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Εξετάζοντας την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού συναντάμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων που ονειρεύ-

τηκαν και δημιούργησαν μεγάλους πολιτισμούς οδηγώντας τους εαυτούς τους και την κοινωνία προς την αυ-

τοπραγμάτωση. Τέτοιοι άνθρωποι, που ευτυχώς υπάρχουν σε κάθε εποχή και σε κάθε τόπο του πλανήτη,  

λέγεται ότι αλλάζουν  την ιστορία. 

Τι το ιδιαίτερο όμως έχουν αυτοί οι άνθρωποι; Αν μελετήσουμε τη ζωή και το έργο τους μήπως μπορούμε να 

πούμε πως έχουν κοινά χαρακτηριστικά; Στο σημείο αυτό θα δεχτούμε τη βοήθεια ενός σπουδαίου ψυχολόγου. 

Ο ανθρωπιστής Abraham Maslow (1908-1970) μελέτησε ανθρώπους, οι οποίοι θεωρούσε ότι είχαν φτάσει στην 

αυτο-πραγμάτωση, συμπεριλαμβανομένων του Abraham Lincoln, του Mahatma Gandi του Albert Einstein, του 

Benodict Spinoza κ.α. Διάβασε τις βιογραφίες τους, τα γραπτά τους, τις δραστηριότητές τους και πήρε συνεντεύξεις 

από αυτούς που τους γνώριζαν προσωπικά. Έτσι, έφτιαξε μια λίστα με κοινά χαρακτηριστικά:

Αποδέχονται το άγνωστο και το Εκμεταλλεύονται. Δεν νιώθουν να απειλούνται απ’ αυτό, δεν το φοβούνται. 

Αντιθέτως, το αποδέχονται, νιώθουν άνετα μαζί του και συχνά αυτό τους έλκει. Δεν μένουν προσκολλημένοι 

στο οικείο.  

Αποδέχονται τον εαυτό τους, μαζί με τα ελαττώματά τους. Αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους έτσι όπως 

πραγματικά είναι, και όχι όπως θα ήθελαν να είναι. Με ένα υψηλό επίπεδο αυτο-αποδοχής, δεν έχουν κανέ-

να στοιχείο υποκρισίας ή προσποίησης. Αν και οι αυτο-πραγματωμένοι άνθρωποι αποδέχονται τα ελαττώ-

ματα, που είναι αμετάβλητα, νιώθουν ντροπή για τις κακές τους συνήθειες. και προσπαθούν να βελτιωθούν. 

Δίνουν προτεραιότητα στο ταξίδι, απολαμβάνοντας το και όχι στον Προορισμό. Είναι πιθανότερο να εκτιμήσουν με έναν απόλυτο 

τρόπο την ίδια την πράξη και συχνά απολαμβάνουν περισσότερο τη διαδρομή παρά τον προορισμό. Είναι συχνά πιθανό γι’ αυτούς να σκαρώ-

σουν μέσα από την πιο δύσκολη ή βαρετή δραστηριότητα ένα εσωτερικά διασκεδαστικό παιχνίδι ή χορό ή παράσταση.

Αν και είναι εγγενώς αντισυμβατικοί, δεν επιζητούν να σοκάρουν ή να Ενοχλήσουν. Συνήθως συμπεριφέρονται με συμβατικό τρόπο απλά 

επειδή δεν το θεωρούν και τόσο σημαντικό ή επειδή γνωρίζουν ότι κάποια άτομα θα πληγωθούν ή θα ντραπούν από κάποια αντίθετη (αντισυμ-

βατική) συμπεριφορά.

Έχουν σκοπό στην ζωή Τους. Έχουν κάποια αποστολή στη ζωή τους, κάποιο καθήκον να εκπληρώσουν, κάποιο πρόβλημα έξω από αυτούς, 

που επιστρατεύει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς τους. Γενικά, αυτές οι αποστολές δεν είναι εγωιστικές και στρέφονται περισσότερο προς 

το καλό της ανθρωπότητας.

Δεν προβληματίζονται από τα μικρά Πράγματα. Αντιθέτως, εστιάζουν στη μεγαλύτερη εικόνα. Φαίνεται ότι ποτέ δεν πλησιάζουν τόσο τα 

δέντρα, ώστε  στο τέλος να χάσουν το δάσος. Εργάζονται μέσα σε ένα πλαίσιο αξιών που είναι ευρύ και καθόλου ασήμαντο, καθολικό και όχι 

τοπικό, και σε συμφωνία με τον αιώνιο χρόνο, παρά με τη στιγμή. Αυτή η εντύπωση, ότι βρίσκονται πάντα πάνω από τα μικρά πράγματα φαί-

νεται να ενσταλάζει μια ορισμένη γαλήνη και έλλειψη ανησυχίας για τα καθημερινά όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για όλους όσους 

σχετίζονται με αυτούς.

Είναι Ευγνώμονες. Δεν παίρνουν τίποτε ως δεδομένο και με αυτό τον τρόπο διατηρούν μια φρέσκια ματιά περιέργειας για το σύμπαν. Δια-

θέτουν την υπέροχη ικανότητα να εκτιμούν ξανά και ξανά, με φρεσκάδα και αγνότητα, τα βασικά αγαθά της ζωής, με ενθουσιασμό, απόλαυση, 

περιέργεια ακόμα και έκσταση, όσο παλιές κι αν είναι αυτές οι εμπειρίες. Για ένα τέτοιο άτομο, κάθε ηλιοβασίλεμα μπορεί να είναι το ίδιο όμορφο 

με το πρώτο, κάθε λουλούδι το ίδιο μυρωδάτο με το προηγούμενο, ακόμα κι αν έχουν ήδη μυρίσει εκατομμύρια λουλούδια πριν. Γι’ αυτούς, ακόμα 

και η καθημερινότητα, η εργασία μπορεί να γίνει συναρπαστική εμπειρία.

Έχουν βαθιές σχέσεις με λίγους, αλλά ταυτίζονται και συμπονούν όλη την Ανθρωπότητα. Είναι ικανοί για μεγαλύτερο πάθος, μεγαλύτερη 

αγάπη, τελειότερη ταύτιση, μεγαλύτερη εκμηδένιση των ορίων του εγώ, σε σύγκριση με άλλους ανθρώπους. Αυτή η αφοσίωση συνυπάρχει με 

μια ευρύτερη τρυφερότητα και φιλικότητα προς όλο τον κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι τείνουν να είναι ευγενικοί (και καλοί) με σχεδόν τους πάντες 

ασχέτως τάξης, μόρφωσης, πολιτικών πεποιθήσεων ή χρώματος.

Είναι ταπεινοί. Φαίνεται ότι σχεδόν όλοι αντιλαμβάνονται πόσα λίγα γνωρίζουν σε σύγκριση με όσα θα μπορούσαν να μάθουν ή με όσα 

γνωρίζουν οι άλλοι. Εξαιτίας αυτού, σέβονται και είναι ακόμα και μετριόφρονες μπροστά στους ανθρώπους, που μπορούν να τους διδάξουν.

Αντιστέκονται στην Αφομοίωση. Δεν επιτρέπουν στον εαυτό τους να διαμορφώνονται παθητικά από την κουλτούρα έχουν συνείδηση και 

μπορούν να αποφασίζουν από μόνοι τους, να επιλέγουν αυτό που θεωρούν καλό και να απορρίπτουν ότι δεν θεωρούν σωστό. Δεν αποδέχονται 

τα πάντα σαν πρόβατα, αλλά ούτε και τα απορρίπτουν όλα, σαν ένα συνηθισμένο επαναστάτη.

Παρόλα αυτά, δεν είναι Τέλειοι.Μπορούμε να βρούμε πολύ καλούς ανθρώπους, σπουδαίους πραγματικά. Κι όμως, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι 

μπορεί να είναι ορισμένες φορές βαρετοί, εκνευριστικοί, εγωιστές, απαιτητικοί, θυμωμένοι ή θλιμμένοι. Για να αποφύγουμε την παραγνώριση 

της ανθρώπινης φύσης, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τέτοιες ψευδαισθήσεις.
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επιστημονικά

και άλλα...
νέα

Στο φως η πρώτη 
«αιρετική» επιστολή 
του Γαλιλαίου

Ανακαλύφθηκε καταχωνιασμέ-

νο στα αρχεία της Βασιλικής Εται-

ρείας επιστημών της Βρετανίας το 

-θεωρούμενο χαμένο- πρωτότυπο 

γράμμα, με το οποίο ο Γαλιλαίος για 

πρώτη φορά παρέθετε σε έναν Ιταλό 

φίλο του τα «αιρετικά» ηλιοκεντρικά 

επιχειρήματά του ενάντια στο δόγμα 

της Εκκλησίας, ότι ο Ήλιος γυρίζει 

γύρω από τη Γη.

Η επιστολή ρίχνει νέο φως στη μακρόχρονη διαμάχη του 

Ιταλού φυσικού και αστρονόμου με τις ρωμαιοκαθολικές αρ-

χές, που είχαν ως κατάληξη την καταδίκη του για αίρεση το 

1633. Το επτασέλιδο γράμμα με την υπογραφή «G.G.» (Galileo 

Galilei), το οποίο είχε γραφτεί 20 χρόνια πριν, στις 21 Δεκεμ-

βρίου 1613, αποκαλύπτει ότι στο ξεκίνημα της ιστορικής σύ-

γκρουσης επιστήμης-εκκλησίας ο Γαλιλαίος είχε σαφή συ-

νείδηση των κινδύνων και προσπαθούσε να «νερώσει» τους 

ισχυρισμούς του.

Το γράμμα βρισκόταν στην κατοχή της Βασιλικής Εταιρεί-

ας επί τουλάχιστον 250 χρόνια, αλλά είχε περάσει απαρατήρη-

το από τους ιστορικούς. «Ξεθάφτηκε» από τη βιβλιοθήκη της 

από τον μεταδιδακτορικό ερευνητή της ιστορίας της επιστή-

μης, Σαλβατόρε Ρικιάρντο του Πανεπιστημίου του Μπέργκα-

μο, ο οποίος επισκέφθηκε τη βιβλιοθήκη τον Αύγουστο για 

άλλο λόγο, αλλά τυχαία έπεσε πάνω στην ιστορική επιστολή.

Στην επιστολή ο Γαλιλαίος για πρώτη φορά τονίζει ότι η 

επιστημονική έρευνα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από το θεο-

λογικό δόγμα, αναφέρει ότι οι αναφορές της Βίβλου σε αστρο-

νομικά συμβάντα δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη στην κυριολε-

ξία και επισημαίνει ότι οι θρησκευτικές αρχές που ισχυρίζονται 

το αντίθετο δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις για να κρίνουν 

σωστά. Αναφέρει πάντως ότι το ηλιοκεντρικό μοντέλο, ότι δη-

λαδή η Γη περιφέρεται πέριξ του Ηλίου, που είχε παρουσιάσει ο 

πολωνός αστρονόμος Κοπέρνικος πριν περίπου 70 χρόνια (το 

1543), δεν είναι ασύμβατο με τη Βίβλο.

Με δεδομένο ότι λίγα χρόνια πριν, το 1600, η Ιερά Εξέταση 

είχε κάψει στην πυρά τον Δομινικανό κληρικό και μαθηματικό, 

Τζιορντάνο Μπρούνο, για αιρετικές απόψεις που περιλάμβα-

Εκεί που η 
επιστήμη 

συναντάει  
την εσωτερική 

φιλοσοφία
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ναν την υποστήριξη του ηλιοκεντρικού 

μοντέλου του Κοπέρνικου, ο Γαλιλαίος 

δικαιολογημένα ανησυχούσε και για τη 

δική του τύχη…

Έτσι, όταν ένα αντίγραφο από το 

αρχικό «αιρετικό» γράμμα του στον Κα-

στέλι το 1613 -αυτό που βρέθηκε στη 

Βασιλική Εταιρεία- έπεσε στα χέρια της 

Ιεράς Εξέτασης (μέσω του Λορίνι το 

1615), ο Γαλιλαίος έβαλε τον Ντίνι να 

στείλει στην Εκκλησία το υποτιθέμενο 

πρωτότυπο γράμμα του, που ήταν πιο 

μετριοπαθές και λιγότερο ενοχοποιη-

τικό. Μόνο που έλεγε ψέματα, καθώς 

όντως είχε γράψει το αρχικό γράμμα.

Τελικά, το 1633, καταδικάσθηκε 

για αίρεση, αν και την «έβγαλε φθηνά», 

αφού απλώς υποβλήθηκε σε κατ’ οίκον 

περιορισμό για τα τελευταία εννέα χρό-

νια της ζωής του.

ΠΗΓΗ: in.gr

Παραδόσεις, μια αφορμή 
για παρηγοριά

Συχνά αναρωτιόμαστε για ποιόν 

λόγο στους ανθρώπους αρέσουν οι πα-

ραδόσεις και οι επέτειοι∙ γιατί πολλοί 

χαμογελούν και μόνο στην ιδέα των 

Χριστουγέννων και των εορτών. Η εξή-

γηση είναι απλή: οι παραδόσεις και οι 

τελετουργίες, τα εορταστικά γεύματα 

και τα δώρα λειτουργούν παρηγορητι-

κά, σαν ένα δίχτυ ασφάλειας, δομής και 

σταθερότητας σε έναν κόσμο όπου όλα 

αλλάζουν και μάλιστα με μεγάλες ταχύ-

τητες.

Δεν έχει σημασία ποιο είναι το θρή-

σκευμα και ποια η γιορτή ή η επέτειος. 

Μπορεί να είναι τα Χριστούγεννα, το 

Χάνουκα, τα γενέθλια ή η επέτειος ενός 

γάμου.

Οι τελετουργίες (στόλισμα δέντρων, 

άναμμα κεριών, ανταλλαγή δώρων, κ. 

ο. κ.) μάς βοηθούν να δημιουργούμε 

αναμνήσεις και μικρά πολύτιμα κομμά-

τια τα οποία κρατάμε συχνά σαν πυξί-

δα ή σαν άγκυρα στις δύσκολες στιγμές. 

Αυτά είναι οφέλη ψυχολογικά, που μας 

επιτρέπουν να απολαμβάνουμε στιγμές 

με αγαπημένα πρόσωπα, να συνδεόμα-

στε μαζί τους και να παίρνουμε ανάσες 

από την καθημερινότητα, η οποία είναι 

γεμάτη κούραση, δυσκολίες και πολύ 

άγχος.

Τουλάχιστον, αυτό υποστηρίζει ο 

καθηγητής Ανθρωπολογίας του Πανε-

πιστημίου του Κονέκτικατ, Δημήτρης 

Ξυγαλατάς, με άρθρο του στην εφημε-

ρίδα «El Pais».

Όπως εξηγεί, εκτός από την προ-

σπάθεια να έρθουμε πιο κοντά με τους 

δικούς μας (φίλους, συγγενείς κ.λπ.), 

σημαντικό ρόλο παίζει και το φαγητό, 

το οποίο συμβάλλει στην αίσθηση αυ-

τής της ζεστασιάς και της εγγύτητας, 

αίσθημα που πηγαίνει πίσω στα χρό-

νια που οι πρώτοι άνθρωποι έμαθαν να 

ανάβουν φωτιά και να ψήνουν την τρο-

φή τους.

Οι μακρές ώρες της προετοιμασίας 

του φαγητού και των γλυκών και στη 

συνέχεια η κατανάλωσή τους καλύ-

πτουν βασικές κοινωνικές ανάγκες, οι 

οποίες πηγαίνουν πολύ πίσω στην αν-

θρώπινη ιστορία. Το να μοιράζεσαι ένα 

εορταστικό και τελετουργικό τραπέζι 

βοηθά στην ενότητα, αυξάνει τη διά-

θεση για συζήτηση και σύνδεση μεταξύ 

των προσώπων.

Φυσικά, όλα αυτά δεν αφορούν 

μόνο τους χριστιανούς και τα Χριστού-

γεννα, αλλά ανάλογα έθιμα υπάρχουν 

σε όλες τις παραδόσεις, την εβραϊκή, 

την ινδική, στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη και η ανταλλαγή δώρων 

συμβολίζει την αγάπη και τη φροντίδα, 

έστω και αν μερικές φορές φτάνει στο 

όριο της υπερβολής και της υπερκατα-

νάλωσης. Μοιράζομαι σημαίνει φροντί-

ζω, συντηρώ τους κοινωνικούς δεσμούς 

και δημιουργώ κοινωνικά δίκτυα.

Οι τελετουργίες, με την έννοια μιας 

επαναλαμβανόμενης διαδικασίας, είναι 

δείκτης ταυτότητας και του «ανήκειν» 

σε μια ομάδα. Και γι’ αυτό οι παραδό-

σεις είναι σημαντικές για τα παιδιά.

Σύμφωνα με τις μελέτες, τα παιδιά 

που μετέχουν σε συλλογικές τελετουρ-

γίες δημιουργούν δεσμούς αδελφικούς 

και αρμονικούς με τους συνομήλικούς 

τους και τα κοντινά τους πρόσωπα, δη-

μιουργούν θετικές μνήμες. Και έχουν 

κάτι να περιμένουν για την επόμενη 

χρονιά.

ΠΗΓΗ: efsyn.gr
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Οι ζωές μεγάλων προσωπικοτήτων αποτελούν ένα από τα αγαπημένα θέματα του κινηματογράφου. Καλλιτέχνες, 

στρατιωτικοί, ηγέτες, επιστήμονες και πολλοί άλλοι παρελαύνουν μπροστά στις οθόνες, εμπνέοντάς μας 

θαυμασμό (ή και απέχθεια), δίνοντάς μας παραδείγματα προς μίμηση ή αποφυγή. Σε αρκετές περιπτώσεις η ιστορία 

δεν παρουσιάζεται με απόλυτη ακρίβεια, αλλά αν μια ταινία μας κάνει να μπούμε σε διαδικασία σκεφτούμε, να 

μάθουμε ποιος ήταν ο Χ άνθρωπος, τι έκανε και γιατί το έκανε, έχει πετύχει τον σκοπό της.

The Agony and the Ecstasy (1965) 

O Πάπας Ιούλιος ο 2ος προσλαμβάνει τον Μιχαήλ Άγγελο για να διακοσμήσει την Καπέλα Σιξτίνα, κάτι που δεν εμπνέει καθό-

λου τον ζωγράφο. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και οι σχέσεις μεταξύ των δύο αντρών όλο και πιο τεταμένες. 

Gandhi (1982)

Παρακολουθούμε τη ζωή του Γκάντι, από τα νεανικά του χρόνια στη Νότια Αφρική, την επιστροφή του στην Ινδία και τα γε-

γονότα που σημάδεψαν τη νεότερη ιστορία της χώρας, μέχρι τη δολοφονία του το 1948. 

Hawking (2004)

Τα φοιτητικά χρόνια του Stephen Hawking στο Cambridge, στα αρχικά στάδια της ασθένειάς του, τον καιρό που δούλευε πάνω 

στη διατριβή του, η οποία έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της Θεωρίας της Μεγάλης Έκρηξης. Σε μια δεύτερη ιστορία που παρεμβά-

λεται στην βασική πλοκή, οι αστρονόμοι Robert Wilson και Arno Penzias διηγούνται σε έναν δημοσιογράφο, πώς έφτασαν στην 

απόδειξη της Θεωρίας.

Loving Vincent (2017)

Λίγο καιρό μετά το θάνατο του Vincent Van Gogh, ο γιος του ταχυδρόμου του, Armand Roulin, φεύγει για το Παρίσι με σκοπό 

να παραδώσει ένα τελευταίο γράμμα στον αδελφό του Τheo. Όταν ανακαλύπτει ότι και ο Theo είναι νεκρός, ξεκινά για την Auvers 

με σκοπό να παραδώσει το γράμμα στον κοντινότερο στον Vincent άνθρωπο, το γιατρό Gachet. Μέχρι να τον συναντήσει, συ-

νομιλεί με τους κατοίκους της μικρής πόλης για την ταραγμένη ζωή και το μυστηριώδη θάνατο του ζωγράφου. Ζωγραφισμένη εξ 

ολοκλήρου στο χέρι, στο στυλ του Van Gogh, με τη συνεργασία καλλιτεχνών από όλη την Ευρώπη και τους πίνακες του Ολλανδού 

ζωγράφου να ζωντανεύουν στην οθόνη σε μια οπτική πανδαισία.

Η 7η ΤΕΧΝΗ
Κείμενο: Δημήτρης Γακηλάζος, dgakilazos@filosofikilithos.website
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Επιστήμονες που άλλαξαν τον κόσμο 

Η σύγχρονη φυσική 

βασίζεται σε δύο 

επαναστατικές 

θεωρίες, την θεωρία της 

σχετικότητας και την κβαντομηχανική, 

που άλλαξαν την αντίληψή μας για 

την φύση της πραγματικότητας του 

κόσμου . Η κβαντική θεωρία έδειξε 

ότι τα υποατομικά σωματίδια δεν είναι 

απομονωμένοι «σπόροι» της ύλης, αλλά 

είναι μοτίβα πιθανοτήτων, διασυνδέσεις 

σε ένα αδιάσπαστο κοσμικό ιστό, 

που περιλαμβάνει τον ανθρώπινο 

παρατηρητή και τη συνείδησή του. Η 

θεωρία της σχετικότητας έχει μετατρέψει 

τον κοσμικό ιστό σε κάτι «ζωντανό», 

αποκαλύπτοντας τον εγγενώς δυναμικό 

χαρακτήρα του και δείχνοντας ότι 

η δραστηριότητά του είναι η ίδια η 

ουσία της ύπαρξής του. Στη σύγχρονη 

φυσική, η εικόνα του σύμπαντος σαν 

μηχανή έχει ξεπεραστεί από την εικόνα 

του αδιαίρετου δυναμικού συνόλου, 

του οποίου τα μέρη είναι ουσιαστικά 

αλληλένδετα και μπορούν να γίνουν 

κατανοητά μόνο ως πρότυπα μιας 

κοσμικής διαδικασίας.

Παρακάτω αναφέρουμε δύο 

πολύ σημαντικούς επιστήμονες, 

ως εκπροσώπους των δύο αυτών 

επιστημονικών επαναστάσεων.

Max Planck  – Μια 
επανάσταση στον 
Μικρόκοσμο

Στα 1874 ο Phillip von Jolly, Κα-

θηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου 

του Μονάχου, συμβουλεύει τον δεκαο-

κτάχρονο τότε Max Planck ότι η Φυσι-

κή δεν έχει και πολλά να προσφέρει σε 

όποιον ελπίζει να προχωρήσει σε μεγά-

λες ανακαλύψεις, αφού έχουν σχεδόν 

ανακαλυφθεί τα πάντα. Ευτυχώς ο Max 

Planck αγνόησε τις συμβουλές του και 

έγινε ο φυσικός που γέννησε μια επανά-

σταση.

Ο Max Planck γεννήθηκε στις 23 

Απριλίου 1858 στο Κίελο της Γερμανί-

ας. Ξεκίνησε τις έρευνές του πάνω στη 

Φυσική, ασχολούμενος κυρίως με θερ-

μοδυναμικά προβλήματα, ενώ στην πο-

ρεία ασχολήθηκε ειδικότερα με τα φαι-

νόμενα της θερμικής ακτινοβολίας. Στις 

αρχές του 20ου αιώνα, ήταν από τους 

βασικούς θεμελιωτές της Κβαντικής Θε-

ωρίας, η οποία επέφερε μια επανάσταση 

στην κατανόηση των ατομικών και υπο-

ατομικών διεργασιών με παρόμοιο τρό-

Κείμενο: Κώστας Φραντζικινάκης



πο που η Θεωρία της Σχετικότητας του 

Albert Einstein ανέτρεψε τις κατεστημέ-

νες αντιλήψεις για το χώρο και το χρό-

νο.

Η Κβαντική Θεωρία του Planck 

αποτέλεσε την αρχή μιας μεγάλης επα-

νάστασης στη σύγχρονη Φυσική, που 

ολοκληρώθηκε με την εδραίωση της 

Κβαντομηχανικής και της Σχετικιστικής 

Κβαντομηχανικής. 

Η ζωή και το έργο του
Ήταν το έκτο παιδί του Wilhelm 

Planck  από το Γκαίτιγκεν, καθηγη-

τή αστικού δικαίου στο Κίελο και της 

Emma Patzig.  Σε ηλικία 9 ετών η οικο-

γένειά του μετακόμισε στο Μό-

ναχο όπου εισήχθη στο Βασι-

λικό Μαξιμιλιάνειο Γυμνάσιο. 

Από νωρίς έδειξε ένα σπάνιο 

ταλέντο στα μαθηματικά, αλλά 

σε ηλικία 16 ετών δεν είχε ακό-

μη αποφασίσει για το αντικεί-

μενο των κατοπινών του σπου-

δών. 

Γράφτηκε στο Πανεπιστή-

μιο του Μονάχου τον Οκτώ-

βριο του 1874 και σύντομα τον 

κέρδισε η Φυσική. Έδειχνε με-

γάλο ενδιαφέρον για τις δια-

λέξεις του Kirchhoff και του 

Helmotz και για τη μηχανική 

θεωρία της θερμότητας του 

Clausius. Συνέγραψε τη διδα-

κτορική του διατριβή με θέμα 

τον Δεύτερο Νόμο της Θερμο-

δυναμικής και το 1885 αναδεί-

χτηκε έκτακτος καθηγητής στο 

Πανεπιστήμιο του Κιέλου.

Χάρις σε διάφορες επιτυχείς 

έρευνες που δημοσίευσε πάνω 

στη θερμοδυναμική, εξελέ-

γη διάδοχος του Kirchhoff στο 

Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και κατά-

φερε να αναγνωριστεί πολύ γρήγορα. 

Ως θαυμαστής του Helmotz , ο Planck 

θεωρούσε σωστό να συνδυάζει τη φυσι-

κή με τη μουσική και έτσι απόκτησε ένα 

αρμόνιο με 104 τόνους σε κάθε οκτάβα, 

χρησιμοποιώντας το για να δίνει ιδιωτι-

κά κονσέρτα στην κατοικία του.

Ο Planck, όντας ένθερμος οπαδός 

της απόλυτης ισχύος των νόμων της φύ-

σης, ασχολήθηκε αρκετά με τα φιλοσο-

φικά θεμέλια της επιστήμης. Έτσι μπο-

ρούμε να πούμε ότι οι κύριες ασχολίες 

του ήταν, η θερμοδυναμική, η θεωρία 

ακτινοβολίας, η σχετικότητα και η φιλο-

σοφία της επιστήμης. 

Στις 19 Οκτωβρίου 1900 σε μια συνε-

δρίαση της Γερμανικής Φυσικής Εταιρεί-

ας στο Βερολίνο, παρουσίασε τον δικό 

του νόμο για την (θερμική) ακτινοβο-

λία, καταφέρνοντας να συνενώσει τους 

νόμους των Wien και Rayleigh-Jeans σε 

μια μόνο σχέση που απέδιδε, με πολύ 

ικανοποιητικό τρόπο, τα πειραματικά 

αποτελέσματα της ακτινοβολίας του μέ-

λανου σώματος. Η σχέση αυτή που είναι 

γνωστή και σαν νόμος της κατανομής 

της ακτινοβολίας του Planck, λαμβά-

νει υπόψη της ότι ένα ηλεκτρικό φορ-

τίο που δονείται πάνω σε ευθεία γύρω 

από τη θέση ισορροπίας του μπορεί να 

εκπέμπει ή να απορροφά ενέργεια κατά 

ασυνεχή μόνο τρόπο, δηλαδή κατά  δι-

ακριτά στοιχειώδη ποσά (κβάντα) ενέρ-

γειας Ε=hν. 

Ενώ, όμως, η κβαντική υπόθεση του 

Planck εξηγούσε ρητά τα αποτελέσματα 

από τις παρατηρήσεις του ρυθμού εκπο-

μπής ακτινοβολίας από θερμά σώματα, 

οι επιπτώσεις της δεν είχαν γίνει πλήρως 

αντιληπτές μέχρι τα μέσα της δεκαετί-

ας του 1920, όταν ο Γερμανός φυσικός 

Werner Heisenberg διατύπωσε την πε-

ρίφημη αρχή της απροδιοριστίας. Με το 

νόμο του αυτόν  για τη θερμική ακτινο-

βολία ο Planck έβαλε τις βάσεις για την 

κβαντική θεωρία και αργότερα την Κβα-

ντομηχανική.

Ο Max Planck τιμήθηκε με την υψη-

λή διάκριση του βραβείου Νόμπελ Φυ-

σικής το 1918, αλλά η προσωπική του 

ζωή σκιαζόταν από τραγωδίες. Η σύ-

ζυγός του πέθανε στις 17 Οκτωβρίου 

1909, ο γιος του Karl κατά τον Α΄ Πα-

γκόσμιο Πόλεμο, και οι δύο του κόρες 
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Μergarete και Emma στον τοκετό (1917 

και 1919). Ο μεγαλύτερος γιος του εκτε-

λέστηκε από τους Ναζί το 1944 ως ύπο-

πτος για συνωμοσία, με σκοπό τη δο-

λοφονία του Χίτλερ. Το 1911 ο Planck 

παντρεύτηκε την ανιψιά της πρώτης του 

συζύγου και απέκτησαν ένα γιο. 

Ο Planck έζησε και του δύο παγκό-

σμιους πολέμους. Η αλληλογραφία του 

δείχνει ότι διατήρησε μια αδιάφθορη και 

ανεξάρτητη άποψη και μια θετική στά-

ση για τη ζωή. Το 1944 καταστράφηκαν 

σχεδόν όλα τα χειρόγραφά του κατά τη 

διάρκεια αεροπορικής επιδρομής. Από 

το 1943 ως το 1945 έζησε στο Ρόγκαιτς, 

κοντά στο Μαγδεμβούργο, και τα επό-

μενα δυόμισι χρόνια της ζωής του τα πέ-

ρασε στο Γκαίτινγκεν, όπου και πέθανε 

το 1947. Νωρίτερα, είχε προλάβει να δει 

την ίδρυση της Εταιρείας Max Planck 

για την Προώθηση των Επιστημών, που 

διαδέχτηκε την εταιρεία του Κάιζερ Γου-

λιέλμου. 

Ο φιλόσοφος Max Planck
Σε πολλά κείμενα του Max Planck, 

που δημοσιεύτηκαν μεταξύ 1908 και 

1937, φαίνεται καθαρά η προσπάθειά 

του να γεφυρώσει τη μεταφυσική και 

τον επιστημονικό ρεαλισμό, προτείνο-

ντας μια κοσμοαντίληψη που δεν απο-

κλείει το θρησκευτικό συναίσθημα του 

ανθρώπου και τις βαθύτερες φιλοσοφι-

κές του ανησυχίες.  

Η ακεραιότητα του χαρακτήρα του 

και η διαρκής αναζήτηση του αληθινού 

τον έκαναν να ερευνά διαρκώς για τα 

όρια που μπορεί να έχει η θετική επιστή-

μη. Γνωρίζει τα πεπερασμένα όρια της 

επιστημονικής ερμηνείας του κόσμου 

και, γκρεμίζοντας τους μύθους του νεο-

ορθολογισμού, συμπεραίνει: “...στο οι-

κοδόμημα της θετικής επιστήμης λείπει 

μια βάση που  θα είναι εκ των προτέρων 

ασφαλής : δεν υπάρχει για τη θετική επι-

στήμη καμία αρχή που να έχει τόση κα-

θολική ισχύ και συγχρόνως τόσο σημα-

ντικό περιεχόμενο, ώστε να μπορέσει να 

της χρησιμεύσει ως επαρκές υπόστρω-

μα...” Παρόλα αυτά ο Planck ψάχνει επί-

μονα την απάντηση σχετικά με το  νόη-

μα και τα όρια της επιστήμης. 

Ως πρωτεργάτης μιας επανάστασης 

που τάραξε από τα συθέμελα τις 

κοσμοαντιλήψεις του 19ου και 20ου 

αιώνα, ο Planck υποστηρίζει ότι η 

επιστημονική κοσμοεικόνα ποτέ  δεν 

θα  είναι τελειωτική, αλλά θα βρίσκεται 

σε διαρκή μεταβολή.  Ξέρει και 

αποδέχεται ότι όπως η κβαντική θεωρία 

αντικατέστησε την κλασσική θεώρηση 

της φύσης, έτσι και η σύγχρονη 

κοσμοεικόνα μας πιθανόν στο μέλλον 

να αντιμετωπιστεί σαν απλοϊκή και 

ξεπερασμένη. 

Ο Planck δεν ανήκε μόνο σε 

δύο διαφορετικούς αιώνες (19ο και 

20ο) αλλά και σε δύο διαφορετικές 

κοσμοαντιλήψεις της Φυσικής, στην 

κλασσική μηχανιστική αντίληψη και 

στη κβαντομηχανική αντίληψη. Βίωσε 

ο ίδιος τον τρόπο με τον οποίο γίνεται 

αποδεκτή η επιστημονική επανάσταση, 

κάτι το οποίο συχνά μας διαφεύγει:

“Μια νέα επιστημονική αλήθεια δε 

συνηθίζει να εδραιώνεται με τον τρόπο 

που θέλει τους αντιπάλους της να πείθο-

νται και να δηλώνουν ότι έχουν διαφω-

τιστεί, αλλά πολύ περισσότερο με το ότι 

με τον καιρό οι αντίπαλοί της πεθαίνουν 

και η νέα γενιά που έρχεται εξοικειώνε-

ται από την αρχή με την αλήθεια.”. 

Συνεχίζοντας τη μακριά γραμμή του 

Πλάτωνα και του Καντ εκφράζει την 

άποψη ότι ο πραγματικά αληθινός κό-

σμος έχει μεταφυσική έννοια και βρί-

σκεται πίσω από ή -καλύτερα- μέσα σε 

ότι μπορεί να ερευνηθεί από την επιστή-

μη. Προσεγγίζει αρκετά την άποψη του 

εσωτερισμού όταν ισχυρίζεται ότι:

“...Το μεταφυσικά πραγματικό δε βρί-

σκεται στο χώρο πίσω από το εμπειρικά 

δεδομένο, αλλά εμπεριέχεται επίσης μέσα 

στο κέντρο του δεδομένου αυτού. Η φύση 

δεν είναι ούτε πυρήνας ούτε φλοιός, είναι 

όλα μαζί.”  

Έτσι ο Planck οδηγείται στο συμπέ-

ρασμα ότι η μοναδική βάση στην οποία 

μπορεί να στηριχθεί το οικοδόμημα της 

επιστήμης, και κατά συνέπεια δημιουρ-

γεί στους ερευνητές τις προϋποθέσεις 

για έρευνα, είναι η πίστη στην ύπαρξη 

ενός απόλυτα πραγματικού κόσμου στη 

Φύση, που δεν μπορεί να κλονιστεί από 

κανένα ενδοιασμό. 

Έχει ξεπεράσει τη ματαιοδοξία που 

διακρίνει πολλούς σύγχρονους υπέρμα-

χους του απόλυτου της επιστημονικής 

υπεροχής, έναντι των υπολοίπων τρό-

πων έκφρασης, λέγοντας: “...Όσο και αν 

οι επιτυχίες της [της θετικής επιστήμης] 

είναι μεγαλόπνοες και ριζικές, ποτέ δε θα 

κατορθώσει να κάνει το τελευταίο βήμα 

προς το μεταφυσικό…” και ψάχνει διαρ-

κώς ως ένας σύγχρονος αλλά και αρ-

χαίος φιλόσοφος για το ανώτατο αγα-

θό, αυτό που δεν μπορεί κανείς να μας 

το αφαιρέσει:

“Το μόνο που επιτρέπεται με σιγουριά 

να διεκδικήσουμε ως κτήμα μας, το ανώ-

τερο αγαθό, που καμιά δύναμη του κό-

σμου δεν μπορεί να μας το αφαιρέσει και 

το οποίο όσο τίποτε άλλο μπορεί διαρκώς 

να μας χαρίζει ευτυχία, αυτό είναι μια 

Ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς  π ο υ  ά λ λ α ξ α ν  τ ο ν  κ ό σ μ ο Ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς  π ο υ  ά λ λ α ξ α ν  τ ο ν  κ ό σ μ ο 
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καθαρή συνείδηση, που εκφράζεται με 

ευσυνείδητη εκτέλεση του καθήκοντος.” 

Albert Einstein – Μια 
επανάσταση στον 
Μακρόκοσμο

Ο Albert Einstein υπήρξε μία από τις 

σπουδαιότερες και πιο ενδιαφέρουσες 

προσωπικότητες του 20ου αιώνα, όχι 

μόνο για τη συμβολή του στην ανάπτυ-

ξη της φυσικής, αλλά και επειδή σημά-

δεψε με τις ιδέες του ολόκληρη την επο-

χή του. Γεννημένος στην πόλη Ουλμ της 

Γερμανίας (14 Μαρτίου 1879), ο Einstein 

πέρασε τα παιδικά και σχολικά του χρό-

νια χωρίς να παρουσιάσει κάποιο ιδιαί-

τερο ταλέντο στις φυσικές επιστήμες. 

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του στα 

Μαθηματικά και τη Φυσική στο Πανε-

πιστήμιο της Ζυρίχης, εργάστηκε για 

μερικά χρόνια ως καθηγητής και έπειτα 

στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών της Βέρνης. 

Ωστόσο, το 1905, ο Einstein κατάφερε 

να αλλάξει για πάντα τον τρόπο με τον 

οποίο αντιλαμβανόμαστε το σύμπαν: ο 

μέχρι τότε άγνωστος στους επιστημονι-

κούς κύκλους φυσικός δημοσίευσε στο 

Annalen der Physik μία μελέτη που επέ-

κτεινε τους Νευτώνειους νόμους για την 

κίνηση. Επρόκειτο για την Ειδική Θεω-

ρία της Σχετικότητας, που συγκλόνισε 

τον επιστημονικό κόσμο. 

Το 1912 ο Einstein πήρε μία έδρα 

στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης και τρία 

χρόνια μετά ακολούθησε η δημοσίευση 

της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας. 

Από εκεί και έπειτα δεν σταμάτησε ποτέ 

η επαγγελματική καταξίωση, με κορυ-

φαία στιγμή το Νόμπελ Φυσικής, το 

1922. Παντρεύτηκε δύο φορές, συνδέ-

θηκε με τις μεγαλύτερες προσωπικότη-

τες της εποχής του, εργαζόταν σκληρά 

και εξέφραζε τις απόψεις του για όλα τα 

ζητήματα που απασχολούσαν την κοινή 

γνώμη. Μετά την άνοδο του Ναζισμού, 

λόγω της εβραϊκής καταγωγής του, απο-

φάσισε να δεχτεί τη θέση καθηγητή στο 

Πανεπιστήμιο του Πρίνστον και διέφυ-

γε στις ΗΠΑ όπου και παρέμεινε ως το 

τέλος της ζωής του (18 Απριλίου 1955).

Πολύ πριν η φήμη του φτάσει στο 

πλατύ κοινό, ή αυθεντία του Einstein 

είχε να γνωριστεί  από τούς συναδέλ-

φους του φυσικούς, η  θεωρία του της 

σχετικότητας είχε δύο κύρια μέρη, την 

ειδική θεωρία και τη γενική. Μόνο μετά 

τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν 

παρατηρήσεις μιας Έκλειψης Ηλίου επι-

βεβαίωσαν μια πρόβλεψη της γενικής 

θεωρίας, έφτασαν απόηχοι στην κοινή 

γνώμη πώς κάτι μνημειώδες είχε συμβεί 

στον κόσμο της Επιστήμης.

Ο Einstein εμφανίστηκε όταν η επι-

στήμη της φυσικής περνούσε μια κρίση 

χωρίς προηγούμενο. Η θεωρία σχετικό-

τητας δεν ήταν η μόνη επαναστατική 

επιστημονική εξέλιξη στο πρώτο τέταρ-

το του 20ου αιώνα. Η κβαντομηχανική, 

όπως αναφέραμε παραπάνω, αναπτύ-

χτηκε σχεδόν σύγχρονα κι ήταν ακό-

μη πιο ριζοσπαστική από την σχετι-

κότητα. Παρόλα αυτά, δεν προκάλεσε 

τέτοιο δημόσιο πάταγο κι ούτε δημι-

ούργησε έναν τέτοιο λαϊκό ήρωα. Ξε-

σηκώθηκε θρύλος πώς σ’ όλο τον κόσμο 

μόνον πέντε - έξι επιστήμονες ήταν σε 

θέση να καταλάβουν τη γενική θεωρία 

σχετικότητας. Και ίσως βέβαια, όταν 

η γενική θεωρία ήρθε για πρώτη φορά 

στο φως, αυτό να μην ήταν και μεγά-

λη υπερβολή. Όμως, ακόμη κι όταν δε-

κάδες επιστήμονες δημοσίευσαν άρθρα 

και βιβλία που εξηγούσαν τη θεωρία, ο 

θρύλος δεν έσβησε. Επέζησε για πολύ 

και τα ίχνη του υπάρχουν ακόμη και σή-

μερα -σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμη-

ση κάθε χρόνο βλέπουν τη δημοσιότη-

τα 700 ως 1.000 άρθρα που εξηγούν τη 

γενική θεωρία σχετικότητας-. Ο θρύλος 

αυτός και οι παρατηρήσεις της έκλει-

ψης χάρισαν στη θεωρία ένα φωτοστέ-

φανο μυστηρίου και κοσμικής μαγείας 

που γοήτευσε τη φαντασία ενός κοινού, 

πού προσπαθούσε να ξεχάσει την ένοχή 

και τον τρόμο του Πρώτου Παγκόσμιου 

Πολέμου. Όμως, ακόμη και χωρίς καμιά 

προκατάληψη, η θεωρία σχετικότητας 

αποτελεί ένα εκπληκτικό επίτευγμα. Ο 
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Einstein σ’ ένα γράμμα του, όταν ήταν 

52 χρονών, ανέφερε ότι θεωρούσε τη 

γενική του σχετικότητα σαν το πραγμα-

τικό έργο της ζωής του, ενώ το υπόλοι-

πο έργο του ήταν κάτι σα μια περιστα-

σιακή δουλειά.  Αλλά ή «περιστασιακή 

δουλειά» ενός Einstein δεν παραβλέπε-

ται εύκολα! Όπως είπε ο Max Bom, « ο 

Einstein θα ήταν ένας από τούς μεγαλύ-

τερους φυσικούς όλων των εποχών, εκό-

μα κι αν δεν είχε γράψει ούτε γραμμή για 

σχετικότητα».

Τι είναι η γενική θεωρία της 
σχετικότητας;

Η γενική θεωρία της σχετικότητας 

είναι μια νέα «γεωμετρική» θεωρία της 

βαρύτητας. Η σχετική εργασία προδη-

μοσιεύτηκε από τον Einstein το 1915. Η 

θεωρία αυτή εξακολουθεί να είναι η επι-

κρατούσα θεωρία για τη βαρύτητα στη 

μοντέρνα Φυσική.

Σύμφωνα με τον Νεύτωνα, η βαρυ-

τική έλξη είναι μία αλληλεπίδρα ση με-

ταξύ μαζών. Σύμφωνα με τον Einstein, η 

βαρυτική έλξη είναι μια γεωμετρική ιδι-

ότητα του χωροχρόνου! (Ο χωροχρόνος 

είναι «χώρος» 4 διαστάσεων, όπου η τέ-

ταρτη είναι ο χρόνος). Συγκεκριμένα, ο 

χω ροχρόνος είναι ένα ευλύγιστο μέσον 

που μπορεί να κάμπτεται και να συστρέ-

φεται. Ο τρόπος με τον οποίο «καμπυ-

λώνεται» ο χωροχρόνος διαμορφώνει 

ένα βαρυτικό πεδίο δυνάμεων. Η παρου-

σία μάζας (ύλης) προκαλεί καμπύλωση 

(στρέβλωση) του χωροχρόνου. Αντί να 

φα νταζόμαστε δυνάμεις που δρουν με-

ταξύ μαζών, ξεχνάμε τελείως την έν νοια 

της δύναμης και θεωρούμε ότι οι μάζες, 

κατά την κίνησή τους, ανταποκρίνονται 

στην στρέβλωση του χωροχρόνου, όπου 

εκτίθενται. Τα φαινόμενα της βαρύτη-

τας δεν είναι παρά οι παραμορφώσεις, 

τα εξο γκώματα και τα βαθουλώματα 

του χωροχρόνου.

Η Γενική θεωρία της σχετικότητας 

εξηγεί το Νόμο της Παγκόσμιας Έλξης 

του Νεύτωνα ως ειδική περίπτωση. Ο 

Einstein συσχέτισε την καμπυλότητα 

του χωροχρόνου με την ύ λη, την ενέρ-

γεια και την ορμή οιασδήποτε μάζας και 

ακτινοβολίας που υπάρχουν στο σύ-

μπαν. Η συσχέτιση αυτή περιγράφεται 

από τις πεδιακές εξισώσεις του Einstein, 

που είναι ένα σύστημα μερικών διαφο-

ρικών εξισώσεων.

Η γενική θεωρία της σχετικότητας 

λέγεται «γενική» διότι πριν από αυτήν, 

το 1905, ο Einstein (26 ετών τότε) δια-

τύπωσε την ει δική θεωρία της σχετικό-

τητας. Το σχετικό άρθρο του είχε τον 

τίτλο «Πε ρί της ηλεκτροδυναμικής των 

κινουμένων σωμάτων». Με αφορμή 

τους νόμους του ηλεκτρομαγνητισμού 

του Maxwell, ο Einstein έδειξε ότι όλες 

οι μετρήσεις του χώρου και του χρόνου 

εξαρτώνται από τη σχετι κή κίνηση του 

παρατηρητή ως προς το παρατηρού-

μενο σύστημα! Το τίμημα της πρώτης 

απόπειρας του Einstein για μια ενιαία 

θεώρηση των Νόμων της Φύσης ήταν η 

ολική ανατροπή της αντίληψής μας για 

το χώ ρο και το χρόνο.

Δεν θα εξηγήσουμε εδώ την ειδική 

θεωρία. Νομίζω όλοι μας έχουν ακούσει 

για την ισοδυναμία μάζας και ενέργει-

ας (Ε=mc2), για τη διαστολή του χρό-

νου και τη συστολή του μήκους (όταν 

κινούμαστε με μεγάλη ταχύτητα). Πολ-

λά έργα επιστημονικής φαντασίας έχουν 

ε πηρεαστεί από την ειδική θεωρία (πολ-

λές φορές, μάλιστα, με λάθος τρό πο). 

Η γενική θεωρία της σχετικότη-

τας έχει αναδειχθεί ως το πιο επιτυ-

χημένο μοντέλο για το σύμπαν μας. 

Μέχρι τώρα, όλες οι παρατηρήσεις και 

τα πειράματα επιβεβαιώνουν τη γενική 

θεωρία! Βεβαίως, υπάρχουν και σήμερα 

πολλά ανοιχτά ζητήματα που δείχνουν 

ότι η θεωρία δεν εί ναι πλήρης. Σίγουρα, 

η γενική θεωρία δεν είναι ακόμη συμβα-

τή με κά ποιες κβαντικές θεωρήσεις του 

μικρόκοσμου (π.χ. το τι είναι η κβαντι-

κή βαρύτητα). Μια απόπειρα να ξεπερα-

στούν αυτά τα ζητήματα είναι η θεω ρία 

των χορδών (string theory) που είναι 

μια κβαντική θεωρία όχι μικροσωματί-

ων, αλλά μονοδιάστατων εκτεταμένων 

αντικειμένων (χορ δές). Αυτή η θεωρία 

υπόσχεται να ενοποιήσει την κβαντομη-

χανική και τη γενική θεωρία της σχετι-

κότητας, αλλά μιλά για έξι ή επτά ακόμα 

διαστάσεις πέρα από τις γνωστές τέσ-

σερις. Αυτά τα ζητήματα είναι α νοικτά 

θέματα της σύγχρονης έρευνας. Γενικά, 

100 χρόνια μετά τη δημοσίευσή της, η 

γενική θεωρία εξακολουθεί να ανοίγει 

δρόμους και να εμπνέει την έρευνα. Εν-

δέχεται στο μέλλον να αλλάξουν ακόμα 

περισ σότερο οι αντιλήψεις μας για τον 

κόσμο και την πραγματικότητα.
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Carl Sagan &
Stephen Hawking
Κείμενο: Χάρης Κληματσίδας
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Υπάρχουν κάποιες 

προσωπικότητες στον 

χώρο της επιστήμης που 

αποτελούν ένα ορόσημο 

για την εποχή μας, διότι κατάφεραν να 

αφήσουν με τα έργα τους ανεξίτηλες 

σελίδες γραμμένες στο μεγάλο βιβλίο 

της Ιστορίας του Ανθρώπου.

Carl Sagan (1934-1996)
Θυμάμαι σαν να ήταν χθες την αγω-

νία μου, τις εβδομάδες που ήμουν απο-

γευματινός στο σχολείο, να προλάβω τη 

σειρά ενός ντοκιμαντέρ που έπαιζε νω-

ρίς το απόγευμα η κρατική τηλεόραση. 

Κάθε επεισόδιο ένα ταξίδι στο ουράνιο 

στερέωμα που από τη μια με τοποθετού-

σε σε μια μικρή ασήμαντη γαλάζια σφαί-

ρα μέσα στην απεραντοσύνη του κο-

σμικού ωκεανού και από την άλλη την 

ευκαιρία να μπορώ να συνειδητοποιώ 

το λόγο και τη σπουδαιότητα της κάθε 

ύπαρξης και δημιουργίας…

Το όνομα αυτής της εκλαϊκευμένης 

επιστημονικής  σειράς  ήταν  «Cosmos: 

A Personal Voyage»1 και δημιουργός 

της ο Carl Sagan. Τα 13 αυτά επεισόδια 

αποτελούν ακόμα και σήμερα μια από 

τις πιο επιτυχημένες στο είδος της, 

έχοντας συλλέξει πληθώρα βραβείων 

Emmy.

Ο Carl Sagan θεωρείται  ένας από 

τους μεγαλύτερους επιστήμονες του 

20ου αιώνα, στο χώρο  της αστρονομίας 

και της αστροφυσικής. Εύστοχα ονομά-

στηκε ως ο ποιητής της Επιστήμης, εφό-

σον ο λυρισμός των γραπτών του ήταν 

διάχυτος σε όλα τα έργα του. Τόσο με 

τα βιβλία του, όσο με τις διαλέξεις και 

τις παρουσιάσεις του ήταν ένας δάσκα-

λος,  που άγγιξε εκατομμύρια ανθρώ-

πους σε όλο τον κόσμο  και  μετέδωσε 

την κοσμική προοπτική 

των σύγχρονων, επικών 

ανακαλύψεων της επιστή-

μης.

Υπήρξε για πολλά χρό-

νια σύμβουλος της NASA 

όσον αφορά τις διαστημι-

κές αποστολές. Συνέλα-

βε και εκτέλεσε την ιδέα 

του πρώτου συμπαντικού 

μηνύματος σε διαστημό-

πλοιο που προοριζόταν 

να περάσει τα σύνορα 

του Ηλιακού Συστήματος. 

Επρόκειτο για μία πλάκα 

ανοδιωμένου χρυσού στο 

Pioneer 10 που εκτοξεύ-

θηκε το 19722.

Ο Carl Sagan συνέχισε 

να επεξεργάζεται τα σχέδιά του και το 

πλέον λεπτομερές μήνυμα στάλθηκε στο 

διάστημα με το διαστημικό πρόγραμ-

μα  Voyager.3 Από τους πλέον πρωτο-

πόρους εξερευνητές, ένθερμος μελετη-

τής της 

εξω-βι-

ολογίας 

και υπο-

στηρι-

κτής του 

SETI 

(Search 

for 

Extra-Terrestrial Intelligence). Συνιδρυ-

τής της επιστήμης της Αστροβιολογίας 

με τον Τζόσουα Λέντερμπεργκ και συν-

συγγραφέας του SETI: Intelligent life in 

the universe, με τον Σοβιετικό αστρο-

φυσικό Ιωσήφ Σκλόβσκι τη δεκαετία 

του 60.

 Αυτό άλλωστε παρουσιάζεται 

και ως η αφορμή για ένα βιβλίο του 

«Contact» [Η Επαφή  (1985)], που έγι-

νε ταινία το 1997 με  τη Τζόντι Φόστερ. 

Είναι το μοναδικό σύγγραμμά του, που 

για τα μέχρι στιγμής δεδομένα ανήκει 

στη σφαίρα της επιστημονικής φαντα-

σίας...

Είχε επίσης αρκετές διακρίσεις στο 

ενεργητικό του. Μία από αυτές ήταν το 

1978 με το Βραβείο Πούλιτζερ για το 

έργο του «Οι Δράκοι της Εδέμ».  Ο Carl 

Sagan ήταν ένας διακεκριμένος επιστή-

μονας, συγγραφέας και ανθρωπιστής 

που άφησε το δικό του ίχνος με μία ση-

Αν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, τότε σίγουρα 
πρόκειται για τεράστια σπατάλη χώρου. 

Carl Sagan
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μαντική πνευματική του κληρονομιά και 

εξακολουθεί να εμπνέει και να φωτίζει 

την μονόδρομη για πολλούς εξελικτι-

κή πορεία της ανθρωπότητας προς τα 

άστρα…

Stephen Hawking (1942 -2018)

Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτε-

ρους επιστήμονες της εποχής μας. Με 

τα βιβλία και τις διαλέξεις του έφερε 

πιο κοντά τους απλούς ανθρώπους στον 

κόσμο της επιστήμης και άλλαξε τον 

τρόπο σκέψης τους. 

Τιμήθηκε με δεκάδες 

βραβεία και διακρίσεις. 

Πριν από πολλά χρό-

νια του είχαν δώσει 

δύο χρόνια ζωής κι 

εκείνος διέψευσε τους 

γιατρούς. Το 2017 ο 

Χόκινγκ, (ο οποίος στα 

21 του χρόνια διαγνώ-

στηκε ότι έπασχε από 

την ανίατη νόσο του 

κινητικού νευρώνα, η 

οποία σταδιακά προ-

κάλεσε την πλήρη πα-

ράλυση του σώματός 

του, τον καθήλωσε σε 

αναπηρικό αμαξίδιο 

και τον ανάγκασε να 

χρησιμοποιεί φωνή πα-

ραγόμενη από υπολο-

γιστή4  για να επικοινωνεί), είχε παρα-

δεχθεί με το συνηθισμένο φλεγματικό 

του χιούμορ ότι «ποτέ του δεν περίμενε 

πως θα έφτανε τα 75».

 Έγραψε βιβλία και έδωσε διαλέξεις 

σε αμφιθέατρα και αίθουσες που γέμι-

ζαν ασφυκτικά από διψασμένους νέους 

οι οποίοι ήθελαν να γνωρίσουν και να 

ακούσουν έναν σημαντικό επιστήμονα 

και ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά στη 

σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας.

Όμως το πιο αξιοθαύμαστο χάρισμα 

του Χόκινγκ δεν ήταν οι γνώσεις 

του. Ήταν η ικανότητα να μπορεί να 

μεταδίδει τις θεωρίες του στο ευρύ 

κοινό. Είχε πει ακόμη στη βρετανική 

δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, 

πως πίστευε ότι η σημαντικότερη 

ανακάλυψή του ήταν πως οι μελανές 

οπές δεν είναι «εντελώς μαύρες», κάτι 

που ίσως βοηθήσει να καταλάβουμε πώς 

μπορεί να λυθούν τα παράδοξα μεταξύ 

Κβαντομηχανικής και της Γενικής 

θεωρίας της σχετικότητας.

Το   σύγγραμμά του «Το Χρονικό 

του Χρόνου»5  είναι ένα πάντρεμα 

γνώσεων γύρω από την  σύγχρονη 

κβαντομηχανική  με τις θεωρίες του 

καθηγητή να παρουσιάζονται με έναν 

προσιτό και εκλαϊκευμένο τρόπο 

αρχίζοντας από την   Μεγάλη Έκρηξη 

που έδωσε ζωή σε ό,τι υπάρχει γύρω μας, 

μέχρι τις σύγχρονες θεωρίες για το αν 

πράγματι το σύμπαν διαστέλλεται και 

εάν μία μελανή οπή εκπέμπει φωτόνια 

από την ύλη που μόλις απορρόφησε. 

Όλα αυτά, με σχεδιαγράμματα   και 

γλώσσα λιτή και κατανοητή .

Ο Hawking συνέχισε τη συγγραφή, 

εκδίδοντας  Το Σύμπαν σε ένα 

καρυδότσουφλο (The Univerise in a 

Nutshell) το 2001,  και «Μια πιο σύντομη 

ιστορία του χρόνου» (A Briefer History 

of Time) το οποία έγραψε το 2005 για 

να εκσυγχρονίσει τα προηγούμενα έργα 

του.

Αποφάσισε επίσης να παρέχει 

ελεύθερα την ιστορική διατριβή του, 

«Ιδιότητες των διαστελλομένων 

συμπάντων», μέσα από την ιστοσελίδα 

του πανεπιστημίου του Κέμπριτζ.

Η πρόβλεψη που μπορώ να κάνω με τη μεγαλύτερη 
βεβαιότητα είναι ότι οι πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις 
θα είναι αυτές τις οποίες σήμερα δεν είμαστε αρκετά 
σοφοί για να τις προβλέψουμε.

Carl Sagan
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ραν και φύτεψαν με τα έργα τους σπό-

ρους φωτός για το μέλλον και με την 

εξέχουσα προσφορά τους στον χώρο 

της επιστήμης, κατάφεραν να αλλάξουν 

τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανό-

μαστε τον Κόσμο, αγγίζοντας ευαίσθη-

τες χορδές που πάλλονται στον χώρο 

και τον χρόνο…

Όπως ο ίδιος ανέφερε: «δίνοντας 

ανοικτή πρόσβαση στη διατριβή για το 

PhD μου, ελπίζω να εμπνεύσω τους αν-

θρώπους σε όλο τον κόσμο να κοιτάξουν 

ψηλά στα αστέρια και όχι χαμηλά στα 

πόδια τους, να αναρωτηθούν για τη θέση 

μας στο σύμπαν και να προσπαθήσουν 

να το κατανοήσουν. Ο καθένας οπουδή-

ποτε στον κόσμο θα πρέπει να έχει ελεύ-

θερη και απεριόριστη πρόσβαση όχι μόνο 

στην έρευνά μου, αλλά επίσης στην έρευ-

να κάθε μεγάλου και διερευνητικού νου 

σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης κατα-

νόησης».

«Είχα μια καταπληκτική ζωή σε αυ-

τόν τον πλανήτη, ενώ συγχρόνως διέτρε-

χα με το μυαλό μου ολόκληρο το σύμπαν 

και τους νόμους της Φυσικής. Έφτασα 

στα πέρατα του γαλαξία, ταξίδεψα σε 

μια μαύρη τρύπα και γύρισα στις απαρ-

χές του χρόνου. Στη Γη είδα αναταράξεις 

και ηρεμία, επιτυχία και πόνο. Ήμουν 

πλούσιος και φτωχός, οργανικά ικανός 

και ανίκανος. Δέχθηκα συγχαρητήρια 

Όταν παρατηρούμε τη Γη από το Διάστημα, 
βλέπουμε ένα ενιαίο σύνολο. Αντιλαμβανόμαστε 
την ενότητα, όχι τις διαιρέσεις. 

Stephen Hawking

και επικρίσεις, αλλά ποτέ δεν αγνοήθη-

κα. Χάρις στη δουλειά μου είχα το εξαι-

ρετικό προνόμιο να συμβάλω στην κατα-

νόηση του σύμπαντος».

«Μία από τις μεγάλες αποκαλύψεις 

της διαστημικής εποχής είναι η νέα οπτι-

κή κάτω από την οποία η ανθρωπότητα 

έμαθε να κοιτάζει τον εαυτό της: όταν 

παρατηρούμε τη Γη από το Διάστημα, 

βλέπουμε ένα ενιαίο σύνολο. Αντιλαμβα-

νόμαστε την ενότητα, όχι τις διαιρέσεις». 

Πέρα από τα πλαίσιο της κάθε προ-

σωπικής ιστορίας, γίνεται αντιληπτό 

πως αυτοί οι επιστήμονες με το δικό τους 

ξεχωριστό και μοναδικό τρόπο κατάφε-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
• Το Σύμπαν,  Ι. Σκλόφσκι – Καρλ Σαγκάν, Μτφ Ντίνος Γαρουφαλλιάς, Εκδόσεις 
Ράπτης, 1978
• Το Χρονικό του Χρόνου, Stephen Hawking, Μτφ Κωνσταντίνος Χαρακας, Εκδόσεις 
Κάτοπτρο 1997 2016
• Μαύρες Τρύπες, Stephen Hawking, Μτφ Κωνσταντίνος Σίμος, Εκδόσεις Κάτοπτρο 
1997

Διαδίκτυο
• http://popaganda.gr/o-vios-tou-carl-sagan/ 
https://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=352
• https://antikleidi.com/2013/03/03/carl-sagan/
• https://zenithmag.wordpress.com/2011/12/21/carl-sagan/
• https://www.newsbeast.gr/world/arthro/690807/i-agnosti-pleura-tou-pasignostou-
stiven-hoking
• https://www.newsbomb.gr/tags/tag/44129/stiven-xokingk
• http://www.mixanitouxronou.gr/tag/stiven-chokingk/

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1 Η συγκεκριμένη σειρά και τα πρώτα μικρά βιβλία τσέπης που κυκλοφορούσαν στα 
ελληνικά ήταν σε μεγάλο βαθμό καθοριστικά στις αρχές της δεκαετίας του 80 για 
πολλούς νέους όπως ήμουν κι εγώ, ώστε να αρχίσω να ερευνώ μέσα σε φιλοσοφικούς 
και επιστημονικούς προβληματισμούς, προσπαθώντας να διευρύνω τους πνευματικούς 
μου ορίζοντες.  

2 Eπάνω στην μικρή πλακέτα ήταν χαραγμένο, σε «επιστημονική» γλώσσα, ένα 
μήνυμα που ήταν κωδικοποιημένο με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι εύκολη η απο-
κρυπτογράφησή του από έναν τεχνολογικά ανεπτυγμένο εξωγήινο πολιτισμό. Οι 
πινακίδες παρουσιάζουν δύο εκπροσώπους του ανθρώπινου γένους, έναν από το 
κάθε φύλο, μαζί με διάφορα σχέδια που παρέχουν πληροφορίες περί της προέλευ-
σης του διαστημικού σκάφους. 
3 Ο όρος χρυσός δίσκος του Βόγιατζερ αναφέρεται σε δυο όμοιους δίσκους 
αρχείου δεδομένων με ήχους και εικόνες από τη Γη. Το περιεχόμενο του δίσκου 
καθορίστηκε για τη NASA από μία επιτροπή, με πρόεδρο τον Carl Sagan στο Πα-
νεπιστήμιο Cornell.  Είναι προσαρμοσμένοι στα δύο διαστημικά σκάφη Βόγιατζερ 
1 και Βόγιατζερ 2 που εκτοξεύθηκαν το 1977 με προορισμό τους εξωτερικούς 
πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και κατόπιν το πέραν αυτών διάστημα. Στα 
αγγλικά ονομάζονται «Sounds of Earth». Ο χρυσός δίσκος του Βόγιατζερ υλοποιεί 
την αέναη αναζήτηση του Ανθρώπου, με την προσδοκία να μπορέσει κάποια στιγ-
μή να γίνει αντιληπτός από κάποιες νοήμονες οντότητες στον απέραντο διαστρικό 
μας χώρο…
4 Ο Χόκινγκ επέτρεψε να χρησιμοποιηθεί η ηχογραφημένη φωνή του στην 
βιογραφική ταινία του 2014  «The Theory of Everything» , όπου τον ενσάρκωσε ο 
Eddie Redmayne, σε έναν ρόλο που χάρισε στον τελευταίο το Όσκαρ Α’ Ανδρικού 
Ρόλου.
5 Το Χρονικό του Χρόνου του Stephen Hawking αποτελεί ένα εκδοτικό φαινόμενο. 
Έχει μεταφραστεί σε τουλάχιστον 40 γλώσσες, και έχουν πουληθεί εκατομμύρια 
αντίτυπά του σε ολόκληρο τον κόσμο. Θεωρείται πλέον ένα κλασσικό έργο. 

C a r l  S a g a n  &  S t e p h e n  H a w k i n g
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Ηγέτες που άλλαξαν την ιστορία

Κείμενο: Ορέστης Παππάς
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Ηγ έ τ ε ς  π ο υ  ά λ λ α ξ α ν  τ η ν  ι σ τ ο ρ ί α

Μέσα στις σελίδες της 

ιστορίας υπάρχουν 

αναρίθμητα 

παραδείγματα 

ανθρώπων που μεγαλούργησαν, 

δημιούργησαν πολιτισμούς και 

οδήγησαν τον λαό τους προς την 

αυτοπραγμάτωση. Είναι αναμφίβολα 

ύψιστης σημασίας οι ασκούντες την 

εξουσία να διαμορφώνονται ηθικά, 

ώστε να αποτελούν πρότυπα ηθικής και 

να είναι εκφραστές της δικαιοσύνης. 

Τότε και μόνο είναι που μπορούμε να 

κάνουμε λόγο για ηγέτες και όχι απλά 

για εξουσιαστές, βασιλιάδες, προέδρους 

ή πρωθυπουργούς, που αδιαμόρφωτοι 

οι ίδιοι, απλά δρουν για τα προσωπικά 

τους συμφέροντα ή για σκοτεινά κέντρα 

εξουσίας. 

Τί είναι όμως αυτό που ξεχωρίζει 

έναν ηγέτη; Υπάρχουν κοινά 

χαρακτηριστικά; Αν παρατηρήσουμε 

το έργο τέτοιων ανθρώπων θα 

δούμε ότι επαναλαμβάνονται κάποια 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: 

•Ένωση: ένας καλός ηγέτης ενώνει 

τον λαό του κάτω από μια σημαντική 

ιδέα και συμβάλλει, ανάλογα την εποχή 

που δρα, στην ίδρυση μιας πόλης, στην 

υπεράσπιση της χώρας του ή στον 

αγώνα για ανεξαρτησίας.  

•Πολιτισμός: ο ικανός ηγεμόνας 

δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες ώστε 

να ανθίσει ένας πολιτισμός, δημιουργεί 

πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, ναούς και 

ακροπόλεις και φροντίζει να ανθίσουν 

οι τέχνες και οι επιστήμες 

•Δικαιοσύνη: νομοθετεί με γνώμονα 

το Δίκαιο, φροντίζει για τα κοινωνικά 

έργα και για τη δίκαιη κατανομή του 

πλούτου, μεριμνεί ώστε να υπάρχει 

ευημερία και ειρήνη στην επικράτεια του 

•Πνευματικότητα: όντας ο ίδιος 

πνευματικό ον, δημιουργεί συνθήκες 

πνευματικής εξέλιξης για τον λαό του 

Ας μελετήσουμε λοιπόν μερικές χα-

ρακτηριστικές περιπτώσεις: 

Ραμσής Β’, ο εκφραστής της 
Μαατ (1303 πΧ – 1213 πΧ), 
Αίγυπτος 

Είναι ίσως ο μακροβιότερος ηγέτης 

στην ιστορία, μιας και βασίλεψε 67 ολό-

κληρα χρόνια!  Στις μέρες του η Αίγυ-

πτος γνώρισε την πιο λαμπρή περίοδο 

της ιστορίας της, για αυτό και από πολ-

λούς ονομάστηκε «Μέγας».  Αφοσιώθη-

κε για πολλά χρόνια στον πόλεμο προ-

κειμένου να διασφαλίσει τα σύνορα της 

Αιγύπτου. Υπέταξε όλους τους εχθρούς 

της, εξάλειψε τις εσωτερικές διαμάχες 

και έτσι μετά μπόρεσε να κυβερνήσει σε 

συνθήκες ευημερίας και ειρήνης1. 

Στις μέρες του γνώρισε μεγάλη άν-

θηση ο πολιτισμός και ανοικοδομήθη-

καν μνημειώδης ναοί. Ο Ραμσής μεγά-

λωσε τους Ναούς του Καρνάκ και του 

Λούξορ, δημιούργησε το Ραμσείο, σύ-

μπλεγμα ναών και σχολείων, καθώς και 

τα κολοσσιαία αγάλματα του Αμπου Σι-

μπέλ, κλασικό δείγμα της εξαιρετικής 

αρχιτεκτονικής του Νέου Βασιλείου. 

Κατάφερε να δώσει νέα ζωή στην πα-

λιά θρησκεία που είχε καταστραφεί από 

τον Ακενατών. Δημιούργησε στις Θή-

βες, την Λεωφόρο των Σφιγγών αποτε-

λούμενη από 120 Σφίγγες! Φρόντισε για 

την δημιουργία λιμανιού στις όχθες του 

Νείλου, ώστε να επικοινωνεί το Καρ-

νάκ με τη θάλασσα, ενώ μερίμνησε για 

να σκαφτεί διώρυγα που θα ένωνε τον 

Νείλο με την Ερυθρά Θάλασσα. Είναι 

ίσως ο σπουδαιότερος Φαραώ της ιστο-

ρίας, μιας η διακυβέρνηση του επέφερε 

εσωτερική σταθερότητα και οικονομική 

άνθηση και κάθε πράξη του φαίνεται να 

είχε ως γνώμονα την ενέργεια της θεάς 

Μαατ, της θεάς της Δικαιοσύνης.  

Ο Περικλής και το πείραμα 
της Δημοκρατίας (495 πΧ - 
429 πΧ), Ελλάδα 

Απόγονος του Κλεισθένη και μα-

θητής του Ζήνωνα και του Αναξαγόρα, 

ο Περικλής είχε την ευκαιρία να λάβει 

άριστη εκπαίδευση από τα παιδικά του 

χρόνια. Διακρίθηκε για την ευφυΐα, την 

ευγένεια και την σοβαρότητα του, αλλά 

κυρίως για τις ρητορικές του ικανότη-

τες2. 

Η διακυβέρνηση του αποτελεί ένα 

πείραμα αριστοκρατικής Δημοκρατίας. 

Ο Περικλής ενίσχυσε τις δικαιοδοσί-

ες της Εκκλησίας του Δήμου, αποφάσι-

σε η επιλογή των αρχόντων να γίνεται 

με κλήρο και γενικότερα πήρε μια σει-

ρά από μέτρα ώστε να ασχολούνται 

με τα κοινά οι πραγματικά άριστοι και 

ικανοί και όχι μόνο οι κάτοχοι πλούτου 

και επιρροής ή οι λαοπλάνοι σοφιστές. 

Στις μέρες του σχεδόν εξαλείφθηκε το 

φαινόμενο της φτώχειας, μιας και μερί-

μνησε ώστε το δημόσιο ταμείο της πό-

λης να επιδοτεί τις φτωχότερες οικογέ-

νειες. Θέσπισε επίσης τα «Θεωρικά», 

νόμος που επέτρεπε στους φτωχούς να 

ψυχαγωγούνται στα θέατρα της Αθήνας 

χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Σημαντι-

κό ήταν επίσης και το στρατιωτικό του 

έργο (επικράτηση σε διάφορες μάχες, 

ολοκλήρωση των τειχών Αθήνας και 

Πειραιά κλπ). 

Ως ικανότατος και αγαπητός από 

τον λαό πολιτικός, κατάφερε να επανε-

κλέγεται συνεχόμενα και να μετατρέψει 
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την Αθήνα σε ένα κέντρο φιλοσοφίας, 

τέχνης και πολιτισμού.  Ανοικοδόμησε 

ναούς και ιερά, όπως ο Παρθενώνας, και 

γαλούχησε έναν Φειδία, ένα Σωκράτη, 

έναν Αισχύλο και έναν Πλάτωνα. Φι-

λόσοφοι και αρχιτέκτονες, ρήτορες και 

καλλιτέχνες συνέρρεαν από παντού και 

αποτύπωσαν στον ιστορικό χάρτη αυτό 

που έμεινε γνωστό στην ιστορία ως «ο 

Χρυσός Αιώνας του Περικλή». 

Ασόκα, Βασιλιάς του Οίκου 
των Μορύα (304 πΧ – 232 
πΧ), Ινδία

Ο Ασόκα ήταν ένας από του σημα-

ντικότερους αυτοκράτορες της Ινδίας 

και της Νότιας Ασίας γενικότερα. Ανέ-

βηκε στον θρόνο το 273 πΧ και κυβέρ-

νησε την τεράστια αυτοκρατορία του, 

από τα βάθη της Ινδίας έως την Περσία, 

για 41 χρόνια. Η καθιέρωση και εξά-

πλωση του Βουδισμού στην Ινδία οφεί-

λεται σε αυτόν. Θεωρείται ο δεύτερος 

σημαντικότερος άνθρωπος στην ιστο-

ρία του βουδισμού –μετά τον Σιντάρτα 

Γκοτάμα! 

Ο Ασόκα εξέδωσε πολυάριθμους 

νόμους και διατάγματα με ηθική χροιά 

και διακήρυξε το «Νόμο της Ευσέβειας».  

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του επι-

κρατούσε το δίκαιο, η ειρήνη και η ευ-
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ημερία. Καθιέρωσε τον σεβασμό έναντι 

των πρεσβύτερων, την γενναιοδωρία 

και την προστασία της ζωής όλων των 

πλασμάτων. Απαγόρευσε τη σφαγή και 

την κατανάλωση βοοειδών, περιόρισε 

την αλιεία και κατοχύρωσε την χορτο-

φαγία και τα δικαιώματα των ζώων. Συ-

νεπώς μπορεί να θεωρηθεί ο πρώτος οι-

κολόγος της ιστορίας! Το έμβλημα του, 

ο Ήλιος του Ασόκα3, αποτελεί το εθνικό 

σύμβολο της Ινδίας και του Βουδισμού 

μέχρι και στις μέρες μας. 

Ο Καρλομάγνος και η 
Καρολίγγεια Αναγέννηση 
(747 μΧ – 814 μΧ), Ευρώπη 

Θεωρείται ο πατέρας της Ευρώπης. 

Η δράση και το έργο του αποτελούν 

μια λάμψη φωτός μέσα στον ευρωπαϊ-

κό σκοταδισμό της εποχής του μεσαίω-

να. Ο Καρλομάγνος, έχοντας σπουδαί-

ες στρατιωτικές ικανότητες, συμμετείχε 

ο ίδιος προσωπικά σε όλες τις μάχες 

που έδωσε. Κατέκτησε τη Σαξονία, με-

ρίμνησε για τη διάδοση του πολιτισμού 

σε πολλά βάρβαρα έθνη και ένωσε την 

Ευρωπαϊκή Ήπειρο δημιουργώντας μια 

αυτοκρατορία από τη Ρώμη ως τις ακτές 

της Γαλλίας και από τον Έλβα ως την 

Ισπανία! 

Το αξιοθαύμαστο πολιτιστικό του 

έργο έχει μείνει στην ιστορία ως Καρο-

λίγγεια Αναγέννηση. Εξέδωσε διατάγ-

ματα οραματιζόμενος μια σημαντική εκ-

παιδευτική μεταρρύθμιση. Δημιούργησε 

νέες βιβλιοθήκες, κάλεσε λόγιους από 

τη Γαλλία και μετέτρεψε την Αυλή σε 

Ακαδημία. Όντας ο ίδιος θαυμαστής του 

Ομήρου και της Αρχαίας Αθήνας, φρό-

ντισε να σπουδάζετε η ελληνική παιδεία 

στα διάφορα  πνευματικά κέντρα και με-

ρίμνησε για την ανάπτυξη της μουσικής 

και των τεχνών. Για όλους αυτούς τους 

λόγους αποτέλεσε την βάση της μετέ-

πειτα Αναγέννησης και Ουμανισμού, 

ενώ πολλά σύγχρονα πανεπιστήμια τον 

θεωρούν μακρινό ιδρυτή τους. 

Παρότι διοικούσε μια αχανής αυ-

τοκρατορία ποικίλων φυλών, κυριαρ-

χούσε η ηθική τάξη και ο σεβασμός στα 

ήθη και τα δικαιώματα όλων των λαών 

της επικράτειας. Εξέδωσε νόμους για 

την προστασία των χωρικών και τη δι-

ατήρηση της ελευθερίας τους από το 

κατεστημένο της δουλοπαροικίας της 

εποχής από τους ευγενείς. Συγκρότη-

σε ιδρύματα παροχής βοήθειας στους 

φτωχούς, τα οποία χρηματοδοτούνταν 

από φόρους των ευγενών και του κλή-

ρου, ενώ η επαιτεία θεωρούνταν έγκλη-

μα. Το όραμα του υμνήθηκε τα μετέπει-

τα χρόνια από τους τροβαδούρους του 

Ηγ έ τ ε ς  π ο υ  ά λ λ α ξ α ν  τ η ν  ι σ τ ο ρ ί α
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μεσαίωνα, που έγραψαν ύμνους για τα 

κατορθώματα του Καρλομάγνου και για 

το ιπποτικό ιδεώδες… 

Πατσακούτσεκ, ο γιος του 
Ήλιου, Ίνκας 

Τον έχουν ονομάσει «Καρλομάγνο 

των Άνδεων». Πρόκειται για έναν αλη-

θινό βασιλιά φιλόσοφο, που πέρα από 

το ότι ένωσε, οργάνωσε και εδραίωσε 

την αυτοκρατορία των Ίνκας, κατέγρα-

ψε τις σκέψεις του στο βιβλίο «συμ-

βουλές προς τον γιό μου». Κυβέρνησε 

αριστοκρατικά την λατινοαμερικάνικη 

αυτοκρατορία του μαζί με ένα συμβού-

λιο σοφών. 

Η αριστοκρατία είχε θεσμοθετηθεί 

μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα.  Για 

να γίνει δηλαδή κάποιος ικανός να κυ-

βερνήσει, έπρεπε να μαθητεύσει στους 

λεγόμενους «οίκους της σοφίας», κο-

ντά στους σοφούς δασκάλους Αμάουτα. 

Εκεί μαθήτευσαν ο Πατσακούτσεκ και 

οι σύμβουλοι του και εργάστηκαν μετά 

για μια αυτοκρατορία δικαιοσύνης και 

πολιτισμού. Μεγάλο ήταν το κοινωνι-

κό έργο στις μέρες του Πατσακούτσεκ, 

η δημιουργία πόλεων, ναών, δημόσιων 

κτιρίων, μνημείων και πλατειών. Αξιο-

θαύμαστο έργο είναι και η κατασκευή 

του οδικού δικτύου 16.000 χιλιομέτρων, 

που ένωνε την Κολομβία με την Αργε-

ντινή, γεγονός που επέτρεπε παράλλη-

λα την ανάπτυξη ενός πολύ καλού τα-

χυδρομικού συστήματος. Γεγονός είναι 

επίσης η ιδιαίτερη ανάπτυξη των τεχνών 

εκείνη την εποχή. 

Στα χρόνια του Πατσακούτσεκ, οι 

άνθρωποι εξυμνούσαν την γη, που τους 

ένωνε την ώρα της εργασίας, αλλά και 

τους δεχόταν στην αγκαλιά της μετά 

το θάνατο. Όταν κάποιος γεννιόταν, 

κατευθείαν του παραχωρούταν ένα 

κομμάτι γης από το κράτος. Η γη δεν 

άνηκε σε κανέναν, απλά την δανείζονταν 

απ’ τη φύση για να την καλλιεργήσουν. 

Όταν κάποιος τέλειωνε με το κομμάτι 

του, πήγαινε να βοηθήσει τους γείτονες 

του, ενώ η έννοια της συλλογικής 

εργασίας ήταν πολύ διαδεδομένη. Έτσι 

ένιωθαν όλοι αδέλφια. Επειδή λοιπόν 

ο Πατσακούτσεκ φρόντιζε οι άνθρωποι 

του να ζουν σε συνθήκες ασφάλειας, 

χωρίς πείνα, τον παρομοίαζαν με τον 

Ήλιο που φροντίζει καθημερινά  για την 

ανθρώπινη ζωή. 

Σιμόν Μπολίβαρ, ο «El 
Libertador», (1783 – 1830) 
Λατινική Αμερική 

Ο Σιμόν Μπολίβαρ ήταν ο βασικός 

ηγέτης των διάφορων κινημάτων 

ανεξαρτησίας σε όλη τη Νότια Αμερική 

και είναι ένας από τους ελάχιστους 

ανθρώπους που μια ολόκληρη χώρα 

έχει πάρει το όνομα του4. Κατάγονταν 

από καλή οικογένεια οπότε είχε 

τη δυνατότητα να λάβει άριστη 

εκπαίδευση. Έφηβος αποφάσισε να 

ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη και 

σύμφωνα με κάποιες πηγές να μυηθεί 

στον τεκτονισμό. Επηρεασμένος από 

το κλίμα της εποχής, έδωσε όρκο 

να συμβάλει στην απελευθέρωση 

και την ανεξαρτησία της πατρίδας 

του. Επέστρεψε στη Βενεζουέλα το 

1807 και έπαιξε ηγετικό ρόλο στην 

επερχόμενη επανάσταση. Μέχρι το 

1821 οι επαναστάτες κατάφεραν να 

διώξουν τους ισπανούς κατακτητές 

και να δημιουργήσουν την Μεγάλη 

Κολομβία με πρόεδρο τον Μπολίβαρ.  

Έγραψε ο ίδιος το νέο Σύνταγμα, 

που αντανακλούσε τις επιρροές του 

από τον Γαλλικό Διαφωτισμό και την 

Ελληνορωμαϊκή παιδεία. Οραματιζόταν 

μια μεγάλη ομοσπονδία όλων των 

νέων ανεξάρτητων κρατών, που θα 

σεβόταν τα ατομικά δικαιώματα, τη 

θρησκευτική ελευθερία και το κράτος 

δικαίου. Κλήθηκε να συγκρουστεί με 

τα συμφέροντα διάφορων ομάδων, 

που δρούσαν για ιδίων όφελος, 

δημιουργώντας εξεγέρσεις και 

αναστάτωση, με αποκορύφωμα την 

απόπειρα δολοφονίας του Μπολίβαρ το 

1828. Δύο χρόνια  μετά απεβίωσε βαριά 

άρρωστος, δίχως να έχει καταφέρει να 

εκπληρώσει το όραμα του. Παρόλα 

αυτά, λόγω της τεράστιας προσφοράς 

του, τιμάται ως εθνικός ήρωας στις 

περισσότερες χώρες τις ισπανόφωνης 

Αμερικής.

Ο Μαχάτμα Γκάντι και το 
κίνημα για την Ειρήνη (1869 – 
1948), Ινδία 

Γεννήθηκε στην Ινδία το 1869 και 

μεγάλωσε σε ένα κλίμα θρησκευτικής 

ευλάβειας. Έμαθε από την μητέρα 

του τις αρετές της αγνότητας και της 

ευγένειας, καθώς και τον σεβασμό στη 

θρησκευτική ανεκτικότητα, τη νηστεία, 

τη χορτοφαγία και τη μη-βία. Ενήλικος 

μετακόμισε στο Λονδίνο για να 

σπουδάσει νομικά. Εκεί ήρθε σε επαφή 

με την Θεοσοφική Εταιρεία της Έλενας 

Μπλαβάτσκυ και, επηρεασμένος από 

μέλη της, μελέτησε την Μπαγκαβατ 

Γκίτα και την Βίβλο. Ολοκληρώνοντας 

τις σπουδές του, εγκαταστάθηκε στη 

Νότια Αφρική, όπου εργάστηκε ως 

δικηγόρος και αγωνίστηκε για τα 

δικαιώματα των Ινδών εργατών. 

Το 1914 επέστρεψε στην Ινδία 

και ανέπτυξε πολιτική δράση μέσω 



21

του Εθνικού Ινδικού Κογκρέσου. 

Περιηγήθηκε σε όλη την επικράτεια 

διαδίδοντας της ιδέες του 

αλληλοσεβασμού και της μη βίας, ενώ 

αγωνίστηκε σθεναρά προσπαθώντας να 

συμφιλιώσει ινδούς και μουσουλμάνους 

και να τους ενώσει στον αγώνα της 

ανεξαρτησίας της Ινδίας από την 

βρετανική ηγεμονία. Ήταν ένας 

πραγματικός πνευματικός ηγέτης, που 

δίδαξε την αγάπη προς κάθε πλάσμα, 

την αξία της αυτοπραγμάτωσης και 

του αυτοελέγχου, την αποχή από 

τη βία και τον αγώνα για αρμονική 

συμβίωση. Πίστευε ακλόνητα ότι ο 

καλύτερος τρόπος διδασκαλίας είναι 

το παράδειγμα. Αφοσιωμένος στις 

ιδέες του δεν δίστασε να φυλακιστεί για 

αυτές.

Η αντισυστημική του δράση 

ενοχλούσε πολλούς, οπότε ο Γκάντι 

δολοφονήθηκε από έναν νεαρό 

εθνικιστή το 1948. Παρ’ όλα αυτά, 

συνεχίζει να ζει μέσα από τη στάση ζωής, 

τη σκέψη και το έργο του που ενέπνευσε 

όλα τα κινήματα υπέρ της παγκόσμιας 

ειρήνης, αλλά και μεμονωμένους 

ανθρώπους σε κάθε γωνιά του πλανήτη. 

Αναμφίβολα η λίστα αυτή θα μπο-

ρούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη και σί-

γουρα υπάρχουν πολλές ηγετικές μορ-

φές που με τη στάση και το έργο τους 

επηρέασαν ή και άλλαξαν εντελώς τον 

ρου της ιστορίας. Όπως για παράδειγ-

μα ο Κύρος της Περσίας, που θεωρείται 

ο πρώτος εμπνευστής των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων5 , ο σπαρτιάτης Λεωνίδας 

που με τη μάχη των Θερμοπυλών διδά-

σκει ακόμα τη σημαίνει αυτοθυσία, ο 

Μάρκος Αυρήλιος, ένας αληθινός βασι-

λιάς φιλόσοφος, ο Σόλων, ένας από τους 

επτά σοφούς της αρχαιότητας με σπου-

δαίο νομοθετικό έργο, ο Κόζιμο των 

Μεδίκων που συνέβαλε σθεναρά στην 

εξάπλωση της Ιταλικής Αναγέννησης, 

ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, ένας πραγμα-

τικός ιδεαλιστής επαναστάτης που μά-

χονταν σε όλη του τη ζωή για έναν πιο 

δίκαιο κόσμο, ο Νέλσον Μαντέλα, με 

την τεράστια προσφορά του στον αγώ-

να κατά του απαρτχάιντ και του ρατσι-

σμού, και πολλοί άλλοι.  

Το ζήτημα όμως δεν είναι η στείρα 

μελέτη της ιστορίας, ούτε η απόδοση 

τιμών σε ενέργειες και δράσης του πα-

ρελθόντος. Ας αποτελέσουν όλες αυ-

τές οι περιπτώσεις έμπνευση για δράση 

ώστε να γίνουμε εμείς οι ίδιοι ηγέτες του 

εαυτού μας κατ’ αρχάς, αλλά και αγώνα 

ώστε να βαδίσουμε ξανά προς έναν κό-

σμο Ένωσης, Πολιτισμού, Δικαιοσύνης 

και Πνευματικότητας… 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 – Η συνθήκη ειρήνης που έκανε ο Ραμσής με τους 
Χετταίους, μετά τη μάχη του Καντές, είναι η πρώτη 
συνθήκη ειρήνης που υπογράφτηκε και υπάρχει 
αντίγραφό της στα κτίρια του ΟΗΕ 
2 – Ο λόγος του «Περικλέους Επιτάφιος», για να 
τιμήσει τους νεκρούς Αθηναίους του Πελοποννη-
σιακού Πολέμου, θεωρείται ένα αριστούργημα της 
τέχνης του λόγου 
3 – Ο Ήλιος του Ασόκα, λέγεται Ντάρμα Τσάκρα ή 
Ασόκα Τσάκρα και υιοθετήθηκε ως εθνικό σύμβολο 
της Ινδίας το 1947 
4 – Η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας 
πήρε το όνομα της προς τιμήν του Σιμόν Μπολίβαρ 
5 – Ο «Κύλινδρος του Κύρου», ένα κείμενο που 
προωθεί την θρησκευτική ανεκτικότητα και την 
ελευθερία, θεωρείται το πρώτο συμβόλαιο των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 1971 εκδόθηκε από 
τον ΟΗΕ μετάφραση του κειμένου αυτού σε όλες 
της χώρες των Ηνωμένων Εθνών 

ΠΗΓΕΣ
•  «Η Ουράνια Εντολή, Ηγέτες που άλλαξαν την 
Ιστορία», Συγγραφική Ομάδα, Εκδόσεις Νέα Ακρό-
πολη
• «Ιστορία και Σοφία από Καλούς Βασιλιάδες», Μαξ 
Εξελμαν, Εκδόσεις Πατάκη   
• «Αίγυπτος Η Γη των Θεών, το Δώρο του Νείλου», 
Fernand Schwarz, Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη 
• «Αθήνα η πόλη της δημοκρατίας», Π. Στρατίκης, 
Εκδόσεις Στρατίκη 
• «Γκάντι», Christine Jordis, Εκδόσεις Κασταλία 
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ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 
ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Κείμενο: Ιωσήφ Σταυρουλάκης

Στην ενότητα αυτή 

θα μιλήσουμε για 

τρεις ξεχωριστές 

προσωπικότητες, που με 

τη ζωή τους κατάφεραν να επηρεάσουν 

σε βάθος, να διαμορφώσουν και 

ουσιαστικά να αλλάξουν ριζικά την 

ιστορία της ανθρωπότητας. 

Πριν όμως αναφερθούμε στους 

ανθρώπους, που άλλαξαν την πορεία 

της δυτικής φιλοσοφίας, θα ήθελα να 

μιλήσω με δύο λόγια, για το τι είναι η 

φιλοσοφία και τι ιστορία.

Φιλοσοφία, λοιπόν, είναι η ρίζα όλων 

των μορφών πνευματικής δημιουργίας, 

είναι μια έντονη εσωτερική διάθεση για 

μάθηση. Επίσης, θα λέγαμε ότι είναι η 

αξιοπρέπεια του ανθρώπου, γιατί αυτός 

που φιλοσοφεί είναι ελεύθερος…

Ιστορία αντίστοιχα είναι η συστημα-

τική μελέτη των καταγεγραμμένων γε-

γονότων, του παρελθόντος της ανθρω-

πότητας, αλλά όχι μόνο. Είναι τα χνάρια 

μας στον χωροχρόνο.

Υπάρχουν άνθρωποι που πατούν 

ελαφρά στον χωροχρόνο και άνθρωποι 

που πατούν τόσο γερά, που τα χνάρια 

τους, δημιουργούν μονοπάτια, για όλες 

τις επερχόμενες γενιές. Σκάβουν βαθιά 

αυλάκια, στο δρόμο της ιστορίας της 

ανθρωπότητας, ώστε να μπορεί να οδη-

γηθεί πιο γρήγορα στον σκοπό της, δη-

λαδή στην αυτοπραγμάτωση ή ένωση με 

τον εσωτερικό άνθρωπο που όλοι κρύ-

βουμε μέσα μας. Εδώ λοιπόν έρχεται η 

φιλοσοφία και βέβαια τα δοχεία-φορείς 

αυτής, οι φιλόσοφοι. Είναι αναμφίβολα 

πάρα πολλοί οι φιλόσοφοι της ανατολι-

κής και δυτικής φιλοσοφίας, εδώ όμως 

θα μελετήσουμε στις περιορισμένες 

γραμμές αυτού του άρθρου, μόνο τρεις 

σπουδαίους ενώ για τους υπόλοιπους, 

επιφυλασσόμαστε να μιλήσουμε σε κά-

ποια επόμενη ενότητα.

Μεγάλος πατέρας της δυτικής φι-

λοσοφίας, και κυρίως της ανθρωποκε-

ντρικής φιλοσοφίας, είναι ο Σωκράτης. 

Ο φιλόσοφος αίνιγμα, που δεν άφησε 

τίποτα γραπτό, αλλά κατάφερε να αλ-

λάξει όλη την αντίληψη μας, για την φι-

λοσοφία. Πέρασε όλη του την ζωή, δι-

δάσκοντας στην αγορά της Αθήνας και 

όπως ήταν παράδειγμα προς μίμηση 

στην ζωή, έτσι ήταν και με τον θάνατό 

του. Ο ίδιος δήλωνε, ότι άκουγε μέσα 

του μια φωνή, που του υπαγόρευε τι να 

κάνει, το «δαιμόνιο».

Για τον Σωκράτη, δεν μπορείς να 

είσαι ευτυχισμένος, αν δρας αντίθετα 

με αυτά που πιστεύεις. Η γνώση είναι 
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αρετή και η ανθρώπινη δράση, στοχεύει 

πάντα στο καλό, ενώ αν κάποιος κάνει 

κάτι κακό, απλά έχει άγνοια και δεν 

ξέρει ποιο είναι το σωστό. Κατά τον 

ίδιο, η γνώση φέρνει την ανάπτυξη των 

αρετών και επομένως παρότρυνε τους 

ανθρώπους, να νοιαστούν για την ψυχή 

τους και να γνωρίσουν τον εαυτό τους, 

επειδή όπως τόνιζε,  άμα γνωρίσεις τον 

εαυτό σου, θα νοιαστείς πραγματικά 

για αυτόν. Άρα για τον Σωκράτη, δεν 

υπάρχει κάτι νέο να μάθουμε, εφόσον 

η γνώση χρειάζεται να γεννηθεί από 

μέσα μας, όπου υπάρχει ήδη. Από την 

πεποίθησή του αυτή, γεννήθηκε η 

μαιευτική του μέθοδος, που μέσα από 

ερωτο-απαντήσεις, προσπαθούσε να 

εκμαιεύσει την γνώση, μέσα από τους 

συνομιλητές του.

Η ουσία της Σωκρατικής μεθόδου, 

είναι να καταλάβει ο συνομιλητής του, 

ότι τελικά δεν γνωρίζει τίποτα και από 

εκεί, σαν αφετηρία, να ξεκινήσει να 

φιλοσοφεί και να γνωρίζει, προκειμένου 

να οδηγηθεί στο «γνώθι σαυτόν»

Ο Σωκράτης κλείνει την απολογία 

του, στην καταδίκη του σε θάνατο με τα 

εξής λόγια:

«Αλλά τώρα είναι ώρα να φύγουμε, 

εγώ για να πεθάνω και σεις για να ζήσετε... 

Ποιοι από μας πηγαίνουν σε καλύτερο 

πράγμα είναι άγνωστο σε όλους εκτός 

από τον θεό».

Ένας ακόμα μεγάλος φιλόσοφος 

ορόσημο είναι και ο Πλάτωνας, μαθητής 

του Σωκράτη. Ο Πλάτωνας σε αντίθεση 

με τον Σωκράτη έχει αφήσει γραπτά κεί-

μενα. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα κοι-

νωνικοπολιτικά και έγραψε για την δη-

μιουργία μιας ιδανικής πόλης, όπως και 

με τα αρχέτυπα του ανθρώπου, το αγα-

θό, το αληθινό, το όμορφο και το δίκαιο. 

Στην πλατωνική φιλοσοφία συναντάμε 

δύο κόσμους: τον αισθητό-υλικό και τον 

κόσμο των ιδεών ή ουράνιο. Στον αισθη-

τό κόσμο, όλα είναι σκιές και είδωλα του 

κόσμου των ιδεών, στον οποίο οι ιδέες 

είναι αιώνιες οντότητες, αμετάβλητες, 

με πραγματική υπόσταση. Η φιλοσοφία 

του Πλάτωνα, είναι βαθιά επηρεασμένη 

από τον Σωκράτη όπως και από τον Πυ-

θαγόρα.

Σε πολλά κείμενα του μιλάει επί-

σης για την αθανασία της ψυχής και τα 

3 μέρη της, δηλαδή το επιθυμητικό, το 

θυμοειδές και το λογιστικό. Το σώμα εί-

ναι ο ναός της ψυχής και χρειάζεται και 

αυτό την ανάλογη φροντίδα και εκπαί-

δευση. Η ψυχή έχει για τον Πλάτωνα 

θεία καταγωγή και μετά από παραπτώ-

ματα της, πέφτει στην ύλη και μετά θά-

νατον, θα αποφασιστεί από το δικαστή-

ριο των νεκρών, αν θα ελευθερωθεί ή θα 

επιστρέψει ξανά σε άλλο σώμα για να 

συνεχίσει. 

Ασχολήθηκε πολύ με την εκπαίδευ-

ση των νέων και την ένταξή τους σε κοι-

νωνικές τάξεις, που θα βοηθήσουν το 

χτίσιμο της ιδανικής πολιτείας. Μεγάλο 

μέρος του έργου του είναι για τον άν-

θρωπο ως κοινωνικό ον και για τα πολι-

τεύματα, με κυρίαρχη αρετή που τα συν-
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δέει όλα αυτά, την δικαιοσύνη. Μέσα 

από την γνώση, αναπτύσσει ο άνθρω-

πος τις αρετές, που τον οδηγούν τελικά 

στην ορθή και ηθική ζωή.

Θεωρούσε πως, όταν οι φιλόσοφοι 

βασιλέψουν και οι βασιλιάδες φιλοσο-

φήσουν, μόνο τότε θα ευτυχήσουν οι 

λαοί.

Τέλος, θα προσεγγίσουμε συνοπτι-

κά έναν μεταγενέστερο μεγάλο φιλόσο-

φο, που τόσο με την ζωή όσο και με τον 

θάνατό του, στήριξε τις ιδέες και την 

φιλοσοφία, τον Τζορντάνο Μπρούνο. 

Φιλόσοφος του μεσαίωνα και πανεπι-

στήμονας, μίλησε πολύ για την ύπαρξη 

πολλών κόσμων και την ηλιοκεντρική 

θεωρία. Μεγάλο μέρος της φιλοσοφίας 

του στηρίζεται στην ερμητική φιλοσο-

φία και στον Πυθαγόρα. Ενδιαφερόταν 

για την αστρονομία, τα φυτά, τα ορυ-

κτά, την φιλοσοφία, την τέχνη, την επι-

στήμη. Ήταν ένας κοσμοπολίτης - φιλό-

σοφος με τον πλατωνικό τρόπο, με τα 

κλασσικά πρότυπα.

Παράλληλα, ανέπτυξε ένα μοναδικό 

και ιδιαίτερα πολύπλοκο μνημοτεχνικό 

σύστημα, το οποίο βασίζεται στην ορ-

γάνωση της γνώσης, και κλήθηκε να το 

παρουσιάσει ενώπιον του Πάπα, ο οποί-

ος τον τιμά για την εξέχουσα ικανότη-

τά του. Ήταν ένας από τους πρώτους 

ευρωπαίους που κοίταζε τα άστρα και 

έβλεπε ήλιους και μιλούσε για το άπειρο 

σύμπαν. Άλλωστε η αστρονομία, ήταν 

μια επιστήμη με την οποία ασχολήθηκε 

πολύ.

Ο Τζορντάνο Μπρούνο έγραψε για 

την Μαγεία, ένα θέμα που ερχόταν σε 

σύγκρουση με τις πεποιθήσεις της Εκ-
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κλησίας, αφού ως Δομινικανός Μονα-

χός, θα έπρεπε να εναντιώνεται σε όλες 

αυτές τις υπερφυσικές πεποιθήσεις.

Ο ίδιος αρνείται να αποκηρύξει τα 

πιστεύω του και για τα επόμενα 7 χρό-

νια βασανίζεται στις φυλακές της Ρώμης. 

Στις αρχές του 1600, ο Πάπας Κλεμέντε 

ο 8ος αποφασίζει να τον καταδικάσει σε 

θάνατο, δια της πυράς και το δικαστή-

ριο ανακοινώνει την ποινή στον Μπρού-

νο, που βρίσκεται πεσμένος στα γόνα-

τα. Ο πρώτος μάρτυρας της επιστήμης, 

θα σηκωθεί και θα απαντήσει: «Πιθανόν 

εσείς, κριτές μου, να ανακοινώνετε την 

καταδίκη εναντίον μου με μεγαλύτερο 

φόβο απ’ ό,τι τη δέχομαι εγώ».

Το παρελθόν της ανθρωπότητας εί-

ναι γεμάτο φωτεινά παραδείγματα αν-

θρώπων του πνεύματος, που για εμάς 

αποτελούν έμπνευση, ιδιαίτερα σε αυτές 

τις σκοτεινές εποχές που ζούμε. Οι τρείς 

αυτοί φιλόσοφοι έγραψαν ιστορία με τις 

ιδέες τους, για  τις οποίες έζησαν αλλά 

και  πέθαναν με απαράμιλλη  ανδρεία. Η 

φιλοσοφία τους, όχι μόνο ήταν μία ιδε-

ολογική επανάσταση για την εποχή που 

έζησαν αλλά εξακολουθεί να παραμένει 

ζωντανή μέχρι σήμερα.

ΠΗΓΕΣ
• https://el.wikipedia.org/wiki
• https://www.psychografimata.com/i-filosofia-tou-
sokrati-469-399-p-ch/
• https://el.wikiquote.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%
CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
• https://www.nea-acropoli-athens.gr/arthra/
filosofia/498-tzorntano-mprouno-o-martiras-tis-
eleftheris-skepsis
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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 σκο-
πό να ενεργοποιήσει την εσωτερική δύναμη του ατόμου, προωθώντας τον ανθρώπι-
νο 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 κοινω-
νία, 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.



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

είναι μια 
αυθεντική 

στάση 
καρδιάς, 

ένα κανάλι 
Δύναμης 
και Ζωής

προσφέρει   

το οξυγόνο  

της ψυχής,  

ένα Όραμα  

για να 

Είσαι

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. 

…η 

αναζήτηση 

της Σοφίας  

που  γίνεται 

τρόπος ζωής  

και δίνει 

νόημα στην  

ύπαρξή 

μας 

είναι μια 
αυθεντική 

στάση 
καρδιάς, 

ένα κανάλι 
Δύναμης 
και Ζωής

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!

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.
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+  

Αθήνα: Let’s Do It Greece 
ο Εθελοντισμός στην πράξη!
 
Στις 7 Απριλίου, 2019, στην Αθήνα, 
η “Νέα Ακρόπολη” διοργάνωσε εθε-
λοντική δράση, στο πλαίσιο της πα-
νελλήνιας καμπάνιας του Let’s Do It 
Greece! 
Ταυτόχρονα με τους εκατοντάδες 
εθελοντές που σε 1400 σημεία του 
ελληνικού χάρτη έκαναν την χώρα 
ομορφότερη, οι εθελοντές της 
«Νέας Ακρόπολης» έδρασαν για μια 
καθαρότερη Αθήνα: στο Πεδίον του 
Άρεως ξεκίνησαν από το άγαλμα 
της Αθηνάς και συνέχισαν σε παρ-
τέρια και μονοπάτια, παραδίδοντας 
ένα ομορφότερο πάρκο, επειδή….
και ο εθελοντισμός αποδεικνύεται 
στην πράξη!

Ρέθυμνο: με αγάπη για την 
πόλη μας!

Η ομάδα εθελοντών της «Νέας 
Ακρόπολης»,  στο Ρέθυμνο, διορ-
γάνωσε ανοιχτή εθελοντική δράση 
με σκοπό την καθαριότητα της πα-
ραλίας της πόλης. Εκτός από μέλη 
του οργανισμού, συμμετείχαν και 
πολλοί ευαισθητοποιημένοι πολί-
τες που ενδιαφέρονται για την πόλη 
τους, κάτι που απέδειξαν στην πρά-
ξη!

Πολιτιστική ατζέντα 

εθελοντισμός

δράσεις
το τρίμηνο 
που πέρασε...
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πολιτισμός

φιλοσοφία

Εκδρομή στο Ναύπλιο και 
την Επίδαυρο

Στο πλαίσιο γνωριμίας με σημαντικά 
μέρη της Ελλάδα, μέλη και φίλοι της 
“Νέας Ακρόπολης” πραγματοποίησαν 
εκδρομή στο αρχαίο Ασκληπιείο της 
Επιδαύρου και το Ναύπλιο. Στο αρ-
χαίο Ασκληπιείο γνωρίσαμε την αντί-
ληψη για την τέχνη της θεραπευτικής, 
όπως εκφραζόταν στην αρχαιότητα, 
περιηγηθήκαμε στους όμορφους και 
καταπράσινους χώρους και μαγευτή-
καμε από την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 
και ακουστική του θεάτρου που στέ-
κει αγέρωχο μέσα στον χρόνο.

Στη Φύση με εθελοντισμό και πολιτισμό…

Οι εθελοντικές ομάδες της «Νέας Ακρόπολης» συναντήθηκαν σε μία εκ-
δρομή στην πανέμορφη χειμωνιάτικη Αρκαδία, για να έρθουν σ’ επαφή με 
τη φύση μ’ ένα διαφορετικό τρόπο: γνώρισαν το βουνό και την ευρύτερη 
περιοχή με μαθήματα, ασκήσεις, παιχνίδια και στιγμές συντροφικότητας 
για ένα διήμερο.

Ηράκλειο: 10’ από τη ζωή μας…

Με πρωτοβουλία των εθελοντικών 
ομάδων της «Νέας Ακρόπολης» στο 
Ηράκλειο, πραγματοποιήθηκε για 2η 
συνεχόμενη χρονιά η εθελοντική αι-
μοδοσία από την ΚΟΔΕ (Κοινωνική 
και Οικολογική Δράση Ελλάδας) σε 
συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γε-
νικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Πολλά 
άτομα έδωσαν τα παρόν και βοήθησαν 
σε αυτή την ανθρωπιστική, εθελοντική 
δράση
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Πληροφορίες: Αθήνα: (nea-acropoli-athens.gr) • Κύψέλη: Αγίου Μελετίου 29, τηλ: 2108231301 • Ιλίσια: Η. Ποταμιάνου 13, τηλ: 2107794368 - 6987124197 • Ν. Σμύρ-
νη: 25ης Μαρτίου 15, Πλατεία Νέας Σμύρνης, τηλ. 6987437387 (what’s up), Περιστέρι: Πτολεμαϊδος 6, τηλ. 6940831168 και 2130282657 • Θεσσαλονίκη: Παύ-
λου Μελά 18, τηλ. 2310285020, nea-acropoli-thes.gr • Θεσσαλονίκη: Λαγκαδά 7 και Βάκχου, τηλ. 2310551476, vardaris@nea-acropoli.gr • Πάτρα: Κολοκοτρώνη 37, 
τηλ. 6980500034 • Λάρισα: Ανθίμου Γαζή 14 & Παπακυριαζή , τηλ. 6948067139 • Βόλος: Ιάσωνος 143, τηλ. 2421031931 • Ιωάννινα: Σμύρνης 1, πλατεία Πάργης, τηλ: 
2651071780 • Ηράκλειο Κρήτης: Αβέρωφ & Σμύρνης 24, τηλ: 6981888493 • Χανιά: Τζανακάκη 21, τηλ. 2821023189 • Ρέθυμνο: Κουντουριώτη 113, τηλ. 2831052884
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Ζήσε τη φιλοσοφία

It’s not about ideas

It’s about making ideas happen

Νέα ακρόπολη
Φιλοσοφία - πολιτισμός - εθελοντισμός
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Gian Lorenzo Bernini

Κείμενο: Παύλος Δρίτσας

Όποιος έχει ταξιδέψει στην Ρώμη, αναμφίβολα έχει θαυμάσει και φωτογραφήσει 
έργα του, που βρίσκονται διάσπαρτα τόσο σε μουσεία και βασιλικές, όσο και σε 
πλατείες και εξωτερικούς χώρους
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Ο  Τζαν Λορέντσο 

Μπερνίνι  (ιταλ.  Gian 

Lorenzo Bernini,  7 

Δεκεμβρίου  1598  –  28 

Νοεμβρίου  1680) θεωρείται ένας από 

τους σπουδαιότερους γλύπτες του 

17ου αιώνα, που άφησε το ισχυρότερο 

προσωπικό στίγμα στην εικόνα 

της Ρώμης. 

Όποιος έχει ταξιδέψει στην 

Ρώμη, αναμφίβολα έχει θαυμάσει 

και φωτογραφήσει έργα του, που 

βρίσκονται διάσπαρτα τόσο σε μουσεία 

και βασιλικές, όσο και σε πλατείες και 

εξωτερικούς χώρους. Το «Επιστέγασμα» 

και ο «θρόνος του Αγίου Πέτρου» 

στην ομώνυμη Βασιλική, η «Κρήνη του 

Τρίτωνα» στην πλατεία Μπαρμπερίνι, 

η  «Κρήνη των Τεσσάρων Ποταμών» 

στην πλατεία Ναβόνα, ο «Oβελίσκος 

του Eλέφαντα» κοντά στο Πάνθεον και 

πλήθος άλλων έργων του μαρτυρούν 

την επιρροή και την απήχηση που είχε, 

σε ένα από τα πλέον ανταγωνιστικά και 

αυστηρά καλλιτεχνικά περιβάλλοντα.

Ήταν όμως το αναμφίβολο ταλέντο 

και η ιδιοφυία του τα στοιχεία εκείνα 

που τον κατατάσσουν σήμερα ανάμεσα 

στους καλλιτέχνες που άλλαξαν τον κό-

σμο; Όχι, κάτι τέτοιο μόνο δε θα ήταν 

αρκετό. Ο Μπερνίνι, εκμεταλλευόμενος 

το όνομα πλέον που είχε καταφέρει να 

δημιουργήσει ανάμεσα σε πληθώρα άλ-

λων επίσης φιλόδοξων ανταγωνιστών 

του και φυσικά έναντι του ισόβια αντι-

πάλου του Μπορομίνι (ιταλ. Francesco 

Boromini) και αξιοποιώντας τις υψηλές 

γνωριμίες του, έκανε το μεγάλο βήμα. 

Τόλμησε να δώσει στα αγάλματά του 

δυναμική, κίνηση, ζωή. Δεν δημιουρ-

γούσε πλέον στατικές ψυχρές αναπα-

ραστάσεις, αλλά «ζωντανά» αγάλματα. 

Από το 1621, έτος σταθμός για τον ίδιο, 

αλλά και για την παγκόσμια γλυπτική, 

ο Μπερνίνι αποφασίζει να αποθανατίζει 

τη δράση στο αποκορύφωμά της και να 

προσφέρει στον παρατηρητή το μέγιστο 

πάθος!

Τι συνέβη όμως το 1621; Είναι η 

Η Αρπαγή της Περσεφόνης (1621–22), Galleria Borghese, Ρώμη
Απέναντι: Απόλλων και Δάφνη (1622–1625), Galleria Borghese, Ρώμη
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χρονιά που ο Μπερνίνι αναλαμβάνει 

να δημιουργήσει ένα έργο κατόπιν πα-

ραγγελίας του Καρδιναλίου Mποργκέζε 

(επιφανoύς μέλους μιας από τις ισχυρό-

τερες και πλέον πλουσιότερες οικογέ-

νειες της Ρώμης) που ήθελε να διακο-

σμήσει την έπαυλή του, τη σημερινή 

Βίλλα Μποργκέζε. Το έργο αυτό είναι 

εμπνευσμένο από την ελληνική μυθο-

λογία και αναπαριστά την «Αρπαγή της 

Περσεφόνης».

Μελετώντας προσεκτικά το 

συγκεκριμένο έργο, θα δούμε κάτι που 

μέχρι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε 

σε κανένα άλλο άγαλμα. Το δράμα, 

η αρπαγή, είναι σε πλήρη εξέλιξη∙ η 

δυναμική της στιγμής αποτυπώνεται 

μέσα από τις χειρονομίες, την 

εκφραστικότητα των προσώπων και την 

κίνηση των άκρων και των κεφαλών. 

Ο Πλούτωνας διακρίνεται από τις 

βασιλικές ιδιότητές του (το στέμμα και 

το σκήπτρο), ενώ πίσω του ο Κέρβερος, 

ο άγριος φύλακας του Άδη, ελέγχει 

ότι κανείς δεν εμποδίζει το μονοπάτι 

του κυρίου του, κρατώντας τα τρία 

κεφάλια του σε όλες τις κατευθύνσεις. 

Η Περσεφόνη, εμφανώς δακρυσμένη, 

μάταια αγωνίζεται να ξεφύγει από την 

ερωτική οργή του Πλούτωνα, πιέζοντας 

το αριστερό της χέρι στο πρόσωπό του, 

ενώ τα δάχτυλα του Θεού κυριολεκτικά 

βυθίζονται στο μηρό και στα πλευρά 

της Περσεφόνης. Η έμπνευση αυτή 

του δημιουργού και η τόσο πειστική 

αποτύπωση σε ένα τόσο ψυχρό υλικό, 

όσο το μάρμαρο, όχι μόνο τονίζουν 

την απαλότητα και την πληρότητα της 

σάρκας της θεάς, αλλά ταυτόχρονα 

εξασφαλίζουν ότι ο παρατηρητής θα 

ξεχάσει για μια στιγμή ότι μπροστά του 

Δαυίδ (1623–24), Galleria Borghese, Ρώμη
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έχει ένα μαρμάρινο γλυπτό και όχι μια 

πραγματική σκηνή. 

Οι έξοχα απεικονισμένες αυτές 

λεπτομέρειες, με τις οποίες έκτοτε ο 

Mπερνίνι «ζωντάνευε» και τα επόμενα 

έργα του, όπως το «Απόλλων και 

Δάφνη», ο«Δαυίδ», και το αποκορύφωμα 

όλων η «Έκσταση της Αγίας Θηρεσίας», 

έφεραν στην αναγεννησιακή γλυπτική, 

με μία αξιοσημείωτη αληθοφάνεια και 

μία ανεπανάληπτη επιδεξιότητα, την 

δεινότητα του γλύπτη στην ανάδειξη 

τους πάθους των πρωταγωνιστών του. 

Ο Μπερνίνι έφερε, θα λέγαμε, μια 

επανάσταση στην τέχνη της γλυπτικής, 

προκαλώντας ανοικτά και χωρίς 

περιστροφές ή υπονοούμενα τον θεατή 

να βγει από την παθητική του στάση 

και να συμμετέχει ενεργά, νοητικά και 

συναισθηματικά, στο έργο που έθετε 

ενώπιόν του. Τον αναγκάζει να βγει από 

το κέλυφός του, να νιώσει βαθιά, να 

αναμετρηθεί με το αυτό που αντικρίζει, 

αλλά κυρίως με όσα συναισθήματα και 

σκέψεις ξεπροβάλουν αυθόρμητα από 

μέσα του. Να αναμετρηθεί δηλαδή με 

τον ίδιο του τον εαυτό, να μην φοβηθεί 

να το κάνει, να πάρει θάρρος από ό,τι 

διαδραματίζεται μπροστά του και 

τέλος να εξυψωθεί μέσα από αυτή την 

διαδικασία. Έτσι, ο θεατής του Μπερνίνι, 

από απλός παρατηρητής ή θαυμαστής, 

μετατρέπεται σε βιωματικό μαθητή όχι 

αυτού που ο γλύπτης θέλει να διδάξει, 

αλλά αυτού που ο ίδιος έχει ήδη μέσα 

του. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• http://www.tesoridiroma.net/pittori_scultori/
bernini_roma.html
• https://www.hotelnazionale.it/it/blog/bernini-
borromini
• https://it.wikipedia.org/wiki/Gian_Lorenzo_Bernini

Παιδιά πειράζουν έναν Φαύνο (1616–17), Metropolitan Museum of Art, Νέα 
Υόρκη
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Καλλιτέχνες 
που άλλαξαν τον κόσμο

Κείμενο: Έλενα Μιλοβάνοβα

“Τέχνη είναι η Σοφία που έγινε Ομορφιά”

                   Jorje Angel Livrga

«Η ομορφιά είναι αρετή»

Σρι Ραμ
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Ο Μαρσίλιο Φιτσίνο, ο 

μεγαλύτερος απ’ τους 

νεοπλατωνικούς της 

Φλωρεντινής Ακαδη-

μίας, διακηρύσσει ότι ο άνθρωπος είναι 

συνδετικός κρίκος μεταξύ ουρανού και 

γης. Έτσι τοποθετείται μια γέφυρα μετα-

ξύ μικρόκοσμου και μακρόκοσμου, που 

ενώνει τη διάνοια του ανθρώπου με το 

Πνεύμα τού Θεού

Οι Ουμανιστές αποδύονται σε μια 

γεμάτη ενθουσιασμό προσπάθεια για 

την αναζήτηση των δημιουργιών εκεί-

νων του ανθρώπου, που έχουν λησμο-

νηθεί στα σκονισμένα ράφια των βιβλι-

οθηκών των μοναστηριών.

Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν 

τώρα στα ενδιαφέροντα του ανθρώπου 

τα έργα των αρχαίων Ελλήνων κλασι-

κών, γνωστά στη Δύση μέχρι τότε από 

περιλήψεις σε μετάφραση για πρακτι-

κούς και μόνο σκοπούς.

Ο Ουμανισμός δεν περιορίστηκε 

στην Ιταλία. Εξάλλου, ο μεγαλύτερος 

γνώστης της κλασικής και χριστιανικής 

λογοτεχνίας της εποχής ήταν ο  Έρα-

σμος  (1466 – 1536) του Ρότερνταμ, ο 

οποίος διατηρούσε αλληλογραφία με 

ανθρώπους από ολόκληρη την Ευρώ-

πη. Η ευρεία σκέψη του αναζητούσε 

συμβιβαστικές λύσεις σε προβλήματα 

που αφορούσαν τα ανθρώπινα πάθη, τις 

θρησκευτικές διαμάχες και τη σύγκρου-

ση αρχαιότητας και Χριστιανισμού.

Η Αναγεννησιακή τέχνη δεν χα-

ρακτηρίστηκε από μια επιστροφή στο 

παρελθόν, αντίθετα, οι νέες τεχνικές 

σε συνδυασμό με το νέο πολιτικό, κοι-

νωνικό και επιστημονικό πλαίσιο που 

διαμορφώθηκε εκείνη την εποχή, επέ-

τρεψαν στους καλλιτέχνες να καινοτο-

μήσουν. Επιπλέον, για πρώτη φορά, η 

τέχνη έγινε ιδιωτική, με την έννοια πως 

δεν διαμορφωνόταν από τη θρησκευτι-

κή ή πολιτική εξουσία, αλλά αποτελού-

σε προϊόν αποκλειστικά των ίδιων των 

καλλιτεχνών.                                                            

Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι- 
ένας Homo Universalis

 (Leonardo di ser Piero da Vinci, 15 

Απριλίου 1452 — 2 Μαΐου 1519), πιο 

συνηθισμένα Λεονάρντο ντα Βίντσι ή 

απλά Λεονάρντο, ήταν Ιταλός πολυμα-

Λεονάρντο ντα Βίντσι,  Ο Άνθρω-
πος του Βιτρούβιου, 1490 

Το σχέδιο και το κείμενο που το 
συνοδεύει ονομάζονται Επίσης :Κα-
νόνας των Αναλογιών.Έγινε ως με-
λέτη των αναλογιών του (ανδρικού) 
ανθρώπινου σώματος όπως περιγρά-
φεται σε μια πραγματεία του Ρωμαί-
ου αρχιτέκτονα Βιτρούβιου
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θής της Αναγέννησης και οι τομείς που 

τον ενδιέφεραν συμπεριλάμβαναν την 

εφεύρεση, τη ζωγραφική, τη γλυπτι-

κή, την αρχιτεκτονική, την επιστήμη, 

τη μουσική, τα μαθηματικά, την εφαρ-

μοσμένη μηχανική, τη λογοτεχνία, την 

ανατομία, τη γεωλογία, την αστρονομία, 

τη βοτανική, τη συγγραφή, την ιστορία, 

και τη χαρτογραφία. Αποκαλούταν συ-

χνά ο πατέρας της παλαιοντολογίας, 

της ιχνολογίας και της αρχιτεκτονικής. 

Θεωρείται ευρέως ένας από τους καλύ-

τερους ζωγράφους όλων των εποχών. 

Μερικές φορές του δίνονται τα εύσημα 

για την εφεύρεση του αλεξίπτωτου, του 

ελικοπτέρου και του άρματος μάχης

Μέσα από τη ζωγραφική ο Λεονάρ-

ντο ντα Βίντσι παρουσιάζει έναν κόσμο 

ιδεατό, φανταστικό, ξεπερνώντας την 

απλή μίμηση της φύσης. Είναι γνωστή 

η τεχνική που χρησιμοποιούσε ο ντα Βί-

ντσι, το «σφουμάτο», για να απομακρύ-

νει τη σκληρότητα από τις μορφές των 

έργων του. Χρησιμοποιούσε για τα πε-

ριγράμματα απαλά χρώματα και, καθώς 

τα άφηνε ακαθόριστα, ενεργοποιούσε τη 

φαντασία του θεατή. O Λεονάρντο ντα 

Βίντσι, ζωγράφος, γλύπτης, αρχιτέκτο-

νας, μηχανικός και συγγραφέας, μαθή-

τευσε στο εργαστήριο του Βερόκιο στη 

Φλωρεντία. Ακούραστος ερευνητής και 

παρατηρητής της φύσης, μελέτησε Βο-

τανική, ιατρική, γεωφυσική, ανατομία, 

μαθηματικά. Αντιμετώπιζε κάθε πρό-

βλημα παράγοντας συνεχώς νέες ιδέες. 

Εκτός από τα ζωγραφικά του έργα, που 

μελετήθηκαν με προσοχή από τις επόμε-

νες γενιές των καλλιτ εχνών, σημαντι-

κές είναι οι σπουδές και τα σκίτσα του 

όπου αποτύπωνε τις επιστημονικές του 

αναζητήσεις, τις ανατομικές μελέτες του 

ανθρώπινου σώματος και τις παρατηρή-

σεις του για την αρχιτεκτονική, αλλά και 

για οχυρωματικά έργα, για έργα υδραυ-

λικής και μηχανικής, για το φωτισμό, 

για την προοπτική και το χρώμα, για το 

πέταγμα των πουλιών. Όλα επιβεβαιώ-

νουν, παράλληλα με τη συνεχή καλλι-

τεχνική του δημιουργία, τις πολύπλευ-

ρες προσπάθειές του για την κατανόηση 

του κόσμου και της φύσης.

Θεωρείται αρχετυπική μορφή του 

αναγεννησιακού ουμανιστή και επιστή-

μονα, του αναγεννησιακού καλλιτέχνη, 

Homo Universalis και μια ιδιοφυής προ-

σωπικότητα. 

 Ο ντα Βίντσι και η μουσική:

Μπορούσε να διαβάζει και να γρά-

Σάντρο Μποτιτσέλι, Η Γέννηση της Αφροδίτης, 1485–1486. Συλλογή του μουσείου Ουφίτσι στη Φλωρεντία

«Το μέγεθος της επιτυχίας ενός 
ανθρώπου, μετριέται απο την κατά-
κτηση της γνώσης του εαυτού του. 
Αυτή είναι η νομοτέλεια της φύσης»

Λεονάρντο Ντα Βίντσι

«Οι λεπτομέρειες κάνουν την τε-
λειότητα, η τελειότητα δεν είναι λε-
πτομέρεια» 

Λεονάρντο Ντα Βίντσι
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φει μουσική, ενώ συνέθεσε και μικρά 

τραγούδια,μερικά από τα οποία μας 

έχουν σωθεί στα σημειωματάριά του. 

Του αποδίδεται η σχεδίαση παράξενων 

μουσικών οργάνων, όπως μιας λύρας σε 

σχήμα κράνους αποτελούμενης από μία 

έως τρεις χορδές.]Συνάρτηση της ενα-

σχόλησής του με τη μουσική ήταν και η 

μελέτη θεμάτων ακουστικής και ο σχε-

διασμός σχετικών οργάνων. Ίσως σχεδί-

αζε μουσικά όργανα πριν φύγει από την 

Φλωρεντία το 1481. Τα μουσικά όργα-

να που του αποδίδονται ήταν υβριδικές 

κατασκευές, αλλά κανένα δεν μας έχει 

σωθεί.

Μποτιτσέλλι
Ο  Αλεσσάντρο ντι Μαριάνο Φιλι-

πέπι  (Alessandro di Mariano di Vanni 

Filipepi,  1 Μαρτίου  1445  –  17 Μαΐ-

ου 1510), γνωστός περισσότερο ως  Σά-

ντρο Μποττιτσέλλι, (Sandro Botticelli) 

ήταν διακεκριμένος  Ιταλός  ζωγρά-

φος της αναγέννησης. Αποτέλεσε έναν 

από τους πιο γνωστούς και επιτυχημέ-

νους καλλιτέχνες της εποχής του, του 

οποίου η φήμη άρχισε να εξανεμίζεται 

κατά τις αρχές του 16ου αιώνα, όταν οι 

φιλοσοφικές ιδέες που διαπερνούσαν 

τους πίνακές του άρχισαν να εκτοπί-

ζονται. Το ενδιαφέρον για το έργο του 

αναθερμάνθηκε στα μέσα του  19ου αι-

ώνα, οπότε απέκτησε αυτό τη θέση και 

την αναγνώριση που κατέχει μέχρι σή-

μερα.

O Μποτιτσέλι συνδέθηκε στενά με 

την οικογένεια των Μεδίκων και μέσα 

από τον ευρύτερο κύκλο των γνωριμιών 

της, ήρθε σε επαφή με τις ιδέες του νεο-

πλατωνισμού.

Η Γέννηση της Αφροδίτης, Ουφίτσι, 

Φλωρεντία.

Ο Μποτιτσέλι φιλοτέχνησε το έργο 

χρησιμοποιώντας ως πηγή τον Όμηρο 

και απεικόνισε τη στιγμή κατά την οποία 

η Αφροδίτη φθάνει στο νησί των Κυθή-

ρων, μετά τη γέννησή της. Στο αριστερό 

άκρο του πίνακα, απέδωσε το Ζέφυρο 

μαζί με την Αύρα, οι οποίοι προσπαθούν 

να φυσήξουν έτσι ώστε η Αφροδίτη να 

φτάσει στη στεριά όπου θα την υποδε-

χτεί μία από τις Ώρες. 

Αλληγορία της Άνοιξης  

Επέστρεψε στη Φλωρεντία την 

άνοιξη του 1482 και τα επόμενα χρόνια 

ολοκλήρωσε αρκετά αλληγορικά έργα, 

με θέματα δανεισμένα από τη μυθολο-

γία, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείψει τις 

θρησκευτικές συνθέσεις. Σε αυτή την 

περίοδο ανήκει και ένα από τα σημαντι-

κότερα έργα του, η Αλληγορία της Άνοι-

Σάντρο Μποτιτσέλι, Η Παναγία και το Θείο Βρέφος με το μικρό Άγιο Ιωάν-
νη το Βαπτιστή, 1470 Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι

«Η απολυτη δυστηχία είναι όταν η 
θεωρία ξεπερνάει την εφαρμογή»

Λεονάρντο Ντα Βίντσι

Κα λ λ ι τ έ χ ν ε ς  π ο υ  ά λ λ α ξ α ν  τ ο ν  κ ό σ μ ο
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ξης (La Primavera), πίνακας που συμβο-

λίζει τον ερχομό της ομώνυμης εποχής 

και αποτελεί ένα από τα πλέον δυσερ-

μήνευτα έργα του Μποτιτσέλι. Κεντρική 

μορφή του έργου είναι η θεά του έρωτα 

Αφροδίτη, η οποία απεικονίζεται στον 

κήπο της, πλαισιωμένη από τις τρεις Χά-

ριτες που εκτελούν ένα κυκλικό χορό, 

τον αγγελιοφόρο Ερμή, τον φτερωτό 

Έρωτα, τη θεά των λουλουδιών Φλώ-

ρα και τον Ζέφυρο, ο οποίος κυνηγά μία 

νύμφη.  Αφροδίτη και Άρης, περ. 1483, 

Τέμπερα σε φάτνωμα

Μικελάντζελο
Ο  Μικελάντζελο ντι Λοντοβίκο 

Μπουοναρότι Σιμόνι  (Michelangelo di 

Lodovico Buonarroti Simoni,  6 Μαρτί-

ου  1475-  18 Φεβρουαρίου  1564), γνω-

στός περισσότερο ως Μιχαήλ Άγγελος, 

ήταν  Ιταλός  γλύπτης,  ζωγράφος,  αρ-

χιτέκτοναςκαι  ποιητής  της  Αναγέννη-

σης, που άσκησε απαράμιλλη επίδραση 

στην ανάπτυξη της δυτικής τέχνης. Σή-

μερα αναγνωρίζεται ως ένας από τους 

σπουδαιότερους δημιουργούς στην 

ιστορία της  τέχνης. Υπήρξε ο μοναδι-

κός καλλιτέχνης της εποχής, του οποίου 

η βιογραφία εκδόθηκε πριν τον θάνατό 

του, στους  Βίους  του  Τζόρτζιο Βαζάρι, 

ο οποίος επέλεξε να τον τοποθετήσει 

στην κορυφή των καλλιτεχνών, χρησι-

μοποιώντας για τον Μιχαήλ Άγγελο το 

προσωνύμιο  ο θεϊκός  (Il Divino). Στα 

δημοφιλέστερα έργα του ανήκουν οι νω-

Η Πιετά (Έλεος) 1497 - 1499
Μαρμάρινο γλυπτό, γνωστό ως «Αποκαθήλωση», που φιλοτεχνήθηκε από 

τον Μιχαήλ Άγγελο και βρίσκεται στην Βασιλική του Αγίου Πέτρου στην πόλη 
του Βατικανού

Η δημιουργία του Αδάμ, 
Μιχαήλ Άγγελος
Νωπογραφία Στην  οροφή της 

Καππέλλα Σιστίνα, Βατικανό
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πογραφίες που φιλοτέχνησε για το Πα-

πικό παρεκκλήσιο του  Βατικανού  (Κα-

πέλα Σιξτίνα), το άγαλμα του Δαβίδ και 

η Πιετά (αποκαθήλωση) στην Βασιλική 

του Αγίου Πέτρου, στη Ρώμη.

Απο τα σπουδαιότερα έργα του: η 

διακόσμηση του θόλου του Παπικού 

Παρεκκλησίου (Καπέλα Σιξτίνα), με νω-

πογραφίες των δώδεκα Αποστόλων. Ο 

Μιχαήλ Άγγελος αντιπρότεινε ένα πε-

ρισσότερο σύνθετο και φιλόδοξο εγ-

χείρημα, δημιουργώντας τελικά, σε δι-

άστημα τεσσάρων ετών (1508-1512), 

περισσότερες από 300 βιβλικές φιγού-

ρες και άλλες θρησκευτικές παραστά-

σεις, όπως σκηνές από την Γένεση, την 

ιστορία του Νώε ή τη Δευτέρα Παρου-

σία. Τα τέσσερα αυτά χρόνια, λέγεται, 

ότι ο Μικελάντζελο δεν βγήκε από την 

Καπέλα Σιξτίνα παρά ελάχιστα και δεν 

επέτρεψε σε κανέναν να δει το έργο του, 

δημιουργώντας έτσι μια αναστάτωση, 

μια φήμη και πλήθος κόσμου σύρρεε 

έξω από το Παρεκκλήσι. Σημαντική και-

νοτομία υπήρξε επίσης η απεικόνιση θε-

μάτων που προέρχονταν από την αρχαία 

ελληνική και ρωμαϊκή παράδοση, χωρίς 

άμεση σχέση με την χριστιανική θρη-

σκεία, όπως οι Σίβυλλες. Ο θόλος ήταν 

τόσο ψηλά που επινόησε μία τεχνοτρο-

πία. Ζωγράφισε παραμορφωμένες τις 

φιγούρες, έτσι ώστε ο θεατής, που βρί-

σκεται αρκετά μέτρα πιο κάτω, να τις 

βλέπει κανονικές.

Ραφαήλ
Ο Ραφαήλ, μαζί με τον Λεονάρντο 

ντα Βίντσι και τον Μιχαήλ Άγγελο, ανή-

κει στους κορυφαίους καλλιτέχνες αυ-

τής της περιόδου. Το μνημειώδες έργο 

του η «Σχολή των Αθηνών» κοσμεί μια 

αίθουσα του Βατικανού και είναι μια 

από τις σημαντικότερες και γνωστό-

τερες τοιχογραφίες της Αναγέννησης, 

ένας ύμνος στην κλασική φιλοσοφία και 

στις απαρχές του Δυτικού πολιτισμού.

Η «Σχολή των Αθηνών» αποτελεί 

ύμνο στη φιλοσοφία μέσα στην καρ-

διά της Καθολικής Εκκλησίας. Κάτω 

από το θόλο ενός τεράστιου ναού, υπό 

την προστασία του Απόλλωνα και της 

Αθηνάς, θεών του πνευματικού φωτός 

και της σοφίας, που τα αγάλματά τους 

έχουν περίοπτη θέση στο επάνω μέρος 

του έργου, βρίσκονται όλοι οι εκπρό-

σωποι της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφί-

ας με τους μαθητές τους που συζητούν, 

διδάσκουν, γράφουν ή στοχάζονται. Το 

αρχιτεκτονικό σχέδιο, που καλύπτει όλο 

το επάνω μέρος του έργου, δόθηκε στον 

Ραφαήλ από τον Μπραμάντε.

Στο κέντρο της τοιχογραφίας, με 

φόντο την αψίδα του βάθους, στο ση-

μείο φυγής, δεσπόζουν οι μορφές των 

δύο κορυφαίων Ελλήνων φιλοσόφων, 

του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, με 

τις χαρακτηριστικές χειρονομίες, που 

δείχνουν τις τάσεις τους. Στο πρόσωπο 

του Πλάτωνα ο καλλιτέχνης έδωσε τα 

χαρακτηριστικά του Λεονάρντο ντα Βί-

ντσι και τα συμπλήρωσε με στοιχεία που 

πήρε από μια προτομής του φιλοσόφου 

που ανήκε στο Λορέντζο των Μεδίκων. 

Ο Πλάτων υψώνει το δεξί του χέρι προς 

τα πάνω, προς τον ουρανό, προς τον κό-

Μιχαήλ Άγγελος, «Δευτέρα Παρουσία» 1536 - 1541, 
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σμο των ιδεών, ενώ με το αριστερό κρα-

τάει τον «Τίμαιο». Δίπλα του, νεότερος, 

είναι ο Αριστοτέλης. Το δεξί του χέρι 

δείχνει προς τη γη, ενώ με το αριστερό 

κρατάει τα Ηθικά Νικομάχεια.

Μία λίστα με υποθετικά ονόματα 

που απεικονίζονται είναι η εξής

1:  Ζήνων ο Κιτιεύς  2:  Επίκου-

ρος  3:  (Φεδερίκος II, Δούκας της Μά-

ντοβα;) 4: Αναξίμανδρος ή Εμπεδοκλής; 

5:  Αβερρόης  6:  Πυθαγόρας7:  Αλκιβιά-

δης ή ο Αλέξανδρος ο Μέγας; 8: Αντι-

σθένης ή ο Ξενοφών; 9: Υπατία 10: Αι-

σχίνης  ή ο  Ξενοφών; 11:  Παρμενίδης; 

12:  Σωκράτης13:  Ηράκλειτος  14:  Πλά-

των  15:  Αριστοτέλης  16:  Διογένης της 

Σινώπης 17: Πλωτίνος 18: Ευκλείδης ή 

ο Αρχιμήδης 19: Ζωροάστρης20: Κλαύ-

διος Πτολεμαίος; R: Απελλής 21: Πρω-

τογένης

Ο τίτλος  «Η Σχολή των Αθη-

νών»  δεν δόθηκε από τον Ραφαήλ, και 

το θέμα της τοιχογραφίας είναι στην 

πραγματικότητα  «η Φιλοσοφία», ή, 

τουλάχιστον,  «η αρχαία ελληνική φι-

λοσοφία»αφού πάνω από την τοιχο-

γραφία, ο Ραφαήλ σημείωσε με δύο λέ-

ξεις“Causarum Cognitio”, «να γνωρίζεις 

τις αιτίες», φιλοσοφικό συμπέρασμα με-

λέτης των έργων του Αριστοτέλη, «Με-

ταφυσικά», και «Φυσικά».

Πράγματι, ο  Αριστοτέλης  φαίνε-

ται να είναι το κεντρικό πρόσωπο στη 

τοιχογραφία. Ωστόσο, όλοι οι φιλόσο-

φοι που απεικονίζονται συμμερίζονται 

το “Causarum Cognitio”, δηλαδή, δημι-

ούργησαν το έργο τους δίνοντας λύσεις, 

αφού πρώτα προσπάθησαν να καταλά-

βουν τις αρχέγονες αιτίες του κάθε προ-

βλήματος που αντιμετώπιζαν κατά το 

«γνώσης των πρώτων αιτιών».                 

 Στο έργο αυτό απεικονίζεται η ισορ-

ροπία ανάμεσα στην κλασική σοφία και 

την αποκάλυψη της χριστιανοσύνης. Η 

μεγαλοπρεπέστατη αρχιτεκτονική σύν-

θεση, όπου δεσπόζει η προοπτική κατά 

μήκος του κεντρικού άξονα, αντανακλά 

την κυριαρχία της ανθρώπινης λογικής. 

Ο χώρος όπου ισορροπούν όλες οι αν-

θρώπινες αρετές οργανώνεται σύμφω-

να με το σχήμα του σταυρού, αλλά είναι 

περιορισμένος από τα πλάγια τοιχώμα-

τα και από τη θολωτή οροφή. Το παι-

χνίδι του φωτός και της σκιάς τονίζει τις 

ανθρώπινες μορφές, οι οποίες παρουσι-

άζονται αρκετά μεγάλες σε σχέση με το 

χώρο στον οποίο βρίσκονται. Εμφανίζε-

ται  και ο ίδιος ο Ραφαήλ που είναι ο άν-

θρωπος ο οποίος κοιτά το θεατή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
• Οι φωτεινές εποχές της Ανθρωπότητας, Συγγραφική 
ομάδα, Εκδόσεις Νεα Ακρόπολη.
• Μπαίνουμε σε ένα νέο Μεσαιώνα, Συγγραφική 
ομάδα, Εκδόσεις Νεά Ακρόπολή
• Εγκυκλοπαίδεια Δομή

Ραφαήλ, Η Σχολή των Αθηνών
Η Νωπογραφία διακοσμεί ένα τοίχο, του δωματίου με το όνομα «δωμάτιο 

των υπογραφών» της πτέρυγας «Τα δωμάτια Ραφαήλ» στο Αποστολικό Παλάτι 
του Βατικανό.
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη (Δ.Ο.Ν.Α.) ενέκρινε τα ακόλουθα ψηφίσματα:

Α) Η Γενική Συνέλευση του ΔΟΝΑ επαναβεβαιώνει, όπως κάνει εδώ και αρκετές δεκαετίες, την ανάγκη προ-

ώθησης μιας πρακτικής φιλοσοφικής εκπαίδευσης με έμφαση στις αξίες των πολιτών και των ανθρώπων.

Β) Η Γενική Συνέλευση του ΔΟΝΑ επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην πολιτιστική ανάπτυξη των νέων 

γενεών, ενθαρρύνοντας τη γνώση σε όλες της τις πλευρές.

Γ) Η Γενική Συνέλευση του ΔΟΝΑ συνεχίζει τις εθελοντικές της δράσεις προκειμένου να προωθήσει την ενσωμάτωση και την 

υποστήριξη των ατόμων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στις κοινωνίες μας.

Δ) Η Γενική Συνέλευση αναγνωρίζει και συγχαίρει τον Πολιτιστικό Οργανισμό Νέα Ακρόπολη στην Ινδία για την πρωτοβου-

λία του για τη διοργάνωση του συνεδρίου με τίτλο « Empowering Real Change», το οποίο μπόρεσε να συγκεντρώσει ηγέτες δια-

φορετικών πεδίων γνώσης, στην πρώτη εκδήλωση αυτού του είδους, που πραγματοποιήθηκε για τον εορτασμό της 150ης επετείου 

της γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι.

Με την ιδέα να οικοδομηθεί μια γέφυρα προς ένα καλύτερο μέλλον, ο ΔΟΝΑ ενθαρρύνει τα μέλη του να εκμεταλλευτούν αυτή 

την ευκαιρία για να ανακαλύψουν εκ νέου την πλούσια φιλοσοφική και ανθρώπινη κληρονομιά της Ινδίας, προκειμένου να την 

προσφέρουν ως ουσιαστική συμβολή στη συλλογική πρόοδο της ανθρωπότητας.

Ε) Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά τη 150η επέτειο της γέννησης του Mohandas Karmachand (Mahatma) Gandhi, η Γενική 

Συνέλευση αναγνωρίζει της ηγετικές ικανότητες του Γκάντι και εμπνέεται από την υποδειγματική ζωή και κληρονομιά του, που 

χαρακτηρίστηκαν από μια ακούραστη αναζήτηση της αλήθειας και της ειρήνης, ως το κλειδί για μια πραγματική, ολιστική και βι-

ώσιμη αλλαγή στον σημερινό μας κόσμο.

Ο ΔONA επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στο στόχο της οικοδόμησης μιας πιο δίκαιης, ειλικρινούς και ελεύθερης κοινωνίας και 

καλεί τα εθνικά σωματεία μελών της να τιμήσουν αυτή την επέτειο με έρευνα της κληρονομιάς του Γκάντι, διοργανώνοντας πο-

λιτιστικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνέδρια και εκθέσεις, προκειμένου να γίνει γνωστή η σημαντική συμβολή του, εξάγοντας πρα-

κτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας.
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Η μικρή Αρετή κρατούσε το χέρι του πατέρα 

της καθώς κατηφορίζανε την Πανεπιστημίου. 

Οι υπάλληλοι του δήμου είχαν επιστρατευτεί 

κατά μεγάλες ομάδες προσπαθώντας να 

αποκαταστήσουν τις υλικές ζημιές και να μαζέψουν τους 

όγκους κατεστραμμένων αντικειμένων και χαλασμάτων από 

την χθεσινοβραδινή διαδήλωση. Υπήρχε κάτι το αντιφατικό, 

καθώς παρατηρούσε το σκηνικό μπροστά της. Μια παράδοξη 

ομορφιά ξεπρόβαλλε μέσα απ’ το σταχτί σκηνικό, ενώ ο ήλιος 

ανέβαινε στον ουρανό και έστρεφε τις ακτίνες του πάνω στα 

φωσφορίζοντα γιλέκα των υπαλλήλων, που έμοιαζαν σαν τη 

βιοφωταύγεια στη μολυβένια θάλασσα. Ξύνοντας αμήχανα 

το κεφάλι για να αφαιρέσει την αλλόκοτη σκέψη από πάνω 

της, βλέπει ξαφνικά απέναντί της να στέκει η Ακαδημία των 

Αθηνών. Μια αδιόρατη δύναμη την τραβούσε να πάει κοντά 

για να δει καθαρότερα τις γυναικείες μορφές που στόλιζαν 

τη ζωφόρο των προπυλαίων˙ ακλόνητες, περήφανες και 

δροσερές σαν την άνοιξη, χρωματίζουν κι αυτές με προσδοκία 

άλλη μια καινούργια ημέρα, σκέφτηκε. Έτσι, τράβηξε κι αυτή 

με όλη της τη δύναμη το χέρι του πατέρα της, αλλάζοντας 

την προκαθορισμένη πορεία προς το διαδικτυακό καφέ που 

πήγαιναν όποτε δεν είχε σχολείο. 

-Πού πάμε; ρώτησε ο πατέρας. 

-Πάμε απέναντι σ’ αυτό το κτίριο. Θέλω να δω εκείνες τις 

γυναικείες φιγούρες.

Ο πατέρας απόρησε με την αποφασιστικότητα της μικρής 

Αρετής να αναβάλλει το πολύτιμο παιχνίδι της για να σταθεί 

να παρατηρήσει την πρόσοψη ενός κτιρίου. Με μιας όμως 

σκέφτηκε πως δεν επρόκειτο για ένα οποιοδήποτε κτίριο˙ 

ήταν τα προπύλαια της Ακαδημίας των Αθηνών, ο πνευματικός 

απόγονος της θρυλικής Ακαδημίας που ίδρυσε ο φιλόσοφος 

Πλάτων! Και όχι τίποτε άλλο, παρά θυμήθηκε τη στιγμή 

της αποφοίτησής του από τη νομική σχολή˙ ένας φέρελπις 

ιδεολόγος που αγαπούσε τη μάθηση και ήθελε κι αυτός να 

αλλάξει τον κόσμο. Καθώς συνειδητοποίησε αυτά, έπιασε τον 

εαυτό του να ντρέπεται βλέποντας πόσο ο κόσμος κατάφερε να 

αλλάξει τον ίδιο. Βαριαναστέναξε.. 

-Ποιες είναι αυτές οι κοπέλες πατέρα;

Η ερώτηση της κόρης του τον επανέφερε σαν από πτώση 

στο τώρα˙ ένιωθε όντως να πονάει. 

Φιλοσοφία, 
η κόρη που έμελλε να αλλάξει 
την ιστορία! 

Κείμενο: Νίκος Κομπογιάννης

Μεγαλύτερο αγαθό από τη φιλοσοφία ούτε ήρθε, ούτε θα έρθει ποτέ στο γένος των 
ανθρώπων ως δώρο των θεών!                                  Πλάτων, Τίμαιος 47b
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-Αυτές, μικρή μου, είναι οι επιστή-

μες. Είναι οι θυγατέρες της ανθρώπινης 

λογικής και ταυτόχρονα μητέρες όλων 

των εκδηλώσεων του πολιτισμού μας. 

Όλες εκτός από μια για την οποία λένε 

πως κατάγεται από θεϊκή γενιά…

-Και ποια είναι αυτή;

-Είναι αυτή που στέκεται ακριβώς 

στη μέση. Το όνομά της είναι Φιλοσο-

φία! 

-Φιλοσοφία; Τι όμορφο όνομα της 

δώσανε πατέρα! Αν δεν με έλεγαν Αρε-

τή, θα ήθελα να με λένε Φιλοσοφία.

-Μην νομίζεις ότι διαφέρουν τα ονό-

ματά σας. Τουλάχιστον σύμφωνα με τον 

Αριστοτέλη ο οποίος πίστευε πως για 

να σε συναναστραφεί η Φιλοσοφία προ-

ϋποθέτει να κάνεις παρέα με την Αρετή. 

Ή μήπως είπε το αντίθετο; Ας τα δούμε 

αυτά αργότερα. Τώρα, οι άλλες επιστή-

μες…

-Δεν θέλω να μου πεις για τις άλ-

λες επιστήμες˙ θέλω να μου μιλήσεις 

για την Φιλοσοφία. Πες μου την ιστο-

ρία της.

Ο πατέρας χαμογέλασε με ικανοποί-

ηση και διάχυτη συγκίνηση. Κάποτε του 

είχαν εξιστορήσει κι εκείνου την περιπέ-

τεια της φιλοσοφίας και τον είχε ταξιδέ-

ψει με τον μαγικό μανδύα της πάνω από 

χώρες και ηπείρους, πολιτείες και πολι-

τισμούς. Τώρα, θα μοιραζόταν το βαθύ 

αυτό συναίσθημα με την αγαπημένη του 

κορούλα. Αφού καθίσανε σε ένα πεζού-

λι ξεκίνησε την ιστορία της φιλοσοφίας.

-Ήτανε μια εποχή όπου ένα μεγάλο 

μέρος του κόσμου βρισκότανε κάτω από 

το σκοτεινό πέπλο ενός μεσαίωνα, όπως 

συνηθίζουμε πλέον να αποκαλούμε τις 

περιόδους της ανθρώπινης κατάπτωσης. 

Κύρια χαρακτηριστικά του μεσαίωνα εί-

ναι η έλλειψη παιδείας, η ηθική παρακ-

μή, η άγνοια και η προκατάληψη, η πο-

λιτική αστάθεια και οι αναταραχές. Με 

λίγα λόγια, κυριαρχεί ένας ενστικτώδης 

τρόπος ζωής που στρέφει το ενδιαφέρον 

του πλήθους στην επιβίωση και όχι στο 

βίωμα της ύπαρξης που ταιριάζει στον 

άνθρωπο. Φαντάσου πως ακόμη και οι 

μέρες χάνουν το χρώμα τους, καθώς ο 

ήλιος δυσκολεύεται να διαπεράσει τον 

κουρνιαχτό που σηκώνουν οι άνθρωποι, 

δίνοντας τη θέση του στο γκρίζο και 

στις όποιες αποχρώσεις του.

-Δηλαδή κάτι σαν σήμερα;

-Ναι, αποκρίθηκε με μια βαθιά με-

λαγχολία. 

-Αλλά, όμως, από τότε μέχρι σήμε-

ρα δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα στον 

κόσμο;

-Κάτι που είναι πολύ σημαντικό να 

καταλάβεις για να προχωρήσουμε, είναι 

πως τα πάντα στον κόσμο υπακούουν 

σε νόμους και αρχές. Ένας από αυτούς 

λέγεται ¨ο νόμος των κύκλων ή της πε-

ριοδικότητας¨ όπως μας παρέδωσαν οι 

αρχαίοι σοφοί. Ποιοι είναι αυτοί θα σου 

αναφέρω μετά. Σημασία τώρα έχει να 

καταλάβεις πώς λειτουργεί αυτή η αρχή. 

Τις καλύτερες απαντήσεις θα τις λάβεις 

παρατηρώντας τη φύση, η οποία να ξέ-

ρεις δεν λέει ποτέ ψέματα. Εμπρός λοι-

πόν: όταν ο ήλιος βασιλεύει τι γίνεται; 

-Έρχεται η νύχτα.

-Και μένει για πάντα νύχτα;

-Όχι βρε πατέρα, ξημερώνει γιατί ξα-

νάρχεται ο ήλιος.

-Και τι γίνεται με τις εποχές του χρό-

νου; 

-Διαδέχεται η μια την άλλη. Έλα 

όμως και κάνε μου πιο δύσκολες ερω-

τήσεις.

-Στο φαινόμενο της παλίρροιας 

έχουμε την πλημμυρίδα να διαδέχεται..;

-Την άμπωτη. 

-Ποιος είναι ο εθνικός μας ποιητής;

-Και τι σχέση έχει αυτό τώρα με την 

παλίρροια; Επειδή τον λένε Σολωμό; 

-Όλα έχουν σχέση μεταξύ τους. 

Άκου ένα απόσπασμα το οποίο έγραψε 

περίλυπος πριν από διακόσια περίπου 

χρόνια: «Είδα την τρέλα να παίρνη τη 

μορφή της φρονιμάδας στα σπίτια μέσα, 

στους δρόμους, στις αγορές, στα πανε-

πιστήμια, στα παλάτια, στις καλύβες και 

τη στενοκεφαλιά να καμαρώνη και την 

καλοσύνη να την περιγελούν και την 

κακία να τη φοβούνται και τον πλούτο 

να τον λατρεύουν, είδα το βρωμερό το 

ψέμα και την αχαριστία και την προδο-

σία κι έβαλα τις φωνές. Είδα τα γράμ-

ματα (τ’ αγιασμένα γράμματα) να μην 

καταφέρνουν τίποτ’ άλλο στους περισ-

σότερους παρά ν’ αλλάζουν αντικείμενο 

στα πάθη τους, και ωστόσο να τα θρέ-

φουν οι λόγιοι με μικρολογίες, με αγυρ-

τείες και με τις αιώνιες έχτρητες. Και 

παντού μια ταραχή, ένα στρίμωγμα, μια 

φασαρία, ένα κακό, μια φαγωμάρα που 

σαστίζουν το μυαλό οποιανού κάθεται 

και τα συλλογίζεται». Σου θυμίζει κάτι;

-Ναι, εσένα να παραπονιέσαι 

μπροστά απ’ την τηλεόραση για τη 

συμφορά που μας βρήκε. 

-Κατανοείς ωστόσο την ομοιότητα 

του τότε με το σήμερα; Ενώ έχουν 

περάσει τόσα χρόνια, φαίνεται να μην 

έχει αλλάξει τίποτα. Κι όμως, έχουν 

αλλάξει τόσα πράγματα… 

-Όπως το δέντρο που ρίχνει τα φύλ-

λα του το φθινόπωρο για να βγάλει και-

νούργια την άνοιξη. Τα φύλλα αλλά-

ζουν, το δέντρο όμως παραμένει το ίδιο, 

Φ ι λ ο σ ο φ ί α ,  η  κ ό ρ η  π ο υ  έ μ ε λ λ ε  ν α  α λ λ ά ξ ε ι  τ η ν  ι σ τ ο ρ ί α !
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σωστά; 

-Έξυπνο κορίτσι. Κατ’ αυτή την έννοια, οι εποχές πάντοτε 

διαδέχονται η μια την άλλη, όμως τα χαρακτηριστικά των επο-

χών είναι συγκεκριμένα. Έτσι λοιπόν λέμε ότι τις ιστορικές επο-

χές της ανθρωπότητας τις χαρακτηρίζουν οι μεσαίωνες όπου 

πέφτουν τα φύλλα του πολιτισμού και οι αναγεννήσεις όπου τα 

δέντρα της γνώσης βλασταίνουν και η πλάση γεμίζει με χρώ-

ματα. Σ’ αυτή τη μετάβαση να ξέρεις πως πάντοτε υπάρχουν 

κάποιοι φωτισμένοι άνθρωποι οι οποίοι σαν άλλοι γεωργοί, 

καλλιεργούν με επιμέλεια το έδαφος όπου θα γονιμοποιηθούν 

οι νέες σοδειές: ιδέες, αρχές, ηθικές αξίες και φυσικά αρετές. Για 

μια τέτοια μετάβαση θα σου μιλήσω, που όμοιά της δεν έχει ξα-

να-υπάρξει σε τέτοιο γεωγραφικό μέγεθος και σε τόσο σύντο-

μο διάστημα. Ήταν ιστορική αναγκαιότητα καθώς φαίνεται, να 

γίνει μια μεγάλη επανάσταση˙ όχι σαν αυτές που προοιωνίζουν 

οι καιροσκόποι και οι επιτήδειοι σήμερα, όχι. Μιλάμε για μια 

μεγαλειώδη επανάσταση του πνεύματος! 

-Επανάσταση... ανάσταση... χμμ.. Μήπως γι’ αυτό κάποιοι 

λένε τον Ιησού μας επαναστάτη; Επειδή αναστήθηκε από του 

τάφου…; 

-Σαν πολύ δεν τρέχει ο λογισμός σου εσένα; Τέλος πάντων˙ 

ο Ιησούς και η θαυμάσια διδασκαλία του θα μας απασχολήσει 

σε επόμενο κεφάλαιο. Τώρα είναι σημαντικό να δούμε τους 

φωτισμένους ανθρώπους που προηγήθηκαν και λείαναν το 

έδαφος για την έλευση της αγαπημένης μας Φιλοσοφίας. Φα-

ντάσου ένα σμήνος ψυχών να συγκεντρώνεται στον αστερισμό 

του Περσέα και να είναι έτοιμες σαν τα πεφταστέρια να σχί-

σουν τον νυχτερινό ουρανό… 

Βρισκόμαστε περίπου στον 7ο αιώνα π.Χ. Σκοτάδι επικρα-

τούσε στο μεγαλύτερο τμήμα του τότε γνωστού κόσμου. Ξάφ-

νου όμως μια επιβλητική φωτιά άναψε στα βάθη της Ασίας. 

Στην Περσία εμφανίζεται ο μυστηριώδης Ζωροάστρης ή κατά 

πολλούς Ζαρατούστρα. Εισήγαγε μια πύρινη διδασκαλία στους 

ανθρώπους που είχε ως βάση την προβολή της δυαδικής φύσης 

που επικρατεί στο σύμπαν˙ του καλού Νου και του κακού Νου. 

Μιλούσε για την αιώνια μεταξύ τους διαμάχη που αποτελεί τον 

νόμο των κύκλων που αναφέραμε προηγουμένως και την απο-

φασιστική στάση που πρέπει να τηρεί ο άνθρωπος μέσω των 

επιλογών του σε κάθε συγκυρία της ζωής του, θετική ή αρνη-

τική.

-Να επιλέξει δηλαδή μεταξύ καλού και κακού;

-Το αιώνιο ζητούμενο. Ανεξαρτήτως συνθηκών, ο άνθρω-

πος έχει πάντα το δικαίωμα αλλά και την ευθύνη της επιλογής 

του. Εκεί βασίζεται και η ελευθερία της βούλησής του. Για να 

επιλέγει λοιπόν σωστά και να ζει με δικαιοσύνη, ο Ζωροάστρης 

προτρέπει τους ανθρώπους να ακολουθούν ένα ιερό τρίπτυχο: 

Καλή Σκέψη –Καλός Λόγος –Καλή Πράξη. Και δες˙ το τρίπτυ-

χο αυτό έρχεται να το υποστηρίξει την ίδια εποχή κι ένας άλ-

λος πρίγκιπας του πνεύματος, ο Σιντάρτα Γκωτάμα ή αλλιώς 

Βούδας. Ο λαμπρότερος λωτός της γειτονικής Ινδίας! Δώσε 
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προσοχή: «Αν ένας άνθρωπος κάνει κάτι καλό, ας επαναλάβει 

πάλι και πάλι την καλή του πράξη. Ας βρει χαρά στα καλά του 

έργα», καθώς «η τωρινή μας κατάσταση είναι αποτέλεσμα των 

χθεσινών μας σκέψεων και οι σημερινές μας σκέψεις πλάθουν 

την αυριανή μας ζωή: η ζωή μας είναι δημιούργημα της σκέψης 

μας». 

-Ναι, αλλά κάποια παιδιά στο σχολείο κοροϊδεύουν τους 

καλούς και τους λένε ανόητους και αδικούν σε βάρος τους.

-Τους διαφεύγει, όπως και σε μας τους μεγάλους, η 

καθολική αλήθεια του ρητού ¨ό,τι σπείρεις θα θερίσεις¨. Είναι 

πολύ δύσκολο να παραμείνει κανείς καλός. Αυτή η τριβή με την 

αδικία ωστόσο είναι που αποκαλύπτει το μέταλλο που έχει ο 

καθένας μέσα του, όπως η φωτιά καθαρίζει τον χρυσό από τα 

περιττά. Γι’ αυτό και ο Βούδας μίλησε για την ευγενή οκταπλή 

ατραπό ή αλλιώς το μονοπάτι της Ορθής Δράσης: «Όποιος 

προχωράει σ’ αυτό το μονοπάτι, προχωράει προς το τέλος της 

θλίψης του. Έδειξα αυτό το μονοπάτι στον κόσμο όταν βρήκα 

τις ρίζες της θλίψης». Είναι η ενδεδειγμένη ¨μέση οδός¨ που 

αποφεύγει τα άκρα οδηγώντας τον άνθρωπο σε ισορροπία 

μέσω της αρετής.

-Να ΄μαι κι εγώ. Η Φιλοσοφία όμως που τριγυρνάει;

-Στις επαρχίες της Κίνας. Εκεί σεργιανίζανε δυο 

εμβληματικές μορφές του ανθρώπινου στοχασμού˙ ο Λάο 

Τσε και ο Κομφούκιος. Ο πρώτος μίλησε για τον δρόμο του 

Τάο, δίνοντας την κατεύθυνση όπου θα έρθει να περπατήσει ο 

ηθικός άνθρωπος του Κομφούκιου. Κληροδότησε στον κόσμο 

ένα βαθιά πνευματικό έργο, όπου μας προτρέπει να γνωρίσουμε 

την εσωτερική μας φύση μέσω της δύναμης Τε, η οποία είναι 

διάχυτη σε κάθε εκδήλωση του κόσμου, συμβάλλοντας έτσι 

στην αρμονική λειτουργία του. 

-Κινέζικα μου ακούγονται όλα αυτά!

- Έχεις δίκιο. Άκου λοιπόν: Τα πάντα σ’ αυτό τον κόσμο 

έχουν κάποιο σκοπό που δημιουργήθηκαν και σαν από θαύμα, 

θα λέγαμε, γνωρίζουν επακριβώς ποιος είναι ο ρόλος τους στην 

¨κοινωνία της φύσης¨. Το κάθε όν δηλαδή έχει και μια αρετή, 

την οποία καταθέτει στην υπηρεσία του συνόλου. Στην κοινωνία 

του ανθρώπου ωστόσο συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Κι 

αυτό διότι σπάνια αφουγκραζόμαστε την εσωτερική μας φωνή 

με τόση φασαρία που υπάρχει γύρω μας, με αποτέλεσμα οι 

περισσότεροι να επιδιώκουμε να γίνουμε ¨κάποιος άλλος¨ 

αποποιούμενοι το ρόλο που μας έχει δοσμένο η φύση. Είναι σαν 

να λέμε πως ο σκύλος θα ήθελε να νιαουρίζει και ο γάιδαρος 

να βρυχάται όπως στον μύθο του Αισώπου. Να λοιπόν γιατί 

ονόμασε το έργο του ¨Τάο Τε Τσίνγκ¨ που σε μια ελεύθερη 

μετάφραση θα το ονομάζαμε ¨Η ατραπός της αρετής¨: «Αν 

έχω μια σταλιά μυαλό, θ’ ακολουθώ το Μέγα Δρόμο του Τάο. 

Μονάχος φόβος μου μην και παραστρατήσω..». Κι αν κάποιος 

ακολούθησε την προτροπή του, αυτός ήταν ο Κομφούκιος.

Ο Κομφούκιος ήταν με σημερινούς όρους ένας κοινωνικός 

φιλόσοφος, αν και οι πιστοί μαθητές του τον αποκαλούσαν 

Δάσκαλο. Ασχολήθηκε με τα κοινά και την πολιτική πάντα 

μέσα από το πρίσμα της ηθικής βελτίωσης, ξεκινώντας από 

το άτομο και την οικογένεια για να φτάσει στο επίπεδο της 

κοινωνίας και ειδικά σ’ αυτό της κυβερνητικής. Ο θεμέλιος 

λίθος της σκέψης του ήταν η παιδεία, η οποία έχει την ύψιστη 

ευθύνη για την ορθή διάπλαση της προσωπικής ηθικής. «Μην 

κάνεις στους άλλους ότι δεν θες να κάνουν οι άλλοι σε σένα», 

ήταν ο χρυσός κανόνας του για την ανθρώπινη συνύπαρξη. 

Φαντάσου τι θαύματα θα έκαναν οι οδηγητές μιας χώρας που 

θα υιοθετούσαν αυτή τη στάση…

-Ένας δάσκαλος μας είχε πει πως αν θέλουμε να δούμε ποιοι 

κυβερνήτες ενδιαφέρονται πραγματικά για την χώρα τους, θα 

είναι αυτοί που θα επενδύσουν πρώτα στα σχολεία και στην 

παιδεία των πολιτών της.

-Απολύτως σωστό. Διότι όπως έλεγε και ο Ηράκλειτος 

από την Έφεσο της Μ. Ασίας «η παιδεία είναι δεύτερος ήλιος 

για τους καλλιεργημένους»˙ μια φράση που έμελλε να πάρει 

ο Πλάτων για να εμπνευστεί την περίφημη αλληγορία του 

σπηλαίου, όπου εκεί θα συσχετίσει τον ήλιο με το ανώτερο 

αγαθό για τον άνθρωπο τόσο σε φυσικό όσο και σε πνευματικό 

επίπεδο. Και μ’ αυτά μικρή μου κόρη, ερχόμαστε σε ένα σημείο-

σταθμό στην ιστορία της ανθρώπινης διανόησης: στη γέννηση 

της Φιλοσοφίας όπως την γνωρίζουμε! Αν η σύλληψη –με 

όρους βιολογίας- συνέβη όπως είπαμε στα βάθη της Ασίας, τα 

νερά του τοκετού έσπασαν στην μήτρα της μαγευτικής Ιωνίας 

γεμίζοντας την λεκάνη της Μεσογείου όπου εκτεινόταν η 

Μεγάλη Ελλάδα! Για του λόγου το αληθές, η πρώτη επίκληση 

στο όνομά της έγινε απ’ τον προαναφερόμενο Ηράκλειτο όπου 

σ’ ένα απόσπασμά του λέει «χρὴ γὰρ εὖ μάλα πολλῶν ἵστορας 

φιλοσόφους ἄνδρας εἶναι», που σημαίνει «είναι απαραίτητο οι 

φιλόσοφοι να γνωρίζουν καλά πολλά πράγματα», ενώ σύμφωνα 

με άλλες πηγές ήταν ο Πυθαγόρας ο Σάμιος αυτός που την 

Φ ι λ ο σ ο φ ί α ,  η  κ ό ρ η  π ο υ  έ μ ε λ λ ε  ν α  α λ λ ά ξ ε ι  τ η ν  ι σ τ ο ρ ί α !
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βάφτισε λέγοντας σ’ έναν μαθητή του 

που τον αποκάλεσε σοφό τα εξής: «Δεν 

είμαι σοφός, δεν είμαι παρά φιλόσοφος! 

Αγαπώ την Σοφία αλλά δεν την κατέχω. 

Δεν δίνω παρά στη Φύση το όνομα του 

σοφού!». Και η Φύση ήταν αυτή που 

απορρόφησε όλη τη δύναμη της σκέψης 

των προσωκρατικών φιλοσόφων.

-Γι’ αυτό μου είπες αν ψάχνω την 

αλήθεια να την αναζητώ στη φύση..

-Ακριβώς! Ολόκληρο το μεγαλείο 

των προσωκρατικών βρίσκεται στην 

παρατήρηση των λειτουργιών της 

φύσης. Αποτινάσσουν από πάνω 

τους λογιών λογιών δεισιδαιμονίες 

και αυθαίρετες αντιλήψεις, για να τις 

αντικαταστήσουν με τον θαυμασμό και 

την απορία, που είναι για τον Πλάτωνα 

η αρχή κάθε φιλοσοφίας. Είναι αυτό 

το ταπεινό ¨γιατί¨ που σκαλίζει το 

μυαλό μας˙ που κρύβεται πίσω από 

καθετί που συλλαμβάνουν οι αισθήσεις 

μας. Η προσπάθεια απάντησης σε 

ένα ¨γιατί¨ είναι που πυροδότησε τον 

γνήσιο φιλοσοφικό στοχασμό και έθεσε 

τα θεμέλια γι’ αυτό που αποκαλούμε 

Επιστήμη. Πρωτεργάτης αυτής της 

πνευματικής επανάστασης υπήρξε ο 

περίφημος Θαλής ο Μιλήσιος. Μια 

ανήσυχη ψυχή που διψούσε για γνώση 

και μάθηση. Γέμισε το δισάκι του με 

λαχτάρα και προσδοκία και κίνησε να 

επισκεφτεί την Αίγυπτο.

-Πήγε να δει τις πυραμίδες;

-Και όχι μόνο. Η παράδοση 

θέλει να ήταν αυτός ο πρώτος που 

επισκέφτηκε τους ιερείς της Αιγύπτου 

για να μυηθεί στις απόκρυφες -για τους 

πολλούς- επιστήμες. Αφού πέρασε 

ένα εύλογο χρονικό διάστημα εκεί, 

επέστρεψε στη Μίλητο όπου άρχισε 

να θέτει σε εφαρμογή τις γνώσεις του 

δημιουργώντας το πρώτο φιλοσοφικό 

ρεύμα. Αυτό που ονομάζουμε σήμερα 

¨Δυτική Σκέψη¨, πάνω στην οποία 

στηρίζεται όλη η σύγχρονη επιστήμη. Το 

παράδειγμά του φυσικά ακολούθησαν 

τόσο οι Μιλήσιοι διάδοχοί του 

Αναξίμανδρος και Αναξιμένης όσο 

και ο Πυθαγόρας, ο Εμπεδοκλής, ο 

Δημόκριτος και γενικά το σύνολο των 

προσωκρατικών που λέγεται ότι εκτός 

από την Αίγυπτο περιηγήθηκαν στη 

Βαβυλώνα, στην Περσία φτάνοντας 

μέχρι και τα βάθη της Ασίας.

-Μη μου πεις ότι βρεθήκανε με τους 

σοφούς που μου ανέφερες στην αρχή;



-Κατ’ ιδίαν όχι. Ήρθαν σε επαφή 

όμως με τη σκέψη και τις διδασκαλίες 

τους. Και γενικότερα ήταν μια εποχή 

όπου οι άνθρωποι ανοίγανε νέους 

εμπορικούς δρόμους ενώ παράλληλα, 

μέσω της συναναστροφής και της 

τριβής με διαφορετικές νοοτροπίες 

και κουλτούρες, ανέπτυξαν μια κριτική 

ματιά και μια συγκριτική θεώρηση των 

καθιερωμένων θρησκειών και επιστημών 

των χωρών όπου επισκέπτονταν. 

Θυμάσαι μήπως ποιες ήταν οι ιδιότητες 

του θεού Ερμή;

-Εκτός από το να είναι ζαβολιάρης 

και να σπάει τα νεύρα στον αδερφό του;

-Μήπως έχεις στο νου σου τον δικό 

σου αδερφό; Δε θέλω αυτές˙ τις άλλες 

ιδιότητες θέλω!

-Θυμάμαι ότι ήταν αγγελιαφόρος 

των θεών. Αα, και επίσης προστάτης του 

εμπορίου..

-Και τα δυο σωστά. Ήταν όμως 

επίσης και προστάτης των πνευματικών 

δραστηριοτήτων. Στη μια περίπτωση 

ονομαζότανε ¨κερδώος¨ ενώ στην άλλη 

¨λόγιος¨. Καταλαβαίνεις σιγά σιγά ποια 

ήταν η υπέρτατη συμβολή των Ελλήνων 

στο ανθρώπινο πνεύμα˙ το πέρασμα από 

την θεοκρατία στην γόνιμη αιτιοκρατία. 

Όλα πλέον αποκτούν νόημα στο μυαλό 

όχι μόνο του φιλοσόφου αλλά και του 

μέσου ανθρώπου, όπου μπορεί πλέον να 

ερμηνεύσει τα φαινόμενα σύμφωνα με το 

ζεύγος αιτία –αποτέλεσμα και όχι με τις 

αλλόκοτες διαθέσεις που αποδίδονταν 

στους θεούς ή την τυφλή πίστη σε 

αυτούς. Κι όλα αυτά διατηρώντας το 

σεβασμό απέναντι στις θρησκευτικές 

παραδόσεις, στις μυθολογίες και 

στα σύμβολα τόσο των δικών μας 

όσο και των άλλων λαών. Γι’ αυτό 

και ο Πλάτωνας αργότερα αναφέρει 

πως «ὅτιπερ ἂν Ἕλληνες βαρβάρων 

παραλάβωσι, κάλλιον τοῦτο εἰς τέλος 

ἀπεργάζονται», δηλαδή «στο τέλος 

οι Έλληνες τα κάνουν ωραιότερα όσα 

τυχόν παραλάβουν από τους ξένους». 

Κι αυτό έκαναν οι προσωκρατικοί με τον 

πιο θαυμάσιο τρόπο. Σαν πρωταθλητές 

στην σκυταλοδρομία παρέδιδε ο ένας 

φιλόσοφος το απαύγασμα της σκέψης 

του στον άλλο˙ όλοι τους λαξεύσανε τον 

άμορφο βράχο σε εύμορφη Φιλοσοφία! 

Και στη συνέχεια την παρέδωσαν στα 

ικανά χέρια ενός παρ’ ολίγον λιθοξόου 

που άφησε την πατρώα τέχνη για να 

ασχοληθεί με την μαιευτική. Αυτός 

ήταν ο γνωστός και μη εξαιρετέος 

Σωκράτης… 

-Στάσου ένα λεπτό βρε πατέρα. 

Μιλάς για αυτό το αλλόκοτο πλάσμα 

που έμοιαζε με Όρκ; Στοίχημα πως από 

τότε ξεκίνησαν τα μωρά να κλαίνε στη 

γέννα.

-Βλέπω πως ήδη διαθέτεις το 

κατεξοχήν χαρακτηριστικό του: την 

ειρωνεία! Στην πραγματικότητα πάντως 

τον είχαν παρομοιάσει με Σιληνό 

γιατί δεν υπήρχαν τα Όρκ εκείνη την 

εποχή. Και ναι, υπήρξε ο ικανότερος 

μαιευτήρας διότι αυτό που έφερνε στο 

φως ήταν η Αλήθεια που κυοφορεί ο 

κάθε άνθρωπος μέσα του. 

-Τι εννοείς;

-Ο Σωκράτης πίστευε όπως και 

οι προκάτοχοί του, πως η ανθρώπινη 

ψυχή είναι αθάνατη. Πράγμα που 

σημαίνει πως η ψυχή προϋπάρχει του 

σώματος και ανήκει σε έναν ανώτερο 

κόσμο που ο Πλάτωνας αργότερα τον 

ονόμασε ̈ Κόσμο των Ιδεών¨. Φαντάσου 

έναν τόπο όπου εκεί βρίσκονται τα 

πρωτότυπα δημιουργήματα όλων των 

εκδηλώσεων της ζωής, των οποίων τις 

απομιμήσεις γνωρίζουμε εμείς στον 

δικό μας κόσμο. Είναι ο τόπος της 

Αλήθειας και της πραγματικής γνώσης 

σε αντίθεση με τον δικό μας τόπο, 

όπου όλα ερμηνεύονται σύμφωνα με 

γνώμες και εντυπώσεις που βασίζονται 

στις διαθέσεις και τα συμφέροντα της 

στιγμής. Επειδή λοιπόν οι ψυχές έχουν 

γνωρίσει τις αιώνιες Ιδέες πριν έρθουν 

εδώ, ο Σωκράτης μέσω αλλεπάλληλων 

ερωτήσεων που έθετε στον συνομιλητή 

του, κατάφερνε να εκμαιεύσει από μέσα 

του την αλήθεια και άρα να θυμηθεί 

αυτό που ήδη ήξερε. Μ’ αυτόν τον 

τρόπο θεμελίωσε και το ¨ὁρίζεσθαι 

καθόλου¨, την αναζήτηση δηλαδή για 

τον έναν και ακριβή ορισμό που ισχύει 

για κάθε έννοια. 

-Αα, γι’ αυτό λέμε «μου γεννήθηκε 

μια Ιδέα»..

-Και βέβαια! Όλη του η προσπάθεια 

εξαντλήθηκε ακριβώς στο να κατεβάσει 

την αλήθεια, μέσω της φιλοσοφίας, 

από τον ουρανό στη γη. Κύριο μέλημά 

του ήταν να δημιουργήσει τον ηθικό 

άνθρωπο που θα εκφράζει τις αιώνιες 

και αμετάβλητες ηθικές αξίες. Και 

πίστεψέ με, παρότι με μια ματιά φαίνεται 

πως οι διδασκαλίες του δεν είχαν την 

απήχηση που ήλπιζε για ατομική και 

κοινωνική ηθική καλυτέρευση, ωστόσο 

ταρακούνησε τα θεμέλια του πολιτισμού 

όσο κανένας άλλος. Είτε συνειδητά 

είτε ασυνείδητα, όλοι οι άνθρωποι 

φιλοσοφούμε τη ζωή επηρεασμένοι από 

τις μεθόδους του Σωκράτη. Φυσικά, 

αυτοί που επηρεάστηκαν πιο πολύ, δεν 

είναι άλλοι από τους πνευματικούς του 

απογόνους Πλάτωνα και Αριστοτέλη. 

Φ ι λ ο σ ο φ ί α ,  η  κ ό ρ η  π ο υ  έ μ ε λ λ ε  ν α  α λ λ ά ξ ε ι  τ η ν  ι σ τ ο ρ ί α !
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Είναι οι κεντρικοί χαρακτήρες της νωπογραφίας του ζωγράφου 

Ραφαήλ όπου ο Πλάτωνας με το δεξί του χέρι δείχνει προς τον 

ουρανό, ενώ ο Αριστοτέλης δείχνει προς τη γη. Σίγουρα θα 

ξέρεις για ποια εικόνα μιλάω.

-Σίγουρα θα ήξερα αν δεν νύσταζα στο μάθημα των 

καλλιτεχνικών… Γιατί όμως δείχνουν σε διαφορετικές 

κατευθύνσεις; Είχαν κάποια διαφωνία;

-Κάθε άλλο. Πρόσεξε: Ο πρώτος παρομοίασε τον κόσμο 

όπου ζούμε με ένα σκοτεινό σπήλαιο στο οποίο είμαστε 

όλοι αλυσοδεμένοι. Περιγράφει τον αγώνα που πρέπει να 

κάνουμε για να απελευθερωθούμε από τα δεσμά μας, για να 

ακολουθήσουμε το μονοπάτι που οδηγεί στο φως του ενός 

ήλιου που ακτινοβολεί στον πνευματικό κόσμο της αλήθειας. 

Διδάσκει πως μόνο μέσω της παιδείας είναι ο άνθρωπος 

ικανός να σπάσει τις αλυσίδες των παθών, των επιθυμιών 

και των εσφαλμένων αντιλήψεων που είναι υπεύθυνα για 

την εξαχρείωση του ανθρώπου καθώς τον οδηγούνε στην 

διάπραξη κάθε λογής αδικίας. Για να υπάρξει δικαιοσύνη και 

επομένως αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των ανθρώπων, πρέπει 

να γνωρίσουμε την αληθινή φύση του αγαθού, επιτρέποντας 

στις ψυχές μας να φιλοσοφούν ώστε να θυμηθούν την ουράνια 

καταγωγή τους και με οδηγό την αρετή να ανέλθουν στον 

ακτινοβόλο τόπο που μας δείχνει ο Πλάτωνας. Ο Αριστοτέλης 

από την άλλη είναι αυτός που δείχνει τον τρόπο με τον 

οποίο μπορούμε να βγούμε από το σπήλαιο. Το πιο ισχυρό 

εφόδιο που μας έδωσε για την πορεία μας είναι τα ¨Ηθικά 

Νικομάχεια¨, μια θαυμάσια πραγματεία που σκοπό έχει να 

δημιουργήσει πρωταθλητές στο στίβο του ηθικού βίου, μέσω 

της καθημερινής εξάσκησης στην αρετή. Επιπλέον, μελέτησε 

και ερεύνησε ενδελεχώς κάθε πτυχή του υλικού μας κόσμου 

ώστε θέτοντας την εμπεριστατωμένη γνώση ως στέρεη βάση, 

να μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να ανεβούμε τα σκαλοπάτια 

που οδηγούν στον ουρανό… Σε έναν ουρανό όπου και οι νύχτες 

θα είναι πιο φωτεινές καθώς θα φέγγουν οι ψυχές όλων αυτών 

των σπουδαίων φιλοσόφων που θα είναι συγκεντρωμένες 

για άλλη μια φορά, έτοιμες να ριχτούν στη μάχη που δίνει η 

ανθρωπότητα απέναντι στον άσπονδο εχθρό της: την άγνοια 

και την αφροσύνη που έλεγε και ο Σωκράτης.

-Και πως ξέρεις ότι συγκεντρώνονται πάλι;

-Είναι πολύ απλό. Δεν βλέπεις παρά ελάχιστες εστίες 

φωτός να λάμπουν μέσα στο σκοτάδι της εποχής μας κι αυτές 

χρειάζονται γρήγορα ενισχύσεις. 

-Εγώ πάντως πατέρα αποφάσισα πως θα ενισχύσω με όλες 

μου τις δυνάμεις αυτές τις εστίες. Θα πορευτούμε στο δρόμο 

χέρι χέρι με τη Φιλοσοφία˙ είπε, και σηκώθηκε όρθια.

-Αυτό κι αν είναι αποφασιστικότητα! Μόνο έτσι μπορεί ο 

άνθρωπος να αλλάξει την ιστορία. Και να είσαι σίγουρη πως 

στη μάχη αυτή δεν θα είσαι μόνη επειδή υπάρχει και το χέρι 

μιας ανώτερης πρόνοιας. Γιατί όπως έλεγε και ο θεός Κρίσνα 

στο ινδικό έπος της Μπακαβάτ Γκίτα: «όταν η ανθρωπότητα 

απομακρύνεται από το Δάρμα και η αδικία γιγαντώνεται, τότε 

εμφανίζομαι Εγώ!». 

Να κοιτάς πάντα ψηλά, κόρη μου! Εκεί, στον αστερισμό του 

Περσέα…



51

Μύθος και Iστορία

Κείμενο: Καίτη Δαικίδου

Κάποτε ο μύθος είχε υπόσταση, οντότητα και ξεκάθαρο λόγο ύπαρξης. Οι μύθοι 
μάς έδιναν μοντέλα συμπεριφοράς. Μέσα από τα βιώματα του εκάστοτε ήρωα μάς 
έδειχναν πώς θα μπορούσε ένας απλός καθημερινός άνθρωπος να αποφασίσει την 
μοίρα και τις επιλογές του
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Μύθος είναι μια συμβολική ιστορία που 

ανήκει στον Χώρο και τον Χρόνο. Αφορά 

τα πάντα και τους πάντες. Μητέρα του είναι 

η ΖΩΗ και Πατέρας του ο ΟΥΡΑΝΟΣ.

Ο Μύθος είναι σαν τον ουρανό πάνω από το κεφάλι μας. 

Υπάρχει πάντα, αλλά εμείς δεν σηκώνουμε συχνά το κεφάλι για 

να τον δούμε. Περπατάμε σκυφτοί και κολλημένοι στο χώμα 

και την θλίψη.

Σήμερα αυτή η έννοια, όπως τόσες και τόσες άλλες, έχει 

χάσει τελείως την σημασία της. Μύθος, τι σημαίνει άραγε; Τι 

είναι;

Ο μύθος είναι το μύθευμα του καθενός, το μεγάλο ψέμα 

που σκαρφίστηκε για να κάνει τον έξυπνο ή η ιστορία μιας αρ-

χής…; Ο μύθος πίσω από την εταιρία μας… ο μύθος πίσω από 

τα πολιτικά μας γεγονότα… ακόμα και πίσω από μια μπύρα, 

ένας μύθος κρύβεται.

Κάποτε όμως ο μύθος είχε υπόσταση, οντότητα και 

ξεκάθαρο λόγο ύπαρξης. Οι μύθοι μάς έδιναν μοντέλα 

συμπεριφοράς. Μέσα από τα βιώματα του εκάστοτε ήρωα μάς 

έδειχναν πώς θα μπορούσε ένας απλός καθημερινός άνθρωπος 

να αποφασίσει την μοίρα και τις επιλογές του. Πώς να αναλάβει 

δοκιμασίες, να παλέψει, να πληγωθεί, να σηκωθεί ξανά ως 

ήρωας και τελικά να μυηθεί, να μεταλλάξει τις αδυναμίες του 

σε δυνάμεις, να γίνει καλύτερος άνθρωπος.

Οι μύθοι πάντα υπήρχαν στους παραδοσιακούς – 

μυητικούς πολιτισμούς και ήταν οι ίδιοι η αιτία που επέτρεψε 

στους αρχαίους ανθρώπους να βρουν το ανάστημά τους και να 

γίνουν οι Γίγαντες που έγραψαν ιστορία και έμειναν ζωντανοί 

μέσα από αυτήν για πάντα.

Ξέρουμε όλοι για τον Ηρακλή, τον Οδυσσέα, τον Θησέα και 

τόσους άλλους. Ξέρουμε ότι όλοι αυτοί, όταν έπρεπε κάποια 

στιγμή να αποφασίσουν τον δρόμο που θα ακολουθούσαν, πως 

επέλεξαν τον δύσκολο δύσβατο δρόμο της αναζήτησης και της 

μάχης. Πως ήρθαν αντιμέτωποι με θεριά μεγαλύτερα από το 

μπόι τους, πως ζήτησαν θεϊκή βοήθεια, πως φοβήθηκαν, αλλά 

μετά από πολλές δοκιμασίες νίκησαν και κατέκτησαν την θεϊκή 

τους υπόσταση. Αυτοί οι μυθικοί ήρωες ήταν τα παραδείγματα 

που επέτρεψαν σε έναν Αλέξανδρο, σε ένα Λεωνίδα να γράψουν 

πραγματική ιστορία και να περάσουν στην αιωνιότητα.

Τα χρόνια πέρασαν, πολλοί τούς ακολούθησαν, πολλοί 

προσπάθησαν να τους εντάξουν στην ζωή τους. Έτσι η 

σύγχρονη ιστορία μας καταγράφεται από πολλούς μικρούς 

αφανείς ήρωες, που κανείς ποτέ δεν θα μάθει το όνομα τους, 

αλλά που εκείνοι κινούν τον τροχό της ζωής στους ώμους τους. 

Παράλληλα είναι και πάρα πολλοί άλλοι που τους ξέχασαν. 

Υιοθέτησαν άλλους μύθους και άλλους ήρωες, υλικούς, 

ζάπλουτους, φτηνούς και βρωμισμένους από την λάσπη της 

ανηθικότητας. Αλλά… τι κρίμα… ακόμα τους ακολουθούν. Και 

η ιστορία συνεχίζεται, γράφεται κάθε ημέρα και προετοιμάζει 

το μέλλον.

Σε αυτή τη φάση ερχόμαστε εμείς. Εμείς, οι σήμερα γνωστοί 

ως Γιάννης, Ελένη, Μιχάλης, Κώστας, Μαρία και τόσοι άλλοι.

Είναι η δική μας ώρα να αποφασίσουμε το πώς θα ζήσουμε 

και τι μοντέλα ζωής θα ακολουθήσουμε. Θα σηκώσουμε τα 

μάτια μας ψηλά να δούμε τον απέραντο ουρανό, τον Μύθο με 

τα ευγενικά ηρωικά πρότυπα που στέκουν εκεί και περιμένουν 

να τα αναπαράγουμε στην ζωή μας ή θα συνεχίσουμε να 

περπατάμε σκυφτοί και φοβισμένοι; 

Θα γράψουμε μια αξιοπρεπή προσωπική ιστορία; Θα 

συμβάλλουμε στο μέλλον αυτού του κόσμου;  

Ο Μύθος πάντα Είναι, η Ιστορία γράφεται κάθε ημέρα και 

το μέλλον είναι μπροστά. Είναι το αποτέλεσμα των σημερινών 

επιλογών μας.
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βιβλιο
παρου
σιαση

Η ιστορία του Κούλερβο

Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν

Εκδόσεις Κέδρος

Ο Κούλερβο είναι ένας από τους πιο σκοτεινούς 

και ελκυστικούς ήρωες του Τόλκιν. Πρόκειται για ένα 

ορφανό αγόρι, το οποίο σχεδιάζει να εκδικηθεί τον 

αδίστακτο Ούνταμο που 

έχει σκοτώσει τον πα-

τέρα του και προσπα-

θήσει να δολοφονήσει 

τον ίδιο. Οπλισμένος 

με υπερφυσικές δυνάμεις, την αγάπη της 

αδερφή του και τα μάγια προστασίας ενός 

σκύλου, ο Κούλερβο έρχεται αντιμέτωπος 

με πολλές δοκιμασίες, αλλά και μια τραγική 

μοίρα από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει. 

Μια ιστορία εμπνευσμένη από το Φινλαν-

δικό έπος της Καλεβάλα, που εκδίδεται για 

πρώτη φορά μαζί με τα προσχέδια, τις ση-

μειώσεις και το δοκίμιο του συγγραφέα για 

το έπος αυτό. 

Τί αποκαλύπτει το πρόσωπό σας

Χένρι Μπ. Λιν

Εκδόσεις Κέδρος

Η φυσιογνωμική αποτελεί μια αρχαία τέχνη, η οποία γεννήθηκε στην Κίνα, 

αλλά τη συναντάμε σε διάφορους λαούς και πολιτισμούς. Με αυτόν τον εικο-

νογραφημένο οδηγό έχουμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε τα μυστικά του αν-

θρώπινου προσώπου, καθώς και τις πιθανότητες που κρύβει για το μέλλον μας.   

Ο νέος Προμηθέας

Απόστολος Λυμπερίδης

Εκδόσεις Ενάλιος

Η τεχνολογική επανάσταση μπορεί να άλλαξε τον κόσμο μας, αλλά μας 

έφερε επίσης προβλήματα που δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Σε ποιό 

σημείο, λοιπόν, μας έχει φέρει η αλόγιστη χρήση της δόξας και της δύναμης με 

στόχο το κέρδος; Αποτελεί η τεχνολογία μια λύση στα προβλήματά μας ή μή-

πως αφήνουμε μια θανάσιμη κληρονομιά στους απογόνους μας; Αυτή η μικρή 

ανθολογία επιστημονικής φαντασίας θέτει καίρια ερωτήματα με σκοπό να προ-

βληματίσει δημιουργικά τον αναγνώστη. 



Η Νέα Ακρόπολη πραγματοποιεί δράσεις για τη Φιλοσοφία, τον Πολιτισμό και τον Εθε-

λοντισμό, 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 Πα-

γκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας υπό την αιγίδα 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 δραστη-

ριότητα: αθλητικοί αγώνες, τουρνουά, φιλοσοφικές πολεμικές τέχνες • Ομάδες ανάγνωσης 

και ανταλλαγής βιβλίων (Booksharing – Booklab)

             ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Οικολογικές πρωτοβουλίες για τη φροντίδα πάρκων, δασών, παραλιών • Κοινωνικές πρω-

τοβουλίες στήριξης ευπαθών ομάδων και προσφοράς • Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

και φυσικών καταστροφών • Σεμινάρια για την ανάπτυξη της εθελοντικής συνείδησης 

• Δίκτυο ανταλλακτικής και εναλλακτικής οικονομίας • Ετή-

σια Πανελλήνια Γιορτή Εθελοντισμού, με συμμετοχή τοπικών 

και διεθνών εθελοντικών οργανισμών (Κίνηση Φορέων Εθε-

λοντισμού)

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
Πειραιάς 6932173280
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΧΩΡΟΧΡΟΝΟΣ

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια 

του Κόσμου μας είναι ο Χρόνος, 

αυτός ο θεμελιώδης παράγο-

ντας της ζωής μας. Μας υπερ-

βαίνει, μας ωθεί και μας οδηγεί με έναν τρό-

πο σχεδόν ανεξέλεγκτο και ακαταμάχητο. 

Όμως αυτό όμως που εκτυλίσσεται διαρ-

κώς στο Σύμπαν, αυτό που συμβαίνει συ-

νέχεια μέσα στη Φύση, είναι μια διαρ-

κής πρόκληση και συνάμα μια ευκαιρία, 

ώστε να βιώσει ο Άνθρωπος συνειδη-

τά το μεγαλείο της ύπαρξής του, την 

ευτυχία της κάθε στιγμής μέσα στο 

θαυμαστό ταξίδι της ζωής του... 
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