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Κ

άθε άνθρωπος, στη δική του γλώσσα, την εποχή του και τη χώρα του, μιλάει για Θεό. Από τον πιο πρωτόγονο μέχρι τους μεγαλύτερους σοφούς.
Θεός... μια λέξη γεμάτη έννοιες, συναισθήματα, πράξεις, εικόνες.
Θεός, ένα όνομα που έγινε αιτία να χτιστούν πυραμίδες, παρθενώνες

και καθεδρικοί ναοί, να ιδρυθούν πολιτισμοί, να ερευνηθούν τα μυστικά του κόσμου.
Θεός, ένα όνομα που δικαιολόγησε να καούν βιβλιοθήκες, να γκρεμιστούν πόλεις, να

σφαγιαστούν ολόκληρα έθνη, να φονευτούν μαρτυρικά σοφοί κι άγιοι άνθρωποι.
Ο Θεός φοράει ξεχωριστές μάσκες σε κάθε πολιτισμό, γράφεται με ιδιαίτερα σύμβολα,
ακόμη και χωρίς κανένα σύμβολο. Πάντα εμπνέει ή διατάζει πράξεις καλοσύνης και εξύψωσης. Ρυθμίζει την ηθική στη κοινωνία αλλά και στα άτομα. Παραπέμπει στο αόρατο
και στο άπειρο σαν την πιο αληθινή πραγματικότητα. Συνδέει κάθε πόνο και ανημποριά με την ελπίδα, αναγγέλλει την δικαίωση πέρα από ατυχίες και καταστροφές, αντικαθιστά την θυσία με την ζωή, δίνει στο χάος της ζωής ένα βαθύτερο νόημα.
Νόημα, νόμος, δρόμος, σκοπός, καθήκον, ιδέα. Εδώ ο Θεός γίνεται περισσότερο
Νους. Ο άνθρωπος που έχει συνειδητοποιήσει όχι μόνο τα συναισθήματα, αλλά κι ένα

Μετά από 37

Και καθώς οι νόμοι της σκέψης και του νου φανερώνονται ο Θεός κρύβεται ψηλότερα: Στο Μυστήριο! Στο μυστήριο της ενότητας του κόσμου, της ροής του κόσμου, της
διαφορετικότητας του κόσμου.
Κι εκεί ξαφνικά ο Θεός “κατεβαίνει” σε όλα τα πράγματα. Τίποτε δεν περιορίζει το
Θεό, τίποτε δεν στερείται του Θεού. Κι έτσι ο άνθρωπος ανακαλύπτει το Θεό παντού. Σε
όλα τα όντα, αλλά και στον εαυτό του.
Όταν ο άνθρωπος ανακαλύπτει το Θεό μέσα του, θέλει να τον μεταβιβάσει, να προσφέρει την ανακάλυψή του στους γιούς και στις κόρες του. Έτσι εμφανίζεται κι η θρη-

συνεχόμενα χρόνια

editorial

κόσμο ιδεών και νου, θέλει να μάθει την Σκέψη του Θεού.

έκδοσης του περιοδικού Νέα Ακρόπολη συνεχίζουμε
να αναζητούμε τη
φιλοσοφική λίθο…

σκεία. Μια οργανωμένη δομή όπου κανείς βοηθιέται να βιώσει μικρά ή μεγάλα μυστικά

Όλα τα παραπάνω

του Θεού, ανάλογα με τις ικανότητές του και την προσπάθειά του.

δεν αποτελούν

Αλλά όταν οι δομές αυτές αποτυγχάνουν ή γερνάνε, τότε ένα σωρό θλιβερά γεγονότα
φανατισμού και αλαζονείας αντικαθιστούν την καλοσύνη και την ευσέβεια. Τότε πολλοί αναθεματίζουν και διαγράφουν τις θρησκείες.
Τότε έρχεται η φιλοσοφία για να μας θυμίσει ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος – άρα και

πλέον για μας διανοητικές αλήθειες,
αλλά έναν τρόπο

υπεύθυνος για ό,τι κάνει και για ό,τι του συμβαίνει. Η φιλοσοφία δεν μας προσφέρει μόνο νοη-

ζωής, που βελτιώ-

τικά εργαλεία, αλλά και το θάρρος για να αντιμετωπίσουμε ατέλειες, λάθη και προπαντός την

νει καθημερινά τον

άγνοια. Και μαζί με το θάρρος φέρνει την συνειδητή ελπίδα ότι οι άνθρωποι θα καταφέρουμε
ένα λαμπρό μέλλον, καλύτερο και πιο σοφό από το παρελθόν μας.

εαυτό μας και τον
κόσμο.
Το αλχημικό έργο
βρίσκεται σε εξέλιξη…

επιστημονικά

νέα

και άλλα...

Το Θεώρημα
Γκέντελ περί
ύπαρξης του Θεού
και οι τελευταίες
προσπάθειες
απόδειξης
Υπάρχει Θεός; Το ερώτημα αυτό
απασχολεί τους φιλοσόφους και τους θεολόγους εδώ και
δεκάδες αιώνες.

ωρία. Για παράδειγμα, ένα από τα πέντε αξιώματα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας είναι το ότι όλες οι ορθές γωνίες είναι ίσες
μεταξύ τους. Ο Γκέντελ προσπάθησε να «αποδείξει» την ύπαρξη του Θεού ως ένα θεώρημα ξεκινώντας από ένα σύνολο πέντε αξιωμάτων που φαίνονται «προφανή» στο πλαίσιο της Μαθηματικής Λογικής.
Η «απόδειξη» αυτή φάνηκε εξαρχής ότι είχε δύο αδύνατα
σημεία. Πρώτον είναι άραγε τα αξιώματα όντως προφανή και,
δεύτερον είναι άραγε συμβατά μεταξύ τους, ώστε να μην έχουν
κρυφές ασυνέπειες; Για το πρώτο δεν μπορούμε να κάνουμε
και πολλά πράγματα, αφού τα αξιώματα στα Μαθηματικά μπο-

Ξαφνικά πριν από λίγο καιρό εμφανίστηκε η είδηση ότι

ρεί να φαίνονται «λογικά» αλλά κατά τα άλλα είναι αυθαίρε-

δύο Ευρωπαίοι μαθηματικοί, χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτρο-

τα, οπότε ο Θεός υπάρχει αν τα αξιώματα αυτά αληθεύουν. Το

νικό υπολογιστή και τη σχετική θεωρία του αυστριακού μαθη-

δεύτερο όμως αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας για πάνω από 40

ματικού Κουρτ Γκέντελ, κατάφεραν να αποδείξουν μαθηματι-

χρόνια επειδή έπρεπε να αποδειχθεί ότι τα πέντε αυτά αξιώμα-

κά την ύπαρξη του Θεού! Το τι ακριβώς απέδειξαν και με ποιον

τα δεν περιέχουν κρυφές αντιφάσεις και άρα είναι αυτοσυνεπή.

τρόπο σχετίζεται άμεσα με την κατανόηση της Μαθηματικής

Το κατόρθωμα των δύο ευρωπαίων μαθηματικών, του Γερ-

Λογικής και των κανόνων που τη διέπουν.

μανού Κρίστοφ Μπεντζμίλερ (Christoph Benzmüller) και

Το θεώρημα του Θεού

του Αυστριακού Μπρούνο Βολτσενλόγκελ Παλέο (Bruno

Λίγο πριν από τον θάνατό του ο μεγάλος αυστριακός μα-

Woltzenlogel Paleo), ήταν ότι κατάφεραν να αναπαραστήσουν

θηματικός Κουρτ Γκέντελ (Kurt Gödel) δημοσιοποίησε μια μα-

τα αξιώματα του Γκέντελ και τους συλλογισμούς του με μαθη-

θηματική απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού την οποία επε-

ματικά σύμβολα. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια εξειδικευμένου

ξεργαζόταν επί 30 χρόνια.

λογισμικού που χειρίζεται έννοιες λογικής σε ηλεκτρονικό υπο-

Η απόδειξη αυτή βασίζεται στη σύγχρονη αξιωματική θε-

λογιστή, μπόρεσαν αφενός μεν να διαπιστώσουν ότι τα αξιώ-

μελίωση των Μαθηματικών, η οποία με τη σειρά της αποτε-

ματα δεν περιέχουν κρυφές αντιφάσεις και αφετέρου να επιβε-

λεί συνέχεια της αρχαιοελληνικής μαθηματικής παράδοσης και

βαιώσουν την απόδειξη του θεωρήματος.

της Γεωμετρίας του Ευκλείδη.
Σε αυτόν τον τρόπο θεμελίωσης ξεκινάμε με τη διατύπωση αξιωμάτων, δηλαδή υποθέσεων που δεν αποδεικνύονται
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Η Φιλοσοφία της Θρησκείας στον Καντ

αλλά φαίνονται προφανείς. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των

Ο Θεός στον Καντ (1724-1804) δεν είναι η αιτία ή η αρχή

αξιωμάτων και της Μαθηματικής Λογικής, μπορούμε να απο-

εξήγησης του κόσμου. Οπως και η αθανασία της ψυχής, έτσι

δείξουμε θεωρήματα και να οικοδομήσουμε μια ολόκληρη θε-

και η ιδέα της πρωταρχικής αιτίας του κόσμου και του Θεού εί-

ναι έξω από τη δυνατότητα κατανόησης

Στο βιβλίο μιλάει για δύο είδη θρησκει-

Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε στην

της ανθρώπινης γνώσης.

ών. Αυτή που θεωρεί ότι τα ηθικά μας

εκκλησία ούτε να κάνουμε τίποτα από

Σύμφωνα με το κείμενό του “Η θρη-

καθήκοντα είναι θεϊκές εντολές. Αυτό

τα τελετουργικά που αυτή μας ζητάει.

σκεία Μέσα στα Όρια του Λόγου και

το είδος το αποκαλεί θρησκεία της απο-

Ούτε χρειάζεται να αντλούμε τις ηθικές

Μόνο”, η ηθική δεν έχει απολύτως καμία

κάλυψης.

μας αρχές από τη Βίβλο. Μπορούμε να

ανάγκη τη θρησκεία. Η ηθική σκέψη σε

Το άλλο είδος το αποκαλεί φυσική

φτάσουμε στα συμπεράσματα της Βί-

καμία απολύτως περίπτωση δεν θεμε-

θρησκεία. Η τελευταία θα πρέπει να βα-

βλου ( π.χ. 10 Εντολές) χωρίς να κατα-

λιώνεται στην ιδέα του Θεού. Παρ’ όλα

σίζεται στη λογική από τη στιγμή που το

φύγουμε στην έννοια του θεού, χρησι-

αυτά η ηθική μπορεί να μας οδηγήσει

άτομο θα πρέπει πρώτα να αναγνωρίζει

μοποιώντας μόνο το λόγο.

στην ιδέα του Θεού. Υπάρχει, γράφει ο

το ηθικό του καθήκον, πριν θεωρήσει ότι

Λίγοι άνθρωποι, λέει ο Καντ, έχουν

Καντ, μια έμφυτη τάση, ροπή στους αν-

αυτό θα ήταν η θεϊκή εντολή. Ουσιαστι-

το θάρρος και την ανδρεία να χρησι-

θρώπους να πιστεύουν στο Θεό. Παρά

κά λέει ότι δεν θα πρέπει να πράττουμε

μοποιούν το λόγο! Οι περισσότεροι θέ-

τη ροπή αυτή, όμως, η πίστη στο Θεό θα

το καλό επειδή μας το λέει η θρησκεία

λουν να ακολουθούν τους άλλους. Στην

πρέπει να βασίζεται στο λόγο. Οι ιδέες

αλλά επειδή εμείς οι ίδιοι έχουμε γνώ-

τελευταία παράγραφο του βιβλίου του

του Θεού και της αθανασίας της ψυχής

ση του ηθικού νόμου και θέλουμε να

«Η Μεταφυσική των Ηθών» τονίζει ότι

δεν μπορούν να θεμελιωθούν στη λο-

τον ακολουθήσουμε ασχέτως του τι λέει

η ηθική ασχολείται μόνο με τους νόμους

γική αλλά μόνο στο πλαίσιο μιας «ηθι-

η όποια θρησκεία.

που τα άτομα τα ίδια μπορούν να δώ-

κής πίστης», όπως χαρακτηριστικά γρά-

Η θεωρία του για την αρετή μπορεί

σουν στον εαυτό τους, κατ’ επέκταση

φει. Ο μόνος λόγος για να πιστεύουμε

να θεμελιωθεί μόνη της χωρίς να έχει

μόνο με τις σχέσεις ανάμεσα σε ανθρώ-

στην ύπαρξη αυτών των ιδεών είναι για

την ανάγκη καμίας θρησκείας. Η θρη-

πους. Αν με ρωτήσει κανείς, λέει ο Καντ,

να παίρνουμε θάρρος, ώστε να συνεχί-

σκεία ως το δόγμα των καθηκόντων που

ποια είναι η ηθική σχέση ανάμεσα στο

ζουμε να πράττουμε ενάρετες πράξεις

θα πρέπει να έχουμε προς το θεό βρίσκε-

θεό και στους ανθρώπους, θα απαντήσω

οι οποίες ενδέχεται να μας κάνουν δυ-

ται εντελώς έξω από τα όρια της φιλο-

ότι δεν με ενδιαφέρει το ερώτημα για-

στυχισμένους. Ο αποκλειστικός λόγος

σοφικής ηθικής και για αυτό οφείλουμε

τί πηγαίνει πέρα από τα όρια της ηθικής

πίστης στην ύπαρξη του Θεού είναι η

να διαχωρίσουμε εντελώς τη θρησκεία

και για αυτό είναι εντελώς ακατανόητο

εμψύχωσή μας για να αντεπεξέλθουμε

από την ηθική. Για αυτό μπορούμε να

σε εμένα.

στις δυσκολίες της ζωής. Αυτό σημαίνει

μιλάμε για μια θρησκεία μέσα στα όρια

όμως ότι, αν κάποιος είναι πιο ψυχικά

του λόγου και μόνο! Για τον Καντ, είναι

δυνατός από τους συνανθρώπους του

λάθος να θεωρούμε τη θεϊκή ευλογία ως

και μπορεί να πράττει ενάρετα παρά την

το στόχο των ηθικών μας προσπαθειών.

έλλειψη ευτυχίας, τότε δεν έχει κανένα

Η προσευχή, λέει ο Καντ, είναι μια

λόγο να πιστεύει στο θεό ή στην αθανα-

προληπτική, δεισιδαιμονική ψευδαίσθη-

σία της ψυχής.

ση! Είναι η έκφραση μιας επιθυμίας σε

Ο λόγος για τον Καντ θα πρέπει να

ένα ον που δεν έχει ανάγκη από καμία

είναι εντελώς απελευθερωμένος από τα

δήλωση, γνωστοποίηση της εσωτερι-

«βαρίδια της θρησκείας», όπως χαρα-

κής μας διάθεσης, επιθυμίας. Ο θεός

κτηριστικά λέει. Το βασίλειο των ουρα-

δεν υπηρετείται με αυτόν τον τρόπο. Ο

νών θα πρέπει να έχει αποκλειστικά και

μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορού-

μόνο συμβολικό χαρακτήρα με στόχο

σαμε να υπηρετήσουμε το θεό είναι με

την ενθάρρυνση των πολιτών. Αυτή η

την καλή μας διάθεση, με την καλή μας

ιδέα είναι αίτημα του πρακτικού λόγου.

καρδιά.
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Κι όμως, οι επιστήμονες πιστεύουν στον Θεό!

Τ

α παιδιά έχουν έναν απλο-

μας είναι η κυρία Ellis.

ότι η πραγματική γνώση μας για αυτές

ϊκό τρόπο να απογυμνώ-

Με εκτίμηση

τις δυνάμεις είναι ατελής, άρα τελικά

νουν το πιο περίπλοκο πο-

Phyllis»

η πεποίθηση μας για την ύπαρξη ενός
τελικού κι απόλυτου πνεύματος ενα-

λιτιστικό φαινόμενο στη
Μόλις πέντε μέρες μετά, ο Αϊνστάιν

πόκειται σε ένα είδος πίστης. Τέτοιες

απάντησε και η απάντησή του έχει την

πεποιθήσεις παραμένουν διάσπαρτες

κη με το όνομα Phyllis, έγραψε ένα

ίδια πνευματική ποιότητα της επιστή-

ακόμα και με τα τρέχοντα επιτεύγματα

γράμμα το 1936, στο οποίο έθεσε στον

μης την οποία εκθείαζε ο Πτολεμαί-

της επιστήμης.

μεγάλο Άλμπερτ Αϊνστάιν ένα ερώ-

ος χιλιάδες χρόνια πριν και ο Σαγκάν

Παρόλα αυτά, οποιοσδήποτε εμπλέ-

τημα για την σχέση του επιστήμονα

δεκαετίες αργότερα. Ο Αϊνστάιν, έξι

κεται σοβαρά με την επιστήμη απο-

με τον Θεό. Το γράμμα βρέθηκε στο

χρόνια πριν, είχε μιλήσει γι’ αυτό το

κτά την πεποίθηση ότι κάποια δύναμη

βιβλίο Dear Professor Einstein: Albert

ζήτημα, με πολύ πιο περίπλοκη γλώσσα

κυβερνά τους νόμους της φύσης, μια

Einstein’s Letters to and from Children,

και με μια ρητορική που ξεπερνούσε τη

δύναμη που είναι πολύ ανώτερη από

και έγραφε τα ακόλουθα:

λογική, στη θρυλική συζήτησή του με

τον άνθρωπο. Έτσι, η επιστήμη οδηγεί

τον Ινδό φιλόσοφο Tagore.

σε ένα θρησκευτικό συναίσθημα ειδι-

βασική του έννοια.
Ένα μικρό κορίτσι από τη Νέα Υόρ-

κού τύπου, που είναι σίγουρα αρκετά

Εκκλησία Riverside
19 Ιανουαρίου 1936

«24 Ιανουαρίου 1936

διαφορετικό από τη θρησκευτικότητα

Αγαπητέ μου δρ. Αϊνστάιν,

Αγαπητή Phyllis,

κάποιου πιο αφελούς.

Στην τάξη του κατηχητικού προέκυψε

Θα προσπαθήσω να απαντήσω στην

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς

η ερώτηση: Προσεύχονται οι επιστή-

ερώτησή σου όσο πιο απλά μπορώ.

Ο δικός σου Α. Αϊνστάιν»

μονες; Το θέμα άνοιξε γιατί αναρωτη-

Αυτή είναι η απάντησή μου:

θήκαμε αν μπορούμε να πιστεύουμε

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι κάθε

ταυτόχρονα και στην επιστήμη και στη

συμβάν, συμπεριλαμβανομένων και των

θρησκεία. Γράφουμε σε επιστήμονες

ανθρωπίνων σχέσεων, υπόκειται στους

και σε άλλους σπουδαίους ανθρώπους

νόμους της φύσης. Επομένως, ένας επι-

και προσπαθούμε να βρούμε απάντηση

στήμονας δεν μπορεί να έχει την τάση

στην ερώτησή μας. Θα μας τιμούσατε

να πιστεύει ότι η πορεία των γεγο-

ιδιαίτερα αν απαντούσατε στην ερώτη-

νότων μπορεί να επηρεαστεί από την

σή μας: Προσεύχονται οι επιστήμονες

προσευχή, δηλαδή από μια υπερφυσικά

και αν ναι, για τι πράγμα προσεύχονται;

εκδηλωμένη ευχή.

Είμαστε στην έκτη τάξη και η δασκάλα

Ωστόσο, οφείλουμε να παραδεχτούμε

ΠΑΡΑ-

ΕΦΑΓΑ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ
ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ
ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ

Κ

β λές

άποτε ήταν ένα αγοράκι

μέρος του ηλικιωμένου και τον αγκά-

που ήθελε να γνωρίσει

λιασε σφιχτά.

τον Θεό…

Κι ο γέροντας του χάρισε το πιο όμορ-

Ήξερε ότι το ταξίδι ως το

φο χαμόγελό του!

μέρος που ζούσε ο Θεός θα ήταν μακρι-

Όταν το παιδί έφτασε σπίτι του, η μη-

νό κι έτσι έβαλε στην βαλίτσα του με-

τέρα του παρατήρησε το βλέμμα χαράς

ρικά σοκολατάκια και αναψυκτικά και

στο πρόσωπό του.

ξεκίνησε το δρόμο του.

Το ρώτησε: «Τι έκανες σήμερα και είσαι

Αφού είχε περπατήσει λίγο, συνά-

τόσο χαρούμενος;»

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

ΠΟΥ
ΚΡΥΒΕΤΑΙ
Ο ΘΕΟΣ

ντησε έναν ηλικιωμένο κύριο.

Ο μικρός είπε: «Έφαγα σοκολατάκια

Ο άντρας καθόταν σε ένα παγκάκι στο

στο πάρκο με τον Θεό!»

πάρκο και τάιζε περιστέρια.

Και πριν η μαμά προλάβει να απαντήσει

Ο μικρός έκατσε δίπλα του και άνοιξε

ο μικρός πρόσθεσε:

τη βαλίτσα του για να πιει ένα αναψυ-

«Και ξέρεις κάτι; Ο Θεός έχει το πιο

κτικό.

όμορφο χαμόγελο που έχω δει!»

Ακριβώς τότε, παρατήρησε ότι ο ηλικι-

Εν τω μεταξύ, ο ηλικιωμένος ακτινοβο-

ωμένος έμοιαζε πεινασμένος κι έτσι του

λώντας και ο ίδιος από χαρά, επέστρεψε

προσέφερε ένα σοκολατάκι.

στο σπίτι του.

Ο ηλικιωμένος το δέχτηκε με ευγνωμο-

Ο γιος του, παρατηρώντας το βλέμμα

σύνη και χαμογέλασε στον μικρό.

ευτυχίας και αγαλλίασης στο πρόσωπό

- Τον Θεό.

Το χαμόγελο του ήταν τόσο όμορφο,

του τον ρώτησε:

- Ο Θεός είναι κρυμμένος μέσα σ’

που το αγόρι, θέλοντας να το ξαναδεί,

«Πατέρα, τι έκανες σήμερα και είσαι

του πρόσφερε και ένα αναψυκτικό.

τόσο χαρούμενος;»

- Μάλιστα.

Ο γέροντας χαμογέλασε ξανά στον μι-

Κι ο γέροντας είπε: «Έφαγα σοκολατά-

- Για να δω, είπε ο πιτσιρίκος επιφυ-

κρό. Το παιδί ήταν τρισευτυχισμένο!

κια στο πάρκο με τον Θεό!»

Πέρασαν μαζί όλο το απόγευμα τρώ-

Και πριν ο γιος του προλάβει να απα-

γοντας και χαμογελώντας, μα χωρίς να

ντήσει, ο γέροντας πρόσθεσε:

και τον βοήθησε να σκύψει στο στόμιο

ανταλλάξουν ούτε μία λέξη…

«Και ξέρεις κάτι; Είναι πολύ νεότερος

του πηγαδιού. Το παιδάκι είδε τότε το

Όταν άρχισε να νυχτώνει, το αγόρι

απ΄όσο πίστευα!»

δικό του πρόσωπο.

κατάλαβε πως έπρεπε να ξεκινήσει τον

Ο Θεός βρίσκεται παντού, σε ένα

Σ

’ ένα μικρό χωριό στο Μαρόκο, ένας άνθρωπος κοιτούσε το μοναδικό πηγάδι
σ’ όλη την περιοχή. Ένας

πιτσιρίκος τον πλησίασε:
- Τι έχει εκεί μέσα; θέλησε να μάθει.

αυτό το πηγάδι;

λακτικός.
Ο γέρος τον πήρε στην αγκαλιά του

- Μα εγώ είμαι αυτός, φώναξε.
-Ακριβώς, είπε ο άνθρωπος ακου-

δρόμο για το σπίτι του.

χαμόγελο, σε μια πράξη γενναιοδωρίας,

Σηκώθηκε κι αφού έκανε μόλις λίγα

σε μια πέτρα ή σε ένα ηλιοβασίλεμα…

μπώντας ξανά προσεκτικά το παιδί

βήματα, γύρισε πίσω, έτρεξε προς το

Αρκεί να κινήσεις για να τον βρεις.

κάτω. Τώρα ξέρεις πού κρύβεται ο Θεός.
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Η 7η ΤΕΧΝΗ
Κείμενο: Δημήτρης Γακηλάζος, dgakilazos@filosofikilithos.website

Η

θρησκεία αποτελεί αρκετά ευαίσθητο σημείο για μεγάλη μερίδα του κόσμου. Είναι σχεδόν αδύνατο να θίξει κανείς το θέμα αυτό, χωρίς να θίξει και κάποιον. Ας δούμε λοιπόν μερικές ταινίες που, στην πραγματικότητα, αφορούν όχι την θρησκεία καθαυτή, αλλά τον τρόπο που προσεγγίζουν οι άνθρωποι το θέμα.
Το Kingdom of Heaven (συστήνεται το Director’s Cut) μας μεταφέρει στην εποχή των Σταυροφοριών. Τόσο

στην πλευρά των Σταυροφόρων, όσο και στην πλευρά των Αράβων, βλέπουμε ευλαβικούς ανθρώπους, τυφλούς φανατικούς και
αυτούς που κοιτούν απλά το προσωπικό τους συμφέρον.
Στο The Last Temptation of Christ, βασισμένη στο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Τελευταίος Πειρασμός», τονίζεται η ανθρώπινη πλευρά του Ιησού. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε σύγκρουση με τον εαυτό του. Αμφιβάλλει, αγωνιεί, προσπαθεί να αντισταθεί στη μοίρα του και να ζήσει τη ζωή ενός απλού ανθρώπου, μέχρι τελικά να αποδεχτεί το πεπρωμένο του, να
υπερβεί την ανθρώπινη φύση του και να θυσιαστεί επάνω στον σταυρό.
Στο σατιρικό Dogma, ένας καρδινάλιος στο New Jersey ανακαινίζει τον ναό του και, στην προσπάθειά του να αυξήσει την
προσέλευση του κόσμου, κηρύσσει ότι όσοι περάσουν την πύλη του ναού κατά τη διάρκεια των εγκαινίων θα λάβουν άφεση αμαρτιών και θα μπορέσουν να μπουν στον παράδεισο. Δύο έκπτωτοι άγγελοι αποφασίζουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να
επιστρέψουν. Αυτό όμως θα αποτελέσει απόδειξη ότι ο Θεός έκανε λάθος, προκαλώντας ένα παράδοξο που θα οδηγήσει στον εκμηδενισμό της ύπαρξης. Έτσι, σχηματίζεται μία από τις πιο περίεργες ομάδες που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς για να τους
εμποδίσει. Ισορροπώντας ανάμεσα στην ασέβεια και την ευλάβεια, η ταινία μας προτρέπει να σκεφτούμε μήπως τελικά χάνουμε
το νόημα για χάρη του γράμματος.
Τέλος, άλλη μια κωμική άποψη μας δίνει το, κλασικό πλέον, Life of Brian, με τον ομώνυμο, ταλαίπωρο πρωταγωνιστή να μπλέκει στη μία τραγελαφική κατάσταση μετά την άλλη, καθώς όλοι τον μπερδεύουν με τον Μεσσία. Η σάτιρα δεν στρέφεται προς το
πρόσωπο του Ιησού (ο οποίος εμφανίζεται για λίγο στην αρχή της ταινίας), αλλά προς την τυφλή πίστη των οπαδών που αναζητούν έναν σωτήρα στα μέτρα τους.

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗ

ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Κείμενο: Κώστας Φραντζικινάκης, kfrantzikinakis@filosofikilithos.website

«Ένα αρχαϊκό Χειρόγραφο… βρίσκεται μπροστά στα μάτια της συγγραφέως. Στην πρώτη σελίδα διακρίνεται ένας άψογος
λευκός δίσκος πάνω σ’ ένα θολό μαύρο φόντο. Στην επόμενη σελίδα υπάρχει ο ίδιος δίσκος αλλά με ένα σημείο στο κέντρο του.
Ο πρώτος… συμβολίζει τον Κόσμο μέσα στην αιωνιότητα, πριν από την αφύπνιση της κοιμισμένης Ενέργειας, την εκπόρευση
του Λόγου... Το σημείο μέσα στον μέχρι τώρα άσπιλο Δίσκο -τον Χώρο και την Αιωνιότητα σε Πραλάγια (ύπνο)- σημειώνει την
αρχή της διαφοροποίησης. Είναι το Σημείο μέσα στο Κοσμικό Αυγό το σπέρμα μέσα του, το οποίο θα γίνει το Σύμπαν, το ΟΛΟ,
ο απεριόριστος, περιοδικός Κόσμος. Γιατί αυτό το σπέρμα, περιοδικά και διαδοχικά, είναι λανθάνον και ενεργό. Ο κύκλος είναι η
θεία Μονάδα, από την οποία όλα προβάλλουν και στην οποία όλα επιστρέφουν»1
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Θεού. Η Θεοσοφία διατυπώνει μια πανάρχαια μυστική σοφία και διδασκαλία
σχετικά με την έννοια του θείου και την
μεταφυσική ουσία της ζωής.
Η Μυστική Δοξασία είναι ένα ογκώδες και σχεδόν ακατανόητο κείμενο.
Αποτελείται από δύο τόμους: ο Τόμος Ι,
Κοσμογένεση, ασχολείται με την προέλευση και δημιουργία του σύμπαντος.
Η Κοσμογένεση περιγράφει τους νόμους της κοσμολογίας, φυσικής και μεταφυσικής,
από μια εσωτερική

και

απόκρυφη
προοπτική.
Η Μπλαβάτσκυ
μια

έκανε
μεγάλη

προσπάθεια
να

αποτυ-

πώσει

στο

έργο της την
ουσία

των

αρχαίων μυστικών

δι-

δασκαλιών
σχετικά με την κοσμογένεση και την μεταφυσική ενώ παράλληλα τις έθεσε σε
αντιπαράθεση με τις τότε επιστημονικές θεωρίες. Ο Τόμος ΙΙ, Ανθρωπογέ-

Τ

νεση, μελετά τη δημιουργία και εξέλιξη

ο έργο της Έλενας Πέ-

γραψε σαν «αναμφίβολα το Μεγαλύτε-

τροβνα

Μπλαβάτσκυ,

ρο λογοτεχνικό Έργο του σύγχρονου

(1831-1891), Μυστική Δο-

κόσμου». Η Μυστική Δοξασία αποτε-

ξασία: Η σύνθεση Επιστή-

λεί ένα κλασικό έργο, με πολύ μεγάλη

μης, Θρησκείας και Φιλοσοφίας εκδόθη-

επιρροή στον τελευταίο αιώνα του δυτι-

κε το 1888 και είναι σχετικά άγνωστο

κού αποκρυφισμού. Οι διδασκαλίες της

στις μέρες μας. Ο Manly Hall, ένας με-

Ε.Π.Μπλαβάτσκυ για τη «Θεοσοφία»

λετητής του αποκρυφισμού, το περιέ-

είναι μια βαθιά ματιά στην Σοφία του
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της ανθρωπότητας μέσω διαφόρων διαστάσεων ύπαρξης και κύκλων της ζωής.
Η Μυστική Δοξασία προσφέρει μια σαγηνευτική όψη της φύσης της ζωής από
τις πρώτες στιγμές της αφύπνισης του
Κόσμου μέχρι το τελικό πεπρωμένο της
ανθρωπότητας και του σύμπαντος.
Όποιος μελετήσει προσεκτικά τη
Μυστική Δοξασία σίγουρα θα εντυπω-

σιαστεί από την πολυμάθεια και τις γνώ-

τίποτε άλλο παρά μια σειρά «ατυχημά-

ναι μάλλον “Υπόσταση” παρά Ύπαρξη

σεις της συγγραφέως. Η Μπλαβάτσκυ

των» που εξελίσσονταν τυφλά μέσω των

(στα σανσκριτικά Σατ) και βρίσκεται

αντλεί τα υλικά της από ποικίλες πηγές,

νόμων της υλικής φύσης. Η Μπλαβά-

πέρα από σκέψη ή θεώρηση…

συμπεριλαμβανομένων αρχαίων μυστι-

τσκυ έλεγε ότι η «Αγία Τριάδα» της υλι-

Είναι η ΜΙΑ ΖΩΗ, αιώνια, αόρατη

κιστικών έργων, μυθολογιών, θρησκει-

στικής επιστήμης ήταν «Αδρανής Ύλη,

αλλά Παντοδύναμη, χωρίς αρχή ή τέλος,

ών, επιστημών και φιλοσοφιών. Παρά

Ασυναίσθητη Δύναμη και Τυφλή Τύχη»

αν και περιοδική στις κανονικές της εκ-

τις αμφισβητήσεις που έχει δεχτεί η ίδια,

ενώ παρακάτω παρουσιάζονται οι τρείς

δηλώσεις, μεταξύ των οποίων βασιλεύ-

τόσο όσον αφορά τις πηγές της όσο και

θεμελιώδεις προτάσεις της ίδιας:

ουν οι εποχές του σκοτεινού μυστηρίου

για την προσωπικότητά της, δεν παύει

(α) Η πρώτη θεμελιώδης πρόταση

του μη-Όντος. Ασυνείδητη αλλά και η

να ισχύει ότι πολλές ιδέες στο έργο της

της Μυστικής Δοξασίας είναι ότι υπάρ-

απόλυτη Συνείδηση. Απραγματοποίητη

συμβαδίζουν με τις σύγχρονες αντιλή-

χει μια Πανταχού Παρούσα, Αιώνια και

αλλά παράλληλα και η ίδια η υπάρχου-

ψεις της φυσικής για τη γέννηση του

Αμετάβλητη ΑΡΧΗ, για την οποία δεν

σα πραγματικότητα... Το ουσιαστικό χα-

Σύμπαντος, τους μηχανισμούς και νό-

είναι δυνατό να γίνει καμμιά θεώρηση,

ρακτηριστικό της, που είναι η αιώνια και

μους της φύσης και την ψυχολογία της

γιατί ξεπερνάει τη δύναμη της ανθρώπι-

ασταμάτητη Κίνηση, αποκαλείται επί-

συνείδησης.

νης αντίληψης και μόνο να μειωθεί μπο-

σης με τον όρο “Η Μεγάλη Πνοή”, που

Στην εισαγωγή της Μυστικής Δο-

ρεί από οποιαδήποτε ανθρώπινη έκφρα-

είναι η αέναη κίνηση του σύμπαντος, με

ξασίας η Μπλαβάτσκυ εξηγεί τους τρεις

ση ή παρομοίωση. Βρίσκεται πέρα από

την έννοια του απεριόριστου, πανταχού

πρωταρχικούς σκοπούς του έργου της:

την ακτίνα και τη δυνατότητα προσέγ-

παρόντος ΧΩΡΟΥ… Είναι η πανταχού

Ο πρώτος ήταν «να δείξει ότι η Φύση

γισης της σκέψης…

παρούσα Πραγματικότητα: απρόσωπη,

δεν αποτελεί μια τυχαία συνάθροιση

Υπάρχει μια απόλυτη Πραγματικό-

γιατί περιέχει τα πάντα και καθετί. Η

ατόμων και να δώσει στον άνθρωπο τη

τητα που προηγείται κάθε εκδηλωμέ-

απροσωπία της είναι η θεμελιώδης ιδέα

νόμιμη θέση του στο Σύμπαν…». Αυ-

νης, εξαρτημένης ύπαρξης. Αυτή η Άπει-

του Συστήματος. Βρίσκεται κρυμμένη

τός ο σκοπός εκφράζει την επιθυμία της

ρη και Αιώνια Αιτία…είναι η χωρίς-ρίζα

σε κάθε άτομο στο Σύμπαν και είναι το

Μπλαβάτσκυ να αντιταχθεί στην μηχα-

ρίζα “όλων όσων υπήρξαν, υπάρχουν

ίδιο το Σύμπαν.

νιστική και υλιστική επιστήμη και φιλο-

και θα υπάρξουν”. Στερείται, φυσικά,

(β) Ακόμα η Μυστική Δοξασία δέ-

σοφία που κυριαρχούσε τον 19ο αιώνα.

οποιουδήποτε χαρακτηριστικού και ου-

χεται την Αιωνιότητα του Σύμπαντος

Η φιλοσοφία αυτή απέδιδε την προέ-

σιαστικά δεν έχει καμμιά σχέση με την

στο σύνολό του ως ένα απεριόριστο

λευση του κόσμου και του ανθρώπου σε

εκδηλωμένη, πεπερασμένη Ύπαρξη. Εί-

πεδίο περιοδικά «ο τόπος παιχνιδιού
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ένας από τους απόλυτα θεμελιώδης νόμους του σύμπαντος.

Σκίτσο: Πάνος Πριστούρης

αναρίθμητων Συμπάντων που εμφανίζονται και εξαφανίζονται ασταμάτητα»
και που ονομάζονται «τα εκδηλωμένα
άστρα» και οι «σπινθήρες της Αιωνιότητας»… «Η εμφάνιση και εξαφάνιση
των Κόσμων είναι σαν μια ρυθμική παλίρροια και άμπωτη»… Αυτός ο δεύτερος ισχυρισμός της Μυστικής Δοξασίας
είναι η απόλυτη παγκοσμιότητα εκείνου
του νόμου της περιοδικότητας, της παλίρροιας και της άμπωτης, της απόσυρσης και της ροής, που η φυσική επιστήμη έχει παρατηρήσει και καταγράψει σε
όλα τα τμήματα της φύσης. Μια τέτοια
εναλλαγή, όπως αυτή της Μέρας και
της Νύχτας, της Ζωής και του Θανάτου,
του Ύπνου και της Εγρήγορσης, είναι…

12

ορίων, µια αρχή κι ένα τέλος και προκειμένου να δημιουργεί, πρέπει ένα Ον να

(γ) Η Μυστική Δοξασία

σκέφτεται και να σχεδιάζει. Πώς μπορεί

διδάσκει τη θεμελιώδη ταυ-

να υποτεθεί ότι το Απόλυτο σκέφτεται,

τότητα όλων των ψυχών με την

δηλαδή ότι έχει οποιαδήποτε σχέση µε

Παγκόσμια Υπερ-Ψυχή και το

κάτι πεπερασμένο και εξαρτώμενο; Αυτό

αναγκαστικό προσκύνημα κάθε

είναι παράλογο και από φιλοσοφική και

Ψυχής -ενός σπινθήρα της πρώτης-

από λογική άποψη... Εμείς πιστεύουμε σε

μέσω του Κύκλου της Ενσάρκωσης

µια Παγκόσμια Θεία Αρχή, τη ρίζα των

(ή Αναγκαιότητας) σύμφωνα με τον

ΠΑΝΤΩΝ, από την οποία προέρχονται

κυκλικό και καρμικό νόμο, κατά τη δι-

τα πάντα και στην οποία θα απορροφη-

άρκεια όλης της περιόδου… Καμμιά

θούν όλα στο τέλος του μεγάλου κύκλου

καθαρά πνευματική ψυχή δεν μπορεί

της Ύπαρξης… Όταν μιλάμε για τη Θε-

να έχει ανεξάρτητη συνειδητή ύπαρξη,

ότητα, θεωρώντας την ταυτόσημη και

αν ο σπινθήρας που πρόβαλε από την

συνεπώς ισότιμη µε τη Φύση, εννοούμε

καθαρή Ουσία της Υπερ-Ψυχής: α) δεν

την αιώνια και αδημιούργητη Φύση και

περάσει μέσα από κάθε στοιχειακή μορ-

όχι ένα σύνολο από φευγαλέες σκιές και

φή του φαινομενικού κόσμου αυτού του

πεπερασμένες πλάνες. Με λίγα λόγια

Μανβαντάρα (της περιόδου Εκδήλωσης)

η Θεότητά µας είναι ο αιώνιος, αενάως

β) δεν αποκτήσει ατομικότητα, πρώτα

εξελισσόμενος, όχι ο δημιουργός, ο δο-

μέσω φυσικής ώθησης και ύστερα μέσω

μητής του σύμπαντος και το σύμπαν ξε-

αυτοπροκαλούμενων και αυτοεφευρι-

διπλώνεται μέσα από τη δική του ουσία,

σκόμενων προσπαθειών (ελεγχόμενων

δεν κατασκευάζεται. Συμβολικά είναι

από το Κάρμα), ανεβαίνοντας έτσι όλες

σαν µια σφαίρα χωρίς περιφέρεια, που

τις βαθμίδες της διάνοιας, από το ορυκτό

έχει µία και µόνο πάντα ενεργό ιδιότητα,

και το φυτό μέχρι τους αγιότερους των

που περικλείει όλες τις άλλες υπαρκτές ή

Αρχαγγέλων (Ντυάνι-Μπούντα).

νοητές ιδιότητες - τον Εαυτό του. Είναι

2

Μιλώντας για την έννοια του Θεού

ο ένας και μοναδικός νόμος που δίνει το

η Μαντάμ Μπλαβάτσκυ αναφέρει:3

έναυσμα σε εκδηλωμένους, αιώνιους και

«Απορρίπτουμε την ιδέα ενός προσω-

αμετάβλητους νόμους, στο πλαίσιο αυ-

πικού ή εξωκοσµικού και ανθρωπομορ-

τού του ανεκδήλωτου, εφόσον είναι από-

φικού Θεού, που δεν είναι παρά η γιγά-

λυτος, Νόμου και που στις περιόδους εκ-

ντια σκιά του ανθρώπου και μάλιστα

δήλωσής του είναι το Αιώνιο Γίγνεσθαι.»

ούτε καν του ανθρώπου στην καλύτερη

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

εκδοχή του. Ο Θεός της θεολογίας είναι
ένα σύνολο αντιφάσεων και η ύπαρξή

1. Μυστική Δοξασία, Τόμος 1-ΠΡΟΟΙΜΙΟ
2. Μυστική Δοξασία, Τόμος 1-14

του είναι λογικά αδύνατη. Αν ο Θεός είναι άπειρος -δηλαδή χωρίς όρια- και ιδί-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ως αν είναι απόλυτος, πώς μπορεί να έχει

Μυστική Δοξασία-Τόμος Ι, Ε.Π.Μπλαβάτσκυ, Εκδ.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ, 2003
2ο κλειδί της Θεοσοφίας, Ε.Π.Μπλαβάτσκυ, Εκδ.
ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, 2004

μορφή και να έχει δημιουργήσει οτιδήποτε; Η μορφή προϋποθέτει την ύπαρξη
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Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΚΑΙ Η
ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Κείμενο: Σάββας Παττακός, spattakos@filosofikilithos.website

«Είπα στη μυγδαλιά: «Αδερφή, μίλησέ μου για τον Θεό». Κι η μυγδαλιά άνθισε…»
Ν. Καζαντζάκης
13

Ο

συγγραφέας

στικοί ανώνυμοι χαρακτήρες, γιατί ακό-

τος της θεότητας»4 οι οποίες ίσχυαν,

Ν. Καζαντζάκης, όπως

μη και όταν ο Σωκράτης και ο Τίμαιος

μάλιστα κατάφερε να μην υποστεί τις

όλοι ξέρουμε, κατηγο-

φέρονται ομιλούντες, πάλι τα δόγματα

διώξεις οι οποίες έγιναν εις βάρος του

ρήθηκε ότι ήταν άθεος.

του Πλάτωνος διατυπούνται». Όλες

Σωκράτη του Αναξαγόρα και άλλων φι-

Όμως μέσα στο έργο του οι αναφορές

λοιπόν οι αναφορές σχετικά με το θέμα

λοσόφων.

στον Θεό είναι πάρα πολλές.

του Θεού μέσα στο έργο του Πλάτωνα

μεγάλος

2

Στη Φιλοκαλία των ιερών νηπτικών

Παρόμοια και στην αρχαιότητα ο

μπορεί να αποδίδονται σε άλλα πρόσω-

του Αγίου Όρους διαβάζουμε:

μεγάλος φιλόσοφος Σωκράτης παρου-

πα -κυρίως τον Σωκράτη- αλλά αφο-

«Μη φανταστείς κανένα σχήμα για τον

σιάζεται στους διαλόγους του Πλάτω-

ρούν και εκφράζουν κυρίως τον ίδιο τον

Θεό όταν προσεύχεσαι ούτε να επιτρέ-

να να αναφέρεται με σεβασμό στους

φιλόσοφο.

πεις στον νου σου να μορφωθεί σύμφω-

θεούς. Έτσι μεταξύ άλλων διαβάζου-

Όμως αυτό το οποίο θα μας βοηθή-

να με κάποια μορφή, αλλά πλησίασε

με, για παράδειγμα, να χρησιμοποιεί τη

σει να καταλάβουμε καλύτερα τη στά-

με άυλο τόπο τον Άυλο και θα εννοή-

φράση «αν θεός εθέλει», παρόμοια με

ση του Πλάτωνα όσον αφορά στον Θεό,

σεις».5

τους απλούς

θρησκευόμενους σημε-

είναι να έχουμε υπόψη ότι προσεγγίζει

Διακρίνουμε μια ομοιότητα ανάμε-

ρινούς ανθρώπους του λαού, οι οποίοι

φιλοσοφικά το θέμα. Δεν είναι δηλα-

σα στα φιλοσοφικά λεγόμενα του Πλά-

όταν αναφέρονται σε κάποια μελλοντι-

δή ένας απλός πιστός ο οποίος δέχεται

τωνα και στους νηπτικούς, οι οποίοι

κή πράξη ή γεγονός λένε: «θα γίνει, αν

τυφλά την ιδέα της ύπαρξης του Θεού,

έχουν μια καθαρά θρησκευτική προσέγ-

θέλει ο Θεός...». Kαι όμως ο Σωκράτης

αλλά εξετάζει το θέμα με την χρήση

γιση της έννοιας Θεός. Μάλιστα στην

κατηγορήθηκε ότι εισάγει «καινά δαιμό-

του νου και της λογικής. Και δεν μι-

αρχή του κεφαλαίου αυτού στη Φιλο-

νια».

λάμε για ένα απλό φιλόσοφο αλλά για

καλία6 αναφέρονται και οι αρετές οι

Ο Πλάτωνας όπως είναι γνωστό

ένα από τους μεγαλύτερους στοχαστές

οποίες τονίζονται στην πλατωνική Πο-

επονομάστηκε από τους μαθητές του

όλων των εποχών. Πολλές φορές επι-

λιτεία: Φρόνηση, Σωφροσύνη, Δικαιο-

«θείος» ακόμη και όταν ήταν στη ζωή.

κρίνει τους ποιητές, οι οποίοι παρουσι-

σύνη, Ανδρεία.

Ποια ήταν η στάση του όσον αφορά

άζουν τους θεούς να μοιάζουν με τους

Ο Πλάτωνας λέει ότι αν ο άνθρω-

στον Θεό;

ανθρώπους και να έχουν τα ίδια πάθη με

πος χρησιμοποιήσει την καθαρή διά-

αυτούς.

νοια, δηλαδή τη διάνοια απαλλαγμένη

1

Κατ’ αρχάς τη στάση σεβασμού του
Σωκράτη προς τους θεούς μπορούμε

Πολλοί αναρωτιούνται: Ποιος είναι

από τα πάθη, θα μπορέσει να φθάσει σε

να πούμε πως την είχε και ο Πλάτωνας,

ο «ο θεός του Πλάτωνα»; Είναι ο Δημι-

ένα μεγάλο ύψος και να θεαθεί τις ιδέ-

αφού σύμφωνα με πολλούς μελετητές

ουργός του Τίμαιου; Είναι ο Νούς; Εί-

ες. Θα φθάσει μέχρι την ιδέα του Αγα-

-αρχαίους και μεταγενέστερους, μέχρι

ναι η ιδέα του Αγαθού; Στον Τίμαιο γρά-

θού. Ο Νους, σύμφωνα με μια πιο εσω-

σύγχρονους- τα πιο πολλά από αυτά

φει: «Τον μεν ουν ποιητήν και πατέρα

τερική και υπερβατική έννοια, είναι μια

τα οποία αποδίδονται στον Σωκράτη

τούδε του παντός ευρείν τε έργον και

θεία σπίθα μέσα στον άνθρωπο. Δεν εί-

από τον μεγάλο φιλόσοφο, είναι σε με-

ευρόντα εις πάντας αδύνατον λέγειν»,

ναι μια απλή λειτουργία του εγκεφάλου

γάλο βαθμό πλατωνικές απόψεις. Όπως

δηλαδή: «Δύσκολο πράγμα λοιπόν να

μας.

αναφέρει ο Διογένης ο Λαέρτιος: «Τις

βρει κάποιος τον δημιουργό και πατέ-

Όμως και στην ιδέα του Αγαθού

δικές του απόψεις (ο Πλάτωνας) τις εκ-

ρα του σύμπαντος και αν τον βρει, είναι

πολλοί δίνουν την ονομασία «ο θεός

θέτει μέσω τεσσάρων προσώπων, του

αδύνατο να το πει στον καθένα».

του Πλάτωνα» ή τέλος πάντων ότι ο

3

Σωκράτους, του Τίμαιου, του Αθηναίου

Εδώ ας λάβουμε υπόψη ότι ο Πλά-

φιλόσοφος αποδίδει στο Αγαθό χαρα-

Ξένου και του Ελεάτου Ξένου. Οι ξένοι

τωνας, ως μυημένος, δεν αγνοούσε τις

κτηριστικά, τα οποία η θρησκευτική

αυτοί δεν είναι όπως ενόμισαν μερικοί ο

«λατρευτικές απαγορεύσεις σχετικά με

προσέγγιση αποδίδει στον Θεό. Ο Δη-

Πλάτων και ο Παρμενίδης, αλλά φαντα-

την αποκάλυψη του μυστικού ονόμα-

μιουργός πάλι του Τίμαιου έχει χαρα-

14
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Ζωγραφική: Πάνος Πριστούρης

κτηριστικά τα οποία αποδίδονται στον

έχουν γραφτεί χιλιάδες βιβλία σε όλες

όρια αυτού του μικρού άρθρου. Το καλύ-

Θεό, με πρώτο και καλύτερο το ίδιο το

τις γλώσσες, έχουν ειπωθεί εκατοντάδες

τερο για τον αναγνώστη είναι να μελε-

όνομα Δημιουργός.

λόγια από ιερείς και φιλοσόφους, έχουν

τήσει ο ίδιος τους διαλόγους του Πλά-

Πού βρίσκεται η αλήθεια; Ήταν ο

στοχαστεί πάνω σε αυτό αμέτρητοι πο-

τωνα και να διαμορφώσει μια δική του

φιλόσοφος άθεος ή απλά προσέγγιζε το

λιτισμοί… Η αναζήτηση του θείου, έξω

αντίληψη για το θέμα.

θέμα Θεός με το δικό του φιλοσοφικό

και εντός του, είναι το κατεξοχήν γνώ-

τρόπο, όπως ο Ν. Καζαντζάκης και τό-

ρισμα που ξεχωρίζει το ανθρώπινο πλά-

σοι άλλοι;

σμα από τα ζώα και τα άλλα κατώτερα

Ο στοχαστής Ε. Β Παπανούτσος έχει

όντα».8 Οι ρίζες του ανθρώπου βρίσκο-

γράψει ένα ενδιαφέρον βιβλίο με τίτλο:

νται στον ουρανό, εννοεί ο Πλάτωνας

Το θρησκευτικό βίωμα στον Πλάτωνα7

όταν λέει ότι «είμεθα όχι γήινον αλλά

Σε αυτό τονίζει ότι όλη η φιλοσοφία του

ουράνιον πλάσμα»;9 Στόχος του ανθρώ-

Πλάτωνα διαπνέεται από ένα έντονο

που είναι «η ομοίωσις τω θεώ» (Πλά-

θρησκευτικό βίωμα, το οποίο διακατείχε

τωνος, Φαίδων, 82Β). Τί άλλο δείχνει

τον φιλόσοφο. Για αυτό τον λόγο, αντί-

ο φιλόσοφος παρά τον δρόμο προς τον

θετα με τον Πρωταγόρα ο οποίος έλεγε

ουρανό; Τελικός σκοπός του ανθρώπου

«πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος»,

είναι η επιστροφή στην ουράνια πατρί-

ο Πλάτωνας γράφει στους Νόμους:

δα του.10

«Θεός ημίν πάντων χρημάτων μέτρον».

Οι αναφορές και οι προσεγγίσεις

«Για το μυστήριο του Θεού, για το

του Πλάτωνα στο θέμα του Θεού είναι

έσχατο αίνιγμα της Αιτίας χωρίς Αιτία,

τόσες πολλές, που ξεφεύγουν από τα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Βλ. Σ. Παττακός, «Οι διωγμοί κατά των φιλοσόφων» περιοδικό Νέα Ακρόπολη Τεύχος 61
2. Διογ. Λαέρτιος, Πλάτων, Βιβλ. Γ 35, εκδόσεις
Πάπυρος
3. Πλάτωνος, Τίμαιος, 28C, Εκδόσεις Πάπυρος
4. Βλ. Στήβεν Μένν, Ο Πλάτων για τον Θεό ως Νου,
σελ. 35, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
5. Βλ. Φιλοκαλία των ιερών νηπτικών, Τόμος πρώτος,
σελ. 226, Εκδόσεις Το περιβόλι της Παναγίας, Θεσσαλονίκη 1984
6. Βλ. στο ίδιο σελ. 220
7. Βλ. Το θρησκευτικό βίωμα στον Πλάτωνα, εκδόσεις
Δωδώνη, Αθήνα 1971.
8. Βλ. Γ. Α Πλάνα. Τα τρία Κέντρα του Μυστηρίου
Άνθρωπος -Κόσμος- Θεός, Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη
9. Βλ Πλάτωνος Τίμαιος, 90 Α, Εκδόσεις Πάπυρος.
10. Βλ. Σάββας Παττακός, Η Μυστική διδασκαλία
του Πλάτωνα, Εκδ. Νέα Ακρόπολη
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Ο ΘΕΟΣ

ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ…
Κείμενο: Μαρία Πασαλή, mpasali@filosofikilithos.website

Η

υγεία ίσως είναι ο λόγος για τον οποίο οι άν-

θεών, μια “χειραφετημένη” μηχανή… ή μήπως όχι; Σήμερα η

θρωποι επικαλούνται περισσότερο το θείο. Το

Eπιστήμη μοιάζει να έχει πάρει τη θέση της Εκκλησίας στον

συγκεκριμένο γεγονός δεν συμβαίνει μόνο

ρόλο της αυθεντίας, δηλαδή ενώ έχουμε αποτινάξει τις δει-

επειδή θεωρείται ένα από τα πιο πολύτιμα

σιδαιμονίες και τις θρησκευτικές δοξασίες, φαίνεται πως ορι-

αγαθά, καθώς “χωρίς αυτό κανένας άνθρωπος δεν ζει ευτυχι-

σμένες συνήθειες δεν μπορούν εύκολα να ξεχαστούν. Ο λόγος

σμένος ούτε φτάνει στον σκοπό που του έταξε η μοίρα του”,

είναι πως το βάρος της ελευθερίας είναι δυσβάσταχτο ή πως

αλλά κι επειδή εξακολουθεί να είναι βαθιά ριζωμένη η πεποί-

βασίζονται σε κάποιο κομμάτι της αλήθειας;

θηση πως πρόκειται για κάτι που δεν εξαρτάται από τον ίδιο

Μια φορά κι έναν καιρό λοιπόν ο άνθρωπος πίστευε ότι

τον άνθρωπο, αλλά εναπόκειται στον Θεό να τη χαρίζει και να

τόσο η ασθένεια όσο και η έλευση της θεραπείας οφείλεται σε

την παίρνει πίσω. Ύστερα όλα εξηγήθηκαν με τα χημικά στοι-

μεταφυσικά αίτια. Μεταγενέστερα, όπως ιστορικά φαίνεται,

χεία και τους αριθμούς και ο άνθρωπος έγινε από “έρμαιο” των

με παρόμοιο τρόπο η ασθένεια αντιμετωπιζόταν ως “θεία τι-
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μωρία”, επειδή ο άνθρωπος έπεφτε στη δυσμένεια των θεών ή
επειδή ο Θεός ήθελε να δοκιμάσει την πίστη του. Γενικότερα, η
σύνδεση του θεϊκού με το ανθρώπινο στοιχείο ήταν πολύ ισχυρή και αντικατοπτριζόταν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Παρακάτω ωστόσο θα εστιάσουμε την προσοχή μας στο θέμα της
υγείας, που πήγαζε ακόμη από την αντίληψη ότι ο άνθρωπος
είναι δημιούργημα του Θεού και μάλιστα έχει πλαστεί κατά το
πρότυπό του. Ενδεχομένως το προηγούμενο να αποτυπώνεται
κάποιες φορές και στην ιατρική ορολογία. Έτσι, για παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε την ιερή νόσο (επιληψία) και το
ιερό οστό.
Όσον αφορά στην επιληψία, οφείλεται σε βλάβη του νευρικού συστήματος και ειδικά του ευγενούς οργάνου, του εγκεφάλου. Ο Ιπποκράτης θέλοντας να θεμελιώσει τη λογική στην
ιατρική, διευκρίνισε ότι δεν είναι πιο ιερή από τις άλλες νόσους. Το ιδιαίτερο όνομά της το πήρε, επειδή ήταν σπουδαία
η επίπτωσή της στην υγεία του ανθρώπου (στην αρχαία γλώσσα, ο ιερός είχε και τη σημασία του μεγάλου, οπότε εξηγείται

Ο Ασκληπιός

γιατί επίσης λεγόταν ηράκλεια νόσος, ενώ στα γαλλικά υπάρχει ως “grand mal”, δηλαδή μεγάλη αρρώστια). Σε άλλη εκδο-

όταν ενεργοποιείται, αντιστρέφεται.

χή, πρόκειται για ένα σχήμα λόγου, δηλαδή “βαφτίστηκε” κατ’

Από τη μία πλευρά το να νομίζουμε πως η υγεία εξαρτάται

ευφημισμό, όπως η ευλογιά. Κι όμως θα πρέπει να αναφερθεί

από παράγοντες που δεν ελέγχουμε, μας καθιστά ανεύθυνους

πως στην “ανατομία” που περιγράφει η ανατολική φιλοσοφία

και “ζητιάνους” της μοίρας. Από την άλλη πλευρά το να δι-

(εννοώντας την επταπλή σύνθεση του ανθρώπου), το νευρικό

ατηρούμε μία τέτοια “μεταφυσική”, “θρησκευτική” ή “οπισθο-

σύστημα αντιστοιχεί στο πιο θείο εντός του ανθρώπου κομμά-

δρομική”, για μερικούς, αντίληψη έχει τη δυνατότητα να μας

τι (κατά κάποιο τρόπο, η πιο υψηλή παρουσία του Θεού μέσα

επανατοποθετεί στον χάρτη της ζωής, προσδιορίζοντας τι είναι

στον άνθρωπο, από υλικής άποψης).

περισσότερο σημαντικό. Κι αυτό, γιατί ο θεός δεν είναι ένας

Το δε ιερό οστό, τριγωνικού σχήματος με φορά προς τα

κακός άρχοντας που μας βασανίζει ούτε ένας καλός υπηρέτης

κάτω, αποτελεί το τελευταίο τμήμα της σπονδυλικής στήλης,

που μας κάνει τα χατίρια, αλλά ταυτίζεται με ό,τι πιο υψηλό

στην πύελο (μαζί με τον κόκκυγα, αφορά σε σπονδύλους που

μπορεί κανείς να αντιληφθεί. Επομένως το να στρέφουμε κά-

έχουν ενωθεί). Υπάρχουν διάφορες εκδοχές, σύμφωνα με τις

ποτε το βλέμμα προς τα εκεί, μας υπενθυμίζει τον σεβασμό για

οποίες πιθανολογείται η ονομασία του όπως: α) εντοπίζεται

τις πνευματικές αξίες. Τελικά ίσως η καλύτερη στάση είναι ένας

στην περιοχή των οργάνων της αναπαραγωγής, που θεωρείται

συγκερασμός, δηλαδή η αποδοχή πως πράγματι υπάρχουν φαι-

ιερή λειτουργία, β) προσφερόταν σε θυσίες, γ) η ακεραιότητά

νόμενα που μας υπερβαίνουν, αλλά ταυτόχρονα είμαστε συνυ-

του αποτελούσε προϋπόθεση για την ανάσταση την Ημέρα της

πεύθυνοι για την πορεία τους και τη δική μας. Άλλωστε διαχω-

Κρίσης (πιθανώς αιγυπτιακής προέλευσης, αφού το εν λόγω

ρισμοί όπως μέσα ή έξω συνιστούν ψευδαίσθηση, αφού στην

οστό ήταν αφιερωμένο στον Όσιρι, τον αναστημένο θεό). Πά-

πραγματικότητα όλα είναι ένα…

ντως, σύμφωνα πάλι με την ανατολική παράδοση, εκεί εδρεύει “κουλουριασμένη” ένα είδος ενέργειας, που στη σανσκριτική λέγεται κουνταλίνι (κούντα= σπείρα), η οποία λέγεται πως
είναι αδρανής και συμβολίζεται με ένα ανάποδο τρίγωνο, ενώ

ΠΗΓΕΣ
Sugar, O. (1987). How the sacrum got its name. JAMA, 257(15), 2061-2063
http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/365627
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ΤΑ ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ
ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
Κείμενο: Μιχάλης Βεριγάκης, mverigakis@filosofikilithos.website

«Ο Ποιητής και Δημιουργός αυτού του σύμπαντος είναι δύσκολο να βρεθεί. Και αν ακόμη τον βρει κάποιος, είναι αδύνατον να
τον φανερώσει σε όλους τους ανθρώπους. Χρειάζεται επίσης να διερευνήσουμε σύμφωνα με ποιο από τα δυο παρακάτω υποδείγματα σχεδίασε τον κόσμο ο κατασκευαστής του. Σύμφωνα με αυτό που είναι αμετάβλητο και σταθερό ή σύμφωνα με κάτι που έχει
γίνει; Αν βέβαια ισχύει ότι αυτός ο κόσμος είναι ωραίος και ο δημιουργός του αγαθός, τότε είναι φανερό ότι χρησιμοποιήθηκε το
αιώνιο υπόδειγμα!» ΠΛΑΤΩΝ, ΤΙΜΑΙΟΣ

Κ

άθε τι που βλέπουμε,

μενο είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας.

αυτό υπόδειγμα είναι ο κόσμος των Ιδε-

ακούμε και αντιλαμβα-

Αυτή η δημιουργία έχει ως αρχικό υπό-

ών, ο οποίος είναι αιώνιος και αμετάβλη-

νόμαστε με τις αισθήσεις

δειγμα κάτι το οποίο συγκεντρώνει όλα

τος. Σε ένα πρώτο επίπεδο είναι λοιπόν

μας, ανήκει στον κόσμο

εκείνα τα στοιχεία της τελειότητας, της

ο κόσμος αυτός, που παραμένει αναλ-

του αισθητού και κάθε αισθητό αντικεί-

αρμονίας και της ωραιότητας. Το αρχικό

λοίωτος και ανώλεθρος, όπως χαρα-

18

Οκτώβριο ς - Νοέμβριο ς - Δεκέμβριο ς 2017

κτηριστικά αναφέρει ο θεϊκός Πλάτων.

οι διάφοροι αριθμοί που εκφράζονται

συμμετοχή της φωτιάς ή απτό χωρίς να

Και σε ένα δεύτερο επίπεδο ο κόσμος

στον κόσμο μέσα από τις γεωμετρικές

περιέχει κάτι στερεό, δηλαδή χωρίς την

των φαινομένων, ο τρεπτός κόσμος, που

ιδέες και αυτές με τη σειρά τους μέσα

συμμετοχή της γης. Φωτιά και γη επο-

υφίσταται διαρκώς μεταβολές και με-

από τα πολύεδρα. Ο κόσμος της ουσί-

μένως χρησιμοποίησε ο Θεός όταν άρ-

τασχηματισμούς σύμφωνα με κάποιους

ας είναι ο κόσμος των αριθμών. Έτσι οι

χισε να πλάθει το σώμα του σύμπαντος.

κανόνες.

γεωμετρικές μορφές είναι τα σώματα

Δύο πράγματα είναι ωστόσο αδύ-

το πρώτο

των αριθμών. Οι συνδυασμοί των γεω-

νατον να συντεθούν σωστά χωρίς την

πράγμα που συμβαίνει όταν δημιουργεί-

μετρικών μορφών και η έκφραση τους

παρουσία κάποιου τρίτου, αφού χρειά-

ται το σύμπαν είναι οι Ιδέες, είναι αυτό

στην ύλη δημιουργούν τον κόσμο, που

ζεται να παρεμβληθεί ένας συνδετικός

που ταιριάζει με όσα διαβάζουμε για τη

είναι «κόσμημα». Έτσι τα πάντα όταν

δεσμός. Και ο πιο ωραίος δεσμός είναι

θεία Σκέψη, τον Παγκόσμιο Νου, τα Αρ-

εκδηλώνονται, δηλαδή όταν βγουν από

αυτός που καταφέρνει να δημιουργήσει

χέτυπα. Όταν οι Αρχετυπικές Ιδέες αρ-

τους ιδανικούς τους κόσμους για να εκ-

από τα συνδεόμενα μέρη και τον εαυτό

χίζουν να συγκεκριμενοποιούνται και

φραστούν στους υλικούς, εκτελούν την

του το πιο ομογενές σύνολο. Και αυτό

να εκδηλώνονται προκύπτουν οι Αριθ-

ίδια διαδικασία για να γίνουν αντιληπτά

το επιτυγχάνει με τον καλύτερο τρόπο

μοί. Η πρώτη αντικειμενικοποίηση των

από τη δική μας νόηση. Κάθε αριθμός

η γεωμετρική αναλογία. Εδώ φαίνεται

Ιδεών είναι οι Αριθμοί. Με άλλα λόγια

έχει την αντικειμενική του γεωμετρική

πως ο Πλάτων θεωρεί τα Μαθηματικά,

οι μεγάλοι νόμοι της φύσης είναι αριθ-

αντανάκλαση: σε πρώτη φάση αντα-

τη Γεωμετρία - Στερεομετρία, την ασφα-

μητικοί. Σύμφωνα με τους Πυθαγόριους

νακλάται σε σχήματα με δυο διαστάσεις

λέστερη μέθοδο για να καταλάβουμε

οι αριθμοί είναι οι πρώτες νοητικές αντι-

και στη συνέχεια σε γεωμετρικά σώμα-

τη γενεσιουργό αιτία των πραγμάτων.

κειμενοποιήσεις και εκφράζονται στους

τα τριών διαστάσεων. Όσο προχωρούμε

Αν το σώμα του σύμπαντος επρόκει-

συγκεκριμένους αισθητούς κόσμους

προς το πιο συγκεκριμένο και αντικειμε-

το να πλαστεί επίπεδο και χωρίς κα-

μέσα από τις Γεωμετρικές Μορφές ή

νικό έχουμε σχήματα και συνδυασμούς

νένα βάθος, τότε θα αρκούσε ένας και

σκιές τους. Οι αριθμοί είναι η πρώτη

σχημάτων, που δημιουργούν άπειρους

μόνος μέσος για την σύνδεση των πά-

έκφραση του Θεού. Στους Πυθαγόρι-

συνδυασμούς σωμάτων, μέσω των οποί-

ντων. Επειδή όμως ο κόσμος έχει την

ους επίσης αποδίδεται η φράση: «Αεί ο

ων εκφράζεται η φύση.

μορφή στερεού και για την συναρμογή

Κατά κάποιον τρόπο

Θεός ο Μέγας γεωμετρεί». Θεωρούσαν

«Οτιδήποτε έχει γίνει, πρέπει να

των στερεών απαιτούνται πάντοτε δύο

την ιδέα του αριθμού ως αρχετυπική.

έχει σώμα, να είναι ορατό και απτό. Τί-

και ποτέ ένας μέσος, ο Θεός τοποθέτησε

Υπάρχει το ΕΝΑ και από εκεί ξεκινούν

ποτε όμως δεν γίνεται ορατό χωρίς την

το νερό και τον αέρα ανάμεσα στη φω-
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τιά και τη γη, εγκαθιδρύοντας μεταξύ τους, τις ίδιες

Προμηθέα, εκφράζεται σε όλα αυτά τα

κατά το δυνατόν αναλογίες. Ο λόγος φωτιάς/

πεδία με διαφορετική κάθε φορά δόνη-

αέρα να είναι ο ίδιος με τον λόγο αέρα/νε-

ση και συχνότητα και αυτό έχει ως απο-

ρού και νερού/γης. Τα συνέδεσε αρμο-

τέλεσμα τη γέννηση και των υπολοίπων

νικά και έτσι εξηγείται πώς γεννήθη-

στοιχείων, όπως υποδειγματικά περι-

κε το σώμα του κόσμου από αυτά τα

γράφει ο Πλάτωνας στον Τίμαιο. Ο Αρι-

4 Στοιχεία και απέκτησε τέτοια συνε-

στοτέλης μας δίνει την πληροφορία ότι

κτικότητα, ώστε μόνο αυτός που τα συνέδεσε να μπορεί να

ο Θαλής θεωρούσε ως αρχή το Ύδωρ, ο

το διαλύσει.»

ΠΛΑΤΩΝ, ΤΙΜΑΙΟΣ

Αναξιμένης τον Αέρα, Ο Ηράκλειτος το

Επιστρέφοντας πάλι στην αρχή, για να εί-

Πυρ. Σε αυτά ο Εμπεδοκλής πρόσθεσε

ναι ένα στοιχείο ορατό και απτό, απα-

τη Γη και θεώρησε ότι τα πάντα προέρ-

ραίτητη προϋπόθεση είναι η δι-

χονται από τα 4 αυτά Στοιχεία, τα οποία

άσταση του βάθους. Το

κατά τις ενώσεις και τους διαχωρισμούς

βάθος περικλείεται κατ’

τους παραμένουν αναλλοίωτα.

ανάγκη από επιφάνειες

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Πλά-

και όσες επιφάνειες εί-

τωνας, στην προσπάθεια του να ανα-

ναι επίπεδες, αποτε-

παραστήσει

λούνται από τρίγωνα.

περιέγραψε κάποιες γεωμετρικές απει-

Αυτό που γεννιέται

κονίσεις, που γνωρίζουμε σήμερα ως

πρέπει να είναι σωμα-

Πλατωνικά στερεά. Έτσι αναφέρει ότι

τοειδές και χωρίς αμ-

η Γη, ως πιο δυσκίνητη και πιο εύπλα-

φιβολία η Φωτιά, η Γη,

στη, έπρεπε να πάρει τη μορφή εκείνου

το Νερό και ο Αέρας

του στερεού που έχει τις σταθερότερες

είναι σώματα. Αν και για να αντιληφθούμε αυτά τα Στοιχεία πρέπει ο νους να απε-

βάσεις, συνεπώς τη μορφή του Κύβου.

λευθερωθεί από τον κόσμο τον αισθητό και από μια ανθρωπομορφική διάσταση των

Από τα υπόλοιπα τρία στερεά, εκτός

πραγμάτων. Γιατί στην πραγματικότητα δεν αναφερόμαστε στα στοιχεία της επιστή-

από το δωδεκάεδρο που αποτελεί εξαί-

μης της χημείας, αλλά για «Δυνάμεις της Φύσης» που εκδηλώνονται και το όνομα

ρεση, το πιο ευκίνητο, το πιο κοφτερό

που παίρνει το καθένα, σχετίζεται με διάφορες μορφές και καταστάσεις της ύλης. Όχι

και οξύ προς κάθε κατεύθυνση και επι-

με τις πιο τραχείς από αυτές που εμπεριέχονται στο στοιχείο Γη, όπως είναι τα στε-

πλέον το πιο ελαφρύ, αφού αποτελεί-

ρεά, τα υγρά, τα αέρια κ.λπ. που μαθαίνουμε στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου, αλλά

ται από το μικρότερο αριθμό ίσων με-

με πιο λεπτές και αόρατες, εμβαθύνοντας ακόμα περισσότερο από το γήινο επίπεδο,

ρών έχει την μορφή της Πυραμίδας και

στον κόσμο τον ενεργειακό, του Ψυχισμού και του Νου. Σύμφωνα με τις παραδοσια-

είναι το Τετράεδρο. Στο Νερό αποδίδει

κές διδασκαλίες τα Πρωταρχικά Στοιχεία είναι επτά.

ο Πλάτωνας το πιο δυσκίνητο από τα

Τα τέσσερα από τα πέντε Γεωμετρικά στερεά,
εκτός από το δωδεκάεδρο, ο Πλάτων εξήγησε πως
προέρχονται από δύο θεμελιώδη ορθογώνια τρίγωνα. Το ορθογώνιο ισοσκελές και το ορθογώνιο
σκαληνό.

αυτήν

τη

διαδικασία,

Από αυτά τα τέσσερα έχουν ήδη εκδηλωθεί: η Γη, το Νερό, ο Αέρας και η Φωτιά,

στερεά που έχουν απομείνει, το Εικοσά-

το πέμπτο είναι αυτό που λέγεται Αιθέρας και θεωρείται η ουσία και η περίληψη άλ-

εδρο. Και στον Αέρα που έχει τις ιδιότη-

λων δύο στοιχείων που ακόμη δεν γνωρίζουμε. Από αυτά τα τέσσερα στοιχεία αυτό

τες της φωτιάς αλλά σε μικρότερο βαθ-

που πάντα θεωρήθηκε ως το πρωταρχικό και ανώτερο ήταν η Φωτιά. Τα άλλα τρία

μό ως ενδιάμεσο περισσότερο στοιχείο

γεννιούνται μέσα από αντανακλάσεις αυτού του στοιχείου σε κατώτερα επίπεδα και

και ως δεύτερη στη σειρά κατασκευή, το

δονήσεις της ύλης. Ο κόσμος του νου αποτελεί μια πραγματικότητα, όπως παρόμοια

Οκτάεδρο!

και ο κόσμος της ψυχής, άσχετα αν εμείς δεχόμαστε ως μοναδική πραγματικότητα τον

Τα τέσσερα λοιπόν από τα πέντε

φυσικό κόσμο των αισθήσεων. Έτσι η ιδέα της Φωτιάς, που συναντάμε στον μύθο του

Γεωμετρικά στερεά, εκτός από το δω-
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δεκάεδρο, ο Πλάτων εξήγησε πως
προέρχονται από δύο θεμελιώδη ορθογώνια τρίγωνα. Το ορθογώνιο ισοσκελές και το ορθογώνιο σκαληνό.
Το πρώτο έχει εκατέρωθεν της ορθής γωνίας ίσες πλευρές, που αντιστοιχούν σε ίσες γωνίες, ενώ το άλλο
έχει άνισες πλευρές εκατέρωθεν της
ορθής γωνίας, που αντιστοιχούν σε
άνισες γωνίες. Η ομορφιά τους ανάγεται στην απλότητα που συνδέονται
οι γωνίες. Στο ορθογώνιο ισοσκελές
παρατηρούμε οι γωνίες να έχουν μια
ανάπτυξη 45ο – 45ο – 90ο και στο ορθογώνιο σκαληνό αντίστοιχα 30ο –
60ο – 90ο (το άθροισμα των γωνιών
τους είναι πάντα όπως γνωρίζουμε
από τα μαθηματικά 180ο). Οι αναλογίες αυτές φυσικά έχουν μια βαθειά
σημασία, γιατί με ένα τρόπο όλος ο
κόσμος δημιουργείται από αυτά τα
τριγωνάκια….! Το πρώτο τρίγωνο, το

«O πιο ωραίος δεσμός είναι αυτός που καταφέρνει να δημιουργήσει από τα συνδεόμενα μέρη και τον εαυτό του το πιο ομογενές σύνολο. Και αυτό το επιτυγχάνει με τον καλύτερο τρόπο η γεωμετρική αναλογία.»
O Πλάτων θεωρεί τα Μαθηματικά, τη Γεωμετρία - Στερεομετρία, την ασφαλέστερη μέθοδο για να καταλάβουμε τη γενεσιουργό αιτία των πραγμάτων.

ορθογώνιο ισοσκελές, οι Πυθαγόρειοι το ονόμασαν «μισό τετράγωνο» γιατί είναι! Και το δεύτερο, το ορθογώνιο σκαληνό, το ονόμασαν μισό ισόπλευρο τρίγωνο, γιατί
επίσης όταν διπλασιαστεί γεννά το ισόπλευρο τρίγωνο. Έτσι
ας δούμε τη γεωμετρική κατασκευή και την πολυεδρική
μορφή που παίρνουν το καθένα από τα τέσσερα
στερεά:
1. Το Τετράεδρο: Το πρώτο στη σειρά κατασκευή, το Τετράεδρο, το
πιο μικρό στερεό, η Φωτιά,
δημιουργείται από το
τρίγωνο που έχει
υποτείνουσα διπλάσια από
την μικρότερη

Το Τετράεδρο

του πλευρά. Π.χ
ΓΒ=2ΔΒ [το σκαληνό ορθογώνιο τρίγωνο που έχει πλευρές χ, ψ και 2χ δηλαδή

Τα ορθογώνια Σκαληνά που αποτελούν τη
βάση του Τετράεδρου

σύμφωνα με το πυθαγόρειο θεώρημα χ2+ψ2 =4χ2 / Δηλαδή είναι το τρίγωνο που έχει πάντα το τετράγωνο της μεγαλύτερης κάθετης πλευράς τριπλάσιο από το τετράγωνο της μικρότερης, όπως λέει ο Πλάτωνας. Όπως συμπεραίνει κανείς λύνοντας την εξίσωση
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ψ2=3χ2 ]. Αν συνενώσουμε δύο τέτοια τρίγωνα ΑΒΓ & ΑΓΖ στην υποτείνουσα τους, δημιουργείται ένα τραπέζιο ΑΒΓΖ. Και αν
επαναλάβουμε το ίδιο τρεις φορές, δηλαδή δημιουργήσουμε τρία τέτοια τραπέζια, δηλαδή έξι αρχικά τριγωνάκια σκαληνά και τα
συνθέσουμε με τρόπο που οι υποτείνουσες και οι μικρότερες πλευρές τους να ενώνονται
σε ένα κεντρικό σημείο, δημιουργείται αυτόματα ένα ισόπλευρο τρίγωνο
ΑΗΕ, που αποτελεί την μια βάση του κανονικού Τετράεδρου! Το
πρώτο είδος στερεού που διαιρεί την περιγεγραμμένη σφαίρα σε τέσσερα ίσα και όμοια
μέρη και αποτελείται από 24 ορθογώνια

σκαληνά
τριγωνάκια.

Το οκτάεδρο: Σχηματισμός
και ανάλυση σε τρίγωνα

2. Το δεύτερο στερεό, το Οκτάεδρο, που αντιπροσωπεύει τον
Αέρα, περιέχει οκτώ έδρες, δηλαδή αποτελείται από δύο τετράεδρα,
συνεπώς 48 ορθογώνια σκαληνά τριγωνάκια. Για αυτό όταν συναντηθούν
δύο ίσα μέρη φωτιάς, η αρμονική τους συναρμογή θα δώσει ένα μέρος αέρα!
3. Το τρίτο γεωμετρικό στερεό, το εικοσάεδρο, είναι το Στοιχείο Νερό και
προκύπτει από την σύνθεση 120 στοιχειωδών τριγώνων, τα οποία αναλύονται σε 24
τρίγωνα, που μας δίνουν ένα κανονικό τετράεδρο (φωτιά) και σε 96 τρίγωνα, που μπο-

Το οκτάεδρο

ρούν να σχηματίσουν δυο κανονικά οκτάεδρα από 48 τρίγωνα το
καθένα, δηλαδή δύο στοιχεία του Αέρα.

Με την δημιουργία των τριών στερεών ολοκληρώθηκε το έργο του ενός
τριγώνου.

Το εικοσάεδρο: Σχηματισμός και
ανάλυση σε τρίγωνα
4. Στην γένεση του τέταρτου στερεού, του Κύβου, που αντιπροσωπεύει τη Γη, λαμβάνει χώρα το ισοσκελές τρίγωνο. Αν τέσσερα ισοσκελή τρίγωνα συνενωθούν φέρνοντας τις
ορθές τους γωνίες στο κέντρο, σχηματίζουν ένα Τετράγωνο. Η σύνθεση έξι τέτοιων τετραγώνων, που
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Το εικοσάεδρο

σχηματίζουν οχτώ στέρεες γωνίες, σχηματίζουν
το κανονικό εξάεδρο ή Κύβο.
5. Έμεινε ακόμη μια κατασκευή, η Πέμπτη, το
κανονικό Δωδεκάεδρο. Αυτή την κατασκευή ο
Θεός την πρόβαλε στο σύμπαν και το διακόσμησε περιχαράσσοντάς το με αυτήν. Η αινιγματική
αυτή αναφορά του Πλάτωνα συμπληρώνεται σε
ένα άλλο έργο του, την «Επινομίδα», όπου εισάγει το 5ο στοιχείο στην Κοσμογονία του, τον
Αιθέρα. Αποτελεί την πέμπτη ουσία - «πεμπτουσία» και συμβολίζει τον Ουρανό. Οι βάσεις του
Δωδεκάεδρου είναι κανονικά πεντάγωνα, οπότε
είναι αδύνατη η προσφυγή στα τρίγωνα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Τιμαίος, Πλάτωνας, Εκδόσεις Πόλις
2. Εισαγωγή στη Μυστική Διδασκαλία, Εκδοσεις Νέα Ακρόπολη
3. Η Μυστική διδασκαλία του Πλάτωνα, Εκδοσεις Νέα Ακρόπολη
4. Κρατύλος, Πλάτωνος, Εκδόσεις Ηλιοδρόμιον

Αναπτύγματα των Πλατωνικών Στερεών

23

Ποιοί είμαστε:
Η Νέα Ακρόπολη είναι ένας Διεθνής Πολιτιστικός και Φιλοσοφικός Οργανισμός
που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 55 χώρες στον κόσμο και έχει ως σκοπό να ενεργοποιήσει την εσωτερική δύναμη του ατόμου, προωθώντας τον ανθρώπινο πολιτισμό, τον αυθεντικό εθελοντισμό και την πρακτική φιλοσοφία.

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

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

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

Ο στόχος μας
Προτείνουμε ένα Νέο Ανθρωπισμό, μια νέα Φιλοσοφική προσέγγιση του κόσμου και
του Εαυτού μας. Νέα και συγχρόνως αρχαία, βασισμένη στη Σοφία του παρελθόντος
αλλά προσαρμοσμένη στο σήμερα, στις σύγχρονες ανάγκες μας και με οραματισμό
για το μέλλον.
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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 4

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

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

προσφέρει
το οξυγόνο
της ψυχής,

είναι μια

ένα Όραμα

αυθεντική

Είσαι

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

στάση

για να

καρδιάς,
ένα κανάλι
Δύναμης
και Ζωής

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

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

Πληροφορίες: Αθήνα: (nea-acropoli-athens.gr) • Κύψέλη: Αγίου Μελετίου 29, τηλ: 2108231301 • Ιλίσια: Η. Ποταμιάνου 13, τηλ: 2107794368 - 6987124197 • Ν. Σμύρνη: 25ης Μαρτίου 15, Πλατεία Νέας Σμύρνης, τηλ. 6987437387 (what’s up), Περιστέρι: Πτολεμαϊδος 6, τηλ. 6940831168 και 2130282657 • Θεσσαλονίκη: Παύλου 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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O σαμανισμός δεν
είναι θρησκεία, ούτε
έχουμε κάποιον ιδρυτή.
Είναι ένα «μονοπάτι»,
μια μέθοδος για την
αποκατάσταση της
σχέσης του ανθρώπου
με την πνευματική του
δύναμη.

Ο ΘΕΟΣ ΣΤΟΝ ΣΑΜΑΝΙΣΜΟ
Κείμενο: Χάρης Κληματσίδας, xklimatsidas@filosofikilithos.website

Η

λέξη «σαμάν» λέγεται πως είναι μογγολικής προέλευσης (από την διάλεκτο των Tungusi στην περιοχή της ανατολικής Σιβηρίας) και σημαίνει «εκείνος που βρίσκεται σε κατάσταση έκστασης», αλλά σταδιακά άρχισε να χρησιμοποιείται ως γενικός όρος που χαρακτηρίζει τους ιερείς, μάγους θεραπευτές .
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Σύμφωνα με τους ανθρωπολόγους, ο Σαμανισμός παρουσιάζεται με αρκετά κοινά χαρακτηριστικά σε δι-
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αφορετικές γεωγραφικά και πολιτιστι-

αναζήτησαν το νόημα της ζωής και τον

σεις σε διαφορετικές τοπικές σαμανικές

κά περιοχές όπως για παράδειγμα, στη

έλεγχο εκείνων των δυνάμεων που επη-

παραδόσεις. Μπορεί βέβαια ο Σαμανι-

Σιβηρία, στη Βόρεια και Νότια Αμερι-

ρέαζαν σημαντικά την καθημερινότητα

σμός να έχει κάποιες διαφοροποιήσεις,

κή, στην Ινδονησία, στην Ωκεανία.

των

1

ως προς τη λατρευτική πρακτική του,
όμως σχετίζεται με την προσπάθεια κα-

Ως όρος καλύπτει μια σειρά

τανόησης των αρχών του κόσμου, της

φαινομένων που μοιράζονται
μια ιδιαίτερη δομή και ιστο-

γης και των ζώων, καθώς πρόκει-

ρία, η οποία συναντάται σε

ται για μια υπαρξιακή αναζή-

κυνηγετικές, τροφοσυλλε-

τηση του νοήμα-

κτικές κοινωνίες, όπως αυ-

τος της

τές των προαναφερθέντων

ζωής και

περιοχών του πλανήτη

του θα-

μας. Με τον όρο Σα-

νάτου.
Ο

μανισμός, εννο-

σαμάνος
(šamán)
είναι

συ-

νήθως

ο

είται ένα

ιερέας,

ο

πολύπλο-

μάντης,

ο

κο λατρευ-

μάγος-θε-

τικό μαγικο-

ραπευτής, ο

θρησκευτικό

ψυχοπομπός

σύστημα, που

και τις περισ-

διαμορφώνεται

σότερες φορές

γύρω από την τε-

ο αρχηγός ενί-

χνική της έκστασης.

οτε της οικο-

Θεωρείται πως είναι

γενειακής θρη-

επίσης μία μυστικιστι-

σκείας.

κή εμπειρία που προη-

τη διάρκεια της

γείται χρονολογικά, τόσο

τελετής ο σαμά-

της έννοιας της Θρησκεί-

νος βρίσκεται σε
μια κατάσταση έκ-

ας, όσο και της Φιλοσοφίας,

στασης.2 Σε αυτή την

καθώς εμφανίζεται πριν από
αυτές. Οι χαρακτηριστικές του
τελετουργίες, αποτελούν

«καταληπτική κατάσταση»

την αρ-

στρέφεται

χαιότερη μορφή όλων εκείνων των μυστηριακών πρακτικών που αποσκοπούν

Κατά

στον κόσμο του

ασυνείδητου και αποκτά υπερφυανθρώπων.

σικές δυνάμεις, όπως πυροβασία, τρύ-

στη διεύρυνση της συνειδητότητας. Οι

Η πρακτική του σαμανισμού

πημα μελών του σώματος δίχως αιμορ-

σαμάνοι κυρίως στις αρχαϊκές εποχές

έχει τις ρίζες της στον ανιμισμό, παρόλο

ραγία κ.λ.π. Οι ήχοι τυμπάνων, αλλά

θεωρούνταν πως ήταν οι πρώτοι που

που συναντάμε κοσμολογικές θεωρή-

και η χρήση παραισθησιογόνων φυτών
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είναι συνοδευτικά μέσα της τελετής.

Στο δρόμο αυτό η απελευθέρωση

«αόρατο κόσμο» ψάχνοντας τις βαθύτε-

Σκοπός του σαμάνου είναι η επίτευξη

του πνεύματος του σαμάνου, που εγκα-

ρες αιτίες που θα έπρεπε να πολεμήσει,

της βαθιάς έκστασης, προκειμένου ο

ταλείπει το σώμα του και ξεκινά για ένα

θεραπεύοντας στο τέλος τα συμπτώμα-

ίδιος να καταφέρει να έρθει σε επαφή με

εκστατικό ταξίδι, μπορεί να του συμπα-

τα.

πνεύματα και πράγματα πέραν του φυ-

ρασταθούν υπερφυσικά όντα, όμως η

Το μέλημά του είναι να εξελιχθεί ο

σικού κόσμου, ώστε να επιτευχθεί ανά-

δική του προσωπικότητα αποτελεί το

ίδιος σε ένα φωτισμένο άτομο, να τελει-

λογα με την περίπτωση μια θεραπεία ή

κύριο αποφασιστικό στοιχείο.

οποιηθεί. Πρέπει να ξέρει να διακρίνει

μια ευρύτερη μορφή γνώσης. Οι σαμά-

Γίνεται αντιληπτό πως ο σαμανισμός

νος έχει ως Αρχή, πως είναι ένα μέρος

δεν είναι θρησκεία, ούτε έχουμε κάποιον

Γνωρίζει πως με αυτόν τον ιδιαί-

της ολότητας της φύσης,

ιδρυτή. Είναι ένα «μονοπάτι», μια μέθο-

τερο και ξεχωριστό τρόπο, μπορεί να

σχετίζεται

άμεσα με όλες τις βι-

τα σημάδια και να τα ερμηνεύει.

προσφέρει

καλοσύνη

ολογικές μορ-

και συμπόνια στους

φές και δεν εί-

δικούς του αν-

ναι υπεράνω

θρώπους,

ώστε

αυτών. Ανα-

να μπορούν και

λαμβάνει τέ-

εκείνοι να βρί-

τοιου είδους

σκονται εναρ-

εκστατικά
ταξίδια

μονισμένοι

για

εκτός

από

να συναντή-

τον

φυσι-

σει το Θεό

κό

κόσμο

και να του

και με τις

παρουσιά-

δυνάμεις

σει μια προ-

του

σφορά

εκ

ρατου και

μέρους της

του υπερ-

κοινότητας,

βατικού…

αό-

για να συνοδέψει την ψυχή του
πεθαμένου στη νέα του κα-

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

τοικία κ.λ.π. Η βοήθειά του είναι αναγκαία και στα τρία μεγάλα και σημαντικά γεγονότα της ζωής : τη γέννηση, τον
γάμο και τον θάνατο. Μπορεί να ταξιδέψει σε περιοχές απόμακρες, μυστήριες,

δος3

μυστικές... Ο κίνδυνος να χαθεί σ’ αυτές

για την αποκατάσταση της σχέσης του

τις απαγορευμένες περιοχές, μένει πά-

ανθρώπου με την πνευματική του δύνα-

ντα μεγάλος, αλλά καθαγιασμένος από

μη. Αυτή η δύναμη σε συνδυασμό με την

τη μύηση και εφοδιασμένος με τα πνεύ-

ισορροπία σώματος-ψυχής θα τον κάνει

ματα φύλακές του, ο σαμάνος μπορεί να

ανθεκτικό στις αρρώστιες. Ο σαμάνος

αντιμετωπίσει αυτόν τον κίνδυνο.

ξεκινά την αναζήτηση πρώτα από τον
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1. Σήμερα σαμάνοι βρίσκονται σε πολλές περιοχές
του πλανήτη μας. Κυρίως συναντώνται σε απομακρυσμένες και πρωτόγονες κοινωνίες, με πιο γνωστούς
τους Αβορίγινες της Αυστραλίας, καθώς και τους
ιθαγενείς των δύσβατων περιοχών του Αμαζονίου.
2. Πιστεύεται πως υπάρχουν δύο μορφές έκστασης.
Στην πρώτη το σώμα του σαμάνου κατέχεται από το
πνεύμα, ενώ κατά τη δεύτερη η ψυχή του σαμάνου
φεύγει στον κόσμο των πνευμάτων. Η πρώτη είναι
παθητική έκσταση, κατά την οποία ο σαμάνος παρουσιάζει τεράστια δύναμη και γνώση. Τρέμει, μαίνεται
και τελικά πέφτει σε μια κατάσταση ασυνειδησίας,
που μοιάζει με ύπνωση.
Στην ενεργό έκσταση οι ζωτικές λειτουργίες του σαμάνου μειώνονται σε έναν ασυνήθη βαθμό και ο ίδιος
μπαίνει σε μια υπνωτική κατάσταση. Η ψυχή του,

πιστεύεται, ότι φεύγει από το σώμα του και μεταβαίνει
σ’ έναν από τους τρεις κόσμους ή στρώματα του
Ουρανού. Όταν ξυπνήσει διηγείται τις εμπειρίες του
κατά την περιπλάνησή του. Υπάρχουν περιπτώσεις
συνδυασμένης παθητικής και ενεργητικής έκστασης.
3. Ο Mircea Eliade στο βιβλίο του: «Shamanism:
archaic techniques of ecstasy» καταλήγει ότι ο σαμανισμός προϋπάρχει όλων των άλλων πνευματικών
παραδόσεων στον πλανήτη και το πιο διακριτό (αλλά
όχι το μοναδικό) στοιχείο του είναι το σαμανικό
ταξίδι (ή όνειρο) σε άλλους κόσμους υπό διευρυμένη
συνείδηση. Το πιο όμορφο στοιχείο του ταξιδιού
αυτού είναι η αρχή της άμεσης αποκάλυψης.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Άτλας της Φιλοσοφίας, Ubaldo Nicola Μτφ Πηνελόπη Τριαδά, Εκδόσεις Ενάλιος 2008
Τα μυστήρια του Κόσμου, Μυστήρια της Γης, Εκδόσεις Δομή
Μαγικά Περάσματα Η Μαγική Σοφία των Σαμάνων
του Αρχαίου Μεξικού Carlos Castaneda Μτφ
Χριστιάννα Σακελλαροπούλου Το Κλειδί Εκδόσεις
Λιβάνη

ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ:
http://www.nea-acropoli.gr/online-arthra/39-es
vterismos/159-2008-03-24-17-16-45
http://www.awakengr.com/samanismosmonopati-tou-polemisti/
https://physiokinesis.wordpress.com
/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF
%81%CE%B1/saman/
https://el.wikipedia.org/wiki/%
CE%A3%CE%B1%CE%BC%
CE%B1%CE%BD%CE%B9
%CF%83%CE%BC%CF%8C
%CF%82
http://thesecretrealtruth.
blogspot.com/2011/12/blogpost_3037.html
http://www.shakila.gr/items.
php?catid=10
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Κείμενο: Κρις Ζούζα, kzuza@filosofikilithos.website
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Η

τάση του ανθρώπου

ναι Αιώνιο και Πραγματικό.

γειες, Θεοί και Άγγελοι που εκπορεύτηκαν από τον Πρωταρχικό Θεό.

προς το μυστήριο πη-

Οι κοσμογονικοί μύθοι της Δημιουρ-

γάζει από το ίδιο το

γίας όλων των αρχαίων παραδόσεων πε-

Ο σκοπός όλης της Δημιουργίας

βάθος της υπόστασής

ριγράφουν έναν πρωταρχικό Θεό ή Δη-

και του κόσμου της πολλαπλότητας εί-

του. Πάντα θα αναρωτιέται για τη ζωή

μιουργό που κάνει να αναδυθεί από το

ναι κάθε εσωτερικό Ον να ανακαλύψει

και τον θάνατο, για το νόημα της ύπαρ-

Χάος ένα σύνολο Αρχών και Νόμων. Ως

τη θεία του προέλευση. Αφού το κάνει

ξης του εαυτού και του σύμπαντος, για

τότε, όλα ήταν απλώς αδιαφοροποίητες

αυτό, συνειδητά πια χρειάζεται να επι-

το μυστήριο της Αιτίας χωρίς Αιτία, που

δυνατότητες μέσα στο πρωταρχικό ασυ-

στρέψει, να ταυτιστεί και εν τέλει να

εν τέλει είναι ο Θεός.

νείδητο. Μέσα σε αυτήν την πρώτη φάση

ενωθεί με το Ένα, με τον πρωταρχικό

Τι είναι ο Θεός; Αυτό το έσχατο αί-

της δημιουργίας, οι θεϊκές δυνάμεις πέ-

Θεό.

νιγμα απασχόλησε εδώ και χιλιάδες

ρασαν από τη δυνατότητα στην πραγ-

Η κατανόηση του Θεού δεν μπο-

χρόνια γενιές φιλοσόφων. Έχουν γρα-

ματικότητα. Έπειτα όμως, αυτός ο πρω-

ρεί να συμβεί μέσα από την ανθρώπινη

φτεί αμέτρητα βιβλία, φιλοσοφικά και

ταρχικός Θεός φαίνεται ότι αποσύρθηκε

λογική. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να τον

ιερά κείμενα που προσπάθησαν να το

μέσα στον μυστηριώδη κόσμο από όπου

γνωρίσει άμεσα. Μπορεί όμως να τον

προσεγγίσουν και να το περιγράψουν. Η

ξεκίνησαν όλα, αφήνοντας τη Δημιουρ-

αντιληφθεί έμμεσα, μέσα από την Αρ-

αναζήτηση του Θεού μπορούμε να θεω-

γία διαποτισμένη από την Παρουσία του.

μονία του Έργου του, της Δημιουργίας.

ρήσουμε ότι ταυτίζεται με την αναζήτη-

Τη συνέχεια της δημιουργίας ανέλαβαν

Δε θα βρούμε την πραγματική ουσία του

ση της Αλήθειας, με αυτό που πάντα εί-

άλλες δημιουργικές Δυνάμεις και Ενέρ-

Θεού, αλλά τουλάχιστον θα μάθουμε
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για την «εν ενεργεία» όψη με την οποία

του σύμπαντος προσεγγίζεται κυρίως

σμου, δηλαδή των πολύ μεγάλων μεγε-

έπλασε το σύμπαν.

μέσα από τα σύμβολα και τη διαίσθηση:

θών, όπως το διάστημα, οι γαλαξίες, το

Τα πάντα στο σύμπαν έχουν διπλή

μια εσωτερική κατάσταση όπου περισ-

σύμπαν κλπ. Η Νευτώνεια ή Κλασική

φύση: μια «αισθητή», η οποία εμπεριέχει

σότερο αισθάνεται κανείς το μυστήριο

Φυσική θεωρήθηκε κατάλληλη για την

την ύλη και τα παράγωγά της, και μια

παρά το κατανοεί.

μέτρηση φαινομένων περίπου των δια-

«μη αισθητή», που είναι και πιο πνευμα-

Από την άλλη μεριά, μέσα από την

στάσεων του ανθρώπου. Τέλος, μέσω

τική και διαποτίζει την ύλη. Μέσα από

επιστήμη κατορθώσαμε να μελετάμε και

της Κβαντομηχανικής μπορέσαμε να

τη φιλοσοφία και τις εσωτερικές διδα-

να ανακαλύπτουμε τους νόμους της φύ-

εξετάσουμε φυσικά φαινόμενα του μι-

σκαλίες έχουμε τη δυνατότητα να εμ-

σης δίνοντας λογικές και ορθολογιστι-

κρόκοσμου, των ατομικών και υποατο-

βαθύνουμε στη μη αισθητή φύση του

κές ερμηνείες. Για να την καταλάβουμε

μικών μεγεθών.

σύμπαντος που εμπεριέχει και το θείο

καλύτερα, χωρίσαμε αρχικά τη φύση σε

Η πορεία αυτών των ανακαλύψεων

μυστήριο της Δημιουργίας. Δεν μπορεί

τρεις τομείς: τον μικρόκοσμο, τον με-

ήταν αναγκαία για να αρχίσουμε να συ-

να κατανοηθεί με τη λογική διότι εμπε-

σόκοσμο και τον μακρόκοσμο. Μέσω

νειδητοποιούμε τον παράδοξο κόσμο

ριέχει την έννοια του «παράδοξου» της

της θεωρίας της Σχετικότητας ερευνή-

στον οποίο ζούμε. Στην πραγματικότητα

πραγματικότητας. Η μη αισθητή φύση

σαμε φυσικά φαινόμενα του μακρόκο-

αυτά που αντιλαμβανόμαστε με τις αι-
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σθήσεις μας δεν περιγράφουν το πραγ-

απατηλό κόσμο της ύλης. Ο Πυθαγόρας

Την ίδια άποψη έχει και ο Πολ Ντέιβις

ματικό σύμπαν αλλά μια ατελή εικόνα

μας έλεγε ότι ο κόσμος αποτελείται από

που υποστηρίζει ότι «υπάρχουν ισχυρές

του. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε ότι,

αριθμούς, ταυτίζοντάς τους με τους Θε-

αποδείξεις πως κάτι συμβαίνει πίσω από

ακόμα και οι νευρώνες των αισθήσεών

ούς, και ο Πλάτωνας ότι ο αισθητός κό-

τα πάντα. Συγκεκριμένα φαίνεται σαν

μας δεν μπορούν να μεταφέρουν όλα τα

σμος είναι απλά η σκιά του κόσμου των

κάποιος να όρισε τέλεια τους αριθμούς

ενεργειακά σήματα που δέχονται στον

Ιδεών. Από την άλλη, η επιστήμη περι-

που απαιτούνται για να δομηθεί η φύση.

εγκέφαλο, αν αυτά δεν βρίσκονται μέσα

γράφει τον κόσμο που αντιλαμβάνεται η

Οι νόμοι της Φυσικής μοιάζουν να είναι

σε κάποια ενεργειακά περιθώρια. Έτσι,

ανθρώπινη φυσιολογία ως έναν ψεύτικο

προϊόν ενός εξαιρετικά ευφυούς σχεδί-

για παράδειγμα αδυνατούμε να ακού-

ευκλείδειο χώρο, τον χώρο Minkowski.

ου.»

σουμε ήχους, να βλέπουμε χρώματα ή

Αυτός ο χώρος είναι απλά μια προβο-

Ο καθηγητής Λένοξ γράφει ότι «η

και να μυρίσουμε αυτά που πολλά ζώα

λή, μια σκιά του πραγματικού χώρου.

αυξανόμενη γνώση μας για το σύμπαν

μπορούν να αντιληφθούν.

Η προβολή αυτή στα μαθηματικά ονο-

κάνει όλο και πιο πιστευτή την υπόθε-

Επιπλέον, στο τωρινό ανθρώπινο

μάζεται απεικόνιση ή ισομορφισμός. Το

ση ότι υπάρχει ένας Δημιουργός Θεός ο

εξελικτικό στάδιο, η συνείδησή μας δεν

πραγματικό σύμπαν δεν μπορεί να γίνει

οποίος σχεδίασε το σύμπαν για κάποιον

μπορεί να κατανοήσει πράγματα πε-

αντιληπτό από τις αισθήσεις μας παρά

σκοπό». Μπροστά σε αυτό το σχέδιο,

ρισσότερα των τριών διαστάσεων. Πια

μόνο να περιγραφεί από τον αφηρημένο

ο επιστήμονας φιλόσοφος δεν μπορεί

όμως ξέρουμε ότι το σύμπαν είναι του-

κόσμο των μαθηματικών. Είναι ένα χω-

παρά να νοιώσει το δέος και την ευλά-

λάχιστον τεσσάρων διαστάσεων. Για να

ροχρονικό συνεχές τουλάχιστον τεσσά-

βεια προς αυτό το μεγάλο μυστήριο.

μπορούμε να τον αντιληφθούμε λοιπόν,

ρων διαστάσεων το οποίο είναι άτμητο

Εξάλλου, όπως μαρτυρεί και ο Χένρι

χωρίσαμε το σύμπαν σε χρόνο και σε

και αδιαίρετο. Είναι ο περίφημος χώρος

Σάφερ, «ο στόχος είναι να κατανοήσου-

χώρο, σε παρελθόν, παρόν και μέλλον,

Riemann.

με έστω και ένα τόσο δα κομματάκι από

στο εδώ και στο εκεί. Όμως, πραγματικά

Όλοι αυτοί οι επιστημονικοί νόμοι,

το σχέδιο του Θεού». Για εκείνον η αξία

δεν υπάρχει το εδώ και το εκεί, όλα είναι

οι αρχές και οι γενικεύσεις που περιγρά-

και η χαρά της επιστήμης φανερώνο-

αδιαχώριστα και υπάρχουν συγχρόνως

φουν τον κόσμο χρειάζονται το πνεύμα

νται τις στιγμές όπου ανακαλύπτει κάτι

και άχρονα. Είναι σαν να θέλουμε να κα-

της φιλοσοφίας για να μπορεί ο άνθρω-

καινούργιο και λέει στον εαυτό του: «Α,

ταλάβουμε τη γεύση του αλατιού (χλω-

πος να φτάσει σε ένα «γιατί» όλων αυ-

έτσι λοιπόν το έκανε ο Θεός!».

ριούχο νάτριο) εξετάζοντας ξεχωριστά

τών. Γιατί ο θεός τα έκανε έτσι? Μέσω

το χλώριο και ξεχωριστά το νάτριο.

της φιλοσοφίας μπορούμε να αντιλη-

Σήμερα, η επιστημονική σκέψη έχει

φθούμε το νόημα όλων αυτών των αρ-

φτάσει πια στα όρια της μεταφυσικής,

χών και την απήχηση που έχουν μέσα

συνδέοντας την «αισθητή» φύση με τη

στη συνείδησή μας. Με άλλα λόγια, πώς

«μη αισθητή». Τις ίδιες μεταφυσικές

τα βιώνουμε όλα αυτά;

αλήθειες που κάποτε περιέγραφαν οι

Πολλοί μεγάλοι επιστήμονες και νο-

αρχαίες διδασκαλίες διδάσκουν τώρα οι

μπελίστες, που αφιέρωσαν ολόκληρη τη

σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες χρη-

ζωή τους στο έργο τους, κατέληξαν στα

σιμοποιώντας απλά διαφορετικές ορο-

εξής: ο Αϊνστάιν αναφέρει ότι οποιοσ-

λογίες.

δήποτε ασχολείται σοβαρά με την επι-

Οι αρχαίες παραδόσεις της Ινδίας

στήμη, καταλήγει στην εξής πεποίθηση:

μιλούσαν για τη Μάγια, τη θεότητα της

«Οι νόμοι του σύμπαντος αποδεικνύ-

πλάνης που ντύνει με πέπλα την αλή-

ουν ότι υπάρχει ένας Νους – ένα πνεύ-

θεια και παγιδεύει τους ανθρώπους στον

μα πολύ ανώτερο από το ανθρώπινο».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Τα 3 Κέντρα του Μυστηρίου, Γ. Πλάνας, εκδ. Νέα
Ακρόπολη
• Νέα Ακρόπολη, τεύχος 49, Γιάννης Βούλγαρης, «Το
συμπόσιο της Επιστήμης», σελ. 11
• Νέα Ακρόπολη, τεύχος 145, D. S. Guzman, «Ο
Θεός», σελ. 44
• Νέα Ακρόπολη, τεύχος 147, Γ.Α. Πλάνας, «Επιστήμη και Φιλοσοφία», σελ. 10
• Νέα Ακρόπολη, τεύχος 149, Γιώργος Κοτρωνάκης,
«Θεωρία των Υπερχορδών και αρχαία Φιλοσοφία»,
σελ. 24
• Νέα Ακρόπολη, τεύχος 154, D. S. Guzman, «...
Φιλοσοφία; ...Γιατί;», σελ. 10
• Μάνος Δανέζης: «Η ψευδαίσθηση των
αισθήσεων»: https://www.youtube.com/
watch?v=2phIpRW3A28&t=10s
• Μάνος Δανέζης: «Το παράξενο Μαθηματικό Σύμπαν»: https://www.youtube.com/
watch?v=69pc4U54Nr4&t=25s
• https://bimag.gr/ti-pisteyoun-oi-episthmones-giaton-theo/
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Ε

σύ πιστεύεις στον Θεό; Εί-

τις ζωές μας με οποιοδήποτε τρόπο, ότι

και ο βουδισμός είναι ένα είδος αθεϊ-

ναι ο Θεός αυτός που δίνει

δεν υπάρχει καμία θεϊκή ή υπερφυσική

σμού, μιας και δεν γίνεται αναφορά σε

νόημα στις ζωές μας, εξη-

πραγματικότητα και ότι δεν υπάρχει ένα

έναν συγκεκριμένο θεό, με την έννοια

γώντας μας ποια είναι η

αντικειμενικό και καθολικό πρότυπο

που τον προσεγγίζουν οι μονοθεϊστι-

αρχή, το τέλος και ο σκοπός των πραγ-

ηθικής. Εναντιώνονται στις δεισιδαιμο-

κές θρησκείες της Δύσης. Ο αθεϊσμός,

μάτων; Ή μήπως πρόκειται απλά για μια

νίες, στους δογματισμούς και σε κάθε εί-

αφού πολεμήθηκε έντονα στο Μεσαίω-

ανθρώπινη επινόηση στην προσπάθεια

δος ιεραρχίας, τοποθετώντας στη θέση

να από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία,

να εξηγηθούν φαινόμενα όπως ο θά-

του Θεού τη λογική και την επιστη-

ξανάνθισε τον 18ο αιώνα, στα τέλη του

νατος και το άγνωστο; Πιστεύεις στο

μονική μεθοδολογία. Ο Ονφρέι, στην

διαφωτισμού και έκτοτε επηρεάζει και

καλό και το κακό; Υπάρχει ψυχή; Έχου-

«πραγματεία περί αθεολογίας», δηλώ-

υιοθετείται από πολύ κόσμο. Τον περα-

με ελεύθερη βούληση ή είμαστε σκλάβοι

νει πως «Ο Θεός σκοτώνει ότι του αντι-

σμένο αιώνα μάλιστα, υπήρξαν κράτη

της μοίρας μας; Πρέπει να εμπιστευτού-

στέκεται. Και πάνω απ’ όλα σκοτώνει τη

που κηρύχτηκαν επίσημα από τις κυβερ-

με την πίστη ή τη λογική; Ο Νίτσε, που

λογική, την ευφυΐα, το κριτικό πνεύμα».

νήσεις τους ως «αθεϊστικά κράτη»1.

για πολλούς θεωρείται άθεος, έλεγε ότι

Ουσιαστικά οι άθεοι πιστεύουν σε ένα

Άθεοι στοχαστές θεωρούνται, μετα-

πίστη είναι το να μη θέλεις να μάθεις τι

είδος φυσιοκρατίας, αν και υπάρχουν

ξύ άλλων, ο Φόιερμπαχ, που θεωρούσε

είναι αληθινό!

πολλά ρεύματα αθεϊσμού με διαφορετι-

το Θεό ανθρώπινη επινόηση, ο Δαρβί-

Αθεϊσμός – Ιδέες και Κίνημα

κές τοποθετήσεις.

νος, διατυπώνοντας τη θεωρία της εξέ-

Ο Αθεϊσμός είναι ένα κίνημα που

Ιστορικά, ως ρεύμα ξεκινά στην αρ-

λιξης έναντι αυτής της δημιουργίας, ο

παίρνει ρητά στάση ενάντια στον Θεό

χαία Ελλάδα με εκπροσώπους διάφο-

Νίτσε, που πίστευε πως «ο Θεός είναι

και στο θρησκευτικό κατεστημένο. Οι

ρους φιλοσόφους, όπως ο Πρωταγόρας,

νεκρός», ο Μαρξ, θεωρώντας τη θρη-

άθεοι στοχαστές πιστεύουν ότι δεν

ο Επίκουρος και άλλοι. Αρκετοί είναι

σκεία ως «το όπιο των λαών», ο Φρόιντ,

υπάρχει Θεός ή θεοί που επηρεάζουν

αυτοί που θεωρούν πως ο ταοϊσμός

που θεωρεί την πίστη ένα είδος υπανα-
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χώρησης στην παιδική ηλικία και ο Ντό-

αφού δεν μπορεί να δημιουργήσει το

φονταμενταλισμός των ημερών μας, η

κινς, ο πατέρας του νέου αθεϊσμού. Αυτό

βράχο και αν ναι, πάλι δεν είναι παντο-

Τζιχάντ, η θρησκευτική τρομοκρατία

που κατάφερε ουσιαστικά το αθεϊστικό

δύναμος αφού δεν μπορεί να τον σηκώ-

και τόσα άλλα αντίστοιχα κεφάλαια της

κίνημα ήταν να αντικατασταθεί η μυθο-

σει.

θρησκευτικής ιστορίας έχουν οδηγήσει
Άλλοι δυσπιστούν για την ύπαρξη

πολλούς ανθρώπους μακριά από τον

την ορθολογική ερμηνεία.

του Θεού, λόγω του κακού που υπάρ-

Θεό και τους φερόμενους ως εκφραστές

Τα επιχειρήματα

χει στον κόσμο. Πού είναι ο πανάγαθος

του στη Γη.

λογία από την επιστήμη και ο μύθος από

Οι υπερασπιστές του αθεϊσμού

Θεός όταν αθώα παιδάκια πεθαίνουν

Η ίδια η ύπαρξη πολλών και αντίθε-

έχουν διατυπώσει μια σειρά από επιχει-

λίγο μετά τη γέννα, όταν γεννιούνται

των μεταξύ τους θρησκειών έχει χρησι-

ρήματα προκειμένου να στηρίξουν τις

άνθρωποι ανάπηροι, δύσμορφοι ή φτω-

μοποιηθεί από τους στοχαστές του αθεϊ-

ιδέες τους. Τα λεγόμενα «λογικά επιχει-

χοί, όταν κυριαρχεί στον κόσμο η δια-

σμού ως ένα ακόμα επιχείρημα κατά του

ρήματα» είναι αυτά που αμφισβητούν,

φθορά και το μίσος, όταν ο πλανήτης

Θεού. Εκ των πραγμάτων, η «αλήθεια»

μέσω ενός λογικού συνειρμού, τις ιδι-

ταλανίζεται από φυσικές καταστροφές;

της μιας θρησκείας, λένε, αναιρεί την

ότητες του Θεού (παντοδυναμία, αγα-

Χιλιοειπωμένο επιχείρημα είναι, βέ-

«αλήθεια» της άλλης, οπότε δεν υπάρ-

θότητα κλπ), συνεπώς και την ίδια την

βαια, το τεράστιο κακό που προκαλούν

χει κριτήριο που κάνει κάποια ορθότερη

ύπαρξη του.

οι ίδιες οι θρησκείες και οι εκφραστές

από κάποια άλλη…

Το «παράδοξο της παντοδυναμίας»

τους. Η εκκλησιαστική ιστορία είναι γε-

Εν τέλει τι είναι Θεός;

καλεί να αναρωτηθούμε αν ο παντοδύ-

μάτη αίμα και αδικία. Οι θρησκευτικοί

Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν,

ναμος θεός έχει την ικανότητα να δημι-

πόλεμοι, οι σταυροφορίες, τα συγχω-

πολλοί είναι αυτοί που αμφισβητούν.

ουργήσει έναν βράχο τόσο βαρύ ώστε

ροχάρτια, τα βασανιστήρια της Ιεράς

Αλλά, εν τέλει, τι είναι Θεός; Πώς μπο-

ούτε ο ίδιος να μη μπορεί να σηκώσει.

Εξέτασης, η νομιμοποίηση της αποικι-

ρούμε να τον ορίσουμε; Μπορούμε; Η

Αν όχι, τότε δεν είναι παντοδύναμος

οκρατίας, ο σιωνιστικός και ισλαμικός

αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει ούτε ένας

36

αρχαίος πολιτισμός που να μη στοχά-

Θεός να δόθηκε από τον καρδινάλιο Νι-

ίδιοι και όχι ο Θεός ή η μεταφυσική και

στηκε βαθειά πάνω στην έννοια αυτής

κόλαο Κουζάνο , που λέει πως «ο Θεός

υπερβατική φιλοσοφία. Για τα εγκλήμα-

της Πρώτης Αιτίας, του αρχικού Δη-

είναι ένας κύκλος που έχει το κέντρο

τα των Χριστιανών, δηλαδή, δεν φταί-

μιουργού, της αιτίας χωρίς αιτία. Είναι

του παντού και την περιφέρεια πουθενά

ει σε τίποτα ο Θεός των Χριστιανών. Ο

αμέτρητοι οι ιερείς, οι φιλόσοφοι και οι

ή το αντίστροφο». Ουσιαστικά ο Θεός

Νίτσε έλεγε πως «στην πραγματικότητα

καλλιτέχνες που έχουν πει τόσο ωραία

είναι η αιτία κάθε κοσμογονίας. Είναι το

υπήρξε μόνο ένας Χριστιανός και πέθα-

λόγια και τόσο ευφάνταστες ιδέες γύρω

Παν - Ένα, το άπειρο και το απόλυτο,

νε στο σταυρό».

από αυτό το θέμα.

πέρα από κάθε γήινο δυαδισμό.

Αν ο Θεός μπορούσε να οριστεί, θα

2

Το γιατί επιτρέπει, όμως, ο πανάγα-

Τα αντεπιχειρήματα

θος Θεός το κακό στο κόσμο είναι ένα
λοιπόν,

ερώτημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το

καλεί αντίφαση. Δεν γίνεται να προσεγ-

πως τα επιχειρήματα του αθεϊσμού δεν

ερώτημα απαντιέται αν στοχαστούμε

γίσουμε το μυστήριο μέσω της νόησης

έχουν βάση, ιδιαίτερα με τον φιλοσοφι-

πάνω στο τι πραγματικά είναι η ελεύθε-

αλλά μέσω του μυστικισμού. Οι αρχαίες

κό τρόπο που προσεγγίσαμε τη θεότη-

ρη βούληση, καθώς και αν μελετήσου-

μυστηριακές θρησκείες, προκειμένου να

τα προηγουμένως. Στο «παράδοξο της

με το Νόμο του Κάρμα. Ουσιαστικά εί-

πετύχουν μια διαισθητική σύνδεση με τη

παντοδυναμίας» γίνεται το λάθος να

μαστε πλήρως ελεύθεροι να δράσουμε

θεότητα, χρησιμοποιούσαν τα σύμβολα.

αντιμετωπίζεται μια άυλη Ιδέα ως ένα

όπως επιθυμούμε, με θετικό ή αρνητι-

όν με ανθρώπινες ιδιότητες.

κό τρόπο, αλλά και πλήρως υπεύθυνοι

σήμαινε πως έχει όρια, γεγονός που προ-

Η αναζήτηση του Θεού ταυτίζεται

Εύκολα

συμπεραίνουμε

με την αναζήτηση της αλήθειας, της σο-

Το κακό και το αιματοκύλισμα που

να υποστούμε τις συνέπειες. Σύμφωνα

φίας και της τελειότητας. Ίσως ο καλύ-

έχουν προκαλέσει οι «εκπρόσωποι του

με την ανατολική σοφία, το Κάρμα θα

τερος «αόριστος ορισμός» του τι είναι

Θεού» αποτελεί λόγο για να κριθούν οι

επέμβει όπου χρειάζεται ώστε να λά-

37

Οκτώβριο ς - Νοέμβριο ς - Δεκέμβριο ς 2017

Υπ ά ρ χ ε ι ν ό η μ α σ τ η ζ ω ή μ ε α κ ρ ι ά α π ό τ ο Θ ε ό ?

βουμε από τη ζωή τα μαθήματα που πρέ-

σκευτικοί φονταμεταλισμοί των καιρών

φές της είναι γεμάτες από Θεία πνοή» 3.

πει για να εξελιχθούμε. Η ελεύθερη βού-

μας. Ο Χάξλεϋ αναφέρει πως «αν η πί-

Χρειάζεται ένας νέος μυστικισμός

ληση είναι ουσιαστικά ένα «θείο δώρο»

στη οριστεί ως μια πεποίθηση που βρί-

που θα οδηγήσει τον κόσμο στο να αντι-

που μας επιτρέπει να επιλέξουμε ακόμα

σκεται πέρα από την αποδειξιμότητα,

λαμβάνεται την ύπαρξη της θεότητας με

και το κακό χάριν της εξέλιξης. Ακόμα

τότε τόσο οι θρησκείες όσο και ο αθεϊ-

φυσικό τρόπο. Εν τέλει, πράγματι είναι

και το φυσικό κακό (φυσικές καταστρο-

σμός αποτελούν μορφές πίστης».

ο Θεός άμεσα συσχετισμένος με το νό-

φές κλπ) μπορεί να εξηγηθεί με το Νόμο

Η εσωτερική φιλοσοφία γεφυρώνει

ημα της ζωής. Κάθε δρόμος αυτοπραγ-

του Κάρμα, αλλά και με το ρητό του

το χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ

μάτωσης οδηγεί στη σοφία και τη γαλή-

Βούδα που λέει ότι «ο πόνος είναι φορέ-

της δογματικής θρησκείας και της άθε-

νη, οδηγεί στο Θεό. Ο Λέο Μπουσκάλια

ας συνείδησης».

ης επιστήμης, θεωρώντας πως πίστη και

συνδυάζει τον Θεό με τη καθημερινή

Όσον αφορά, τέλος, το επιχείρημα

λογική, διαίσθηση και συλλογισμός, εί-

ζωή πιστεύοντας πως «το ταλέντο σου

που θέλει την αλήθεια της μιας θρησκεί-

ναι εξίσου χρήσιμα εργαλεία για τον άν-

είναι το δώρο του Θεού σε σένα. Τι θα

ας να αναιρεί την αλήθεια της άλλης, η

θρωπο αναζητητή. Ο φιλόσοφος έχει και

κάνεις με αυτό είναι το δικό σου δώρο

μεγάλη δασκάλα του εσωτερισμού, Έλε-

χρειάζεται να χρησιμοποιεί τόσο το αρι-

προς τον Θεό».

να Μπλαβάτσκυ, έδωσε την απάντηση

στερό (λογική, ανάλυση κλπ) όσο και το

εδώ και πολλά χρόνια, όταν ίδρυσε το

δεξί ημισφαίριο (φαντασία, διαίσθηση

1875 τη Θεοσοφική Εταιρεία, με σύνθη-

κλπ) του εγκεφάλου του, χρειάζεται να

μα: «Καμία θρησκεία ανώτερη από την

στοχεύει στη σύνθετη λειτουργία του.

Αλήθεια»…

Προς έναν Νέο Μυστικισμό

Ενάντια στον φανατισμό κάθε
είδους

διάφορα ονόματα και τις διάφορες ερ-

Την εποχή του διαφωτισμού, ο Βολ-

μηνείες που κατά καιρούς του δίνονται

ταίρος θεωρούσε πως «ο θεσμός της

από τα διάφορα δόγματα. Δεν έχει ση-

θρησκείας υπάρχει μόνο για να διατηρεί

μασία αν θα ονομαστεί Γιάχβε ή Αλλάχ,

την ανθρωπότητα σε τάξη και να κάνει

Ταό, φυσικός νόμος ή μαθηματικός τύ-

τους ανθρώπους να διεκδικούν την εύ-

πος. Δεν αποτελεί ιδιοκτησία κάποιων.

νοια του Θεού με την αρετή τους. Οτι-

Μπορούμε να γνωρίσουμε τον Δημι-

δήποτε σε μια θρησκεία δεν εκπληρώνει

ουργό, παρατηρώντας το σύμπαν, δη-

αυτόν τον στόχο πρέπει να θεωρείται

λαδή τη δημιουργία Του. «Όταν η ψυχή

ξένο ή επικίνδυνο».

είναι ξύπνια, αισθάνεται το Θεό παντού,

Ο Θεός είναι πάνω και πέρα από τα

Οι ιδεαλιστές φιλόσοφοι απανταχού

μέσα στα πάντα. Βλέπει τη Θεία Σκέψη

της Γης εναντιώνονται σε κάθε είδους

στην αρμονία των γεωμετρικών δομών

φανατισμό και δογματισμό, ξεπερνώ-

των κρυστάλλων, των νιφάδων του χιο-

ντας ψευτοδιλήμματα όπως το «πίστη

νιού, των αλυσίδων του DNA. Νιώθει

ή λογική». Ο αθεϊσμός δεν παύει ουσι-

την παρουσία του Θεού μέσα στα μα-

αστικά να αποτελεί μια άλλη μορφή πί-

θηματικώς δομημένα πέταλα του λου-

στης, μια άλλη μορφή δόγματος. Η πί-

λουδιού, στις σπείρες των κοχυλιών,

στη στην ανυπαρξία των θεών είναι και

στο ρυθμό των κυμάτων της θάλασσας,

αυτό με τη σειρά του άλλο ένα δόγμα,

στην αρμονία των πλανητικών αποστά-

τόσο αβάσιμο και τυφλό όσο οι θρη-

σεων. Η ίδια η ζωή και οι χιλιάδες μορ-
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ΕΝΑΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΘΕΟ

ρίζεις το περιβάλλον γύρω σου και να
προσαρμόζεσαι σε αυτό. Πες μου παιδί
μου, έχεις δει ποτέ τον Θεό;
Φοιτ.: Όχι, κύριε.
Καθ.: Έχεις ποτέ αγγίξει το Θεό; Έχεις
ποτέ γευτεί το Θεό, μυρίσει το Θεό; Και
τέλος πάντων, έχεις ποτέ αντιληφθεί με
κάποια από τις αισθήσεις σου το Θεό;
Φοιτ..: ...Όχι, κύριε. Φοβάμαι πως όχι.
Καθ.: Και παρόλα αυτά πιστεύεις ακόμα
σε Αυτόν;
Φοιτ.: Ναι.
Καθ.: Σύμφωνα με εμπειρικό, ελεγχό-

Έ

μενο και με δυνατότητα μελέτης των
αποτελεσμάτων ενός φαινομένου πρω-

νας άθεος καθηγητής της

δεν είναι; Ας ξαναρχίσουμε νεαρέ μου.

τόκολλο, η επιστήμη υποστηρίζει ότι ο

φιλοσοφίας συζητά με έναν

Είναι καλός ο Θεός;

Θεός δεν υπάρχει. Τι έχεις να απαντή-

φοιτητή του στο αμφιθέα-

Φοιτ.: Ναι.

σεις σε αυτό, παιδί μου;

τρο του πανεπιστημίου, για

Καθ.: Είναι καλός ο διάβολος;

Φοιτ.: Τίποτα. Εγώ έχω μόνο την πίστη

την σχέση μεταξύ...επιστήμης και πίστης

Φοιτ.: Όχι.

μου.

στον Θεό.

Καθ.: Ποιος δημιούργησε τον διάβολο;

Καθ.: Ναι, η πίστη. Και αυτό είναι το

Φοιτ.: ο.. .. Θεός..

πρόβλημα της επιστήμης.

και εξάγετε ο καθένας τα συμπεράσμα-

Καθ.: Σωστά.. Πες μου παιδί μου, υπάρ-

Φοιτ: Κύριε καθηγητά, υπάρχει κάτι

τά του!

χει κακό σ’ αυτόν τον κόσμο;

που το ονομάζουμε θερμότητα;

Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον

Φοιτ.: Ναι.

Καθ.: Ναι.

Θεό;

Καθ.: Το κακό βρίσκεται παντού, έτσι

Φοιτ.: Και υπάρχει κάτι που το ονομά-

Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε.

δεν είναι; Και ο Θεός έπλασε τα πάντα,

ζουμε κρύο;

Καθ.: Είναι καλός ο Θεός;

σωστά;

Καθ.: Ναι.

Φοιτ.: Φυσικά.

Φοιτ.: Ναι.

Φοιτ.: Όχι, κύριε. Δεν υπάρχει. Μπορεί

Καθ.: Είναι ο......

Καθ.: Άρα λοιπόν ποιος δημιούργησε

να έχεις μεγάλη θερμότητα, ακόμα πε-

Θεός παντοδύναμος;

το κακό;

ρισσότερη θερμότητα, υπερθερμότητα,

Φοιτ.: Ναι

Φοιτ.: ...

καύσωνα, λίγη θερμότητα ή καθόλου

Καθ.: Ο αδερφός μου πέθανε από καρ-

Καθ.: Υπάρχουν αρρώστιες; Ανηθικότη-

θερμότητα. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα

κίνο παρότι παρακαλούσε τον Θεό

τα; Μίσος; Ασχήμια; Όλα αυτά τα τρο-

που να ονομάζεται κρύο. Μπορεί να

να τον γιατρέψει και προσευχόταν σε

μερά στοιχεία υπάρχουν σ’ αυτόν τον

χτυπήσουμε 458 βαθμούς υπό το μη-

Αυτόν. Οι περισσότεροι από εμάς θα

κόσμο, έτσι δεν είναι;

δέν, που σημαίνει καθόλου θερμότητα,

προσπαθούσαν να βοηθήσουν αυτούς

Φοιτ.: Μάλιστα.

αλλά δεν μπορούμε να πάμε πιο κάτω

που έχουν την ανάγκη τους. Πού είναι η

Καθ..: Λοιπόν, ποιος τα δημιούργησε;

από αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα που να

καλοσύνη του Θεού λοιπόν;

Φοιτ.: ...

ονομάζεται «κρύο». «Κρύο» είναι μόνο

Φοιτ.: ..

Καθ.: Η επιστήμη λέει ότι χρησιμοποι-

μια λέξη, που χρησιμοποιούμε για να

Καθ.: Δεν μπορείς να απαντήσεις, έτσι

είς τις 5 αισθήσεις σου για να αναγνω-

περιγράψουμε την απουσία θερμότη-

Διαβάστε με προσοχή τον διάλογο

τας. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε το κρύο. Η θερμότητα είναι

να υπάρξει αυτόνομος. Ο θάνατος δεν είναι το αντίθετο της

ενέργεια. Το κρύο δεν είναι το αντίθετο της θερμότητας, κύ-

ζωής: είναι απλά η απουσία της. Τώρα πείτε μου κάτι, κύριε

ριε, είναι απλά η απουσία της. Στην αίθουσα επικρατεί σιγή...

καθηγητά. Διδάσκετε στους φοιτητές σας ότι εξελίχτηκαν από

Φοιτ.: Σκεφτείτε το σκοτάδι, καθηγητά. Υπάρχει κάτι που να

μια μαϊμού;

ονομάζουμε σκοτάδι;

Καθ.: Εάν αναφέρεσαι στην φυσική εξελικτική πορεία, τότε

Καθ.: Ναι, τι είναι η νύχτα αν δεν υπάρχει σκοτάδι;

ναι, και βέβαια.

Φοιτ.: Κάνετε και πάλι λάθος, κύριε καθηγητά. Το «σκοτάδι»

Φοιτ.: Έχετε ποτέ παρακολουθήσει με τα μάτια σας την εξέλι-

είναι η απουσία κάποιου άλλου παράγοντα. Μπορεί να έχεις

ξη;

λιγοστό φως, κανονικό φως, λαμπερό φως, εκτυφλωτικό φως.

Καθ.: ..

Αλλά, όταν δεν έχεις φως, δεν έχεις τίποτα και αυτό το ονομά-

Φοιτ.: Εφόσον κανένας δεν παρακολούθησε ποτέ την διαδι-

ζουμε σκοτάδι, έτσι δεν είναι; Στην πραγματικό-

κασία εξέλιξης επιτόπου και κανένας δεν
μπορεί να αποδείξει ότι αυτή η δια-

τητα το σκοτάδι απλά δεν υπάρχει.

δικασία δεν σταματά ποτέ, τότε

Αν υπήρχε, θα μπορούσες

διδάσκεται την προσωπική

να κάνεις το σκοτάδι

σας άποψη επί του θέμα-

σκοτεινότερο.

τος. Τότε μήπως δεν

Καθ.: Πού θέλεις
να καταλή-

είστε επιστήμονας,

ξεις με όλα

αλλά απλά ένας

αυτά, νεαρέ

κήρυκας;

μου;

Καθ.: ..

Φοιτ.: Κύριε,

Φοιτ.(προς την

θέλω να κα-

τάξη): Υπάρχει

ταλήξω ότι η

κάποιος στην

φιλοσοφική

τάξη που να έχει

σας σκέψη

δει τον εγκέφαλο

είναι ελαττω-

του κ. καθηγητή;
Που να έχει ακούσει

ματική...

ή νιώσει ή ακουμπήσει

Καθ..: Ελατ-

ή μυρίσει τον εγκέφαλο

τωματική; Μή-

του κ. καθηγητή; Κανένας.

πως μπορείς να μου

Άρα σύμφωνα με τους κανόνες του

εξηγήσεις γιατί;
Φοιτ.: Κύριε καθηγητά, σκέφτεστε μέσα στα

εμπειρικού, ελεγχόμενου και με δυνατότητα

όρια της δυαδικότητας. Υποστηρίζετε ότι υπάρχει η ζωή και

προβολής πρωτόκολλου, η επιστήμη μπορεί να ισχυριστεί ότι

μετά υπάρχει και ο θάνατος, ένας καλός Θεός και ένας κακός

δεν έχετε εγκέφαλο, κύριε. Και αφού είναι έτσι τα πράγματα,

Θεός. Βλέπετε την έννοια του Θεού σαν κάτι τελικό, κάτι που

τότε, με όλο τον σεβασμό, πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε

μπορεί να μετρηθεί. Κύριε καθηγητά, η επιστήμη δεν μπορεί

αυτά που διδάσκετε, κύριε;

να εξηγήσει ούτε κάτι τόσο απλό όπως την σκέψη. Χρησιμο-

Καθ.: Μου φαίνεται ότι απλά θα πρέπει να στηριχτείς στην πί-

ποιεί την ηλεκτρική και μαγνητική ενέργεια, αλλά δεν έχει

στη σου, παιδί μου.

δει ποτέ, πόσο μάλλον να καταλάβει απόλυτα, αυτήν την

Φοιτ.: Αυτό είναι, κύριε.. Ο σύνδεσμος μεταξύ του ανθρώπου

ενέργεια. Το να βλέπεις το θάνατο σαν το αντίθετο της ζωής

και του Θεού είναι η ΠΙΣΤΗ. Αυτή είναι που κινεί τα πράγμα-

είναι σαν να αγνοείς το γεγονός ότι ο θάνατος δεν μπορεί

τα και τα κρατάει ζωντανά..
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Τζόζεφ Κάμπελ: «Πρωτόγονη Μυθολογία» Σειρά «Οι Μάσκες του
Θεού» Α και Β΄ Τόμος της Τετραλογίας.
Στο πρώτο έργο της τετραλογίας, η «Πρωτόγονη Μυθολογία», στην
οποία διερευνούνται τα κοινά στοιχεία της ιερατικής πόλης-κράτους, του

βιβλιο
παρου

σιαση

θυσιασμένου βασιλιά, του έρωτα, της καθόδου στον κάτω κόσμο και της
θριαμβευτικής επιστροφής, στην επικράτεια των εξελιγμένων πολιτισμών
της Πρωτονεολιθικής, της Μέσης και της Ύστερης Νεολιθικής Εποχής.
Επίσης, η μυθική εικόνα αναδεικνύεται σαν έμφυτος μηχανισμός αποδέσμευσης σημειακών ερεθισμάτων, γεγονός που προσδίδει στη μυθολογία
το χαρακτηριστικό μιας νέας, υγιούς και δυναμικής επιστήμης. Στον Β
τόμο, που αποτελεί συνέχεια και ολοκλήρωση της Πρωτόγονης Μυθολογίας παρατίθεται η μυθολογία των πρωτόγονων κυνηγών και γίνεται μια
προσπάθεια διαγραμματικής παρουσίασης της αρχαιολογίας του μύθου. Η

όλη μελέτη κλείνει με ένα συμπερασματικό κεφάλαιο για τη λειτουργικότητα του μύθου και τη σχέση του με
την ανθρώπινη εξέλιξη των Θεών του Ολύμπου.
Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ιάμβλιχος Νοταρά 27ΤΚ 10683, Εξάρχεια Αθήνα
Tηλέφωνο: (210) 3807828 Fax {210) 3807435

Κανακάρης Νίκος: «ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» Όταν οι μύθοι δημιουργούν τον κόσμο
Όλοι οι άνθρωποι έστρεψαν κάποια στιγμή, γεμάτοι δέος, το βλέμμα τους στον έναστρο ουρανό κι
αναρωτήθηκαν: Πώς δημιουργήθηκε το Σύμπαν, η Γη, η ζωή και ο άνθρωπος; Ποιος ή ποιοι ήταν αυτοί που
δημιούργησαν τον κόσμο; Θα μπορούσαμε ίσως να αντιμετωπίσουμε τη δημιουργία του κόσμου ως ένα
πείραμα, που έγινε πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Ωστόσο αυτός που το εκτέλεσε δεν άφησε στοιχεία
για το τι ακριβώς έκανε ή ποιο σκοπό εξυπηρετούσε. Έτσι ο άνθρωπος άρχισε να κατασκευάζει μύθους,
προσπαθώντας να αφηγηθεί τη δική του εκδοχή για τη δημιουργία. [. . .] Το βιβλίο αυτό επιχειρεί ένα ταξίδι
στην παγκόσμια μυθολογία, εξερευνώντας τις αναρίθμητες αφηγήσεις της. Πρόκειται για μια μοναδική συλλογή μύθων δημιουργίας, σχεδόν από κάθε γωνιά του πλανήτη μας, που υφαίνουν τα αιώνια ερωτήματα του
ανθρώπου για την προέλευσή του. .
Marija Gimbutas: « Η επιστροφή της Μεγάλης θεάς»
«Επιστροφή της Μεγάλης Θεάς» είναι ένα από τα συναρπαστικότερα αλλά και, από θεωρητικής άποψης, πιο τεκμηριωμένα ταξίδια στις μέχρι πρότινος χαμένες ρίζες του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Το βιβλίο
αυτό της Marija Gimbutas είναι άλλη μια πλούσια συμβολή στη μελέτη της λαογραφίας και της αρχαίας
μυθολογίας που ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο στη σύγχρονη αρχαιολογική αναζήτηση και ανατρέπει,
με τρόπο ριζοσπαστικό, πολλά από τα ισχύοντα επιστημονικά δεδομένα. Δεδομένα που έχουν ιδιαίτερη
σημασία για την προϊστορία των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στον Ευρωπαϊκό χώρο και τη σχέση μας
μαζί τους.
Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Αρχέτυπο Χρυσ. Σμύρνης 854622 Θεσσαλονίκη Τηλ. +30 2310
429200 Fax. +30 2310 429205 Email: info@archetypo.com.gr

41

Οκτώβριο ς - Νοέμβριο ς - Δεκέμβριο ς 2017

ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ...
Κείμενο: Vetus Verbus, vetus.verbus@filosofikilithos.websitewebsite

A

απαντήσεις

έται τα γράμματα, τις συλλαβές, τους

μη αναγκαζόμαστε να θεολογήσουμε,

σε μια αρχέγονη απορία,

ήχους, τα ερεθίσματα της ακοής και της

εφόσον θα μιλήσουμε περί Θεού και ας

τόσο παλιά, που φτάνει

όρασης, επειδή τελικά η φύση αγαπά

μην ξεχνάμε πως στην αρχαιότητα θεο-

στα μύχια της ψυχής, της

τόσο να κρύβεται όσο και να φανερώ-

λόγοι καλούνταν οι παλιοί ποιητές σαν

ζωής και της ανάμνησης. Η απορία είναι

νεται σε αυτόν που στέκεται εκστατικός

τον Όμηρο, τον Ησίοδο, τον Ορφέα

η λέξη Θεός και η πορεία προς τη λύση

απέναντί της, απέναντι στον ίδιο τον

αλλά και οι παλιοί φιλόσοφοι, όπως ο

του αινίγματος δεν είναι παρά η ίδια

Θεό, που η φύση δεν είναι παρά η πνοή

Αναξαγόρας, που η κοσμογονία τους

λέξη, που όσα κρύβει άλλα τόσα αποκα-

του, η ανάσα του, η ρίζα και ο καρπός σε

συναντούσε τη θεογονία των ποιητών ή

λύπτει σε αυτόν που ξέρει να ρωτά, που

αυτήν την αρχή δίχως τέλος...

και την περί της θείας φύσεως ασχολία

ναζητούμε

ξέρει να θυμάται, που ξέρει να εμπιστευ-

Η αλήθεια είναι, πως θέλοντας και

των προφητών ή των μάντεων, γνωστοί
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ως τέτοιοι και αξιομνημόνευτοι οι των

όσιος, καθώς και αφ-οσίωση.

τουν θεσμούς και θεμελιώνουν τη λει-

Δελφών θεολόγοι του πανίερου μαντεί-

Συνεπώς η λέξη θεός, όπως συνο-

τουργία και τους νόμους μεταξύ των αν-

ου. Ας μην λησμονούμε πως στα αρχαία

μολογούν Πλάτωνας, Ηρόδοτος και

θρώπων και της δημιουργίας εν γένει.

θέατρα υπήρχε το λεγόμενο «θεολογεί-

Πλούταρχος, είναι σύνθεση παρατήρη-

Άλλωστε στην θεογονία κατά τον Ηρό-

ον», υπεράνω της σκηνής, από όπου πα-

σης (θάω), εγρήγορσης (θέω), φροντί-

δοτο οι πρώτοι κάτοικοι των ορέων, οι

ρουσιάζονταν οι θεοί, για να σημάνουν

δας και θεμελίωσης, θέσης, κτίσης (θε-

αρχάνθρωποι, αποκαλούνται θεοί και

μια λύση, μια γνώση, μια αποκάλυψη και

ωρώ, θέτω, τήθιμι).

η λέξη θεός είναι συνώνυμο της λέξης

να γεφυρώσουν όλο και περισσότερο το

Πιο συγκεκριμένα η λέξη Θεός προ-

στιανισμό). Είναι αυτοί που θα γίνουν οι

κύπτει:

χάσμα μεταξύ θεών και ανθρώπων.

άνθρωπος (βλ. Κατ’ εικόνα στον χρι-

Σε όλα τα παραπάνω το ετυμολογι-

1. Εκ του θέω εφόσον θοός είναι ο

επιχθόνιοι, οι επί της γης φύλακες των

κό κλειδί ερμηνείας μοιάζει το πιο κα-

ταχύς, οξύς, ευκίνητος, δραστήριος ή

θνητών ανθρώπων, σε αυτήν την αρχέ-

τάλληλο, για να ανοίξει την πόρτα του

στην πιο ενεργητική του μορφή αυτός

γονη ιεραρχική αλυσίδα θείων οντοτή-

θείου και να τελέσει τα «Θυρανοίξια»

που ωθεί, παροτρύνει σε κίνηση «τρέ-

των και μη. «Διός αγαθοί φύλακες θνη-

στο τρίπτυχο γλώσσα -μαγεία - τελε-

χα, σπεύσε, σπρώξε, κάνε να κινηθούν».

τών ανθρώπων...» (Έργα και Ημέραι

τουργία. Συνεπώς ας αφήσουμε τους με-

θεώ - ωθέω - ωθώ - θεός

– Ησίοδος). Από τους θεούς στους ου-

γάλους φιλοσόφους και ποιητές να μι-

Οι λέξεις αγαθός και βοήθεια εί-

ρανίωνες, από τους ουρανίωνες στους

λήσουν, για να ξετυλίξουν το κουβάρι

ναι συνώνυμα του Θεού. Ο Θεός είναι

διογενείς, από τους διογενείς στους

της γνώσης.

αγαθός. Ο άγαν θέων, ο πολύ ταχύς που

ήρωες και από αυτούς στους βασιλείς

στέργει προς βοήθεια, όταν κάποιος

καταλήγει η πορεία όσων γεφυρώνουν

«Επειδή έβλεπαν ότι όλα αυτά εκι-

βοά, επικαλείται την ευεργετική ταχύ-

το χάσμα μεταξύ των κόσμων.

νούντο (οι ουράνιες αρχές-σώματα) πά-

τητά του (αγαθός =άγαν +θέω, βοήθεια

ντοτε με ταχύτητα κι ότι πάντοτε έτρε-

= βοή +θέω)

Υπενθυμίζουμε πως το θάω, που
προαναφέραμε, επίσης σημαίνει θηλάζω

2. Εκ του θάω = βλέπω, εξ ου θάο-

και θάλλω, δηλαδή αυξάνομαι ακμάζω,

μαι - θεάομαι, θεωρώ, από όπου προέ-

εξελίσσομαι τείνοντας προς τον ουρά-

Πλάτων, Κρατύλος

κυψαν και οι συγγενείς λέξεις με τη θεία

νιο θόλο που σκέπει υπέρ ημών.

«Από το θεώμαι και θέω… Θεός λέ-

δραστηριότητα: θεά-ομαι, θέα, θεωρός,

4. Εκ του θύω = μαίνομαι ορμάω,

γεται διά το ότι θεάται, θεωρεί τα πά-

θαύμα, αφού ο παντεπόπτης οφθαλμός

φυσομανώ, θυσιάζω. Εξ ου θυμός, θυ-

ντα»

θεάται και θεωρεί - επιστατεί επί πά-

σία, θυμίαμα, θύελλα που σχετίζονται

ντων.

άμεσα με την παρουσία και την επι-

χαν, από αυτήν την ονομασία του θέω
(=τρέχω), θεούς τους ονόμασαν»

Πλούταρχος, Περί Ίσιδος και Οσίριδος
«…θεούς δε προσωνόμασαν …ότι
κόσμω θέντες τα πάντα...»
Ηρόδοτος, Θεογονία

Αξιοσημείωτο είναι πως το ρήμα θε-

κοινωνία με το θείο στοιχείο, αφού ως

άομαι σχηματίζει την προστακτική ως

γνωστό ο θεός φανερώνεται στη θύελ-

θεώ, υπό την έννοια του κοίτα, δες, επό-

λα και μέσα από αστροπόβροντα που

πτευσε. εξέτασε, ατένισε, επιθεώρησε.

δηλώνουν τη θεϊκή παντοδυναμία. Στη

Ο θεός ορά, θεωρεί και φροντίζει
(ώρα = φροντίδα).

θύελλας με τους καπνούς, τα τύμπανα,

Θεός, Θιός ή Σιός (Βοιωτ. - Δωρικά). Σιός εκ του σεύω = κινούμαι, σπεύδω

τις κραυγές που γεφυρώνουν το χάσμα
«Θεωρείν από του θεού την προσηγορίαν έλαβον»
Πλούταρχος

προσθήκη του μετέπειτα απολεσθέντος

3. Εκ του θέτω - τίθημι, αφού αυτοί

δίγαμμα. Θέ(f)ω - σεfω - σεύω. Εξ ου και

είναι που θέτουν και διευ-θετούν, θέ-
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με τη θεότητα, όπως ο καπνός του θυμιάματος που κατευθύνεται ευθέως προς

Προφανώς εκ του θέω με την αρχική
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θυσία έχουμε αναπαράσταση σκηνικού

τον θεό. Θύω = ορμώ, ευθέως (ιθύς =
ευθύς) προς το θείο.
5. Από τη λέξη θεός προέρχεται το

θείον (θέειον Ομηρικά) που σημαίνει
θειάφι, καπνός από θειάφι και σύμφωνα με Ομηρικές δοξασίες, η πτώση κεραυνού απελευθέρωνε μια οσμή θειαφιού, επιβεβαίωση της θεϊκής δύναμης
και παρουσίας, παραπέμποντας ξανά
στο ρήμα θύω και τη θύελλα, κυρίαρχο
στοιχείο της οποίας είναι η καπνισμένη
ατμόσφαιρα εν μέσω κεραυνών.
Από το ρήμα θύω προκύπτει το μεθύω, μεθώ και η κατάσταση του ενθουσιασμού, (ένθους = ενθουσιασμός) από
τις πνοές των ανέμων, τους καπνούς της
θυσίας, των κεραυνών και της γενικότερες εκφάνσεις της φύσης σε κατάσταση
κοσμικής μέθης, έμπνευσης ή και θεϊκής οργής. Υπενθυμίζουμε ότι καπνός,
ψυχή και πνεύμα σχετίζονται άμεσα,
εφόσον το καπνός προκύπτει από το κάπυς = πνεύμα, ψυχή, επιβεβαιώνοντας
πλήρως τα παραπάνω.
Όταν μιλάμε για θεοφάνεια αναφερόμαστε στη θεία αποκάλυψη, στη φανέρωση μιας όψης του θείου εν γένει. Η
λέξη προκύπτει από σύνθεση του θεός
και του ρήματος φαίνω, φανώ που σημαίνει φανερώνω, αποκαλύπτω. Εξ ου
και ιεροφάντης, ο φαίνων, ο αποκαλύπτων τα ιερά. Επίθετο του Απόλλων
ήταν το Φαναίος, που δήλωνε αυτόν
που φανέρωνε, σήμαινε ως λοξίας τους
χρησμούς του μέλλοντος. Από το φαίνω
στη λατινική γεννήθηκαν λέξεις όπως
fanum, που δηλώνει το ιερό, ως ο χώρος που αναφύονται και αναφαίνονται
τα ιερά σημεία. Άλλωστε fanal είναι ο
φάρος, fanion (γαλλ.) η σημαία που
φανερώνει τα ιερά σύμβολα και εξ αυτών όλων γεννήθηκε και η λέξη φανατισμός, ως η εμμονή σε συγκεκριμένες
εκφάνσεις πρωτίστως του θείου.

Όπως ήδη αναφέρθηκε το φαίνω
έχει άμεση σχέση με το φύω, αφού για
να φανεί κάτι, θα πρέπει πρώτα να φυτευτεί ως σπόρος στην αντίστοιχη μήτρα, από όπου και θα εμφανιστεί ως
αποτέλεσμα της εν λόγω κυοφορίας.
Στα λατινικά αυτό προκύπτει από τον
αλληλοσυσχετισμό των fano (=ιερώ)
και feo (= φύω), καθώς και των fanum
(=ιερό) και foenum (= χόρτος, λιβάδι),
εκεί όπου αναφύεται το χόρτον… foin
(λατινιστί), η ιερή βοτάνη, το στάχυ της
αιώνιας ζωής και ανάστασης.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Έλλην Λόγος- πώς η Ελληνική γονιμοποίησε τον
παγκόσμιο Λόγο, Άννα Τζιροπούλου Ευσταθίου, Εκδ.
Γεωργιάδη
• Ο εν τη λέξει λόγος, όπως πάνω
• Το παράδειγμα, Αλέξανδρος Τζένος / Εκδ. Παπαζήση
• Γένεση & οργάνωση της γλώσσας και της σκέψης
των Ελλήνων, (Μελετώντας την Ελληνική γλώσσα
πλαισιωμένη από τις άλλες Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες)
• Αλέξανδρος Τζένος, Εκδ. Τροχαλία
• Ιστορικό λεξικό Ελληνικών επωνύμων, Δ.Βαγιακάκος, Εκδ. Οργ. Πάπυρος
• Αναγνώριση του ανθρώπου μέσα από το δίκαιο και
τη γλώσσα, Α.Τζένος, Εκδ.Τροχαλία

• Ιστορία γενέσεως της Ελληνικής γλώσσας, Ηλ.
Τσατσόμοιρος, Εκδ. Δαυλός
• Υδατική Λεξιγραφία, Στ. Δωρικού – Κ.Χατζηγιαννάκη, Εκδ. Ελεύθερη Σκέψις
• Ελληνική γλωσσογένεσις, Κώστα Δούκα, Εκδ.
Ελεύθερη σκέψις
• Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της Ελληνικής
Γλώσσας, LIDDELL & SCOTT, Εκδ. Πελεκάνος
• Λεξικό Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας,
Β.Π.Βλάχου, Εκδ. Gutenberg
• Νέον Επίτομο λεξικό της Ελληνικής Γλώσσης,
Δ.Δημητράκου, Εκδ.Γιοβάνη
• Βασικό Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής, Γ. Μαρκαντωνάτος-Θ. Μοσχόπουλος-Ε. Χωραφάς, Εκδ.
GUTENBRG
• Κρατύλος, Πλάτων, Εκδ. Φέξη
• Επιστολαί και όροι, Πλάτων, Εκδ. Φέξη
• Λεξικόν Λατινοελληνικόν, Στεφ.Κουμανούδη, Εκδ.
Γρηγόρη
• Concordia – Οι ρίζες της Ευρωπαϊκής σκέψης,
S.Hill, Εκδ. Εκάτη
• Η γλώσσα των Ελλήνων είναι η γλώσσα που ομιλεί
η φύση, Γιάννης Χ. Πρινιανάκης, Εκδ. Παπαζήση
• Γλώσσα Ελληνική, η γλώσσα των γλωσσών, όπως
πάνω
• Τραγωδία- Αριστοτελική Κάθαρσις, Α.Τζ. Ευσταθίου, Εκδ. Γεωργιάδη
• Θέλεις να μάθεις, ρώτησε τις λέξεις, Ιάσων Ευαγγέλου, Εκδ. Δωδώνη
• Ετυμολογικές & σημασιολογικές ανιχνεύσεις, Απ.
Μ. Τζαφερόπουλος, Εκδ.Γεωργιάδη
• Πελασγική Ελλάς – Οι Προέλληνες, Ν.Π.Ελευθεριάδου, Εκδ. Δαμιανός
• Από την κοσμογονία στη γλωσσογονία. Μια συνζήτηση», Γ.Μπαμπινιώτης – Δ.Νανόπουλος, Εκδ.
Καστανιώτη
• Ο Εκκλησιασμός του Ελληνισμού, Μ.Μπέγζος, Εκδ.
Γρηγόρη
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ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ
Είμαι επιφυλακτική προς
εκείνους που γνωρίζουν
πολύ καλά τι θέλει ο θεός,
γιατί παρατηρώ πως συμπίπτει πάντα με τις δικές
τους επιθυμίες.
Susan Anthony

Υπάρχουν ορισμένοι τρόποι να λατρεύεις τον Θεό που
ισοδυναμούν με βλασφημία. Υπάρχουν τρόποι να αρνείσαι το Θεό, που ισοδυναμούν με λατρεία.
André Gide

Ο Θεός δεν έχει θρησκεία.
Γκάντι

Λένε ότι ο Θεός είναι παντού,
αλλά πάντα Τον σκεφτόμαστε σαν
κάτι απόμακρο.
Emily Dickinson

Οι άνθρωποι μπορεί να καυγαδίσουν για τη θρησκεία τους,
να γράψουν ή να πολεμήσουν
γι’ αυτήν. Μπορεί να κάνουν
τα πάντα εκτός από το να
ζήσουν σύμφωνα με αυτήν.
Charles Caleb Colton

Κυκλοφορεί η φήμη ότι έχω βρει τον Θεό. Νομίζω
πως αυτό είναι απίθανο, επειδή δυσκολεύομαι
να βρω τα κλειδιά μου και υπάρχουν εμπειρικά
στοιχεία ότι αυτά υπάρχουν.
Terry Pratchett

Η θρησκεία μου είναι πολύ απλή. Η
θρησκεία μου είναι η καλοσύνη.
Δαλάι Λάμα

Η αντίληψή μας για τον Θεό δείχνει περισσότερα για εμάς παρά για
Αυτόν.
Thomas Merton

Κι αν ακόμα υπάρχει
Θεός, αμφιβάλλω ότι έχει
τη ματαιοδοξία να προσβάλλεται από αυτούς
που αμφισβητούν την
ύπαρξή Του.
Bertrand Russell

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ
«Είπα στη μυγδαλιά: «Αδερφή, μίλησέ μου για το Θεό». Και κείνη άνθισε»
(Υπάρχει Θεός; Νίκος Καζαντζάκης)
Ένας δρόμος, ένας μονάχα οδηγάει στο Θεό, ο ανήφορος.

ήξερες
ότι...

“ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟ”
Σκύβω απάνω στο μερμήγκι, θωρώ μέσα στο γυαλιστερό μαύρο μάτι του το πρόσωπο του Θεού.
“Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ”
Θεός είναι η ακατάλυτη δύναμη που μεταμορφώνει την ύλη σε πνέμα. Κάθε άνθρωπος έχει μέσα του ένα κομμάτι από το
θεϊκό αυτό στρόβιλο και γι’ αυτό κατορθώνει να μετουσιώνει το ψωμί και το νερό και το κρέας και να το κάνει στοχασμό και
πράξη.
“ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ”
Δεν είναι νερό δροσερό ο Θεός, όχι, δεν είναι νερό δροσερό, να το πιεις, να δροσερέψεις. Είναι φωτιά, και πρέπει να περπατάς απάνω της. Κι όχι μονάχα να περπατάς, παρά, κι αυτό ’ναι το πιο δύσκολο, παρά και να χορεύεις! Σίγουρα, ευτύς ως μπορέσεις να χορέψεις, η φωτιά γίνεται νερό δροσάτο, μα ώσπου να φτάσεις ως εκεί τι αγώνας, τι αγωνία, Θεέ μου!
“ΟΙ ΑΔΕΡΦΟΦΑΔΕΣ”
Ο άνθρωπος βιάζεται, ο Θεός δε βιάζεται.
“Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ”
Εύκολο να θυσιάσεις στο Θεό το τίποτα, δύσκολο να θυσιάσεις τα πάντα.
“Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ”
Δεν τον φοβάμαι το Θεό, αυτός καταλαβαίνει και συχωρνάει. Τους ανθρώπους φοβάμαι. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν και δε
συχωρνούν.
“ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΓΚΡΕΚΟ”
Όσο υπάρχουν παιδιά που πεινούν, Θεός δεν υπάρχει!
“ΟΙ ΑΔΕΡΦΟΦΑΔΕΣ”
Αν δε δει ο Θεός χέρι ανθρώπου, δε βάζει μήτε κι αυτός το δικό του.
“ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ”
Ο Θεός με προστατεύει όταν όλοι πνιγούν κι εγώ μονάχα γλιτώσω. Ο Θεός με προστατεύει κι όταν όλοι γλιτώσουν κι εγώ
μονάχα πνιγώ.
“Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ”
Ποιο ’ναι το χρέος μας; Να σου το πω εγώ, με λίγα λόγια: Αν είσαι λύκος, να τρως. Αν είσαι αρνί, να σε τρώνε! Κι αν ρωτάς
και για Θεό, αυτός είναι ο Μέγας Λύκος – αυτός δα τρώει αρνιά και λύκους συγκόκαλα!
“ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ”
«Αυτό θα πει ελευτερία! Ποιος είναι λεύτερος αν σε ρωτήσουν, φράτε Λεόνε,τι θαπεις; Αυτός που είναι σκλάβος του Θεού!
Ολες οι άλλες ελευτερίες είναισκλαβιές!». («Ο φτωχούλης του Θεού»)

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

		

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εισαγωγικό σεμινάριο Εσωτερικής Φιλοσοφίας και Εσωτερικής Ψυχολογίας • Ανοιχτές συ-

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

		

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

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

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

φικής • Εκδοτική δραστηριότητα βιβλίων εσωτερισμού και φιλοσοφίας • Αθλητική δραστη-

ριότητα: αθλητικοί αγώνες, τουρνουά, φιλοσοφικές πολεμικές τέχνες • Ομάδες ανάγνωσης και
ανταλλαγής βιβλίων (Booksharing – Booklab)

		

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Οικολογικές πρωτοβουλίες για τη φροντίδα πάρκων, δασών, παραλιών • Κοινωνικές πρωτοβουλίες στήριξης ευπαθών ομάδων και προσφοράς • Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και φυσικών καταστροφών • Σεμινάρια για την ανάπτυξη της εθελοντικής συνείδησης •
Δίκτυο ανταλλακτικής και εναλλακτικής οικονομίας • Ετήσια
Πανελλήνια Γιορτή Εθελοντισμού, με συμμετοχή τοπικών και
διεθνών εθελοντικών οργανισμών (Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού)
Αθήνα, 210 88 10 830
Ιλίσια, 210 7794368, 6987124197
Περιστέρι, 2130282657
Αιγάλεω, 698 185 8033
Νέα Σμύρνη, ......................................69 87 43 73 87
Θεσσαλονίκη (κέντρο), ...................................2310-285020
Λάρισα, 2410 254694
Ηράκλειο, 6981888493
Ρέθυμνο, 28310 52884
Χανιά, 2821023189
Ιωάννινα, 2651071780
Κέρκυρα, 6978457900
Πάτρα 2610006923 & What’s up 6980500044

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΑΛΧΗΜΕΙΑ
Μια φιλοσοφική και επιστημονική παράδοση που αναπτύχθηκε σε όλον σχεδόν τον κόσμο. Όλοι έχουν ακούσει για την προσπάθεια
μετάλλαξης του μολύβδου σε χρυσό και την
αναζήτηση του μυστικού της αθανασίας.
Πολλοί θεωρούν τους αλχημιστές ως
ονειροπόλους στην καλύτερη των περιπτώσεων και απατεώνες στην χειρότερη. Αυτό
όμως δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Στην αλχημεία
τέθηκαν οι βάσεις της σύγχρονης φυσικής και χημείας. Η μεγαλύτερη ίσως
επανάσταση στον χώρο της ψυχολογίας επετεύχθη με την εφαρμογή των
αλχημικών συμβολισμών και εννοιών
πάνω στον ανθρώπινο ψυχισμό, ενώ
δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την
επιρροή της στις διάφορες τέχνες.
Ας κάνουμε, λοιπόν, ένα σύντομο ταξίδι στον μυστηριώδη και
μαγικό κόσμο της αλχημείας!
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