλαδή όπως άρμοζε

σίλειο του Κάτω Κόσμου, με σκοπό να

στον Κάτω Κόσμο, με σκοπό να συνα-

στην κατάσταση που βίωνε, αλλά τον

πετύχουν κάποιον στόχο, να βρουν κά-

ντήσει τον άλλο της εαυτό, τη Βασίλισ-

σύζυγό της, τον Ντουμούζ, ο οποίος συ-

ποιον ή κάτι και να επιστρέψουν πίσω

σα του Κάτω Κόσμου, την αδερφή της

νέχιζε τη ζωή του σαν να μην είχε συμ-

στον κόσμο των ζωντανών.

την Ερεσκιγκάλ. Η Ινάννα κατά την κά-

βεί τίποτα. Έτσι, σε ένα κλειδί ερμηνεί-

θοδό της πέρασε πολλές δοκιμασίες, μέ-

ας, στην πραγματικότητα τείνουμε να

χρι και τον θάνατο.

αλλάζουμε αυτά που βλέπουμε πως δεν

Η κάθοδος, βέβαια, ήταν μια επικίνδυνη αποστολή και μια πρόκληση, ώστε
να γίνει η υπέρβαση και να πραγματο-

Η κάθοδος στον Κάτω Κόσμο είναι

συνάδουν με τον δικό μας ψυχισμό και

ποιηθεί η ανάβαση στον κόσμο των ζω-

ένα σταθερό μοτίβο στη Μεσοποταμία

τις δικές μας επιθυμίες. Απομακρύνου-

ντανών.

και αφορά τον θρίαμβο του πνεύματος

με αυτό που μας βλάπτει ή που δεν μας

Είναι, βέβαια, εξαιρετικά δύσκολο

πάνω στην επιθυμία, την αδικία ή την

ταιριάζει μετά τη συνειδητοποίησή μας.

για το συγκεκριμένο άρθρο να περιγρά-

ενοχή. Οι ιστορίες της καθόδου περιέ-

Ο μύθος, επίσης, εμφανίζει ένα ιδι-

ψουμε όλους αυτούς τους μύθους, που

χουν πάντα την προειδοποίηση ότι δεν

αίτερο και αξιοσημείωτο πρότυπο, όπως

είναι μια παγκόσμια κληρονομιά για την

πρέπει κανείς να αποτολμήσει το πέ-

αναφέρει χαρακτηριστικά και ο Καρλ

ανθρωπότητα. Είναι επίσης ανέφικτο,

ρασμα στον κάτω κόσμο πιστεύοντας

Γιούνγκ: «Σε αυτήν την κάθοδο είναι η

λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων,

πως θα επιστρέψει. Οι νόμοι του Κάτω

ψυχή που έρχεται από τα άστρα και κα-

να αναφέρουμε όλους τους μύθους κα-

Κόσμου δεν μπορούν να αλλάξουν. Η

τεβαίνοντας επιστρέφει στα αστρικά βα-

τάβασης και να αναφερθούν με αναλυτι-

εμπειρία αυτή άφησε σημάδια στη θεά

σίλεια». Η κάθοδος της Ινάννα είναι η

κό και διεξοδικό τρόπο όλοι οι συμβολι-

Ινάννα κατά την επάνοδό της στον κό-

ενσάρκωση των κοσμικών ασυγκράτη-

σμοί που σχετίζονται με την ψυχή. Παρ’

σμο των ζωντανών. Άλλωστε μια εμπει-

των δυνάμεων στη θνητή σάρκα, αλλά

όλα αυτά, η παρούσα ενδεικτική θεμα-

ρία κατάβασης δεν αφήνει κανέναν

και μια κάθοδος που αποσκοπεί στην

τολογία μπορεί να είναι μια αφορμή για

αλώβητο. Η επαφή με το ασυνείδητό

ένωση αυτού που βρίσκεται επάνω με

μελλοντικές κι εκτενέστερες αναζητή-

μας επιφυλάσσει πόνο, θλίψη και έναν

εκείνο που βρίσκεται κάτω.

σεις.

«θάνατο». Θάνατο του παλιού τρόπου

Το έπος του Γκιλγκαμές

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, αυτό το ιδι-

ζωής, κάποιας συνήθειας, κάποιας κα-

Ένα ακόμα μεγάλο και σημαντι-

αίτερο ταξίδι της αναζήτησης με διαχρο-

τάστασης ή συμπεριφοράς. Κανείς δεν

κό έπος, γραμμένο στη Μεσοποταμία

νικούς μύθους κατάβασης:

επιστρέφει από μια τέτοια εμπειρία μέ-

την τρίτη χιλιετία π.Χ. Σε ό,τι αφορά το
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Ενκιντού και ο Γκιλγκαμές απαρηγόρητος θρηνεί για τον χαμό του φίλου του.
Θέλοντας να αποφύγει τη μοίρα του Ενκιντού, τον θάνατο, ταξιδεύει μέσα από
επικίνδυνα μονοπάτια, για να συναντήσει τον Ουτναπιστίμ και τη γυναίκα του,
τους μόνους ανθρώπους που γλίτωσαν
από τον Μεγάλο Κατακλυσμό και τους
δόθηκε η αθανασία από τους θεούς, ελπίζοντας ότι κι ο ίδιος μπορεί να αποκτήσει την αθανασία. Στην πορεία αυτού του ταξιδιού, ο ήρωας διασχίζει τα
Νερά του Θανάτου, με οδηγό τον βαρκάρη Ουρσανάμπι. Τέλος, ο Γκιλγκαμές
συναντάει τον Ουτναπιστίμ, που του
διηγείται την ιστορία του κατακλυσμού
και διστακτικά του δίνει μια ευκαιρία
για να αποκτήσει την αθανασία. Στον
επίλογο της διαχρονικής αυτής περιπέτειας ο ήρωας τελικά μένει μόνος, απόλυτα συνειδητοποιημένος μπροστά στο
μυστήριο του δικού του θανάτου. Η περιπλάνησή του θα του δώσει την ευκαιρία να κατανοήσει το νόημα της ζωής
και να αποκτήσει τη σοφία που θα τον
απαλλάξει από το άγχος του θανάτου.
Οι εμπειρίες αυτές είναι τελικά οι πνευματικές αξίες, που μπορούν να αποκαλυφθούν σε εκείνον που τις αναζητά…
θέμα του συγκεκριμένου άρθρου μπο-

μπεριφοράς που καταλήγει να εξοργίσει

ρούμε να πούμε πως ο Γκιλγκαμές συμ-

τους θεούς.

Αρχαία Ελλάδα
Ορφέας - Ευρυδίκη

βολίζει τον άνθρωπο, που είναι αλα-

Ο Ενκιντού και ο Γκιλγκαμές αντι-

Ένας από τους πιο γνωστούς μύθους,

ζόνας, αυθάδης και προκλητικός στα

προσωπεύουν την ένωση της ύλης και

που έχει εμπνεύσει τους ανθρώπους πα-

νιάτα του, πλασμένος για έντονη δράση,

του πνεύματος, μετουσιώνοντας ο ένας

γκοσμίως, είναι ο μύθος του Ορφέα και

σοφός και γαλήνιος στα γεράματα, μετά

τον άλλον και αντιπροσωπεύουν τον

της Ευρυδίκης. Ο πόνος του Ορφέα για

την αποδοχή της αναπόφευκτης μοίρας

αγώνα και τη συμφιλίωση ανάμεσα στη

τον ξαφνικό θάνατο της αγαπημένης

του. Από την άλλη πλευρά, ο Ενκιντού,

φυσική και την πολιτισμένη πλευρά του

του ήταν τόσο μεγάλος, που κατέβηκε

η ζωώδης φύση του ανθρώπου, συνο-

ανθρώπου. Όλα αυτά διαδραματίζονται

στον Άδη για να τη φέρει πίσω. Η μουσι-

δεύει τον Γκιλγκαμές στις περιπέτειές

σταδιακά μέσα στη ροή του έπους. Κά-

κή του, τόσο ξεχωριστή και ταυτόχρονα

του και του επιβάλλει το είδος της συ-

ποια στιγμή οι θεοί θα τιμωρήσουν τον

τόσο λυπητερή, συγκίνησε τον Άδη, ο
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οποίος του επέτρεψε να πάρει την καλή
του σύζυγο και να την επιστρέψει στον
κόσμο των ζωντανών, με τον όρο πως
δεν θα γύριζε να κοιτάξει πίσω του μέχρι να βγουν στην επιφάνεια. Ο Ορφέας
συμφώνησε, αλλά ενδίδοντας στον πειρασμό να κοιτάξει πίσω του, απέτυχε και
έχασε την Ευρυδίκη ξανά,
Ο Μύθος της Ευρυδίκης είναι στην
πραγματικότητα η ιστορία της ψυχικής
κατάστασης του Ορφέα. Η Ευρυδίκη είναι η ανώτερη όψη του Ορφέα και ο θάνατός της συμβολίζει, σε ένα κλειδί ερμηνείας, την απώλεια αυτής της όψης,
δηλαδή την αποπνευματοποίησή του.
Παρατηρούμε και στον συγκεκριμένο
μύθο ένα διαχρονικό και συνάμα αλληγορικό μήνυμα, που εκπροσωπεί το δύσκολο ταξίδι του πνεύματος και την κάθοδό του στην ύλη.
Ο Ορφέας είναι κι αυτός ένας πνευματικός ήρωας. Απεικονίζεται με μαύρα
ρούχα, που υποδηλώνουν την παρουσία
του πνεύματος στην ύλη. Άλλωστε το
όνομά του λέγεται πως προέρχεται από

του Κάτω Κόσμου και να τον οδηγήσει

ήρωα που έκανε υπερβάσεις, άθλους,

την λέξη «όρφνη», που σημαίνει σκοτά-

μπροστά στον Ευρυσθέα. Η παρουσία

για να καταφέρει να φτάσει στη λύτρω-

δι.

του Κέρβερου στον Άδη εξασφάλιζε την

σή του.

Τα αναπόφευκτα λάθη εξισορροπούνται από την προσφορά και τη θυσία

παραμονή των νεκρών στον Κάτω Κό-

Θησέας
Το ταξίδι του ήρωα, ο λαβύρινθος, η

σμο.

του Ορφέα και η πνευματική του λάμψη

Ο δωδέκατος άθλος του Ηρακλή, η

κάθοδος και ο μίτος της Αριάδνης. Ένας

βρίσκεται μέσα στη ρίζα των Ορφικών

κάθοδος του στον Άδη, έχει έναν εξίσου

πασίγνωστος μύθος με πολλές συμβολι-

Μυστηρίων , στην ανάγκη του ανθρώ-

αλληγορικό συμβολισμό. Ο Κέρβερος

κές προεκτάσεις.

που να τραγουδήσει και να δοξάσει τη

είναι το τερατόμορφο θηρίο που έχου-

Ο Θησέας συμβολίζει τον συνειδη-

θεϊκή ύπαρξη μέσα του.

με μέσα μας και κρατά φυλακισμένη την

τό εαυτό, που είναι αρκετά δυνατός για

ψυχή μας στο σκοτάδι, χωρίς να της επι-

να αντιμετωπίσει τα «θηρία», δηλαδή τα

Ο Ηρακλής ίσως είναι ο πλέον ανα-

τρέπει να απελευθερωθεί. Ο Ηρακλής, η

πρωτόγονα ένστικτα.

γνωρισμένος μυθικός ήρωας. Ένας από

ένδοξη και γενναία ψυχή, αιχμαλωτίζει

Ο Μινώταυρος, όπως και όλα τα τε-

τους άθλους του σχετίζεται µε την κά-

τον Κέρβερο με τη βοήθεια της Αθηνάς,

ρατόμορφα όντα στη μυθολογία, συμ-

θοδό του στον Άδη, προκειμένου να

με τη σοφία της γνώσης. Το κατέβασμα

βολίζουν αυτά τα ένστικτα, τα ζωώδη

πιάσει ζωντανό τον Κέρβερο, τον τρι-

του Ηρακλή στον κάτω κόσμο συμβολί-

πάθη, τις ψυχικές αδυναμίες, τα ελατ-

κέφαλο σκύλο, που φύλαγε τις Πύλες

ζει, και σε αυτόν τον μύθο, τη μύηση του

τώματα, τις φοβίες κ.λπ. Δίχως όμως

1

Ηρακλής
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ένα από τα σημαντικότερα επεισόδια
της Οδύσσειας, στην εξιστόρηση του
οποίου αφιερώνεται μια ολόκληρη ραψωδία, που οι Αλεξανδρινοί της έδωσαν
εύστοχα τον τίτλο «Νέκυια»3. Ο ήρωας, αφήνοντας να τον οδηγήσει ο άνεμος, όπως του είχε υποδείξει η Κίρκη
και ακολουθώντας με τελετουργική πειθαρχία τις άλλες υποδείξεις της (σπονδές, τάματα, θυσίες), πέρασε το όριο της
ζωής και του θανάτου και βρέθηκε στον
χώρο των νεκρών, για να λάβει σημαντικές πληροφορίες. Εκεί συναντά αρχικά
τις ψυχές του Ελπήνορα, του Τειρεσία
τη δύναμη «μετουσίωσης της συνείδη-

Θησέα. Η Αριάδνη είναι η αντανάκλαση

και της μητέρας του της Αντίκλειας, στη

σης» σε αυτό το μονοπάτι, ο ήρωας κιν-

της ψυχής του ανθρώπου-ήρωα (Θησέ-

συνέχεια δεκατέσσερις γυναικείες ηρω-

δυνεύει να εγκλωβιστεί στις κατώτερες

ας). Εκείνη είναι που οδηγεί τον ήρωα

ικές μορφές, μετά τρεις ήρωες του Τρω-

όψεις της προσωπικότητας. Ο Λαβύριν-

στο ασυνείδητο, στον λαβύρινθο. Ο λα-

ικού Πολέμου (τον Αγαμέμνονα, τον

θος συμβολίζει το υποσυνείδητο και τις

βύρινθος συνδέεται επίσης με τη μήτρα,

Αχιλλέα και τον Αίαντα) και στο τέλος

ανεξερεύνητες όψεις και δυνατότητες

επομένως με την πνευματική αναγέννη-

έξι ήρωες του απώτερου παρελθόντος,

του Νου. Ένας κόσμος σκοτεινός, άγνω-

ση. Του δίνει τον μίτο, που αντιπροσω-

με τελευταίο τον ημίθεο Ηρακλή.

στος, φοβερός και ανεξερεύνητος. Εάν

πεύει τη σύνδεση με την πνευματική του

κάποιος προσπαθήσει να εισέλθει εκεί

φύση.

αρχετυπικός ήρωας, που εμπνέει ακό-

απροετοίμαστος, θα βρεθεί αντιμέτω-

Οδυσσέας

μη και σήμερα τα βάθη του φυλετικού

2

πος με ένα «θηρίο», που δεν είναι άλλο

Στην ενδέκατη ραψωδία φαίνεται

Ο Οδυσσέας είναι ένας κατεξοχήν

ασυνειδήτου. Ο Οδυσσέας είναι το σύμβολο της επιστροφής και συνάμα ο θε-

«Μόνο εκείνος που δέχτηκε τη διαδικασία του
μυστικού θανάτου, που ταξίδεψε την ψυχή του
στην άλλη πλευρά και άντεξε το αρμένισμα στη
νυχτερινή θάλασσα, μπορεί να σταθεί μπροστά
στους συνανθρώπους του με αυτήν την εμπειρία,
ως αλλαγμένος, ακόμα και σαν «καινούριος
άνθρωπος» και να τους φέρει τη γνώση της νέας
ζωής.» 					C. G. Jung

ϊκός σπινθήρας που μετά από πολλές
δοκιμασίες επιστρέφει στην αγαπημένη του Πηνελόπη και την ψυχική του
ηρεμία. Μπορούμε να πούμε πως στην
Οδύσσεια το σύμβολο της ψυχής είναι η Πηνελόπη. Η αθάνατη ψυχή του
ανθρώπου, αυτή που δεν χρειάζεται να
εξελιχθεί, επειδή είναι τέλεια, αυτή που
μένει σταθερή στο κέντρο της. Ο ήρωας Οδυσσέας επιστρέφει μετά από πολλές περιπέτειες, δοκιμασίες κι εμπειρίες
στην πηγή προέλευσής του, στην αθάνατη ψυχή του, την Πηνελόπη.

από τα πρωτόγονα και ανεξέλεγκτα έν-

πως ο δρόμος της επιστροφής στην Ιθά-

στικτά του. Ο μίτος της Αριάδνης εξα-

κη περνάει υποχρεωτικά από τον κόσμο

Σύμφωνα με τον Καρλ Γιούνγκ και

σφαλίζει τον δρόμο της εξόδου στον

των νεκρών. Η κάθοδος στον Άδη είναι

τον Τζόζεφ Κάμπελ, ο συμβολισμός στη
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διαφορετικές ως προς τη μορφή. Η ουσία όμως παραμένει η ίδια. Το ταξίδι για
να ανακαλύψουμε τη δύναμη της δικής
μας ψυχής και της δικής μας ανέλιξηςεξέλιξης για έναν καλύτερο κόσμο, θέλει
προσπάθεια και υπερβάσεις. Όμως πρώτα ας είμαστε ειλικρινείς όταν θα κοιτάμε μέσα στον καθρέφτη της ψυχής μας,
επειδή ο κόσμος δεν μπορεί να αλλάξει,
αν δεν αλλάξουμε πρώτα εμείς...

μυθολογία δεν έχει καμμία σχέση με λο-

μέσα από τον αστείρευτο ωκεανό των

γικές διαδικασίες. Το σύμβολο είναι πα-

μύθων. Γίνεται αντιληπτό πως ο Μύθος

νάρχαιο και γεννιέται σε εποχές που ο

είναι απαραίτητος για τη ζωή μας. Χω-

άνθρωπος δεν έχει αναπτύξει ακόμη

ρίς αυτόν, χωρίς τη μαγεία του, χωρίς

τη λογική. Δεν κατασκευάζεται, αλλά

τα μηνύματά του, χωρίς τις γνώσεις και

παράγεται αυτόματα από την ίδια την

τις εμπειρίες του, ο άνθρωπος θα έμενε

ψυχή. Είναι προϊόν ανάμνησης της μα-

πιθανόν στάσιμος στα νερά της λήθης.

κραίωνης εξέλιξης, μια αναπαράσταση

Τα ηρωικά αυτά πρότυπα, οι αρχετυπι-

του παγκόσμιου αρχετύπου.

κές αλήθειες και οι συμβολισμοί εξακο-

Με μια επιγραμματική παρουσία-

λουθούν να αγγίζουν ψυχολογικά και

ση, προσπαθήσαμε να αγγίξουμε συμ-

νοητικά τον άνθρωπο του 21ου αιώνα.

βολισμούς και ερμηνείες που πηγάζουν

Μπορεί, βέβαια, οι συνθήκες να είναι

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1) Τα Ορφικά μυστήρια είχαν ως επίκεντρο αυτές
τις θρησκευτικές ανησυχίες. Πίστευαν ότι η ψυχή
είναι φυλακισμένη στο σώμα και ο μόνος τρόπος
για να απελευθερωθεί ήταν η συμμόρφωση με τους
νόμους τις ορφικής ζωής που επέβαλλαν την αποχή
από το κρέας, το κρασί και τη γενετήσια επαφή. Με
τον θάνατο ερχόταν η διαδικασία της κρίσης. Τότε η
ψυχή, ανάλογα με τις πράξεις που είχε κάνει, πήγαινε
είτε στη χώρα των Μακάρων, τα Ηλύσια Πεδία, είτε
στην κόλαση.
2) Είναι πιθανό ο συγκεκριμένος Λαβύρινθος να ήταν
μια μυητική τελετή καθόδου και της επακόλουθης
ανόδου από τον Κάτω Κόσμο, μια τελετουργική
διαδικασία θανάτου και αναγέννησης. Ήταν εκείνη η
διαδικασία που οδηγούσε τον ήρωα στον θάνατο και
εκείνη που του δίδασκε τον τρόπο για να επιστρέψει.
3) Νέκυς = Νεκρός. Νέκυια τίτλος της ενδέκατης
(λ) ραψωδίας της Οδύσσειας, όπου περιγράφεται η
κατάβαση του Οδυσσέα στον Άδη και η συνομιλία
του με τους νεκρούς.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Κάθοδος στη θεά, Sylvia Brinton Perera, Μτφ Λίλυ
Γκορτσοπούλου, Εκδόσεις Ιάμβλιχος, 1989
• Το έπος του Γκιλγαμές, Ν.Κ. Σάνταρς, Μτφ Περικλής Ροδάκης, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1977
• Ο Ήρωας με τα Χίλια πρόσωπα, Joseph Campbell,
Μτφ Θεόδωρος Σιαφαρίκας, Εκδόσεις Ιάμβλιχος,
2001
• Ελληνική Μυθολογία, 3ος Τόμος Οι Ήρωες, Ι.
Κακριδής, Εκδοτική Αθηνών
Διαδίκτυο:
• http://www.mixanitouxronou.gr/o-megalos-erotastou-orfea-pou-stichise-tin-epanafora-tis-agapimenistou-evridikis-ston-pano-kosmo-giati-i-menadesskotosan-ton-orfea-ke-pos-dimiourgithikan-taperifima-orfika-mistiria/
• http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/12/
blog-post_5881.html#ixzz4wGb9wrI1
• http://www.psychorropia.gr/%CE%B7-%CE%BA%
CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%8
3%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%C
E%BD%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B1/
• http://www.e-zine.gr/modules.php?name=News&fil
e=article&sid=232
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Η
απόσταση
του ανθρώπου
από τον αληθινό
του εαυτό καθώς και η
ίδια η κοινωνία, «ο κόσμος
της σπηλιάς» όπως αναφέρει
ο Πλάτωνας στον μύθο του
σπηλαίου, στην Πολιτεία,
γεννούν την ψυχική νόσο. Ο
προηγούμενος αιώνας της σχάσης
και των αντιθετικών μηνυμάτων
δημιούργησε τη σχιζοφρένεια. Ο αιώνας μας της επιφάνειας,
της ψεύτικης ταυτότητας, της κενότητας, της ανυπαρξίας ορίων και σεβασμού
στον άνθρωπο, της κρίσης ηθικών αξιών, δημιουργεί την οριακή διαταραχή
προσωπικότητας.

Ψυχή & Ψυχιατρική
Μια άλλη προσέγγιση

Κείμενο: Λιζέτα Βυζιργιαννάκη, Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπεύτρια, lvyzirgiannaki@filosofikilithos.website
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Ψ υ χ ή & Ψ υ χ ι α τρ ι κ ή

Η

μοντέρνα ψυχιατρική πρέπει να δώσει έμφαση
στην

ανθρώπινη

και ευσπλαχνι-

κή πλευρά της ιατρικής. Αυτό
το σύγγραμμα αφιερώνεται
στον ανθρωπισμό, ο οποίος
δυστυχώς ξεχνιέται συχνά
κατά την ιατρική εκπαίδευση και πρακτική,
που είναι σε μεγάλο
βαθμό βασισμένη
στη τεχνολογία.
Το παραπάνω
απόσπασμα
αναφέρεται
στον

πρώ-

το τόμο του
βιβλίου

Ψυ-

χιατρική των Η.
Kaplan

και

Β.

Sadock.
Η

ψυχιατρική

είναι ο κλάδος της
ιατρικής που ασχολείται με την ψυχή.
Αλλά ποια ψυχή εννοεί και ποια μέρη
του ανθρώπου συσχετίζονται με τις παθήσεις της ψυχής;
Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία,
ο άνθρωπος αποτελείται από τρεις ή τέσσερις «σφαίρες»: τη «σφαίρα» του σώματος, της ψυχής, του νου και από μία τέταρτη «σφαίρα», που είναι το πνεύμα.
Η «σφαίρα» της ψυχής αποτελείται, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, από το επιθυμητικό μέρος, που κατευθύνει τον άνθρωπο προς τις
απολαύσεις και την ικανοποίηση των χαμηλών επιθυμιών του, το θυμοειδές μέρος, που είναι τα συναισθήματά του (αστρικό σώμα)
και το λογιστικό, που είναι ο ορθολογικός νους, η ορθή κρίση. Η ψυχιατρική ασχολείται με τη «σφαίρα» της ψυχής.
Σύμφωνα με τους αρχαίους μυητικούς πολιτισμούς, ο άνθρωπος έχει μια επταπλή σύνθεση: αποτελείται από την τετραπλή προσωπικότητα και ένα τριπλό αθάνατο μέρος, το ανώτερο εγώ, που δεν φθείρεται και συνεπώς δεν νοσεί. Τα προβλήματα παρουσιάζονται στον ψυχισμό του ανθρώπου, στον οποίο εμφανίζονται συναισθηματικές διαταραχές, όπως η καταθλιπτική συνδρομή, καθώς
και στον νοητικό φορέα, στον οποίο παρουσιάζονται νόσοι που αφορούν διαταραχές της σκέψης, όπως είναι η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, η ψυχωτική συνδρομή, η σχιζοφρένεια. Μία άλλη κατηγορία παθήσεων είναι ο συνδυασμός της διαταραχής συναι-
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σθήματος και σκέψης, που εμφανίζει την σχιζοσυναισθηματι-

ρούν να δημιουργήσουν άλυτες εσωτερικές συγκρούσεις και

κή διαταραχή ή άλλες μορφές διαταραχών προσωπικότητας,

φόβους, που θα οδηγήσουν σε ψυχική νόσο.

όπως η οριακή. Οι ψυχικές νόσοι μπορούν να αρχίζουν από

Όταν υπάρχει αδυναμία ελέγχου του συναισθήματος ή

τον κατώτερο νοητικό ή τον συναισθηματικό φορέα του αν-

δυσκολία έκφρασής του, προκαλούνται συναισθηματικές δι-

θρώπου, αλλά επηρεάζουν και τον ενεργειακό φορέα, που στα

αταραχές, όπως διπολική διαταραχή. Όταν παρουσιάζεται

σανσκριτικά λέγεται prana sharira (πρανικό σώμα), στο οποίο

«καταιγισμός» σκέψεων, ακόμη και ρήξη με την «μη ανεκτή»

βρίσκεται η αύρα της υγείας. Τέλος, ασθένειες εκδηλώνονται

πραγματικότητα, προκαλείται «απόδραση» από αυτήν και εμ-

στο αιθεροφυσικό σώμα, δηλαδή υπάρχουν μεταβολές σε νευ-

φανίζονται ψυχωτικά στοιχεία, όπως ψευδαισθήσεις ή παραι-

ροβιολογικό επίπεδο στον εγκέφαλο (όπως για παράδειγμα η

σθήσεις (διαταραχή δηλαδή σε μία ή περισσότερες από τις πέ-

διαταραχή νευροδιαβιβαστών, της σεροτονίνης και της ντοπα-

ντε αισθήσεις: όραση, όσφρηση, ακοή, αφή, γεύση, αλλά και

μίνης), καθώς και στη νευροπλαστικότητα και στις συνδέσεις

εσωτερική αίσθηση του φυσικού σώματος) και ο άνθρωπος

μεταξύ των νευρικών κυττάρων.

δημιουργεί μία άλλη πραγματικότητα για να «μπορέσει να ζή-

Η σημερινή ψυχιατρική και η ψυχοθεραπεία, ανάλογα με

σει». Σε αυτό το επίπεδο έρχεται η ψυχοδυναμική θεώρηση και

τις αιτίες στις οποίες θεωρεί ότι οφείλονται οι ψυχικές νόσοι,

η ψυχανάλυση, που οδηγεί τον άνθρωπο να ανακαλύψει τις

έχει και διαφορετικές θεραπευτικές κατευθύνσεις. Τα χαρα-

συγκρούσεις αυτές στο εδώ και το τώρα, να βρει τις αιτίες και

κτηριστικά της σύγχρονης εποχής, η υπερβολική εξειδίκευση

να επανατοποθετηθεί ο ίδιος. Οι πεποιθήσεις που έχει το άτο-

και η διαίρεση επηρεάζουν και αυτόν τον κλάδο της ιατρικής.

μο, καθώς και η οργάνωση των σκέψεων του, είναι μία άλλη αι-

Η αρχική προδιάθεση για μελλοντική εμφάνιση ψυχικής

τία που την εξετάζει η γνωσιακή ψυχοθεραπευτική προσέγγι-

νόσου στο ανθρώπινο γενετικό υλικό, που συσχετίζεται και με

ση. Η συμπεριφορά του ανθρώπου παίζει ρόλο στην εμφάνιση

την κληρονομικότητα, είναι μία πρώτη αιτία, χωρίς να αποτε-

ψυχικών δυσκολιών, τις οποίες αντιμετωπίζει η συμπεριφορική

λεί αναγκαία προϋπόθεση, γιατί υπάρχουν μελέτες σύμφωνα

προσέγγιση. Αλλά η συμπεριφορά είναι αιτία ή αποτέλεσμα;

με τις οποίες οι πρόγονοι νοσούσαν ψυχικά αλλά όχι οι απόγο-

Υπάρχουν όμως και υπαρξιακά ερωτήματα στον άνθρωπο,

νοί τους. Άρα αμφισβητείται το αν μπορούμε να θεραπεύσουμε

όπως η έννοια της ζωής και του θανάτου, που τα προσεγγί-

βασισμένοι στην κληρο-

ζει η ψυχοθεραπεία του

νομικότητα ή να θεωρή-

υπαρξισμού. Η προσέγγι-

σουμε δεδομένη αυτή την

ση Gestalt εξετάζει τον άν-

αιτία, παρόλο που σήμερα

θρωπο σύμφωνα με τα χα-

γίνονται πολλές έρευνες και
υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της ψυχιατρικής
που ασχολείται με αυτό. Ο ίδιος ο άνθρωπος και
ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε η προ-

ρακτηριστικά του, τις δυνάμεις και
τις αδυναμίες του. Τη σχέση με τους άλλους
και τα δυναμικά που αναπτύσσονται, καθώς
και την έκφραση του ασυνειδήτου, ανακαλύ-

σωπικότητά του, η εκπαίδευση και οι επιδρά-

πτουμε στις ψυχοθεραπείες μέσω της τέχνης,

σεις από το οικογενειακό και κοινωνικό πε-

όπως η δραματοθεραπεία. Σε ένα καθαρά βι-

ριβάλλον του, είναι πιθανόν να ωθούν στην

ολογικό επίπεδο συμβαίνουν διαταραχές σε

εκδήλωση προηγούμενων προδιαθέσεων

επίπεδο νευροδιαβιβαστών του εγκεφάλου

του γενετικού κώδικα για ψυχική νόσο ή

και νευρικών οδών, που πολύ πιθα-

όχι. Όλα αυτά μπο-
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Η
νόν

απόσταση του

να είναι το αποτέ-

ανθρώπου από τον αληθινό του εαυ-

λεσμα και όχι η αιτία των ψυχικών διατα-

τό, καθώς και η ίδια η κοινωνία, «ο κόσμος

ραχών. Εδώ συναντούμε την ψυχοφαρμα-

της σπηλιάς» όπως αναφέρει ο Πλάτωνας

κολογία, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι

στον μύθο του σπηλαίου, στην Πολιτεία,

απαραίτητη και σε άλλες μπορεί να παρα-

γεννούν την ψυχική νόσο. Ο προηγούμενος

καμφθεί, αν οι ψυχικές διαταραχές δεν έχουν

αιώνας της σχάσης και των αντιθετικών μηνυ-

προκαλέσει μόνιμες βιολογικές βλάβες. Έχει
βρεθεί πλέον, με έρευνες, ότι η ψυχοθεραπεία
δρα και βελτιώνει τον εγκέφαλο και
επουλώνει ακόμη και βιολογικές βλάβες
Είναι επίσης σημαντικό να ανακαλύψουμε τις

μάτων δημιούργησε τη σχιζοφρένεια. Ο αιώνας
μας της επιφάνειας, της ψεύτικης ταυτότητας, της κενότητας, της ανυπαρξίας ορίων και σεβασμού στον
άνθρωπο, της κρίσης ηθικών αξιών, δημιουργεί την
οριακή διαταραχή προ-

δυσκολίες ορθής ένταξης του ανθρώπου στην κοινωνία, στην

σωπικότητας. Σήμερα δημιουργείται η ανάγκη μίας ολιστικής

περίπτωση που έχει ψυχική δυσκολία. Η κοινωνική ή κοινοτι-

αντίληψης για τον άνθρωπο, μίας φιλοσοφικής προσέγγισης και

κή ψυχιατρική ασχολείται με αυτό το πεδίο, καθώς και με τους

μίας ψυχιατρικής βασισμένης στην αληθινή αγάπη, που για τον

τρόπους που το «στίγμα» της ψυχικής νόσου εγγράφεται μέσα

Παράκελσο είναι η καλύτερη θεραπεία. Με αυτόν τον τρόπο ο

στον ψυχισμό του ανθρώπου, ώστε να τον βοηθήσει να εντα-

άνθρωπος θα μπορέσει να θυμηθεί ποιός είναι, να μπει σε έναν

χθεί στην κοινωνία χωρίς να χάσει την ατομικότητά του. Οι

δρόμο αυτογνωσίας, να ανακαλύψει τα μονοπάτια που θα τον

εναλλακτικές θεραπείες προσεγγίζουν τον άνθρωπο ολιστικά

οδηγήσουν στον αληθινό του εαυτό και αυτό θα τον κάνει να

και δρουν σε πιο λεπτά επίπεδα ενέργειας, συναισθήματος και

υψωθεί πέρα από τις δυσκολίες και τον κόσμο της σπηλιάς.

σκέψεων. Μπορούν ακόμα να βοηθήσουν τον άνθρωπο να ξεπεράσει ψυχικές νόσους και αποτελούν ένα δημιουργικό πεδίο
στην ιατρική του μέλλοντος. Σε πολλές περιπτώσεις, η συνδυασμένη θεραπεία είναι πολύ πιο αποτελεσματική απ’ ό,τι η κατακερματισμένη και αυτό ωθεί τον άνθρωπο στην απαρτίωση
και ολοκλήρωση του εαυτού. Ο άνθρωπος είναι ένα σύνολο,
άρα δεν μπορεί να είναι μόνο μία η αιτία για την τωρινή του
κατάσταση, αλλά ένας συνδυασμός.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Ψυχιατρική, Kaplan and Sadock, Εκδόσεις «Παρισιάνου»
• Εισαγωγή στην Ψυχιατρική, Π. Χαρτοκόλης, Εκδόσεις «Θεμέλιο»
• Πολιτεία Πλάτωνα, μετάφραση Σκουτερόπουλος, Εκδόσεις «Πόλις»
• Τα 3 κέντρα του μυστηρίου, Γ. Πλάνας, Εκδόσεις «Νέα Ακρόπολη»
• Εισαγωγή στη Μυστική Διδασκαλία, Jorge Angel Livraga Rizzi, Εκδόσεις «Νέα
Ακρόπολη»
• Σύγχρονη ψυχιατρική, Στεφανής Κ., Παπαδημητρίου Γ., Λιάππας Ι., Λύκουρας Ε.,
Εκδόσεις «Βήτα».
• Η ψυχοδυναμική ψυχιατρική στην κλινική πράξη, Gabbard O. Glen, Εκδόσεις
«Βήτα»
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Τι είναι η Ψυχή;
Αν τους ζητούσαμε να μας δώσουν έναν ορισμό της ανθρώπινης ψυχής, τι θα μας
έλεγαν άραγε, αν ζούσαν σήμερα, ένας θαυμαστής του Ομήρου, ένας Πυθαγόρειος
φιλόσοφος, ένας ινδουιστής πιστός, ένας Θεόσοφος ή ένας ακόλουθος των Στωικών;
Κείμενο: Βιργινία Γεωργιοπούλου, vgeorgiopoulou@filosofikilithos.website

- Για τον Όμηρο (9ος αι. π.Χ.), η

τος: «Πόλεμος Πατήρ Πάντων»).

- Για τον Πλάτωνα (5ος αι. π.Χ.):

ψυχή είναι αυτό που απομένει μετά τον

- Για τους Ορφικούς και τους Πυ-

Στην ψυχή ο Πλάτωνας διακρίνει τρία

θάνατο του φυσικού σώματος. Εκείνος

θαγορείους (6ος αι. π.Χ.), η ανθρώπι-

μέρη, το λογιστικό, το θυμοειδές και το

πίστευε πως η ψυχή αυτού που πεθαίνει

νη Ψυχή προέρχεται από τους θεούς,

επιθυμητικό. Γι’ αυτό και αναγνωρίζει

ένδοξα, αναπαύεται γαλήνια στα Ηλύ-

είναι όμως αιχμάλωτη και κατοικεί σε

τρεις αρετές της ψυχής, αντίστοιχες του

σια Πεδία, ενώ η ψυχή, «το είδωλον»,

ένα σώμα διαφορετικής φύσης από αυ-

κάθε μέρους της: τη σοφία, την ανδρεία

αυτού που πεθαίνει ατιμωτικά ή με πολ-

τήν. Σε όλη τη ζωή της η ψυχή μάχεται

και τη σωφροσύνη. Τις τρεις αυτές αρε-

λά κρίματα, βασανίζεται στον Άδη.

για να απελευθερωθεί από τη φυλακή

τές τις παραλληλίζει με τις τρεις χορδές

- Για τους Προσωκρατικούς (7ος

της. Αυτή η μάχη γίνεται μέσα από αλ-

της λύρας: την υπάτη, τη μέση και τη

αι. π.Χ.): Οι Προσωκρατικοί φιλόσοφοι

λεπάλληλες μετενσαρκώσεις, μέχρι να

νήτη.

προσδίδουν μια ορθολογική και πνευ-

καταφέρει να ξεφύγει από την περιττή

Αλλά οι τρεις αυτές αρετές πρέπει

ματική φύση στην Ψυχή. Αυτή διαφέρει

ύλη που την περιβάλει. Έτσι συντελεί-

να αναπτύσσονται αρμονικά, ώστε το

από την ύλη και υπάρχει αυτοτελώς έξω

ται η εξέλιξη του ανθρώπου, πρώτα με

λογιστικό -το λογικό μέρος- ως θείο να

από αυτήν ως πνευματική οντότητα, για

τη συνειδητοποίηση αυτής της κατά-

κυβερνά, το θυμοειδές -το ψυχολογι-

να της δίνει μορφή. Η Ψυχή είναι πνοή

στασης και στη συνέχεια με το έργο της

κό, το συναισθηματικό- να υπακούει σ’

ζωής και η φύση αυτής της πνοής άλλο-

κάθαρσης, που καταλήγει στην απελευ-

αυτό ως βοηθός και τα δύο μαζί να δι-

τε είναι υδάτινη (Θαλής), άλλοτε αέρινη

θέρωση της Ψυχής από το σώμα και την

ευθύνουν το επιθυμητικό -τα ένστικτα,

(Αναξίμανδρος) ή αποτέλεσμα της φω-

επιστροφή στην πηγή προέλευσής της,

τα πάθη-, ώστε αυτό να μην επιχειρεί να

τιάς (πυρ) και του πολέμου (Ηράκλει-

δηλαδή στον θεϊκό κόσμο.

αναλάβει την εξουσία, εφόσον είναι το
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Τι ε ί ν α ι η Ψ υ χ ή ;

πιο άπληστο και το κατώτερο μέρος της

σκορπίζονται.

μπαίνοντας σε σώματα. Παρόλα αυτά

ψυχής. Από την αρμονική ανάπτυξη των

- Για τους Στωικούς (3ος αι. π.Χ.):

ένα κομμάτι της παραμένει πάντα στον

τριών αυτών αρετών εξαρτάται η δικαι-

Ο καθένας και το κάθε τι συνδέεται με

νοητό κόσμο. Έτσι η ψυχή, έχοντας ως

οσύνη.

το Αιώνιο Όλον και τον Θεό μέσω μιας

κέντρο το αδιαίρετο κομμάτι της, εκτεί-

Υποστηρίζει την αθανασία της ψυ-

εσωτερικής προσωπικής θεότητας, του

νεται σαν μία γραμμή, παίζοντας τον

χής, ως προς το νοητικό της μέρος και

λεγομένου «Δαίμονος Εαυτού». Ο «Δαί-

ρόλο της γέφυρας μεταξύ νοητού και αι-

τη συσχετίζει με τον Κόσμο των Ιδεών.

μων Εαυτού» είναι ο σύνδεσμος της

σθητού κόσμου.

- Για τον Αριστοτέλη (4ος αι. π.Χ.):

ψυχής μας με την Ψυχή του Παντός. Η

- Για έναν Θεόσοφο, η απάντηση

«Η Ψυχή είναι η πρώτη εντελέχεια (μορ-

ψυχή είναι η εσωτερική, έμφυτη και αδι-

βρίσκεται στη Φωνή της Σιγής, ένα έργο

φή) ενός φυσικού, οργανικού σώματος,

άσπαστη πνοή, η οποία διατρέχει όλα

που μετέφερε από το Θιβέτ στη Δύση η

που έχει τη δυνατότητα της ζωής και έχει

τα τμήματα του σώματος, όσο η ομαλή

Ε.Π. Μπλαβάτκσυ, η μεγάλη Δασκάλα

μέσα της την αρχή της κίνησης και της

αναπνοή του ζώντος όντος είναι παρού-

που ίδρυσε τη Θεοσοφική Εταιρεία.

στάσης» (Αριστοτέλης, Περί Ψυχής). Η

σα στο σώμα. Μιλούν για 8 διαφορετικά

«Πριν μπορέσει η ψυχή να δει, θα

ανθρώπινη ψυχή έχει πέντε «δυνάμεις»

επίπεδα της ψυχής: το Ηγεμονικόν, τις

πρέπει να έχει αποκτήσει την εσωτερι-

ή δυνατότητες: το «θρεπτικόν», που

πέντε Αισθήσεις, το Σπερματικόν και το

κή αρμονία, και τα μάτια της σάρκας να

σχετίζεται με τη θρέψη του σώματος, το

Φωνητικόν. Κέντρο όλων είναι το Ηγε-

έχει κάνει τυφλά σε κάθε πλάνη.

«ορεκτικόν», δηλαδή την τάση (όρεξη)

μονικόν.

Πριν μπορέσει η ψυχή ν’ ακούσει, η

για καθετί ευχάριστο, το «αισθητικόν»,

-Για έναν Ινδουιστή πιστό: Σύμφω-

εικόνα (ο άνθρωπος) θα πρέπει να έχει

την ικανότητα της πρόσληψης των πλη-

να με την περιγραφή της ψυχής από τον

γίνει κουφή, όμοια στις βροντές καθώς

ροφοριών μέσω των αισθήσεων, το «κι-

σοφό Βυάσα, στο μεγάλο ινδικό έπος

και στους ψιθύρους, στις φωνές των

νητικόν», που εξασφαλίζει τις κινήσεις

Μαχαμπάρατα, αυτή είναι άπειρη, απε-

βρυχώμενων ελεφάντων καθώς και στο

του σώματος και το «διανοητικόν». Για

ριόριστη, αιώνια και αδιάφθορη. «Τα

ασημένιο θρόισμα της χρυσής πυγολα-

τον Αριστοτέλη, η ψυχή δεν υπάρχει

σώματα που έχουν όρια έχουν ένα τέλος,

μπίδας.

χωριστά από το σώμα ούτε και κανένα

όμως εκείνο που κατέχει και χρησιμοποι-

Πριν μπορέσει η ψυχή να καταλάβει

από τα μέρη της, αν υποθέσουμε ότι από

εί το σώμα είναι άπειρο, απεριόριστο, αι-

και να θυμηθεί, θα πρέπει να ‘χει ενω-

τη φύση της αποτελείται από μέρη. Δεν

ώνιο, αδιάφθορο. Κι έτσι λοιπόν, ω Βαρά-

θεί με τον Σιωπηλό Ομιλητή, όπως με

αναγνωρίζει δηλαδή καμία μεταθανάτια

τα, αγωνίσου.» Μπαγκαβάντ Γκίτα, Κεφ.

την ιδέα του τεχνίτη η μορφή που απο-

συνέχιση της ψυχής.

2 στιχ. 18. (5ος αι. π.Χ.)

τυπώνεται επάνω στον πηλό.

- Για τους Επικούρειους (4ος αι.

- Για τον Πλωτίνο, οι ψυχές κατοι-

Τότε η ψυχή θα καταλάβει και θα

π.Χ.): Οι Επικούρειοι δίδασκαν ότι η

κούν στον νοητό κόσμο σε μια κατάστα-

θυμηθεί. Τότε στο εσωτερικό αυτί θα

ψυχή αποτελείται από τα πιο λεπτά

ση αιωνιότητας και από εκεί ήρθαν στον

μιλήσει η φωνή της σιγής».

και πιο κινητικά άτομα του σύμπα-

αισθητό κόσμο μπαίνοντας σε υλικά σώ-

ντος -λεπτότερα ακόμη και από αυτά

ματα. Στον κόσμο του νου επικρατεί μια

του αέρα και της φωτιάς- και σε αυτή

κατάσταση ενοποίησης, δηλαδή ο νους

τη λεπτοφυή ιδιότητα της ψυχής απέδι-

είναι μια ολότητα και όχι διαχωρισμένος

δαν τις λειτουργίες της που αφορούν τη

σε μέρη. Το ίδιο και οι ψυχές αποτελούν

σκέψη και τις αισθήσεις. Όταν τραυμα-

κατά κάποιο τρόπο μια ολότητα.

τίζεται το σώμα, μερικά άτομα της ψυ-

Η ψυχή λοιπόν είναι αδιαχώριστη

χής διαρρέουν. Αν το ποσοστό τους εί-

και αδιαίρετη μέσα στον νοητό κόσμο,

ναι μεγάλο, τότε επέρχεται θάνατος του

αλλά η φύση της είναι να απομακρύ-

σώματος και όλα τα άτομα της ψυχής

νεται από τον νου και να «χωρίζεται»

- Η Φωνή της Σιγής , περικοπή 1η ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Μπαγκαβάντ Γκίτα, Μετάφραση Παντουβάς Θεόδωρος, εκδόσεις Καρδαμίτσα
• Η Φωνή της Σιγής, Ε. Π. Μπλαβάτσκυ, ε΄ έκδοση,
Θεοσοφικές Εκδόσεις, Αθήνα 2010
• http://www.nea-acropoli-athens.gr/arthra/
filosofia/932-i-aixmaloti-psixi-ston-orfismo-https://
sciencearchives.wordpress.com
• https://www.blavatsky.gr/articles/29-secretdoctrine/259-themeliodis-arxes.html
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ΤΟ
ΦΩΣ ΤΗΣ
ΨΥΧΗΣ,
ΑΛΙΚΗ ΜΠΕΪΛΗ
Το βιβλίο αυτό είναι

βιβλιο
παρου

σιαση

παράφραση των Γιόγκα
Σούτρα του Πατάντζαλι, με σχόλια της Αλίκης
Μπέιλη. Η Επιστήμη της
Ράτζα Γιόγκα ή η “Βασιλική Επιστήμη της Ψυχής”, όπως δόθηκε απ’
τον κύριο εκπρόσωπό
της, τον Πατάντζαλι, θα
βρει τελικά τη μεγαλύτερή της εκδήλωση στη
Δύση.
Κι αυτό

λόγω του γεγονότος ότι – υπό τον κυκλικό νόμο – η πέμπτη ανθρωπότητα
πρέπει αναπόφευκτα να προσεγγίσει
το ύψιστο σημείο της. Το σημείο αυτό
παρουσιάζεται με την ορθή χρήση του
νου και τη χρησιμοποίησή του από
την ψυχή για την επίτευξη ομαδικών
σκοπών και την ανάπτυξη ομαδικής
συνείδησης στο φυσικό πεδίο. Μέχρι
τώρα o νους είτε χρησιμοποιήθηκε
αποκλειστικά για υλιστικούς σκοπούς
είτε θεοποιήθηκε. Με την επιστήμη της Ράτζα Γιόγκα ο νους θα γίνει
γνωστός σαν όργανο της ψυχής και
σαν μέσον δια του οποίου φωτίζεται
o εγκέφαλος του ζηλωτή κι αποκτάται
η γνώση εκείνων των πραγμάτων που
αφορούν το βασίλειο της ψυχής.

ΤΟΪΓΚ ΜΑΚΚΡΟΣΑΝ
Η ΙΕΡΗ ΧΥΤΡΑ
Τα μυστικά των δρυίδων
Τα αρχαία μυστικά των δρυΐδων
αποκαλύπτονται για πρώτη φορά.
Μια συνοπτική διαδρομή στην
ιστορία και στην εξέλιξη της κελτικής

θρησκευτικής παράδοσης, στα μυστικά που διδάσκονται από τους δρυΐδες και στη σύγχρονη εκτέλεση των τελετών και των
τελετουργιών τους, όπως ασκούνται από τα σημερινά μέλη του Ντρουιντιάχτος - μιας πνευματικής οργάνωσης με επικεφαλής το
συγγραφέα, ο οποίος φέρει τον τίτλο του αρχιδρυΐδη.
Μέσα από αυτό το βιβλίο θα μυηθείτε στη μυστική γνώση αυτής της αρχαίας πίστης.
«...είναι μέχρι τώρα... η μεγαλύτερη συνεισφορά στη σοβαρή και πρακτική μελέτη των αρχαίων κελτικών παραδόσεων».
Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ Γ. Γενναδίου 3 Αθήνα 106 78 τηλ.: 2103809712 - www. Kedros.gr - e mail:
books@ kedros.gr

39

Απρί λιο ς - Μάιο ς - Ιούνιο ς 2018

Το ταξίδι της ψυχής μετά θάνατον
Κείμενο: Καίτη Δαικίδου, kdaikidou@filosofikilithos.website

Φ

οβάμαι

τον

θάνατο.

Φοβάμαι το κενό, το

Ευτυχώς ή δυστυχώς ο θάνατος δεν
κάνει εξαιρέσεις.

σαν για τον Νόμο της Μετενσάρκωσης,
για το ταξίδι της ψυχής, για το Δεβαχάν.

σκοτάδι, την αλλαγή,

Τι πεθαίνει όμως; Σίγουρα πεθαίνει

Μελέτησα και στοχάστηκα όσο κα-

τον χωρισμό από τους

το σώμα μου, το ξέρω, αλλά εγώ δεν εί-

λύτερα μπορούσα και θαρρώ πώς βρήκα

μαι μόνο σώμα, είμαι και ψυχή και πνεύ-

κάποιες απαντήσεις για να με καλύψουν.

Ο φόβος είναι συνώνυμος της

μα. Η ψυχή πεθαίνει; Το πνεύμα πεθαί-

Η ψυχή του ανθρώπου είναι αιώνια,

άγνοιας. Φοβάμαι ό,τι δεν γνωρίζω και

νει; Και αν δεν πεθαίνουν τι γίνονται;

δεν γεννιέται δεν πεθαίνει, ΕΙΝΑΙ. Ζει

ο θάνατος είναι μια άγνωστη κατάστα-

Πού πάνε;

αναρίθμητες ζωές ενσαρκωμένη σε σώ-

αγαπημένους μου. Φοβάμαι...

ση. Το μόνο που ξέρουμε γι’ αυτόν είναι
ότι συνοδεύεται από πόνο και έλλειψη.
Ο θάνατος όμως είναι αναπόσπαστο

Πολλά ερωτήματα, πολλοί προβλη-

ματα υλικά με σκοπό την εξέλιξή της.

ματισμοί για έναν απλό νου, για έναν

Κάθε φορά, σε κάθε ζωή, με όποιες συν-

απλό άνθρωπο.

θήκες επιλέγει ή της τυχαίνουν, μαθαί-

κομμάτι της ύπαρξης μας, είναι η μονα-

Διάβασα μύθους, και όχι μόνο, διά-

νει μέσα από τις δοκιμασίες της ύπαρξης

δική σιγουριά που έχουμε στη ζωή μας.

βασα φιλοσόφους της Ανατολής και της

και βελτιώνεται. Κάθε δοκιμασία και ένα

Από τη στιγμή που γεννιόμαστε το σί-

Δύσης, γνωστούς Δασκάλους της αν-

μάθημα, κάθε μάθημα και ένας χρυσός

γουρο είναι ότι κάποια μέρα θα πεθά-

θρωπότητας, τον Πυθαγόρα, τον Πλά-

σπόρος, μια ηθική αξία, μια αρετή, μια

νουμε.

τωνα, τον Λάο Τσε και άλλους. Μιλού-

ικανότητα που την εμπλουτίζει, την κά-

ριβάλλει και αυτήν την ενέργεια τη νοι-

και χωρίς τη δυνατότητα να αδιαφο-

Γι αυτό είμαστε τόσο διαφορετικοί

ώθουμε συχνά ως παρουσία αυτού που

ρήσει για όλα αυτά. Ξαναζεί στιγμή τη

ο ένας από τον άλλον; Παιδιά ίδιας οι-

έφυγε, γιατί δεν διασκορπίζεται αμέσως.

στιγμή τη ζωή της, τις αντιδράσεις της,

νει πιο άξια και πιο φωτεινή.

κογένειας, μεγαλωμένοι με τον ίδιο
τρόπο και όμως τόσο ξεχωριστοί
στις δυνάμεις και τις αδυναμίες
μας. Αυτό που για κάποιον είναι

Και τα συναισθήματα;
Λένε πώς
το

επί-

τον πόνο που προκάλεσε σε
άλλους, τη χαρά που πρόσφερε σε άλλους. Και είναι σαν να

δυσβάστακτο, για τον άλλον είναι
παιχνιδάκι, λες και το ήξερε πάντα ή
λες και ήρθε «μαθημένος» σε αυτήν
τη ζωή, μα ίσως και να ήρθε!
ζει

Ζούμε και ξαναζούμε μέχρι να

άλλοτε

φτάσει η ψυχή μας να ολο-

μέσα

κληρω-

στην

κόλαση και άλλοτε μέσα στον
παράδεισο.
Αυτό δεν είναι
θεί, να

τιμωρία,

γίνει τέλεια,

ευκαιρία. Είναι

να μην χρειάζεται

η ευκαιρία να

άλλα μαθήματα και άλ-

συνειδητοποι-

λες δοκιμασίες, γιατί θα

ήσει

καρπούς, στιγμές συνεί-

αλλά

δησης που θα την εμπλουτί-

στο ενδιάμεσο μετα-

σουν, είναι το τελευταίο κέρδος από

ξύ του θανάτου και

την υλική ύπαρξη.

της επόμενης ζωής
πεδο

τι γίνεται;

πράγμα-

τα, να αποκομίσει

έχει γίνει φως, πλήρης.
Σύμφωνοι,

είναι

Όταν αυτή η διαδικασία ολοκληρω-

των συ-

θεί, το ταξίδι της συνεχίζεται και πάει

ναισθημά-

στο Δεβακάν, στον χώρο του νου, και η

των μας ή η

ιστορία επαναλαμβάνεται. Σε άλλο επί-

ψυχή μας πη-

πεδο, πιο λεπτό, στον κόσμο των ιδεών,

ον με πολ-

γαίνει σε έναν

ξαναζεί τη ζωή της, τις σκέψεις της, τις

λά επίπεδα,

άλλο τόπο, στο

ιδέες της, τις αμφιβολίες και τα λάθη

αστρικό πεδίο της

της και πάλι αποκομίζει καρπούς, συνει-

γης και εκεί κατά κάποιο τρό-

δητοποιήσεις αλλά και τη λύτρωση, τον

εται σε αυτά.

πο ξαναζεί. Ζει, βλέπει την υλική ύπαρ-

καθαρμό. Μετά από αυτό το ταξίδι, εί-

Το υλικό σώμα μένει στην ύλη, θάβεται

ξη της ξανά, σαν να βλέπει ταινία, χωρίς

ναι ελεύθερη, καθαρή, χωρίς ψυχολογι-

και αποσυντίθεται. Η ενέργειά μας δια-

καμιά δυνατότητα να αντιδράσει ή να

κά φορτία, εξαρτήσεις και φόβους, είναι

σκορπίζεται στην ενέργεια που μας πε-

αλλάξει κάτι από τα όσα έγιναν, αλλά

έτοιμη, αν θέλει, να ξαναμπεί στον τρο-

Κάποιοι φιλόσοφοι

ισχυρίζο-

νται πως ο άνθρωπος

ως

μετά τον θάνατο αναλύ-

Το Τα ξ ί δ ι τ η ς Ψ υ χ ή ς μ ε τ ά τ ο ν Θ ά ν α τ ο

χό της ζωής, να ζήσει, να αγαπήσει, να

ημέρα-νύχτα, ξυπνάμε το πρωί, βάζουμε

γίνουμε λίγο καλύτεροι, κάθε νύχτα η

πονέσει και να μάθει, να γίνει λίγο καλύ-

καινούρια ρούχα, και βγαίνουμε να ζή-

ευκαιρία να λυτρωθούμε, να ξεκουρα-

τερη, λίγο πιο φωτεινή και ξανά και ξανά

σουμε, να δουλέψουμε, να αγαπήσου-

στούμε, για να συνεχίσουμε πιο σοφοί

μέχρι να ολοκληρωθεί.

με, να συγκρουστούμε , να πονέσουμε

από την προηγούμενη.

Υπεραπλουστευμένη η διδασκαλία

και να χαρούμε, να προσφέρουμε ή να

Ακόμα φοβάμαι τον θάνατο, αλλά

της μετενσάρκωσης. Μια Διδασκαλία

αδικήσουμε. Κουραζόμαστε, γυρνάμε

τουλάχιστον μέσα μου κατανοώ ότι με

που όλοι οι πολιτισμοί και όλοι οι φι-

εξαντλημένοι πίσω στο σπίτι για να κοι-

τον θάνατο τίποτα δεν τελειώνει, αλλά

λόσοφοι υπερασπίζονταν. Η Διδασκα-

μηθούμε, να κλείσουμε τα μάτια και να

συνεχίζει αλλού, αλλιώς. Συνεχίζει η

λία που μας επιτρέπει να πάψουμε να

ξεχάσουμε ή να συνειδητοποιήσουμε, να

ζωή μου και η μεγάλη ευκαιρία που μου

φοβόμαστε και να αρχίσουμε να προε-

ξεκουραστούμε, για να μπορέσουμε την

δόθηκε για ολοκλήρωση.

τοιμαζόμαστε. Για ποιο πράγμα να προ-

επόμενη ημέρα να ανοίξουμε τα μάτια,

Ένα ταξίδι είναι η ζωή μας, ας αρμε-

ετοιμαστούμε; Για τη ΖΩΗ μας, η ζωή

να βάλουμε καινούρια ρούχα και ξανά

νίσουμε σε αυτόν ή τον άλλο κόσμο, με

είναι μία, είναι ζωή-θάνατος, ένα νό-

από την αρχή.

φόβο ή χαρά, αλλά πάντα με στόχο να

μισμα με δύο όψεις. Είναι η έννοια της

Κάθε ημέρα μια νέα ζωή, μια νέα ευ-

ημέρας που έχει ημέρα-νύχτα. Σαν την

καιρία να κάνουμε κάτι καλύτερο, να

γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ
Η Αγάπη είναι η ομορφιά
της ψυχής.
Ιερός Αυγουστίνος

Η ψυχή είναι ένας θεός που βρήκε καταφύγιο
στο σώμα του ανθρώπου.
Σενέκας

Δεν είμαι ο καπετάνιος της ψυχής μου.
Είμαι απλώς ο πιο θορυβώδης επιβάτης
Άλντους Χάξλεϋ

Τέσσερις χιλιάδες τόμοι μεταφυσικής δεν θα
μας μάθουν τι είναι η ψυχή.
Βολταίρος

Δεν έχουμε ψυχή, είμαστε
ψυχή. Έχουμε σώμα.
C.S. Lewis

Όλα αξίζουν τον κόπο, αν η
ψυχή δεν είναι μικρή.
Φερνάντο Πεσσόα

Η σάρκα είναι η στάχτη, η ψυχή είναι η
φλόγα.
Βίκτωρ Ουγκώ

Συγκλονιστικά στοιχεία για
τις επιθανάτιες εμπειρίες

Φ

αίνεται πως οι επιστή-

όντως διάφορες επιθανάτιες εμπειρίες,

μονες έχουν πλέον στη

δεν μπορούν όμως να τις ανακαλέσουν,

διάθεσή τους βάσιμα

λόγω βλάβης του εγκεφάλου ή χρήσης

στοιχεία ότι υπάρχει

φαρμάκων που χορηγήθηκαν για την

ζωή -ή έστω συνείδηση- μετά θάνατον

επαναφορά τους.

και συνεπώς τη βάση για περαιτέρω δι-

-Απαιτείται επέκταση των ερευνών,

ερεύνηση του κατεξοχήν μυστηρίου της

καθώς τα μέχρι στιγμής επιστημονικά

ύπαρξης.

πορίσματα κρίνονται ως ανεπαρκή.

Ερευνητές που συμμετείχαν στο

Ο συντονιστής της έρευνας Dr. Sam

πρόγραμμα «AWARE» («AWAreness

Parnia, από το Πανεπιστήμιο της Νέας

during REsuscitation» - «Συναίσθηση

Υόρκης, εξήγησε: «Ξέρουμε ότι το μυαλό

κατά την ανάνηψη») δημοσίευσαν σε

δεν λειτουργεί όταν η καρδιά έχει σταμα-

επιστημονικό περιοδικό το πόρισμα ότι

τήσει να χτυπάει. Αλλά στις περιπτώσεις

το 40% των ανθρώπων που επανήλθαν

που εξετάσαμε, η συνειδητότητα συνέ-

στη ζωή, ύστερα από κλινικό θάνατο,

χισε να υπάρχει μέχρι και 3 λεπτά μετά

περιέγραψαν μιας μορφής συνειδητότη-

τη στιγμή που η καρδιά σταμάτησε να

τα, πριν αρχίσει η καρδιά τους να χτυ-

χτυπάει, παρότι ο εγκέφαλος σταματά

πάει ξανά.

να λειτουργεί 20-30 δευτερόλεπτα μετά

Η έρευνα διήρκεσε για τέσσερα χρόνια και περιλάμβανε στοιχεία και περι-

την παύση της καρδιάς. Αυτό είναι παράδοξο».

πτώσεις από 15 νοσοκομεία στις ΗΠΑ,

Η ομάδα του Dr. Parnia εξέτασε 330

στην Αγγλία και στην Αυστρία και πε-

ασθενείς που επιβίωσαν από καρδιακό

ρισσότερες από 2.060 περιπτώσεις καρ-

επεισόδιο, εκ των οποίων οι 140 δέχτη-

διοπαθών.

καν να αφηγηθούν την εμπειρία τους.

Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν είναι τα εξής:

Από αυτούς, το 39% διατηρούσε αναμνήσεις. «Ένας ασθενής περιέγραψε με

- Οι εντυπώσεις ή οι εμπειρίες που

ακρίβεια τι συνέβαινε στο δωμάτιο την

σχετίζονται με τον θάνατο, έχουν πολύ

ώρα που οι γιατροί προσπαθούσαν να τον

μεγαλύτερο εύρος θεματολογίας και ει-

επαναφέρουν. Ό,τι μας περιέγραψε, συ-

κόνων από ό,τι πιστευόταν μέχρι τώρα.

νέβη έτσι ακριβώς», σχολιάζει ο καθηγη-

-Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μνή-

τής. «Αυτό είναι συγκλονιστικό, καθώς

μες της οπτικής συνειδητότητας των

μέχρι τώρα θεωρούσαμε τις επιθανάτιες

κλινικά νεκρών («εξωσωματική εμπει-

εμπειρίες παραισθήσεις που συμβαίνουν

ρία») ταυτίζονται με πραγματικά γεγο-

είτε προτού σταματήσει η καρδιά είτε

νότα.

μετά την επαναφορά του παλμού της.

-Ένα μεγάλο ποσοστό κλινικά νεκρών που επανήλθαν στη ζωή, έζησαν

Τώρα όμως έχουμε περιγραφή γεγονότων, ενώ η καρδιά δεν λειτουργεί».

ήξερες
ότι...
Αναλυτικά, το 46% των ασθενών
έζησε μια ευρεία γκάμα από πνευματικές εμπειρίες αλλά και αναμνήσεις, και
το 15% βίωσε εξωσωματική εμπειρία
κατά την οποία είχε πλήρη συνείδηση,
(ένιωσε δηλαδή το σώμα του να χωρίζεται από το μυαλό, απέκτησε μια άλλη
οπτική και παρατηρούσε τα τεκταινόμενα από ψηλά).
Από τις μνήμες που ανακάλεσαν οι
ασθενείς, οι πιο κοινές ήταν το αίσθημα
του φόβου, της βίας και μιας αίσθησης
καταδίωξης, ενώ άλλοι περιέγραψαν
όμορφες μεταθανάτιες εικόνες, της οικογένειάς τους, ζώων και ενός λαμπρού
φωτός.
Οι ερευνητές καταλήγουν, ότι το
βασικότερο πόρισμα της μελέτης είναι
ότι αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί και να
επεκταθεί. «Υπάρχουν εκατομμύρια μαρτυρίες για μεταθανάτιες εμπειρίες, όμως
τα επιστημονικά στοιχεία και οι έρευνες
είναι πολύ θολά ως τώρα», εξηγεί ο Dr.
Parnia. «Θα πρέπει η έρευνα να συνεχιστεί, χωρίς προκαταλήψεις».
ΠΗΓΗ
https://www.madata.gr/epikairotita/social/378243.
html

Η Νέα Ακρόπολη πραγματοποιεί δράσεις για τη Φιλοσοφία, τον Πολιτισμό και τον Εθελοντισμό, προσφέροντας ουσιαστικές επιλογές και καλύπτοντας όλους όσοι επιθυμούν να
φέρουν στη ζωή τους μια εσωτερική αναγέννηση.

		

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εισαγωγικό σεμινάριο Εσωτερικής Φιλοσοφίας και Εσωτερικής Ψυχολογίας • Ανοιχτές συ-

ζητήσεις για τη Φιλοσοφία • Διαλέξεις, σε συνεργασία με χώρους πολιτισμού, για την Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας της UNESCO

		

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους • Θεατρικά δρώμενα • Μουσικές θεματι-

κές βραδιές • Δημιουργικά εργαστήρια: αρχαιολογικών αντιγράφων, πυρογραφίας, ζωγρα-

φικής • Εκδοτική δραστηριότητα βιβλίων εσωτερισμού και φιλοσοφίας • Αθλητική δραστηριότητα: αθλητικοί αγώνες, τουρνουά, φιλοσοφικές πολεμικές τέχνες • Ομάδες ανάγνωσης

και ανταλλαγής βιβλίων (Booksharing – Booklab)

		

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Οικολογικές πρωτοβουλίες για τη φροντίδα πάρκων, δασών, παραλιών • Κοινωνικές πρωτοβουλίες στήριξης ευπαθών ομάδων και προσφοράς • Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και φυσικών καταστροφών • Σεμινάρια για την ανάπτυξη της εθελοντικής συνείδησης •
Δίκτυο ανταλλακτικής και εναλλακτικής οικονομίας • Ετήσια
Πανελλήνια Γιορτή Εθελοντισμού, με συμμετοχή τοπικών και
διεθνών εθελοντικών οργανισμών (Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού)
Αθήνα, 210 88 10 830
Ιλίσια, 210 7794368, 6987124197
Περιστέρι, 2130282657
Αιγάλεω, 698 185 8033
Νέα Σμύρνη, ......................................69 87 43 73 87
Θεσσαλονίκη (κέντρο), ...................................2310-285020
Ηράκλειο, 6981888493
Ρέθυμνο, 28310 52884
Χανιά, 2821023189
Πάτρα 2610006923 & What’s up 6980500044

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Ποιο είναι το νόημα της ζωής;
Ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξης; Γιατί είμαστε εδώ; Μεγάλα ερωτήματα, τόσο παλιά όσο
και ο άνθρωπος. Μεγάλος και
ο αριθμός των διαφορετικών
απαντήσεων. Κάθε άτομο και
λαός δίνει και μια άλλη απάντηση, ανάλογα με το πολιτισμικό, ιδεολογικό, φιλοσοφικό, θεολογικό ή/και
επιστημονικό

υπόβαθρο

που έχει.
Ψάχνοντας όμως τις
απαντήσεις στα μεγάλα
ερωτήματα,

τείνουμε

να ξεχνάμε τα μικρά
(που αν το καλοσκεφτούμε δεν είναι και
τόσο μικρά): Πώς
θα

αντιμετωπίσω

την Χ κατάσταση; Πώς θα πετύχω τους στόχους
μου; Και ίσως το
πιο

τρομακτι-

κό: Τι κάνω στη
ζωή μου;
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