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Όλοι γνωρίζουμε ότι η λέξη φιλοσοφία σημαίνει Αγάπη στη Σοφία.

Μήπως όμως μπορούμε να ερμηνεύουμε τη Φιλοσοφία και ως Σοφία 

της Αγάπης;

Ο Έρωτας είναι το ανώτατο μυστήριο που αναζητά κάθε φιλόσοφος, 

γιατί ο Έρως είναι το πρώτο Φως μέσα στο σκοτάδι και η πρώτη Τάξη μέσα στο χάος.

Στην Ελληνική μυθολογία βρίσκουμε δύο μορφές του Έρωτα: τον μικρό Έρωτα, γιο της 

Πανδήμου Αφροδίτης, αλλά και τον μεγάλο Έρωτα, τον πρωτογεννημένο, που πήγασε από 

το Χάος. 

Αυτός ο μεγάλος Έρωτας είναι η πρώτη δύναμη της Δημιουργίας και σχετίζεται με τη 

Fohat, τη ζωτική παγκόσμια δύναμη και το πρωταρχικό Φως.

Στα ορφικά μυστήρια ο Έρως είναι ο Φάνης, το πρώτο Φως και ταυτόχρονα είναι 

η Μήτις, η πιο σοφή θεότητα, εκείνη που γνωρίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλ-

λον.

Κι έτσι βλέπουμε μια άμεση σχέση μεταξύ της θείας Σοφίας (Φάνης-Μήτις) και της θεί-

ας Αγάπης (Έρως). 

Για τον φιλόσοφο, ο Έρωτας είναι ο δρόμος προς τη Σοφία, ένας δρόμος φωτός που τον 

οδηγεί στην ολοκλήρωσή του και στην τελειότητα. Ο έρωτας, η αγάπη και η φιλία εκφρά-

ζουν τη μεγάλη δύναμη της ένωσης και της έλξης. 

Είναι η αγάπη που μαγνητίζει την ψυχή του φιλοσόφου και τον ωθεί προς ανώτερα ιδα-

νικά και μεταφυσικές αντιλήψεις. Είναι αυτή η έλξη που του επιτρέπει να πλησιάσει τη Σο-

φία των Αρχετύπων: το Καλό, το Δίκαιο, το Όμορφο και το Αληθινό.

Η δύναμη του έρωτα βρίσκεται στο ότι μεταφέρει τα ανθρώπινα στο θείο και τα θεία 

στους ανθρώπους. Πρόκειται για μια ανοδική τάση της ψυχής που κατευθύνεται προς το 

τελικό νόημα της ζωής. 

Τι είναι η σοφία χωρίς αγάπη; 

Σε τι χρησιμεύει η γνώση, αν δεν βοηθάει τον άνθρωπο να ενταχθεί στη Φύση και στο Σύμπαν, 

αντί να προκαλεί καταστροφές; Τι νόημα έχει μια «σοφία» που μας απομακρύνει από τους συναν-

θρώπους μας και μας αφήνει αδιάφορους μπροστά στον ανθρώπινο πόνο; Τι σημασία μπορεί να 

έχει μια στείρα γνώση που αγνοεί το πνεύμα και την ανοδική πορεία του; 

Τι είναι η αγάπη χωρίς σοφία;

Μια αγάπη που προσπαθεί να ελέγχει και να χειραγωγεί πρόσωπα και καταστάσεις; Μια προ-

σφορά που μεταβάλλεται σε επιβολή, γιατί δεν ξέρει τις ανάγκες των άλλων και δεν ενδιαφέρεται 

να τις γνωρίσει; Μια απλή υλική έλξη μεταξύ όμορφων σωμάτων;

Η Αγάπη και η Σοφία είναι τα δύο αδιαχώριστα συστατικά της Φιλοσοφίας. Και κανένα δεν 

μπορεί χωρίς το άλλο, μόνο του, να οδηγεί τον άνθρωπο σ’ αυτήν τη θαυμάσια περιπέτεια της 

ζωής. 
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Μετά  από 35 
συνεχόμενα χρόνια 
έκδοσης του περιο-
δικού Νέα Ακρόπο-
λη  συνεχίζουμε να 
αναζητούμε τη φι-
λοσοφική λίθο…  

Όλα τα παραπά-
νω δεν  αποτελούν 
πλέον για μας δια-
νοητικές αλήθειες, 
αλλά έναν τρόπο 
ζωής, που βελτιώ-
νει καθημερινά τον 
εαυτό μας και τον 
κόσμο. 

Το αλχημικό έργο 
βρίσκεται σε εξέλι-
ξη…
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Ερωτική επιστολή 
900 ετών: Ο 
Άγιος Βαλεντίνος 
στην εποχή των 
Βίκινγκς

Διδακτορικός φοιτητής του πανεπιστημίου του Όσλο πι-

στεύει, ότι μία αρχαία ανάγλυφη επιγραφή γραμμένη πάνω σε 

ένα κομμάτι οστού, είναι μια ερωτική επιστολή, ηλικίας 900 

ετών, από την εποχή των Βίκινγκς.

Ο λόγος για τον Jonas Norbury ο οποίος πιστεύει ότι η επι-

γραφή  αναφέρει τις λέξεις «φίλα με» κάτι που μας δείχνει ότι 

με αυτόν τον τρόπο αντάλλασσαν ρομαντικά μηνύματα ο ένας 

στον άλλο. Ο νεαρός φοιτητής πιστεύει ότι έλυσε το  μυστή-

ριο με τον περίεργο σκανδιναβικό κώδικα Jötunvillur, ο οποίος 

χρονολογείται από τις αρχές του 9ου αιώνα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Local, η επιγραφή, που 

εκτιμάται ότι φτιάχτηκε το 12ο ή 13ο αιώνα στην περιοχή 

Sigtuna της Σουηδίας, ήταν γραμμένη σε cipher runes, τον πιο 

κοινό κώδικα της μεσαιωνικής Σκανδιναβίας.

Ο Norbury είναι ο πρώτος που τόλμησε να μελετήσει  όλα 

τα ευρήματα από το συγκεκριμένο σύστημα κωδικών της βό-

ρειας Ευρώπης, στα οποία περιλαμβάνονται περίπου 80 επι-

γραφές.

«Είναι σαν να λύνεις  παζλ» ανέφερε και συμπλήρωσε: «Σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορώ να διαβάσω ονόματα προσώ-

πων. Στη συγκεκριμένη όμως επιγραφή που βρέθηκε σε ένα 

τμήμα οστού -διατηρώντας ένα ποσοστό αμφιβολίας- η ερμη-

νεία που δίνω είναι ότι αναφέρει τις λέξεις «φίλα με» πρόσθε-

σε ο ίδιος.

Αρχικά, οι κρυπτολόγοι πίστευαν ότι ο κώδικας αυτός χρη-

σιμοποιούνταν για να μεταφέρει μυστικά μηνύματα, ωστόσο ο 

ίδιος πιστεύει ότι ήταν ζωτικής σημασίας στην εκμάθηση των 

ρούνων.

Τι συμβαίνει στο μυαλό των 
ερωτευμένων

Λένε ότι ο έρωτας είναι σαν εθισμός και σύμφωνα με ορι-

σμένους επιστήμονες, αυτό δεν απέχει και πολύ από την πραγ-

ματικότητα.

Όταν κανείς είναι ερωτευμένος εκλύονται νευροδιαβιβα-

στές «χαράς και ευτυχίας» στον οργανισμό, που η επίδρασή 

τους σε αυτόν είναι τόσο εθιστική, όσο και ορισμένων ουσιών.

Ο έρωτας καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από το συναισθη-

ματικό κέντρο του εγκεφάλου, το μεταιχμιακό σύστημα. Το πά-

θος, από την άλλη, ελέγχεται από το ενδοκρινικό σύστημα.

Τμήματα του υποθαλάμου προετοιμάζουν το σώμα για το 

σεξ, ενώ οι στεροειδείς ορμόνες ενισχύουν τη σεξουαλική επι-

θυμία. Μη βιαστείτε ωστόσο να  χαρακτηρίσετε το πάθος ως 

ένα πρωτόγονο σαρκικό ένστικτο.

Σύμφωνα με μια μελέτη, όταν κανείς νιώθει έλξη για κά-

ποιον άλλο, ενεργοποιείται το τμήμα του εγκεφάλου που παί-

ζει ρόλο στην κατανόηση της εικόνας του ίδιου του ατόμου.

Όσο περισσότερο διαρκεί μια σχέση, τόσο λιγότερη ντοπα-

μίνη εκλύεται. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι «πεθαίνει» και ο δε-

σμός που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στο ζευγάρι.

Στην πραγματικότητα, ένα μόριο που ονομάζεται CRF 



(corticotrophin-releasing factor) βοη-

θά στη… συνέχιση της σχέσης. Το CRF 

εκλύεται όταν τα ζευγάρια μένουν για 

κάποιο καιρό χωριστά, δημιουργώντας 

μια δυσάρεστη αίσθηση, που κάνει τον 

έναν να λείπει στον άλλον. Στους άντρες 

αυξάνεται η βασοπρεσίνη, η οποία συν-

δέεται με την εδαφική συμπεριφορά, και 

αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί, στις υγι-

είς σχέσεις, οι άντρες είναι πιστοί και 

θέλουν να προστατεύουν το ταίρι τους 

(ενώ στις μη υγιείς σχέσεις είναι κτητι-

κοί).

Όταν κανείς είναι ερωτευμένος σκέ-

φτεται πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Οι 

επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό συμ-

βαίνει γιατί ο έρωτας ενεργοποιεί το 

σύστημα της ντοπαμίνης, η οποία έχει 

αποδειχθεί ότι ενισχύει τις γνωστικές 

και κινητικές δεξιότητες.

Πηγή: news.gr

Μοιραστείτε τη φροντίδα 
των παιδιών και 
βελτιώστε την ερωτική 
σας ζωή

Τα ζευγάρια που μοιράζονται την 

φροντίδα των παιδιών τους έχουν καλύ-

τερη σεξουαλική ζωή, σύμφωνα με αμε-

ρικανική δημοσκόπηση που παρουσι-

άστηκε σε συνέδριο της Αμερικανικής 

Εταιρείας Ψυχολογίας. 

Η «Marital and Relationship Study» 

διεξήχθη το 2006 με τη συμμετοχή 487 

οικογενειών και στόχος ήταν να κατα-

γραφούν ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

έγγαμου βίου μεταξύ ετερόφυλων ζευ-

γαριών. 

Οι ερευνητές διαπίστωσαν λοιπόν 

ότι στα ζευγάρια όπου στις γυναίκες 

αναλογούσε κυρίως η 

φροντίδα των παιδιών, 

είχαν το χειρότερο 

σκορ ως προς την ικα-

νοποίηση που αντλού-

σαν από τη σχέση τους 

αλλά και την ερωτική 

τους ζωή. 

Αντιθέτως, στα 

ζευγάρια που η ανα-

τροφή των παιδιών 

μοιραζόταν εξίσου με-

ταξύ των συντρόφων, 

η συναισθηματική και 

σεξουαλική ικανοποί-

ηση ήταν μεγαλύτερη. 

Σύμφωνα με τον 

Δρ Ντάνιελ Κάρλσον, 

επίκουρο καθηγητή 

Κοινωνιολογίας στο Πολιτειακό Πα-

νεπιστήμιο της Τζώρτζια «ένα από τα 

σημαντικότερα ευρήματα της μελέτης 

είναι ότι η φροντίδα των παιδιών έχει 

άμεση επίπτωση στην ποιότητα της σχέ-

σης του ζευγαριού, περιλαμβανομένης 

και της ερωτικής ζωής. Ωστόσο, εντύ-

πωση προκαλεί το γεγονός ότι στις πε-

ριπτώσεις που ο πατέρας ήταν κυρίως 

επιφορτισμένος με την φροντίδα των 

παιδιών, αυτό δεν είχε αρνητική επιρροή 

στην σεξουαλική ζωή του ζευγαριού». 

Πηγή: in.gr

Βεργίνα: Βρήκαν τον 
αρχαίο καθρέφτη του 
Έρωτα!

O μαγευτικός καθρέφτης του Έρωτα 

είναι το πιο εντυπωσιακό από την πλει-

άδα των ευρημάτων που έφερε στο φως 

στη νεκρόπολη των Αιγών η αρχαιολο-

γική σκαπάνη το 2014.

Σε δύο τύμβους βρέθηκαν συνολικά 

21 τάφοι, από τους οποίους οι έξι ήταν 

ασύλλητοι.

Σύμφωνα με την κ. Κοτταρίδη, το 

πιο πολύτιμο και σπάνιο εύρημα από 

τον πρώτο τύμβο ήταν στον τάφο μιας 

κοπέλας (4ος π.Χ. αιώνας), πολυαγαπη-

μένης των γονιών της, που της χάρισαν 

στο ταξίδι χωρίς γυρισμό, πολύτιμα χρυ-

σά στολίδια, σκουλαρίκια και χάντρες, 

αλλά και τον μοναδικό καθρέφτη που 

βρέθηκε έως τώρα στις Αιγές, ένα μικρό, 

χάλκινο κομψοτέχνημα, έργο – όπως 

σημειώνει η ίδια – ενός πολύ επιδέξιου 

τορνευτή. Στο καπάκι του καθρέφτη ο 

Έρωτας, στο σχήμα τρυφερού παιδιού, 

έρχεται πετώντας να αγκαλιάσει τον θεό 

του πόθου και του πάθους, τον Διόνυ-

σο, που με μορφή θαλερού νέου κάθεται 

πάνω στα βράχια όπου είναι στρωμένη η 

δορά του πάνθηρα.

Πηγή: in.gr



Την ώρα λοιπόν που γεννήθηκε η Αφροδίτη είχανε τραπέζι οι Θεοί και μαζί με τους άλλους, ήταν και ο γιος της Μήτιδος, 

ο Πόρος. Όταν πια τελείωσαν το δείπνο τους, καθώς ήτανε συμπόσιο, ήρθε για να επαιτήσει η Πενία και στάθηκε στην 

πόρτα. Ο Πόρος τότε μεθυσμένος από το νέκταρ μπήκε στον κήπο του Δία και με το κεφάλι βαρύ όπως ήταν, έπεσε και 

αποκοιμήθηκε. Η Πενία λοιπόν μέσα στην απορία της, συνέλαβε το σχέδιο να αποκτήσει παιδί από τον Πόρο. Πηγαίνει 

λοιπόν και πλαγιάζει κοντά του, και έτσι συνέλαβε τον Έρωτα. Γι’ αυτό έγινε και της Αφροδίτης συνοδός και υπηρέτης, γιατί γεννήθη-

κε στα γενέθλιά της και συγχρόνως επειδή εμφύτως είναι ερωτευμένος με το ωραίο και η Αφροδίτη είναι το αρχέτυπο της ομορφιάς. 

Ως γιος λοιπόν του Πόρου και της Πενίας βρίσκεται σ΄αυτήν την κατάσταση: Είναι πρώτα -πρώτα αιωνίως φτωχός και κάθε άλλο 

παρά απαλός και τρυφερός, όπως νομίζουν πολλοί, αλλά είναι σκληρός, ακατάστατος, ανυπόδητος και άστεγος. Πλαγιάζει πάντα 

χάμω και χωρίς στρώμα, κοιμάται στο ύπαιθρο, στα κατώφλια των σπιτιών και στους δρόμους, έχοντας την φύση της μητέρας του, 

πάντα συντροφιά με τη φτώχεια. 

Από την άλλη, κατά την φύση του πατέρα του είναι πανούργος παγιδευτής των ωραίων και των εκλεκτών. Είναι γενναίος και ρι-

ψοκίνδυνος, νέος και ενεργητικός, δεινός κυνηγός, πάντα καταστρώνει νέα σχέδια, επιθυμητής της φρόνησης και επινοητικός. Φιλο-

σοφεί σε όλη του την ζωή. Είναι δυνατός στην γοητεία, είτε με βότανα, είτε με λόγια. Από την φύση του, δεν είναι ούτε σαν αθάνα-

τος, ούτε σαν θνητός, αλλά μέσα στην ίδια ημέρα πότε ανθίζει και ζει, όταν βρει αφθονία, πότε πεθαίνει και πάλι ξαναγεννιέται, χάρη 

στην φύση τού πατέρα του. Και ό,τι αποκτά, του φεύγει διαρκώς μέσα από τα δάκτυλα έτσι που ούτε άπορος είναι ποτέ, ούτε πλού-

σιος. Είναι πάντα ανάμεσα στη σοφία και στην αμάθεια.

Η Διοτίμα ήταν πυθαγόρεια και ιέρεια από την αρχαία Μαντίνεια της Αρκαδίας. Αναφέρεται στο πλατωνικό «Συμπόσιο» σαν 

σοφή γυναίκα, που δίδαξε στον Σωκράτη, κατά ομολογία του ίδιου, τα μυστήρια του Έρωτα ως πόθος και κίνητρο για το ωραίο και 

το αληθινό. Στον μύθο που μας διηγείται στο Συμπόσιο μας περιγράφει την φύση του Έρωτα. Ο Έρωτας, είναι ο γιός δυο ακραίων 

και αντίθετων καταστάσεων, του Πόρου και της Πενίας. Από την μια τις εναρμονίζει αλλά ταυτόχρονα είναι καταδικασμένος πά-

ντα, από την φύση του, να αντιφάσκει, να συγκρούεται, να πέφτει από την υπερβολή στην έλλειψη ξανά και ξανά. Μήπως και ο 

έρωτας που βιώνουμε για τους ανθρώπους και τα πράγματα δεν είναι έτσι; Μια μέρα είμαστε στα σύννεφα, εκστασιασμένοι και πα-

νευτυχείς και την επόμενη μέρα έχουμε πέσει απότομα, τσακισμένοι και πληγωμένοι...ή στην καλύτερη μας είναι αδιάφορο, αυτό 

που πριν από λίγο μας ενθουσίαζε. Ο έρωτας αλλάζει συνέχεια, είναι αέρας που μας σηκώνει και μετά μας τσακίζει στα βράχια. Ο 

έρωτας είναι σαν να έχεις ένα κουτί σπίρτα, έχεις για λίγο φωτιά, αλλά πάντα σβήνει, μέχρι να ανάψει το επόμενο σπίρτο. Συνέ-

χεια προσπαθούμε να τον πιάσουμε, και μας ξεφεύγει. Μήπως αν μεταλλάξουμε τον έρωτα, αν τον μετατρέψουμε σε κάτι άλλο να 

υπάρχει σταθερότητα, ανανέωση, διάρκεια;

Βιβλιογραφία: “Πλάτωνος Συμπόσιον”, Εκδότης Ιωάννης Δ. Κολλάρος, Μετάφραση Ιωάννου Συκούτρη, Αθήνα 1949

ctrl c ctrl v
copy - paste

Οι γονείς του Έρωτα 

Ο μύθος της Διοτίμας
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πους είναι ίσως η δυσκολότερη αποστο-

λή μας, η ύστατη, τελευταία δοκιμή και 

δοκιμασία, το έργο για το οποίο όλα τα 

άλλα έργα είναι μόνο προετοιμασία. 

Είναι μεγάλη και φιλόδοξη αυτή η 

απαίτηση που κάνει όποιον αγαπά έναν 

εκλεκτό και τον καλεί στο άπειρο. Όμως 

η προσφορά και η παράδοση σε κάθε 

είδος ένωσης δεν είναι γι’ αυτούς (που 

πρέπει για πολύ ακόμα να κάνουν οικο-

νομία και να αποταμιεύουν), είναι το τέ-

λος της αποστολής, είναι ίσως εκείνο 

για το οποίο μια ανθρώπινη ζωή δεν εί-

ναι ακόμα αρκετή.

Μόνο έτσι θα έπρεπε να μεταχειρί-

ζονται οι νέοι τον έρωτά τους: σαν ένα 

καθήκον που τους υποχρεώνει να εργά-

ζονται αδιάκοπα στο μέσα τους κόσμο 

(ν’ αφουγκράζονται και να σφυροκοπά-

νε νύχτα-μέρα). Δεν είναι ακόμα ώριμοι 

για το δόσιμο του εαυτού τους, για την 

εγκατάλειψη και το σβήσιμό τους μέσα 

σε ένα άλλο άτομο, για οποιοδήποτε 

τρόπο Ένωσης. (Πρέπει, πρώτα και για 

πολύ καιρό, να μαζεύουν και να θησαυ-

ρίζουν ολοένα).

Όταν χαρίζεις σε κάποιον λουλούδια 

δεν τα δένεις πρώτα σε ανθοδέσμη; Οι 

νέοι όμως που αγαπιούνται, απλώς τα 

πετάνε μέσα στην ανυπομονησία και τη 

βιάση του πάθους τους και δεν παρατη-

 β   λές

ΠΑΡΑ-

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

Ο Έρωτας μέσα από 
τα μάτια ενός Ποιητή

Οι νέοι σήμερα δεν ξέ-

ρουν ακόμα να αγα-

πούν: πρέπει να διδα-

χτούν τον έρωτα. Με 

όλο τους το είναι, με όλες τους τις δυ-

νάμεις συμμαζεμένες γύρω στην ερημι-

κή φοβισμένη καρδιά τους, που οι χτύ-

ποι της ψηλώνουν ολοένα, πρέπει να 

μάθουν να αγαπούν.

Για τους πολλούς ανθρώπους ο έρω-

τας δεν είναι παρά μια απόλαυση, τον 

κατάντησαν λοιπόν κάτι εύκολο και 

φτηνό, ακίνδυνο και σίγουρο, όμοιο με 

τις απολαύσεις των δρόμων. Αλήθεια, 

πόσοι και πόσοι νέοι στάθηκαν ανίκα-

νοι να βρουν το σωστό δρόμο της αγά-

πης, για πόσους τα σύνορα του έρωτα 

σταματάνε στο εύκολο, βιαστικό δόσιμο 

του εαυτού τους!

Έρωτας δε θα πει να ανοίγεσαι ευ-

θύς, να δίνεσαι, να ενώνεσαι με κάποιον 

άλλον (τι θα ήταν, άλλωστε, η ένωση 

δύο όντων ακαθόριστων ακόμα, ατέ-

λειωτων, ανοργάνωτων;). Είναι μία σπά-

νια ευκαιρία για να ωριμάσεις, ν’ απο-

κτήσεις μιαν υπόσταση δική σου, να γί-

νεις εσύ ένας ολόκληρος Κόσμος, για 

χάρη κάποιου άλλου, αγαπημένου προ-

σώπου. Να γίνεις παράθυρο για ν’ ατενί-

σεις διευρυμένο το σύμπαν της ύπαρξης.

Ο έρωτας ανάμεσα σε δυο ανθρώ-

ρούν καν ότι το άτσαλο αυτό δόσιμο πά-

σχει από έλλειψη αμοιβαίας εκτίμησης.

Να πάρουν τον έρωτα στα σοβα-

ρά, να τον αντέξουν, και να τον μάθουν 

όπως μαθαίνουμε ένα επάγγελμα – αυτό 

πρέπει να κάνουν οι νέοι. Όποιος αγα-

πά λοιπόν πρέπει να προσπαθεί να φέ-

ρεται σαν να’ χε να φέρει εις πέρας ένα 

πολύ σπουδαίο καθήκον: πρέπει να περ-

νά πολλή ώρα μοναχός, να εμβαθύνει 

στον εαυτό του, να συγκεντρώνεται και 

να συγκρατείται, πρέπει να δουλεύει, 

πρέπει να γίνει κάποιος.

Δεν είναι θαυμάσιο να διαβεβαιώ-

νεις τον εαυτό σου ότι ο έρωτας μπορεί 

να σου δώσει τέτοια δύναμη, ότι σε τε-

λική ανάλυση αφορά κάτι που μας ξε-

περνά εντελώς και ότι, παρ’ όλα αυτά, η 

καρδιά έχει το θάρρος να ανοίξει πανιά 

με προορισμό τούτη την αυθυπέρβαση, 

τούτη τη θύελλα που θα απαιτούσε μια 

ολόκληρη καινούρια Γένεση;

Αγαπιέμαι σημαίνει τυλίγομαι στις 

φλόγες. Αγαπώ σημαίνει φέγγω καίγο-

ντας λάδι ανεξάντλητο. Αγαπιέμαι ση-

μαίνει παρέρχομαι, αγαπώ σημαίνει δι-

αρκώ. 
Αποσπάσματα από τα «Γράμματα σ’ ένα νέο ποιητή» 

του  Rainer Maria Rilke 



ΤΑ
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ΕΡΩΤΑ

Κείμενο: Μιχάλης Βεριγάκης, 

mverigakis@filosofikilithos.website

Η Ελληνική Μυθολογία 

κάνει λόγο για έναν 

Πρωταρχικό Έρωτα, 

μια πρωταρχική τερά-

στια ελκτική δύναμη που ήταν ικανή 

όταν δεν υπήρχε  ο κόσμος, όταν όλα 

ακόμα ήταν στο Χάος, να ωθήσει την 

τάξη ώστε να δημιουργηθεί το σύμπαν 

στα επίπεδα που λίγο-πολύ γνωρίζου-

με από το πνευματικό και το νοητικό, 

έως το συναισθηματικό και φυσικό επί-

πεδο. Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι, τα 

είπαν Γη, Νερό, Αέρα και Φωτιά μιλώ-

ντας για τα «4 Στοιχεία της Φύσης» που 

δομούν τους αντίστοιχους κόσμους και 

ό,τι άλλο είναι εκδηλωμένο. Στην «Θε-

ογονία» του Ησίοδου, το ΧΑΟΣ, η ΓΗ 

και ο ΕΡΩΣ, αποτελούν την πρωταρχι-

κή τριάδα. Ο Έρωτας λοιπόν εκφράζε-

ται σε κάθε επίπεδο του κόσμου και του 

ανθρώπου, σαν να είναι εκείνη η δύναμη 

που πλάθει τις μορφές, δίνει την ζωή και 

ένα κρυφό νόημα ενότητας, με όλα όσα 

συνυπάρχουμε. Ωστόσο εμείς σήμερα 

Η αγάπη αρκείται στην 
αγάπη. Και είναι η κινητήρια 
δύναμη κάθε αλτρουιστικής 
προσπάθειας. Τι είναι αυτό 
που θα μας επιτρέψει να 
μην «σπάσουμε» μπροστά 
στις αντιξοότητες και 
δυσκολίες, αυτό που μας 
επιτρέπει να ανανεώνουμε 
την δύναμη και την ενέργειά 
μας; Αυτό που μας κάνει 
να ανασυντασσόμαστε να 
μαζεύουμε τα κομμάτια 
μας και να  ονειρευόμαστε 
ξανά και ξανά, όποτε αυτό 
χρειάζεται; 

Σ κ ί τ σ ο :  Π ά ν ο ς  Πρ ι σ τ ο ύ ρ η ς

• Συνέχεια στο: www.lapisphilosophorum.website
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αντιλαμβανόμαστε με ευκολία τις πιο 

εξωτερικές και τραχιές όψεις του, κυρί-

ως στο φυσικό επίπεδο.

 Ο Πλάτωνας αναφέρει ότι ο Έρωτας 

είναι μια Φυσική Δύναμη που οδηγεί τα 

όντα προς την πληρότητα τους. Συνε-

πώς, όλοι όσοι αγαπούν κάτι, το κάνουν 

από έλλειψη πληρότητας. Τι αγαπά κα-

νείς; Αυτό που δεν έχει. Όλοι αναζητούν 

αυτό που τους λείπει, αυτό που τους συ-

μπληρώνει και τους εμπλουτίζει σύμφω-

να με το ύψος αντίληψης και συνείδη-

σης του καθενός ξεχωριστά. Οι άνθρω-

ποι ωθούνται από αυτήν τη δύναμη που 

τα θέλει όλα ενωμένα και αιώνια, αλλά 

σε ποιο επίπεδο κάθε φορά;  Στην πρά-

ξη, κανείς μπορεί να παρατηρήσει ότι 

ικανοποιούμε με ευκολία τις ανάγκες 

εκείνες που έχουμε κοινές με το ζωικό 

βασίλειο, αλλά εκείνες που αρμόζουν 

στην ανθρώπινη κατάσταση τις αγνοού-

με. Έτσι η ανθρώπινη ευτυχία και ευδαι-

μονία μας ξεφεύγει γιατί έχουμε συνη-

θίσει να αναζητάμε και να ικανοποιού-

με την «ευτυχία» της ζωικής μας φύσης. 

Ο Έρωτας χωρίς αμφιβολία, εκ-

φράζεται σε όλα τα επίπεδα, κάτω απ’ 

όλες τις δυνατές μορφές. Αλλά σίγου-

ρα υπάρχει μια διαβάθμιση όπως ακρι-

βώς συμβαίνει με τα συναισθήματα που 

κινούνται σαν τον αέρα, ανάμεσα σε 

δυο άκρα: της ευχαρίστησης και του πό-

νου, της ευαρέσκειας και της δυσαρέ-

σκειας. Όταν ο άνθρωπος ζει την ευχα-

ρίστηση, φοβάται την απώλεια και όταν 

ζει τον πόνο, νοιώθει την αδυναμία και 

την απογοήτευση.  Αν φανταστούμε αυ-

τές τις καταστάσεις ως δυο θέσεις ενός 

εκκρεμούς, σίγουρα μπορούμε να υπερ-

βούμε το δυαδισμό, αν καταφέρουμε να 

υψωθούμε σε ένα ανώτερο συναίσθημα 

που μπορεί και δεν ταλαντεύεται, γιατί 

εδρεύει στο σημείο ανάρτησης του εκ-

κρεμούς. Σύμφωνα με τις αρχαίες φιλο-

σοφικές διδασκαλίες αυτή η στάση απο-

τελεί έκφραση της ορθής προσπάθει-

ας και συμπεριφοράς. Έτσι θα αναγνω-

ρίσουμε τα καλύτερα συναισθήματα, ως 

αυτά που έχουν την δύναμη να διαρ-

κούν. Όλοι οι άνθρωποι για παράδειγμα 

αναζητούν και θέλουν την αγάπη. Αλλά 

πότε ο άνθρωπος ελευθερώνεται από 

τις προβληματικές καταστάσεις; Μήπως 

όταν αρχίζει να ανακαλύπτει αυτά που 

αναζητά, μέσα του, στο δικό του Είναι; 

Μπορεί κανείς να αγαπήσει αν δεν εκτι-

μά και δεν πιστεύει στον εαυτό του αλη-

θινά;   

 Έτσι κατ’ αντιστοιχία ο έρωτας  σ’ 

όποιο επίπεδο και αν εκφράζεται χρειά-

ζεται να υψωθεί για να φτάσει στο διαρ-

κές και στο αιώνιο. Και αυτήν του την 

ανάγκη ο άνθρωπος προσπαθεί να την 

ικανοποιήσει όπως μπορεί. Πάλι σύμ-

φωνα με τον Πλάτωνα η αθανασία εί-

ναι αντικείμενο του Έρωτα. Για αυτό 

και ένας τρόπος με τον οποίο ο άνθρω-

πος επιδιώκει την αθανασία, είναι η γέν-

νηση, που φέρνει πάντοτε κάτι νέο στη 

θέση του παλιού. Γιατί η γέννηση είναι 

κάτι αιώνιο και αθάνατο! Και για αυτό 

κάθε θνητό ον δίνει μεγάλη αξία σε κάθε 

γέννημά του. Αυτοί λοιπόν που «εγκυ-

μονούν» στα σώματα επιδιώκουν να 

εξασφαλίσουν την αθανασία με την παι-

δογονία. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι 

που εγκυμονούν στις ψυχές περισσότε-

ρο απ’ ότι στα σώματα. Τι εγκυμονούν;  

Αυτά που ταιριάζουν στην ψυχή να κυο-

φορήσει και να γεννήσει. Αυτά που βρί-

σκονται σε μια λανθάνουσα κατάσταση 

μέχρι να καταφέρουν να ανθίσουν στο 

φως. Στην περίπτωση αυτή ο άνθρωπος 

ζει τον έρωτα εκείνον, που τον κατευθύ-

νει προς την αλήθεια. Και η πρώτη αλή-

θεια που αναγνωρίζει είναι η αλήθεια 

της δικής του πραγματικότητας. Έχει 

πλέον καθετοποιηθεί στο ύψος του αυ-

θεντικού ανθρώπου. Ο σπόρος του φι-

λόσοφου έχει «ξυπνήσει» και ενεργο-

ποιηθεί.    

Η ίδια ανάγκη να υψωθούμε υπάρ-

χει και στο πεδίο της συμβίωσης με τους 

άλλους ανθρώπους. Η συνύπαρξη είναι 

το πιο δύσκολο πράγμα, γιατί προϋπο-

θέτει την γόνιμη σύνδεση με τον καλύ-

τερο μας εαυτό. Τότε μπορούμε να δε-

χτούμε τους ανθρώπους όπως είναι και 

να εμπνεύσουμε το ανθρώπινο στοιχείο 

μέσα από το δικό μας παράδειγμα. Για 

να μπορεί κάποιος να συνυπάρξει με άλ-

λους ανθρώπους, θα πρέπει πρώτα να το 

κάνει με τον εαυτό του. Και αυτό είναι 

ένα συνεχόμενο γίγνεσθαι. Οι δυσκολί-

ες στην επικοινωνία και στην συμβίωση, 

μας δίνουν την ευκαιρία να αναρωτη-

θούμε για την δική μας κατάσταση. Για-

τί είναι αλήθεια: όταν είμαστε καλά, όλα 

γύρω μας είναι καλύτερα και αν υπάρ-

χουν δυσκολίες μπορούμε να τις διευ-

θετήσουμε ικανοποιητικά. Η πλήξη, η 

Είναι στη φύση κάθε 
αγάπης αμετάκλητης 
αργά ή γρήγορα 
να μην μπορεί πια 
να συναντήσει τον 
αγαπημένο παρά 
μόνο στο άπειρο 

Ρ.Μ. Ρίλκε

• Συνέχεια στο: www.lapisphilosophorum.website



Ι ο ύ λ ι ο ς  -  Αύ γ ο υ σ τ ο ς  -  Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 610

αδιαφορία και η ρουτίνα σε πολλές πε-

ριπτώσεις έρχονται πρόωρα για να ση-

μάνουν τον θάνατο. Τι είναι εκείνο που 

μπορεί να φρεσκάρει και να δώσει ζωή 

στην καθημερινότητα μας;  Ποια στά-

ση θα μας επιτρέψει να αποδεχτούμε τις 

προκλήσεις και τις δυσκολίες της κάθε 

μέρας με ένα υγιές πνεύμα περιπέτειας 

και φιλομάθειας, μέσα από τις συγκεκρι-

μένες εμπειρίες;

Έτσι αποκαλύπτονται και οι άλλες 

όψεις-δυνάμεις του ΄Ερωτα! Κυρίως τις 

συναντάμε σε ανθρώπους που καταφέρ-

νουν να είναι ζωντανοί και δημιουργικοί 

με λίγα μέσα, να είναι αυτάρκεις. Επίσης 

σε εκείνους που αναρωτιούνται για το 

νόημα της ύπαρξης, του θανάτου, των 

προβλημάτων και των δοκιμασιών της 

ζωής, σε αυτούς που μαθαίνουν από την 

ζωή και την καταλαβαίνουν. Σ’ αυτούς 

που αναζητούν τον θεό, την γνώση, την 

πνευματικότητα. Επίσης συναντάμε τον 

έρωτα στον άνθρωπο που πιστεύει στον 

εαυτό του και έχει την δύναμη να αποδε-

χτεί την δική του πραγματικότητα όπως 

αληθινά είναι. Σε εκείνον που τολμά να 

ανακαλύψει τον εαυτό του πίσω από τις 

μάσκες που εκ των πραγμάτων έχει εκ-

παιδευτεί να χρησιμοποιεί.  Υπάρχει λοι-

πόν μια δύναμη, που μας σπρώχνει προς 

τα έξω, να ερωτευτούμε, να κάνουμε φί-

λους, οικογένεια, να χτίσουμε μια κα-

ριέρα, να αποκτήσουμε αγαθά κάθε εί-

δους. Να πετύχουμε στη ζωή και να ευ-

τυχίσουμε. Αλλά και μια ώθηση προς τα 

μέσα προς το δικό μας κέντρο, προς την 

πνευματική μας πηγή, την αληθινή μας 

φύση. Την εσωτερική αυτή φωνή τείνου-

με να την ξεχάσουμε, γιατί έτσι έχουμε 

εκπαιδευτεί. Τα φουσκωμένα πανιά, με 

όλα αυτά τα όνειρα στηρίζονται πάντα 

σε ένα γερό κατάρτι-σκαρί που σήμερα  

το ξεχνάμε, όπως επίσης έχουμε λησμο-

νήσει τον Μεγάλο Έρωτα.

Εκείνον που μας ωθεί να αναζητή-

σουμε ιδανικά, την βαθύτερη αιτία της 

ύπαρξής μας, τον καλύτερο μας εαυ-

τό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εκείνον 

τον έρωτα που δίνει… χωρίς να περιμέ-

νει ανταλλάγματα και αρκείται σ’ αυτό. 

Όπως η αγάπη αρκείται στην αγάπη. Και 

είναι η κινητήρια δύναμη κάθε αλτρου-

ιστικής προσπάθειας. Ποιό είναι εκεί-

νο το κατάρτι που θα μας επιτρέψει να 

μην «σπάσουμε» μπροστά στις αντιξοό-

τητες και δυσκολίες, αυτό που μας επι-

τρέπει να ανανεώνουμε την δύναμη και 

την ενέργειά μας; Αυτό που μας κάνει 

να ανασυντασσόμαστε, να μαζεύουμε 

τα κομμάτια μας και να  ονειρευόμαστε 

ξανά και ξανά, όποτε αυτό χρειάζεται; 

Σίγουρα δεν είναι τα εξωτερικά 

αγαθά αυτού του κόσμου που μπο-

ρούν να μας δώσουν αυτήν τη δύναμη 

μόνο, μας έχουν πει ψέματα. Μας χρει-

άζονται έως ένα βαθμό. Αυτή η δύνα-

μη σύμφωνα με την αρχαία σοφία που 

μας έχουν κληρονομήσει όλοι οι πολι-

τισμοί και οι μεγάλοι Δάσκαλοι, κρύ-

Ο Πλάτωνας αναφέρει ότι ο Έρωτας είναι μια Φυσική Δύναμη που 
οδηγεί τα όντα προς την πληρότητα τους. Συνεπώς, όλοι όσοι αγαπούν 
κάτι, το κάνουν από έλλειψη πληρότητας. Τι αγαπά κανείς; Αυτό που 
δεν έχει. Όλοι αναζητούν αυτό που τους λείπει, αυτό που τους συμπλη-
ρώνει, και τους εμπλουτίζει σύμφωνα με το ύψος αντίληψης και συνεί-
δησης του καθενός ξεχωριστά.
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βεται μέσα μας και είναι το μόνο που δεν μπορεί 

κανείς να μας κλέψει. Σαν να είναι ή ίδια η ουσία 

του εαυτού μας. Αυτό που μας χαρακτηρίζει ως 

ατομικότητες. Η πνευματική μας δύναμη, το πνεύ-

μα νίκης και ελευθερίας που ωθεί τους ανθρώπους 

εκείνους, που στην καρδιά τους χτυπούν ακόμη τα 

χρυσά φτερά του Πρωταρχικού Έρωτα, να κάνουν 

κατορθώματα. Αυτή είναι η δύναμη εκείνη που κά-

νει τους ανθρώπους να αγαπούν, όχι από έλλει-

ψη αλλά από γενναιοδωρία. Που ωθεί τους αν-

θρώπους να εκφράζουν τα πιο αγνά συναισθήμα-

τα τους και να επικοινωνούν χωρίς να χάσουν το 

κέντρο τους, τον αληθινό εαυτό τους.

Σ’ αυτό το ύψος συνείδησης ο άνθρωπος ζει με 

έναν διαφορετικό τρόπο, γιατί αρχίζει να αντιλαμ-

βάνεται τους παλμούς της εσωτερικής του ζωής. 

«Δεν ζει απλά την ζωή του» όπως συνηθίζεται να 

ακούγεται σήμερα, αλλά σφυρηλατείται και δια-

μορφώνεται μέσα σ’ αυτήν. Ανακαλύπτει σταδιακά 

όλα τα κρυμμένα και εσωτερικά, τον πλούτο της 

ηθικής ζωής, ανακαλύπτει την ομορφιά σε όλα όσα 

είναι δίπλα του και μπροστά του. Σ’ αυτά που είναι 

μέσα μας, αλλά είναι θαμμένα…, στο καλό και στο 

δίκαιο: την ομορφιά στους ανθρώπους, την ομορ-

φιά του ουρανού, της θάλασσας, του κεραυνού και 

του χιονιού. Όλων εκείνων που διαρκούν και αγ-

γίζουν με έναν τρόπο την αιωνιότητα επειδή τους 

άγγιξε το χέρι του Θεού Έρωτα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ  ή Περί  Έρωτος του ΠΛΑΤΩΝΑ  Εκδόσεις ΚΑ-
ΚΤΟΣ 
2. ΦΑΙΔΩΝ του ΠΛΑΤΩΝΑ  Εκδόσεις Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
3. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ  του J.A. LIVRAGA   Eκδόσεις Νέα 
Ακρόπολη
4. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΗ  της DELIA S. GUSMAN 
Eκδόσεις Νέα Ακρόπολη
5. H EΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ του ORTEGA Y GASSET  Εκδό-
σεις ΡΟΕΣ 
6. ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ  του ΒLAISE PASKAL  Εκδόσεις ΡΟΕΣ
7. EΡΩΤΙΚΟΣ  του ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ  Εκδόσεις ΖΗΤΡΟΣ 
8. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ  ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΟΣ…   ΤΕΥΧΟΣ 109
9. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ  ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΑΣ  
ΤΕΥΧΟΣ 76
10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ   ΟΙ ΘΕΟΙ  ΤΟΜΟΣ 2ος      ΕΚΔΟ-
ΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 

Οταν άκουσα για πρώτη φορά για την αγάπη 
Του, σκέφτηκα: Για να βρω τον Αγαπημένο 

πρέπει να ψάξω με το σώμα, με το νου και την 
ψυχή. Αλλά όχι! Για να βρεις τον Αγαπημένο, 

πρέπει να γίνεις ο Αγαπημένος 

Τ.Ρουμί

Τα  σ π α σ μ έ ν α  φ τ ε ρ ά  τ ο υ  Έ ρ ω τ α

Σ κ ί τ σ ο :  Π ά ν ο ς  Πρ ι σ τ ο ύ ρ η ς
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Κείμενο: Αγάπη Χατζημπαλάση, axatzimpalasi@filosofikilithos.website

Ο Μύθος του έρωτα 
και της ψυχής

Αυτή είναι μια όμορφη 

ιστορία που μας την διη-

γήθηκε ο Απουλήιος τον 

2ο αιώνα μ.Χ. Ο Απου-

λήιος γεννήθηκε σε μια επαρχία της 

Ρώμης στην σύγχρονη Αλγερία, σπού-

δασε κι έζησε πρώτα στην Καρχηδόνα  

που αποτελούσε τότε το μεγάλο κέντρο 

των λατινικών σπουδών της Αφρικής, κι 

έπειτα στην Αθήνα τη πόλη της σοφί-

ας. Το βιβλίο του που ονομάζεται «Με-

ταμορφώσεις» το έγραψε το 161μ.Χ. και 

μέσα σε αυτό βρίσκουμε μια όμορφη δι-

ήγηση που αφορά τον μύθο του Έρωτα 

και της Ψυχής.

Η Διήγηση
Η Ψυχή λοιπόν ήταν μια κοπέλα εκ-

πληκτικά όμορφη που επισκίαζε ακόμη 

και την Αφροδίτη, την θεά της ομορφιάς 

και του έρωτα σε σημείο που  οι βωμοί 

της Αφροδίτης εγκαταλείφθηκαν εντε-

λώς. Η θεά  Αφροδίτη θύμωσε  με την 

Ψυχή και κάλεσε τον γιο της Έρωτα, 

έναν  όμορφο νέο και του έδωσε εντο-

λή να κάνει την Ψυχή να ερωτευθεί τον 

κατώτερο άνδρα που θα μπορούσε να 

βρει. Μόνο που δεν υπολόγισε πως και 

ο Έρωτας θα ερωτευόταν την Ψυχή.

Τα χρόνια περνούσαν και ενώ οι 

αδερφές της βρήκαν συζύγους, η όμορ-

φη Ψυχή  παρέμεινε μόνη. Οι γονείς της 

ανήσυχοι,  ζήτησαν χρησμό από τους 

Δελφούς, κι εκεί ο Απόλλωνας έδω-

σε τον ακόλουθο χρησμό: «Η Ψυχή δεν 

προορίζεται για γυναίκα κανενός θνη-

τού. Ο άντρας της την περιμένει στην 

Η Ψυχή τσακισμένη και ρακένδυτη ζητά τις απαντήσεις για την ύπαρξή της. Ζητά να 
ενωθεί με εκείνο το ουράνιο κομμάτι της μα δεν μπορεί ακόμη.

Μέσα από τις δοκιμασίες θα καταφέρει να ξανακερδίσει τον Έρωτα και να βρει την 
αληθινή ανώτερη φύση της. 
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Ο  Μύ θ ο ς  τ ο υ  έ ρ ω τ α  κ α ι  τ η ς  ψ υ χ ή ς

κορυφή ενός βουνού, και είναι ένα απο-

κρουστικό τέρας, που κανείς, ούτε θνη-

τός ούτε αθάνατος, δεν μπορεί να του 

αντισταθεί».

Οι γονείς ακολούθησαν τον χρη-

σμό και ετοίμασαν τη Ψυχή για τον 

γάμο. Η Ψυχή περίμενε στο ψηλό βου-

νό μόνη της κλαίγοντας, αλλά ο Ζέφυ-

ρος,  τη σήκωσε απαλά  και τη μετέφε-

ρε σε μια όμορφη κοιλάδα όπου έπεσε 

σε βαθύ ύπνο πάνω στο φρέσκο γρασίδι. 

Όταν ξύπνησε βρέθηκε σε ένα όμορφο 

δάσος με μια κρυστάλλινη πηγή κι ένα 

εκθαμβωτικό  χρυσό παλάτι, που λουζό-

ταν πάντα από ένα χρυσό φως.

Στο παλάτι την περιποιούνταν με 

τον καλύτερο τρόπο αόρατοι υπηρέτες, 

και τις νύχτες ένας άγνωστος άντρας 

που της φερόταν με τρυφερότητα  την 

επισκεπτόταν το βράδυ  και έσμιγε μαζί 

της στο κρεβάτι. Η ψυχή είχε πλέον κα-

ταλάβει ότι μάλλον δεν πρόκειται για 

τέρας και ζούσε ευτυχισμένη στο παλά-

τι, ερωτευμένη με τον σύζυγό της. 

Αλλά άρχισε να αισθάνεται νοσταλ-

γία για τους δικούς της που τη νόμιζαν 

θυσιασμένη και  με δάκρυα και παρακά-

λια κατάφερε να πείσει τον άντρα της να 

επιτρέψει να την επισκεφθούν για λίγο 

οι αδελφές της. Εκείνος της έδωσε τελι-

κά την άδεια να έρθουν και να τους χα-

ρίσει ό,τι ήθελε από τα πλούτη του πα-

λατιού αλλά με τον όρο να μην πλανη-

θεί από τα λόγια τους και θελήσει να τον 

αντικρίσει στο φως. «Τότε θα με χάσεις 

για πάντα και θα γίνεις δυστυχισμένη» 

της είπε. 

Η Ψυχή δέχτηκε με ενθουσια-

σμό τις αδελφές της στο παλάτι της, 

και όταν τη ρώτησαν για την ταυτότη-

τα του συζύγου της, απάντησε ότι ήταν 

ένας νέος όμορφος άντρας που περνού-

σε την ημέρα του κυνηγώντας. Φεύ-

γοντας οι αδερφές της φορτωμένες με 

πλούσια δώρα, ζήλεψαν που η  αδελφή 

τους είχε γίνει ξαφνικά πάρα πολύ πλού-

σια και είχε  βρει έναν όμορφο άνδρα, 

ενώ εκείνες είχαν φορτωθεί  άσχημους 

και γέρους συζύγους. Κι έτσι  αποφάσι-

σαν να της δώσουν ένα σκληρό μάθημα. 

Ο Έρωτας επανέλαβε την προειδοποίη-

σή του για τις αδερφές της και την ενη-

μέρωσε ότι  ήταν έγκυος. Εάν δεν έλε-

γε τίποτα στις αδερφές της, θα γεννού-

σε ένα θείο μωρό, διαφορετικά το παιδί 

θα ήταν ένας κοινός θνητός.

Την δεύτερη φορά λοιπόν οι αδερ-

φές της, την έπεισαν πως έπρεπε να δει 

το πρόσωπό του, αφού δεν θέλει εκεί-

νος να τον βλέπει, είναι ένα τέρας και 

θα τη σκοτώσει. Εκείνη λοιπόν το βράδυ 

πήρε ένα λυχνάρι, έγειρε από πάνω του 

και καθώς φώτισε το πρόσωπό του με το 

λυχνάρι, είδε προς μεγάλη της έκπληξη 

τον πανέμορφο θεό Έρωτα. Η Ψυχή τα 

έχασε, το λυχνάρι έγειρε στο πλάι και 

καυτό λάδι χύθηκε πάνω στον Έρωτα. Ο 

Έρωτας ξύπνησε από τον πόνο και λέγο-

ντας της πως η καχυποψία της σκότωσε 

την αγάπη τους, έφυγε πετώντας μακριά 

της για πάντα. 

Η Ψυχή μες στην απόγνωσή της για 

όλα αυτά που έχασε, άρχισε να περιπλα-

νιέται χωρίς σκοπό στην ερημιά ενώ  ο 

Έρωτας μαράζωνε στο κρεβάτι της μη-

τέρας του με φοβερούς πόνους από το 

έγκαυμα. Η Ψυχή ικέτεψε τη Δήμητρα 

και την Ήρα να τη βοηθήσουν, αλλά 

οι δύο θεές αρνήθηκαν να κάνουν οτι-

δήποτε ενάντια στην Αφροδίτη. Τότε 

η Ψυχή αποφάσισε να προσεγγίσει την 

Αφροδίτη αλλά ήδη ο Ερμής την εντό-

πισε και κανόνισε να τη σύρουν  στο πα-

λάτι της θεάς. Η Αφροδίτη της είπε πως 

για να δει τον αγαπημένο της, θα έπρεπε 

πρώτα να περάσει τρεις δοκιμασίες, για 

να αποδείξει την αξία της με βοηθούς 

την Ανησυχία και τη Λύπη: 

Πρώτον να ξεδιαλέξει σπόρους δη-

μητριακών. Σε αυτό την βοήθησαν τα 

μυρμήγκια και κατάφερε να το κάνει. 

Η δεύτερη δοκιμασία ήταν πιο δύ-

σκολη. Έπρεπε να μαζέψει μαλλί από 

άγρια χρυσόμαλλα πρόβατα. Αυτή τη 

φορά, ένα καλάμι που φύτρωνε στην 

όχθη του ποταμού βοήθησε το απελπι-

σμένο κορίτσι. Τη συμβούλεψε να απο-

φύγει τα πρόβατα κατά τη διάρκεια των 

καυτών ωρών της ημέρας και  να μην 

προσπαθήσει να τα σκοτώσει και βά-

ψει τα χέρια της με αίμα αλλά αργότερα, 

όταν αυτά θα ξεκουραζόταν στη σκιά, 

να μαζέψει το μαλλί που θα είχε κολ-

λήσει στα κλαδιά των δέντρων και στο 

φράχτη που ήταν κοντά τους. Έτσι κι 

έκανε και τα κατάφερε πάλι. 

Τότε η Αφροδίτη της ζήτησε να ανέ-

βει στη κορυφή ενός βουνού και να γε-

μίσει ένα κρυστάλλινο αγγείο με μαύ-

ρο νερό από μια πηγή που προερχόταν 

από τον ποταμό του Κάτω Κόσμου, τη 

Στύγα. Αυτό ήταν αδιανόητο γιατί δί-

πλα στον ποταμό υπήρχαν δύο Δράκοι 

που δεν επέτρεπαν να πλησιάσει κανείς. 

Τότε ο αετός του Δία, που ήταν φίλος 

του Έρωτα, έτρεξε να τη βοηθήσει και 

γέμισε εκείνος το δοχείο γι’ αυτή.

Πάλι όμως η Αφροδίτη δεν ήταν 

ικανοποιημένη και της ζήτησε κάτι ακό-

μη πιο τρομερό: να κατέβει στον Κάτω 

Κόσμο και να πάρει από την Περσεφό-

νη το ελιξίριο της νιότης για την Αφρο-

δίτη, με την προϋπόθεση να μην ανοί-
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ξει το δοχείο. Η Ψυχή ακολούθησε πι-

στά τις οδηγίες  και είχε θερμή υποδοχή 

από την Περσεφόνη. Η θεά γέμισε αμέ-

σως το κουτί με το βάλσαμο και η Ψυχή 

επέστρεψε ασφαλής από το βασίλειο 

των νεκρών. 

Μόνο που στο τέλος τη νίκησε η πε-

ριέργεια κι άνοιξε το δοχείο να δει το 

ελιξίριο της νεότητας και τότε έπεσε σε 

βαθύ ύπνο.

 Ο Έρωτας έμαθε τα μαντάτα και 

έτρεξε στον Όλυμπο. Ικέτεψε τον Δία να 

εγκρίνει τον γάμο του μαζί της. Ο Δίας, 

συγκινημένος από την αγάπη του θεού 

Έρωτα, την έκανε αθάνατη, επιτρέπο-

ντας σ’ εκείνον να ενωθεί μαζί της για 

πάντα. Ανέθεσε στον Ερμή να φέρει το 

κορίτσι στον Όλυμπο, όπου ο γάμος 

γιορτάστηκε με χαρά. Ο Έρωτας και η 

Ψυχή παρέμειναν σύζυγοι και απέκτη-

σαν έναν παιδί, την Ηδονή.

Η ερμηνεία του Μύθου
Σε αυτόν τον μύθο ο Απουλήι-

ος έκρυψε κάποιες αιώνιες αλήθειες με 

έναν όμορφο συμβολικό τρόπο. Η ίδια 

κοπέλα συμβολίζει ξεκάθαρα την ψυχή 

του ανθρώπου και ο Έρωτας είναι το 

ανώτερο πρότυπό της στο πνευματικό 

επίπεδο.  Άλλωστε ο έρωτας είναι η δύ-

ναμη της έλξης που επεμβαίνοντας στην 

ύλη, παράγει τη γέννηση των σωμά-

των που φιλοξενούν τις ψυχές. Ο έρω-

τας λοιπόν, συμβολίζει όχι μόνο την δύ-

ναμη της ερωτικής αγάπης αλλά και σε 

κοσμογονικό επίπεδο, ευθύνεται για την 

ύπαρξη και την τάξη όλων των πραγμά-

των στο Σύμπαν. Για αυτό λατρευόταν 

και στα Ελευσίνια Μυστήρια, ως Πρω-

τόγονος, αυτός δηλαδή που γεννήθηκε 

πρώτος (Ο Φάνης - Έρως της Ορφικής 

μυθολογίας)

 Η ομορφιά της Ψυχής είναι εκείνη 

που τους φέρνει κοντά αλλά η ψυχή δεν 

είναι ακόμη έτοιμη να αντικρίσει τον 

«σύζυγο». Είναι ακόμη πολύ γήινη και 

για αυτό επηρεάζεται από τις αδερφές 

της που είναι μεγαλύτερες (τα κατώτερα 

στοιχεία της προσωπικότητας του αν-

θρώπου), που της δημιουργούν την αμ-

φιβολία για το πνευματικό. Ό,τι δεν βλέ-

πεις με τα φυσικά μάτια, δεν μπορεί να 

είναι καλό, αγνό. Όμως, όπως διδάσκει 

ο μύθος υπάρχουν πράγματα που πρέπει 

να κοπιάσεις για να τα βρεις. Έτσι κι η 

ψυχή οδηγείται από την αμφιβολία στην 

καταστροφή, ίσως επειδή δεν μπορού-

με να αντιληφθούμε την αλήθεια με την 

περιοριστική χρήση του νου. (Άλλωστε 

η καχυποψία ήταν η αιτία που έχασαν οι 

πρωτόπλαστοι τον παράδεισο). Όπως 

λέει η Ε.Π. Μπλαβάτσκυ στη «Φωνή της 

Σιγής» «ο νους είναι ο φονιάς του πραγ-

ματικού». Πρέπει να αναπτύξει ο άν-

θρωπος κάτι πέρα από την τετράγωνη 

κατώτερη λογική για να αντικρίσει την 

αλήθεια, να αναπτύξει ένα είδος ορθού 

νου που εμπεριέχει την διαίσθηση και 

την διάκριση. Αυτόν τον νου στην ανα-

τολική φιλοσοφία τον ονομάζουν Μά-

νας.  Αλλά αυτό δεν είναι εύκολο. Πρέ-

πει η ψυχή να καταφέρει την αυτοπραγ-

μάτωση που στην περίπτωση του μύθου 

είναι να ξαναενωθεί με τον ουράνιο σύ-

ζυγο.

 Έτσι λοιπόν ξεκινά την αναζήτη-

ση, φτωχή και  ρακένδυτη. Με ταπεινό-

τητα δηλαδή προσεγγίζει κανείς αυτή 

την προσπάθεια της εσωτερικής αναζή-

τησης. Βασικό στοιχείο εδώ αποτελούν 

οι δοκιμασίες που πρέπει να περάσει και 

που θα την κάνουν πιο δυνατή και πιο 

ώριμη. Μέσα από τις δοκιμασίες θα κα-

ταφέρει να ξανακερδίσει τον Έρωτα και 

να βρει την αληθινή ανώτερη φύση της. 

«Ο πόνος είναι φορέας συνείδησης», 

και αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει ο 

πόνος στη γη. Χρειάζεται μεγάλη προ-

σπάθεια για να δημιουργηθεί μια ισχυ-

ρή βούληση που θα μπορεί να νικήσει 

την αδράνεια της ύλης και να έχει μέσα 

της απέραντη αγάπη για όλα τα όντα. 

Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται πρα-

κτική εξάσκηση πάνω στις δυσκολίες. 

Αυτό συμβόλιζαν σε όλους τους πολιτι-

σμούς οι δοκιμασίες που αποτελούσαν 

μέρη των μυήσεων. Αποτελούν δηλαδή 

κατά κάποιο τρόπο, το σύμβολο του ξυ-

πνήματος της συνείδησης. 

Η πρώτη δοκιμασία είναι να κατα-

φέρει την διάκριση. Έχει την βοήθεια 

των μικρών όντων της γης. Πρόκειται 

για τον έλεγχο /μύηση στο επίπεδο «γη» 

στη σφαίρα της ύλης. Πρώτα πρέπει κα-

νείς να μπορεί να ξεχωρίσει το σωστό 

από το λάθος, να μπορεί να κάνει σω-

στές επιλογές, να μπορεί να πάρει σω-

στές αποφάσεις. Για αυτό και στην ανα-

τολή υπήρχε ένα μυθικό ον με το όνο-

μα «Καλαχάμσα» ένα είδος κύκνου που 

συμβόλιζε τον μαθητή της εσωτερι-

κής πορείας και μπορούσε να ξεχωρίσει 

νερό από το γάλα. Ήταν ο τρόπος τού 

να δείξουν τη σημασία της αρετής της 

διάκρισης. 

Η δεύτερη δοκιμασία με τη συλλογή 

των χρυσών μαλλιών των ηλιακών προ-

βάτων είναι η απόκτηση των ανώτερων 

αρετών, που η συλλογή τους πρέπει να 

γίνει με υπομονή, όπου η ψυχή πρέπει 

να μάθει να αποφύγει την βία και να έχει 

αποτελεσματικότητα μέσω μιας έξυπνης 

διάνοιας που εμπεριέχει την αγάπη για 

όλα τα όντα. Είναι ο έλεγχος /μύηση 
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στον επίπεδο του ψυχισμού.

Η τρίτη δοκιμασία με το γέμισμα 

νερού από το ποτάμι της Στύγας είναι η 

νίκη στο νοητικό επίπεδο, είναι η κάθαρ-

ση (νερό)  όπου ο άνθρωπος έχει αναπτύξει 

ανώτερες δυνάμεις που είναι σύμμαχοί του, όπως 

ο αετός του Δία που συμβολίζει την Βούληση στον 

άνθρωπο.

Η τελευταία δοκιμασία που είναι η κάθοδος στον 

Άδη, υπάρχει σε πάρα πολλούς μύθους (ας θυμη-

θούμε τον Οδυσσέα, τον Ηρακλή, τον Ορφέα 

κλπ), είναι η μύηση σε πνευματικό επίπεδο. Ο άν-

θρωπος είναι πλέον νικητής του θανάτου. Είναι 

επίσης η κάθοδος στο ασυνείδητο για να κατα-

φέρει η Ψυχή να γνωρίσει τα βαθύτερα επί-

πεδα του εαυτού της και να κάνει μια αυ-

τοκάθαρση. Παρόλα αυτά πάντα πάλι 

νικάει η περιέργεια και η ψυχή πέφτει 

σε λήθαργο. Είναι  ο ύπνος της  αυτολη-

σμονιάς. 

Πρέπει να ξεχάσει το παρελθόν, τον πόνο, 

τους φόβους της, τις ελπίδες και προσδοκίες της, 

όλα αυτά που αποτελούσαν την ταυτότητα του 

κατώτερου Εγώ. Πρέπει να χάσει κατά κάποιον 

τρόπο τον εαυτό της για να τον ξανακερδίσει στην 

απεραντοσύνη της Θείας, της αιώνιας Ύπαρξης. Το 

αποτέλεσμα είναι η Ανάσταση, η νίκη πάνω σε όλα 

τα σκοτάδια. 

Το ενδιαφέρον σε αυτή την παλιά ιστορία είναι 

ότι αφορά τον καθένα από μας. Είμαστε εμείς η Ψυχή που 

τσακισμένη και ρακένδυτη ζητά τις απαντήσεις για την 

ύπαρξή της. Ζητά να ενωθεί με εκείνο το ουράνιο κομμάτι 

της μα δεν μπορεί ακόμη. Κι όπως πολύ εύστοχα ρωτάει  ο 

Σεφέρης σε ένα ποίημα του: 

«Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας ταξιδεύοντας

πάνω στα σαπισμένα θαλάσσια ξύλα

από λιμάνι σε λιμάνι;»

Ίσως διαισθανθούμε ότι το νόημα της ζωής είναι αυτή 

η ίδια αναζήτηση για εκείνο το ουράνιο κομμάτι μέσα μας. 
Σ κ ί τ σ ο :  Π ά ν ο ς  Πρ ι σ τ ο ύ ρ η ς
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Ένας νέος που τα είχε όλα, χρήματα, επιρροή, μόρ-

φωση κι όμως, δεν του αρκούσαν...Ένα κομμάτι 

μέσα του ένιωθε φυλακισμένο και ο καθημερινός 

εφιάλτης ότι θα ζήσει όλη του τη ζωή χωρίς να κα-

ταλάβει τι είναι αυτό που μέσα του φωνάζει, δεν τον άφηνε να 

ησυχάσει.

Και το όνομα αυτού, Πλωτίνος, ένας από τους σημαντικό-

τερους Νεοπλατωνικούς Φιλοσόφους που γεννήθηκε το 205 

μ.Χ στη Λυκόπολη της Αιγύπτου.

Μεγάλωσε σε αριστοκρατικό περιβάλλον μιας και η οικο-

γένειά του ήταν αρκετά εύπορη. Όμως η αδάμαστη ψυχή του 

δεν αρκούνταν στις απολαύσεις και την τρυφηλότητα που του 

εξασφάλιζε ο οίκος του. Αναζητούσε απεγνωσμένα ένα φιλο-

σοφικό δρόμο που θα του αποκάλυπτε τα μυστήρια της ζωής 

και του θανάτου αλλά και τον πραγματικό προορισμό του αν-

θρώπου!

Στην πορεία της αναζήτησής του ήρθε σε επαφή με διάφο-

ρα φιλοσοφικά ρεύματα που ανθούσαν στην Αίγυπτο εκείνη 

την εποχή, όπως οι Αλεξανδρινοί, αλλά δεν ικανοποιούνταν, 

ώσπου γνώρισε τον Αμμώνιο Σακκά, έναν δούλο του λιμανιού 

που την ημέρα κουβαλούσε σακιά και το βράδυ δίδασκε φιλο-

σοφία!

Ο Πλωτίνος μαγεύτηκε από την αμεσότητα του λόγου του 

και από την πρακτικότητα της διδασκαλίας του κι έτσι έμει-

νε κοντά του 11 χρόνια ενώ στη συνέχεια μετοίκησε στη Ρώμη 

όπου ίδρυσε τη Σχολή του.

Η διδασκαλία του Νεοπλατωνισμού βασίζεται αρκετά στην 

πλατωνική θεωρία, με βασικό της μέλημα την ικανοποίηση της 

βαθύτερης ανάγκης της ψυχής να αγγίξει το θείο, να ολοκλη-

ρωθεί, να μην έχει καμία προσκόλληση στον υλικό κόσμο, να 

απελευθερωθεί από τα δεσμά των επιθυμιών, των φόβων και 

να δει την αλήθεια. Μέσα από το μοναδικό έργο του, τις Εννε-

άδες, ανακαλύπτουμε τη βαθιά αγωνία του να ερμηνεύσει τους 

μυστηριώδεις νόμους της φύσης και να ταχθεί σε ένα δρόμο 

απελευθερωτικό της ψυχής. Εκεί ο Πλωτίνος ανακάλυψε τον 

Έρωτα... 

Κείμενο: Βιργινία Γεωργιοπούλου, vgeorgiopoulou@filosofikilithos.website

Πλωτίνος: 
ο δρόμος του Εραστή

 «Ποτέ το μάτι δεν θα μπορούσε να δει τον 
ήλιο, αν  δεν ήταν  ηλιοειδές  [=αν δεν διέθετε 
ηλιακή μορφή ή φύση], ούτε η  ψυχή θα  
μπορέσει να αντικρίσει το ωραίο, αν δεν έχει 
γίνει πρώτα ωραία η ίδια».      

Πλωτίνος
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Η άποψη του Πλωτίνου για τον Έρωτα
Για τον Πλωτίνο, αυτή  η ανάγκη της ψυχής να ενωθεί με 

τις απαρχές της, την καταγωγή της και να θεαθεί το αγαθό, εί-

ναι μια δύναμη έλξης που ασκείται πάνω της. Πρόκειται για την 

ανάγκη για πνευματικότητα που την ωθεί να απαγκιστρωθεί 

από τα υλικά και εφήμερα και να ζήσει έναν Θείο Έρωτα, μια αι-

ώνια ένωση με το Πνεύμα.

Σε αυτόν τον αγώνα όμως αντιμετωπίζει και μια δύναμη 

άπωσης που απορρέει από τη δεύτερη φύση της ψυχής, την επί-

κτητη, αυτή που έλκεται από τις ανάγκες μας για υλικές απο-

λαύσεις, κι έτσι, η Ψυχή βρίσκεται σε συνεχή κίνηση. Άλλες φο-

ρές ενώνεται με τις πνευματικές αρχές μέσω ενός Θείου Έρω-

τα, ενώ άλλες φορές κοιτάζει προς τα κάτω δίνοντας μορφή 

και ζωή στα αισθητά πράγματα βιώνοντας έναν γήινο έρωτα. Η 

ψυχή πλέον είναι δυαδική και ξεχνάει τη θεία καταγωγή της…

Ο Πλωτίνος πίστευε ότι χρέος κάθε ανθρώπου είναι να ξε-

περάσει καθετί υλικό, φθαρτό και περιορισμένο για να υπερβεί 

τα όρια της ανθρώπινης συνείδησης και να ενωθεί με το Θείο. 

Ο δρόμος της Ομορφιάς ή αλλιώς ο δρόμος του Εραστή εί-

ναι ένας από τους δρόμους που μπορεί να ακολουθήσει η Ψυχή 

για να ελευθερωθεί και να ακολουθήσει την πραγματική, αιώ-

νια φύση της.

Εφόσον η ψυχή είναι εγκλωβισμένη μέσα στον αισθητό κό-

σμο, και άρα μέσα στις μορφές, αυτό που πρέπει να κάνει εί-

ναι να αναζητήσει τις ολοκληρωμένες μορφές (ο-μορφές) και 

όχι τις ατελείς (ά-σχημες= ασχημάτιστες) και να προσπαθήσει 

να τις μιμηθεί, να  ενωθεί μαζί τους, να τις αγαπήσει. Αυτή την 

αγάπη για την ομορφιά, για το ωραίο, η ψυχή τη βιώνει μέσω 

της τέχνης ως δημιουργία και την απολαμβάνει ως τέτοια, δια-

νοίγεται προς τον κόσμο του ωραίου, του τέλειου και ολοκλη-

ρωμένου πνεύματος.

Η βίωση του Ωραίου
Όταν η ψυχή εκτίθεται σε τέτοιου είδους όμορφα θεάμα-

τα, συγκινήσεις, συναισθήματα, εξευγενίζεται και γίνεται “ερά-

σμια” (άξια του έρωτα). Για να γίνει αυτό όμως θα πρέπει η 

ψυχή να είναι εξαγνισμένη και προετοιμασμένη να δεχτεί αυτό 

το υψηλό κάλεσμα του Ουράνιου Έρωτα. Πρόκειται για την 

ανύψωση της ψυχής.  Διαφορετικά, η τάση αυτή θα λοξοδρο-

μήσει και θα “πέσει” από το βάρος των παθών και των ενστί-

κτων στη “βαριά” ύλη. Το αποτέλεσμα θα ήταν καταστροφι-

κό για την ψυχή εφόσον η λοξοδρομημένη αγάπη θα εκφραζό-

ταν στις υλικές μορφές καθαυτές και όχι σε αυτό που κατοικεί 

μέσα τους, στην ωραιότητα της ιδέας που τις γέννησε. Θα είχα-

με λοιπόν μια μορφή λαγνείας, αν όχι ειδωλολατρείας, που όχι 

μόνο δεν απελευθερώνει την ψυχή, αλλά αντίθετα, τη βουλιά-

ζει ακόμα πιο βαθιά στην υλική της φυλακή. 

Η ψυχή ανυψώνεται για να συναντήσει το κοσμικό κάλλος, 

δηλαδή τον ίδιο τον εαυτό της στην τελειότερή του μορφή, κα-

θότι είναι η επιθυμία και ο σκοπός της να αφήσει κάθε τι αισθη-

τό, και να μετατραπεί σε ανώτερη μορφή. Όσο απομακρύνε-

ται από τον αισθητό κόσμο, και πλησιάζει τη Θεία Γνώση, τόσο 

έρωτα δέχεται αλλά και εκπέμπει. Για τον Πλωτίνο, όταν ο έρω-

τας δεν εκπέμπεται από την ψυχή προς τον ανώτερο κόσμο και 

τις ανώτερές του μορφές, τότε ουσιαστικά εγκλωβίζεται στον 

εαυτό της ψάχνοντας προβολές στον αισθητό κόσμο κι έτσι το 

αντικείμενο του πόθου είναι τα υλικά σώματα, τα οποία σε σχέ-

ση με τις ανώτερες μορφές τους είναι α-σχημάτιστα, ημιτελή, 

άσχημα, δηλαδή πολύ μακριά από την αρχετυπική Ομορφιά.

Η πορεία προς την τελειότητα 
Τον Πλωτίνο δεν τον απασχολούσαν τα εξωτερικά γνωρί-

σματα του ωραίου αλλά τα αίτια αυτού που κατοικεί μέσα τους 

και που προκάλεσε τη γέννησή τους στην ύλη. Η ωραιότητα 

εκφράζεται στην ύλη ανάλογα με τον βαθμό διείσδυσης της 

πνευματικής αρχής (του αρχετύπου) στα υλικά σώματα. 

Καθρέφτισμα αυτής της διαδικασίας είναι η δημιουργία 

ενός ωραίου σώματος, μιας ωραίας εικόνας, ακόμα και ωραίων 

συναισθημάτων, ιδεών, καταστάσεων,  συμπεριφοράς, λόγων, 

ήχων, συνειδητοποιήσεων.

Η καλλιέργεια μιας όμορφης ψυχής, για τον Πλωτίνο απαι-

τεί επαφή με τις τέχνες, με τη φιλοσοφία, με τις επιστήμες, δη-

λαδή να έρχεται σε επαφή με όμορφες εικόνες, σώματα, ιδέες 

που όμως μέσα τους κατοικεί η πρωταρχική Ωραιότητα. «Την 

ψυχή την κοιτάζεις εκείνων που πράττουν ωραία έργα! Και θα 

μπορούσες να δεις την ωραιότητα που έχει η αγαθή ψυχή; Αν 

επιστρέψεις στον εαυτό σου και την κοιτάξεις». 

Ταυτόχρονα όμως για να καταφέρει ο άνθρωπος να βιώσει 

τον θείο έρωτα, την πνευματική ηδονή της ένωσης με το αρχέ-

τυπο, θα πρέπει να αναζητήσει την ομορφιά και στις νοητικές-

πνευματικές ρίζες των πραγμάτων. Η αρετή, η δικαιοσύνη, η 

ανδρεία, η σωφροσύνη είναι υπεύθυνες για την ομορφιά.  Πολ-

λές φορές όμως, αυτός ο πλούτος είναι αναμεμειγμένος με την 

ασχήμια, όπως ο χρυσός που είναι ανάμεικτος με τη σκουριά 

Π λ ω τ ί ν ο ς :  ο  δ ρ ό μ ο ς  τ ο υ  ε ρ α σ τ ή
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πριν απομονωθεί, έτσι και το ωραίο συνυπάρχει με το κακό και 

το άσχημο. Ο Πλωτίνος μας εξηγεί την προσέγγιση του ψυχι-

κού κάλλους με το παράδειγμα της προσπάθειας του γλύπτη να 

δημιουργήσει ένα όμορφο άγαλμα: «άλλο τμήμα αφαιρεί, άλλο 

αποξέει, άλλο κάνει πιο λείο, άλλο καθαρό, ώσπου να προσδώ-

σει στο άγαλμα την εκφραστική του λάμψη. Έτσι και συ, αφαί-

ρεσε όσα είναι περιττά και ίσιωσε όσα δεν είναι ίσια και, καθα-

ρίζοντας όσα είναι σκοτεινά, εργάσου για να γίνουν λαμπρά». 

Αυτός είναι ο αγώνας του Εραστή, να αποκαλύψει την 

Ομορφιά των πραγμάτων γύρω του αλλά και μέσα του. Αγω-

νίζεται ενάντια στην ασχήμια που ενυπάρχει μέσα στη δεύτε-

ρη φύση της ψυχής του, ενάντια στα πάθη της, στις αδυναμί-

ες της, στις εξαρτήσεις και στα απωθημένα για να την εξαγνί-

σει και να την υψώσει στο φως του θείου Έρωτα, μέχρι να απε-

λευθερωθεί πλήρως από τον αισθητό κόσμο και να ενωθεί με 

το κοσμικό κάλλος, να μεταμορφωθεί η ίδια σε κάλλος για να 

πλέει μέσα στην αιώνια πληρότητα. Αυτή είναι η ύψιστη ηδο-

νή για τον Πλωτίνο και το πραγματικό αντικείμενο του πόθου.

Ο έρωτας στη ζωή μας
Ο άνθρωπος από τη φύση του έχει ανάγκη να ερωτεύεται, 

για να μπορέσει να εκφράσει από μέσα του την ομορφιά της 

ψυχής του. Είναι μια ανάγκη πνευματικής επιβίωσης για τον 

άνθρωπο, ο οποίος  όμως συχνά παρεκκλίνει και τείνει να θε-

οποιεί την ύλη στις διάφορες εκφάνσεις της και να ερωτεύε-

ται επιφανειακά και εγωιστικά, μόνο για να κατακτήσει για τον 

εαυτό του μια “περιοχή” και να “κατέχει μια ιδιοκτησία”.

Ο κίνδυνος του εραστή είναι να παρασυρθεί από την εξωτε-

ρική ομορφιά του αντικειμένου ή από τα πάθη που αυτό του δι-

εγείρει και να το “θέλει για τον εαυτό του” σαν ένα συνεχόμε-

νο ναρκωτικό. Αυτή είναι μια αντίθετη πορεία από την πορεία 

του Θείου Έρωτα που είναι μια απελευθέρωση, ένα δόσιμο, μια 

πορεία από μέσα προς τα έξω, ενώ ο γήινος έρωτας εγκλωβίζει 

ακόμα περισσότερο τον άνθρωπο μέσα στη φυλακή του εγωι-

σμού του, ωθώντας τον να πάρει σαν άρπαγας από έξω για να 

το βάλει μέσα.

Ο έρωτας πάνω από όλα είναι ένωση, άνοιγμα, δόσιμο και 

ελευθερία. Και αυτός είναι ο προορισμός της ψυχής, όπως μας 

λέει ο αιώνια ερωτευμένος με το Άπειρο, ο Πλωτίνος.
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Ο έρωτας κατέχει μια από τις κεντρικές θέσεις στη θεματολογία της έβδομης τέχνης. Κάθε χρόνο βλέπουμε να κυ-

κλοφορούν χιλιάδες ταινίες, δραματικές, τραγικές, κωμικές, στις οποίες η αγάπη και ο ρομαντισμός έχουν έντονη 

παρουσία, αν δεν αποτελούν το κύριο θέμα.

Ένα σχετικά πρόσφατο παράδειγμα βλέπουμε στο Upside Down. Σε έναν κόσμο με διπλή βαρύτητα και δύο 

πλανήτες που ο ένας είναι αντίθεση του άλλου βλέπουμε την, κατά τα άλλα πεπατημένη, ρομαντική ιστορία του Adam από τον 

φτωχικό Κάτω κόσμο και της Eden από τον πλούσιο Πάνω κόσμο. Οι προσπάθειες του Adam να ξεπεράσει τις – κοινωνικές και 

φυσικές – δυσκολίες ώστε να μπορεί να βρίσκεται με την αγαπημένη του θα οδηγήσει στη γεφύρωση των δύο κόσμων.

Φυσικά δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε την Casablanca, την καλύτερη ίσως ταινία όλων των εποχών και σίγουρα μια από τις 

πιο πολυεπίπεδες. Μέσα σε μια θύελλα αγωνίας και αβεβαιότητας στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Ilsa είναι διχασμέ-

νη ανάμεσα σε δύο άντρες που, σε αντίθεση με τις ιστορίες που έχουμε συνηθίσει, σέβονται ο ένας τον άλλο και αντί να τη διεκδι-

κούν ο καθένας για τον εαυτό του, θέλουν το καλύτερο για εκείνη ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να την παραχωρήσουν στον “αντα-

γωνιστή” τους. Στο τέλος, κανείς δεν μπορεί να πει με απόλυτη σιγουριά αν η απόφασή της ήταν η σωστή.

Στο The Fountain έχουμε την αγάπη μπροστά στο θάνατο. Ο Tommy, ο κεντρικός ήρωας, δεν θέλει να δεχτεί ότι θα χάσει την 

γυναίκα του. Θεωρεί ότι ο θάνατος είναι μια ασθένεια και ψάχνει να βρει θεραπεία. Στη προσπάθειά του αυτή, περνάει το μεγα-

λύτερο χρονικό διάστημα στο εργαστήριό του. Η Izzy, αντίθετα, έχει συμφιλιωθεί με την ιδέα. Δεν βλέπει τον θάνατο σαν τέλος, 

αλλά σαν πύλη προς κάτι νέο. Περιορίζεται η αγάπη σε ένα σώμα με συγκεκριμένο χρόνο ζωής και τελειώνει μαζί του ή υπάρχει 

κάτι πίσω από την μορφή, κάτι πέρα από τον χρόνο; Μπορεί η αγάπη να νικήσει τον θάνατο; 

Και μια πιο χιουμοριστική ματιά μας δίνει το Scott Pilgrim vs the World. Ο Scott Pilgrim είναι ένας 23χρονος νέος, κάπως χίπ-

στερ, γενικά συμπαθητικός, αν κι ελαφρώς κόπανος. Παίζει μπάσο σε ένα συγκρότημα που έχει με τους φίλους του από το σχολείο. 

Μια μέρα γνωρίζει την κοπέλα των ονείρων του. Για να την κατακτήσει όμως, πρέπει πρώτα να νικήσει τους 7 διαβολικούς πρώην 

της. Στην πορεία θα έρθει αντιμέτωπος με τα λάθη του και θα ανακαλύψει τη Δύναμη του Αυτοσεβασμού.

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΗΝ 7η ΤΕΧΝΗ
Κείμενο: Δημήτρης Γακηλάζος, dgakilazos@filosofikilithos.website
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Θαλασσογέννητη, Ποντογενής, Φι-

λογέλωτη, Ομορφοστεφανωμέ-

νη, Κλινόχαρη, Παιχνιδοβλέφαρη, 

Γεννοδότειρα,  Ποθεινοτάτη, Ζωο-

δότρα, Προστάτρια των Νυμφών, Μακαρία… 

Αυτές είναι λίγες μόνο από τις ιδιότητες της 

Θεάς όπως την ύμνησαν οι ποιητές και τη λάτρε-

ψαν οι πιστοί της. Στα μάτια τους αποτελεί τη χάρη 

που επιβάλλεται και την ομορφιά που θριαμβεύει 

σαν μια πνοή ζωής που παρασύρει στο πέρασμά της 

όλες τις σκιές του κόσμου και αποκαθιστά την τάξη 

και την αρμονία. Τη νιώθουν να περιδιαβαίνει τους 

κόσμους λαμπερή και συνάμα προσιτή, να ξεδιπλώ-

νει μπροστά τους το Μυστήριο και να τους οδηγεί 

σε εκείνο που κρυφά η ψυχή τους αναζητά. Ως Αρ-

Κείμενο: Ρώμη Αλεξανδράκη, ralexandraki@filosofikilithos.website

Πάνδημος και Ουράνια Αφροδίτη

χέτυπο ενσαρκώνεται σε διάφορους πολιτισμούς, 

ντύνεται με τα χρώματα της εκάστοτε εποχής και 

αλλάζει ονόματα για να μας προσεγγίσει. Όμως, 

όποια μορφή κι αν πάρει, διατηρεί την ίδια αθάνα-

τη ουσία. Είναι η Ομορφιά, η Αγάπη και η Αρμο-

νία. Στην Ελλάδα είναι η Πάνδημος και Ουράνια 

Θεά. Είναι η Αφροδίτη. 

Η αναδυόμενη Κόρη
Το μύθο της γέννησής της διηγείται ο ποιη-

τής της Θεογονίας Ησίοδος, ο οποίος μας μεταφέ-

ρει συμβολικά τη διαμάχη ανάμεσα στον πανίσχυ-

ρο Ουρανό και τον πανούργο γιό του. Ο Κρόνος, 

με τη βοήθεια της πολύπαθης μητέρας του Γαίας, 

απέκοψε με ατσάλινο δρεπάνι τα γεννητικά όργα-

να του πατέρα του και τα έριξε στο πολυτρικυμι-

σμένο πέλαγος. Γύρω από τα αθάνατα μέλη ανέ-

βηκε λευκός αφρός που στην αρχή κοντοζύγω-
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σε τα ιερά Κύθηρα κι έπειτα έφτασε στη 

θαλασσόζωστη Κύπρο. Κι εκεί, μέσα 

από το αλμυρό και αφρισμένο κύμα, 

αναδύθηκε μια σεβάσμια και πανέμορ-

φη Κόρη... 

Άλλη εκδοχή μάς εξιστορεί πως την 

Παρθένο μετέφερε ένα λευκό κοχύλι 

που την απόθεσε απαλά στις ακτές του 

μαγευτικού νησιού. Τη θεϊκή Κόρη πε-

ρίμεναν οι Ώρες που την στόλισαν με 

ένα αστραφτερό περιδέραιο στο λαι-

μό κι ένα πανέμορφο στεφάνι στα μαλ-

λιά… Κι άλλη εκδοχή μάς διηγείται πως 

την Αρχόντισσα Αφροδίτη έσωσε από 

τα κύματα η μητέρα της Θάλασσα συ-

νοδευόμενη από τις Νηρηίδες… Κάπως 

έτσι, λοιπόν, συνεχίζονται οι μύθοι γύρω 

από τη γέννηση της αναδυόμενης Κό-

ρης που υποδέχτηκαν οι αθάνατοι Θεοί 

σαν σύμβολο της αιώνιας Ομορφιάς και 

Αγάπης. 

Ο Έρωτας και οι δύο όψεις της 
Θεάς

Ο Έρωτας είναι μια δύναμη γενεσι-

ουργός που εκτείνεται σε όλα τα επίπε-

δα. Ξεκινάει από τα κατώτερα και πιο 

ενστικτώδη μέχρι να φτάσει στα ανώτε-

ρα και πιο υπερβατικά. Και είναι επίσης 

επιθυμία. Επιθυμία για σεξουαλική ικα-

νοποίηση, αλλά και επιθυμία για πνευ-

ματική ολοκλήρωση. Κι εδώ ακριβώς 

βρίσκεται το κλειδί που θα μας επιτρέ-

ψει να ανοίξουμε αυτή την μικρή πύλη 

στο μυστήριο της Θεάς με τις δύο συ-

μπληρωματικές όψεις. 

Μυθικά γεννημένη στην Ελλάδα, 

την Ασσυρία ή τη Φοινίκη, η Θεά αντα-

ποκρίνεται στις καρδιές των απλών αν-

θρώπων, αλλά και τις ψυχές των μυη-

μένων στα Μυστήρια. Κι έτσι, γίνεται 

αντίστοιχα η Πάνδημος και η Ουράνια 

Αφροδίτη. Όμως, ποια είναι η διαφορά 

ανάμεσα σε αυτές τις δύο όψεις;

Ως Πάνδημος αντιπροσωπεύει τον 

γήινο κι αισθησιακό έρωτα. Εκφρά-

ζει την ανάγκη του ανθρώπου να γο-

νιμοποιήσει και να γονιμοποιηθεί σε 

ένα πρωταρχικό επίπεδο. Είναι ο υγι-

ής σεξουαλικός πόθος, αλλά και η ένω-

ση ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα 

που διαιωνίζει τη ζωή. Καθώς ήταν πά-

ντα μια πρωταρχική Θεά της γονιμότη-

τας και της βλάστησης, ο λαός τη φα-

ντάστηκε και τη λάτρεψε ως μια πανέ-

μορφη Θεά που είχε πολλούς εραστές. 

Κι έτσι, μέσα από διάφορες τελετές και 

πρακτικές, επέφερε τη γονιμότητα σε 

όλους τους τομείς της ζωής του. 

Σύζυγος της Αφροδίτης είναι ο 

Ήφαιστος, Θεός του ηλιακού και υπο-

χθόνιου πυρός, κατασκευαστής όπλων 

και εργαλείων, σύμβολο διάνοιας και 

δημιουργίας. Σε ένα εσωτερικό κλει-

δί η ένωσή τους συμβολίζει την κάμινο, 

όπου η φωτιά σφυρηλατεί το πιο θαυ-

μαστό από όλα τα έργα: την Ομορφιά. 

Όμως, δίπλα στην Αφροδίτη συναντάμε 

και τον Άρη, πότε σύζυγο και πότε ερα-

στή, ανάλογα με το μύθο που επιλέγου-

με να διηγηθούμε. Θεός του πολέμου 

και του φωτός, σύμβολο της βούλησης 

και του νόμου, ο Άρης ενώνεται με την 

Αφροδίτη. Καρπός του έρωτά τους, τέ-

κνο του πολέμου και της αγάπης, είναι 

η Αρμονία. 

Κι έτσι, συνεχίζουμε σταδιακά τη μι-

κρή μας κατάδυση στα βάθη που γέννη-

σαν την πιο εσωτερική όψη της Αφρο-

δίτης που ονομάζεται Ουρανία. Πρόκει-

ται για την αρχέγονη Θυγατέρα που σαν 

όμορφο μαργαριτάρι γεννήθηκε από το 

κοχύλι της θάλασσας. Αναδύθηκε εξα-

γνισμένη και αναγεννημένη μέσα από 

τα αφρισμένα ύδατα κρατώντας έναν 

καθρέφτη που επέτρεπε στον μυημένο 

στα Μυστήρια να γνωρίσει την αλήθεια 

του Όντος. Είναι η μήτρα των νέων ιδε-

ών, η κρυμμένη αιτία των υψηλών συ-

ναισθημάτων και η αφορμή των ευγε-

νών δράσεων. Είναι ο Έρωτας που δημι-

ουργεί τους κόσμους και η Αγάπη που 

συντηρεί την ουσία τους. Είναι η Ομορ-

φιά που εμψυχώνει και η Αρμονία που 

ενώνει. 

Αν, λοιπόν, κατανοήσουμε την ου-

σία της Θεάς και αποδεχτούμε το μυ-

στήριό της, τότε θα έχουμε την ευκαι-

ρία να εξυψωθούμε από τον ανθρώπινο 

έρωτα στην αιώνια αγάπη, από την Πάν-

δημο στην Ουράνια Αφροδίτη. Και οι 

δύο όψεις είναι σημαντικές, όμως πρέ-

πει να τις εναρμονίσουμε μέσα μας. Τότε 

μόνο θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για 

την αληθινή Αγάπη που προσφέρει από 

αφθονία, τον αληθινό Έρωτα που ελκύ-

ει κοντά μας ό,τι πιο υψηλό έχουμε ονει-

ρευτεί, την αληθινή Ομορφιά που πρέ-

πει να ανακαλύψουμε γύρω μας και την 

αληθινή Αρμονία που τα κρατάει όλα 

αυτά ενωμένα. Κι έτσι, θα ανακαλύψου-

με τη μαγεία της Αφροδίτης που μας 

εξυψώνει από το καθημερινό στο υπερ-

βατικό σαν ένα αέρινο άγγιγμα αιωνιό-

τητας κι ένα μεθυστικό άρωμα αθανασί-

ας… 
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Η σχέση του έρωτα με την τέχνη είναι σε όλους 

γνωστή: η τέχνη έχει εξυμνήσει τον έρωτα και 

ο έρωτας έχει απογειώσει την τέχνη. Επίσης, 

ο έρωτας συνδέεται με τη θρησκεία τόσο στε-

νά, ώστε οι δύο έννοιες ταυτίζονται στη βαθύτερη ουσία τους 

(θρησκεία = αγάπη). Τι γίνεται, όμως, με την επιστήμη; Σύμφω-

να με την άποψη που επικρατεί, πρόκειται για δύο αντίθετα πε-

δία: ο έρωτας δε “σκέφτεται” επιστημονικά, γιατί δεν έχει λογι-

κή ή ο έρωτας δεν έχει θέση στην “καρδιά” της επιστήμης, επει-

δή η τελευταία πρέπει να είναι αντικειμενική. Ωστόσο, η επι-

στήμη είναι μία θεμελιώδης πτυχή του ανθρώπινου πολιτισμού, 

που υπάρχει χάρη στον έρωτα: η επιστήμη ζει και εξελίσσεται 

από τον έρωτά της για την αλήθεια... Ας δούμε, λοιπόν, τι έχει 

ανακαλύψει ως τώρα.

Ερωτευμένος Δαρβίνος (η βιολογία του έρωτα)
Ο έρωτας θεωρείται μία όμορφη παγίδα που έχει στήσει η 

φύση, με σκοπό τη διαιώνιση του είδους, ώστε να συνεχίσει 

να βιώνεται η μοναδικότητα της ζωής, με τις χαρές και τις λύ-

πες, τον ενθουσιασμό και την απογοήτευση, την ηδονή και τον 

πόνο, δηλαδή με όλες τις εμπειρίες που έχει να μας δώσει. Μά-

λιστα, ο βιολογικός αυτός μηχανισμός αναλύεται σε τρία μέρη: 

τη σεξουαλική παρόρμηση, την αφοσίωση σε ένα άτομο και τη 

ρομαντική αγάπη (έρωτας), που ενώνει τα δύο προηγούμενα.

 Τα βέλη του Έρωτα (η ανατομία του έρωτα)
Παρότι ο εγκέφαλος αποτελεί ακόμη σε μεγάλο βαθμό μία 

“terra incognita” (=ανεξερεύνητη γη), παρατηρώντας ερω-

τευμένους ανθρώπους μέσα από τον Μαγνητικό Τομογράφο 

(MRI), μπορέσαμε να δούμε πού στοχεύουν τα βέλη του Έρω-

τα. Οι περιοχές, λοιπόν, που σχετίζονται περισσότερο με την 

εκδήλωση του έρωτα εντοπίστηκαν στο κέντρο του εγκεφάλου 

(π.χ. ιππόκαμπος, θάλαμος, αμυγδαλή κ.ά.), δηλαδή ο έρωτας 

φαίνεται να βρίσκεται στον πυρήνα της λογικής μας…

Ένα ακαταμάχητο κοκτέιλ (η χημεία του έρωτα)
Όταν δραστηριοποιούνται τα παραπάνω τμήματα του 

εγκεφάλου, επηρεάζεται η λειτουργία κάποιων ουσιών, μέσω 

των οποίων όλος ο οργανισμός “συντονίζεται” στον ρυθμό του 

έρωτα. Για παράδειγμα, χάρη σε μία έκρηξη ντοπαμίνης, νιώ-

θουμε όμορφα, έχουμε περισσότερη ενέργεια, συγκεντρωνό-

Ο έρωτας 

στο μικροσκόπιο...
Κείμενο: Μαρία Πασαλή, mpasali@filosofikilithos.website
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ναισθήματά μας, αντί να τα καλύπτουμε. Ποιος φανταζόταν ότι 

τα μαθηματικά θα ήταν ο καλύτερος σύμμαχος για τον σύμβου-

λο σχέσεων;

Όπως όταν μάθεις τη συνταγή ενός γλυκού, συνεχίζεις να 

το απολαμβάνεις καθώς το 

γεύεσαι, έτσι και οποιαδήποτε 

ανάλυση του έρωτα δεν μπο-

ρεί να αφαιρέσει τίποτα από 

τη μαγεία του όταν τον βιώ-

νεις. Εκτός από την έλξη ανά-

μεσα σε ανθρώπους, σύμφωνα 

με τον Πλάτωνα, ο έρωτας εί-

ναι η ανάγκη να γνωρίσουμε 

κάτι καινούριο, να μάθουμε 

την αλήθεια, που σημαίνει να 

εξελίξουμε την επιστήμη, για 

να επιβεβαιώσουμε όσα ήδη 

ξέρουμε από διαίσθηση κι όσα 

έχουν ήδη ειπωθεί από τους φι-

λοσόφους: ότι ο έρωτας είναι 

μια εφαρμογή της ηθικής, η τάση της ψυχής να ολοκληρωθεί 

ξανά, να ανυψωθεί και να ενωθεί το άπειρα μικρό με το άπειρα 

μεγάλο, δηλαδή ο άνθρωπος με τη φύση. Έρωτας VS Επιστήμη; 

Όχι. Εξάλλου, τα ετερώνυμα έλκονται…

μαστε καλύτερα και χρειαζόμαστε λιγότερο φαγητό και ύπνο. 

Επιπλέον, αντιλαμβανόμαστε λιγότερο τον πόνο και γενικότε-

ρα, τείνουμε να είμαστε αισιόδοξοι, ενώ μακροπρόθεσμα έχου-

με μια ζωή με περισσότερη υγεία. Τελικά, ο έρωτας μοιάζει να 

είναι πανάκεια...

 Ραντεβού με τους 
αριθμούς (τα μαθημα-
τικά του έρωτα)

Σύμφωνα με τους υπολο-

γισμούς ενός Βρετανού, οι πι-

θανότητες να βρει την ιδανική 

σύντροφο ήταν 400 φορές λι-

γότερη από τις καλύτερες εκτι-

μήσεις για το πόσες ευφυείς 

εξωγήινες μορφές ζωής υπάρ-

χουν! Το μυστικό, ωστόσο, δεν 

είναι να βρούμε το ιδανικό ταί-

ρι, αλλά να διατηρήσουμε τον 

έρωτα μακροχρόνια. Μία μα-

θηματικός μάς δίνει σχετικά 

την εξής επιστημονικά επιβεβαιωμένη συμβουλή: ο αρνητισμός 

στη σχέση αντιστοιχεί με το ξεκίνημα ενός πυρηνικού πολέμου 

και ο τρόπος για να τον αποφύγουμε είναι μία θετική στάση, 

που χτίζεται με το να εκφράζουμε στον σύντροφό μας τα συ-

Ο  έ ρ ω τ α ς  σ τ ο  μ ι κ ρ ο σ κ ό π ι ο
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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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Η Αφροδίτη του Botticelli σαν νεοπλατωνικό 
τάλισμαν 
Κείμενο:  Κώστας Φρατζικινάκης, kfrantzikinakis@filosofikilithos.website

Βρισκόμαστε στην Τοσκά-

νη, Αύγουστος του 1477. 

Στην υπέροχη έπαυλη Βίλα 

ντι Καστέλο, περιτριγυρι-

σμένη από αχανείς κήπους με μεθυστι-

κά αρώματα, σιντριβάνια και αγάλμα-

τα, λίγο έξω από τη Φλωρεντία, η ατμό-

σφαιρα είναι γιορτινή. Είναι η μέρα των 

δέκατων τέταρτων γενεθλίων του νεα-

ρού Λορέντζο ντι Πιερφραντσέσκο των 

Μεδίκων, ξαδέρφου του Λορέντζο του 

Μεγαλοπρεπούς, ο οποίος μόλις έχει 

λάβει ένα δώρο γενεθλίων και μια συ-

νοδευτική επιστολή. Αποστολέας είναι 

ο μεγάλος νεοπλατωνικός φιλόσοφος 

Μαρσίλιο Φιτσίνο, ο οποίος εξηγεί στην 

επιστολή προς τον νεαρό Λορέντζο, ότι 

του προσφέρει ένα «τεράστιο δώρο»:

«Για κάποιον που μελετά τους ουρα-

νούς, τίποτα δεν μπορεί να είναι τεράστιο 

μπροστά στα μάτια του, παρά οι ίδιοι οι 

ουρανοί. Αν λοιπόν, σου κάνω ένα δώρο 

από τους ουρανούς, ποια θα ήταν η τιμή 

του;»

Πράγματι, το δώρο αυτό είναι τερά-

στιο και ανεκτίμητης αξίας, αφού δεν εί-

ναι άλλο από την «Άνοιξη» του μεγάλου 

ζωγράφου της Αναγέννησης, Σάντρο 

Μποτιτσέλι, ένα από τα αριστουργή-

ματα της παγκόσμιας τέχνης και ταυτό-

χρονα ένας από τους πιο μυστηριώδεις 

πίνακες στην ιστορία της τέχνης.

Γιατί, όμως ένας νεοπλατωνικός 

φιλόσοφος να κάνει στον νεαρό τότε 

Μποτιτσέλι, μια τέτοια παραγγελία; Για-

τί να ζωγραφίσει την «Άνοιξη» σα δώρο 

για έναν νεαρό ευγενή; Και ο πίνακας 

που έχει γίνει γνωστός και ως «Η αλ-

ληγορία της Άνοιξης» μήπως δεν είναι 

ακόμα ένα αναγεννησιακό έργο τέχνης 

που ζωγραφίζονταν κατά εκατοντάδες 

την Φλωρεντία του 15ου αιώνα, αλλά 

ένα μυστηριώδες και μαγικό αντικείμε-

νο; Για να απαντήσουμε σ’ αυτά τα ερω-

τήματα πρέπει να πάμε λίγο πίσω στο 

χρόνο. 

Ο Μαρσίλιο Φιτσίνο, ο πνευματικός 

μέντορας του νεαρού Λορέντζο, ήταν 

γιατρός και ιερέας. Ήταν αναπόφευκτο 

και καθολικά αποδεκτό για έναν για-

τρό κατά τον Μεσαίωνα ή την Αναγέν-

νηση να κάνει χρήση αστρολογικών δε-

δομένων. Οι ιατρικές συνταγές βασίζο-

νταν συχνά στην παραδοχή ότι τα διά-

φορα μέρη του σώματος επηρεάζονταν 

από διάφορα ζώδια ή ότι οι ανθρώπινες 

ιδιοσυγκρασίες σχετίζονταν με ανάλο-
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γους πλανήτες. Όμως ο Φιτσίνο, στις ια-

τρικές πραγματείες που έγραφε προτεί-

νει και τη χρήση μια λεπτής μαγείας με 

τη χρήση της φαντασίας και διαφόρων 

φυλακτών (τάλισμαν). 

Οι πραγματείες του, απευθύνονταν 

κυρίως στους σπουδαστές της εποχής, 

που λόγω της έντονης μελέτης είχαν 

την τάση να αρρωσταίνουν ή να μελαγ-

χολούν. Αυτό συνέβαινε επειδή η φύση 

της δραστηριότητας αυτής τους κά-

νει επιρρεπείς στις επιρροές του Κρό-

νου που είναι επίσης ο πλανήτης της με-

λαγχολικής ιδιοσυγκρασίας και άστρο 

εχθρικό προς τις δυνάμεις της ζωής και 

της νιότης. Έτσι ο Φιτσίνο συμβουλεύ-

ει αυτούς τους ανθρώπους να αποφεύ-

γουν όσο μπορούν, φυτά, βότανα, ζώα, 

χρώματα, ορυκτά και ανθρώπους που 

ανήκουν στον Κρόνο και να βάλουν 

στο περιβάλλον τους τα αντίστοιχα των 

πιο χαρούμενων και ζωογόνων πλανη-

τών, του Ήλιου, του Δία και της Αφρο-

δίτης. Στα έργα του γράφει με ενθουσι-

ασμό για τα πολύτιμα «δώρα» που προ-

σφέρουν στην υγεία μας αυτοί οι τρεις 

πλανήτες, που ποιητικά τους αναφέρει 

σαν τις «Τρεις Χάριτες». Ο χρυσός είναι 

μέταλλο πλημμυρισμένο από το πνεύ-

μα του Ήλιου και του Δία , άρα ευνοϊκός 

για την καταπολέμηση της μελαγχολίας. 

Το πράσινο είναι ζωογόνο και ζωοποιό 

χρώμα και οι αναγνώστες συμβουλεύ-

ονται να επικοινωνήσουν με το «Πνεύ-

μα της Αφροδίτης» και να περπατήσουν 

μαζί της στα πράσινα λιβάδια και να μα-

ζέψουν τα λουλούδια της, όπως τρια-

ντάφυλλα ή κρόκους, το χρυσό λουλού-

δι του Δία*. 

Ας πάμε τώρα, πίσω στην επιστολή 

που συνοδεύει το δώρο του Μαρσίλιο 

Φιτσίνο προς τον δεκατετράχρονο Λο-

ρέντζο. Τον συμβουλεύει να διευθετεί 

την «Σελήνη» του, δηλαδή το σώμα και 

την ψυχή του, με τρόπο ώστε να απο-

φεύγει τις επιρροές του Κρόνου και του 

Άρη και να αποκτά τις ωφέλιμες επιδρά-

σεις του Ήλιου, του Δία, του Ερμή και 

της Αφροδίτης: «Αν διευθετείς με αυτό 

τον τρόπο, τα ουράνια ζώδια και τις αρε-

τές σου, θα ξεφύγεις από τις απειλές της 

μοίρας και με την θεία εύνοια, θα ζήσεις 

ευτυχισμένος και χωρίς έγνοιες».

Ο E. H. Gombrich στο άρθρο του 

«Botticelli’s Mythologies», κάνει μια 

ανάλυση της «Άνοιξης» του Μποτιτσέ-

λι σε σχέση με μια τέτοια διάταξη των 

αστεριών, λέγοντας ότι ο Ερμής στο αρι-

στερό μέρος του πίνακα είναι μια πλα-

νητική εικόνα, οι Τρείς Χάριτες δεν μπο-

ρεί να είναι οι τρεις ευνοϊκοί πλανήτες 

(Ήλιος, Δίας και Αφροδίτη) αλλά η κε-

ντρική εικόνα είναι σίγουρα η Αφρο-

δίτη. Αν και δεν μπορούμε να είμαστε 

απολύτως σίγουροι για την μυθολογι-

κή αντιστοιχία των προσώπων στο δεξί 

μέρος του πίνακα, η Frances Yates, υπο-

στηρίζει ότι είναι το Πνεύμα του Κό-

σμου (spiritus mundi) που φυσά μέσα 

από τα φουσκωμένα μάγουλα του Ζέφυ-

ρου. Το Πνεύμα αυτό -που είναι το κα-

νάλι που διοχετεύονται οι επιρροές των 

άστρων- έχει πιαστεί και αποθηκευτεί 

στο μαγικό αυτό τάλισμαν.

Τι συμβολίζει όμως το κεντρικό πρό-

σωπο του πίνακα που είναι η Αφροδί-

τη; Η Αφροδίτη εδώ, σίγουρα δεν είναι 

η κλασσική θεά της ομορφιάς ή της λα-

γνείας- η Πάνδημος Αφροδίτη - αλλά 

μια αλληγορία της Ουράνιας Αφροδί-

της. Στον πίνακα που παρήγγειλε ο Φι-

τσίνο στον Μποτιτσέλι, η Αφροδίτη 

είναι μια Αρετή, ή καλύτερα μια «Υπερ-

Αρετή» γεννημένη στον ουρανό: η Αν-

θρωπιά (Humanitas) που με την σει-

ρά της αγκαλιάζει πολλές άλλες αρε-

τές όπως, Αγάπη και Φιλανθρωπία, Αξι-

οπρέπεια και Μεγαλοψυχία, Γενναιοδω-

ρία και Μεγαλοπρέπεια. Για την εποχή 

του Φιτσίνο, η υπέρτατη αρετή που θα 

έπρεπε να έχει ένας νέος είναι η Αφρο-

δίτη-Humanitas, «Είναι μια νύμφη εξαι-

ρετικής ομορφιάς! Πόσο όμορφο είναι 

να την κατέχει κανείς! Αγαπητέ μου Λο-

ρέντζο, αυτή την τόσο ευγενική νύμφη 

σου την παραδίδω. Αν ενωθείς μαζί της 

με τα δεσμά του γάμου και την διεκδική-

σεις σα δική σου, αυτή θα κάνει όλα τα 

χρόνια της ζωής σου γλυκά»

Η επιστολή αυτή, προς τον νεαρό 

ευγενή, όπου περιγράφει την Αφροδί-

τη-Humanitas με τόσο λαμπερά χρώμα-

τα είναι μόνο ένα παράδειγμα της προ-

σπάθειας του Μαρσίλιο Φιτσίνο να με-

ταφράσει την ηθική του φιλοσοφία σε 

κάτι χειροπιαστό και ορατό. 

Όπως έλεγε ο Jorge Livraga, «ο 

Μποτιτσέλι παρουσιάζει την Αφροδίτη 

που εξουσιάζει το παρελθόν, το παρόν 

και το μέλλον. Είναι ο κεντρικός άξονας. 

Είναι η πλατωνική Αγάπη που εξουσιά-

ζει όλα τα εκδηλωμένα και συγκεκριμε-

νοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες και 

το βαθμό συνείδησης του καθενός». 

Αυτό το νεοπλατωνικό Ιδεώδες της 

Αφροδίτης-Humanitas του Φιτσίνο φαί-

νεται ότι ήταν ο κινητήρας της σύλλη-

ψης και εκτέλεσης μεγάλων έργων τέ-

χνης στην Αναγέννηση. Όχι μόνο της 

«Άνοιξης» αλλά και άλλων έργων του 

Μποτιτσέλι όπως «η Γέννηση της Αφρο-

δίτης», «Αφροδίτη και Άρης». Ακόμα 

και σήμερα μελετητές της τέχνης ανα-

Η  Α φ ρ ο δ ί τ η  τ ο υ  B o t t i c e l l i
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καλύπτουν σε μετεγενέστερα ευρωπαϊκά έργα, όπως η «Γαλά-

τεια» του Μιγκέλ Θερβάντες, μια καθολική επιρροή και πηγή 

έμπνευσης σε αυτή τη φιλοσοφική αντίληψη της Αφροδίτης 

του Μποτιτσέλι. 

Είναι προφανές ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα 

στη ζωγραφική του Μποτιτσέλι από αυτά που είναι άμεσα ορα-

τά στο γυμνό μάτι και περιέχει επίπεδα λεπτομέρειας και ερμη-

νείας που υπερβαίνουν κατά πολύ τον δημοφιλή αποσυμβολι-

σμό της ζωγραφικής του Λεονάρντο ντα Βίντσι, που έγινε από 

τον Νταν Μπράουν στο έργο του «Κώδικας Ντα Βίντσι».

Ο πίνακας της «Άνοιξης» του Μποτιτσέλι παρέμεινε στη 

βίλα των Μεδίκων μέχρι το 1815, οπότε και μεταφέρθηκε στην 

Πινακοθήκη Ουφίτσι στη Φλωρεντία. Εκεί εκτέθηκε σε μια 

σχετικά υποβαθμισμένη θέση, μέχρι το 1919 όταν επαναξιολο-

γήθηκε και τοποθετήθηκε σε μία από τις κεντρικές αίθουσες 

της Πινακοθήκης όπου και βρίσκεται μέχρι σήμερα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
* Όσον αφορά στη χρήση των φυλακτών, ο Φιτσίνο – σχολιάζοντας αποσπάσματα του 
Πλωτίνου για την έλξη και τοποθέτηση ενεργειών των θείων όντων σε αγάλματα και 
ναούς– εξηγεί ότι αυτή μας επιτρέπει να έχουμε μια βαθιά κατανόηση της φύσης του 

Όλου και το πώς οι αντανακλάσεις των Θείων Ιδεών κατεβαίνουν στον εκδηλωμένο 
κόσμο μας. Ο Άνθρωπος – Μάγος είναι αυτός που με την βαθιά του γνώση της χρή-
σης των εικόνων μπορεί να διατηρεί ζωντανό ένα «κύκλωμα» που ενώνει τον ανώτε-
ρο Θείο κόσμο, με την Ψυχή του Κόσμου και τον κόσμο των αισθήσεων. Γι αυτό οι αρ-
χαίοι σοφοί, κατασκεύαζαν εικόνες του ουρανού, εικόνες των 48 αστερισμών, των 12 
ζωδιακών αστερισμών, κ.ά. Για τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο μια τέτοια εικόνα εμπε-
ριέχει την αντανάκλαση μιας ουράνιας Ιδέας. Μια αρχαία εικόνα της Ομορφιάς δεν 
ήταν απλά μια αισθητική αναπαράσταση, αλλά κουβαλά μαζί της μια ηχώ, γεύση και 
ουσία της ίδιας της Ιδέας της Ομορφιάς. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβου-
με το πώς οι ουμανιστές της Αναγέννησης αντιλαμβάνονταν τέτοιες εικόνες. Το να 
δημιουργήσεις την αυθεντική εικόνα ενός θεού ή ενός πλανήτη ήταν σα να ανακαλύ-
πτεις το «πραγματικό– κρυμμένο του όνομα». Η ερμητική μαγεία του Φιτσίνο βασί-
ζεται στο πως θα μπορέσεις να καθοδηγήσεις ή να ελέγξεις την είσοδο του πνεύμα-
τος στην ύλη, μέσω ενός τάλισμαν, δηλαδή ενός αντικειμένου στο οποίο έχει μπει και 
έχει αποθηκευτεί το πνεύμα ενός άστρου. Στα τάλισμαν του Φλωρεντίνου φιλοσόφου 
γίνεται χρήση εικόνων θεών όπως π.χ. «Για ευτυχία και σωματική δύναμη, να χρησι-
μοποιείτε την εικόνα μια νεαρής Αφροδίτης, που κρατά μήλα και λουλούδια, ντυμέ-
νη σε λευκά και κίτρινα». 
Μας συμβουλεύει ότι τέτοιες ταλισμανικές εικόνες δεν πρέπει να τις κοιτάζουμε μόνο 
αλλά να τις θυμόμαστε και να αντανακλώνται μέσα μας. Αυτός που ξαπλωμένος στο 
κρεβάτι του, κοιτάζει μια εικόνα του κόσμου -που είναι ζωγραφισμένη στο ταβάνι του 
υπνοδωματίου – και αποτυπώνει στη μνήμη του, τόσο αυτήν όσο και τα κυρίαρχα 
χρώματα και πλανήτες, όταν βγαίνει από το σπίτι και συναντά αναρίθμητα ξεχωριστά 
πράγματα, γίνεται ικανός να τα ενοποιήσει μέσω των εικόνων μιας ανώτερης πραγμα-
τικότητας που έχει μέσα του. 
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βιβλιο
παρου
σιαση

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗ 

 Ο Ελεατικός Ενισμός και η Ύστερη Προσωκρατική Σκέψη

Στο παρόν βιβλίο η Πατρίσια Κερντ ερμηνεύει εκ νέου τις απόψεις του Παρμε-

νίδη και μας προσφέρει μια νέα εκδοχή για τη σχέση του με τους προκατόχους και 

τους διαδόχους του. Στην παραδοσιακή ερμηνεία ο Παρμενίδης ισχυρίζεται ότι η 

γένεση, η αλλαγή και η φθορά είναι κάτι που δεν υφίσταται στην πραγματικότη-

τα και ότι υπάρχει μόνο ένα πράγμα. Έτσι απέρριψε ως αδύνατη την επιστημονι-

κή έρευνα των Προσωκρατικών φιλοσόφων. Όμως οι φιλόσοφοι που έδρασαν μετά 

τον Παρμενίδη επιχείρησαν να ερμηνεύσουν τη φυσική αλλαγή και συμπέραναν 

την ύπαρξη πλήθους βασικών οντοτήτων. Έτσι κατά την παραδοσιακή ερμηνεία, οι 

Ύστεροι Προσωκρατικοί είτε αγνόησαν είτε απέρριψαν τις διαπιστώσεις του. Η Πα-

τρίσια Κερντ ισχυρίζεται ότι ο Παρμενίδης ήθελε να αναμορφώσει και όχι να απορ-

ρίψει την επιστημονική έρευνα, και μας προσφέρει μια διαυγή και εναργέστατη αφή-

γηση της μεγάλης επίδρασης που άσκησε στους μετά απ’ αυτόν φιλοσόφους.

Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ

Πίσω από την τεχνητή νοηματική δυσκολία των σωζομένων αποσπασμάτων του Ηράκλειτου, υπάρχει μια διαυ-

γής εικόνα και μια καθαρή φιλοσοφική ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και ύπαρξης. Αυτή η διφορούμενη 

γλώσσα δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ένας κομψός τρόπος για να παρουσιαστεί σφαιρικά κάθε φιλοσοφική έννοια, 

έτσι ώστε να μπορεί κανείς, με όχημα την αναλυτική σκέψη, να αντιλαμβάνεται από όλες τις οπτικές γωνίες την ου-

σία εννοιών, αξιών και συμπεριφορών των ανθρώπων. Έτσι ο «σκοτεινός» φιλόσοφος κάθε άλλο παρά σκοτεινός εί-

ναι. Αντίθετα φωτίζει με τη σφαιρική συλλογιστική του από κάθε πλευρά τις σκοτεινές πτυχές της ανθρώπινης ψυ-

χής. Μια πλήρης έκδοση των αποσπασμάτων του Ηράκλειτου με αναλυτική μετάφραση και σχολιασμό.

 Κυκλοφορούν από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΑΛΙΟΣ, Σόλωνος 136, Τηλ:  2103829339

Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

Μέσα από ποικίλες ιδεολογικές ζυμώσεις γεννήθηκε στον αρχαίο κόσμο και εξελίχθηκε η ιδέα του Θεανθρώπου, 

ενός ενδιάμεσου μεταξύ του Ύψιστου Θεού και των ανθρώπων, που γινόταν αποδέκτης των παρακλήσεων των θνη-

τών και μεσολαβούσε για την ευημερία τους στον Ύψιστο Πατέρα του. Βαθμηδόν η ιδέα του Θεανθρώπου εξελίχθη-

κε σε παντοδύναμη και πολυσχιδή θρησκευτική μορφή ιερού θαυματουργού άνδρα, προφήτη, γιατρού, αστρολόγου, 

φυσιολόγου, βοτανολόγου, ιερέα, που σχετιζόταν άμεσα με τα τελετουργικά και πολιτισμικά δρώμενα. Σταδιακά οι 

υπεράνθρωποι αυτοί ανυψώνονταν στο επίπεδο των θεϊκών θεραπευτών κάθε Κακού, ώσπου στο τέλος ανακηρύ-

χθηκαν σωτήρες των ανθρώπων. Η ιστορία των προσώπων αυτών, ιστορικών ή μυθικών, μέσα από τα οποία πήγαζε 

θεϊκή δύναμη, ξεκινά από την πρωτόγονη εποχή και συνεχίζεται έως τη χριστιανική περίοδο.  

Εκδόσεις Κέδρος, Γ. Γενναδίου 3,  Τηλ.: 2103809712    

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΝΟΗΣΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ένας σύγχρονος ιστορικός, ο Βρετανός Τζάστιν Μαρότσι, διανύει από την αρχή, σήμε-

ρα, το περιπετειώδες δρομολόγιο των Ιστοριών του Ηρόδοτου. Πρόκειται για ταξίδι αυτογνωσί-

ας στους τόπους όπου γράφτηκε η Ιστορία, στην κυριολεξία, αφού χωρίς τον Ηρόδοτο, χωρίς την αρχε-

τυπική καταγραφή εκείνου, μια σειρά γεγονότων δεν θα είχαν τη σημασία που απέκτησαν στον χρόνο. 

Ο συγγραφέας περιηγείται τους ιστορικούς τόπους και τα μνημεία διαβάζοντας τον σύγχρονο κόσμο μας σε αντιπα-

ραβολή με τον ηροδότειο. Αυτό, όμως, που καθιστά υποδειγματικό το βιβλίο του είναι ο τρόπος που ενσωματώνει στη 

ματιά του την αντίστοιχη του αρχαίου ιστορικού: η αχαλίνωτη φαντασία, το υποδόριο χιούμορ, η πολιτική φρόνηση και 

η ανεκτική ματιά απέναντι σε κάθε διαφορετικότητα, όλα συστατικά στοιχεία της ηροδότειας γραφής, εμπνέουν εντυ-

πωσιακά το κείμενό του. Μια περιήγηση στο παρόν του παρηκμασμένου Δυτικού κόσμου με οδηγό τον σοφό Ηρόδοτο. 

Εκδόσεις Τόπος, Πλαπούτα 2 & Καλλιδρομίου, Αθήνα, Τηλ.: 210 8222835
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Διαβάζοντας αρχικά τον τίτλο  αυτού του άρθρου 

σαφώς πολλοί θα ανακαλέσουν από τη μνή-

μη τους σκηνές από κινηματογραφικές ταινίες, 

που άφησαν ανεξίτηλες εικόνες με το προσωπικό 

τους χορευτικό στυλ στο κινηματογραφικό στερέωμα.

Ποιος δεν έχει δει  τους αξέχαστους ερωτικούς χορούς, 

όπως  το Mambo  «Time of my life»  στην ταινία «Dirty 

dancing», ή  τα αξέχαστα Tango στο «Άρωμα γυναίκας» με τον 

Al Pacino  και στο «Take the lead»  με τον Antonio Banderas;

Κινηματογραφικές σκηνές που εξακολουθούν να υμνούν το 

ερωτικό δέσιμο των ζευγαριών μέσα από διαφορετικούς ρυθ-

μούς και κινήσεις που σαγηνεύουν. 

«Έρως ανίκατε μάχαν…» 

Μια από τις πιο γνωστές φράσεις, από την «Αντιγόνη» του 

Σοφοκλή, ωδή στον έρωτα δύο νέων, που είναι γνωστή μέχρι 

σήμερα, ως ένα από τα πιο γνωστά αποσπάσματα της αρχαίας 

ελληνικής τραγωδίας.

Άλλωστε ο Έρωτας ως θέμα είναι απεριόριστο στη φιλοσο-

φία, στην επιστήμη, στην τέχνη. Είναι μία διφυής δύναμη, δη-

μιουργίας, έλξης  και επικοινωνίας που χρειάζεται δύο συμπλη-

ρωματικές οντότητες. Μία υλική και μία πνευματική, που εναρ-

μονίζονται ως όψεις της ίδιας πραγματικότητας. 

Ο Παρμενίδης  στο έργο του «Περί Φύσεως»  ανέφερε: «Θε-

ώρησε τον Έρωτα ως τον πρώτιστο μεταξύ των θεών».

 Μέσα στον εντυπωσιακό κόσμο της τέχνης  ο χορός έχει τη 

δική του ξεχωριστή δύναμη. Μία δύναμη που μπορεί να  υπερ-

βαίνει το νόημα των λέξεων. 

Ο χορός δεν είναι μόνο μια μορφή τέχνης, αλλά και ένας 

τρόπος ζωής.

Ο χορός είναι έρωτας και ο Έρωτας χορεύει τη ζωή μας…

Ο Πλάτωνας πίστευε πως ο  χορός είναι ένα δώρο των θεών.

Ο άνθρωπος συμμετέχει στο χορό με ενθουσιασμό και με 

όλο του το είναι, με το  σώμα, τη ψυχή και το πνεύμα. Όταν εί-

μαστε ερωτευμένοι με τη ζωή μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. 

Άλλωστε ο τόπος του χορού  βρίσκεται στην καρδιά του κάθε 

ανθρώπου.

Η συγκίνηση, η χαρά, το δέος  στην ομορφιά ενός τοπί-

ου ή μιας ανθρώπινης ύπαρξης είναι αφορμές για να μπορούμε  

μέσω της χορευτικής έκφρασης, να προσφέρουμε,  να επικοι-

νωνήσουμε, να μεταβιβάσουμε  πέρα από το λόγο με μία άλλη 

Ο Έρωτας στο Χορό

Ο χορός που παρακινείται από τον έρωτα δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο του 
ανθρώπου, αλλά ένα κομμάτι αυτής της απέραντης δημιουργίας.

Κείμενο:  Χάρης Κληματσίδας, xklimatsidas@filosofikilithos.website
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μορφή επικοινωνίας, αναζητώντας να καταστήσουμε ορατό 

εκείνο που είναι «αόρατο».

Εξάλλου, το ίδιο το ανθρώπινο σώμα συνιστά μια δυναμι-

κή ενός διαρκούς ρυθμού. Για παράδειγμα οι  χτύποι της καρ-

διάς,  η αναπνοή, η αναδόμηση των κυττάρων στο σώμα, ο τρό-

πος με τον οποίο κινούμαστε, που επικοινωνούμε  όλα υποδη-

λώνουν μέσα μας μια συνεχόμενη κίνηση με την παρουσία του 

ρυθμού και της αρμονίας.

Όμως ο  χορός που παρακινείται από τον έρωτα δεν είναι 

αποκλειστικό προνόμιο του ανθρώπου, αλλά ένα κομμάτι αυ-

τής της απέραντης δημιουργίας.

Είναι ένας «πυκνωτής ενέργειας» που ενώνει  και γονιμο-

ποιεί τις δυνάμεις της φύσης*1.

Είναι εξαιρετικά όμορφο να δούμε τον ερωτικό χορό που 

μας αποκαλύπτεται μέσα από τα διάφανα πέπλα του εκδηλω-

μένου κόσμου μας:

Ο χορός υπάρχει παντού στη Φύση, από τη Γη μέχρι τον 

έναστρο ουρανό και είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της αρχέ-

γονης ερωτικής πράξης.

Αρκεί να έχουμε το χρόνο και τη διάθεση να τον παρατη-

ρήσουμε. 

Για παράδειγμα στο φυτικό βασίλειο, οι κινήσεις των ριζών 

ενός δέντρου που γονιμοποιούν τη γη, είναι κινήσεις που θα 

προβάλλουν τους καρπούς της ζωής και την ομορφιά του κό-

σμου. Τα κλαδιά επίσης συμμετέχουν, χορεύοντας τον κύκλο 

της ζωής και της εξέλιξης. Αυτή η ποικιλομορφία των διαφορε-

τικών ειδών και χρωμάτων, ομορφαίνουν  τον κόσμο μας και το 

εύοσμο άρωμά τους διαχέεται μέχρι τον ουρανό!

Επίσης στο ζωικό βασίλειο όλα τα έμβια πλάσματα από τα 

έντομα, τα ερπετά, τα ψάρια, τα πτηνά, μέχρι τα θηλαστικά, 

εκδηλώνουν πλήθος τελετουργικών χορευτικών κινήσεων, που 

σχετίζονται με τις σημαντικότερες λειτουργίες για την εξέλιξή 

τους, όπως είναι η αναπαραγωγή*2. 

Ο Λουκιανός ο Σαμοσατεύς ως συγγραφέας στην αρχαία 

εποχή, οραματιζόταν τον «εν αρχή» έρωτα κι έγραφε: «Ο χο-

ρός γεννήθηκε στην αρχή όλων των πραγμάτων. Γνώρισε το 

φως της ημέρας μαζί με τον Έρωτα, διότι αυτός ο πρώτος χο-

ρός εμφανίζεται στην καρδιά των αστερισμών, στην κίνηση των 

πλανητών και των αστεριών, στις καμπύλες και τις τροχιές που 

γράφουν στο στερέωμα και στην αρμονική τους τάξη», ενώ πα-

ρομοίως και  ο Δάντης στη Θεία Κωμωδία αναφέρει πως: «Ο 

Έρωτας είναι που κινεί τον ουρανό και τα άστρα».

Είναι βέβαιο πως μέσα στο σύμπαν συντελείται  ένας ιδιαί-

τερος χορός που έχει κίνηση και ρυθμό. Οι πλανήτες, τα άστρα 

και οι γαλαξίες «χορεύουν» με  ρυθμικές και αρμονικές κινήσεις 

μέσα σε έναν απέραντο ωκεανό ζωής.

Ζούμε κι αναπνέουμε σ’ έναν πλανήτη που έχει το δικό του 

ρυθμό και τις δικές τους κινήσεις μέσα στον κοσμικό χορό του 

ηλιακού συστήματος και του γαλαξία.

Όλες αυτές οι διαφορετικές κινήσεις και οι διαφορετικοί  

ρυθμοί μας δείχνουν πως ο έρωτας χορεύει τη δημιουργία των 

μορφών και η ζωή μας είναι μικρό κομμάτι ενός μεγάλου χο-

ρού.

Ένας ερωτικός χορός άλλες φορές παράξενος, σαγηνευτι-

κός, αινιγματικός, μυστηριώδης με πολλές και διαφορετικές 

αποχρώσεις.

Ένας ερωτικός χορός που μας δίνεται η ευκαιρία να τον 

γνωρίσουμε,  να τον χαρούμε, γιατί αξίζει να δοκιμάσουμε να 

χορεύουμε τη ζωή …

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:
1 Έστησ’ ο Έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη,
Κι η φύσις ηύρε την καλή και τη γλυκιά της ώρα,
Και μες στη σκιά που φούντωσε και κλει δροσιές και μόσχους
Ανάκουστος κιλαϊδισμός και λιποθυμισμένος.
Νερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα,
Χύνονται μες την άβυσσο τη μοσχοβολισμένη,
Και παίρνουνε το μόσχο της, κι αφήνουν τη δροσιά τους,
Κι ούλα στον ήλιο δείχνοντας τα πλούτια της πηγής τους,..

(ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ Γ΄, Απόσπασμα 6, Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ)

2 Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο ερωτικός χορός των γερανών με φιγούρες που 
μοιάζουν με εκείνες του μπαλέτου,  ενώνοντας τα κεφάλια τους σε ένα σύνολο εξαι-
ρετικά όμορφο και εντυπωσιακό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
1) Ο Χορός στη ζωή – Ροζέ Γκαρωντύ Μετάφραση Μαρία Τσούτσουρα         
     Εκδόσεις Ηριδανός
2) Ο Έρως στη ζωή των Αρχαίων Ελλήνων -  Μετάφραση Γεώργιος Καραγιάννης       
    Εκδόσεις Ζήτρος
3)  Ορφέως Ύμνοι Μετάφραση Μαγγίνας Σπύρος, Εκδόσεις Ιδεοθέατρον,                    
     Αθήνα 2000 
4) Η Επιστήμη των Δονήσεων, Π. Γράβιγγερ,  Εκδόσεις Ιδεοθέατρον – Διμελή,     
    Αθήνα 1999.
5)  Χορός και Αρχαία Ελλάδα, Άλκης Ράφτης – ‘Aννα Λάζου,                                                
     Εκδόσεις Τρόπος Ζωής
6) Ιστορία του Χορού – Ρίτσαρντ Κράους Μετάφραση Γιώργος Σιδηρόπουλος  
     Εκδόσεις Νεφέλη 1980

Διαδίκτυο
http://www.mixanitouxronou.gr/eros-anikate-machano-imnos-ston-anikito-theo-
apo-tin-antigoni-tou-sofokli-pou/
http://www.e-zine.gr/modules.php?name=News&file=print&sid=174

Ο  έ ρ ω τ α ς  σ τ ο ν  χ ο ρ ό
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Πολλοί φιλόσοφοι, ψυχο-

λόγοι, ποιητές και επι-

στήμονες έχουν επιχει-

ρήσει να απαντήσουν τι 

ακριβώς είναι ο έρωτας και έχουν προ-

σπαθήσει να τον ορίσουν. «Όποιος δεν 

έχει συναντήσει τον έρωτα δεν έχει κα-

νέναν συναντήσει» αναφέρει μια Χιλι-

ανή παροιμία. Αρκετά πιο βόρεια, στη 

Σουηδία, λένε πως «μια ζωή δίχως έρωτα 

είναι μια χρονιά δίχως καλοκαίρι». Στο 

ίδιο ακριβώς κλίμα και ο Βίκτωρ Ουγκώ 

παρομοιάζει τη ζωή με ένα λουλούδι και 

τον έρωτα με το μέλι του. Αλλά τι είναι 

στ’ αλήθεια ο έρωτας; 

Για τον περισσότερο κόσμο ο έρω-

τας ταυτίζεται με το ίδιο το νόημα της 

ζωής. Είναι ίσως το ισχυρότερο συναί-

σθημα έλξης μεταξύ δύο προσώπων. Για 

άλλους είναι απλά μια διαδικασία προ-

κειμένου να επιτευχθεί η αναπαραγωγή 

και η διαιώνιση των ειδών και μη έχο-

ντας τίποτα το πνευματικό, στοχεύει 

απλά στην ηδονή και την τεκνοποίηση. 

Τέλος μια άλλη κατηγορία ανθρώπων, 

πιο ρομαντικών, ταυτίζει τον έρωτα με 

έναν μικρό θεό, κύριο υπεύθυνο για την 

αγάπη, την αλληλεγγύη και την ένωση 

μεταξύ των ανθρώπων. Στην αρχαία Ελ-

λάδα για παράδειγμα ο έρωτας θεωρού-

νταν από πολλούς ο ίδιος «ο αρχιτέκτο-

νας του σύμπαντος». 

Αν μελετήσουμε τον έρωτα από την 

επιστημονική πλευρά, θα τον αναλύ-

σουμε με τη βοήθεια από μια σειρά ορ-

μονών και χημικών ουσιών. Σε πρώτη 

φάση, οι σεξουαλικές ορμόνες της τε-

στοστερόνης και του οιστρογόνου εί-

ναι υπεύθυνες για την σεξουαλική επι-

θυμία. Όταν ερωτευόμαστε, μια ομάδα 

από νευροδιαβιβαστές όπως η ντοπα-

μίνη και η αδρεναλίνη, είναι αυτή που 

μας κάνει να τρελαινόμαστε και να μην 

μπορούμε να σκεφτούμε τίποτε άλλο. 

Τέλος, ορμόνες που παράγονται από 

το νευρικό μας σύστημα κατά τη διάρ-

κεια της σεξουαλικής πράξης, παράγουν 

το αίσθημα της δέσμευσης και οδηγούν 

στην επιθυμία για μακροχρόνιες σχέ-

σεις. Οι ίδιες ορμόνες είναι αυτές που 

βοηθάνε το γυναικείο στήθος να παρά-

γει γάλα και δημιουργούν τον ισχυρό 

δεσμό μεταξύ μητέρας και παιδιού. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν εύκολα ότι 

υπάρχει ένας καλοφτιαγμένος φυσι-

κός μηχανισμός που εξασφαλίζει την δι-

αιώνιση της ζωής, μέσα από το κυνήγι 

της αγάπης. Η επιστημονική προσέγ-

γιση εξηγεί δηλαδή πως ο οργανισμός 

μας είναι έτσι φτιαγμένος ώστε οι άν-

θρωποι, να ερωτεύονται, να συνάπτουν 

σχέσεις και να δημιουργούν οικογένει-

ες. Όπως ορθά αναφέρει και ο Βίλχελμ 

Ράιχ, γνωστός ψυχαναλυτής του 20ου 

αιώνα, «έρωτας, είναι το σύνολο των εν-

στίκτων, των καταστάσεων και των λει-

τουργιών, που συντηρούν τη ζωή, και 

την κάνουν ολοένα και πιο όμορφη». 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από 

ΕΡΩΤΑΣ 
& 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Κείμενο:  Ορέστης Παππάς, opappas@filosofikilithos.website
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την αρχή και ας δούμε πως έχει αντιμε-

τωπιστεί το φαινόμενο από την πλευρά 

της θρησκείας. Από τα αρχαία χρόνια τα 

διάφορα θρησκευτικά δόγματα και τα 

εκκλησιαστικά ιερατεία έχουν δαιμονο-

ποιήσει τον έρωτα, ταυτίζοντας τον με 

την αμαρτία. Στα πλαίσια της ανάπτυ-

ξης  της πνευματικότητας, εναντιώνο-

νται στις σαρκικές απολαύσεις και αντι-

προτάσουν τον λιτό και ασκητικό βίο. 

Σε όλες τις λεγόμενες αβρααμικές θρη-

σκείες, το Χριστιανισμό, τον Ιουδαϊσμό 

και τον Ισλαμισμό, η λαγνεία και η μοι-

χεία θεωρούνται δύο από τα πολύ βασι-

κά αμαρτήματα που μπορεί να υποπέσει 

κανείς. 

Παρατηρείται γενικά μια διάκριση 

των ανθρώπων ανάλογα με το βαθμό 

της πίστης τους. Ο απλός λαός καλείται 

να αποβάλει από τη ζωή του τον προγα-

μιαίο έρωτα, ενώ οι μοναχοί, όπως προ-

δηλώνει και το όνομά τους, καλούνται 

να πάρουν όρκους πλήρης σεξουαλικής 

αποχής. Όλη αυτή η δαιμονοποίηση του 

φαινομένου είναι ένας από τους λόγους 

που έχει απομακρυνθεί η νεολαία από 

τους κόλπους της θρησκείας και που οι 

ιδέες αυτές ακμάζουν μόνο στα συντη-

ρητικά ακροατήρια της κοινωνίας. 

Στον αντίποδα, όταν ο έρωτας εντά-

χθηκε ως βασικός ιδεολογικός πυλώνας 

σε διάφορες πολιτικές αναλύσεις και κι-

νήματα, κινήθηκε σε πολύ προοδευτικά 

και ηδονιστικά μονοπάτια. Αντιπροσω-

πευτικά παραδείγματα είναι τα κινήμα-

τα του φεμινισμού, των χίπις και άλλα 

αντίστοιχα κινήματα του περασμένου 

αιώνα, που προώθησαν την «ιδεολογία 

της αγάπης», τη χειραφέτηση της γυναί-

κας και τη σεξουαλική απελευθέρωση. 

Όταν η ατίθαση γενιά του ‘60 ενα-

ντιώθηκε στο πόλεμο και τη βία της 

εποχής στην προσπάθεια της να προ-

ωθήσει ένα μήνυμα αγάπης και ειρή-

νης, γέννησε το σύνθημα «make love 

not war» (κάνε έρωτα και όχι πόλεμο). 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια οι νέοι με τα 

μακριά μαλλιά και τα πολύχρωμα ρού-

χα, παντρεύοντας τις πολιτικές τους ιδέ-

ες, την ροκ μουσική και την ηδονιστι-

κή φιλοσοφία, γέννησαν το άλλο αντί-

στοιχο σύνθημα της εποχής, «sex drugs 

RnR» (σεξ, ναρκωτικά και ροκ εν’ ρολ). 

Εύκολα λοιπόν η νεολαία οδηγή-

θηκε στο άλλο άκρο, όπου η σεξουαλι-

κή επανάσταση οδήγησε στον υλισμό. Η 

νέα ψυχολογία και τα γραπτά της επο-

χής προώθησαν την αντίληψη «να κά-

νεις έρωτα, με όποιον θέλεις, όπως θέ-

λεις και όπου θέλεις, αρκεί να θες» και 

οδήγησαν σε πειραματισμούς χωρίς τύ-

ψεις ή ζήλιες. Συνεπώς, φαινόμενα όπως 

η ομοφυλοφιλία, το σεξ σε δημόσιους 

χώρους ή τα σεξουαλικά όργια ήταν ιδι-

αίτερα διαδομένα στις χίπικες κοινότη-

τες και έχοντας ξεφύγει από το επίπεδο 

της επιλογής, έτειναν να εγκαθιδρυθούν 

στις συνήθειες της νεολαίας ως μόδα. 

Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει 

είναι αν η πνευματικότητα ή η ιδεολογία 

της αγάπης συνεπάγεται αυτόματα συ-

ντηρητισμό ή υλισμό αντίστοιχα. Αν η 

απάντηση δοθεί κάτω από ένα φιλοσο-

φικό πρίσμα προφανώς θα είναι αρνη-

τική. Ακολουθώντας το «Μέτρον» του 

Αριστοτέλη ή τη «Μέση Οδό» του Κομ-

φούκιου, όλα μπορούν και πρέπει να συ-

νυπάρχουν. Όλοι δηλαδή πρέπει να ακο-

λουθήσουμε για χάριν της εξέλιξης, ένα 

πνευματικό μονοπάτι, πρέπει να τρέ-

φουμε αγάπη για το κάθε πλάσμα της 

φύσης, αλλά και να ερωτευθούμε και να 

όταν ο έρωτας εντάχθηκε ως 
βασικός ιδεολογικός πυλώνας σε 
διάφορες πολιτικές αναλύσεις και 
κινήματα, κινήθηκε σε πολύ προ-
οδευτικά και ηδονιστικά μονο-
πάτια. Αντιπροσωπευτικά παρα-
δείγματα είναι τα κινήματα του 
φεμινισμού, των χίπις και άλλα 
αντίστοιχα κινήματα του περα-
σμένου αιώνα.

γνωρίσουμε τη ζωή στο έπακρο. 

Όταν ένας προσκυνητής πήγε να 

ρωτήσει κάποιον σοφό για να του δείξει 

το δρόμο των Σούφι, ο σοφός του έδω-

σε την εξής συμβουλή: «Αν το μονοπάτι 

της αγάπης ποτέ δεν έχεις πάρει, πήγαι-
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νε κι ερωτεύσου. Μετά, έλα πάλι». 

Για πολλούς φιλοσόφους ο έρωτας θεωρείται η κινητήρια 

δύναμη της ζωής. Αυτό μεταφράζεται στην ατομική εξέλιξη 

που βιώνει ένα ζευγάρι προκειμένου να συμβιώσει και να ζήσει 

αρμονικά. Άμεση προϋπόθεση μιας υγιούς σχέσης, για παρά-

δειγμα, είναι η ανεκτικότητα. Ο Χόρχε Μπουκάι δηλώνει πως 

«Έρωτας είναι η ανιδιοτελής προσπάθεια να δημιουργήσεις 

χώρο στον άλλο για να είναι όπως θέλει να είναι». 

Αλλά κάλλιστα μεταφράζεται και σε έρωτα με την ίδια τη 

ζωή! Ο Πλάτωνας για παράδειγμα θεωρεί ότι ο έρωτας είναι μια 

θεία τρέλα και μια ακατανίκητη επιθυμία να συμπορευτούμε με 

τους Θεούς. Σε ένα από τα έργα του, το «Συμπόσιο» μια γυναί-

κα, η Διοτίμα, εξηγεί ότι ο έρωτας εκφράζει την επιθυμία και 

την ανάγκη μας να κατακτήσουμε την αιωνιότητα. Επιπρόσθε-

τα, ο Πλωτίνος μας λέει πως «ο δρόμος του εραστή» είναι ένας 

από τους δρόμους κατάκτησης της σοφίας.

Ας απαρνηθούμε λοιπόν τις ακραίες επιλογές και ας ερω-

τευθούμε τη ζωή! Από τη μια, η σεξουαλική πράξη δεν είναι 

ούτε αμαρτία ούτε ταμπού. Αλλά από την άλλη, η προσκόλ-

ληση στην ικανοποίηση των ενστίκτων μας καθιστά ανελεύθε-

ρους δούλους των ενστίκτων μας. 

Όταν ο έρωτας παντρεύεται με τη φιλοσοφία όλα ξαφνικά 

έχουν νόημα! Γεννιέται ποίηση και τέχνη, γεννιέται ενθουσια-

σμός για έρευνα και γνώση, γεννιέται χαρά για εργασία, γεν-

νιέται ουσιαστικά η ίδια η θεά της αγάπης. Αγάπη.  Μια απ’ τις 

πιο χρησιμοποιημένες λέξεις των ημερών μας και ταυτόχρονα 

ένα από τα λιγότερο βιωμένα συναισθήματα… 

Μια φιλόσοφος των καιρών μας, η Delia Steinberg Guzman, 

μας λέει πως η αγάπη είναι το αριστότερο των συναισθημάτων. 

Ότι είναι πέρα και πάνω από την ηδονή και τον πόνο και πως 

όταν μπορεί να βιωθεί πραγματικά, είναι η καλύτερη μορφή 

εμπειρίας. 

«Αγάπη είναι μια βαθιά ανάγκη ένωσης με εκείνο που μας 

λείπει». Η αγάπη μας αναγκάζει να αναζητήσουμε αυτό που 

μας λείπει, αυτό που μας χρειάζεται, ώστε να επέλθει η πλη-

ρότητα. Με άλλα λόγια, όπως μας λέει ο μικρός πρίγκιπας στο 

αριστούργημα του Saint-Exupery: «Αγάπη δεν σημαίνει να κοι-

τάζονται δύο άνθρωποι στα μάτια, αλλά να βλέπουν προς την 

ίδια κατεύθυνση».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Βιβλίο: Παιχνίδια στον Καθρέπτη, συγγραφέας: Delia S. Guzman, εκδόσεις: Νέα 
Ακρόπολη 1993
• Βιβλίο: Hippie - Tα παιδιά των λουλουδιών, συγγραφέας: Barry Miles, εκδόσεις: 
Ψυχογιός 2003
• Βιβλίο: 999 μαργαριτάρια της ανθρώπινης σκέψης, συγγραφέας: Γ. Στάμκος, εκδό-
σεις: Άγνωστο 2010
• Διαδικτυακό Άρθρο: Τα στάδια και η επιστημονική εξήγηση του έρωτα http://
www.brainyrumors.gr/stagesoflovescience.html#.VsYhIrSLTIU)
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Η θεά σαστισμένη παρα-

τηρεί το μικρό Έρωτα. 

Ο καιρός περνά κι εκεί-

νος δεν μεγαλώνει πα-

ραμένοντας στο μέγεθος που είχε, όταν 

γεννήθηκε. Η θεά Θέμιδα προτίθεται να 

την βοηθήσει: 

«Αφροδίτη, πρέπει να κατανοήσεις 

τη φύση του παιδιού σου. Ο Έρωτας 

μπορεί να γεννηθεί μόνος του, αλλά δεν 

μπορεί να αναπτυχθεί μόνος του.  Χρει-

άζεται έναν αδερφό, τον Αντέρωτα. Τα 

δύο αδέρφια θα έχουν την ίδια φύση και 

η ανάπτυξή τους θα είναι αλληλοεξαρ-

τώμενη. Όσο θα είναι μαζί, θα αναπτύσ-

σονται. Εάν είτε ο ένας είτε ο άλλος μεί-

νει μόνος, και οι δύο θα χαθούν.»

Αυτή είναι μια εκδοχή του μύθου(1) 

για τη γέννηση του Αντέρωτα, που  

έφτασε σε μάς μέσω του φιλοσόφου Θε-

μίστιου(2) (317μ.Χ. – 388 μ.Χ.) από την 

Παφλαγονία.

Άγνωστος στους περισσότερους αν-

θρώπους ο Αντέρωτας είναι γιος της 

θεάς Αφροδίτης και του θεού Άρη, ο μι-

κρός αδερφός του Έρωτα!

Το γεγονός πως δεν τον έχουμε 

ακουστά δεν σημαίνει και πως δεν τον 

βλέπουμε. Στην τέχνη ειδικά το πιο πι-

θανό είναι να τον ταυτίζουμε με τον θεό 

Έρωτα, μιας και οι παραστάσεις τους εί-

ναι ταιριαστές με κάποιες μικρές διαφο-

ρές.

Λιγοστά, δυσδιάκριτα αλλά και 

αντιφατικά  είναι τα στοιχεία που έχου-

με για τον Αντέρωτα. Εκτός από τον Θε-

μίστιο, αναφορά για τον Αντέρωτα θα 

βρούμε στον περιηγητή Παυσανία(3), 

που επισκέφτηκε την πόλη των Αθηνών 

το 145 μ.Χ. και μάς εξιστορεί μια ιστο-

ρία από την αρχαία Αθήνα. Μάς λέει για 

ένα βωμό αφιερωμένο στον Αντέρωτα, 

που βρισκόταν στη βόρεια πλευρά της 

ακρόπολης των Αθηνών. Λέγεται πως 

ο Αθηναίος Μέλης απέρριψε τον έρω-

τα του μετοίκου Τιμαγόρα προκαλώ-

ντας  τον να πηδήξει από το υψηλότερο 

σημείο του βράχου. Ο Τιμαγόρας απο-

φασισμένος, θέλοντας να τον ευχαρι-

στήσει, έδωσε τέλος στη ζωή του μ’ αυ-

τόν τον τρόπο ικανοποιώντας το αίτημα 

του Μέλη. Ο Μέλης, όταν τον είδε νε-

κρό, μετάνιωσε και μην αντέχοντας την 

οδύνη που του προκάλεσε αυτό το γε-

γονός, τον ακολούθησε και  αυτοκτόνη-

σε με τον ίδιο τρόπο, πηδώντας δηλαδή 

κι αυτός από το βράχο. Έτσι από εκείνη 

ΑΝΤΕΡΩΣ
ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

Άγνωστος στους περισσότερους ανθρώπους ο Αντέρωτας είναι γιος της θεάς Αφροδίτης και του 
θεού Άρη, ο μικρός αδερφός του Έρωτα! Λιγοστά, δυσδιάκριτα αλλά και αντιφατικά  είναι τα 

στοιχεία που έχουμε για αυτόν

Κείμενο:  Γιάννης Πέρρος, gperros@filosofikilithos.website
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τη στιγμή οι μέτοικοι των Αθηνών λά-

τρευαν σ’ εκείνο το σημείο ως Αντέρωτα 

το  πνεύμα που πήρε εκδίκηση για τον 

Τιμαγόρα. 

Έναν άλλο βωμό των δύο θεών,  μας 

αναφέρει πάλι ο Παυσανίας, τον οποίο 

είδε στην Ήλιδα αυτήν τη φορά. Σε μια 

παλαίστρα της πόλης απεικονίζεται ο 

Έρωτας να κρατά κλαδί από φοίνικα, το 

οποίο προσπαθεί να αποσπάσει ο Αντέ-

ρωτας.(4) Σ’ αυτήν την περίπτωση, δια-

κρίνουμε μια άλλη διάσταση του θεού. 

Εδώ ο Αντέρωτας προσπαθεί να πάρει τα 

ηνία, τα πρωτεία από τον Έρωτα. Αντιτί-

θεται του Έρωτα ενώ στην προηγούμενη 

ιστορία θα μπορούσαμε να πούμε πως οι 

δύο θεοί συμπληρώνονται συνδεόμενοι 

και εξαρτώμενοι. Ή αλλιώς, ότι ο Έρω-

τας εκφράζεται μέσω του Τιμαγόρα και 

ο Αντέρωτας μέσω του Μέλη.

Επίσης, ο φιλόσοφος Ευνάπιος (346 

μ.Χ. – 414 μ.Χ.) στο έργο του «Βίοι φι-

λοσόφων και σοφιστών», που έγραψε το 

396 μ.Χ., στη βιογραφία του για το  νεο-

πλατωνικό φιλόσοφο Ιάμβλιχο (250 μ.Χ 

– 330 μ.Χ.) μάς αναφέρει ένα περιστα-

τικό που έλαβε χώρα στα Γάδαρα, μια 

πόλη της σημερινής Ιορδανίας, η οποία 

ήταν φημισμένη για τα θερμά λουτρά 

της. Εκεί συνήθιζε να πηγαίνει τα κα-

λοκαίρια ο Ιάμβλιχος με τους μαθητές 

του. Οι μαθητές ζητούσαν από τον Ιάμ-

βλιχο να τους δείξει τις «μαγικές» δυνά-

μεις του, ώσπου μια μέρα, μην αντέχο-

ντας άλλο την επιμονή τους, αποφάσι-

σε να τους κάνει τη χάρη. Δύο από τις 

θερμές πηγές που υπήρχαν στα Γάδα-

ρα, σύμφωνα με τους ντόπιους, είχαν τα 

ονόματα Έρως και Αντέρως, αντίστοιχα. 

Καθώς ο Ιάμβλιχος καθόταν στην άκρη 

της μιας πηγής, άγγιξε τα νερά της κά-

νοντας ταυτόχρονα μια επίκληση, και 

από τα βάθη της  αναδύθηκε ένα νεα-

ρό αγόρι με λευκό δέρμα, χρυσά μαλ-

λιά, μετρίου αναστήματος και με σώμα 

που έλαμπε. Κατόπιν ο Ιάμβλιχος και οι 

μαθητές του πήγαν στην άλλη πηγή. Ο 

δάσκαλος άγγιξε πάλι τα νερά της πη-

γής, έκανε μια επίκληση και εμφανίστη-

κε ένας άλλος Έρωτας όμοιος σε όλα με 

τον πρώτο με εξαίρεση τα μαλλιά του, 

που ήταν πιο σκουρόχρωμα.

Ο Ρωμαίος Κικέρωνας (106 π.Χ. – 

43 π.Χ.) στην πραγματεία του «Περί 

της φύσεως των θεών» δίνει για πρώ-

τη φορά στον Έρωτα και τον Αντέρωτα 

τη θέση τους στο γενεαλογικό δέντρο 

των θεών.(5) Καταγράφει ως γονείς του 

Αντέρωτα τη Venus και το Mars ενώ για 

τον αδερφό του, Έρωτα, τη Venus και το 

Mercury.

Τέλος, ο Έλληνας φιλόσοφος Πλά-

τωνας (427 π.Χ – 347 π.Χ.) στο έργο του 

«Φαίδρος»(6) αναφέρει τον Αντέρω-

τα, όχι απαραίτητα ως θεό αλλά  πιθα-

νώς ως το πάθος του εραστή που αντα-

ποκρίνεται. 

Ένα σημείο που θα πρέπει να προ-

σέξουμε, είναι η ερμηνεία του αρχαιοελ-

ληνικού προθέματος  -αντ που σημαίνει 

-ισοδύναμο με - και όχι -σε αντίθεση με 

-(ερμηνεία που δόθηκε εκ των υστέρων 

από τους Λατίνους στοχαστές).

Ποιος είναι λοιπόν ο Αντέρωτας;

Αυτός ο μικρός θεός με τα μαύρα 

μαλλιά και τα βέλη του χιλιάδες χρό-

νια τώρα προκαλεί το νου και τις καρ-

διές των ανθρώπων. Άλλοτε είναι η σκιά 

του Έρωτα, άλλοτε το πάθος του ερα-

στή και άλλοτε η εκδίκησή του. Ή μή-

πως είναι αυτός που συνομιλεί μα κι αυ-

τός που μάχεται, παίζει, γελάει συγκρί-

νει και φοβάται; 

Έρως και Αντέρως. 

Σαν φως, σαν σκοτάδι.

Μπορούμε ν’ αναγνωρίσουμε τον 

έναν χωρίς τον άλλον;

Ο Αντέρωτας θα είναι πάντα δίπλα 

στον αδερφό του, τον Έρωτα. Μπορεί 

να τον καταβαραθρώνει ή να τον ενδυ-

ναμώνει, να βάζει δοκιμασίες και να τον 

ωριμάζει... 

Τότε ίσως οι εραστές ν’ ανοίγουν τα 

φτερά τους και να πετούν ελεύθεροι....

         
 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(1) Themistius, Orations 24, An Exhortation to the 
Nicomedians
(2) Θεμίστιος (317μ.Χ – 388μ.Χ) από την Παφλαγο-
νία, μια περιοχή νότια της Μαύρης Θάλασσας. Το με-
γαλύτερο μέρος της ζωής του το έζησε στην Κωνστα-
ντινούπολη. Ο Θεμίστιος ήταν φιλόσοφος ρήτορας 
και πολιτικός,  αν και δεν ήταν χριστιανός είχε την εύ-
νοια των  αυτοκρατόρων όπως του Κωνστάντιου Β΄, 
του Θεοδοσίου Α΄ αλλά και του Ιουλιανού.
(3) Παυσανίας, Ελλάδος περιηγήσεις, Αττικά 30
(4) Ένα αντίστοιχο ανάγλυφο υπάρχει στο αρχαιολο-
γικό μουσείο της Νάπολη στην Ιταλία εικ. 4
(5) Anteros: A forgotten myth by Craig E. Stephenson
(6) Πλάτωνος Φαίδρος 255c-d

Βάζο με τον Αντέρωτα αριστε-
ρά, με τα μαύρα μαλλιά και τον Έρω-
τα δεξιά. 470 π.Χ. Μουσείο Schoss 
Fasanerie, Γερμανία
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ΑΓΙΟΣ 
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 
VS 
ΑΓΙΟΣ 
ΥΑΚΙΝΘΟΣ

Μπορεί σε όλο τον δυ-

τικό κόσμο να γιορ-

τάζουν στις 14 Φλε-

βάρη τον έρωτα στο 

όνομα του ρωμαιοκαθολικού Αγίου Βα-

λεντίνου, αλλά στην Κρήτη και σε άλλα 

μέρη της Ελλάδας έχουν τον δικό τους 

αντίστοιχο άγιο: τον Άγιο Υάκινθο, τον 

Άγιο “της αγάπης”, όπως τον αποκαλούν 

και που γιορτάζει στις 3 Ιουλίου.

Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου αρ-

χικά δεν είχε καμία σχέση με τον έρωτα. 

Αντικατέστησε τη λαϊκή γιορτή της γο-

νιμότητας την οποία ο Πάπας θεωρού-

σε προσβλητική, επειδή οι πιστοί έτρε-

χαν γυμνοί στους δρόμους. 

Στην Αρχαία Ρώμη, από τη 13η μέ-

χρι και την 15η Φεβρουαρίου, γιόρταζαν 

τα Λουπερκάλια, μία ποιμενική γιορτή 

της γονιμότητας. Τα Λουπερκάλια γιορ-

τάζονταν προς τιμήν του Θεού Λούπερ-

κους, προστάτη των βοσκών και της 

γονιμότητας. Πολλοί τον συνέκριναν 

με τον Θεό Πάνα, καθώς οι εορτασμοί 

προς τιμήν του παρουσίαζαν πολλά κοι-

νά στοιχεία. Γιορταζόταν στην ύπαιθρο 

από αγρότες, κτηνοτρόφους και τις κα-

τώτερες κοινωνικές τάξεις. Οι ιερείς θυ-

σίαζαν ζώα, όπως πρόβατα, κατσίκια και 

σκυλιά, που θεωρούσαν ότι είχαν «έντο-

νη σεξουαλική επιθυμία». 

Οι πιστοί έπιναν κρασί που έρεε 

άφθονο και όταν άρχιζαν να μεθούν, 

έβγαζαν τα ρούχα τους, καλύπτονταν 

με τα δέρματα των ζώων που θυσιάστη-

καν και έτρεχαν στους δρόμους. Συνή-

θως, οι γυναίκες έβγαιναν γυμνές και 

γίνονταν στόχος των ανδρών, οι οποίοι 

τις ακουμπούσαν με ραβδιά που τις ευ-

λογούσαν. Έλεγαν πως αν ακουμπούσαν 

μία έγκυο θα είχε εύκολη γέννα, ενώ αν 

ακουμπούσαν μία άτεκνη, θα αποκτού-

σε παιδί. 

Οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις έβλε-

παν υποτιμητικά τη γιορτή και το έξαλ-

Ο Άγιος Υάκινθος ανοίγει παραθύρια
Σμίγει τα στήθια, τα κορμιά, και χτίζει τα γιοφύρια
Ν’ αγαπηθούν οι άνθρωποι, να ομορφύνει ο κόσμος
Ν’ ανθίσει ο βασιλικός, η ρίγανη, κι ο δυόσμος

Αλκίνοος Ιωαννίδης - Ο Άγιος Υάκινθος

Κείμενο:  Ντίνα Μπούλια,  nboulia@filosofikilithos.website
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λο γλέντι στους δρόμους. Ο Πάπας Γε-

λάσιος Α’ τελικά απαγόρευσε να γιορ-

τάζονται τα Λουπερκάλια  και καθιέρω-

σε την 14η Φεβρουαρίου ως τη χριστια-

νική γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Δεν 

ξεκαθάρισε ποιος ήταν ο άγιος που ήθε-

λε να τιμήσει, αλλά πιστεύεται ότι συν-

δύασε τον βίο τριών ανδρών. Ο πρώτος 

Βαλεντίνος αποκεφαλίστηκε από τον 

αυτοκράτορα Κλαύδιο, επειδή πάντρευε 

κρυφά χριστιανούς, ενώ οι άλλοι δύο 

ήταν χριστιανοί που μαρτύρησαν, επει-

δή αρνήθηκαν να αλλαξοπιστήσουν. 

Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου το 

496 δεν είχε καμία σχέση με τον έρω-

τα. Η σύνδεση με την αγάπη προέκυ-

ψε πολύ αργότερα, τον 14ο αιώνα, όταν 

ο Άγγλος συγγραφέας, Τζέφρι Τσόσερ, 

έγραψε σε ένα ποίημά του: «Γιατί αυτή 

ήταν η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, 

όταν κάθε πουλί που μπορεί να φαντα-

στεί ο άνθρωπος έρχεται σε αυτό το μέ-

ρος για να βρει το ταίρι του». Την ίδια 

χρονική περίοδο και άλλοι δημοφιλείς 

συγγραφείς της Αγγλίας και της Ισπανί-

ας αναφέρθηκαν στην γιορτή του Αγίου 

Βαλεντίνου ως μέρα της αγάπης. 

Ο Άγιος έγινε συνώνυμος του έρωτα 

τον 18ο αιώνα, όταν οι ερωτευμένοι άρ-

χισαν να ανταλλάσσουν κάρτες την 14η 

Φεβρουαρίου. Οι κάρτες έγιναν πολύ 

δημοφιλείς στη Βρετανία και σύντομα 

επεκτάθηκαν στην Αμερική. Οι δαιμό-

νιοι Αμερικάνοι επιχειρηματίες αντιλή-

φθηκαν ότι οι κάρτες θα σημείωναν τε-

ράστιες πωλήσεις κι έτσι άρχισαν να τις 

παράγουν μαζικά. Έχουν περάσει πολ-

λές δεκαετίες από τότε, αλλά η γιορ-

τή του Αγίου Βαλεντίνου παραμένει μία 

από τις πιο δημοφιλείς, αλλά και εμπο-

ρικές γιορτές του χρόνου.... 

Ο Άγιος Βαλεντίνος δε μνημονεύε-

ται πουθενά στο ορθόδοξο εορτολόγιο 

και, όπως ήταν φυσικό, η ορθόδοξη Εκ-

κλησία ποτέ δεν τον παραδέχτηκε. «Ο 

άγιος αυτός είναι για μας ανύπαρκτος. 

Είναι μια μυθοπλασία δυτικής προέλευ-

σης», δηλώνουν άνθρωποι της Εκκλησί-

ας. 

Όταν, όμως, ο ξενόφερτος άγιος άρ-

χισε να μπαίνει για τα καλά και στη ζωή 

των Ελλήνων και η ημέρα αυτή να καθι-

ερώνεται και στη χώρα μας ως η ημέρα 

των ερωτευμένων στα τέλη της δεκαετί-

ας του ‘70 με πρωτοβουλία των ανθοπω-

λών, εκπρόσωποι της Εκκλησίας πρότει-

ναν οι Έλληνες ερωτευμένοι να τιμούν 

και να γιορτάζουν αγίους που υπάρχουν 

στο ορθόδοξο εορτολόγιο. Έτσι στις 13 

Φεβρουαρίου τιμάται η μνήμη των Αγί-

ων Αποστόλων Ακύλα και Πρισκίλλης, 

που θεωρούνται προστάτες των ερω-

τευμένων, ενώ υπάρχει και ο Άγιος Υά-

κινθος για τους ερωτευμένους του κα-

λοκαιριού κι όχι μόνο. Έχει προταθεί η 

μνήμη του Αγίου να καθιερωθεί ως η 

γιορτή τους όχι επειδή έχει κάποια ουσι-

αστική σχέση με αυτό που προβάλλεται 

ως ανθρώπινος έρωτας, αλλά με την έν-

νοια του θείου έρωτα, της σφοδρής αγά-

πης προς τον Χριστό.

Ο Άγιος Υάκινθος υπήρξε, σύμφωνα 

με την Ορθόδοξη Εκκλησία, θαλαμηπό-

λος του αυτοκράτορα Τραϊανού, ο οποί-

ος του ζήτησε να απαρνηθεί τον Χρι-

στό. Εκείνος αρνήθηκε και φυλακίστη-

κε 12 χιλιόμετρα νότια από τα Ανώγεια 

της Κρήτης, στην ορεινή περιοχή Φούρ-

νοι, όπου του έδιναν φαγητά ποτισμέ-

να με το αίμα ζώων που είχαν θυσιαστεί 

σε είδωλα (ειδωλόθυτα). Ο Άγιος αρνή-

θηκε το φαγητό επί σαράντα ημέρες και 

τελικά πέθανε από ασιτία το 98 μ.Χ., σε 

ηλικία 20 ετών. 

Οι φρουροί του βρήκαν στο κελί 

του αγγέλους που κρατούσαν λαμπά-

δες να τον στεφανώνουν. Ο αυτοκρά-

τορας Τραϊανός, έδωσε εντολή να πε-

τάξουν το λείψανό του στα θηρία, αλλά 

το φύλασσαν άγγελοι και τα θηρία δεν 

το πείραξαν. Τελικά, το λείψανο τάφηκε  

στην πατρίδα του, την Καισάρεια, από 

έναν συγκλητικό που του ξαναέδωσε το 

φως του.

Η ταύτιση του Αγίου Μάρτυρα Υά-

κινθου με τους ερωτευμένους ξεκίνησε 

από την Κρήτη, όπου ο γνωστός τρα-

γουδοποιός Λουδοβίκος των Ανωγεί-

ων μαζί με ανθρώπους του πνεύματος 

και των γραμμάτων προχώρησαν στην 

ανέγερση ενός λιτού, κυκλικού ναού,  

φτιαγμένου από πέτρα, σε μια πανέμορ-

φη τοποθεσία σε κάποια από τις πλαγιές 

του Ψηλορείτη, κρυφό, γιατί κρυφά εί-

ναι και τα αισθήματα.

Μπροστά από το εκκλησάκι, που εί-

ναι το μοναδικό στην Ελλάδα αφιερω-

μένο στον Άγιο, διοργανώνονται κάθε 

χρόνο τα  «Υακίνθεια», πολιτιστικές εκ-

δηλώσεις που διαρκούν τρεις ημέρες, 

συγκερασμός αρχαιοελληνικής και χρι-

στιανικής γιορτής. Σε αυτές δεν αναφέ-

ρεται μόνο ο χριστιανός Υάκινθος, που 

καμία σχέση δεν έχει με τους ερωτευμέ-

νους,  αλλά και ο συνονόματός του από 

την ελληνική μυθολογία, ο εραστής του 

θεού Απόλλωνα. Σύμφωνα με την τοπι-

κή παράδοση τότε τιμώνται η νιότη και 

η αγάπη.

Ο Υάκινθος, σύμφωνα με την μυθο-

λογία, ήταν ένας ωραίος νέος, ευνοού-

μενος του θεού Απόλλωνα. Μια μέρα, ο 

Απόλλωνας πέταξε τον δίσκο του και ο 
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Ζέφυρος, ο οποίος ζήλευε τον Υάκινθο, 

άλλαξε την κατεύθυνση του ανέμου, με 

αποτέλεσμα ο δίσκος να χτυπήσει τον 

όμορφο νέο και να πέσει νεκρός.

Ο Απόλλωνας έσκαψε ο ίδιος με τα 

χέρια του τον τάφο του Υάκινθου. Από 

το σώμα του ή από το αίμα του έκανε να 

φυτρώσει για πρώτη φορά το ομώνυ-

μο φυτό και λουλούδι, πάνω στα φύλλα 

του οποίου λεγόταν ότι διακρίνονταν τα 

γράμματα ΥΑ ή ΑΙ, που τα συσχέτιζαν 

ερμηνευτικά με το «ΥΑκινθος», «υΑκΙν-

θος».

Ο Υάκινθος καταγόταν από την Λα-

κωνία κι έτσι οι Λάκωνες πραγματοποι-

ούσαν προς τιμήν του κάθε χρόνο τρι-

ήμερες τελετές με την ονομασία Υακίν-

θεια. Η τέλεσή τους γινόταν στα τέλη 

της σημερινής άνοιξης και στις αρχές 

του καλοκαιριού.  Κατά τον Παυσανία 

ήταν τόσο σημαντική γιορτή, που δια-

πραγματεύονταν ανακωχή κατά τη δι-

άρκειά της, για να υμνήσουν τον θάνα-

το και τη ζωή. 

Ήταν μια θεότητα της γονιμότητας, 

της βλάστησης, σύμβολο της φύσης που 

πεθαίνει κι αναγεννιέται κάθε χρόνο, 

του ανθρώπου που πεθαίνει κι ανασταί-

νεται σε μια άλλη διάσταση. Η αρχέγο-

νη λατρεία της φύσης σιγά-σιγά στη συ-

νείδηση των ανθρώπων ταυτίστηκε με 

τα μυστήρια του θανάτου και την ελπί-

δα για νέα ζωή, πνευματική, πιο κοντά 

στο θείο.

Στη θεολογία ο υάκινθος μιμούμε-

νος το σώμα του ουρανού, δηλώνει την 

ψυχή που ενδεδυμένη το ουράνιο χρώ-

μα, απαλλάσσεται από τη γήινη υπό-

στασή της, μετεωρίζεται μέχρι να βρει 

το δρόμο της προς το θείο. Τα δάκρυα 

για τον Υάκινθο δε δηλώνουν απλά θρή-

νο για τον νεκρό, αλλά θρήνο για όσους 

έμειναν πίσω από το θάνατο, ανίκανοι 

να γνωρίσουν ό,τι συμβαίνει μετά το 

σωματικό θάνατο.

Ο έρωτας, έτσι κι αλλιώς, είναι «θε-

ϊκή επίσκεψη». Δε χρειάζεται άγιους 

προστάτες για να υμνηθεί ούτε γιορτές 

και ειδικές μέρες για να εκδηλωθεί.  Εί-

ναι από μόνος του γιορτή κι έχει όλη τη 

ζωή μπροστά του, κάθε ώρα και κάθε 

στιγμή της, για να μας δώσει την ευκαι-

ρία να βιώσουμε τη δύναμη των κρυμμέ-

νων μηνυμάτων του, τη χαρά της ζωής 

και της συνέχειάς της…

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• http://www.mixanitouxronou.gr/i-giorti-tou-agiou-
valentinou-archika-den-iche-kamia-schesi-me-ton-
erota-antikatestise-ti-laiki-giorti-tis-gonimotitas-
tin-opia-o-papas-theorouse-prosvlitiki-epidi-i-pisti-
etrechan-gimni-stous-dromo/
• http://www.ekklisiaonline.gr/arxontariki/item/3344-
o-agios-yakinthos-o-agios-tou-erota#sthash.
TTIGkMWs.dpuf
• http://valentine.pathfinder.gr/saints/iakinthos.html
• http://www.sansimera.gr/
worldays/134#ixzz3wqfNxn3Z
• http://www.sansimera.gr/
worldays/134#ixzz3wqfDKMxN
• http://mythagogia.blogspot.gr/2013/12/blog-post_8.
html
• https://www.youtube.com/watch?v=nJP64FLkreo
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μία φιλοσοφική ματιά...
στις σχέσεις



Ανέκαθεν ο άνθρωπος ενδιαφέρθηκε για να γνω-

ρίσει τα πάντα γύρω από τον έρωτα και κυρί-

ως την σχέση του έρωτα με την ευτυχία. Έλεγαν 

οι παλαιοί φιλόσοφοι ότι ο άνθρωπος αναζητά 

αυτό που δεν έχει, αγαπά αυτό που του λείπει , επειδή αισθάνε-

ται ανολοκλήρωτος. 

O έρωτας είναι ένα ζήτημα άπειρων χροιών που ίσως σε 

όλη τη ζωή να μην προλάβουμε να συμπεριλάβουμε εντελώς. 

O Πρωταρχικός Έρως είναι που βάζει τάξη στο Σύμπαν και αρ-

χίζει να το πλάθει σε διαφορετικά επίπεδα, σαν να ήταν δια-

φορετικά σκαλοπάτια που κατεβαίνουν από έναν υψηλότατο 

και λεπτότατο Ουρανό μέχρι τη Γη. Εμείς χρησιμοποιούμε την 

ίδια λέξη για όλα τα επίπεδα: Για να αναφερθούμε σε μια μυ-

στικιστική έξαρση, τον έρωτα που ο άνθρωπος αισθάνεται για 

τον Θεό, την ανάγκη που ο άνθρωπος έχει για να μπει σε επα-

φή με την Θεότητα. Ή εκείνο το πάθος που αισθανόμαστε για 

να γνωρίσουμε περισσότερα και να διεισδύσουμε στα μυστή-

ρια της Φύσης. Και επίσης είναι έρωτας οι πολλαπλές καταστά-

σεις της τρυφερότητας, στοργής, σε άλλους ανθρώπους, σε μια 

πόλη, σε ένα σπίτι, σε ένα βιβλίο, σε ένα ζώο. 

Αν όμως αντιληφθούμε όλα τα σκαλοπάτια που ο Έρως δη-

μιούργησε στο Σύμπαν, θα βρούμε τις διάφορες μορφές Έρωτα 

μέχρι να φτάσουμε σ’ αυτήν που ονομάζουμε σεξουαλικό έρω-

τα, τον έρωτα που εκφράζεται ανάμεσα σε ένα σώμα και ένα 

άλλο, σαν να είχαν επίσης τα σώματα ανάγκη ένωσης και ανά-

γκη να εκφραστούν με αυτόν τον όρο, τόσο ευρύ και πλούσιο 

που είναι ο Έρωτας. 

Σήμερα εννοείται σαν έρωτας μια ψυχολογική ανησυχία, 

που εκφράζεται βασικά μέσω του σώματος και του σεξ, σαν να 

ήταν αυτή η μοναδική δυνατότητα έκφρασης. Το θέμα του σε-

ξουαλικού έρωτα σημαίνει «να είναι κανείς επίκαιρος». Ο πλα-

τωνικός έρωτας θεωρείται σαν μια απόρριψη του σεξ και μια 

οπισθοδρόμηση. Το σεξουαλικό αποκορύφωμα είναι καρπός 

της απελευθέρωσης των νέων γενεών, μια απελευθέρωση που 

ξεκίνησε με το να αφήσει παράμερα όλες τις αξίες που δεν εί-

χαν πια νόημα. 

Αυτή η απελευθέρωση, που επίσης εκφράστηκε στον έρω-

τα, και κυρίως μέσω του σεξ, δεν άργησε πολύ να μετατραπεί 

ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΣ 
ή 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΕΡΩΤΑΣ...?
Κείμενο: Delia Steinberg Guzmán, Πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη



σε αποδέσμευση των παθών, δηλαδή μια 

δράση χωρίς να μεσολαβήσει η συνείδη-

ση, χωρίς διάνοια, το να παρασυρθεί κα-

νείς από μια αίσθηση σφοδρής επιθυμί-

ας για το απαγορευμένο. Όσο περισσό-

τερο απαγορευμένο, τόσο πιο πολύ αρέ-

σει και αν απαγορεύεται κάτι, αυτό είναι 

που διαλέγει κανείς. Το σεξ, ήταν τα-

μπού, και παύει να είναι τέτοιο από εκεί-

νη τη στιγμή. Με αυτή την απελευθέ-

ρωση χάνεται η σκοπιμότητα του έρω-

τα. Ο σεξουαλικός έρωτας εξακολου-

θεί να έχει ως σκοπιμότητα την ευτυχία 

ή αυτό που ενδιαφέρει είναι μια στιγμή 

ικανοποίησης; Εμφανίζονται καινούρ-

γιες σεξουαλικές παρεκκλίσεις κάθε εί-

δους. Αρχίζουν να σπάνε οι νόμοι της 

Φύσης. Αυτό που ήταν παραδοσιακό, 

ο έρωτας ανάμεσα στον άντρα και την 

γυναίκα, σεξουαλικά εκφρασμένο, δεν 

χρησιμεύει πια. Ο ψυχισμός χρειάζε-

ται συγκινήσεις όλο και πιο έντονες, και 

όλο και περισσότερο ελαττώνεται η ηλι-

κία στους νέους που χρειάζονται να δο-

κιμάζουν συγκινήσεις πιο δυνατές. Πριν 

οι νέοι είχαν επαφή με τον έρωτα, με το 

σεξ, σε μια ορισμένη ηλικία. Οι Ρωμαί-

οι μιλούσαν για ειδικές ηλικίες για να 

παραχωρηθεί στους άρρενες η ανδρική 

τους τήβεννος. Τα κορίτσια ήταν γυναί-

κες όταν η φύση έτσι το επέβαλλε. Σή-

μερα δεν υπάρχουν πια αυτές οι ηλικί-

ες αλλά αντίθετα η παιδική ηλικία εί-

ναι ένας απελπισμένος ρυθμός αναμο-

νής για να ριχτεί κανείς να τα δοκιμάσει 

όλα μια και καλή και να φτάσει να είναι 

γέρος στα 20 του χρόνια, λέγοντας στον 

εαυτό του «και τώρα τι»; 

Αλλά τώρα αναβλύζει άλλο ερώτη-

μα: «και ο πλατωνικός έρωτας, τι;»

Ο Πλάτωνας ισχυρίζεται ότι αν ο 

Έρωτας εκφράζεται σε όλα τα επίπε-

δα του Σύμπαντος, είναι λογικό να εκ-

φραστεί επίσης στο φυσικό επίπεδο. Ο 

Πλάτωνας στους διαλόγους του υπερα-

σπίζεται την αναζήτηση μιας έκφρασης 

του Έρωτα που να είναι κατάλληλη του 

ανθρώπου και που να του επιτρέψει να 

βρει μια ανθρώπινη ευτυχία, όχι μια ευ-

τυχία ζώου, όχι μια ευτυχία δέντρου ή 

πέτρας, αλλά αυθεντικού ανθρώπινου 

όντος. 

Μας διηγείται, με το κλασσικό του 

στυλ, του μύθου, ότι πολλές χιλιάδες 

χρόνια πριν, όταν ο πρώτος Θεός κύη-

σε το Σύμπαν, άρχισαν να διαιρούνται 

οι ψυχές των ανθρώπων, μέχρι να φτά-

σουν στις χιλιάδες ψυχών που κατοι-

κούν πάνω στη Γη. Αυτές οι ψυχές που 

διαιρούνταν, ένοιωθαν σαν να είχαν χά-

σει κάτι, σαν να έλειπε στην καθεμιά 

το μισό της. Από εκεί η έννοια των δί-

δυμων ψυχών, και του Έρωτα σαν την 

ανάγκη που όλοι οι άνθρωποι νοιώθου-

με, να βρούμε εκείνο που κάποτε αποτε-

λούσε μέρος μας. Ο Έρωτας ήταν, η ανα-

ζήτηση της χαμένης ενότητας, της αρ-

μονίας από αντίθεση και από ομοιότη-

τα. Από αντίθεση, επειδή σε όλους μας 

λείπει ένα μισό. Η ομοιότητα είναι δο-

σμένη στην πνευματική συνάφεια, εκεί-

νη που έκανε κάποτε δυο ψυχές να ήταν 

μία, λόγο για τον οποίο χρειάζονται να 

βρεθούν ξανά.

Ο Πλάτωνας μας προειδοποιεί να 

προσέχουμε την συνεχή αναζήτηση, 

επειδή ο έρωτας συνηθίζει να μεταμφι-

έζεται, και υπάρχει ένας Έρως ουράνιος 

και άλλος γήινος. Ο ουράνιος είναι εκεί-

νος που ωθεί τις ψυχές να βρουν αυτή 

τη δίδυμη που κάποτε αποτελούσε μέ-

ρος της ίδιας αλλά ο γήινος Έρως, εκεί-

νος που θεμελιώνεται στο σώμα δυστυ-

χώς γερνάει, αρρωσταίνει και πεθαίνει, 

δεν φτάνει στην ευτυχία. 

Για τον Πλάτωνα ο Έρωτας είναι 

πολύ περισσότερο από τον Έρωτα. Έρω-

τας είναι Σοφία, Έρωτας είναι Ενέργεια 

και Έρωτας είναι Ζωή σε όλα τα επίπεδα 

που εμείς γνωρίζουμε, σε όλα όσα αντι-

λαμβανόμαστε σαν ζωντανά, ακόμα και 

στις πέτρες. 

Ο Πλάτωνας εκθέτει μια σκάλα αξι-

ών που ακόμα βρίσκουμε πολύ κατάλ-

ληλη για τον κόσμο μας. Ξεκινώντας 

από τα όμορφα σώματα, θα διακρίνουμε 

κάτι πολύ σημαντικό: ότι η ομορφιά του 

σώματος έγκειται σε κάτι πολύ πιο βαθύ 

και λεπτό. Ποιος μπορεί να ορίσει πότε 

ένας άνθρωπος είναι όμορφος; Γενικά 

λέμε ότι κάποιος είναι όμορφος όταν 

έχει κάτι, είναι μια όμορφη ψυχή αυτό 

που καθρεφτίζεται μέσω του σώματος. 

Μπορούμε να διακρίνουμε ότι όχι μόνο 

υπάρχουν όμορφες ψυχές αλλά επίσης 

όμορφες δράσεις, χειρονομίες, γεγονό-

τα, υπάρχουν συναισθήματα που γεμί-

ζουν εντελώς την ψυχή, και διακρίνουμε 

ότι υπάρχουν δράσεις, γεγονότα, ενέρ-

γεια, ζωή, που επίσης εκπέμπουν ομορ-

φιά.

Μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε 

πόση ομορφιά υπάρχει στους Νόμους 

της Φύσης πόσο αρμονικοί και τέλειοι 

είναι, μπορούμε να στρέψουμε τον Έρω-

τά μας στην Επιστήμη, στην Τέχνη. 

Και θα συμφωνούσαμε με τους πλα-

τωνικούς και τους νεοπλατωνικούς ότι 

καθιστώντας περιττά τα σώματα, τις 

ψυχές, τις δράσεις, τους νόμους και την 

επιστήμη φτάνουμε στο Ωραίο καθε-

αυτό, στην αγνή Ιδέα, στην αφηρημένη 

Ομορφιά. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα το 
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Όμορφο είναι ίσο με το Δίκαιο, το Καλό, 

το Αληθές, και ο Έρωτας ψάχνει επειδή 

το χρειάζεται. Αυτό είναι ο πλατωνικός 

έρωτας, να βρούμε το μέρος της ψυχής 

που λείπει και που αντιπροσωπεύει για 

μας όλα τα καλά, όλα τα όμορφα, όλα τα 

αληθινά, όλα τα δίκαια. Από αυτή την 

άποψη αλλάζουν πολλά νοήματα ακό-

μα και εκείνο περί αναπαραγωγής εφό-

σον ο Έρωτας μπορεί να έχει ως σκοπι-

μότητα όχι μόνο να γονιμοποιηθούν νέα 

σώματα αλλά μπορούμε να παράγου-

με πολλά άλλα στοιχεία: ιδέες, συναι-

σθήματα, αρετές. Έτσι, αυτός ο Έρωτας 

που μας παρουσιάζει ο Πλάτωνας λά-

μπει, όχι πλέον σαν κάτι το αδύνατον ή 

σαν μια αντίθεση του σεξουαλικού έρω-

τα, αλλά φαίνεται σαν ένας θησαυρός 

αν τολμάμε, να πάμε να τον φτάσουμε.

Αλλά τι συμβαίνει με τις νέες γενιές; 

Οι κύκλοι της Ιστορίας, που πάντα θα 

είναι δασκάλα για τους ανθρώπους, μας 

δίνουν ένα καινούργιο μάθημα. Οι νέες 

γενιές μας παρέχουν μια έκπληξη. Τους 

ενθουσιάζει ξανά ο πλατωνικός έρωτας, 

η πιστότητα, ο ρομαντισμός, το μοναδι-

κό ταίρι και ήδη τολμούν να το εκφρά-

ζουν. Σήμερα η σεξουαλική επανάσταση 

έχει χάσει αξία, επειδή οι συνέπειές της 

υπήρξαν φρικτές και ακόμα τις ζούμε. 

Οι σημερινοί νέοι θέτουν μια και-

νούργια επανάσταση, αφήνοντας πίσω 

την παλιά και προωθώντας μια και-

νούργια επι-ανα-στάση. Γυρίζουν ξανά 

τον τροχό της Ιστορίας και θα δούμε 

τα πράγματα από μια καινούργια όψη. 

Και δεν έγκειται μόνο, αυτή η νέα επα-

νάσταση της νεολαίας, στην αγνότητα 

αλλά είναι σημαδεμένη από την αναζή-

τηση για κάτι που να είναι βαθύ, σταθε-

ρό. Θα είναι ξανά σημαντικό να αγαπή-

σουμε έναν άνθρωπο που να αντιπρο-

σωπεύει για μας κάτι ουσιαστικό. Είναι 

σημαντικό να είναι αυτός ο έρωτας δι-

αρκής, και δεν πειράζει αν κάποιος γερ-

νά δίπλα στον άνθρωπο που αγαπά, 

επειδή τα σώματα φθείρονται αλλά ο 

Έρωτας όχι. Αυτή η μεγάλη ανακάλυψη 

στα τέλη του 20ου αι. έρχεται να μας το-

ποθετήσει δίπλα στον Πλάτωνα. Πάλι 

ο σεξουαλικός έρωτας είναι το αποτέ-

λεσμα, μια μορφή έκφρασης - αλλά όχι 

το σημείο αναφοράς της σχέσης μετα-

ξύ δυο ψυχών, μεταξύ δυο ανθρώπων. 

Ο σεξουαλικός έρωτας είναι το συμπλή-

ρωμα μιας ένωσης πολύ περισσότερο 

εσωτερικής και πραγματικής. Σήμερα εί-

ναι πολύ πιο σημαντικό να υπάρχει κα-

τανόηση ανάμεσα σε δυο ανθρώπους, 

να μπορεί να υπάρχει διάλογος, τρυφε-

ρότητα, στοργή, συντροφικότητα, να 

μπορούν να μοιράζονται τα ουσιαστικά 

πράγματα της ζωής. 

Και αν έχουμε φτάσει στο σημείο το 

ψυχολογικό να υπερβαίνει το βιολογι-

κό, μη μας παραξενέψει αν το πνευμα-

τικό υπερβεί το ψυχολογικό, δηλαδή κα-

τανόηση και διάλογος να δώσουν πέ-

ρασμα σε ενώσεις που να μη σπάνε με 

τα χρόνια. Να αναγεννηθεί το πνευμα-

τικό σημαίνει, πάνω από όλα να ανακα-

λύψουν οι άνθρωποι ότι υπάρχει αθανα-

σία, ότι η αναπαραγωγή συνίσταται στο 

να δώσουν χώρο σε μια ζωή. 

Από την άποψη του πλατωνικού 

έρωτα, που περιλαμβάνει το πνευματικό 

και το φυσικό, ας θυμηθούμε ότι αυτός 

που αγαπάει εμπλουτίζεται, γιατί ψάχνει 

αυτό που δεν έχει και προσπαθεί να ξα-

ναπάρει εκείνο που του λείπει. 

Υπάρχει ένας Θεός μέσα σε όποιον 

είναι ικανός να αγαπά. Ας θυμηθεί αυ-

τός που αγαπά, ας θυμηθούμε εμείς: 

υπάρχει σε μας ένα «κάτι» Θείο, ένας 

Έρως, ένας Έρωτας με κεφαλαία.

Plato’s Symposium, depiction by Anselm Feuerbach



           ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ

Η Αγάπη είναι η ομορφιά της ψυχής.
-Άγιος Αυγουστίνος

Η αγάπη είναι ο σκοπός. 
Η ζωή είναι το ταξίδι.

-Όσσο

Δεν αγαπάς κάποιον για την ομορφιά του, τα ρούχα του 
ή τ’ αυτοκίνητό του. Τον αγαπάς γιατί τραγουδάει ένα 

τραγούδι που μόνο εσύ μπορείς να καταλάβεις.
-Ανώνυμος

Ζωή χωρίς αγάπη 
είναι σαν δέντρο χωρίς 

άνθη και καρπούς.
-Χαλίλ Γκιμπράν

Aρκεί ένα λεπτό για να ερωτευθείς, μια ώρα για να συ-
μπαθήσεις και μια μέρα για ν΄αγαπήσεις. Όμως μια 
ολόκληρη ζωή δεν αρκεί για να ξεχάσεις.
-Oscar Wilde

Η αγάπη δεν είναι να κοιτάζουμε ο ένας 
τον άλλο, αλλά να βλέπουμε μαζί προς 

την ίδια κατεύθυνση.
-Antoin de Saint-Exupéry

Να κάνεις χωρίς να ελέγχεις. 
Να δίνεις χωρίς να απαι-

τείς. Να καθοδηγείς χωρίς να 
επεμβαίνεις. Να βοηθάς χω-

ρίς να επωφελείσαι. 
Αυτό είναι Αγάπη.
-Διδασκαλία ΤΑΟ

Το να αγαπιέσαι πολύ από κάποιον 
σου δίνει δύναμη, ενώ το να αγαπάς 

πολύ κάποιον σου δίνει θάρρος.
-Λάο Τσε

Η ανώριμη αγάπη λέει «σ’ αγαπώ 
επειδή σε χρειάζομαι». 

Η ώριμη αγάπη λέει «σε χρειάζομαι 
επειδή σ’ αγαπώ».

-Erich Fromm



...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ

ήξερες
ότι...

Ο έρωτας που γίνεται 
έμπνευση...
Η γυμνή ομορφιά της Φρύνης 

Η Φρύνη ήταν η εταίρα της οποίας η ομορφιά ενέπνευσε στον Απελλή  τον πίνακα 

της Αναδυομένης Αφροδίτης και στον  Πραξιτέλη την περίφημη Κνιδία Αφροδίτη, που 

πήρε το όνομά της από την πόλη  της Κνίδου όπου στήθηκε το άγαλμα. 

Μια μέρα κάποιος ρήτορας, ο Ευθύας, απογοητευμένος που η Φρύνη απέρριψε τον 

έρωτά του, για να την εκδικηθεί την κατηγόρησε για ασέβεια προς τα θεία και την μήνυ-

σε στην Ηλιαία κι έπεισε πολλούς δικαστές πως η Φρύνη πρόσβαλε τα θεία. Ο Υπερείδης 

υπερασπιζόμενος τη Φρύνη ομολόγησε δημόσια πως υπήρξε και αυτός εραστής της. Δή-

λωσε πως γνωρίζοντας καλά τον χαρακτήρα της κατηγορουμένης δεν θα ασεβούσε ποτέ 

προς τα θεία και ότι η πραγματική αιτία της αγωγής της ήταν η απόρριψη του έρωτα του 

κατήγορου. Ωστόσο, δεν φαινόταν να πείθει όλους τους δικαστές. Τότε εκείνος, άρπαξε 

τη Φρύνη από το χέρι την έφερε μπροστά για να μπορούν να τη βλέπουν όλοι και τραβώ-

ντας τον πέπλο της ρώτησε «Ποιος από εσάς θα καταδικάσει τη δύναμη και το κάλλος της Θεάς;» Ετσι οι δικαστές αθώωσαν την 

Φρύνη θεωρώντας ότι με την συγκατάθεση της θεάς μπορεί να υπάρχει αυτή η τέλεια ομορφιά στη γη. 

Όταν ο Περικλής έκλαψε για την Ασπασία
Ο Έρμιπος, ένας θεατρικός συγγραφέας, μισούσε τον Περικλή θανάσιμα και τον σατίριζε σε όλα του τα έργα. Κάποτε έφτασε 

σε σημείο να κατηγορήσει την Ασπασία για ασέβεια κι ότι προσβάλει τα ήθη και διαφθείρει τους νέους. Στο δικαστήριο ζήτησε ο 

Περικλής την άδεια, να μιλήσει σαν απλός πολίτης υπέρ της Ασπασίας. Εκεί ανέφερε ότι οι μεγαλοπρεπείς ναοί και τα έξοχα καλ-

λιτεχνήματα με τα οποία στόλισε την Αθήνα για να τιμήσει τους θεούς, ήταν προτροπές της Ασπασίας και για αυτό η λαμπρότητα 

της πόλης οφείλεται σε αυτήν. Στο σημείο αυτό δάκρυσε ο Περικλής συγκινημένος από την αγάπη του προς αυτήν, κι αυτό έκανε 

μεγάλη εντύπωση στο ακροατήριο. Η Ασπασία τελικά αθωώθηκε. 

Το βράδυ όταν συνάντησαν τον Σωκράτη, εκείνος εκμυστηρεύτηκε στην Ασπασία ότι βρισκόταν μες στο πλήθος κι άκουγε τί 

έλεγαν. Όλοι ψιθύριζαν μεταξύ τους  «Τι όμορφη που είναι ακόμη η Ασπασία» και «ο Περικλής δάκρυσε». Τότε ο Σωκράτης είπε 

στην Ασπασία ότι είναι θαυμάσιο να δακρύσει ένας άνδρας για σένα, αλλά δεν θα πρέπει να δακρύσει ποτέ ξανά γιατί το πρώτο 

δάκρυ σε έναν άνδρα είναι θαυμαστό αλλά το δεύτερο γελοίο. 
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Δευτέρα 26/9, ώρα 20.00
 Σεμινάριο  Δημιουργικής 

Φαντασίας 

Αθήνα
Αγ.Μελετίου 29,  

τηλ. 210 88 10 830

Σάββατο 14/05 στις 20:00 
Ομιλία με θέμα: «Η μαγι-
κή δύναμη των κρυστάλ-

λων και πετρωμάτων»

Νέα Σμύρνη
25ης Μαρτίου 15 (1ος ορ.) τηλ 69 

87 43 73 87  W’Up

Τετάρτη, 14/9 στις 20.00 
Σεμιναρίο εσωτερικής Ψυ-
χολογίας και Φιλοσοφίας: 
«Οι 3 Κόσμοι μέσα στον 

Άνθρωπο»

Ιλίσια
Ποταμιάνου 13, τηλ 210 7794368, 

6987124197

Δευτέρα 26/09, ώρα: 20:15
Σεμινάριο Εσωτερικής Φιλο-

σοφία και Ψυχολογίας

Πάτρα
Αγίου Νικολάου 41 – 43, 

1ος όροφος. 

Δευτέρα 26/9, ώρα 20.00 
Σεμινάριο εσωτερικής φι-
λοσοφίας με θέμα: «Η Δύ-

ναμη του Νου»

Περιστέρι 
Πτολεμαΐδος 6, τηλ. 2130282657

Τρίτη 20/9 στις 20.30
Σεμινάριο εσωτερικής 

ψυχολογίας, «Είσαι ό,τι 
σκέφτεσαι”

 Θεσσαλονίκη
Παύλου Μελά 18, 
τηλ. 2310-285020

Δευτέρα 19/9, ώρα 20.00
Σεμινάριο Εσωτερικής 

Φιλοσοφίας και Ψυχολο-
γίας

Ρέθυμνο
Κουντουριώτη 113

Τρίτη  20/09, ώρα  21:00
Σεμινάριο εσωτερικής φι-
λοσοφίας & ψυχολογίας

 Χανιά
Τζανακάκη 21, 1ος  Όροφος (δεξιά), 

Τηλ: 2821023189

Τετάρτη 21/9, ώρα 21.00
Σεμινάριο Φιλοσοφίας & 

εσωτερισμού 

Κέρκυρα
5η πάροδος Δον. Δημουλίτσα 3 

τηλ. 6978457900 

 Δευτέρα 19/9, ώρα 20.00
Σεμινάριο Εσωτερικής 

Ψυχολογίας  

 Θεσσαλονίκη
Βαρδάρης

Λαγκαδά 7 & Βάκχου 1, τηλ. 2310-
551476

Τετάρτη 14/9, στις 20:30 
DIY, Επιμορφωτικό Σε-
μινάριο για νέους: φτιά-

ξε τα δικά σου έπιπλα από 

Λάρισα
Ανθίμου Γαζή 14, τηλ: 6948067139

Τετάρτη 14/9, στις 20.30: 
«Βιωματικό σεμινάριο 

εσωτερικής αναζήτησης»

Ιωάννινα
Σμύρνης 1, πλατεία Πάργης, Τηλ: 

2651071780

Δευτέρα 26/9, ώρα 20:30
Βιωματικό Σεμινάριο Φι-

λοσοφίας & Ψυχολογί-
ας «Συνειδητό & ασυνεί-

δητο»

Ηράκλειο
Αβέρωφ & Σμύρνης 24, τηλ: 

6981888493

Τετάρτη 14/9, ώρα 21.00
Παρουσίαση με θέμα: «99 

μαθήματα φιλοσοφίας, 
από τον Αϊνστάιν».

Αιγάλεω
Πολυχώρος AVENTURA,

 Θηβών 433, τηλ 698 185 8033
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΤΕΥΧΟΣ

ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ

Σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, η ιδέα του θα-

νάτου θέτει το αιώνιο μυστήριο κι αποτελεί τον 

πυρήνα σπουδαίων θρησκευτικών και φιλοσοφι-

κών στοχασμών. Η φύση του θανάτου, η ύπαρξη 

ή όχι μεταθανάτιας ζωής, η επικοινωνία με τους 

νεκρούς, η αντιμετώπιση του πόνου αποχωρι-

σμού, η προετοιμασία της ψυχής για το «πέρα-

σμα» είναι μερικά από τα θέματα που ανέκα-

θεν απασχολούσαν την ανθρώπινη διάνοια. 

Ο κάθε λαός έχει διαμορφώσει τις δικές του 

αντιλήψεις πάνω σ’ αυτό το θέμα. Υπάρ-

χουν πολλά έθιμα που σχετίζονται με το 

πέρασμα της ψυχής στην αντίπερα όχθη.  

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπί-

ζουμε την κατάσταση είναι μια από τις 

μεγαλύτερες δοκιμασίες και φανερώ-

νει την πνευματική μας κατανόηση. Η 

στάση που κρατάμε απέναντι στο θά-

νατο εξαρτάται από το τι πιστεύουμε 

για τη ζωή. Αυτοί που μένουν πίσω 

υποφέρουν και αισθάνονται πολύ 

μεγάλη θλίψη. Το ερώτημα είναι: 

αυτά που νιώθουν είναι για τον 

νεκρό ή για τη δική τους μοναξιά; 

Τι είναι εκείνο που πραγμα-

τικά φοβόμαστε και για ποιο λόγο; Πώς μπο-

ρούμε να αποδεχτούμε το αναπόφευκτο του τέλους της 

ζωής μας; Με ποιόν τρόπο μπορούμε να προετοιμα-

στούμε για αυτό το πέρασμα; Και, εν τέλει, ποια είναι η 

στάση που πρέπει να έχουμε καθημερινά, ώστε να πού-

με ότι πράγματι ζήσαμε;
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