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Μετά  από 37 
συνεχόμενα χρόνια 
έκδοσης του περι-
οδικού Νέα Ακρό-
πολη  συνεχίζουμε 
να αναζητούμε τη 
φιλοσοφική λίθο…  

Όλα τα παραπάνω 
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…

Η σχέση μεταξύ Επιστήμης και Φιλοσοφίας είναι πολύ σημαντική για την ανακάλυψη 

της φύσης των όντων, για τη γνώση, την περιγραφή και την εκτίμηση της σημασίας 

τους. Και οι δύο αυτές δραστηριότητες του ανθρώπινου πνεύματος αποτελούν εκδη-

λώσεις της ίδιας γνωσιολογικής ανάγκης και αλληλοεπηρεάζονται ουσιαστικά. Ας 

θυμηθούμε τη φράση που υπήρχε στην πύλη της εισόδου της πλατωνικής Ακαδημίας: «Ουδείς αγε-

ωμέτρητος εισείτω». 

Η Φιλοσοφία χρειάζεται την αισθητή υποστήριξη της Επιστήμης κι αυτή, με τη σειρά της, χωρίς 

τη Φιλοσοφία, χάνει σε βάθος, κριτικό πνεύμα και δημιουργική δραστηριότητα. Η φιλοσοφία θα ήταν, 

λοιπόν, για την επιστήμη, ό,τι η ψυχή για το σώμα ή η μορφή για την ύλη. Πολλές φορές συγχέεται η 

Φιλοσοφία της Επιστήμης με την Ιστορία της Επιστήμης. Είναι, όμως, δύο διαφορετικά πεδία, αν και 

είναι βέβαιο ότι, οποιαδήποτε προσπάθεια φιλοσοφικής προσέγγισης της επιστήμης, αναγκαστικά, 

θα πρέπει να βασίζεται σε κάποια ιστορική προοπτική σχετικά με την εξέλιξη των ιδεών μέσα σ’έ-

να συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο. Η Φιλοσοφία της Επιστήμης, όπως και η Φιλοσοφία της 

Ιστορίας, είναι πάντοτε φιλοσοφία. Και η φιλοσοφία, είτε γίνεται για την επιστήμη, την τέχνη, 

για την πολιτική, είτε για άλλο πεδίο, χρειάζεται ένα ιστορικό, χρονικό πλαίσιο, ώστε να κατανο-

ηθούν οι αλυσιδωτές σχέσεις αιτιών και αποτελεσμάτων που λαμβάνουν χώρα στην εξέλιξη των ιδεών, 

σε κάθε πολιτισμική στιγμή της ανθρωπότητας. Αλλά, σ’αυτή την περίπτωση, η Ιστορία θα είναι ένα 

στήριγμα, μια επεξηγηματική βοήθεια για την ανάπτυξη της Φιλοσοφίας της Επιστήμης. 

Η Φιλοσοφία της Επιστήμης είναι, λοιπόν, η μελέτη και η γνώση των αρχών και των μεθόδων, των 

νοητικών δομών και των τύπων σχέσης των γεγονότων, που η επιστήμη γενικά και οι διάφορες επιστή-

μες ειδικά χρησιμοποιούν για να γνωρίσουν το αντικείμενο της έρευνάς τους, είτε στη φύση και στο 

σύμπαν, είτε στον άνθρωπο και στις δικές του δραστηριότητες, όπως π.χ. τη γλώσσα, τη λογική, την 

ιστορία, την κοινωνιολογία ή την ψυχολογία. 

Η φιλοσοφική θεμελίωση της επιστήμης επιτρέπει την ορθή εφαρμογή συλλογισμών της επαγωγι-

κής και απαγωγικής σκέψης, την αποτελεσματική χρήση συμβόλων και μαθηματικών τύπων, την πρα-

κτική εφαρμογή υποθέσεων και θεωριών, καθώς και τη συνεκτική δημιουργία δομών για επιστημονι-

κούς νόμους και αρχές, ούτως ώστε να επιτευχθεί μια ικανοποιητική ερμηνεία του κόσμου. 

Οι επιστημονικοί νόμοι και αρχές είναι γενικεύσεις των παρατηρήσεων, και οι θεωρίες είναι ερμη-

νείες των νόμων. Αλλά, πολλές φορές, οι θεωρίες προχωρούν πέρα από τα απλά δεδομένα της παρατήρησης, με 

σκοπό να εξηγήσουν νέες καταστάσεις. Επομένως, δεν προέρχονται απευθείας από την εμπειρία ή το πείραμα, 

όπως συμβαίνει με τους νόμους. Γι’αυτόν τον λόγο, η θεωρητική γνώση προέρχεται από αλληλεπιδράσεις και 

πιο πολύπλοκες και ολιστικές αλλαγές σκέψης. 

Πρόκειται για μια γνώση που προϋποθέτει τόσο την ύπαρξη της υποκειμενικότητας του σκεπτόμενου 

όντος όσο και την ύπαρξη υποθέσεων και εικασιών. Και είναι εδώ που η Φιλοσοφία έχει τη μέγιστη, ακόμα και 

την απαραίτητη, χρησιμότητα. Χρειάζεται, όμως, να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να συγχέονται ούτε να εξαφανι-

στούν τα διαχωριστικά όρια μεταξύ της Επιστήμης και της Φιλοσοφίας. Είναι απαραίτητο να υπάρχει, όχι μόνο 

διάκριση μεταξύ αυτών των δύο και των πεδίων γνώσης τους, αλλά και να μπορούν να συνυπάρχουν με αρμο-

νική συμπληρωματικότητα. 

Στην πορεία της Ιστορίας της Επιστήμης και της Φιλοσοφίας μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι, οι επανα-

στάσεις της ανθρώπινης σκέψης και της προόδου έγιναν, σχεδόν πάντοτε, όταν μεταξύ τους υπήρχε αρμονική 

σχέση και αλληλεπίδραση, όχι όταν υπήρχε, βίαιη σύγκρουση ή ομοιογένεια και μη διαφοροποίηση των πεδίων 

δράσης τους.

Απόσπασμα από  άρθρο του Γ.Α. Πλάνα (Ιδρυτής της Νέας Ακρόπολης στην Ελλάδα) με τίτλο: Φιλοσοφία και επιστήμη



επιστημονικά

και άλλα...
Εκεί που η 

επιστήμη 
συναντάει  

την εσωτερική 
φιλοσοφία

νέα

Προτιμάμε να 
μας κάνουν 
ηλεκτροσόκ 
από το να 
συλλογιζόμαστε!

Μήπως είναι οι τρελοί ρυθμοί που έχουμε συνηθίσει να 

ζούμε; Μήπως η ρηχότητα για την οποία πολλάκις έχουμε κα-

τηγορηθεί οι άνθρωποι της σύγχρονης εποχής; Ή ο φόβος του 

κενού;

Πάντως σύμφωνα με ένα συγκλονιστικό πείραμα που έκα-

ναν επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, προτιμού-

με να μας κάνουν ηλεκτροσόκ από το να επιδοθούμε σε ενδο-

σκόπηση, ονειροπόληση ή περισυλλογή.

Τα αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν 

ότι οι περισσότεροι εθελοντές του πειράματος, από τους οποί-

ους ζητήθηκε να παραμείνουν μόνοι σε ένα δωμάτιο επί 15 λε-

πτά —το πολύ— χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα παρά μόνο 

να κάθονται και να σκέφτονται, διαπίστωσαν ότι η αποστολή 

που τους ανατέθηκε ήταν αβάσταχτη. Μάλιστα αρκετοί, κυρί-

ως άνδρες, προτίμησαν να τους κάνουν ηλεκτροσόκ παρά να 

κάθονται έτσι άπραγοι.

«Πολλοί άνθρωποι το βρίσκουν πολύ δύσκολο να χρησι-

μοποιούν το μυαλό τους για να διασκεδάζουν τον εαυτό τους, 

τουλάχιστον όταν τους το ζητούν να το κάνουν», είπε ο κα-

θηγητής ψυχολογίας Τίμοθι Ουίλσον, ο επικεφαλής της έρευ-

νας που δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση Science. 

«Στη σύγχρονη εποχή, με όλα αυτά τα γκάτζετ που διαθέτου-

με, φαίνεται ότι γεμίζουμε κάθε ελεύθερη στιγμή μας με κά-

ποιου είδους εξωτερική δραστηριότητα», πρόσθεσε.

Σε κάποια πειράματα, ζητήθηκε από τους εθελοντές να κα-

θίσουν μόνοι σε ένα άδειο εργαστήριο και να μην κάνουν απο-

λύτως τίποτα, παρά μόνο να σκέφτονται ή να ονειρεύονται, 

για 6 έως 15 λεπτά. Δεν τους επιτρεπόταν να έχουν μαζί τους 

κινητό τηλέφωνο, ραδιόφωνο, κάποιο βιβλίο ή γραφική ύλη, 

απλώς έπρεπε να μείνουν καθιστοί και. . . ξύπνιοι. Οι περισσό-

τεροι ανέφεραν ότι δεν τους άρεσε καθόλου και δυσκολεύτη-

καν πολύ να συγκεντρωθούν.

Οι ερευνητές ζήτησαν κατόπιν από φοιτητές και μεγαλύτε-

ρους σε ηλικία εθελοντές να κάνουν το ίδιο πράγμα στο σπίτι 

τους, όμως τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια. Μάλιστα, ορισμένοι 

από τους εθελοντές δεν μπόρεσαν να τηρήσουν τους κανόνες 

και χρησιμοποίησαν το τηλέφωνό τους ή έβαλαν μουσική.

Οι επιστήμονες σε άλλο πείραμα θέλησαν να διαπιστώσουν 

εάν οι εθελοντές θα προτιμούσαν ακόμη και να υποστούν κάτι 

δυσάρεστο παρά να βυθιστούν στις σκέψεις τους. Τους έκαναν 

έτσι ένα πολύ ελαφρύ ηλεκτροσόκ, έντασης που ισοδυναμού-

σε με στατικό ηλεκτρισμό. Κατόπιν τους έδωσαν 5 δολάρια και 

τους ρώτησαν εάν θα δέχονταν να ξοδέψουν τα χρήματα για 

να αποφύγουν ένα νέο ηλεκτροσόκ. Σε όσους ήταν πρόθυμοι 

να πληρώσουν, τους ζήτησαν να μείνουν μόνοι τους για 15 λε-

πτά και να σκεφτούν, όμως τους δόθηκε η δυνατότητα να κά-

νουν στο διάστημα αυτό ηλεκτροσόκ στον εαυτό τους, πιέζο-

ντας απλώς ένα κουμπί. Πολλοί το έκαναν, ιδίως οι άνδρες: τα 

δύο τρίτα (οι 12 στους 18) έκαναν τουλάχιστον ένα ηλεκτρο-

σόκ. Ένας υπέβαλε τον εαυτό του σε. . . 190 ηλεκτροσόκ. Το 

ένα τέταρτο των γυναικών (6 στις 24) έκαναν επίσης ένα ηλε-

κτροσόκ.



Γλώσσα και χρήση 
εργαλείων αναπτύχθηκαν 
ταυτόχρονα

Πολλές φορές λέμε ότι η γλώσσα 

είναι το πιο πολύτιμο εργαλείο. Τώρα 

αποδεικνύεται επιστημονικά ότι αυτό 

ισχύει και μάλιστα κατά κυριολεξία.

Μελετητές του Τμήματος Αρχαιολο-

γίας του πανεπιστημίου του Λίβερπουλ 

ανακάλυψαν ότι η χρήση εργαλείων και 

η χρήση της γλώσσας αναδύθηκαν και 

καλλιεργήθηκαν ταυτόχρονα στο αν-

θρώπινο είδος. Και αυτό γιατί οι ίδιες 

εγκεφαλικές λειτουργίες εμπλέκονται 

τόσο στη χρήση της γλώσσας όσο και 

στη χρήση εργαλείων.

Η παραγωγή εργαλείων και γλώσ-

σας θεωρούνται ιδιαίτερα χαρακτηρι-

στικά των ανθρώπων, που αναπτύχθη-

καν πριν από εκατομμύρια χρόνια, αν 

και δεν υπάρχει ομοφωνία για τις απαρ-

χές της εμφάνισής τους. Ο Δαρβίνος 

ήταν ο πρώτος που πρότεινε ότι πιθα-

νώς οι δύο διαδικασίες εξελίχτηκαν από 

κοινού, αλλά μέχρι τώρα δεν υπήρχαν 

αρκετά αποδεικτικά στοιχεία για αυτήν 

τη θεωρία.

Η νέα έρευνα παρέχει σαφείς ενδεί-

ξεις ότι όντως η ενεργοποίηση του εγκε-

φάλου είναι παρεμφερής στις δύο δια-

δικασίες, καθώς δείχνει ότι και 

οι δύο χρησιμοποιούν 

την ίδια εγκε-

φαλι-

κή περιοχή ήδη από 

τα πρώτα δέκα δευ-

τερόλεπτα. Όσο πιο 

εξελιγμένα είναι τα 

εργαλεία, και επομέ-

νως όσο μεγαλύτε-

ρες απαιτήσεις έχει η 

χρήση τους, τόσο με-

γαλύτερη επικάλυψη 

φαίνεται να υπάρχει 

με τις εγκεφαλικές 

περιοχές παραγωγής 

της γλώσσας.

Αντίθετα με τα 

οστά και τα εργαλεία, 

η γλώσσα δεν έχει 

αφήσει πίσω της απο-

λιθώματα, με απο-

τέλεσμα να επαφίε-

ται στην κρίση κάθε 

επιστήμονα το πότε 

πρωτοεμφανίστηκε, χρησιμοποιώντας 

πχ έμμεσες ενδείξεις όπως οι βραχογρα-

φίες στα σπήλαια (αλλά παραμένει αμ-

φίβολο αν όντως η γλωσσική ικανότητα 

και η ζωγραφική συμβάδισαν εξαρχής).

Εφόσον πράγματι εργαλεία και 

γλώσσα αναπτύχθηκαν μαζί, 

αυτό σημαίνει 

ότι η 

γλώσσα εξελίχθηκε πολύ πριν την εμφά-

νιση του «έμφρονος ανθρώπου» (Homo 

sapiens), δηλαδή πιθανώς πριν από 1,75 

εκατ. χρόνια. 



Αρχαίες Ελληνίδες φιλόσοφοι και επιστήμονες
Οι περισσότεροι έχουμε διαστρεβλωμένη εικόνα για τη θέση της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα. Νομίζουμε, γιατί έτσι μας εί-

παν, ότι οι Ελληνίδες ζούσαν κλεισμένες μέσα στο σπίτι, δίχως καμία συμμετοχή στα κοινά, στην Παιδεία και στις Επιστήμες. Αυτό 

το μεγάλο ψέμα εύκολα ανατρέπεται.

Οι γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα είχαν όσα δικαιώματα και οι σημερινές, εκτός από πολιτικά (δικαίωμα ψήφου). Πολλές από 

αυτές διακρίθηκαν στις επιστήμες ως ισάξιοι φιλόσοφοι των ανδρών συναδέλφων τους. Ακολουθεί ένας ενδεικτικός κατάλογος 

με Ελληνίδες φιλοσόφους και επιστήμονες της αρχαιότητας.

ΑΒΡΟΤΕΛΕΙΑ: Πυθαγόρεια φιλόσοφος από τον Τάραντα

ΑΓΛΑΟΝΙΚΗ: αναφερόμενη από τον Πλούταρχο ως Αγανίκη (5ος αι. π.Χ.), ήταν μια αρχαία Ελληνίδα αστρονόμος (η πρώτη 

χρονολογικά γυναίκα αστρονόμος της αρχαίας Ελλάδας) από τη Θεσσαλία. Αναφέρεται πιο συγκεκριμένα ως Αγλαονίκη η Ηγή-

τορος επειδή ήταν κόρη του ηγέτη («Ηγήτορα» ή «ταγού») των Θεσσαλών. Δεν είναι γνωστό τίποτα από τη ζωή της Αγλαονίκης.

Ωστόσο αναφέρεται ότι ήταν διάσημη για την ικανότητά της να προβλέπει τις εκλείψεις Ηλίου με ακρίβεια ώρας, κάτι παρό-

μοιο δηλαδή με τον περίπου σύγχρονό της Θαλή, πράγμα που προδίνει μια παραπέρα γνώση στη Μαθηματική Αστρονομία σε 

σχέση με τους Βαβυλώνιους αστρονόμους.

Η ίδια, κατά την παράδοση, ισχυριζόταν ότι κατέβαζε από τον ουρανό τη Σελήνη, μία φράση που σχετίζεται με την πρόβλεψη 

των εκλείψεων Σελήνης, επίσης με ακρίβεια ώρας. Σχετικό σχόλιο υπάρχει στον Απολλόδωρο (Ρόδιον Δ΄ 59). Υπάρχει και η άποψη 

ότι ήταν μάντιδα και αστρολόγος.

Ο κρατήρας Αγλαονίκη στο νότιο ημισφαίριο της Αφροδίτης, που έχει διάμετρο 64 km, ονομάσθηκε έτσι προς τιμή της αρχαί-

ας αυτής αστρονόμου.

ΑΓΝΟΔΙΚΗ: Η πρώτη γυναικολόγος τον 4ο αιώνα π.Χ ντύθηκε άντρας και κατάφερε να παρακολουθήσει μαθήματα γυναι-

κολογίας. Η αποκάλυψη της πραγματικής της ταυτότητας έγινε τυχαία. Κατηγορήθηκε ότι είχε σχέσεις με τις ασθενείς της και 

δικάστηκε ως «άνδρας γιατρός που διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με τις ασθενείς του». Στη διάρκεια της δίκης και για να υπερα-

σπιστεί τον εαυτό της, αναγκάστηκε να αποκαλύψει την πραγματική της ταυτότητα. Το αποτέλεσμα ήταν να αθωωθεί. Η αθώω-

ση μάλιστα δημιούργησε «δεδικασμένο» και παράλληλα αλλαγή του νόμου που επέτρεπε πλέον και στις γυναίκες να ασκούν την 

Ιατρική.

ΑΙΘΡΑ: Μέσα από την άχλη της ιστορίας ξεπροβάλει η μυθική μορφή της Αίθρας, κόρης του βασιλιά της Τροιζήνος Πιτθέα 

και μάνας του Θησέως, με μία άλλη ιδιότητα άγνωστη στους πολλούς. Την ιδιότητα της δασκάλας της αριθμητικής (λογιστικής) 

δίδασκε τους νέους με τη χρήση άβακα και συμβόλων (κρητικοκομυκηναϊκό σύστημα) ήδη από τον 10 αι. π.Χ

ΑΞΙΟΘΕΑ: (4ος π.Χ. αιώνας). Μαθήτρια της ακαδημίας του Πλάτωνος. Ήλθε στην Αθήνα από την Πελοποννησιακή πόλη 

Φλιούντα. Δίδαξε μαθηματικά και φυσική στην Κόρινθο και την Αθήνα.

Πηγή: https://arxaia-ellinika.blogspot.gr/2013/03/arxaies-ellinides-filosofoi-kai-epistimones.html

ctrl c ctrl v
copy - paste
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 β   λές

ΠΑΡΑ-

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

Το νόημα της ζωής

Είμαι ο βασιλιάς της Σαλίμ, 

είχε πει ο γέρος.
-Για ποιο λόγο ένας βα-

σιλιάς πιάνει κουβέντα μ’ ένα 

βοσκό;  ρώτησε το αγόρι έκπληκτο. 

-Για πολλούς λόγους. Ας πούμε ότι ο 

πιο σημαντικός είναι ότι εσύ κατάφερες να 

πραγματοποιήσεις τον Προσωπικό Μύθο 

σου. 

Το αγόρι δεν είχε ιδέα τι θα πει Προ-

σωπικός Μύθος.

-Είναι αυτό που πάντα επιθυμούσες 

να κάνεις. Όλοι οι άνθρωποι, στα πρώτα 

νεανικά τους χρόνια, ξέρουν ποιος είναι 

ο Προσωπικός Μύθος τους. “Την εποχή 

αυτή της ζωής όλα είναι ξεκάθαρα, όλα 

γίνονται και οι άνθρωποι δε φοβούνται 

να ονειρεύονται και να επιθυμούν όσα θα 

ήθελαν να πραγματοποιήσουν στη ζωή 

τους. Όσο όμως περνά ο χρόνος, μια μυ-

στική δύναμη αρχίζει να προσπαθεί ν’ 

αποδείξει ότι είναι αδύνατο να πραγματο-

ποιήσει κανείς τον Προσωπικό Μύθο του”.

Για το αγόρι, τα λόγια του γέρου δεν 

είχαν και πολύ νόημα.  Ήθελε όμως να μά-

θει ποιες ήταν οι “μυστικές δυνάμεις”. Η 

κόρη του εμπόρου θα έμενε μ’ ανοιχτό το 

στόμα. 

– Είναι δυνάμεις που φαίνονται κα-

κές, αλλά στην πραγματικότητα σου διδά-

σκουν πώς να  εκπληρώσεις τον Προσωπι-

κό Μύθο σου. Προετοιμάζουν το πνεύμα 

και τη θέλησή σου, γιατί πάνω σ’ αυτό 

τον πλανήτη υπάρχει μια μεγάλη αλήθεια: 

όποιος κι αν είσαι, ό, τι κι αν κάνεις, όταν 

επιδιώξεις κάτι, σημαίνει ότι η επιθυμία 

σου πηγάζει από την Ψυχή του Κόσμου.   

Είναι η αποστολή σου πάνω στη Γη.

Ακόμη κι αν θέλεις μόνο να ταξιδεύεις. 

Ή να παντρευτείς την κόρη ενός εμπόρου 

υφασμάτων. Ή ν’ αναζητήσεις ένα Θησαυ-

ρό. Η Ψυχή του Κόσμου τρέφεται από την 

ευτυχία των ανθρώπων. Ή από τη δυστυ-

χία  το φθόνο, τη ζήλια. Η εκπλήρωση του 

Προσωπικού του Μύθου, αυτό είναι το μο-

ναδικό χρέος του ανθρώπου. Τα πάντα εί-

ναι ένα και μοναδικό πράγμα. 

Κι όταν επιδιώξεις κάτι, όλο το σύμπαν 

συνωμοτεί για να γίνει όπως επιθυμείς.

Για ένα διάστημα έμειναν σιωπηλοί, 

κοιτάζοντας την πλατεία και τους ανθρώ-

πους

-Γιατί μου τα λέτε όλα αυτά, κύριε;

– Γιατί προσπαθείς να ζήσεις τον Προ-

σωπικό Μύθο σου. Και είσαι έτοιμος να 

τον απαρνηθείς.

-Κι εσείς εμφανίζεστε πάντα σε τέ-

τοιες περιπτώσεις;

-Όχι   πάντα μ’ αυτή τη μορφή, αλλά 

ποτέ δεν το παρέλειψα. Μερικές φορές εμ-

φανίζομαι με τη μορφή μιας καλής διεξό-

δου, μιας καλής ιδέας. Άλλες φορές, σε μια 

κρίσιμη στιγμή, απλουστεύω τα πράγμα-

τα. Και ούτω καθεξής. Οι περισσότεροι άν-

θρωποι  όμως δεν το προσέχουν. Ο γέρος 

διηγήθηκε ότι την προηγούμενη εβδομάδα 

είχε αναγκαστεί να εμφανιστεί σ’έναν άν-

θρωπο που αναζητούσε πολύτιμους λίθους 

με τη μορφή πέτρας. Ο  άνθρωπος  αυτός 

είχε εγκαταλείψει τα πάντα για να πάει 

να ψάξει για σμαράγδια. Πέντε ολόκλη-

ρα χρόνια είχε δουλέψει σ’έναν ποταμό 

και είχε σπάσει 999.999 πέτρες ψάχνοντας 

για ένα σμαράγδι. Τότε ο κυνηγός πολύτι-

μων λίθων σκέφτηκε να τα παρατήσει, κι 

όμως του έλειπε μόνο μια πέτρα -μονάχα 

ΜΙΑ ΠΕΤΡΑ για ν’ανακαλύψει το σμαρά-

γδι. Επειδή εκείνος ο άνθρωπος είχε επεν-

δύσει τα πάντα στον Προσωπικό Μύθο 

του, ο γέρος αποφάσισε να επέμβει.   Με-

τατράπηκε σε μια πέτρα που κύλησε κάτω 

από τα πόδια του κυνηγού πολύτιμων λί-

θων. Αυτός, με τη λύσσα και την απογο-

ήτευση των χαμένων χρόνων, εκσφενδό-

νισε την πέτρα μακριά με τέτοια δύναμη, 

που χτύπησε πάνω σε μια άλλη και τη 

θρυμμάτισε.  Και τότε φανερώθηκε το πιο 

ωραίο σμαράγδι του κόσμου.

-Οι άνθρωποι μαθαίνουν πολύ νωρίς 

το νόημα της ζωής, είπε ο γέρος με κάποια 

πικρία στα μάτια. Ίσως γι’αυτό τα παρατά-

νε επίσης νωρίς. Έτσι όμως είναι ο κόσμος.

Α π ό σ π α σ μ α  α π ό  τ ο ν  Α λχ η μ ι σ τ ή  τ ο υ P a o l o  C o e l l o

Η εκπλήρωση του Προσωπικού του Μύθου, 
αυτό είναι το μοναδικό χρέος του ανθρώπου. 

Τα πάντα είναι ένα και μοναδικό πράγμα. 



Η αλήθεια είναι ότι η επιστήμη δεν έχει και την καλύτερη σχέση με τον κινηματογράφο. Μπροστά στις ανάγκες της 

ιστορίας η επιστημονική ακρίβεια παίρνει δεύτερη, τρίτη ή και καμία θέση, ενώ ο τρελός επιστήμονας αποτελεί 

ένα από τα αφηγηματικά αρχέτυπα των ταινιών τρόμου. Από την άλλη, μια 100% ακριβής αναπαράσταση δε θα 

ήταν και ό,τι πιο ενδιαφέρον για την πλειονότητα των θεατών. Η γενετική, για παράδειγμα, δε λειτουργεί με τον 

τρόπο που βλέπουμε σε ταινίες όπως το Jurassic Park ή το Gattaca. Αυτό, όμως, δεν καθιστά αυτές τις ταινίες λιγότερο ψυχαγωγι-

κές ούτε τις εμποδίζει να θέσουν ερωτήματα και προβληματισμούς. 

Κάποιοι δημιουργοί, πάλι, φροντίζουν να θέσουν μια ρεαλιστική βάση, συμβουλευόμενοι επιστήμονες του τομέα που αφορά 

την υπόθεση. Ένα πολύ γνωστό πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί το Interstellar (2014), όπου βλέπουμε την ακριβέστερη δυνατή 

απεικόνιση μαύρης τρύπας και των νόμων της σχετικότητας, βάσει της μέχρι τώρα γνώσης πάνω στο θέμα. Στην ίδια θεματολο-

γία, δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το αριστουργηματικό 2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος (1968), που μέχρι και σήμερα 

παραμένει αξεπέραστο.

Στο Contact (1997), βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του Carl Sagan, βλέπουμε μια περίπτωση «πρώτης επαφής» με κάποια εξω-

γήινη νοημοσύνη. Μπορεί κάτι τέτοιο να μην έχει συμβεί (στον βαθμό που είναι γνωστό τουλάχιστον), αλλά βλέπουμε να ξετυλί-

γεται ένα αρκετά πιθανό σενάριο όσον αφορά την επιστημονική κοινότητα, αλλά και τις αντιδράσεις του κόσμου.

Μια από τις πιο ρεαλιστικές απεικονίσεις των διαδικασιών που ακολουθούνται σε περιπτώσεις επιδημιών αποτελεί το 

Contagion (2011). Καθόλου τυχαίο, μιας και οι επιστημονικοί σύμβουλοι της παραγωγής, συμμετείχαν στις διαδικασίες αντιμε-

τώπισης της επιδημίας SARS στην Κίνα το 2003. Ορολογίες, μέθοδοι, δυσκολίες, κίνδυνοι και εμπόδια παρουσιάζονται, ως επί το 

πλείστον, με ακρίβεια.

Τέλος, μια αρκετά πιο ανάλαφρη νότα μας δίνει το μικρού μήκους animation Donald in Mathmagic Land, όπου ο γνωστός μας 

Donald Duck βρίσκεται ξαφνικά σε μια περίεργη περιοχή με ποταμούς αριθμών, δέντρα με τετραγωνικές ρίζες και γεωμετρικές 

μορφές ζωής. Εκεί, το «Μεγάλο Πνεύμα της Περιπέτειας» θα του μιλήσει για τη γέννηση της επιστήμης των μαθηματικών από τον 

Πυθαγόρα και την εφαρμογή τους στις τέχνες και τις επιστήμες. Θα του δείξει ότι οι αριθμοί βρίσκονται παντού στη φύση και, κα-

θώς αποτελούν «το αλφάβητο με το οποίο ο Θεός έγραψε το σύμπαν», είναι και το κλειδί για να ανοίξουν οι πύλες του μέλλοντος.

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

ουρανίων σωμάτων δημι-

ουργούσε ήχους και όλα 

μαζί τα ουράνια σώματα 

τη λεγόμενη «συμπαντική μουσική»…

Μια από τις σημαντικότερες φυσι-

ογνωμίες της ιστορίας, που έκανε τη 

συνεργασία Επιστήμης και Φιλοσοφίας 

να μοιάζει αδιαμφισβήτητη, ήταν ο με-

γάλος Σάμιος φιλόσοφος και μαθηματι-

κός,  Πυθαγόρας. Ο ιδιόμορφος αυτός 

άνθρωπος είχε την εμμονή να κοιτάζει 

συνεχώς τον Ουρανό και τους Αστέ-

ρες. Ήταν πεπεισμένος ότι από εκείνους 

προέρχεται ο άνθρωπος-τους ονόμα-

ζε «μεγάλους γεννήτορες», όπως και ο 

Πλάτωνας- και είχε βαλθεί να αποδείξει 

με μαθηματική ακρίβεια ότι ο άνθρωπος 

δεν είναι μόνος μέσα στον μικρόκοσμό 

του, αλλά παράλληλα σύμπαντα και δι-

αστάσεις συνδέονται μεταξύ τους, σχη-

ματίζοντας, έτσι, ένα υπερβατικό υφα-

ντό που συνδέει όλα τα πλάσματα του 

Σύμπαντος, από τα πιο μικρά μέχρι τα 

πιο μεγάλα.

Τα ουράνια σώματα 
Για τον Πυθαγόρα, οι κανονικές κυ-

κλικές αποστάσεις των ουρανίων σωμά-

των μπορούν να μετρηθούν με ακρίβεια 

και φαίνονται να κατέχουν μια θεϊκή ευ-

φυΐα, η οποία τα καθιστά ικανά να βρί-

σκονται σε τροχιά με μια τέλεια κανο-

νικότητα. Έχοντας ανακαλύψει ότι  η 

μουσική ήταν επίσης αριθμοί (μπορεί 

δηλαδή να εκφραστεί με αριθμητικές 

σχέσεις) μπορούσε να υποθέσει ότι τα 

πάντα στον κόσμο είναι αριθμός.

Έμενε λοιπόν να ανακαλύψει τη σχέ-

ση ανάμεσα στη μουσική και τον κόσμο: 

αφού η ουσία των άστρων –θεών είναι ο 

αριθμός και ο αριθμός είναι, επίσης, το 

θεμέλιο της μουσικής, τότε τα άστρα και 

οι πλανήτες έπρεπε κατά κάποιο τρόπο 

να είναι μουσικά.

Ο ήχος μέσα στη σιωπή
Ο Πυθαγόρας αγαπούσε τη σιω-

πή. Ο σύγχρονος συγγραφέας Morilla 

Benigno τον αποκάλεσε Γιο της Σιωπής. 

Πυθαγόρας: 
Η μουσική του 
Σύμπαντος

Κείμενο: Βιργινία Γεωργιοπούλου, vgeorgiopoulou@filosofikilithos.website

Για τον Πυθαγόρα, το 
σύμπαν προήλθε από 
το χάος και απέκτησε 
μορφή με το μέτρο και 
την αρμονία, γι’ αυτό 
και πρώτος το ονόμασε 
«Κόσμο», δηλαδή τάξη, 
αρμονία και ομορφιά (εξ ου 
και η λέξη «κόσμημα»).



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 1 710

Μάλλον σιωπηλή ήταν και η εκπαίδευ-

ση που έπαιρναν οι μαθητευόμενοί του 

στη Σχολή του στον Κρότωνα της Κάτω 

Ιταλίας για τα πρώτα 5 χρόνια, κατά τη 

διάρκεια των οποίων ο κάθε υποψήφιος 

τελούσε υπό τον όρκο σιωπής. Πίστευε 

ότι μέσα από αυτή τη σιωπή γεννιέται 

η αρμονία και μπορεί κανείς να ακούσει 

πραγματικά τον εσωτερικό ήχο της ψυ-

χής, της δικής του αλλά και του κόσμου 

(MUSICA ΜUNDANA). 

Ο Ιάμβλιχος έγραψε για τον Πυ-

θαγόρα: «Συγκεντρώνων την ακοή και 

την σκέψην του, εβύθιζε τον εαυτό του 

εις τις κινούμενες αρμονίες του κόσμου. 

Συμφώνως προς αυτόν (τον Πυθαγόρα)  

μόνον ο ίδιος ηδύνατο να τις ακούει και 

να κατανοήσει τις αρμονίες και συμφω-

νίες των σφαιρών και  των ουρανίων 

σωμάτων» (Πορφυρίου, Βίος Πυθαγόρα 

30.3-7)

Έτσι, λοιπόν, φαίνεται ότι αυτός 

ο άνθρωπος μπορούσε να ακούσει τη 

Μουσική του Σύμπαντος, αυτή την υπέ-

ροχη συμφωνία που δημιουργούσε ο 

ήχος του κάθε ουράνιου σώματος που 

περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο. Ο 

ίδιος μας παραδίδει έναν πίνακα αντι-

στοίχησης του κάθε ουράνιου σώματος 

με τη νότα που παράγει η κίνησή  του.

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΝΟΤΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΣΕΛΗΝΗ Ρε

ΕΡΜΗΣ Ντο

ΑΦΡΟΔΙΤΗ Σιb

ΗΛΙΟΣ Λα

ΑΡΗΣ Σολ

ΖΕΥΣ Φα

ΚΡΟΝΟΣ Μι

Συνεχίζοντας την επιστημονική 

έρευνα και μελέτη και χρησιμοποιώντας 

ένα μονόχορδο, ανακάλυψε τη σχέση 

ανάμεσα στο μήκος των χορδών και το 

τονικό ύψος που δίνουν και καθόρισε τα 

μουσικά διαστήματα με λόγους σχετι-

κούς με το μήκος της χορδής, ως εξής: 

2/1 (οκτάβα), 3/2 (πέμπτη), 4/3  (τετάρ-

τη). Επομένως, κατά τους Πυθαγόρει-

ους, το μυστικό της μουσικής και της 

κοσμικής αρμονίας κρύβεται στις σχέ-

σεις των τεσσάρων πρώτων φυσικών 

αριθμών (1, 2, 3, 4). Οι αριθμοί αυτοί  

σχηματίζουν και την «ιερή τετρακτύ», 

το μυστικό της κοσμικής αρμονίας, 

Η Ιερή Τετρακτύς (1+2+3+4=10)

Η αρμονία της ψυχής
Για τον Πυθαγόρα, το σύμπαν προ-

ήλθε από το χάος και απέκτησε μορφή 

με το μέτρο και την αρμονία, γι’ αυτό 

και πρώτος το ονόμασε «Κόσμο», δηλα-

δή τάξη, αρμονία και ομορφιά (εξ ου και 

η λέξη «κόσμημα»).

Αρμονία για την ψυχή του ανθρώ-

που υπάρχει, όταν διατηρείται κάποια 

συμμετρία ανάμεσα στο υλικό και το 

πνευματικό του στοιχείο. Η ψυχή έχει 
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τις ιδιότητες της ταυτότητας, της ετερό-

τητας, της στάσης και της κίνησης. Αυτή 

είναι η «τετρακτύς» για την ψυχή. Αυτές 

οι φιλοσοφικές αντιλήψεις επηρέασαν 

τον Πλάτωνα, ο οποίος αργότερα θεω-

ρεί ότι η αρμονία της μουσικής καθρε-

φτίζει την αρμονία της ψυχής και τελι-

κά, στο έργο του «Πολιτεία», εντάσσει 

τη μουσική παιδεία στα βασικά στάδια 

εκπαίδευσης των νέων. 

Μέσα από τη μουσική και τα μαθη-

ματικά, ο άνθρωπος μπορεί να καταφέ-

ρει την υπέρβαση των σωματικών περιο-

ρισμών και την κάθαρση της ψυχής, για 

να μπορέσει η τελευταία να απελευθε-

ρωθεί από τον κύκλο των μετενσαρκώ-

σεων και να φτάσει τελικά στη θεότητα 

από την οποία προέρχεται.

Όπως στον άνθρωπο υπάρχουν η 

ψυχή και το σώμα, έτσι και στον κό-

σμο δύο αρχές βρίσκονται σε φαινομε-

νική αντίθεση: το όριο (το πέρας) και το 

άπειρο. Το πέρας είναι αυτό που διοικεί 

και οργανώνει τον κόσμο. H ύψιστη έκ-

φραση του πέρατος είναι ο Αριθμός, που 

αποτελεί κλειδί για την κατανόηση της 

θείας τάξης, η οποία οριοθετεί -θέτει σε 

πέρας- τον κόσμο.

Σύμφωνα με τον Πυθαγόρα, το σύ-

μπαν έχει επιτύχει τη συμμετρία, τη δέ-

ουσα αναλογία πέρατος και απείρου 

(ψυχής και σώματος) και βρίσκεται σε 

κατάσταση αρμονίας. Αν ο άνθρωπος 

καταφέρει να δει, να ακούσει, να βιώσει 

αυτή τη συμπαντική συμμετρία, τότε θα 

πετύχει και αυτός τη δική του κάθαρση. 

Αυτή ήταν η ανάγκη που τελικά οδήγη-

σε τον Πυθαγόρα στη θεωρία του για 

την «Αρμονία των σφαιρών». 

Σύγχρονοι Πυθαγόρειοι

Ο κ. Χαράλαμπος Σπυρίδης (πρώην 

πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσι-

κών, διευθυντής του Τομέα Τεχνολογίας 

Ήχου, Μουσικοπαιδαγωγικής και Βυζα-

ντινής Μουσικολογίας της Φιλοσοφι-

κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-

νών), στο 5ο συνέδριο «Φιλοσοφία και 

Κοσμολογία» του Πανεπιστημίου Αθη-

νών (Οκτώβριος 2016) απέδειξε ότι κα-

τάφερε να επεκτείνει την ακριβή εφαρ-

μογή της πυθαγόρειας θεωρίας σε όλους 

τους γνωστούς πλανήτες, ενώ υπόδειξε 

συγκεκριμένες θέσεις «πλανητικών» 

αντικειμένων μετά τον Πλούτωνα.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, «η γέφυρα 

που κατασκευάστηκε και συνδέει τον 

κόσμο των αστρονόμων με τον κόσμο 

των μουσικών διασφαλίζει την αιωνι-

ότητα μιας συμπαντικής αρμονίας σε 

πλήρη εξέλιξη, η οποία θα προσδιορίσει 

τον χωροχρόνο μέσω των γνώσεων της 

Αστρονομίας και της Μουσικής στην 

εκάστοτε εποχή».

Μεγάλο ενδιαφέρον, επίσης, παρου-

σιάζει ο τρόπος που ο μεγάλος Έλλη-

νας μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωρά-

κης βιώνει αυτή τη σύνδεση Σύμπαντος 

και ανθρώπου μέσα από τη Συμπαντική 

Μουσική:

«Η άποψή μου είναι ότι ο γεννημέ-

νος συνθέτης, αν και εφόσον έχει καλλι-

εργηθεί πνευματικά και ψυχικά και έχει 

σπουδάσει σε βάθος την τεχνική της 

μουσικής σύνθεσης, τότε κατά την πε-

ρίοδο της εσωτερικής του γονιμοποίη-

σης δέχεται το «σπέρμα» της συμπαντι-

κής αρμονίας που καταλήγει στη γένεση 

μουσικής. Είναι ένας πνευματικός γάμος 

ανάμεσα σε έναν θνητό και τον αθάνα-

το ωκεανό αρμονίας που μας περιβάλλει 

και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο τα έργα 

των μεγάλων συνθετών και γενικότερα 

των μεγάλων καλλιτεχνών παραμένουν 

αθάνατα.»

Και παρακάτω, φανερώνοντας τη 

βαθιά γνώση του πάνω στην αρχαιοελ-

ληνική σκέψη: «Όσον αφορά την Μου-

σική οι αρχαίοι την θεωρούσαν ως ιδα-

νική μορφή της Αρμονίας και ζωτικό 

σημείο συνάντησης του ατομικού με το 

καθολικό. Και θεωρούσαν τον Ήχο με 

τον άυλο χαρακτήρα του ως ένα από 

τα πλέον ιδανικά μέσα για την επανα-

σύνδεση των μύχιων δυνάμεων της αν-

θρώπινης ψυχικής πνευματικότητας με 

τα συμπαντικά αρχέτυπα της Δημιουρ-

γίας.»

Κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, 

από την αρχή της Δημιουργίας αυτού 

του Κόσμου, μια Συμπαντική Χορωδία 

φαίνεται να εκτελεί άριστα μια περίτε-

χνη παρτιτούρα. Ποιος είναι άραγε αυ-

τός ο Μέγας Μαέστρος της Ζωής; Ποιες 

νότες μπορούμε να ηχήσουμε εμείς οι 

άνθρωποι σε αυτό το πεντάγραμμο; Ο 

Πυθαγόρας και οι σύντροφοί του προ-

σπάθησαν να μας μυήσουν σε αυτά τα 

μυστικά και να μας δώσουν μαθήματα 

εσωτερικής αρμονίας από την ίδια τη 

φύση. Ας ακούσουμε το τραγούδι της…

ΠΗΓΕΣ

-Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙ-
ΩΝ-Χαράλαμπος Σπυρίδης
-ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ(ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Α.ΜΑΡΓΙΩΡΗ –ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 
Α.ΜΑΡΓΙΩΡΗ) 
-http://users.uoa.gr/~hspyridis/kallipateira.pdf
-https://www.youtube.com/watch?v=UK8Zg0Gz78w
-http://www.pronews.gr/portal/item/
-http://flashnews.gr/post/141788/o-pi8agoras-ke-i-
simpantiki-armonia
-Συνέντευξη του Μίκη Θεοδωράκη στη γερμανι-
κή εφημερίδα SUDDEUTSCHE ZEITUNG, 2006 
(http://www.mikis-crete.gr/highlights/323-mikis-
theodorakis)
-http://www.nea-acropoli-athens.gr/arthra/
oikologia/1005-theoria-yperxordon-kai-arxaia-
filosofia
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Το νέο επιστημονικό πα-
ράδειγμα  
Κείμενο: Κώστας Φρατζικινάκης, kfrantzikinakis@filosofikilithos.website

Στις πρώτες δεκαετίες του 

εικοστού αιώνα συνέ-

βη μια δραματική αλλαγή 

στις αντιλήψεις  και στις 

ιδέες της  φυσικής, που εξακολουθεί να 

επηρεάζει ακόμα και τις πιο πρόσφατες  

θεωρίες για την ύλη. Οι νέες έννοιες στη 

φυσική έχουν επιφέρει μια βαθιά τροπο-

ποίηση στην κοσμοθεωρία μας: από τη 

μηχανιστική αντίληψη του Καρτέσιου 

και του Νεύτωνα οδηγούμαστε σε μια 

ολιστική και οικολογική αντίληψη, πα-

ρόμοια με τις απόψεις των μυστικιστών 

όλων των εποχών και των παραδόσεων.

Η νέα θεωρία για το φυσικό μας σύ-

μπαν δεν ήταν καθόλου εύκολο να γίνει 

αποδεκτή από τους επιστήμονες στις 

αρχές του εικοστού αιώνα. Η εξερεύνη-

ση του ατομικού και υποατομικού κό-

σμου τους έφερε σε επαφή με μια παρά-

ξενη και απροσδόκητη πραγματικότητα 

που φαίνεται να αψηφά κάθε λογική πε-

ριγραφή.

Στην προσπάθειά τους να κατανο-

ήσουν αυτή τη νέα πραγματικότητα, 

οι επιστήμονες κατάλαβαν με οδυνηρό 

τρόπο ότι οι βασικές ιδέες τους, η γλώσ-

σα τους και ολόκληρος ο τρόπος σκέ-

ψης τους ήταν ανεπαρκής για να περι-

γράψουν τα ατομικά φαινόμενα.

Τα προβλήματά τους δεν ήταν 

απλώς διανοητικά, αλλά έφτασαν σε μια 

έντονη συναισθηματική και, θα μπορού-

σε κανείς να πει, ακόμα και υπαρξιακή 

κρίση. Τους πήρε πολύ χρόνο για να ξε-

περάσουν την κρίση αυτή, αλλά στο τέ-

λος ανταμείφθηκαν με βαθιές γνώσεις 

για τη φύση της ύλης και τη σχέση της 

με τον ανθρώπινο νου.

Οι Νευτώνειες Μηχανές
Η κοσμοθεωρία και το σύστημα αξι-

ών που αποτελούν τη βάση του πολιτι-

σμού μας ουσιαστικά διαμορφώθηκαν 

κατά τον 16ο και 17ο αιώνα. Μεταξύ του 

1500 και 1700, υπήρξε μια δραματική 

αλλαγή τόσο στον τρόπο που οι άνθρω-

ποι απεικόνιζαν τον κόσμο όσο και στον  

τρόπο σκέψης τους. Η νέα νοοτροπία 

και η νέα εικόνα του κόσμου έδωσε στον 

δυτικό πολιτισμό τα  χαρακτηριστικά 

της αποκαλούμενης  «σύγχρονης επο-

χής». Έγιναν η βάση του παραδείγματος 

που έχει κυριαρχήσει τον πολιτισμό μας 

τα τελευταία τριακόσια χρόνια και τώρα 

αυτό είναι έτοιμο να αλλάξει.

Πριν από τον 17ο αιώνα, όλοι σχε-

δόν είχαν δεδομένο ότι το σύμπαν (και 
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η Γη μας) ήταν σαν ένας ζωντανός ορ-

γανισμός.

Ακόμα  και ο Κοπέρνικος, του οποί-

ου η επαναστατική θεωρία της κίνη-

σης του ουρανού, που δημοσιεύθηκε το 

1543, τοποθέτησε τον Ήλιο και όχι τη 

Γη στο κέντρο, δεν είχε μια μηχανιστική 

αντίληψη. Οι αιτίες για την πραγματο-

ποίηση αυτής της αλλαγής ήταν μυστι-

κιστικές, καθώς και επιστημονικές.

Η επανάσταση του Κοπέρνικου 

στην κοσμολογία ήταν ένα ισχυρό κίνη-

τρο για τη μετέπειτα εξέλιξη της φυσι-

κής. Αλλά η στροφή προς τη μηχανιστι-

κή θεωρία της φύσης, που άρχισε μετά 

το 1600, ήταν πολύ πιο ριζοσπαστική.

Η έννοια ενός οργανικού, ζωντανού 

και πνευματικoύ σύμπαντος αντικατα-

στάθηκε από αυτήν ενός κόσμου που 

λειτουργεί ως μια μηχανή. Η μεταβολή 

αυτή προήλθε από τις επαναστατικές 

αλλαγές στη φυσική και την αστρονο-

μία, με αποκορύφωμα τα επιτεύγματα 

του Κοπέρνικου, του Γαλιλαίου και του 

Νεύτωνα. Η επιστήμη του 17ου αιώνα, 

βασίστηκε σε μια νέα μέθοδο έρευνας, 

που την υποστήριζε σθεναρά ο Φράνσις 

Μπέικον και αφορούσε στη μαθηματική 

περιγραφή της φύσης και στην αναλυ-

τική μέθοδο της γνώσης, που σχεδιά-

στηκε από την ιδιοφυΐα του Καρτέσιου. 

Αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της 

επιστήμης στην επίτευξη αυτών των ρι-

ζικών αλλαγών, οι ιστορικοί έχουν απο-

καλέσει τον 16ο και 17ο αιώνα ως την 

Εποχή της Επιστημονικής Επανάστα-

σης.

Η Επιστημονική Επανάσταση
Για αιώνες πριν, υπήρχαν ήδη μη-

χανιστικά μοντέλα ορισμένων πτυχών 

της φύσης. Ένα  παράδειγμα είναι τα 

αστρονομικά ρολόγια που έδειχναν τον 

ήλιο και τη σελήνη να περιστρέφονται 

γύρω από τη γη, με φόντο τα αστέρια. 

Η κίνηση του ήλιου έδειχνε την ώρα της 

ημέρας, και ο εσωτερικός κύκλος του 

ρολογιού απεικόνιζε τη σελήνη, περι-

στρεφόμενη μία φορά το μήνα.

Όμως, αυτό που έκανε την επιστή-

μη όπως την ξέρουμε σήμερα ήταν η αλ-

λαγή στην περιγραφή του κόσμου από 

έναν ζωντανό οργανισμό σε μια απρό-

σωπη μηχανή: τα μηχανικά μοντέλα του 

σύμπαντος  αντιπροσώπευαν πλέον 

τον τρόπο που πραγματικά λειτουργού-

σε ο κόσμος. Οι κινήσεις των άστρων 

και των πλανητών θα διέπονται πλέον 

από απρόσωπες μηχανικές αρχές και όχι 

από ψυχές ή πνεύματα με τις δικές τους 

ζωές και σκοπιμότητες. 

Το κύρος και η αποδοχή της μηχα-

νιστικής επιστήμης δεν οφείλεται τόσο 

στο φιλοσοφικό της υπόβαθρο, όσο 

στις πρακτικές της επιτυχίες, ειδικά στη 

φυσική. Οι μαθηματικές προσομοιώ-

σεις  συνήθως περιλαμβάνουν ακραίες 

απλουστεύσεις και παραδοχές, που είναι 

πιο εύκολο να τις καταλάβουμε μέσω 

τεχνητών μηχανών ή αντικειμένων. Η 

μαθηματική μηχανική είναι εξαιρετι-

κά χρήσιμη στην αντιμετώπιση σχετικά 

απλών προβλημάτων, όπως οι τροχιές 

των οβίδων ή των πυραύλων.

Το όραμα της μηχανικής φύσης ανα-

πτύχθηκε εν μέσω των καταστροφικών 

θρησκευτικών πολέμων στην Ευρώπη 

του 17ου αιώνα. Η μαθηματική φυσική 

ήταν ελκυστική εν μέρει, επειδή φάνηκε 

να παρέχει έναν τρόπο υπέρβασης των 

διαφόρων αιρετικών συγκρούσεων, για 

να αποκαλύψει τις αιώνιες αλήθειες. Οι 

πρωτοπόροι της μηχανιστικής επιστή-

μης έβρισκαν έναν νέο τρόπο κατανόη-

σης της σχέσης της φύσης με τον Θεό, 

με τους ανθρώπους να υιοθετούν τη θε-

ϊκή «παντογνωσία» των μαθηματικών,  

που υψωνόταν πάνω από τα όρια του 

ανθρώπινου σώματος και νου.

Αλλά υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα. 

Το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης 

εμπειρίας δεν είναι μαθηματικό. Ο άν-

θρωπος γεύεται το φαγητό, αισθάνεται 

θυμωμένος, απολαμβάνει την ομορφιά 

των λουλουδιών, γελάει με τα αστεία. 

Προκειμένου να επιβεβαιώσει την υπε-

ροχή των μαθηματικών, ο Γαλιλαίος και 

Ισαάκ Νεύτων (1642-1726)

Η μέθοδος σκέψης και η άποψη του Καρτέσιου 
για τη φύση έχουν επηρεάσει όλους τους κλάδους 
της σύγχρονης επιστήμης και μπορούν ακόμα και 
σήμερα να είναι πολύ χρήσιμες. Αλλά θα είναι 
χρήσιμες, μόνο αν αναγνωρίζονται οι περιορισμοί 
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οι διάδοχοί του, έπρεπε να κάνουν τη 

διάκριση ανάμεσα σε αυτά που ονομά-

ζονται «πρωτεύουσες ποιότητες», που  

θα μπορούσαν να περιγραφούν μαθη-

ματικά, όπως η κίνηση, το μέγεθος και 

το βάρος, και στις «δευτερεύουσες ποι-

ότητες», όπως το χρώμα, η γεύση κλπ, 

που  ήταν υποκειμενικά. Θεώρησαν ότι 

ο πραγματικός κόσμος  είναι σαφής, 

αντικειμενικός, μετρήσιμος και μαθημα-

τικός. Η προσωπική εμπειρία που ζούμε 

στον κόσμο είναι υποκειμενική, το βασί-

λειο της γνώμης, της ασάφειας και της 

ψευδαίσθησης, κάτι που ήταν έξω από 

τη σφαίρα της επιστήμης.

Η καρτεσιανή εικόνα του 
κόσμου

Ο Ρενέ Ντεκάρτ (Καρτέσιος) (1596-

1650) ήταν ο κύριος υπερασπιστής της 

μηχανικής ή μηχανιστικής φιλοσοφίας 

της φύσης. Του αποκαλύφθηκε σε ένα 

όραμα που είχε στις 10 Νοεμβρίου του 

1619, και ο ίδιος ήταν «γεμάτος με εν-

θουσιασμό που ανακάλυψε τα θεμέλια 

μιας θαυμάσιας επιστήμης». Είδε ολό-

κληρο το σύμπαν σαν ένα μαθηματικό 

σύστημα και αργότερα οραματίστηκε 

τεράστιες δίνες στροβιλιζόμενης λεπτής 

ύλης, τον αιθέρα, που μεταφέρουν τους 

πλανήτες στις τροχιές τους.

Ο Καρτέσιος οδήγησε τη μηχανιστι-

κή αντίληψη πιο πέρα από ό, τι ο Κέπλερ 

ή ο Γαλιλαίος, επεκτείνοντάς την στη 

σφαίρα της ζωής. Ήταν γοητευμένος 

από τα εξελιγμένα μηχανήματα της επο-

χής του, όπως τα ρολόγια και τις αντλί-

ες. Μετέφερε τη μηχανιστική άποψη 

και στους ζωντανούς οργανισμούς. Τα 

φυτά και τα ζώα δεν ήταν τίποτε άλλο 

από μηχανές. Στα ανθρώπινα όντα κα-

τοικούσε μια λογική ψυχή που συνδεό-

ταν με το σώμα μέσω της επίφυσης, στο 

κέντρο του εγκεφάλου. Το ανθρώπι-

νο σώμα δεν είχε πολλές διαφορές από 

ένα ζώο-μηχανή. Ο Καρτέσιος εξήγησε 

εκτενώς το πώς οι κινήσεις και οι διάφο-

ρες βιολογικές λειτουργίες του σώματος 

θα μπορούσαν να αναχθούν σε μηχανι-

κές λειτουργίες, προκειμένου να απο-

δείξει ότι οι ζωντανοί οργανισμοί δεν 

ήταν τίποτε άλλο παρά αυτόματα.

Μέσα στο όραμα του Καρτέσιου 

υπήρχαν εξαρχής η βεβαιότητα για την 

εγκυρότητα της επιστημονικής γνώσης 

και η πεποίθηση ότι η αποστολή του ιδί-

ου ήταν να διακρίνει την αλήθεια από 

το λάθος σε όλους τους τομείς της επι-

στημονικής γνώσης. «Όλη η επιστήμη 

είναι βέβαιη, εμφανής γνώση», έγραψε. 

«Απορρίπτουμε όλες τις γνώσεις που 

είναι απλώς πιθανές και θεωρούμε ότι 

πρέπει να πιστεύουμε μόνο τα πράγμα-

τα που είναι απολύτως γνωστά και για 

τα οποία δεν μπορεί να υπάρξει καμία 

αμφιβολία.»

Στη βάση της καρτεσιανής φιλοσο-

φίας και της συνεπαγόμενης κοσμοθε-

ωρίας του βρίσκεται η πίστη στη βεβαι-

ότητα της επιστημονικής γνώσης. Από 

αυτό το σημείο, ευθύς εξαρχής, ο Καρ-

τέσιος έκανε λάθος. Η φυσική του 20ου 

αιώνα έχει δείξει πολύ πειστικά ότι δεν 

υπάρχει απόλυτη αλήθεια στην επιστή-

μη και ότι όλες οι έννοιες και οι θεω-

ρίες μας είναι περιορισμένες και προ-

σεγγιστικές. Η καρτεσιανή πίστη στην 

επιστημονική αλήθεια εξακολουθεί να 

είναι ευρέως διαδεδομένη σήμερα και 

αντανακλάται στον επιστημονισμό που 

έχει γίνει χαρακτηριστικός του δυτικού 

πολιτισμού. Πολλοί άνθρωποι στην κοι-

νωνία μας, επιστήμονες και μη, είναι πε-

πεισμένοι ότι η επιστημονική μέθοδος 

είναι ο μόνος έγκυρος τρόπος κατανόη-

σης του σύμπαντος. Η μέθοδος σκέψης 

και η άποψη του Καρτέσιου για τη φύση 

έχουν επηρεάσει όλους τους κλάδους 

της σύγχρονης επιστήμης και μπορούν 

ακόμα και σήμερα να είναι πολύ χρή-

σιμες. Αλλά θα είναι χρήσιμες μόνο αν 

αναγνωρίζονται οι περιορισμοί τους. Η 

αποδοχή της κοσμοθεωρίας του Καρ-

τέσιου ως η απόλυτη αλήθεια και της 

μεθόδου του, ως ο μοναδικός έγκυρος 

δρόμος προς τη γνώση, έχει διαδραμα-

τίσει σημαντικό ρόλο στην τρέχουσα 

πολιτιστική ανισορροπία μας.

Το Νέο Επιστημονικό 
Παράδειγμα

Στην αυγή της σύγχρονης φυσικής 

βρίσκεται το εξαιρετικό πνευματικό κα-

τόρθωμα ενός ανθρώπου: του Άλμπερτ 

Αϊνστάιν. Σε δύο άρθρα, που δημοσιεύ-

θηκαν το 1905, ο Αϊνστάιν ξεκίνησε δύο 

επαναστατικές τάσεις στην επιστημονι-

 Ρενέ Ντεκάρτ (Καρτέσιος) (1596-
1650)
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κή σκέψη. Η μία ήταν η ειδική θεωρία 

της σχετικότητας. Η άλλη ήταν ένας 

νέος τρόπος θεώρησης της ηλεκτρομα-

γνητικής ακτινοβολίας, που είκοσι χρό-

νια αργότερα θα έβαζε τα θεμέλια για 

την κβαντική θεωρία.

Ο Αϊνστάιν πίστευε ακράδαντα στην 

εγγενή αρμονία της φύσης. Σε όλη την 

επιστημονική του ζωή ο πιο έντονος 

προβληματισμός του ήταν να βρει μια 

ενοποιημένη θεμελίωση της φυσικής. 

Άρχισε να κινείται προς αυτό τον στόχο, 

με την κατασκευή ενός κοινού πλαισίου 

για την ηλεκτροδυναμική και τη μηχα-

νική, τις δύο διαφορετικές θεωρίες της 

κλασικής φυσικής. Το πλαίσιο αυτό εί-

ναι γνωστό ως η ειδική θεωρία της σχε-

τικότητας. Ενοποίησε και ολοκλήρωσε 

τη δομή της κλασικής φυσικής, αλλά 

την ίδια στιγμή εισήγαγε ριζικές αλλα-

γές στις παραδοσιακές έννοιες του χώ-

ρου και του χρόνου και έτσι υπονόμευσε 

ένα από τα θεμέλια της νευτώνειας κο-

σμοθεωρίας. Δέκα χρόνια αργότερα, ο 

Αϊνστάιν πρότεινε τη γενική θεωρία της 

σχετικότητας, στην οποία το πλαίσιο 

της ειδικής θεωρίας επεκτείνεται, για να 

συμπεριλάβει και τη βαρύτητα. Αυτό το 

κατέφερε με τις περαιτέρω ριζοσπαστι-

κές αλλαγές στην έννοια του χώρου και 

του χρόνου.

Η άλλη σημαντική εξέλιξη στη φυσι-

κή του 20ου αιώνα ήταν μια συνέπεια της 

πειραματικής έρευνας για τα άτομα. Στις 

αρχές του αιώνα, οι φυσικοί ανακάλυ-

ψαν πολλά φαινόμενα που συνδέονταν 

με τη δομή των ατόμων, όπως οι ακτί-

νες Χ και η ραδιενέργεια, τα οποία ήταν 

ανεξήγητα για την κλασική φυσική. Πέ-

ραν του ότι ήταν αντικείμενα έντονης 

μελέτης, αυτά τα φαινόμενα χρησιμο-

ποιήθηκαν με 

ευφυέστατους 

τρόπους, ως νέα 

εργαλεία για να 

εξετάσουν την 

ύλη βαθύτερα 

από ποτέ. 

Αυτή η εξε-

ρεύνηση του 

ατομικού και 

υποατομικού 

κόσμου έφερε 

τους επιστήμο-

νες σε επαφή με 

μια παράξενη 

και απροσδόκη-

τη πραγματικό-

τητα, που γκρέμισε τα θεμέλια της κο-

σμοθεωρίας τους και τους ανάγκασε να 

σκεφτούν με εντελώς καινούργιο τρόπο. 

Κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί στην επι-

στήμη, ποτέ ξανά. Επαναστάσεις, όπως 

εκείνες του Κοπέρνικου και του Δαρβί-

νου, είχαν μεν προκαλέσει βαθιές αλ-

λαγές στη γενική αντίληψη του σύμπα-

ντος, αλλαγές που ήταν συγκλονιστικές 

για πολλούς ανθρώπους, αλλά οι ίδιες 

οι νέες έννοιες δεν ήταν δύσκολο να 

κατανοηθούν. Στον 20ο αιώνα, ωστόσο, 

οι φυσικοί αντιμετώπισαν, για πρώτη 

φορά, μια σοβαρή πρόκληση της ικα-

νότητάς τους να κατανοήσουν το σύ-

μπαν. Κάθε φορά που έκαναν στη φύση 

μια ερώτηση μέσω ενός ατομικού πειρά-

ματος, η φύση απαντούσε με ένα παρά-

δοξο, και όσο περισσότερο προσπαθού-

σαν να αποσαφηνίσουν  την κατάσταση, 

αντιμετώπιζαν όλο και πιο έντονα πα-

ράδοξα. Στην προσπάθειά τους να κα-

τανοήσουν αυτή τη νέα πραγματικότη-

τα, οι επιστήμονες είχαν την οδυνηρή 

επίγνωση ότι οι βασικές ιδέες τους, η 

γλώσσα τους και ολόκληρος ο τρόπος 

σκέψης τους ήταν ανεπαρκής για να πε-

ριγράψουν τα ατομικά φαινόμενα. Το 

Άλμπερτ Αϊνστάιν (1879-1955)

Η ανακάλυψη της διπλής φύσης της ύλης και 
του θεμελιώδους ρόλου των πιθανοτήτων έχουν 
κατεδαφίσει την κλασική έννοια των στερεών 
αντικειμένων. Σε υποατομικό επίπεδο, τα στερεά 
υλικά αντικείμενα της κλασικής φυσικής διαλύονται 
σε κυματικής φύσης πρότυπα πιθανοτήτων.
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πρόβλημά τους δεν ήταν μόνο διανοητικό, αλλά περιείχε μια 

έντονη συναισθηματική και υπαρξιακή εμπειρία.

Πήρε πολύ καιρό στους φυσικούς να αποδεχτούν το γεγο-

νός ότι τα παράδοξα που συνάντησαν είναι μια σημαντική πτυ-

χή της ατομικής φυσικής και να συνειδητοποιήσουν ότι προ-

κύπτουν κάθε φορά που κάποιος προσπαθεί να περιγράψει τα 

ατομικά φαινόμενα με όρους  της κλασικής φυσικής. Μόλις έγι-

νε αυτό αντιληπτό, οι φυσικοί άρχισαν να μαθαίνουν να θέτουν 

τις σωστές ερωτήσεις και να αποφεύγουν τις αντιφάσεις. Η 

κβαντική θεωρία ή κβαντομηχανική διαμορφώθηκε στις τρεις 

πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα από μια ομάδα φυσικών απ’ 

όλο τον κόσμο.

Ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της μαθηματικής διατύ-

πωσης της κβαντικής θεωρίας, το εννοιολογικό πλαίσιό της 

δεν ήταν καθόλου εύκολο να γίνει αποδεκτό. Η επίδρασή του 

στην εικόνα του κόσμου ενός φυσικού ήταν πραγματικά συ-

γκλονιστική. Η νέα φυσική απαιτούσε βαθιές αλλαγές στις έν-

νοιες του χώρου, του χρόνου, της ύλης, του αντικειμένου, της 

αιτιότητας. Επειδή αυτές οι έννοιες είναι τόσο θεμελιώδους ση-

μασίας για τον δικό μας τρόπο που βιώνουμε τον κόσμο, ο με-

τασχηματισμός τους ήταν ένα μεγάλο σοκ.

Σε αντίθεση με τη μηχανιστική -καρτεσιανή αντίληψη του 

κόσμου, η κοσμοθεωρία που προκύπτει από τη σύγχρονη φυ-

σική μπορεί να χαρακτηριστεί από λέξεις όπως οργανική, ολι-

στική και οικολογική. Θα μπορούσε επίσης να ονομάζεται 

επιστήμη συστημάτων, με την έννοια της γενικής θεωρίας συ-

στημάτων. Το σύμπαν δε θεωρείται πλέον μια μηχανή που απο-

τελείται από ένα πλήθος αντικειμένων, αλλά πρέπει να νοείται 

ως ένα αδιαίρετο, δυναμικό σύνολο, του οποίου τα μέρη είναι 

ουσιαστικά αλληλένδετα και μπορούν να γίνουν κατανοητά 

μόνο ως πρότυπα μιας κοσμικής διαδικασίας.

Η ανακάλυψη της διπλής φύσης της ύλης και του θεμελι-

ώδους ρόλου των πιθανοτήτων έχουν κατεδαφίσει την κλασι-

κή έννοια των στερεών αντικειμένων. Σε υποατομικό επίπεδο, 

τα στερεά υλικά αντικείμενα της κλασικής φυσικής διαλύονται 

σε κυματικής φύσης πρότυπα πιθανοτήτων. Έτσι τα υποατομι-

κά σωματίδια δεν είναι «πράγματα», αλλά διασυνδέσεις μεταξύ 

«πραγμάτων», και αυτά, με τη σειρά τους, είναι οι διασυνδέσεις 

Το Νευτωνικό σύστημα του Σύμπαντος, Isaac Frost (1846), Μουσείο Καλών Τεχνών του Σαν Φρανσίσκο
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μεταξύ άλλων «πραγμάτων» και ούτω καθεξής. Στην κβαντική 

θεωρία ποτέ δε θα καταλήξεις σε «πράγματα». Πάντα θα έχεις 

να κάνεις  με δίκτυα διασυνδέσεων.

Με αυτό τον τρόπο, εν συντομία, η σύγχρονη φυσική απο-

καλύπτει τη βασική ενότητα του σύμπαντος. Δείχνει ότι δεν 

μπορούμε να αποσυνθέσουμε τον κόσμο σε μικρότερες μονά-

δες ανεξάρτητες μεταξύ τους. Καθώς διεισδύουμε στην ύλη, 

η φύση δε μας δείχνει απομονωμένα βασικά δομικά στοιχεία, 

αλλά πιο πολύ μοιάζει σαν ένα πολύπλοκο δίκτυο σχέσεων με-

ταξύ των διαφόρων τμημάτων ενός ενιαίου συνόλου.

Έτσι το σύμπαν, είναι ένα ενιαίο σύνολο, που μπορεί σε κά-

ποιο βαθμό να διαιρεθεί σε ξεχωριστά τμήματα, σε αντικείμενα 

αποτελούμενα από μόρια και άτομα, που και αυτά αποτελού-

νται από σωματίδια.

Η αντίληψη του σύμπαντος ως συνδεδεμένο δίκτυο σχέσε-

ων είναι ένα από τα δύο κύρια θέματα που επαναλαμβάνονται  

σε όλη τη σύγχρονη φυσική. Το άλλο θέμα είναι η συνειδητο-

ποίηση ότι το κοσμικό δίκτυο είναι εγγενώς δυναμικό. Η δυνα-

μική πτυχή της ύλης προκύπτει στην κβαντική θεωρία, ως συ-

νέπεια της κυματικής φύσης των υποατομικών σωματιδίων, και 

γίνεται ακόμα πιο θεμελιώδης στη θεωρία της σχετικότητας, 

η οποία μας έχει 

δείξει ότι η ύπαρ-

ξη της ύλης δεν 

μπορεί να διαχω-

ριστεί από τη δρα-

στηριότητά της. 

Οι ιδιότητες των 

βασικών προτύ-

πων της, τα υπο-

ατομικά σωματί-

δια, μπορούν να 

γίνουν κατανοητά 

μόνο σε ένα δυνα-

μικό πλαίσιο, από 

την άποψη της 

κίνησης, της αλ-

ληλεπίδρασης και 

των μετασχηματι-

σμών.

Επίλογος
Οι δύο βασικές θεωρίες της σύγχρονης φυσικής (η θεωρία 

της σχετικότητας και η κβαντομηχανική) έχουν ξεπεράσει τις 

κύριες όψεις της καρτεσιανής κοσμοθεωρίας και της νευτώνει-

ας φυσικής. Η κβαντική θεωρία έδειξε ότι τα υποατομικά σω-

ματίδια δεν είναι απομονωμένοι «σπόροι» της ύλης, αλλά είναι 

μοτίβα πιθανοτήτων, διασυνδέσεις σε ένα αδιάσπαστο κοσμικό 

ιστό, που περιλαμβάνει τον ανθρώπινο παρατηρητή και τη συ-

νείδησή του. Η θεωρία της σχετικότητας έχει κάνει τον κοσμικό 

ιστό κάτι «ζωντανό», αποκαλύπτοντας τον εγγενώς δυναμικό 

χαρακτήρα του και δείχνοντας ότι η δραστηριότητά του είναι η 

ίδια η ουσία της ύπαρξής του. Στη σύγχρονη φυσική, η εικόνα 

του σύμπαντος ως μηχάνημα έχει ξεπεραστεί από την εικόνα 

του αδιαίρετου, δυναμικού συνόλου, του οποίου τα μέρη είναι 

ουσιαστικά αλληλένδετα και μπορούν να γίνουν κατανοητά 

μόνο ως πρότυπα μιας κοσμικής διαδικασίας.

Βιβλιογραφία
1. “Η κρίσιμη καμπή” Fritjof Capra, Εκδ. ΩΡΟΡΑ, 1984
2. “Science set free” Rupert Sheldrake, Deepak Chopra Books, 2012

Το  ν έ ο  ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό  π α ρ ά δ ε ι γ μ α

Σκίτσο Π.Πριστούρης
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Κείμενο: Ρώμη Αλεξανδράκη, ralexandraki@filosofikilithos.website

Το φιλοσοφικό ταξίδι ενός αρχαίου 
εφευρέτη

Κάποτε, ίσως πριν καν αρ-

χίσει να μετράει ο ιστορι-

κός χρόνος, υπήρχαν τα 

Μυστήρια και «ο ύμνος 

της μύησης αντηχούσε στους μακρινούς 

πέτρινους διαδρόμους» των ναών. Κά-

ποτε, στα Μυστήρια, διδάσκονταν όλες 

οι επιστήμες. Εκεί οι μυημένοι γίνονταν 

κοινωνοί των μυστικών του σύμπαντος, 

της ζωής και του θανάτου. Ο καιρός πέ-

ρασε και τα Μυστήρια βρήκαν καταφύ-

γιο σε τόπους μακρινούς, μέχρι να έρ-

θει και πάλι η στιγμή να ενσαρκωθούν. 

Όμως, η εσωτερική γνώση δε χάθηκε. 

Κάποιοι μυημένοι ανέλαβαν το έργο να 

τη μεταλαμπαδεύσουν, κι έτσι περάσαμε 

ιστορικά από τον Μύθο στον Λόγο. Γεν-

νήθηκε, λοιπόν, η Φιλοσοφία, η μεγαλύ-

τερη επανάσταση όλων των εποχών… 

Η σχέση μυστηρίου και 
λογικής

Ένα από τα χαρακτηριστικά της 

εποχή μας είναι η αμφισβήτηση των 

αξιών πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε η 

αρχή του ίδιου μας του πολιτισμού. Κι 

όμως, η φιλοσοφία αποτελεί όχι μόνο 

την προϋπόθεση των επιστημών, αλλά 

και την απαραίτητη συνέχειά τους, κα-

θώς προσπαθεί να συλλάβει το νόημα 

του κόσμου στο σύνολό του. Ο αναλυ-

τικός της ρόλος δεν είναι να διασπάσει 

τις γνώσεις, αλλά αντίθετα να τις συν-

θέσει και να τις εναρμονίσει. Φροντίζει, 

ώστε η επιστήμη και η τεχνική να μην 

γίνουν σκοποί, αλλά να παραμείνουν 

μέσα στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. 

Αποτελεί τον μόχθο του ανθρώπου που 

επιχειρεί να προσανατολίσει τη ζωή του, 

τοποθετώντας τον εαυτό του απέναντι 

στον κόσμο και την ίδια του την ύπαρ-

ξη. Ακόμη, κι αν κάποιος απορρίπτει τη 

φιλοσοφία, στην πραγματικότητα – είτε 

το δέχεται είτε όχι – φιλοσοφεί, αφού 

παίρνει θέση απέναντι στον στοχασμό 

με τον ίδιο τον στοχασμό. Το ίδιο ακρι-

βώς συμβαίνει και με τη μεταφυσική, η 

οποία έχει κατά καιρούς αμφισβητηθεί. 

Όμως, η μεταφυσική ανησυχία υπάρχει 
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και θα συνεχίσει να υπάρχει, ενώ η αντί-

σταση σε αυτήν είναι η απόδειξη της νο-

μιμότητας της φιλοσοφίας ως μεταφυ-

σικής. 

Πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε, 

αλήθεια, τη σχέση φιλοσοφίας και επι-

στήμης; Μοιάζει με μια σχέση έρωτα, 

όπου αντιπαλεύει το μυστήριο με τη λο-

γική. Κι από την πάλη αυτή πρέπει να 

γεννηθεί η εναρμόνιση, επειδή ο Έρως 

ήταν και θα είναι πάντοτε μια δύναμη 

ένωσης. Πράγματι, η επιστήμη και η φι-

λοσοφία αποτελούν κρίκους της ίδιας 

αλυσίδας, αφού η επιστήμη είναι η πρα-

κτική εφαρμογή της «φιλοσοφικής αλή-

θειας». Το ενδιαφέρον για την επιστήμη 

δεν προέρχεται συνήθως από τις τεχνο-

λογικές ανακαλύψεις, αλλά από τη φι-

λοσοφία. Όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί 

που μεγαλούργησαν επιστημονικά και 

τεχνολογικά είχαν πρωτίστως αναπτύ-

ξει τη φιλοσοφία. 

Κατά συνέπεια, οι περισσότερες από 

τις επιστημονικές γνώσεις, τις οποίες 

θεωρούμε προϊόντα του σύγχρονου πο-

λιτισμού, αποτελούν στην πραγματικό-

τητα ίχνη των Αρχών που διδάσκονταν 

στα αρχαία Μυστήρια. Ας γνωρίσουμε, 

λοιπόν, έναν από τους μεγαλύτερους 

αρχαίους επιστήμονες, ο οποίος ακο-

λούθησε τα φιλοσοφικά αξιώματα και 

τα έθεσε σε εφαρμογή, προσφέροντας 

στον πολιτισμό μοναδικά επιτεύγματα.

Ήρων ο Αλεξανδρεύς, ένας 
φιλόσοφος-εφευρέτης

Φιλόσοφος, μηχανικός ή εφευρέ-

της, ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς αποτελεί 

μια από τις σημαντικότερες φυσιογνω-

μίες της αρχαιότητας. Υπήρξε μεγάλος 

δάσκαλος της μηχανικής, ενώ η ιστορία 

τού έχει απονείμει τον τίτλο του πνευ-

ματικού προγόνου του Λεονάρντο Ντα 

Βίντσι. Έζησε και μεγαλούργησε κατά 

την ελληνιστική περίοδο, διασώζοντας 

και συνεχίζοντας έργα των προκατόχων 

του, στα οποία προσέδωσε τη δική του 

καθοριστική πινελιά. Όντας ένα ανή-

συχο πνεύμα, συνδύασε τη φιλοσοφι-

κή θεωρία με την πρακτική εφαρμογή, 

παράγοντας ένα μνημειώδες έργο που 

διασώθηκε από τους Ρωμαίους και στη 

συνέχεια κατάφερε να επιζήσει στον 

Μεσαίωνα της Ευρώπης. Εκεί, με τη 

Η «Αιολόσφαιρα» του Ήρωνα

Η σημερινή εποχή φαίνεται να ευνοεί τη 
χωριστικότητα σε πολλούς και διάφορους τομείς 
της ζωής μας. Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, 
είναι πιθανό η προσπάθεια διαχωρισμού επιστήμης 
και φιλοσοφίας να δημιουργεί και όχι να επιλύει 
προβλήματα.

συμβολή λίγων αλλά φωτισμένων αν-

θρώπων, μπόρεσε αυτή η γνώση να δι-

ασχίσει τους σκοτεινούς αιώνες και να 

φτάσει, τέλος, να συμβάλλει στη βιομη-

χανική επανάσταση του 19ου αιώνα. 

Η «Αιολόσφαιρα» ή «Αιόλου πύλη» 

(η πρώτη ατμομηχανή), τα υδραυλικά 

ρολόγια, τα  κινητά και σταθερά αυτό-

ματα των αρχαίων θεάτρων, το «θεϊκό 

κουτί» (παρόμοιο με το σύγχρονο κα-

ρουζέλ), το αυτόματο «μίξερ» νερού 

και κρασιού, τα κάτοπτρα των ναών και 



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 1 720

ο διανομέας αγιασμού είναι λίγες μόνο 

από τις εφευρέσεις του Ήρωνα. 

Ωστόσο, αξίζει να αναφερθούμε με 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια στη μηχανή 

για το αυτόματο άνοιγμα της πύλης του 

ναού, επειδή κατέχει εξέχουσα θέση στη 

σχετική βιβλιογραφία, ενώ ακόμη και 

σήμερα καταπλήσσει για την ευρηματι-

κότητά της. Ο μηχανισμός αυτός ήταν 

κρυμμένος στην πύλη του ναού της 

Αλεξάνδρειας. Καθώς ο ιερέας άναβε τη 

φωτιά στον βωμό, ο αέρας που βρισκό-

ταν στην αθέατη δεξαμενή από κάτω ζε-

σταινόταν και αύξανε σε όγκο, προσδί-

δοντας πίεση στο νερό που υπήρχε στο 

κάτω μέρος της δεξαμενής. Με τη σειρά 

του το νερό χυνόταν σε διπλανό δοχείο, 

το οποίο χαμήλωνε και κινούσε τις τρο-

χαλίες που συνδέονταν με τους μεντε-

σέδες της πύλης. Έτσι, οι πιστοί παρακο-

λουθούσαν με δέος την πύλη να ανοίγει 

με έναν θαυμαστό τρόπο, σαν να την κι-

νούσε ένα αόρατο χέρι! 

Το Μουσείο της Αλεξάνδρειας
Η επιστημονική έρευνα της ελληνι-

στικής περιόδου εκφράστηκε σε όλο της 

«Κάθε επιστήμη που χωρίζεται από την αρετή 
φαίνεται πανουργία κι όχι σοφία.» 

Πλάτων

Ο Κοχλίας του Αρχιμήδη

το εύρος με τη δημιουργία του Μου-

σείου της Αλεξάνδρειας, όπου ο Ήρων 

έπαιξε τον δικό του καθοριστικό ρόλο 

ως δάσκαλος της μηχανικής επιστήμης. 

Ιδρύθηκε στην ομώνυμη πόλη, η οποία 

αποτέλεσε για την εποχή ένα κοσμο-

πολίτικο κέντρο, κομβικό σημείο συνά-

ντησης ποικίλων πολιτισμών, αλλά και 

παράδειγμα καινοτόμων θεσμών. Στο 

επίκεντρο της αίγλης της βρίσκονταν το 

Μουσείο και η Βιβλιοθήκη. 

Σύμφωνα με ιστορικές καταγρα-

φές, το Μουσείο υπήρξε «το αρχαιότερο 

κρατικό κέντρο ερευνών στις θεωρητι-

κές και εφαρμοσμένες επιστήμες» και το 

μοντέλο για ανάλογα ιδρύματα του Με-

σαίωνα και της Αναγέννησης. Έμοιαζε 

με μια σύγχρονη Πανεπιστημιούπολη, 

αλλά στην ιδανική της εκδοχή, αφού το 

πρότυπό της ήταν η Ακαδημία του Πλά-

τωνα και το Λύκειο του Αριστοτέλη. Ο 

Αθηναίος φιλόσοφος και πολιτικός Δη-

μήτριος ο Φαληρεύς, μαθητής του Αρι-

στοτέλη, υπήρξε ο βασικός πρωταγωνι-

στής της ίδρυσής του. Για την ανάδειξη 

και πληρέστερη λειτουργία του συγκρο-

τήθηκε ένα αστεροσκοπείο, ένα εργα-

στήριο ανατομίας, ένας ζωολογικός 

κήπος, καθώς και η περίφημη Βιβλιο-

θήκη, η οποία περιελάμβανε πάνω από 

600.000 τόμους αρχαίας γνώσης. 

Κύρια χαρακτηριστικά του Μουσεί-

ου ήταν η ανεκτικότητα και η ελευθερία, 

καθώς συγκέντρωνε επιστήμονες και 

φιλοσόφους από όλο τον τότε γνωστό 

κόσμο, οι οποίοι μπόρεσαν αρχικά να 

μαθητεύσουν εκεί και μετά να αφοσιω-

θούν απερίσπαστοι στις μελέτες τους. 

Ανάμεσα σε αυτούς μπορούμε να ανα-

φέρουμε τον Ευκλείδη, τον Αρχιμήδη 

και τον Ίππαρχο. Λέγεται, επίσης, ότι ο 
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Ήρων επιτέλεσε διευθυντής του Μου-

σείου, προσδίδοντάς του μια φήμη που 

όμοιά του δεν είχε υπάρξει στο παρελ-

θόν, ούτε υπήρξε ξανά.  

Αρχαία επιστήμη: μύθος ή 
πραγματικότητα;

Γρανάζια, τροχαλίες και οδοντωτοί 

τροχοί, μικρές ή μεγάλες εφευρέσεις μάς 

χάρισε ο Ήρων. Είναι, όμως, σημαντι-

κές με την έννοια ότι άλλαξαν τον ρουν 

της ιστορίας; Το ερώτημα αυτό τίθεται 

από κάποιους, οι οποίοι αμφισβητούν 

επιτεύγματα από ένα πλήθος αρχαίων 

Ελλήνων επιστημόνων και αναφέρο-

νται στη λεγόμενη «τεχνολογική απο-

τυχία της αρχαιότητας». Με άλλα λό-

για, υποστηρίζουν ότι τα επιτεύγματα 

αυτά ήταν ατελή, διχως ουσιαστική πρα-

κτική εφαρμογή, και πως χρειάστηκε η 

συμβολή της σύγχρονης επιστήμης για 

να καταστούν χρήσιμα. Ένας από αυ-

τούς, ο Ρ. Λόιντ, φέρει ως παράδειγμα 

τον ατμοστρόβιλο του Ήρωνα, διατεί-

νοντας πως είναι παράλογο να πιστεύ-

ουμε ότι εκείνος κατείχε όλα τα στοι-

χεία της ατμομηχανικής. Επίσης λέει 

πως «μόνο στο τέλος του προηγούμε-

νου αιώνα αποκτήσαμε την ικανότητα 

να σφυρηλατούμε τα μέταλλα, δημιουρ-

γώντας κατασκευές που ήταν ταυτόχρο-

να κολοσσιαίες και επαρκώς ακριβείς, οι 

οποίες αποτέλεσαν τις πρώτες σύγχρο-

νες ατμομηχανές». 

Σε αυτή την άποψη υπάρχει, βέβαια, 

και ο αντίλογος που εγείρει άλλα ερω-

τήματα. Αν δεχτούμε πώς είναι έτσι τα 

πράγματα και ότι όλες αυτές οι εφευρέ-

σεις ήταν ατελείς, για ποιο λόγο, όμως, 

να αμφισβητούμε τη συμβολή του εν 

λόγω επιστήμονα σε ένα μετέπειτα με-

γάλο επίτευγμα; Από την άλλη πλευ-

ρά, γιατί να θεωρήσουμε ότι οι αρχαίοι 

μας πρόγονοι δεν είχαν υψηλές γνώσεις 

επιστήμης; Άλλωστε, είναι γνωστό ότι 

κάποιες γνώσεις βρήκαν ξανά τη θέση 

τους στον κόσμο, όταν σηκώθηκαν τα 

πέπλα της άγνοιας που έφερε ο Μεσαί-

ωνας. Το πιστοποιούν τα έργα που μέχρι 

σήμερα θαυμάζουμε. Και είναι η σύγ-

χρονη επιστήμη τόσο αλαζονική, ώστε 

Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας (αναπαράσταση)

να μην αναγνωρίζει τους προπάτορές 

της; Ή να θεωρεί ότι κάποιες από αυτές 

τις γνώσεις δε θα βρουν σύντομα την 

πρακτική τους εφαρμογή σε κάποιον το-

μέα της ζωής μας; Θέλουμε να ελπίζουμε 

πως όχι. Επειδή καμία γνώση και καμία 

επιστήμη δε θα ήταν, ίσως, στο επίπεδο 

που τη γνωρίζουμε, αν δεν υπήρχε ένας 

Ήρων ή ένας Αρχιμήδης, για να θέσουν 
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τα στέρεα θεμέλιά της. Και μόνο γι΄αυ-

τό οφείλουμε να τους αποδώσουμε τον 

φόρο τιμής που τους αξίζει. 

Η Ιδέα πίσω από την 
εφεύρεση

Αναφερθήκαμε συνοπτικά σε αρ-

χαίες εφευρέσεις του Ήρωνα. Σίγουρα 

μια μικρή έρευνα θα μας δώσει μια πιο 

λεπτομερή εικόνα σχετικά με την περι-

γραφή και τον τρόπο λειτουργίας τους. 

Όμως, όσο ενδιαφέρουσες κι αν είναι οι 

τεχνικές λεπτομέρειες, είναι σημαντικό 

να μην τις αφήσουμε να μας αποσπά-

σουν από την ουσία: τη Διάνοια που 

κινητοποιεί τον συγκεκριμένο επιστη-

μονικό νου και την Ανώτερη Ιδέα που 

κρύβεται πίσω από την κάθε εφέρευση. 

Αλήθεια, τι είναι μια εφεύρευση ή μια 

ανακάλυψη; Μπορεί ο κοινός ανθρώπι-

νος νους να δημιουργήσει κάτι τέτοιο; 

Μια απάντηση δίνει ο μεγάλος Πλά-

των, ο οποίος μας μιλάει για δύο επίπε-

δα ύπαρξης, έναν αισθητό κι έναν ιδεατό 

κόσμο. Ο πρώτος είναι ορατός, γήινος 

και πεπερασμένος, και περιλαμβάνει 

όσα μπορούν να αντιληφθούν οι ανθρώ-

πινες αισθήσεις. Ο δεύτερος είναι αόρα-

τος, υπερβατικός και αιώνιος, κατοικού-

μενος από τις ανώτερες Ιδέες. Αυτός, όχι 

μόνο είναι, αλλά ο βαθμός πραγματικό-

τητάς του είναι ανώτερος από του πρώ-

του, ο οποίος δεν είναι, απλώς υπάρχει. 

Όμως ο άνθρωπος, λειτουργώντας με 

τις αισθήσεις του, δεν μπορεί να αντι-

ληφθεί ως πραγματικότητα το υπερβα-

τικό, παρά μόνο αν βρεθεί στο επίπεδό 

του. Αυτός ο μεταφυσικός δυϊσμός οδη-

γεί σε έναν γνωσιολογικό δυϊσμό, αφού, 

στο επίπεδο της γνώσης, η υποκειμενι-

κή αντίληψη των πραγμάτων αντιστοι-

χεί στον αισθητό κόσμο, ενώ η επιστήμη 

ή αλλιώς η γνώση των ιδεών του φιλο-

σόφου αντιστοιχεί στον ιδεατό κόσμο. 

Αναβιώνοντας και συνεχίζοντας τη 

θεωρία της Πλατωνικής Ιδέας, οι με-

γάλοι Νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι Πλω-

τίνος και Πρόκλος εισήγαγαν τον όρο 

των Αρχετύπων και μίλησαν για τα 

πρωταρχικά και αιώνια πρότυπα, από 

τα οποία προέρχονται όλα τα αισθητά 

πράγματα. Για παράδειγμα, στην τριγω-

νομετρία, η μορφή ενός τριγώνου που 

χαράσσεται σε κάποιον πίνακα αποτελεί 

απλώς την αντανάκλαση ενός αιώνιου 

και άυλου μοντέλου, που είναι το αρχέ-

τυπο του τριγώνου. Το ίδιο συμβαίνει 

και με οποιαδήποτε επινόηση, η οποία 

αποτελεί την αναπαραγωγή μιας τέλει-

ας Ιδέας που ενσαρκώνεται στον αισθη-

τό κόσμο μέσω της ανθρώπινης σκέψης. 

Επομένως, ο άνθρωπος στην πραγμα-

τικότητα δεν επινοεί κάτι καινούργιο, 

αλλά συλλαμβάνει και αναπαράγει την 

αρχική ιδέα. 

Έτσι, ο εφευρέτης γίνεται ένα κα-

νάλι που επιτρέπει την ενσάρκωση της 

ιδέας στο εδώ και τώρα. Τον καθιστά το 

γεγονός αυτό υποδεέστερο ως επιστή-

μονα; Όχι, το αντίθετο μάλιστα, καθώς 
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γίνεται ο μεσολαβητής ανάμεσα σε δύο 

κόσμους. Ένας μικρός μάγος που κάνει 

μια αναβατική πορεία και μπορεί μετά 

να μετουσιώσει την ιδέα σε πράξη. Κι 

αυτή η πράξη γίνεται σημαντικό εργα-

λείο για τούτη την εποχή ή για άλλη που 

πρόκειται να έρθει. 

Το σπάσιμο της αλυσίδας;
Η σημερινή εποχή φαίνεται να ευνο-

εί τη χωριστικότητα σε πολλούς και διά-

φορους τομείς της ζωής μας. Όσον αφο-

ρά το συγκεκριμένο θέμα, είναι πιθανό 

η προσπάθεια διαχωρισμού επιστήμης 

και φιλοσοφίας να δημιουργεί και όχι να 

επιλύει προβλήματα. Φαίνεται, συχνά, 

να υπάρχει εδώ ένα θέμα «ταμπού» που 

ίσως είναι καιρός να υπερκεράσουμε. 

Η γράφουσα είναι πτυχιούχος Ψυχο-

λογίας με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην 

Κλινική Ψυχολογία. Μια από τις πρώτες 

της εμπειρίες στις πανεπιστημιακές αί-

θουσες ήταν το αξίωμα που έθεσε ένας 

καθηγητής: «Μελετάμε τη συμπεριφορά 

του ανθρώπου από τη στιγμή που γεν-

νιέται μέχρι τη στιγμή που πεθαίνει. Δε 

μας ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Δε μας εν-

διαφέρει αν υπάρχει ψυχή ή τι συμβαί-

νει μετά τον θάνατο. Αυτό είναι θέμα 

της φιλοσοφίας». Αυτό είχε ακουστεί 

απαράδεκτο σε μια σκεπτόμενη πρω-

τοετή φοιτήτρια με επιστημονικό νου, 

που είχε, όμως, παράλληλα μεταφυσικές 

ανησυχίες. Και μάλλον δε θα το ξεχάσει 

ποτέ. 

Όμως, βασιζόμενοι στα σημερινά 

δεδομένα, γιατί να μας κάνει κάτι τέτοιο 

εντύπωση; Στην προκειμένη περίπτωση 

πρόκειται για ένα σύμπλεγμα που ξεκί-

νησε, όταν η ψυχολογία προσπάθησε να 

εδραιωθεί ως επιστήμη και συνάντησε 

εμπόδια από άλλους τομείς του χώρου. 

Έτσι, αποποιήθηκε τις ρίζες της και προ-

σπάθησε να «κλείσει» την ανθρώπινη 

φύση σε ένα πειραματικό εργαστήριο, 

καθιστώντας τον άνθρωπο ένα μηχανι-

στικό ον. Κι αν έχει ψυχή, απλώς δε μας 

νοιάζει. Αυτό είναι απλώς ένα μικρό πα-

ράδειγμα της ρήξης της αλυσίδας ανά-

μεσα στην επιστήμη και τη φιλοσοφία. 

Η αλυσίδα αυτή έσπασε, όταν «επιστή-

μονες» σταμάτησαν να ενδιαφέρονται 

για το ότι οι φυσικοί νόμοι αποτελούν 

αντανάκλαση των Ανώτερων Αρχών. 

Έτσι, η επιστήμη έγινε «μηχανιστική» κι 

εστιάστηκε σε τεχνικές λεπτομέρειες.

Κι όμως, η ύπαρξη της ψυχής δεν εί-

ναι σημαντική για την πορεία μας; Αυτό 

που υπάρχει ή πιστεύουμε ότι υπάρχει 

μετά τον θάνατο, δε μας επηρεάζει; Δεν 

καθορίζει τις ανάγκες και τις αξίες που 

έχουμε σε αυτή τη ζωή; Για ποιο λόγο, 

λοιπόν, να μην είμαστε ταυτόχρονα επι-

στήμονες και φιλόσοφοι, ανοίγοντας 

τους ορίζοντές μας σε νέες πραγματικό-

τητες που μπορούν να μας βοηθήσουν 

να γίνουμε καλύτεροι; Αυτά είναι λίγα 

μόνο από τα ερωτήματα που καλού-

μαστε να απαντήσουμε και που, στην 

πραγματικότητα, αφορούν όλες τις επι-

στήμες. 

Μια αισιόδοξη ματιά για το 
μέλλον

Λέγεται ότι το πλήρωμα του χρό-

νου πλησιάζει κι έρχεται η στιγμή που η 

αληθινή φιλοσοφία ξυπνάει πάλι, για να 

ενώσει και να ανανεώσει όλες τις πλευ-

ρές του πολιτισμού μας. Ίσως να μην 

υπάρχει πια ανάμεσά μας ένας Πλάτων 

ή ένας Πλωτίνος, ούτε ένας Αρχιμήδης 

ή ένας Ήρων. Υπάρχουμε, όμως, όλοι 

εμείς που μπορούμε να εναρμονίσουμε 

τα άκρα, έτσι όπως έχουν σήμερα δια-

μορφωθεί. 

Ίσως να μην είμαστε όλοι μας επι-

στήμονες. Δεν πειράζει, αφού ο καθένας 

μας έχει τον δικό του δρόμο, τη δική του 

κλίση και τη δική του θέση σε αυτόν τον 

κόσμο. Ίσως, πάλι, να μην είμαστε μεγά-

λοι φιλόσοφοι. Ούτε αυτό έχει σημασία, 

όταν ο καθένας μας κάνει τη δική του 

μικρή αλλά καθημερινή προσπάθεια για 

να γίνει καλύτερος. 

Το σημαντικό είναι να είμαστε σκε-

πτόμενοι άνθρωποι με αληθινή φιλοσο-

φική διάθεση και να επιδιώκουμε κάθε 

στιγμή να γίνουμε ταυτόχρονα τέκνα 

του μυστηρίου και της καθημερινότη-

τας. Ό,τι κι αν κάνουμε, για ό,τι κι αν 

πασχίζουμε, να θυμόμαστε ότι έχουμε 

πάντα τη δυνατότητα να ονειρευτού-

με δυνατά και να δημιουργήσουμε άξια. 

Όχι μόνο για εμάς, αλλά και για όλον 

τον κόσμο. Αν το καταφέρουμε αυτό, δε 

θα είναι βέβαια μια δική μας επινόηση, 

αφού οι κορυφαίοι φιλόσοφοι όλων των 

εποχών το έχουν ήδη κατορθώσει. Θα 

είναι, όμως, ένα δικό μας εσωτερικό επί-

τευγμα και μια δική μας εσωτερική κα-

τάκτηση. Αξίζει, λοιπόν, να το προσπα-

θήσουμε αληθινά… 
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Ερμητισμός ονομάζεται το σύνολο της φιλοσοφί-

ας που μας έχει κληροδοτήσει ο Ερμής ο Τρισμέ-

γιστος. Η Αλχημεία, η Αστρολογία και τα Ταρώ, 

είναι η Ερμητική παρακαταθήκη. Οι βάσεις του 

Ερμητισμού ανάγονται στις φιλοσοφικές θεωρήσεις της πιο 

πολυσυζητημένης προσωπικότητας όλων των εποχών, του 

Ερμή του Τρισμέγιστου. 

Θα νόμιζε κανείς ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορεί 

να εμβαθύνει σε τόσο βαθιές μεταφυσικές και απόκρυφες δι-

δασκαλίες. Φυσικά και είναι δύσκολο, αλλά η προσωπική μου 

άποψη είναι ότι όλοι οι μεγάλοι φιλόσοφοι και εσωτεριστές 

του παρελθόντος μας μίλησαν πάντα με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

μπορούν να προσεγγίσουν όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο 

μια ειδική κατηγορία. Ο καθένας μας, στο δικό του επίπεδο και 

με τη δική του ικανότητα να μπορεί να αντιληφθεί και να εμβα-

θύνει  στα πράγματα, όσο καλύτερα μπορεί με σκοπό να μπορεί 

να τα χρησιμοποιήσει.

Προσπαθώντας λοιπόν να καταλάβω τι σημαίνει ερμητι-

σμός, έψαξα καταρχήν στη Wikipedia, να βρω ορισμό και βρή-

κα:

«Ο ερμητισμός είναι ένα μεταφυσικό σύστημα και ένα 

σώμα συστηματοποιημένων μαγικών, μαντικών, αστρολογικών 

και αλχημικών πρακτικών, το οποίο ανάγεται στις απόκρυφες 

διδασκαλίες του μυθολογικού Ερμή του Τρισμέγιστου, μίας θε-

ότητας που αποτελούσε συγχώνευση του ελληνικού Ερμή με 

τη σεληνιακή αιγυπτιακή θεότητα Θωθ.»

Και τι σημαίνει ερμητικός; 

Εντελώς κλειστός, αυτός που δεν μπορεί να παραβιαστεί, 

που χαρακτηρίζεται από αποκρυφισμό, που ασχολείται με θεο-

λογικές και φιλοσοφικές θεωρίες, οι οποίες αποδίδονται στον 

Ερμή Τριμέγιστο, και που αποκωδικοποιείται με δυσκολία

Διαβάζοντας τις μεγαλειώδεις Αρχές του «Σμαραγδένιου 

Πίνακα» ή αλλιώς «Κυμβάλειο» στοχάστηκα πολύ και προ-

σπάθησα να τις αποκωδικοποιήσω, να ενώσω τις Διδασκαλίες 

του Ερμή με την δική μου καθημερινότητα, προσπάθησα να τις 

κάνω πρακτικές και χρήσιμες. Γίνεται ;

1. Η Αρχή της Νοητικότητας

«Το Σύμπαν είναι Νοητικό» ή «η Ρίζα του Σύμπαντος είναι 

Νοητική», δηλαδή όλα τα πράγματα του εκδηλωμένου σύμπα-

ντος είναι η αντανάκλαση της θείας σκέψης. Το σύμπαν καταρ-

χήν είναι μια σκέψη. Μα φυσικά! Τα πάντα, αρχικά, είναι μια 

σκέψη. Για να κάνω κάτι, οτιδήποτε στη ζωή μου, μια δράση, 

μια εργασία, να βάλω ένα στόχο, πρέπει πρώτα να το σκεφτώ. 

Αν δεν υπάρχει ως σκέψη συγκεκριμένη πώς θα καταφέρω να 

το κάνω πράξη;

2. Η Αρχή της Αντιστοιχίας (Αναλογίας)

«Όπως επάνω έτσι και κάτω». Το ηλιακό σύστημα αντανα-

κλάται στο άτομο. Ο Μακρόκοσμος του Σύμπαντος αντανα-

κλάται στον Μικρόκοσμο του Ανθρώπου, και όποιος γνωρίζει 

το ένα, γνωρίζει αναλόγως και το άλλο.  Μελετώντας, εμβαθύ-

νοντας και κατανοώντας τον εαυτό μου, μπορώ να καταλάβω 

τον κόσμο.

Κείμενο: Καίτη Δαικίδου, kdaikidou@filosofikilithos.website

Ο Ερμητισμός μέσα από τα μάτια 
και το νου ενός απλού ανθρώπου
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3. Η Αρχή της Δόνησης

«Τίποτα δεν είναι σταθερό, όλα κινούνται, όλα δονούν». 

Από το ηλεκτρόνιο και το άτομο μέχρι τους κόσμους και τους 

γαλαξίες, όλα βρίσκονται σε δόνηση. Τίποτα δεν είναι ακίνη-

το. Σε ένα σύμπαν που τα πάντα κινούνται και εξελίσσονται, 

αν μείνω στάσιμη, θα μείνω πίσω, δε θα εξελιχθώ, θα είμαι … 

άχρηστη.

4. Η Αρχή της Πολικότητας

«Όλα είναι διπλά, όλα έχουν δύο πόλους, όλα έχουν το δικό 

τους ζευγάρι». Σε κάθε τι υπάρχουν δύο πόλοι, δύο απόψεις, 

δύο αντίθετα, τα οποία δεν είναι στην πραγματικότητα παρά 

μόνο τα δύο άκρα του ίδιου πράγματος, της ίδιας ουσίας, και η 

διαφορά υπάρχει μόνο στην ποικιλία ρυθμού μεταξύ τους. Άρα 

μέσα μου υπάρχουν όλα και όπως ανακαλύπτω τη δική μου δι-

πλή φύση, μπορώ να ανακαλύψω και να αποδεχτώ πόσο συ-

μπληρωματικοί είμαστε όλοι.  

5. Η Αρχή του Ρυθμού

«Όλα ρέουν, όλα αποσύρονται», όλα έχουν τις δικές τους 

περιόδους ανόδου και πτώσης, όλα ανεβαίνουν και κατεβαί-

νουν, όλα κινούνται όπως ένα εκκρεμές. Η ζωή μου, η ανάσα 

μου είναι εισπνοή και εκπνοή και όλα έχουν κύκλους και ρυθ-

μούς. Να τους βρω, να τους καταλάβω, να βρω τους κύκλους 

του χρόνου, τις εποχές, να εναρμονιστώ μαζί τους, να συντο-

νιστώ.

6. Η Αρχή της Αιτίας και του Αποτελέσματος (Αιτιοκρα-

τία)

«Κάθε αιτία έχει το δικό της αποτέλεσμα, κάθε αποτέλεσμα 

έχει τη δική του αιτία». Όλα συμβαίνουν σύμφωνα με τον Συ-

μπαντικό Νόμο. Κάθε τι που μου συμβαίνει το έχει προκαλέσει 

μια δική μου δράση. Δεν είμαι θύμα των περιστάσεων, δημιουρ-

γώ τις περιστάσεις μου, χτίζω τη ζωή μου..

7. Η Αρχή της Γέννησης

«Η γέννηση υπάρχει παντού. Όλα έχουν τη δική τους αρσε-

νική και θηλυκή αρχή. Η γέννηση εκδηλώνεται σ’ όλα τα επίπε-

δα ύπαρξης». Όλα γεννιούνται, όλα έχουν μια αρχή. Μπορώ να 

γεννήσω παιδιά αλλά μπορώ να «γεννήσω» και ιδέες. Χρειάζε-

ται απλά μια δυνατή θέληση και μια απόφαση.  

Ίσως υπεραπλούστευσα αυτούς τους πανάρχαιους, διαχρο-

νικούς Νόμους. Αυτούς τους Νόμους που γαλούχησαν την αν-

θρωπότητα μέχρι τις ημέρες μας, και που σήμερα η επιστήμη 

έρχεται να επιβεβαιώσει με τρόπο που και ο πιο ορθολογιστής 

άνθρωπος να μπορεί να κατανοήσει και κυρίως να αποδεχτεί. 

Πιστεύω όμως ότι κάθε μεγάλος δάσκαλος της ανθρωπό-

τητας άφησε το έργο του σε εμάς για να μπορέσουμε να το χρη-

σιμοποιήσουμε, να το βάλουμε στην καθημερινότητα μας, να 

ζήσουμε βάσει αυτού, για να καταφέρουμε να γίνουμε καλύτε-

ροι άνθρωποι και να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο. 

Έτσι αντιλαμβάνομαι ότι ο Ερμητισμός μάς άφησε ένα δι-

αχρονικό σύστημα αξιών, που εναρμονίζουν το άτομο με τον 

εαυτό του, με τους συνανθρώπους του, με το σύμπαν και με 

αυτό που ορίζεται ως Πνεύμα. 

Η ενότητα μέσα μου, η ενότητα έξω από εμένα, ανακαλύ-

πτω το «εγώ είμαι», το «εμείς» και το «ΠΑΝ»
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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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το τρίμηνο που πέρασε...

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, 
Ιωάννινα, Πάτρα, Ηράκλειο: 
«Let’s do it Greece, 2017»

Για 6η συνεχόμενη χρονιά,  
δώσαμε το ενεργό παρόν μας, 
στο πλαίσιο της καμπάνιας κα-
θαρισμού «Let’s do it Greece 
2017», την Κυριακή 2 Απριλίου 
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρι-
σα, Ιωάννινα, Πάτρα, Ηράκλειο.

εθ
ελ

ο-
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πολιτισμός

Ηράκλειο: Χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση 
για παιδιά
Για άλλη μια χρονιά τα μέλη  της θεατρικής ομάδας 
«9 ΜΟΥΣΕΣ»,  με την υποστήριξη της «Νέας Ακρό-
πολης» στο Ηράκλειο,  προσέφεραν μια Χριστουγεν-
νιάτικη παράσταση για παιδιά. 

Ηράκλειο: Βραδιά Πολιτισμού για την Αρχαία Κίνα
Μια βραδιά - αφιέρωμα στην αρχαία Κίνα πραγματο-
ποιήθηκε στη «Νέα Ακρόπολη» στο Ηράκλειο: ήταν 
μια ευκαιρία να γνωρίσουμε την κουλτούρα και τις 
αντιλήψεις αυτού του πολιτισμού.

φιλοσοφία

Πάτρα: μαθαίνουμε από τους «μεγάλους»!
Στη «Νέα Ακρόπολη» στην Πάτρα, αναπτύσσουμε 
την έρευνά μας μέσα από τη μελέτη μεγάλων αρ-
χαίων φιλοσόφων: οι διαχρονικές διδασκαλίες τους 
δίνουν «εργαλεία» για λύσεις σε ατομικά και συλλο-
γικά ζητήματα. Το περιοδικό της Ν.Α. είναι ένα απ’ 
αυτά τα «εργαλεία» και είναι χαρά μας να το συνθέ-
τουμε!

Ν.Α. στα Ιωάννινα, 30 χρόνια δράσης!
Γιορτάσαμε τα 30 χρόνια ενεργής παρουσίας 
της Νέας Ακρόπολης στην πόλη των Ιωαν-
νίνων. Συνεχίζουμε τη δράση μας για έναν 
καλύτερο άνθρωπο κι έναν καλύτερο κόσμο!
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Πληροφορίες: Αθήνα: (nea-acropoli-athens.gr) • Κύψέλη: Αγίου Μελετίου 29, τηλ: 2108231301 • Ιλίσια: Η. Ποταμιάνου 13, τηλ: 2107794368 - 6987124197 • Ν. Σμύρ-
νη: 25ης Μαρτίου 15, Πλατεία Νέας Σμύρνης, τηλ. 6987437387 (what’s up), Περιστέρι: Πτολεμαϊδος 6, τηλ. 6940831168 και 2130282657 • Θεσσαλονίκη: Παύ-
λου Μελά 18, τηλ. 2310285020, nea-acropoli-thes.gr • Θεσσαλονίκη: Λαγκαδά 7 και Βάκχου, τηλ. 2310551476, vardaris@nea-acropoli.gr • Πάτρα: Κολοκοτρώνη 37, 
τηλ. 6980500034 • Λάρισα: Ανθίμου Γαζή 14 & Παπακυριαζή , τηλ. 6948067139 • Βόλος: Ιάσωνος 143, τηλ. 2421031931 • Ιωάννινα: Σμύρνης 1, πλατεία Πάργης, τηλ: 
2651071780 • Ηράκλειο Κρήτης: Αβέρωφ & Σμύρνης 24, τηλ: 6981888493 • Χανιά: Τζανακάκη 21, τηλ. 2821023189 • Ρέθυμνο: Κουντουριώτη 113, τηλ. 2831052884
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Συνέντευξη 
με τον καθηγητή 
Ε. Θεοδοσίου

Ο Δρ. Στράτος Θεοδο-

σίου είναι Αναπληρω-

τής Καθηγητής στον 

Tομέα Aστροφυσι-

κής-Aστρονομίας και Mηχανικής του 

Tμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου 

Aθηνών. Γνωστός στο ευρύ κοινό από 

μία σειρά επιστημονικών τηλεοπτικών 

εκπομπών, όπως: «To Σύμπαν που αγά-

πησα», «Οι δώδεκα μήνες» και το «Έτσι 

βλέπω τον κόσμο» σε συνεργασία με το 

Μάνο Δανέζη.

Ε: Πολλοί από τους αναγνώστες 

μας ίσως σας γνώρισαν από την επιτυ-

χημένη εκπομπή «Το Σύμπαν που αγά-

πησα». Για εσάς πώς ξεκίνησε αυτή η 

αγάπη για το Σύμπαν και τις επιστήμες 

που το μελετούν;

Α: Το έχω πει πολλές φορές, όταν με 

ρωτάνε. Μικρός ήμουν πρόσκοπος και 

αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί, μέσα 

σε πολλές άλλες δραστηριότητες, κάνα-

με νυχτερινές εκδρομές και βλέπαμε τον 

έναστρο ουρανό. Μας εξηγούσαν πώς 

είναι τα άστρα και οι αστερισμοί και πώς 

προσανατολιζόμαστε με αυτά. Σκεφτό-

μουν πόσο ωραία ήταν όλα. Ήμουν μι-

κρός, 11 χρονών. 

Λίγο αργότερα, κοντά στα δώδεκά 

μου, ήρθε ένας αστρονόμος και έκανε 

δύο διαλέξεις στο «Προσκοπείο» μας. 

Την πρώτη φορά το θέμα ήταν «Άστρα 

και αστερισμοί» και τη δεύτερη «Η εξέ-

λιξη των άστρων και των γαλαξιών». 

Μαγεύτηκα!... Τον ρώτησα πώς θα 

μπορούσα να γίνω κι εγώ αστρονόμος 

και με συμβούλευσε. Μου είπε: «Θα κά-

νεις σπουδές μαθηματικού ή φυσικού και 

θα συνεχίσεις με ένα μεταπτυχιακό και 

διδακτορικό στην αστροφυσική και ελπί-

ζουμε μετά να σε έχουμε κοντά μας». Κά-

πως έτσι έγινε, αφού με αυτόν στο τέλος 

γίναμε συνάδελφοι, καθώς ήταν ο διευ-

θυντής του τομέα και μετά ο πρόεδρος 

του τμήματος. Από τότε που ήμουν δώ-

δεκα χρονών είχα βάλει σκοπό της ζωής 

μου να γίνω αστρονόμος.

Όμως, αμέσως μετά τις διαλέξεις 

είχα και την πρώτη μου μικρή απογο-

ήτευση. Η Ελλάδα είναι πολύ μικρή ή 

τρώει τα παιδιά της! Αφού μας είπε ο 

αστρονόμος όλα αυτά τα ωραία πράγ-

ματα, πήγα λοιπόν στα 12 μου χρό-

νια, με χαρά, να βρω ένα βιβλίο για τα 

άστρα, τους αστερισμούς και τους μύ-
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Κωνσταντίνος Χασάπης (1914 – 1972) 
παρατηρησιακός αστρονόμος και συγ-
γραφέας. 

Ίππαρχος ο Νικαεύς (ή Ρόδιος), η 
απαρχή της Μαθηματικής Αστρονο-
μίας

θους τους. Είχα εντυπωσιαστεί με τον 

Περσέα, την Ανδρομέδα, τον Ωρίωνα… 

Αλλά, δεν υπήρχε τίποτα!

Μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι, ενώ 

υπήρχαν αστρονόμοι που μπορούσαν 

να γράψουν γι’ αυτά, όπως ο αείμνη-

στος καθηγητής μας, ο Δημήτριος Κω-

τσάκης, ή ο μεγάλος αστρονόμος ερευ-

νητής με τα Ορφικά, ο Κωνσταντίνος 

Χασάπης, κανείς δεν είχε γράψει τίπο-

τε για τα άστρα και τους αστερισμούς. 

Αναρωτιόμουν αν είχαν κάποια πίεση 

ίσως από παραεκκλησιαστικές οργανώ-

σεις, για να μη δημιουργήσουν θέμα με 

τους θεούς και τους έρωτες του Δία σε 

ό,τι αφορά τα άστρα και τους μύθους 

τους ή ίσως δεν σκέφτηκαν ποτέ να το 

κάνουν. Χιλιάδες χρόνια πριν ο Ίππαρ-

χος (2ος π.Χ. αι.) και ο Κλαύδιος Πτο-

λεμαίος (2ος μ.Χ. αι.) είχαν καταγράψει 

ήδη όλους τους μύθους για τα άστρα, 

που αρχικά τους είχε συμπεριλάβει στο 

έργο του ο Εύδοξος ο Κνίδιος (4ος π.Χ. 

αι.) και ο Ερατοσθένης (3ος π.Χ. αι.), 

ενώ παράλληλα τους είχε τραγουδήσει 

ο Άρατος ο Σολεύς (270 π.Χ.). Και όμως, 

δεν υπήρχε ένα σχετικό βιβλίο, για να το 

διαβάσει ένα προσκοπάκι 12 χρονών. 

Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό;

Αστρονόμος πια, και επειδή αυτό 

ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ, το 

πρώτο βιβλίο που γράψαμε με τον Μάνο 

Δανέζη, το 1990, ήταν για τα άστρα, 

τους αστερισμούς και τους μύθους τους. 

Καμαρώνουμε γι’ αυτό, γιατί οι μύθοι 

για τα άστρα είναι όλοι ελληνικοί. Οι 

πάντες διεθνώς μιλάνε για την Ανδρο-

μέδα, για τον Περσέα, για τον Ωρίωνα 

και δεν υπήρχε ούτε ένα βιβλίο στην 

Ελλάδα για όλα αυτά! Αυτό το βιβλίο 

λοιπόν, με τίτλο «Τα άστρα και οι μύ-

θοι τους», το γράψαμε με μεράκι με τον 

Μάνο και είναι το καλύτερο βιβλίο μας 

για το ευρύ κοινό, η ναυαρχίδα των βι-

βλίων μας, όπως λέει και ο εκδότης μας, 

ο Μανόλης Δεληγιαννάκης, από τον Δί-

αυλο. 

Από εκεί και πέρα, τόσο εμένα όσο 

και τον Μάνο μας ενδιέφερε όχι μόνο να 

κάνουμε έρευνα για την έρευνα, αλλά 

και να αφήσουμε κάτι από τη γνώση 

μας στις επόμενες γενιές. Ούτως ή άλ-

λως, αν δεν συμμετέχει κανείς σε μεγά-

λες ερευνητικές ομάδες, αμερικανικές, 

αγγλικές, γαλλικές, ρωσικές, έρευνα 

υψηλών απαιτήσεων στην αστροφυσική 

δεν μπορεί να κάνει, γιατί αυτό απαιτεί 

να στείλει η χώρα δορυφόρους για να 

συλλέξει δεδομένα, και μια μικρή χώρα 

σαν την Ελλάδα δεν έχει τα χρήματα 

για να κάνει κάτι τέτοιο ούτε πληρώνει 

γενικώς τους διεθνείς οργανισμούς. Εί-

ναι οι μεγάλες χώρες που έχουν δορυ-

φορικά δεδομένα. Με την έννοια αυτή, 

αστρονόμος δεν υπάρχει πια, έχουμε γί-

νει όλοι αστροφυσικοί. Δηλαδή ο κλασι-

κός αστρονόμος, που κάποτε υπολόγιζε 

τους νόμους των άστρων και την κίνη-

ση των ουράνιων σωμάτων, δεν υπάρ-

χει πλέον. Όλα αυτά γίνονται σήμερα 

με υπολογιστές και με αλγόριθμους. Δεν 

θα βρείτε αυτό που είχαμε εμείς παλιά, 

δηλαδή καθηγητές που μας έδειχναν 

π.χ. πώς να φτιάξουμε ένα ηλιακό ρο-

λόι. Η σπουδή της αστρονομίας, που 

κάποτε ήταν και Πρακτική Αστρονο-

μία, έχει ενταχθεί πια στην αστροφυσι-

κή. Εμείς παλαιότερα μαθαίναμε πώς να 

βρίσκουμε στίγμα. Τώρα με το GPS τι να 

το κάνεις αυτό; Φτιάχναμε ημερολόγιο 

για να καθορίσουμε το Πάσχα, γιατί ο 

υπολογισμός του είναι ένα θέμα καθα-

ρά αστρονομικό και άλλα πολλά. Αν φύ-

γουμε εμείς από τη ζωή, εννοώ η δική 

μας γενιά, οι νεότεροι δεν θα τα ξέρουν 

αυτά. 

Γι’ αυτό είπαμε με τον Μάνο να γρά-

ψουμε την «Οδύσσεια των ημερολο-

γίων», ένα δίτομο έργο, για να παρου-

σιάσουμε όλα αυτά που ξέρουμε και 
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δε διδάσκονται πια. Αν δεν τα καταγράφαμε αυτά, δεν θα τα 

ήξερε σε λίγο κανένας. Θέλαμε να διαθέσουμε αυτή τη γνώση 

που είχαμε και το κάναμε και είμαστε υπερήφανοι για αυτή την 

προσφορά μας. Αρχίσαμε να γράφουμε το ένα βιβλίο μετά το 

άλλο και στην πορεία αυτή, ευτυχώς, ήρθε η πρόταση να κά-

νουμε την τηλεοπτική σειρά: «Το Σύμπαν που αγάπησα». Όλες 

οι επιστημονικές τηλεοπτικές σειρές πάνε το πολύ μέχρι τα 15 

επεισόδια, γιατί πάσχουν από σενάριο. Εμείς ευτυχώς είχαμε τα 

βιβλία μας. Αντλήσαμε λοιπόν 15 θέματα από την «Οδύσσεια 

των ημερολογίων», άλλα 15 από το «Μετρώντας τον άχρονο 

χρόνο», άλλα τόσα από «Τα Άστρα και τους Μύθους τους», 

άλλα 30 από το «Σύμπαν που αγάπησα» κ.ά. Τελικά, κάναμε 

110 εκπομπές! Αυτό ήταν αδιανόητο για την Ελλάδα... Ο Μά-

νος κι εγώ είμαστε πολύ χαρούμενοι που όλα αυτά διδάσκονται 

και στους μαθητές, αφού έρχονται οι δάσκαλοι και οι καθηγη-

τές τους και μας λένε ότι προβάλουν τις εκπομπές στα παιδιά 

και συζητούν μετά τα σχετικά θέματα! Η γνώση είναι δωρε-

άν, γι’ αυτό όλα αυτά τα ανέβασα και στο προσωπικό μου site: 

http://www.stratos-theodosiou.gr. 

Το βιβλίο που δίνουμε στους φοιτητές μας με τίτλο: «Το Σύ-

μπαν που αγάπησα» ήταν και είναι πλήρες, αφού εμπλουτίζε-

ται και ανανεώνεται συνεχώς. Στην πραγματικότητα, είναι ένα 

δύσκολο βιβλίο. Σε αυτό περιέχεται η βασική γνώση της ιστο-

ρίας και της φιλοσοφίας της αστρονομίας, αλλά και όλη η σύγ-

χρονη αστροφυσική. Γι’ αυτό το βιβλίο «ακούσαμε» πολλά και 

ποικίλα σχόλια. Μας έλεγαν ότι ο τίτλος αυτός δεν είναι σω-

στός για ακαδημαϊκό σύγγραμμα και μας αντιπρότειναν απλώς 

τον τίτλο «Εισαγωγή στην Αστροφυσική». Ευτυχώς το βιβλίο 

μας ψηφίστηκε θετικά από το τριακονταμελές συμβούλιο του 

Τμήματος Φυσικής και ο τίτλος αυτός έκτοτε άλλαξε κατά κά-

ποιο τρόπο τη σκέψη των φυσικών ως προς ορισμένα θέματα, 

ούτως ώστε να μη δίνουμε την αίσθηση της παλαιάς και απο-

στεωμένης γνώσης στη διδασκαλία μας.

Αυτή είναι η ιστορία για το πώς ξεκίνησα. Βεβαίως, σε συ-

νεργασία με τον Μάνο θέλαμε να αλλάξουμε τον κόσμο, θέ-

λαμε να αλλάξουμε την αστροφυσική. Όμως στην Ελλάδα εν 

γένει «σπάγαμε» τα μούτρα μας. Στo Οbservatoire de Paris και 

στην Haute Provence στη Γαλλία, όπου βρεθήκαμε κάποια πε-

ρίοδο, επικρατούσαν άλλες συνθήκες. Εκεί μπορεί κανείς να 

εργαστεί απερίσπαστος. Υπάρχουν τα μέσα, υπάρχει ένα μεγά-

λο τηλεσκόπιο και υπάρχουν υπεύθυνα άτομα και τεχνικοί για 

το καθετί και για το κάθε πρόβλημα που θα παρουσιαστεί. Πα-

ράλληλα, η προσφορά σου φαίνεται και ανταμείβεται ποικιλο-

τρόπως.

Ε: Οι αστερισμοί και τα ουράνια σώματα είναι φαινομενι-

κά μεγάλα και βρίσκονται μακριά από εμάς. Πώς θα μπορού-

σαν να μας μάθουν πράγματα για τη δική μας καθημερινότη-

τα; Τι μπορούν να μας διδάξουν για τη ζωή; 

Α: Ω! Ας είναι καλά οι αρχαίοι Έλληνες, που έχουν κάνει 

τόση δουλειά! Βεβαίως, αυτή τη δουλειά την ξέρουν λίγοι. 

Έχουν περάσει και έχουν γραφτεί τόσο ωραία πράγματα μέσα 

από τα άστρα, τη μελέτη τους εννοώ. Τα άστρα και οι μύθοι 

τους είναι μόνο τα φαινομενικά και τα αρχικά, αλλά είναι και 

τόσο όμορφα! 

Οι αρχαίοι Έλληνες τα τραγούδησαν. Όταν θέλεις να κά-

νεις κάτι προσιτό σε όλους, τότε το τραγουδάς. Ο Αντίγονος 

Ο Άρατος ο Σολεύς.
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Γονατάς, ο βασιλιάς της Μακεδονίας, 

κάλεσε τον Άρατο από την Κιλικία στην 

αυλή του, για να τραγουδήσει τα άστρα 

και τους αστερισμούς. Βεβαίως, η γνώ-

ση αυτή ήταν γνωστή ήδη. Τα είχαν πει 

πρώτοι ο Οινοπίδης ο Χίος, ο Εύδοξος 

ο Κνίδιος κ.ά. Πήρε λοιπόν ο Άρατος τα 

βιβλία του Ευδόξου, τα μετέπλασε σε 

ποιητική μορφή και έτσι τα έμαθε και 

τα τραγούδησε πρώτα η Μακεδονία και 

μετά η υπόλοιπη Ελλάδα. Στη συνέχεια 

έφτασαν και στη Ρώμη με τη μετάφρα-

ση του Κικέρωνα και από εκεί όλα αυτά 

πέρασαν στη Δύση. Ο μύθος σου δίνει 

το πρώτο έναυσμα, αρχίζεις να προβλη-

ματίζεσαι και να φιλοσοφείς με τον ένα-

στρο ουρανό.

Και εδώ είναι η «αντιπαλότητά» μου, 

αν είναι σωστός ο όρος αυτός, με τους 

φιλοσόφους: αναρωτιόμαστε αν υπήρ-

ξε πρώτα η φιλοσοφία ή η αστρονομία. 

Εγώ λέω και τα δυο. Καμιά φορά λέω η 

φιλοσοφία, γιατί φιλοσοφείς και σκέ-

φτεσαι: «Πρέπει να βρω το στίγμα μου». 

Όμως αυτό ποιος στο έδωσε; Η παρα-

τήρηση των άστρων, βεβαίως. Τα βασι-

κά φιλοσοφικά ερωτήματα είναι: Ποιος 

είμαι; Από πού έρχομαι; και πού πάω; 

Επομένως, παρατήρησες τα άστρα και 

βλέποντάς τα άρχισες να φιλοσοφείς. 

Είναι σαν την κότα και το αυγό. Πάντως 

θεωρώ ότι πάνε μαζί, καμιά τους δεν 

υπερτερεί. Γι’ αυτό με την Ένωση Ελλή-

νων Φυσικών, της οποίας τυγχάνει αυτή 

την περίοδο να είμαι πρόεδρος, κάνου-

με πολλά συνέδρια Φιλοσοφίας και Κο-

σμολογίας, που είναι η φιλοσοφία της 

αστρονομίας. Το δένουμε καλά το θέμα, 

γιατί αυτό που ζητάει η φιλοσοφία… το 

εισπράττουμε φιλοσοφώντας, όταν με-

λετάμε και παρατηρούμε τα άστρα. Και 

πράγματι, οι μύθοι κρύβουν ένα φιλοσο-

φικό και αστρονομικό υπόβαθρο βαθιά 

μέσα στον πυρήνα τους. 

Εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι οι Ίωνες 

φιλόσοφοι και οι Πυθαγόρειοι. Οι Ίωνες 

φιλόσοφοι είναι καταπληκτικοί, γιατί 

ήταν κυρίως φυσιολόγοι, δηλαδή σο-

φοί που μελέτησαν τη φύση. Γι’ αυτούς 

δεν υπάρχει ο «από μηχανής θεός». Όλα 

εξηγούνταν πολύ καλά, αν έβαζες κάτω 

την τότε φυσική, τα μαθηματικά και την 

τεχνολογία. Δεν είναι σωστό αυτό που 

λέγεται σήμερα ότι το πείραμα το ανα-

κάλυψε πρώτος ο Γαλιλαίος. Πειράματα 

έκαναν και οι αρχαίοι Έλληνες. Ο Ανα-

ξαγόρας και ο Αναξίμανδρος έκαναν 

πειράματα και φυσικά ο σπουδαίος Αρ-

χιμήδης. Ο Αναξαγόρας μάλιστα μπόρε-

σε να προβλέψει την πτώση ενός μετεω-

ρίτη στους Αιγός Ποταμούς. Αυτή ήταν 

μια καταπληκτική πρόβλεψη για εκείνη 

τη μακρινή εποχή! 

Αυτό που μας διδάσκουν τα άστρα 

για τη ζωή είναι ότι μας δίνουν μια πυ-

ξίδα. Το πιστεύω τόσο πολύ που έφτα-

σα να γράψω ποίηση για τα άστρα και 

τους αστερισμούς. Έχουν εκδοθεί τρία 

μικρά βιβλιαράκια (χαμογελάει και μας 

δείχνει με χαρά τα βιβλία). Σε αυτά κάνω 

μια καινοτομία. Γράφω το ποίημα και δί-

πλα εξηγώ πώς δημιουργήθηκε αυτό ή 

τι ακριβώς εξηγεί, π.χ. «Γάλα της Ήρας 

της θεάς τον έχει σχηματίσει, καθώς αυτή 

δεν θήλασε βρέφος τον Ηρακλή». Τι πάει 

να πει αυτή η πρόταση στην αστρονο-

μική ποίησή μου; Ότι το γάλα της Ήρας 

σχημάτισε τον Γαλαξία μας και γι’ αυτό 

έχει αυτή την ονομασία. Η μυθολογία 

μάς λέει πως ο Γαλαξίας σχηματίστη-

κε καθώς το βρέφος Ηρακλής δάγκω-

σε το στήθος της θεάς Ήρας, εκείνη τον 

Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος. Το 
σπουδαιότερο έργο του, Η Μεγίστη 
(ή Μαθηματική Σύνταξις), σώθηκε 
στα αραβικά ως Αλμαγέστη και στη-
ρίζεται στις παρατηρήσεις διάφορων 
προγενέστερων αστρονόμων και ιδί-
ως του Ιππάρχου.

Ο Εύδοξος ο Κνίδιος (~407-335 
π.Χ) ήταν Έλληνας μαθηματικός, 
αστρονόμος και φιλόσοφος. Θεωρεί-
ται ένας από τους μεγαλύτερους μα-
θηματικούς της ελληνικής αρχαιότη-
τας, εφάμιλλος του Αρχιμήδη.
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έσπρωξε μακριά της και τότε το γάλα 

της απλώθηκε στην ουράνια σφαίρα. Ο 

Ηρακλής, επειδή ήταν από μητέρα θνη-

τή, έπρεπε να πιει θεϊκό γάλα προκειμέ-

νου να ανέβει στο επίπεδο των Ολύμπι-

ων θεών και από ημίθεος να γίνει θεός. 

Διαβάζεις για τον Ηρακλή, τον μύθο της 

Αρετής και της Κακίας, ποιο δρόμο ακο-

λούθησε και τόσα άλλα... Αν τα παρα-

κολουθήσουμε όλα αυτά και τα μελετή-

σουμε αναλυτικά, καταλαβαίνουμε ότι 

τίποτα δεν είναι ξέχωρο και ότι όλα συ-

σχετίζονται και είναι σφαιρικά δοσμένα!

Τα άστρα και οι μύθοι τους, μελετώ-

ντας τους έχουν πάρα πολλά να μας δι-

δάξουν. 

Ε: Ποια είναι η σχέση επιστήμης 

και φιλοσοφίας;

Α: Για εμένα δεν ξεχωρίζουν. Έβαλα 

ένα motto σε ένα βιβλίο: Αν μια επιστή-

μη δεν ξέρει την ιστορία της, δεν έχει 

μέλλον και εάν δεν γνωρίζει τη φιλο-

σοφία της, δεν έχει ούτε όραμα. Δεν πας 

πουθενά, αν δεν πατάς γερά στα πόδια 

σου. Τι να την κάνω την αστροφυσική 

και την αστρονομία, αν έχει φύγει πέρα 

και αν έχει «ξεχάσει» το φιλοσοφικό της 

υπόβαθρο; 

Από την αρχαιότητα αυτό ήταν φα-

νερό. Έλεγαν οι αρχαίοι: Έρως Κοσμο-

ποιός, που είναι η δημιουργός αιτία του 

Σύμπαντος. Μιλούσαν οι Ορφικοί για 

το κοσμικό αυγό και τη μεγάλη έκρηξη 

με τον Φάνητα. Τι ακριβώς αντιπροσω-

πεύουν για τους ανθρώπους τα άστρα 

και οι αστερισμοί; Τι έχουμε να πούμε 

οι αστρονόμοι για τις αστρικές εποχές 

του Ταύρου, του Κριού και των Ιχθύων; 

Ποιο φιλοσοφικό υπόβαθρο κρύβεται 

πίσω από όλα αυτά; 

Δουλεύω τώρα το καινούργιο μου 

βιβλίο με τίτλο: «Μοσχοφόρος, Κριο-

φόρος και Ιχθύς-Ο αστρονομικός απο-

συμβολισμός των ελληνικών μύθων». 

Δυστυχώς, βγαίνει πολύ μεγάλο, γιατί 

δεν έχουν τέλος αυτά… το ένα φέρνει το 

άλλο! Ας δούμε έναν αποσυμβολισμό. Ο 

θεός Δίας «κατεβαίνει» στην τότε Πελα-

σγία, όπου συναντά τη Μεγάλη Μητέρα 

θεά ή την Ιέρειά της, την Καλλιστώ, την 

κόρη του βασιλιά Λυκάονα. Και ο υπέρ-

τατος θεός των Αχαιών ενώνεται με τη 

μεγάλη Ιέρεια των πρωτοελλήνων και 

κάνουν ένα παιδί, τον Αρκάδα. Αυτός 

μετονόμασε την Πελασγία σε Αρκαδία. 

Η αρχή γίνεται με τον υπέρτατο θεό. 

Υποχωρεί η μητριαρχία και η Ελλάδα ει-

σέρχεται στην πατριαρχία. Άρα λοιπόν 

έπρεπε να γίνει η αρχή. Όλα αυτά κρύ-

βονται μέσα στον μύθο των αστερισμών 

της Μεγάλης και της Μικρής Άρκτου. 

Η Ήρα, η Ρέα, η Εστία, η Δήμητρα 

όλες αυτές είναι αυτή καθαυτή η Μεγά-
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λη Μητέρα θεά, η Γαία, όποια ονομασία 

κι αν έχει… είτε λέγεται Αστάρτη, είτε 

Κυβέλη, είτε Άρτεμις, είτε Πότνια Θη-

ρών είναι η αυτή! Υπάρχει βεβαίως και 

η κατηγορία της επιμειξίας, ότι ένας 

θεός, στην αρχαία Ελλάδα, νυμφεύεται 

την αδερφή του, την κόρη του κλπ.  Μα 

οι θεοί υπήρξαν πριν από τους ανθρώ-

πους και τη δημιουργία. Άρα είναι κάτι 

διαφορετικό από αυτό που εννοούν και 

τους προσάπτουν ορισμένοι. 

Ε: Υπάρχει Θεός ή καλύτερα Πνεύ-

μα πίσω από τη δημιουργία;

Α: Εγώ νομίζω ναι! Και είμαι απόλυ-

τος πάνω σε αυτό. Αυτό νιώθω. Η ερώ-

τηση αναφέρεται σε κάτι καθαρά προ-

σωπικό, αλλά ναι, υπάρχει. Μου άρεσε 

πάρα πολύ αυτό που είπε ο Εμπεδοκλής, 

όταν του ζήτησαν να δώσει τον ορισμό 

του Θεού. Είπε ότι «ο Θεός είναι ένας κύ-

κλος που έχει το κέντρο του παντού και 

την περιφέρειά του πουθενά». 

Το ίδιο περίπου πρεσβεύει και η ανα-

τολική φιλοσοφία. Νομίζω ότι δεν ήταν 

τόσο δύσκολη η επαφή της Ανατολής με 

τη Δύση στην αρχαιότητα. Μπορεί να 

κράταγε ένα μήνα το ταξίδι, αλλά τι εί-

ναι ένας μήνας μπροστά στα 40 χρόνια 

που σπούδαζε σε αυτά τα μέρη ο Πυθα-

γόρας για παράδειγμα; (γελάει…). Αυ-

τούς τους δρόμους βρήκε μετά ο Μέγας 

Αλέξανδρος. Ξεκινούσαν οι άνθρωποι 

με καραβάνι  και συναντούσαν σε κάθε 

σημείο πανδοχεία, έμπορους, μύστες, 

ομάδες σοφών… Θεωρώ βέβαιο ότι ο 

Θαλής, ο Αναξίμανδρος, ο Πυθαγόρας, 

όλοι αυτοί είχαν επαφές με την Ανατο-

λή, με την ανατολική αλλά και την αι-

γυπτιακή θρησκεία και φιλοσοφία. Όλα 

αυτά συνδυάστηκαν με την προσωκρα-

τική φιλοσοφία, που είναι πραγματικά 

το κάτι άλλο. 

Θα σας πω κάτι που σκέφτηκα τώρα. 

Αφού η αγάπη κινεί τα πάντα και από 

την αρχαία Ελλάδα έχουμε τον Έρωτα 

Κοσμοποιό: «Είναι ένας κύκλος ο Θεός 

με κέντρο την αγάπη, περίμετρο την 

ομορφιά και εμβαδόν το πουθενά». Το 

εμβαδόν εμπερικλείει τα πάντα. Σκε-

φτείτε το αυτό. Δεν μιλάμε για ποίη-

ση…; Ε, να η δική μου ποιητική απάντη-

ση για τον ορισμό του Θεού.

Ε: Σε αυτό το άπειρο σύμπαν ποια 

είναι η θέση του ανθρώπου; Γιατί είμα-

στε εδώ, ποιος ο σκοπός;

Α: Εγώ νομίζω ότι είναι μεγαλειώ-

δης η θέση του ανθρώπου. Έχει αναπτυ-

χθεί και στην αστροφυσική αυτή η άπο-

ψη, με την ανθρωπική αρχή που λέει ότι 

«κέντρο των πάντων είναι ο άνθρωπος» 

ή ότι οι παρατηρήσεις του φυσικού κό-

σμου πρέπει να είναι συμβατές με εκείνη 

τη μορφή ζωής που μπορεί να τις παρα-

τηρεί. 

Δεν είναι κάτι λίγο ο άνθρωπος, 

αλλά πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός 

και να μην νομίζει ότι υπάρχει μόνον αυ-

τός! Αν κατέβαινε ένας εξωγήινος, δια-

φορετικός από εμάς, τώρα στη γη και 

έβλεπε μια αγελάδα, ένα σκύλο, έναν 

πίθηκο δεν θα μπορούσε να τα ξεχωρί-

σει πάρα πολύ από τον άνθρωπο, πέρα 

από το ότι απλώς ο άνθρωπος στέκε-

ται όρθιος στα δυο του πόδια! Δεν εί-

μαστε διαφορετικοί από τα ζώα, αν το 

δούμε ψυχρά… Πρέπει λοιπόν και εμείς 

να είμαστε σεμνοί, γιατί είναι απίθανο 

να βρούμε άλλους σαν κι εμάς εκεί έξω 

πέρα από το πλανητικό μας σύστημα… 

πάρα πολύ δύσκολο θα έλεγα με τα τω-

ρινά επιτεύγματά μας. 

Τώρα, πάνω στο γιατί είμαστε εδώ 

και ποιος ο σκοπός; Αν δεν υπάρξουν 

φωτισμένοι να μας τραβήξουν μπρο-

στά, χαθήκαμε… τα πράγματα δεν πάνε 

καλά, παγκοσμίως. Γιατί; Διότι στην Ελ-

λάδα, για παράδειγμα, έχουμε χάσει τη 

γλώσσα μας, ξεχάσαμε την ιστορία μας, 

ασχολούμαστε μόνο με το πόσα λεφτά 

βγάζει ο καθένας (αν έχει εργασία), μας 

έχει φάει το κινητό… Άρα ουσιαστι-

κά ελισσόμαστε αντί να εξελισσόμαστε 

(κάνει μια έκφραση… και μας χαμογε-

λάει)

Ε: Μια τελευταία ερώτηση. Μετά 

από τόσα χρόνια έρευνας και μελέτης, 

θα μπορούσατε να συμπυκνώσετε με-

ρικά πράγματα που έχετε μάθει σε μι-

κρές φράσεις – αποστάγματα;

Α: Το κύριο που θέλω να πω είναι 

δουλειά! Δηλαδή ας δουλεύουμε, ας 

δουλεύουμε σωστά συνέχεια… και πα-

ραπάνω από το κανονικό, ας σκεφτόμα-

στε και ας δουλεύουμε! 

Ας δουλεύουμε! Ας σκεφτόμαστε! 

Ας φιλοσοφούμε! Δεν είναι άλλα. Αυτά 

τα τρία είναι καταπληκτικά.
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Επιστήμη, η “υψηλή κυρία”. 

Κάθε εξέλιξη σηματοδο-

τείται από τα βήματά της. 

Όταν κάτι ανάγεται σε επι-

στήμη, ανεβαίνει επίπεδο αγγίζοντας 

το όνειρο. Κάποιος μπορεί ν’ ακούσει 

σήμερα: “Δεν είναι γιατρός, είναι επι-

στήμονας”. Οι γιατροί, ταγμένοι στην 

αναζήτηση της αλήθειας, αγωνιούν να 

διαβάσουν, να πειραματιστούν, να ανα-

καλύψουν το φάρμακο, τη θεραπεία, το 

ελιξίριο της ζωής, την αθανασία... 

Με κάθε τρόπο και σε κάθε κόστος; 

Όχι. Ακριβώς για λόγους ηθικής και  δε-

οντολογίας (και άλλους πρακτικούς), η 

ιατρική δεν ανήκει στις “καθαρές” επι-

στήμες. Δε συντάσσει νόμους, παρά 

κατευθυντήριες οδηγίες. Κι όμως, τα 

βιο-ηθικά διλήμματα παραμένουν άλυ-

τα και, χαμένοι στις γνώμες και τα συμ-

φέροντα, επιστρέφουμε στις ρίζες. Τότε 

που η ιατρική, η επιστήμη, η φιλοσοφία 

ήταν αξεχώριστες. 

Ιατροφιλόσοφοι θα μπορούσαν να 

ονομαστούν οι γιατροί εκείνης της επο-

χής -παρότι ο όρος έχει επικρατήσει να 

χρησιμοποιείται για ορισμένους λόγιους 

του 19ου αι.- και παρακάτω θα αναφερ-

θούν ενδεικτικά ορισμένοι:

Αλκμαίων ο Κροτωνιάτης (φυσικός 

φιλόσοφος)

Ο Αλκμαίων όριζε την υγεία ως ισο-

νομία ανάμεσα σε δύο αντίθετες δυ-

νάμεις (αρσενικό και θηλυκό, φως και 

σκοτάδι κ.ά. ή γιν και γιανγκ στην πα-

ραδοσιακή κινεζική ιατρική). Αντίστρο-

φα η ασθένεια προκαλούνταν όταν η μία 

υπερίσχυε έναντι της άλλης, οπότε η θε-

ραπεία βασιζόταν στην αποκατάσταση 

της ισορροπίας. Επίσης αξιοσημείωτο 

είναι ότι πίστευε πως ο άνθρωπος πεθαί-

νει, επειδή δε ζει κυκλικά, αλλά γραμμι-

κά: “γι’ αυτό πεθαίνουν οι άνθρωποι, 

γιατί δεν μπορούν να ενώσουν την αρχή 

με το τέλος”. Αντίθετα η ψυχή είναι αθά-

νατη και η κίνησή της είναι συνεχής σαν 

του Ήλιου! Πρόκειται για μία φιλοσοφι-

κή θεώρηση που δεν μπορεί να ερμηνευ-

τεί σε συντομία, όμως ίσως αναφέρεται 

στην αδυναμία του ανθρώπου να ανα-

γεννιέται, όπως η φύση, τόσο σε ψυχο-

λογικό όσο και σε σωματικό επίπεδο...

Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος (Πυ-

θαγόρειος φιλόσοφος, φυσικός, μηχανι-

κός, μουσικός)

Παράλληλα με τα σπουδαία ιατρι-

κά επιτεύγματα που λέγεται πως πραγ-

ματοποίησε, ασχολήθηκε σε όλη του τη 

ζωή με τη φιλοσοφία: “βλέπε τη Φιλότη-

τα (Αγάπη) με τα πνευματικά σου μάτια 

και μην παραμένεις έκθαμβος (με στρα-

βωμένα τα φυσικά μάτια)”. Σύμφωνα με 

την -παράδοξη για τα δυτικά δεδομένα- 

θεωρία του περί μετενσάρκωσης, αν κά-

ποια ψυχή έχει διαπράξει εγκλήματα (ας 

πούμε ότι παραδόθηκε στο μίσος), κα-

ταδικάζεται να γεννιέται σε θνητές μορ-

φές. Ακόμη και για τον ίδιο δήλωνε πως 

-επειδή υπέπεσε σε τέτοια λάθη- ήταν 

κάποτε φυτό και ζώο και έπειτα άνθρω-

πος. Στο τέλος, όμως, θα πάρει την αρχι-

κή θεϊκή του φύση, δοξασία που μοιάζει 

να έχει βγει από τα κλασικά κείμενα της 

ινδουιστικής φιλοσοφίας!

Ηρόφιλος (γεννήθηκε στη Μ. Ασία 

και άκμασε στην Αλεξάνδρεια)

Ο Ηρόφιλος θεωρείται ένας από 

τους μεγαλύτερους γιατρούς της αρχαι-

ότητας και θεμελιωτής της επιστημονι-

κής μεθόδου στην ιατρική. Κάτι που δε 

θα περίμενε κανείς ν’ ακούσει σήμερα 

είναι ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, η ιατρι-

κή και η μουσική συνδέονται άρρηκτα. 

Δίδασκε λοιπόν ότι για να μπορεί ο για-

τρός να είναι ικανός να μελετήσει τον 

σφυγμό και να ερμηνεύσει τις μεταβολές 

του ρυθμού του, πρέπει να γνωρίζει θε-

ωρία της μουσικής και αρμονία! (Ας ση-

μειώσουμε για το επιστημονικό κομμάτι 

Είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική αυτός που 
δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος.

Ιπποκράτης ο Κώος
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πως είχε αναγνωρίσει ότι ο σφυγμός δεν 

πηγάζει από τις αρτηρίες, αλλά από την 

καρδιά.) Επιπλέον, ασχολήθηκε ιδιαίτε-

ρα με τη νευρο-ανατομία και πίστευε ότι 

η έδρα της ψυχής βρίσκεται στις κοιλίες 

του εγκεφάλου.

Η θέληση ενάντια στη λογική (ένα 

επιστημονικό παράδοξο στην ιατρική)

Αποφάσισα να είμαι ευτυχισμένος, 

επειδή κάνει καλό στην υγεία.

~ Βολταίρος

Με το πέρασμα των χρόνων η φι-

λοσοφική διαμόρφωση των γιατρών 

-όπως και όλων των ανθρώπων- παρα-

γκωνίσθηκε. Η φιλοσοφία, επειδή είναι 

στη φύση της να μελετά όλα τα φαινό-

μενα (ορατά και αόρατα, μετρήσιμα και 

μη) στην πιο εσωτερική τους διάσταση, 

αντιμετωπιζόταν πλέον ως αερολογία 

ή δεισιδαιμονία, δηλαδή υποβιβάστηκε 

σε ενασχόληση με απατηλούς και χωρίς 

σκοπιμότητα στοχασμούς. Έτσι, μετά τη 

θρησκεία, το ρόλο της φιλοσοφίας πήρε 

η επιστήμη - λογική, μάλλον θεωρώντας 

ότι όποιος μπορεί να εξηγήσει τον κό-

σμο μπορεί και να τον “κατακτήσει”.

Φαίνεται ωστόσο πως η τελευταία 

έχει και αυτή τους περιορισμούς της, 

όπως θα φανεί στο παρακάτω αξιοση-

μείωτο ιατρικό φαινόμενο. Προκαταρ-

κτικά θα πούμε ότι ο όρος «υποβολή» 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 

επίδραση ενός μηνύματος του νου στη 

συμπεριφορά και στην υγεία -όπως θα 

αναλυθεί στη συνέχεια. Η δύναμή του 

εξαρτάται από την άμεση επιρροή που 

έχει στα συναισθήματα και στη φαντα-

σία (η σχέση του με τη λογική είναι πολύ 

μικρή ή ανύπαρκτη). Άρα μία ψυχογε-

νής διαδικασία, δηλαδή μία μη επιστη-

μονικά παραδεκτή “δύναμη”, επιδρά και 

μάλιστα μετρήσιμα στις σωματικές λει-

τουργίες.

Στο φαινόμενο placebo, μία εικονι-

κή θεραπεία (όπως μία ανενεργής για 

την πάθηση ουσία ή μία σκηνοθετημέ-

νη χειρουργική επέμβαση) μπορεί να 

βελτιώσει την κατάσταση του ασθενή, 

επειδή η θετική προσδοκία του επηρεά-

ζει την εξέλιξη της υγείας του. Αντίθε-

τα στο φαινόμενο nocebo (λατινικά: “θα 

βλάψω”) ο ασθενής παρουσιάζει επιδεί-

νωση, λόγω της αρνητικής του διάθε-

σης, αναλογικά με την πορεία που θα 

διέγραφε υπό μη φορτισμένες ψυχικά 

συνθήκες (π.χ. εμφανίζει τις ανεπιθύμη-

τες ενέργειες του φαρμάκου που νομίζει 

ότι παίρνει)! Τελικά η πίστη είναι μέσα 

στην επιστήμη (ε-πιστη-μη) και ίσως ο 

συνδυασμός τους να φτιάχνει τη φιλο-

σοφία...

Η “ολοκληρωμένη” ιατρική

Κι αφού λοιπόν η επιστήμη καθαι-

ρεί τον εαυτό της (Θεώρημα Μη Πλη-

ρότητας του Gödel), αποδεχόμενη ότι 

δε γίνεται να τα αποδείξει όλα (όπως τα 

μαθηματικά αξιώματα), ίσως ο “θρόνος” 

του κόσμου να επιστραφεί δικαιωματικά 

στη φιλοσοφία. Αυτή τη βαθύτερη μελέ-

τη των πραγμάτων, των όντων και των 

γεγονότων, που τα αγκαλιάζει όλα, δε 

γνωρίζει από ιδιοτέλεια και ο ρόλος της 

είναι, όχι να κυριαρχεί, αλλά να εναρμο-

νίζει. 

Τώρα που η ιατρική έρχεται αντιμέ-

τωπη με τα ηθικά της αδιέξοδα (μελέτες 

placebo: η έλλειψη δραστικής θεραπεί-

ας στους ασθενείς που λαμβάνουν το 

placebo ή η έκθεση σε μη δοκιμασμένο 

φάρμακο σε εκείνους που λαμβάνουν το 

πραγματικό, χρήση βλαστοκυττάρων, 

ευθανασία και ευγονική κ.ά.), η φιλο-

σοφία μπορεί να είναι ο φυσικός της μέ-

ντορας, επειδή κοιτά τον άνθρωπο στο 

σύνολό του. 

Αν κάποτε υπήρχε η πολιτισμική 

ανάγκη η επιστήμη να “επαναστατήσει”, 

ίσως πια πρέπει να ξαναβρεί τη θέση της 

μαζί με τη φιλοσοφία. Παθολόγος ή χει-

ρουργός, «συμβατικός” ή “εναλλακτι-

κός”, άσχετα από την ειδικότητα και τη 

θεραπευτική μέθοδο (με οδηγό τη γνώ-

ση, την εμπειρία και την ηθική), ο για-

τρός οφείλει να είναι ολοκληρωμένος ή 

φιλόσοφος - γιατρός.

Ιητρός γαρ φιλόσοφος ισόθεος

~ Ιπποκράτης ο Κώος
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Ο Μηχανισμός – Υπολογιστής των Αντικυθήρων

Είναι μια δύσκολη μέρα μέσα 

σε μια φουρτουνιασμέ-

νη θάλασσα και κάποιοι 

σφουγγαράδες από τη Σύμη 

περιμένουν να σταματήσουν τα κύματα, 

για να βουτήξουν στον κόλπο των Αντι-

κυθήρων, κάνοντας αυτό που γνωρίζουν 

καλύτερα, να μαζέψουν σπόγγους από 

τα καθαρά νερά του βυθού. 

Το 1900 είναι το έτος που σηματο-

δοτεί για την Ελλάδα τη χρονική αφε-

τηρία της επιστημονικής έρευνας, που 

ονομάζεται «υποβρύχια αρχαιολογία». 

Ήταν η πρώτη και ευτυχής συγκυρία 

για μια πολύ σημαντική ανακάλυψη, 

με πρωταγωνιστές τους σφουγγαράδες 

από τη Σύμη, οι οποίοι είχαν φτάσει  σ’ 

εκείνο το σημείο του ναυαγίου λίγο πριν 

από το Πάσχα του1900. Όταν η θάλασ-

σα ηρέμησε, αποφάσισαν να βουτήξουν 

για σφουγγάρια. Ο δύτης Ηλίας Σταδιά-

της έπεσε  πρώτος κατεβαίνοντας σε βά-

θος 42 μέτρων. Μπροστά του  αντίκρι-

σε ένα αρχαίο ναυάγιο μήκους περίπου 

50 μέτρων, να κείτεται στο βυθό γεμάτο 

με μπρούντζινα και μαρμάρινα αγάλμα-

τα. Αμέσως μετά κατέβηκαν άλλοι δύο 

δύτες, για να επιβεβαιώσουν το εύρημα. 

Κατόπιν οι σφουγγαράδες επέστρεψαν 

στο νησί τους, ενημέρωσαν τις αρχές 

και ξεκίνησε ο σχεδιασμός για την ενά-

λια αποστολή.

Τα ευρήματα των ανελκύσεων σή-

μερα κατέχουν μια σημαντική θέση 

στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της 

Αθήνας και αποτελούνται από τον πε-

ρίφημο «Έφηβο των Αντικυθήρων», 

ένα υπέροχο χάλκινο άγαλμα ενός γυ-

μνού θεού ή ήρωα του 4ου π.Χ. αιώνα, 

ένα αξιόλογο κεφάλι κάποιου «φιλόσο-

φου», δύο αγαλματίδια από χαλκό του 

5ου π.Χ. αιώνα και τα υπολείμματα πέ-

ντε ή έξι ντυμένων αγαλμάτων, που η 

θάλασσα τα είχε διαβρώσει. Μέσα στο 

«θόρυβο» που δημιουργήθηκε από την 

ανακάλυψη αυτή κανείς δεν έδωσε ση-

μασία στα υπολείμματα ενός παράξενου 

ξύλινου κιβωτίου που περιείχε κάποια 
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Στις επιγραφές του Μηχανισμού έχουν βρεθεί ονόματα των πέντε γνωστών από την αρχαιότητα πλανητών, καθώς 
επίσης και η λέξη «ΚΟΣΜΟΣ». Αυτό θεωρείται από μερικούς ερευνητές ως ένδειξη ύπαρξης συστήματος γραναζιών και 
δεικτών για ένα πλήρες πλανητικό σύστημα, το οποίο καταλάμβανε το εξωτερικό τμήμα του Μηχανισμού.

υποτυπώδη ίχνη μηχανισμού σε κακή 

κατάσταση. Μόνο οκτώ μήνες αργότερα 

έγιναν αντιληπτά τα κομμάτια του μη-

χανισμού και κίνησαν την προσοχή κά-

ποιων ειδικών. Εν τω μεταξύ είχε ξεκινή-

σει ο καθαρισμός και η συγκόλληση των 

υπόλοιπων ευρημάτων. Από κακή χρήση 

όμως φαίνεται ότι ο μηχανισμός έσπασε 

σε διάφορα τμήματα. Σήμερα σώζονται 

επτά (7) μεγάλα θραύσματα (Α-G) και 

75 μικρότερα σπαράγματα.

Θα χρειαστεί να περάσουν αρκετά 

χρόνια, μέχρι να φτάσουμε στο 1958, 

όταν ο Βρετανός καθηγητής Ιστορίας 

των επιστημών του πανεπιστήμιου Yale, 

(Derek del Solla Price)  Ντέρεκ  Πράις1  

θα δώσει ένα νέο ενδιαφέρον στην επι-

στημονική κοινότητα, για τον μηχανι-

σμό των Αντικυθήρων.                                                         

Με επιχορήγηση της Αμερικανικής 

Φιλοσοφικής Εταιρείας έφτασε στην 

Αθήνα και με τη βοήθεια του Δρ. Γε-

ώργιου Σταμίρη, ειδικού επιγραφο-

λόγου στο Ινστιτούτο Προχωρημέ-

νων Μελετών του Πρίνσετον, θα 

ξεκινήσουν διεξοδικά την έρευ-

να. Ο Δρ. Σταμίρης θα διαβάσει 

στις Επιγραφές περίπου 793 γράμματα. 

Τα συμπεράσματα της έρευνας δημο-

σιεύθηκαν από τον Πράις στο επιστη-

μονικό περιοδικό Scientific American. 

Θα περάσουν όμως ακόμα μερικά χρό-

νια, όταν το  1971 ο μηχανισμός ανα-

κατασκευάζεται με τη βοήθεια του Ελ-

ληνικού Κέντρου Πυρηνικής Ενέργειας 

(συνεργασία του Πράις με τον κ. Καρά-

καλο) χρησιμοποιώντας τις ακτίνες Χ 

και γ. Εκεί είναι ένα κομβικό σημείο, που 

ξεκινά η ουσιαστική αποκρυπτογράφη-

ση του μηχανισμού με πληθώρα στοιχεί-

ων και δημοσιεύσεων. 

Ακολούθησαν σημαντικές ανακα-

τασκευές, το 2002, από τον Μάικλ Ράιτ 

(Michael Wright), έφορο μηχανολογίας 

μηχανικής του Μουσείου της Επιστή-

μης του Λονδίνου, σε συνεργασία με τον 

Μπέρναρντ Γκάρντνερ από το Σίδνεϋ. 

Ο Wright κατασκεύασε μία κατάλληλη 

τράπεζα, στην οποία τοποθετούνταν τα 

θραύσματα του μηχανισμού και με την 

συσκευή ακτίνων  Χ του Ακτινογραφι-

κού Εργαστηρίου του Εθνικού Μουσεί-

ου ελήφθησαν γραμμικές αξονικές το-

μογραφίες του αντικειμένου.

Το 2005 πραγματοποιήθηκε μια νέα 

διεθνής επιστημονική μελέτη του Μη-

χανισμού των Αντικυθήρων με την πρω-

τοβουλία των καθηγητών Αστρονομί-

ας του Α.Π.Θ κ. Γιάννη Σειραδάκη και 

του ΕΚΠΑ κ. Ξενοφώντα Μουσά, για 

τη σύσταση της διεθνούς επιστημονικής 

ομάδας του Antikythera Mechanism 

Research Project (σε μία συνεργασία με-

ταξύ του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ 

της Ουαλίας (εκπρόσωπος ο καθηγητής 

Μάικ Έντμουντς – Mike Edmunds) και 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η ερευνητική ομάδα με μια έξυπνη 

συσκευή φωτογράφησε με μεγάλη ακρί-

βεια όλα τα θραύσματα του Μηχανισμού 

των Αντικυθήρων. Ένα μήνα αργότερα, 

υπό την εποπτεία του Ρότζερ Χά-

ντλαντ (Roge Hadland), εγκα-

ταστάθηκε στα υπόγεια του 

Εθνικού Αρχαι-
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ολογικού Μουσείου της Αθήνας ένας 

τεράστιος τομογράφος ακτίνων Χ.  Ο 

τομογράφος μεταφέρθηκε από το Λον-

δίνο και ζύγιζε περίπου 8.5 τόνους. Επί 

δύο εβδομάδες το ένα μετά το άλλο 

τα θραύσματα του Μηχανισμού πέρα-

σαν από τη θωρακισμένη τράπεζα του 

τομογράφου και αποκάλυψαν έναν με-

γάλο αριθμό γραναζιών και άγνωστων 

μηχανολογικών εξαρτημάτων στο εσω-

τερικό του. Τα πρόσφατα αυτά ευρήμα-

τα αποκωδικοποίησαν σε ένα μεγαλύτε-

ρο φάσμα το σημαντικό αυτό επίτευγμα, 

του Μηχανισμού ή του Υπολογιστή των 

Αντικυθήρων! 

Οι ερευνητές πέτυχαν με τα κατάλ-

ληλα σύγχρονα μηχανήματα   να «ει-

σχωρήσουν» στο βάθος του Μηχανι-

σμού, φέρνοντας στο φως σημαντικά 

στοιχεία αυτού του τεχνολογικού θη-

σαυρού. Ανακάλυψαν πως οι επιγρα-

φές αναφέρονταν σε κινήσεις του Ηλί-

ου και της Σελήνης και ότι τα γρανάζια 

λειτουργούσαν µε σκοπό τη μηχανική 

αναπαράσταση της ελλειπτικής τροχιάς 

της Σελήνης στον ουρανό, σύμφωνα µε 

την θεωρία του Ίππαρχου. Αξίζει να ση-

μειωθεί  ότι το ρωμαϊκό πλοίο, σύμφωνα 

με τις πρόσφατες εκτιμήσεις, ναυάγησε 

περίπου στο 65 π.Χ. και κατά πάσα πι-

θανότητα με τις ενδείξεις που υπάρχουν, 

προέρχονταν από την Ρόδο. Οι ερευνη-

τές εικάζουν πως ο Ίππαρχος, ο οποίος 

έζησε στην Ρόδο, πιθανώς να συνέβαλε 

στον σχεδιασμό του Μηχανισμού.  Είναι 

όμως εξίσου πιθανό να κατασκευάστη-

κε από μηχανικό που είχε κάποια σχέση 

με τη σχολή του Ποσειδωνίου στη Ρόδο.

«Ο Μηχανισμός ήταν συναρμολο-

γημένος σε ένα ξύλινο κιβώτιο (πυξί-

δα) διαστάσεων 32εκ. × 16 εκ. × 10 εκ. 

(περίπου όσο ένα σημερινό Laptop!). Τη 

μπροστινή και την πίσω επιφάνεια κά-

λυπταν μπρούντζινες πλάκες, με ημερο-

λογιακές ή αστρονομικές κλίμακες και 

δείκτες. Οι επιφάνειες αυτές προστατευ-

όταν από δύο (επίσης) ξύλινα εξωτερικά 

καλύμματα, στα οποία ήταν προσαρμο-

σμένες πυκνογραμμένες, μπρούντζινες 

πλάκες. Περιείχε τουλάχιστον 30 συνερ-

γαζόμενους οδοντωτούς τροχούς (γρα-

νάζια) και η πολυπλοκότητά του είναι 

πολύ μεγαλύτερη από αυτήν όλων των 

συσκευών που κατασκεύασε ο άνθρω-

πος κατά την επόμενη χιλιετία.

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων 

ήταν ένας υπολογιστής υπό την αυστη-

ρή έννοια του όρου. Έφερε επιστημονι-

κές κλίμακες τόσο για την εισαγωγή των 

δεδομένων, όσο και για την ανάγνωση 

των αποτελεσμάτων. Στην μπροστινή 

επιφάνεια έφερε δύο ομόκεντρες κυκλι-

κές κλίμακες. Η εξωτερική κλίμακα είχε 

365 υποδιαιρέσεις και τα ονόματα των 

12 μηνών στην Αιγυπτιακή γλώσσα με 

ελληνικούς χαρακτήρες (ΦΑΟΦΙ, ΘΩΘ, 

κτλ). 

Η εσωτερική κλίμακα είχε 360 υπο-

διαιρέσεις και τα ονόματα των 12 ζωδια-

κών αστερισμών (ΚΡΙΟΣ, ΠΑΡΘΕΝΟΣ, 

κτλ).  Στην πίσω επιφάνεια έφερε δύο 

ελικοειδείς σπείρες. Η πάνω σπείρα είχε 

5 περιελίξεις. Το συνολικό μήκος της 

ήταν διαιρεμένο σε 235 τμήματα, που 

αντιστοιχούν στους 235 μήνες της πε-

ριόδου του Μέτωνα. Τα αρχαία ονόμα-

τα δώδεκα μηνών ήταν χαραγμένα στα 

τμήματα αυτά και επαναλαμβανόταν 

μέχρι να συμπληρωθούν και οι 235 μή-

νες (19 έτη). Στον κενό χώρο, εσωτερικά 

της πάνω ελικοειδούς σπείρας, υπάρχει 

μία μικρότερη κυκλική κλίμακα, διαιρε-

μένη σε τεταρτημόρια. Η κάτω ελικοει-

δής σπείρα είχε 4 περιελίξεις και το συ-

νολικό μήκος της ήταν διαιρεμένο σε 

223 τμήματα, που αντιστοιχούν στους 

223 μήνες της περιόδου Σάρος».2

Ήταν γνωστό στην αρχαιότητα ότι 

οι εκλείψεις (του Ηλίου και της Σελή-

νης) επαναλαμβάνονται με την ίδια αλ-

ληλουχία και τα ίδια χαρακτηριστικά 

κάθε 223 μήνες. Στους μήνες της περι-

όδου Σάρος, όπου συμβαίνουν εκλεί-

ψεις, υπήρχαν εγχάρακτα σύμβολα (Η, 

Σ, ΗΜ, ΩΡ). Στον κενό χώρο, εσωτερι-

κά της κάτω ελικοειδούς σπείρας, υπάρ-

χει μία μικρότερη κυκλική κλίμακα, δι-

αιρεμένη σε τρία τμήματα (120 μοιρών). 

Μέχρι τώρα έχουν διαβαστεί περίπου 

2500 εγχάρακτα γράμματα, όλα της ελ-

ληνικής αλφαβήτου, τα οποία βεβαίως 

σχηματίζουν λέξεις και προτάσεις, που 

αναφέρονται σε αστρονομικούς, γε-

ωγραφικούς και τεχνικούς όρους. Το 

ύψος των περισσοτέρων γραμμάτων εί-

ναι μεταξύ 1,5 και 2.5 mm και είναι χα-

ραγμένα από ένα καλλιγράφο.

Στις επιγραφές του Μηχανισμού 

έχουν βρεθεί επίσης τα ονόματα των πέ-

ντε γνωστών από την αρχαιότητα πλα-

νητών, καθώς επίσης και η λέξη «ΚΟΣ-

ΜΟΣ». Αυτό θεωρείται από μερικούς 

ερευνητές ως ένδειξη ύπαρξης συστή-

ματος γραναζιών και δεικτών για ένα 

πλήρες πλανητικό σύστημα, το οποίο 

καταλάμβανε το εξωτερικό τμήμα του 

Μηχανισμού.

Είμαστε πλέον σε θέση να γνωρί-

ζουμε πως ο συγκεκριμένος μηχανισμός 

κατασκευάστηκε για πρακτικούς, θρη-

σκευτικούς, επιστημονικούς και κοινω-

νικούς – αθλητικούς  λόγους. Για πα-

ράδειγμα προσδιόριζε τις εποχές για τη 
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Μετά από αρκετούς αιώνες λήθης, αναδύθηκαν από το βυθό σημαντικά ευ-
ρήματα ενός αρχαίου πολιτισμού, που έκρυβε μυστικά αρχαίας τεχνογνωσίας κι 
ανεκτίμητης αρχαιολογικής αξίας. 

σπορά και τη συγκομιδή, υπολόγιζε τις 

μελλοντικές εκλείψεις του Ηλίου και 

της Σελήνης, τον χρόνο τέλεσης των 

Ολυμπιακών Αγώνων καθώς και των 

Στεφανιτών αγώνων, δηλαδή τους αγώ-

νες στους οποίους το έπαθλο ήταν ο κό-

τινος και όχι κάποιο χρηματικό βραβείο.

Μετά από αρκετούς αιώνες λήθης, 

αναδύθηκαν από το βυθό σημαντικά ευ-

ρήματα ενός αρχαίου πολιτισμού, που 

έκρυβε μυστικά αρχαίας τεχνογνωσίας 

κι ανεκτίμητης αρχαιολογικής αξίας. Ο 

Μηχανισμός των Αντικυθήρων συνεχί-

ζει να  αποτελεί αντικείμενο διαρκούς 

έρευνας. Άλλωστε η επιστημονική και 

τεχνολογική πρόοδος των τελευταίων 

δεκαετιών βοήθησε σημαντικά, ώστε να 

δούμε μέσα από μια φωτεινή χαραμάδα  

του χρόνου τις σημαντικές αστρονο-

μικές, μαθηματικές και μηχανολογικές 

γνώσεις της σπουδαίας ελληνιστικής 

περιόδου. Μιας εποχής αρκετές φορές 

παραμελημένης, είτε  από σκοπιμότη-

τες, είτε από μία αδικαιολόγητη αδιαφο-

ρία.  Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα το 

κρίνουν...

Οι εμπορικοί δρόμοι της ελληνι-

στικής περιόδου έδωσαν μια περαιτέ-

ρω άνθηση και ανάπτυξη, όχι μόνο του 

εμπορίου αλλά και της Φιλοσοφίας, της 

Τέχνης, της Θρησκείας και της Επιστή-

μης σ’ ένα πολύχρωμο, πολυδιάστατο 

και πολιτισμικό παζλ λαών και πολιτι-

σμών.     

Στη δική μας εποχή, στον δικό μας 

τεχνολογικό πολιτισμό είναι απαραί-

τητο να υπάρχει μια εναρμόνιση μετα-

ξύ της Φιλοσοφίας και της Επιστήμης 

για ευνόητους λόγους. Ας μην μείνου-

με απλοί θεατές στον πολύτιμο χρόνο 

της δικής μας ύπαρξης και ας γίνου-

με κι εμείς μικρά μεν, αλλά χρήσιμα δε, 

γρανάζια μιας σημαντικής δημιουργίας, 

όπως είναι η εξέλιξη της κοινωνίας μας, 

της ανθρωπότητας και της δημιουργίας 

ενός καλύτερου Κόσμου…

Παραπομπές
1Ο Φυσικός, Μαθηματικός και Ιστορικός των Επιστη-
μών, Ντέρεκ Ντε Σόλα Πράις (Derek De Solla Price), 
ένας άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη 
του μηχανισμού, αναφέρει ότι: «Είναι το παλαιότερο 
δείγμα επιστημονικής τεχνολογίας που διασώζεται 
μέχρι σήμερα και αλλάζει τελείως τις απόψεις μας 
για την αρχαία ελληνική τεχνολογία». Το δικό μας 
συμπέρασμα είναι ότι ο μηχανισμός των Αντικυθήρων 
αποτελεί ένα ιδιοφυές κατασκεύασμα για την εποχή 
του και ότι δίκαια χαρακτηρίζεται ως «ο πρώτος 
υπολογιστής της ανθρωπότητας»
«Μετά υπάρχουν κι άλλοι που πολύ πρόθυμα θέλουν 
να πιστεύουν ότι ο εξαιρετικά περίπλοκος μηχανισμός 
του οργάνου αυτού βρίσκεται τόσο έξω από τα πλαί-
σια των δυνατοτήτων της ελληνιστικής τεχνολογίας, 
ώστε μόνο ξένοι αστροναύτες που επισκέφθηκαν τον 
πολιτισμό μας από το διάστημα θα μπορούσαν να 
σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν. Μολονότι δεν 
αποκλείεται να πάθει κανείς σοκ αν αναθεωρήσει εκ 
βάθρων την ελληνιστική τεχνολογία, δε χρειάζεται 
να υπογραμμίσω—ή μάλλον ίσως χρειάζεται—ότι 
δεν μπορώ να συμφωνήσω με μια τόσο ριζοσπαστική 
ερμηνεία. Πιστεύω μάλλον πως η όλη ιστορία της 
αρχαίας ελληνικής επιστήμης μοιάζει πολύ πιο λογική, 
αν υποθέσουμε πως η παλιά άποψη, ότι δηλαδή ποτέ 
τους δεν ξεπέρασαν τις απλές μηχανές του Ήρωνα, 
ήταν απόλυτα υποτιμητική και απαιτεί πλέον κάποια 
διόρθωση».

2Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων: Γιάννης Σειραδά-
κης- Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ Περιοδική Έκδοση της 
Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης. «Σύμφωνα με το είδος της 
ελληνικής γραφής, εκτιμάται πως ο Μηχανισμός 
χρονολογείται ανάµεσα στο 150 και το 100 π.Χ.», 
όπως επισημαίνει ο κ. Γιάννης Σειραδάκης, «και μαρ-
τυρεί πολλά για τις εκτενείς γνώσεις της ελληνικής 
αστρονομίας της εποχής εκείνης».
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published in Nature, Volume 444, Issue 7119, pp. 587-
591 (2006) (ηλεκτρονική έκδοση)
4) Περιοδικό Ουρανός, Τεύχος 101, Οκτώβριος 
2016 «Κατασκευάζοντας ένα λειτουργικό ομοίωμα 
του Μηχανισμού των Αντικυθήρων», του Αριστείδη 
Βούλγαρη 
5) Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, 4ο ΓΕΛ Μυτιλή-
νης Α’ Τάξη, Ερευνητική Εργασία σε ΡΡΤ

Διαδίκτυο
http://www.antikytheramechanism.gr
http://www.namuseum.gr/object-month/2012/apr/
apr12-gr.html
http://www.cnn.gr/style/politismos/story/35291/
mixanismos-ton-antikythiron-o-protos-ypologistis-
tis-istorias
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ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ

Ο Ντα Βίντσι θεωρείται πως υπήρξε ο πιο αντιπροσωπευτικός Homo Universalis. 
Αυτό μαρτυρούν οι καινοτομίες του στη ζωγραφική και αρχιτεκτονική, οι 
συστηματικές μελέτες του πάνω στην κίνηση των σωμάτων και στην αεροδυναμική

Το έτος 1452 γεννήθη-

κε ένας άνθρωπος που 

θα εξέφραζε με όλο του 

το είναι ένα νέο πρότυ-

πο ανθρώπου, δείχνοντας ένα ολιστικό 

ενδιαφέρον  για τις τέχνες και την επι-

στήμη. Ως ζωγράφος, γλύπτης, αρχιτέ-

κτονας, μηχανικός κατάφερε να συνδέ-

σει στη ζωή του την επιστήμη και την 

τέχνη και να υπερκεράσει διαχωριστι-

κές γραμμές που υπήρχαν στην αντί-

ληψη των ανθρώπων για αιώνες. Αυτό 

του το επίτευγμα τον κατατάσσει ως  

αρχέτυπο του Αναγεννησιακού Ανθρώ-

που. Υπάρχει ο λατινικός όρος «Homo 

Universalis», που σημαίνει ο  καθολικός, 

ολιστικός άνθρωπος, που εξέφραζε όλα 

τα ιδανικά της Αναγέννησης. Μιας επο-

χής όπου η παρατήρηση, το πείραμα και 

η έρευνα αντικατέστησαν την εκκλη-

σιαστική αυθεντία. Ο άνθρωπος ήταν 

ελεύθερος, μέσα από τη διάθεσή του 

για πολυμάθεια, να απελευθερώσει την 

σκέψη του κι ακολουθώντας ένα ερευ-

νητικό και κριτικό πνεύμα να διευρύνει 

τους ορίζοντές του. Ο πιο αντιπροσω-

πευτικός Homo Universalis θεωρείται 

λοιπόν πως υπήρξε ο Ντα Βίντσι. Αυτό 

μαρτυρούν οι καινοτομίες του στη ζω-

γραφική και αρχιτεκτονική, οι συστη-

ματικές μελέτες του πάνω στην κίνηση 

των σωμάτων και στην αεροδυναμική, 

τα πειράματά του σε σχέση με τη ροή 

του νερού και οι παρατηρήσεις και τα 

συμπεράσματά του  πάνω στην ανατο-

μία του ανθρώπινου σώματος (χρησι-

μοποιώντας ανθρώπινα πτώματα). Όλα 

αυτά έκαναν τον φυσικό και συγγραφέα 

Κάπρα να τον χαρακτηρίσει ως «πατέρα 

της σύγχρονης επιστήμης»

Τα καλλιτεχνικά του έργα  έχουν όλα 

τους την αναγνώριση που τους αξίζει. Σ’ 

αυτό το άρθρο θα επικεντρωθούμε πε-

ρισσότερο στην πλευρά του εφευρέτη 

επιστήμονα και θα δούμε πόσο μπροστά 

από την εποχή του ήταν η σκέψη του 

Ντα Βίντσι. Υπάρχουν πάνω από 13.000 

σελίδες με ιδιόχειρες σημειώσεις που 

έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα, οι οποίες 

απεικονίζουν εκατοντάδες εφευρέσεις 

αλλά και επιστημονικές καταγραφές της 

ανατομίας του ανθρώπινου σώματος και 

δικές του σημειώσεις πάνω σε όλα αυτά.  

Αλλά ας τα πάρουμε με τη σειρά.

Κείμενο: Αγάπη Χατζημπαλάση, axatzimpalasi@filosofikilithos.website
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Περιστρεφόμενη γέφυρα

Η περιστρεφόμενη γέφυρα του Λε-

ονάρντο Ντα Βίντσι έγινε για τον δού-

κα Φόρτσα. Μπορούσε να απλωθεί και 

να μαζευτεί γρήγορα και να μεταφερθεί, 

έτσι ώστε ο στρατός να  περάσει πάνω 

από το νερό. Η γέφυρα είχε ροδές και 

ένα σύστημα τροχαλίας και σχοινιού για 

εύκολη μεταφορά κι ένα αντίβαρο για  

ισορροπία. 

Το πρώτο αυτοκίνητο 

Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι σχεδία-

σε μια αυτοκινούμενη άμαξα.  Πιθανά 

για θεατρικό, όπως υποστηρίζουν κά-

ποιοι ιστορικοί. Αυτή κινούνταν με την 

δύναμη περιτυλιγμένων ελατήριων και  

είχε πηδάλιο και φρένα. Όταν το φρέ-

νο ελευθερωνόταν, η άμαξα κινούνταν 

μπροστά και με το πηδάλιο μπορούσε  

να προχωρήσει  ευθεία ή προς προκα-

θορισμένες γωνίες. Το 2006, στην Φλω-

ρεντία της Ιταλίας, μια ομάδα επιστη-

μόνων έφτιαξε ένα μοντέλο βασισμένο 

στις σημειώσεις και τα σχέδια του Ντα 

Βίντσι και  το αποτέλεσμα ήταν κάτι εκ-

πληκτικό, διότι το μοντέλο λειτούργησε 

κανονικά.

Το πρώτο πολεμικό θωρακισμένο 

αυτοκινούμενο άρμα (τανκ)

Από τα σχέδια φαίνεται ένα στρογ-

γυλό άρμα, που είχε ενσωματωμένα 

γύρω του ελαφριά κανόνια και είχε την 

ικανότητα να περιστρέφεται 360 μοί-

ρες. Ήταν θωρακισμένο με μεταλλικές 

πλάκες,  λόξες για να εξοστρακίζονται 

τα εχθρικά πυρά. Το κατεύθυναν 8 άτο-

μα τα οποία μέσα στο κουβούκλιο  πε-

ριέστρεφαν μανιβέλες οι οποίες κινού-

σαν τις ρόδες. Το περίεργο με αυτό το 

τόσο λεπτομερές σχέδιο είναι ότι περιέ-

χει ένα μεγάλο λάθος που θα έκανε την 

ευθεία κίνηση αδύνατη (οι 

μανιβέλες που κινούσαν το 

όχημα ήταν σε αντίθετες κα-

τευθύνσεις). Επειδή αυτό το 

λάθος είναι οφθαλμοφανές 

και αδιανόητο για έναν επι-

στήμονα του μεγέθους του 

Ντα Βίντσι, ισχυρίζονται ση-

μερινοί μελετητές ότι ο ίδιος 

για κάποιο λόγο σαμποτάρι-

σε το έργο του. Για κάποιο 

Επάνω: Η κινούμενη γέφυρα, στη μέση: το πρώτο αυτοκίνητο, κάτω: αρματα 
μάχης



λόγο δεν ήθελε πιθανώς το όπλο αυτό 

να χρησιμοποιηθεί. 

Σκάφανδρο

Όπως θα δούμε, ήθελε να δαμάσει 

τον αέρα αλλά και τη θάλασσα. Για τη 

θάλασσα δημιούργησε το σκάφαν-

δρο, μια στολή δύτη κα-

τασκευασμένη 

από δέρμα. Η 

στολή περιε-

λάμβανε δύο 

σωλήνες που 

τοποθετούνταν στην περιοχή της μύ-

της και του στόματος του δύτη, για να 

μπορεί να αναπνεύσει. Οι σωλήνες ήταν 

φτιαγμένες από ζαχαροκάλαμο και στην 

άλλη άκρη τους υπήρχε ένας φελλώ-

δης καταδυτικός κώδωνας που επέπλεε 

στην επιφάνεια. Η μάσκα επίσης ήταν 

εξοπλισμένη με ένα μπαλόνι που λει-

τουργούσε με βαλβίδα, το όποιο μπο-

ρούσε να ξεφουσκώσει ή να φουσκώσει. 

Έτσι ο δύτης μπορούσε ευκολότερα να 

αναδυθεί η να καταδυθεί. Είχε σχεδιάσει 

επίσης πτερύγια με διαμορφωμένα πό-

δια πάπιας. 

Ιπτάμενες Μηχανές

Ο Ντα Βίντσι είχε εμμονή με την 

ιδέα ότι ο άνθρωπος θα 

μπορούσε να 

πετάξει και σχεδίασε δύο ιπτάμενες μη-

χανές. Την πρώτη την έκανε με μοντέλο  

τα φτερά των νυχτερίδων. Είχε μήκος 

10 μετρά περίπου και  ήταν φτιαγμένη 

από πεύκο καλυμμένο με κόκκινο μετά-

ξι, για να δημιουργεί μια ελαφριά αλλά 

σταθερή μεμβράνη.  Ο πιλότος θα ήταν 

ξαπλωμένος κοιτώντας προς τα κάτω, 

πάνω σε μια σανίδα. Έπρεπε να κάνει 

πετάλ, δηλαδή μια μανιβέλα που ήταν 

συνδεδεμένη με ένα σύστημα ράβδου 

και τροχαλίας. Επίσης μια μανιβέλα χε-

ριού  υπήρχε για την αύξηση της ενερ-

γειακής απόδοσης και ένα τιμόνι για την 

κατεύθυνση. Υποστηριζόταν στην ουσία 

από τα ρεύματα του αέρα. Το σχέδιο 

ίσως λέγεται ότι θα μπορούσε να κρατά 

τον πιλότο στον αέρα, δε δίνει όμως την 

δυνατότητα της απογείωσης. 

Το δεύτερο σχέδιο του θεωρείται ένα 

είδος προδρόμου του σημερινού ελικο-

πτέρου. Βασίστηκε στη θεωρία του κο-

χλία του Αρχιμήδη και ήταν μια μηχανή 

ικανή να εκτελεί κάθετη κίνηση προς τα 

πάνω ή προς τα κάτω.  Έμοιαζε με βίδα. 

Αποτελούνταν  από μια ελικοειδή επι-

φάνεια φτιαγμένη από σιδερένιο, σύρμα 

και λινό. Η μηχανή έπρεπε να περιστρέ-

φεται με ταχύτητα (γι’ αυτό χρειάζονταν 

4 άντρες), ώστε η βίδα να «βιδώνει» και 

Σκάφανδρο κατάδυσης
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να σκαρφαλώνει στον αέρα και επειδή η πυκνότητα του αέρα 

είναι μικρότερη από εκείνη του νερού, θα έπρεπε σύμφωνα με 

τα σχέδιά του  να είναι μια σχετικά μεγάλη μηχανή για να τα 

καταφέρει. Και αυτή η μηχανή δε δοκιμάστηκε ποτέ αλλά δεί-

χνει πόσο μπροστά από την εποχή του ήταν η σκέψη του. 

Αλεξίπτωτο 

Γνωρίζοντας καλά τους νόμους της φυσικής θεώρησε ότι, 

αν πάρει κανείς ένα ύφασμα και το τοποθετήσει σε σχήμα πυ-

ραμίδας, με βάση 12 γιάρδες, όπως βρίσκουμε στις σημειώσεις 

του και το ίδιο ύψος (7 μέτρα), μπορεί να πέσει με ασφάλεια 

από οποιοδήποτε ύψωμα. 

Το ρολόι

Στα σχέδια του Λεονάρντο βρίσκουμε απεικονίσεις μηχανι-

κών ρολογιών με δείκτες, οθόνες, οδοντωτούς τροχούς, βαρί-

δια και ξυπνητήρια. Επινόησε έναν τρόπο για να μην κάνει θό-

ρυβο το ρολόι. Έφτιαξε ένα ημιτονοειδές έκκεντρο, μέσα από 

το οποίο περνούσε ένας μύλος διαφυγής για τον θόρυβο. Το 

ρολόι  είχε δυο ξεχωριστούς μηχανισμούς  για λεπτά και για 

ώρες αντίστοιχα, οι οποίοι ήταν φτιαγμένοι από συνδεδεμένα 

βαρίδια και λουριά και είχε ημερολόγιο για τις φάσεις του φεγ-

γαριού. Η κύρια καινοτομία του ήταν η προσθήκη  ελατηρίων 

αντί για βαρίδια, για να λειτουργεί το ρολόι.

Τα παραπάνω  είναι κάποια από αυτά που βρέθηκαν στις 

σελίδες του με τις προσωπικές του σημειώσεις. Μάλιστα κά-

ποιες από τις σημειώσεις του τις έγραφε με τέτοιο τρόπο, ώστε 

να μπορούν να διαβαστούν από καθρέφτη. Δεν έχει σημασία 

αν αυτά που σχεδίασε εφαρμόστηκαν ή όχι. Σημασία είχε το 

πάθος του για την έρευνα, το πάθος του για να σπάει τα όρια. 

Πίστευε ότι ο άνθρωπος κουβαλάει μέσα του το θεό και αυτό 

του δίνει τη δυνατότητα να κάνει «θαύματα». Ήταν πολύ μπρο-

στά από την εποχή του. Θα χρειαζόταν ακόμη μεγάλη προσπά-

θεια και οραματισμός από την ανθρωπότητα, για να μπορέσει 

να πραγματωθεί η τεχνολογική ανάπτυξη, έτσι όπως τη γνω-

ρίζουμε σήμερα. Ο ίδιος είχε ήδη αντιληφθεί από πολύ νωρίς 

ότι ο κόσμος άλλαζε κι αυτή την αλλαγή την εξέφραζε με τα 

ίδια του τα λόγια όταν έλεγε ότι ήθελε «να δημιουργήσει και-

νούργιες μηχανές για έναν καινούργιο κόσμο». Ήταν η επιθυ-

μία ενός Νέου Ανθρώπου. 

Επάνω: Ιπατάμενες μηχανές
 Κάτω: Το ρολόι
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

Βρισκόμαστε στην Ευρώπη του 16ου αιώνα. Η μάχη ανάμεσα στους 

οπαδούς του γεωκεντρικού και του ηλιοκεντρικού συστήματος βρίσκε-

ται στο αποκορύφωμά της. Μια μάχη ανάμεσα στην αλήθεια και την 

άγνοια, ανάμεσα στην αναζήτηση και τον φανατισμό. Στο κέντρο της 

ιστορίας μας βρίσκεται ο Γιεπ, ένας καμπούρης νάνος, που όμως βλέπει 

πολλά περισσότερα από τους γύρω του. Σύντομα στο χωριό του ήρωά 

μας θα φτάσει ο Τύχο Μπράχε, ο γνωστότερος αστρονόμος της εποχής. 

Ο Γιεπ θα γίνει ο προσωπικός του γελωτοποιός αλλά και συνοδοιπόρος 

σε ένα ταξίδι με προορισμό τα αστέρια.

Εκδόσεις Ενάλιος - Σόλωνος 136, 106 77, Αθήνα, Τηλ: +30 210 

3829339. Fax: +30 210 3829659, e-mail: info@enalios.gr

Η ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ένας μαθηματικός μπλεγμένος σε μια διεθνή πυρηνική κρίση. Μια 

ανιλεής καταδίωξη που μετατρέπεται σε πνευματική αναζήτηση. Μια εξίσωση που μπορεί να οδηγήσει 

στο μεγαλύτερο από όλα τα μυστήρια, την επιστημονική απόδειξη της ύπαρξης του Θεού.

Ο συγγραφέας δένει αρμονικά τις νεότερες επιστημονικές ανακαλύψεις στους τομείς των μαθηματι-

κών, της φυσικής και της κοσμολογίας, με τις αρχαίες παραδόσεις του Θιβέτ και των Ινδών και Ελλήνων 

φιλοσόφων. Ένα εξαιρετικό ταξίδι στο μυστικισμό της σύγχρονης επιστήμης.

 Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη - Σόλωνος 98, 106 80, Αθήνα, Τηλ: +30 210 3661200. Fax: +30 210 

3617791, www.livanis.gr, e-mail: info@livanis.gr

Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

1777, δουκάτο του Μπράουνσβαϊγκ: γεννιέται ο Καρλ Φρίντριχ Γκάους, το πιο διάσημο παιδί-θαύμα 

των μαθηματικών που έζησε ποτέ.

1855: Ο μεγάλος μαθηματικός, ο επαγγελματίας αστρονόμος, ο καινοτόμος τοπογράφος, ο εφευρε-

τικός φυσικός, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή καταμετρά τις ημέρες που είχε ζήσει. Οι αριθμοί 

κάθε είδους τον γοήτευαν μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ένα συναρπαστικό μαθηματικό μυθιστόρημα, ιστορικά τεκμηριωμένο, ευχάριστο και προσιτό σε 

όλους, μεταδίδει με μοναδικό τρόπο τη γοητεία των μαθηματικών.

Εκδόσεις Τραυλός – Καλλιδρομίου 54Α Τ.Θ. 11473 Αθήνα, Τηλ: 210 3814410 Fax: 210 3828174, 

www.travlos.gr, info@travlos.gr

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ

Ένα ταξίδι στην ιστορία, με σταθμούς κάθε επίτευγμα των επιστημών στο πέρασμα του χρόνου. Σύ-

ντομα κείμενα που ακολουθούν τις επιστημονικές ανακαλύψεις κάθε έτους δείχνουν πώς οι επιστήμονες 

επηρέασαν τον κόσμο και πώς ο κόσμος ανταποκρίθηκε στις επιστημονικές προόδους. Ο Ασίμοφ έχει 

καταβάλει μια μεγαλειώδη προσπάθεια και εξετάζει τις ανακαλύψεις και εφευρέσεις στην αστρονομία, 

τις εξερευνήσεις, τη βιολογία, τη φυσική, τη χημεία, τα μαθηματικά και πολλά άλλα, αποκρυπτογραφώ-

ντας κάθε γεγονός με το δικό του, μοναδικό ύφος. Ένα εξαιρετικό βιβλίο απαραίτητο για κάθε βιβλιο-

θήκη.

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης – Νικ. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών

70013, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ: 2810 391083, Fax: 2810 391085

Θουκυδίδου 4, Πλάκα 105 56, Aθήνα, Τηλ: 210 3849020, Fax: 210 3301583, http://www.cup.gr/, 

info@cup.gr

βιβλιο
παρου
σιαση
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Από την Αγία Επιστήμη 
στην «Αγία»  Φιλοσοφία
        Κείμενο: Vetus Verbus, vetus.verbus@filosofikilithos.websitewebsite

Επιστήμη και φιλοσοφία: συγκοινωνούντα δοχεία ή αντιμαχόμενες φατρίες στο διάβα των αιώνων;  Κρίναμε σκόπι-

μο κατ’ αρχάς να εξετάσουμε τα ονόματα, τις έννοιες και τους ορισμούς, όπως ο θείος Πλάτων μάς τους παρέδωσε 

αιώνες πριν, προκειμένου να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. 

“Και η Επιστήμη βεβαίως σημαίνει ότι, ενώ μεταφέρονται τα πράγματα, τα ακολουθεί η ψυχή, η οποία έχει αξία και ούτε οπί-

σω μένει, ούτε προτρέχει, δια τούτο πρέπει να αφαιρέσουμε το Ε και να την ονομάζουμε Πιστήμην (πιστή)... μαζί με τα πράγματα 

συμβαδίζει και η ψυχή... έπειτα Σοφία σημαίνει ότι εφάπτεται (εγγίζει) την φορά (την μετακίνηση)... αυτής λοιπόν της κινήσεως 

επαφή σημαίνει  Σοφία, επειδή μεταφέρονται τα όντα»                                                                                                                                                                                                                                                         

    (Πλάτων Κρατύλος)

«Επιστήμη, παραδοχή μιας γνώμης από την ψυχή, μή κλονιζόμενη υπό του λόγου, δύναμις εκτιμητική ενός ή πολλών πραγ-

μάτων, λόγος αληθής εντός της διάνοιας ακλόνητος»

«Πίστις, ορθή γνώμη περί των πραγμάτων, σταθερότης ήθους»

«Φιλοσοφία, επιθυμία επιστημονικής γνώσης των αναλλοίωτων αληθειών, επιμέλεια της ψυχής συνοδευόμενη με ορθό λόγο»

«Σοφία, επιστήμη άνευ υποθέσεων, επιστήμη των αναλλοίωτων αληθειών, επιστήμη ανακαλύπτουσα την αιτία των όντων.»

(Πλάτων, Όροι) 

Με έκπληξη παρατηρούμε πως πίστη, επιστήμη, σοφία και φιλοσοφία κρύβουν στο βάθος μια ψυχή που αέναα τις κυνηγά 

και προσπαθεί να ταυτιστεί μαζί τους. Μία ψυχή που δε λυγίζει και στέκεται ορθή, κρατιέται γερά από τον ιστό, το κατάρτι και 
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αρμενίζει ανάμεσα σε συμπληγάδες ρη-

μάτων... ίστημι, ιστορώ, επί-σταμαι... σε 

νησίδες μετοχών, μα πάνω όλα στα στέ-

ρεα εδάφη γραμμάτων, συλλαβών, ουσι-

αστικών και επιθέτων.

Το παρόν άρθρο αφιερώνεται στη 

μνήμη δυο αγίων, στη μνήμη δυο πι-

στών... και τόσων άλλων... που μαρτύ-

ρησαν για τα πιστεύω τους και έμειναν 

αξιομνημόνευτοι στους αιώνες των αιώ-

νων. Από τη μια, η Αγία Επιστήμη της 

ορθόδοξης εκκλησιαστικής παράδοσης 

κι από την άλλη, ο περιπλανώμενος ιπ-

πότης και άγιος της φιλοσοφίας Τζιορ-

ντάνο Μπρούνο.

Κι αυτό γιατί μας δείχνουν πως  πί-

στη κι η επιστήμη δεν έχουν στεγανά 

και πως είναι οι δυο όψεις του ίδιου νο-

μίσματος, με το οποίο εξαργυρώνεται 

η αγάπη στη σοφία, στην αλήθεια, στο 

λόγο του θεού... 

Παίρνοντας αφορμή από τις ιδιότη-

τές τους, αυτή της πιστής και αυτή του 

επιστήμονα, θα αποκαλύψουμε κρυφές 

πτυχές ως προς το έτυμο, την πηγή και 

τη ρίζα ονομάτων και εννοιών.

Τα ιερά ημερολόγια, τόσο της θρη-

σκείας, όσο και της επιστήμης και της 

φιλοσοφίας δεν παύουν να μας υπενθυ-

μίζουν πως πίστη και επιστήμη, λόγος 

και γνώση πηγαίνουν αντάμα, διαλύο-

ντας τις μύριες όσες πλάνες κόπτονται 

για το αντίθετο. 

Τα ιερά λεξικά στο ίδιο αποτέλεσμα 

καταλήγουν. Πίστη και σοφία, επιστήμη 

και φιλοσοφία... όλες από ένα σύμβολο 

πίστης διαπνέονται και χάρη σε αυτό 

στέκουν ορθές και αγέρωχες, μαρτυρώ-

ντας την αλήθεια με κάθε τρόπο. 

Ο γερό Πλάτων καλά τα είχε πει 

αιώνες πριν, όταν μονολογούσε πως ο 

σοφός ονοματοθέτης έδωσε στην Επι-

στήμη αυτό το όνομα, επειδή ήταν και 

θα έπρεπε να παραμένει πιστή στις αρ-

χές και τους σκοπούς της, που δεν θα 

έπρεπε παρά να υπηρετούν την ψυχή... 

Πιστή, Πιστήμην, Επιστήμη, αυτή ήταν 

η πορεία του ονόματός της, αποκαλύ-

πτοντας τα γερά δεσμά των δυο εννοι-

ών από τη βάφτισή τους κιόλας! 

Και βαθιά στη ρίζα, ένα ρήμα ακού-

ραστο, αλύγιστο, ακατάβλητο από το 

πέρασμα των αιώνων. Το ρήμα Ίστημι 

που δεν σημαίνει παρά στήνω, τοποθε-

τώ, στερεώνω, υψώνω, χτίζω, ανεγεί-

ρω. Τα ρήματα πιστεύω και  επ-ίσταμαι  

δεν είναι παρά η μακρινή του ηχώ, που 

φτάνει στ’ αυτιά μας για να μας θυμίσει 

πως η πίστη και η αφοσίωσή στην ανα-

ζήτηση της αλήθειας σε καθιστούν επι-

στήμονα ή και φιλόσοφο.

Κι αλήθεια πόσο αξιοπερίεργο κι 

αξιοπρόσεκτο, το ρήμα ίστημι να είναι 

το ίδιο που κρύβεται πίσω από τη λέξη 

ιστορία και Ιστορία στην κυριολεξία 

είναι μαρτυρία. Ίστορας, είναι ο παρ-

ιστάμενος έναντι ενός γεγονότος, ο αυ-

τόπτης μάρτυς, Ίστορες θεοί είναι οι 

μάρτυρες θεοί, οι παρόντες σε πάσης 

φύσης ιεροπραξίες.

Η μαρτυρία και το μαρτύριο δια-

περνά την πίστη, τη γνώση, την επι-

στήμη κι αυτή ακόμα τη φιλοσοφία 

που τις αγκαλιάζει όλες μαζί. Η αγία 

Επιστήμη μαρτύρησε για την πίστη της 

κι ήταν μόνο 16 ετών. 

«Κι αφού ρωτήθηκαν για την πίστη 

τους και ομολόγησαν τον Χριστό, τους 

κτύπησαν με σφοδρότητα και τρύπη-

σαν τα νύχια τους με μυτερά καλάμια. 

Στη συνέχεια ακρωτηρίασαν με μαχαί-

ρι τα χέρια και τα πόδια τους και τέλος 

τους έκοψαν τα κεφάλια. Κι ο μεν άγι-

ος Γαλακτίων ήταν τότε τριάντα ετών, η 

δε αγία Επιστήμη δέκα έξι. Ο άρχοντας 

Ούρσος, μη μπορώντας να τους πείσει 

να αλλαξοπιστήσουν, τους αποκεφάλι-

σε (+ 250 μ.Χ.).»

Κάποιος άλλος άγιος κάηκε στην 

πυρά ή  ήπιε το κώνειο κι αυτός για κά-

ποια πίστη, την πίστη στη σοφία, την 

αλήθεια, τη φύση, την αγάπη, αυτή την 

πίστη που τον κατέστησε  επιστήμονα 

και φιλόσοφο συνάμα. 

Όμως πέρα από αυτά, επιστήμη, πί-

στη, πιστότητα, εμπιστοσύνη, φιλία, 

πειθώ, αναζήτηση και σοφία συνδέονται 

με άρρηκτα δεσμά,  όπως περίτρανα 

φανερώνουν οι παρακάτω συσχετισμοί 

λέξεων της λατινικής όσο και της ελ-

ληνικής, σε αυτό το μαγικό περιδέραιο 

αρετών που κοσμούν το δίπολο επιστή-

μης και φιλοσοφίας.

Fides στη λατινική καλείται η πί-

στη, η πιστότητα, η εμπιστοσύνη, ενώ 

αντίστοιχα fidelis καλείται ο πιστός, ο 

βέβαιος, ο ισχυρός, εξαιτίας της πίστης 

που τον διακατέχει. Η πίστη είχε θεο-

ποιηθεί στην αρχαία Ρώμη υπό το όνομα 

Deus fidius - Ζευς Πίστιος με τον αντί-

στοιχο ναό του Πιστίου Διός. 

Ρήμα παραγωγής είναι το fido, με 

ευθεία αναγωγή στο ελληνικό πείθω 

που  προγενέστερο τύπο είχε το πιθέω, 

υποδηλώνοντας και όλο τα θάρρος και 

τη χαρά που γεννά μια ισχυρή πίστη και 

πεποίθηση. Άρα το ρήμα δήλωνε τον 

μεστό πεποίθησης και θάρρους υπό 

τον όρο fidus και κατά συνέπεια αρκού-

ντως αφοσιωμένο.

Η αρετή προφανώς ενσωματώνει 

την φερεγγυότητα ως προς την τήρη-

ση μιας υπόσχεσης και τον αντίστοιχο 
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Τα ιερά ημερολόγια τόσο της θρησκείας όσο και της επιστήμης 
και της φιλοσοφίας δεν παύουν να μας υπενθυμίζουν πως πίστη 
και επιστήμη, λόγος και γνώση πηγαίνουν αντάμα, διαλύοντας 
τις μύριες όσες πλάνες κόπτονται για το αντίθετο. 

λόγο τιμής. Η πειθώ προφανώς έχει 

σημαίνοντα ρόλο, εφόσον σχετίζεται 

άμεσα με την πίστη, όπως το λατινικό 

fido γεννά αντίστοιχα στις λατινογε-

νείς γλώσσες τις λέξεις Fe (ισπ.), faith 

(αγγλ), foi (γαλλ.) και την αντίστοιχη 

ευπείθεια που εξ αυτών απορρέει, ως 

προς τις αρχές και τους κανόνες που 

τις διέπουν. Άλλωστε το πειθαρχώ ερ-

μηνεύεται τόσο ως άρχω δια της πει-

θούς όσο και πείθομαι για τις αρχές, τις 

οποίες κατά συνέπεια με πιστότητα και 

επιστημοσύνη υπηρετώ.

Η πίστη είναι πολύ κοντά στη φι-

λία, στη ζέση και τη χαρά του φωτός 

που περιβάλλει κάποιον. Έτσι η λέξη φί-

ντις δηλώνει το φίλο και πιστό στη δω-

ρική διάλεκτο, για να ορίσει ένα ακόμα 

πρόγονο του fido  στο γενεαλογικό του 

δέντρο.

Το Πείθω, η ευπείθεια όσο και η πί-

στη βρίσκονται σε ισχυρή ετυμολογική 

σχέση με το ρήμα πυνθάνομαι, που ση-

μαίνει ζητώ, επιθυμώ διακώς να γνω-

ρίσω, να μάθω τις θείες συμβουλές, 

αυτές που αποκαλύπτει η επιστήμη, η 

φιλοσοφία, η τέχνη της ζωής! Τότε πεί-

θομαι, πιστεύω, εμπιστεύομαι και αφο-

σιώνομαι χωρίς αναστολές σε ένα έργο 

φωτός.

Σε ένα τέτοιο έργο αφοσιώθηκε η 

Αγία Επιστήμη, την οποία ενθυμούμα-

στε κάθε 5 Νοεμβρίου, ενώ τη μνήμη 

του Τζιορντάνο Μπρούνο τη γιορτά-

ζουμε κάθε 17 Φλεβάρη... λίγο πριν ανα-

γεννηθεί η φύση, λίγο πριν ο αγρός των 

λουλουδιών πάρει ξανά φωτιά. Κι αλή-

θεια ο ίδιος αγρός είχε πάρει φωτιά 2000 

χρόνια πριν, όταν ο Σωκράτης έπινε το 

κώνειο... το ελιξίριο της αιώνιας ζωής 

και της ανάστασης...

Αντί επιλόγου παραθέτουμε τα λό-

για του Μάριου Μπέγζου άνευ σχολια-

σμού:

«... Η ζωή δίνει ζωή. Το αίμα γεννά 

το πνεύμα. Η μαρτυρία σπέρνει το μαρ-

τύριο... Ο φιλόσοφος είναι μάρτυρας όχι 

με το στόμα του, μα και με το σώμα του, 

κυρίως με αυτό το τελευταίο! Το στόμα 

μαρτυρεί την αλήθεια και το σώμα μαρ-

τυρεί κυριολεκτικά. Ο λόγος είναι πό-

νος κι ο έρωτας της σοφίας αποβαίνει 

θάνατος. Έρως και θάνατος συνυπάρ-

χουν, όπως ακριβώς μαρτυρία και μαρ-

τύριο, δηλαδή φιλοσοφία και φιλόσο-

φος»
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           ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ

Τελικά τι είναι ένας επιστήμονας; Είναι ένας 
περίεργος που κοιτάζει από μια κλειδαρότρυ-
πα, την κλειδαρότρυπα της φύσης, προσπα-

θώντας να καταλάβει τι γίνεται.
Ζακ-Υβ Κουστώ

Η επιστήμη μάς έκανε θε-
ούς, πριν να γίνουμε άξιοι 

να είμαστε άνθρωποι.
Jean Rostand

Το πιο θλιβερό στη ζωή αυτή τη στιγμή είναι ότι η επι-
στήμη συγκεντρώνει γνώση πολύ πιο γρήγορα από ό,τι 

η κοινωνία αποκτά σοφία.
Isaac Asimov

Η παρουσία αυτών που 
αναζητούν την αλήθεια 
είναι απείρως προτιμό-
τερη από την παρουσία 
αυτών που νομίζουν ότι 

τη βρήκαν.
Terry Pratchett

Η επιστήμη, φίλε μου, συνίσταται από λάθη, 
αλλά είναι λάθη χρήσιμα, γιατί λίγο-λίγο οδη-
γούν στην αλήθεια.
Ιούλιος Βερν

Η επιστήμη αυτοκτονεί όποτε υιοθε-
τεί ένα δόγμα.

Thomas Huxley

Ζούμε σε μια κοινωνία απο-
λύτως εξαρτώμενη από την 

επιστήμη και την τεχνολογία, 
όπου σχεδόν κανένας δεν ξέρει 

τίποτα για την επιστήμη και 
την τεχνολογία.

Carl Sagan

Κάθε επιστήμη αρχίζει σαν φιλοσο-
φία και τελειώνει σαν τέχνη.

Will Durant
Εκατομμύρια είχαν δει το μήλο να 
πέφτει, αλλά μόνο ο Νεύτων ρώτη-

σε γιατί.
Bernard Baruch
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ΟΥΔΕΝ ΚΑΙΝΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Γνωρίζεις ότι πολλές από τις επιστημονικές ανακαλύψεις ήταν ήδη γνωστές 

από τους Αρχαίους Έλληνες Φιλοσόφους και απλά αναδιατυπώθηκαν από 

την σύγχρονη επιστήμη;

Το άτομο - Δημόκριτος, Μόσχος ο Φοίνιξ, Λεύκιππος, Επίκουρος 

(Dalton  1808)

Η κίνηση των ατόμων και ο σχηματισμός των ουρανίων σωμάτων από άτομα -Δη-

μόκριτος

Η σχετικότητα -Θαλής ο Μιλήσιος, Αναξιμένης, Θεόπομπος, Ηράκλειτος, Ζήνων 

ο Ελεάτης (Einstein, 1905)

Η θεωρία της εξέλιξης των ειδών -Αναξίμανδρος (Darwin , 1859)

Η αντιστροφή του Χρόνου -Πλάτων (Πολιτικός)

Η φύση του Σύμπαντος και η σφαιρικότητά του -Πλάτων, Θαλής, Πυθαγόριοι

Χωρο-χρόνος -Ζήνων ο Ελεάτης, Δαμάσκιος.

Αντι-Ύλη και παράλληλα Σύμπαντα -Φιλόλαος

Νόμος των αναλογιών -Ερμής Τρισμέγιστος, Πυθαγόρας

Το παλλόμενο Σύμπαν -Πλάτων (Πολιτικός)

Η Μεγάλη Έκρηξη  -Ορφικοί  (Ζώρζ Λεμάντρ, 1927)

Οι πέραν του Κρόνου πλανήτες - 

Δημόκριτος, Αναξιμένης

Η φύση του Γαλαξία ως αστρικό νε-

φέλωμα -Δημόκριτος

Η πολλαπλότητα των Κόσμων 

-Αναξαγόρας, Αναξιμένης, Αναξίμαν-

δρος, Ξενοφάνης, Ζήνων ο Ελεάτης, 

Μητρόδωρος, Θαλής

Τα Ηλιακά Συστήματα και τους «μη 

φωτεινούς συνοδούς των ηλίων» -Πυ-

θαγόρας, Ηράκλειτος

Η ύπαρξη ζωής σε άλλα Συστήματα 

-Αναξαγόρας, Ξενοφάνης, Δημόκριτος, 

Επίκουρος, Αναξιμένης, Ζήνων ο Ελεά-

της, Λουκρήτιος, Στράβων

Η ελλειπτικότητα της Γήινης τρο-

χιάς - Αρίσταρχος

Οι Αστεροειδείς καί οι συγκρούσεις 

τους -Πλάτων (Τίμαιος)

Οι διαστάσεις της Υδρογείου -Ερα-

τοσθένης, Διακαίαρχος

Η 24ωρη περιστροφή της Γής -Ηρα-

κλείδης ο Ποντικός

Η αιτία της Έκλειψης -Αναξαγόρας, 

Θαλής

Νόμοι κινήσεως των Πλανητών -Εύ-

δοξος, Πυθαγόριοι

Η αιτία των παλιρροιών -Ποσειδώ-

νιος

Σκίτσο Π.Πριστούρης



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

ντισμό, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, προσφέροντας ουσιαστικές επιλογές και καλύπτοντας 

όλους όσοι επιθυμούν να φέρουν στη ζωή τους μια εσωτερική αναγέννηση.

    ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ 
- Εισαγωγικό σεμινάριο Εσωτερικής Φιλοσοφίας και Εσωτερικής Ψυχολογίας - Ανοιχτές συζη-

τήσεις για τη Φιλοσοφία - Διαλέξεις, σε συνεργασία με γνωστά βιβλιοπωλεία και συνεδριακούς 

χώρους, για την Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας της UNESCO

   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ
- Επισκέψεις σε τόπους πολιτισμού όπως μουσεία, ωδεία, αρχαιολογικούς χώρους, - Θεατρι-

κά δρώμενα - Μουσικές θεματικές βραδιές - Δημιουργικά εργαστήρια: αρχαιολογικών αντι-

γράφων, πυρογραφίας, ζωγραφικής, αναπαλαίωσης, χειροποίητων κοσμημάτων και λοιπών κα-

τασκευών - Εκδοτική δραστηριότητα με εκδόσεις βιβλίων εσωτερισμού και φιλοσοφίας - Αθλητική 

δραστηριότητα: αθλητικοί αγώνες, τουρνουά, πρακτική εξάσκηση, φιλοσοφικές πολεμικές τέχνες - 

Ομάδες ανάγνωσης και ανταλλαγής βιβλίων (Booksharing – Booklab)

       ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ
- Οικολογικές πρωτοβουλίες για τη φροντίδα πάρκων, δασών, παραλιών  - Κοινωνικές πρωτοβου-

λίες στήριξης ευπαθών ομάδων και προσφοράς σε σχολεία, ορφανοτροφεία, γηροκομεία, κοινω-

νικά παντοπωλεία - Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών - Σεμινάρια 

για την ανάπτυξη της εθελοντικής συνείδησης - Δίκτυο ανταλλακτικής – εναλλακτικής οι-

κονομίας - Δράσεις προσφοράς και αλληλεγγύης μέσω της δημιουργικής εργασίας και της 

συμμετοχής - Ετήσια Πανελλήνια Γιορτή για τη σημασία του 

Εθελοντισμού, με τη σταθερή συμμετοχή τοπικών και διεθνών 

εθελοντικών οργανισμών (Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού)

Αθήνα, 210 88 10 830
Ιλίσια,  210 7794368, 6987124197

Περιστέρι, 2130282657
Αιγάλεω, 698 185 8033

Νέα Σμύρνη, ...............................69 87 43 73 87
Θεσσαλονίκη (κέντρο), ............................2310-285020
Δυτική Θεσσαλονίκη, .......................................2310-551476
Λάρισα, 2410 254694
Ηράκλειο,  6981888493
Ρέθυμνο, 28310 52884
Χανιά, 2821023189
Ιωάννινα, 2651071780
Κέρκυρα, 6978457900
Πάτρα 2610006923 & What’s up 6980500044
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΘΕΟΣ & ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ένα από τα μεγάλα αινίγματα της ανθρώ-

πινης ιστορίας. Πολλές απόψεις έχουν ειπωθεί 

σχετικά με την ύπαρξη ή μη ενός θεού ή θεών. 

Ο άνθρωπος είχε πάντα την αίσθηση από κάτι 

μεγαλύτερο από τον ίδιο. Ήταν κάποια ανώ-

τερη δύναμη ή απλά ο ψυχολογικός αντί-

κτυπος της απεραντοσύνης του σύμπαντος; 

Υπάρχουν πραγματικά πανίσχυρες μεταφυ-

σικές οντότητες ή απλά προσωποποιήθη-

καν οι φυσικές δυνάμεις σε μία προσπά-

θεια να γίνει κατανοητός ο κόσμος; Οι 

απαντήσεις που δίνονται από τον κα-

θένα είναι πολλές και αντικρουόμενες, 

ενώ δεν είναι μικρή η ποσότητα του αί-

ματος που έχει χυθεί για αυτές. Υπάρ-

χει η δυνατότητα να βρεθεί τελικά η 

αλήθεια;
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