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Λίγες φορές σταθήκαμε να σκεφτούμε από πού ερχόμαστε όταν γεννιόμαστε. Δεν πρόκειται εδώ για 
το θρησκευτικό ή φιλοσοφικό ζήτημα της προέλευσης των ψυχών. Πρόκειται για κάτι πιο απλό: αν 

φτάνουμε στη ζωή, είναι γιατί ερχόμαστε από κάποιο άλλο μέρος, όποιο και όπως κι αν είναι αυτό. 

Η ζωή και ο θάνατος είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: της Ζωής. Εμείς που βρισκόμαστε 

εδώ έχουμε έρθει από κάποιο μέρος και κατευθυνόμαστε σε κάποιο άλλο, όμως ποτέ δεν θα πάψουμε να υπάρ-

χουμε. Αυτό που οι άνθρωποι ονομάζουν ζωή είναι η εκδηλωμένη εμφάνιση στην ύλη μιας ψυχής σε αυτή τη 

γη. Κι αυτό που οι άνθρωποι ονομάζουν θάνατο είναι η ίδια η ψυχή που αποχωριζόμενη την ύλη δεν μπορεί να 

επιζήσει σε αυτόν τον κόσμο και κατευθύνεται σε άλλον.

Η γήινη ζωή είναι το βασίλειο της μορφής. Κι εδώ είναι που η Μάγια γίνεται δυνατή και σίγουρη. Αυτή παίζει 

με τη ζωή, αυτή παίζει με τις μορφές, τις διαφοροποιεί και τις προσαρμόζει, προκειμένου να πετύχει τον σκοπό 

της: περισσότερο υλική ζωή, περισσότερες μορφές, περισσότερη πολλαπλότητα.

Όταν εμφανίζονται οι μορφές στον κόσμο της Μάγια, παίρνουν μικρές αναλογίες. Είναι η άμυνα της ψευ-

δαίσθησης, για να προστατευθούν τα νεανικά σώματα. Κανείς δεν μπορεί να μη νιώσει συμπάθεια και τρυφε-

ρότητα μπροστά σε μια μικρή ζωή. Ένα μωρό, ένα μικρό ζωάκι, ένα μικρό φυτό που ανοίγει... όλα οδηγούν 

στη φροντίδα και στην αγάπη. Οι άνθρωποι έχουν μια αδυναμία όχι μόνο για τα μικρά τους παιδιά αλλά 

και για τα μικρά ζώα, όσο επικίνδυνα κι αν γίνουν αυτά αργότερα. Πρέπει να σώσουμε τη ζωή, όποιο κι 

αν είναι το τίμημα. Αυτές οι μορφές χρειάστηκαν πολλή προσπάθεια και υπομονή, για να καταστραφούν 

με ένα χτύπημα. 

Όταν οι μορφές περνούν κάποιο διάστημα ύπαρξης μέσα στον κόσμο της Μάγια, μπορούν πια να μην έχουν 

αξία από μόνες τους και τότε δεν ξυπνούν την τρυφερότητα αλλά τον ανταγωνισμό. Είναι η πάλη για την αυτο-

συντήρηση, όπου ο πιο ισχυρός τα καταφέρνει σε βάρος του πιο αδύναμου. Η αγάπη μπορεί να αμβλύνει αυτήν 

την πάλη όμως στην πραγματικότητα όλα είναι ζήτημα δύναμης, φυσικής, ψυχικής, νοητικής ή πνευματικής. Και 

πάντα κερδίζει ο πιο δυνατός σε οποιοδήποτε πεδίο. Οι αθλητικοί συναγωνισμοί, που τόσο διασκεδάζουν τους 

ανθρώπους, είναι ένα παιχνίδι, αντίγραφο ενός άλλου παιχνιδιού της Μάγια, που εφαρμόζεται στον αγώνα της 

καθημερινής ζωής.

Πριν παρακμάσουν και φθαρούν οι μορφές, οφείλουν να εκπληρώσουν το θεμελιώδες καθήκον που τους 

επιβάλλει η Μάγια: να συνεχίσουν να παράγουν μορφές. Με χίλια πέπλα και ψεύτικα επιχειρήματα η Μάγια θα 

κάνει να γνωρίσουν νέα σώματα την υλική ζωή και για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να απλοποιηθούν τα σώματα 

που ήδη υπάρχουν. Ο φυσικός εγωισμός των ζωντανών θα συντελούσε στο να μην αναπαράγονται ποτέ αυτοί, 

αν δεν υπήρχε το παιχνίδι της Μάγια, η απατηλή αίσθηση της ηδονής, η ψευδαίσθηση τού να νομίζει κανείς ότι 

αυτός είναι που παίρνει την απόφαση να αναπαραχθεί.

Και μετά έρχεται η παρακμή των μορφών. Είναι το τελικό στάδιο, αυτό που οι άνθρωποι ονομάζουν γεράματα. Τα 

παλιά πράγματα δεν εμπνέουν πια τρυφερότητα ούτε προκαλούν τον συναγωνισμό. Είναι ξερά και φθαρμένα στοιχεία 

που έχουν την ανάγκη να αντικατασταθούν. Είναι ένας καλός τρόπος για να αποχαιρετήσει κανείς τη ζωή, για να μην 

ερωτευτεί υπερβολικά τη λάμψη των μορφών. Η ψυχή από μόνη της αποζητά να απαλλαγεί από τη μεταμφίεση που χρη-

σιμοποίησε, για να αποκτήσει ξανά, σε άλλον ιδεώδη τόπο, την ελαφρότητα και τη γοητεία που δεν μπορούν να εκπεμ-

φθούν μέσα από ένα φθαρτό σώμα.

Η ίδια η Μάγια επιταχύνει τη διαδικασία με ένα είδος αβουλίας και ύπνου χωρίς όνειρα, όμως ποτέ δεν χάνει την 

ενέργεια, καθώς οι παλιές μορφές θα ανανεωθούν στα βάθη της γης ή στην εύθραυστη υφή της στάχτης. Τίποτα δεν χά-

νεται, όλα μετασχηματίζονται.

Η ζωή και ο θάνατος είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και δύο στιγμές ενός ατέλειωτου παιχνιδιού που επα-

ναλαμβάνει τις στιγμές του, παράγοντας εκείνο που οι άνθρωποι ονομάζουν κύκλους.

Όλη η φύση παίζει σε κύκλο: η μέρα και η νύχτα, ο ήλιος και το φεγγάρι, το καλοκαίρι και ο χειμώνας, ο ύπνος και η 

εγρήγορση, η παιδική ηλικία και τα γεράματα... Αν όλα γυρίζουν, αν όλα επιστρέφουν, αν τα ίδια δέντρα που ήταν ξερά, 

καλύπτονται στη συνέχεια με πρασινάδα και η ίδια θάλασσα, που ήταν ήρεμη και με σταθερή στάθμη, φουσκώνει με τα-

ραγμένα νερά, τότε γιατί εμείς οι άνθρωποι θα έπρεπε να ξεφύγουμε από αυτό το παιχνίδι;

Δεν υπάρχει τυχαίο. Υπάρχει ένα διαρκές παιχνίδι της Μάγια, που με βάση τον νόμο της αιτιότητας μάς ελκύει και 

μας υποχρεώνει να ολοκληρώνουμε την πορεία της ύπαρξής μας. Να ζούμε και να πεθαίνουμε στα τυφλά, παίζοντας με 

τη Μάγια... ή να ζούμε και να πεθαίνουμε γνωρίζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού... Αυτό είναι θέμα εξέλιξης.
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Μετά  από 35 
συνεχόμενα χρόνια 
έκδοσης του περιο-
δικού Νέα Ακρόπο-
λη  συνεχίζουμε να 
αναζητούμε τη φι-
λοσοφική λίθο…  

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

Το αλχημικό έργο 
βρίσκεται σε εξέλι-
ξη…
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Βρήκαν λέμβο 
για τη μεταφορά 
ψυχών σε 
αιγυπτιακό τάφο

Κατά την διάρκεια πρό-

σφατων ανασκαφών στα περίχωρα του Καΐρου, Τσέχοι Αιγυ-

πτιολόγοι ανακάλυψαν μια ταφική λέμβο 4.500 ετών. Η λέμ-

βος εντοπίστηκε στη βάση ενός αρχαίου αιγυπτιακού τάφου 

και πιστεύεται πως προοριζόταν για τη μεταφορά της ψυχής 

του ιδιοκτήτη στον ουρανό.

Πρόκειται για ασυνήθιστη και σημαντική ανακάλυψη, κα-

θώς ταφικές λέμβοι τέτοιου μεγέθους προορίζονταν συνήθως 

μόνο για την κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας-συνήθως τα 

μέλη της βασιλικής οικογένειας.  Η ταφική λέμβος έχει μήκος 

18 μέτρα και αν και εξαιρετικά εύθραυστη, είναι πολύ καλά δι-

ατηρημένη. Τα σχοινιά και οι πάσσαλοι παραμένουν άθικτα 

στη θέση τους. Ο ιδιοκτήτης όμως παραμένει άγνωστος…

Γιατί έχουν πεθάνει τόσοι διάσημοι το 
2016: Η επιστημονική εξήγηση

Η απάντηση που δίνει το BBC.

Πλέον φαντάζει απίθανο να κυλήσει μια εβδομάδα, χω-

ρίς να θρηνήσουμε για έναν διάσημο σταρ - από τον Ντέι-

βιντ Μπάουι, στον Άλαν Ρίκμαν και χθες τον Prince. «Αρκετά, 

2016!», γράφει με «θυμό» το BBC που επιχειρεί να «εξηγήσει» 

το μακάβριο αυτό ντόμινο των απανωτών θανάτων. Όπως ση-

μειώνει ο συντάκτης, Nick Serpell, ο αριθμός των σημαντικών 

θανάτων (των διάσημων), αυτόν τον χρόνο, ήταν «πρωτοφα-

νής». Όπως αναφέρει, υπάρχει μια ανοδική τάση, με βάση τα 

βασικά στατιστικά στοιχεία, καθώς οι θάνατοι διάσημων το 

2012 ήταν 5, μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, ενώ το ίδιο διά-

στημα του τρέχοντος έτους, είναι 24. 

Παρακάτω, δείτε μερικές από τις «εξηγήσεις» που δίνει το 

βρετανικό δίκτυο:

1.Οι άνθρωποι που ξεκίνησαν να γίνονται διάσημοι τη δε-

καετία του 1960, διανύουν τώρα την 7η δεκαετία της ζωής τους 

και «αρχίζουν και πεθαίνουν». 

2.Υπάρχουν, περισσότεροι διάσημοι από το παρελθόν. «Στη 

γενιά του πατέρα μου ή του παππού μου, οι μόνοι διάσημοι 

ήταν οι ηθοποιοί του σινεμά - δεν υπήρχε τότε τηλεόραση».

3.Οι περισσότεροι που πεθαίνουν τώρα, ανήκουν στην λε-

γόμενη γενιά του baby boom, γεννημένοι μεταξύ του 1946 και 

1964. Οι διάσημοι που ήταν σε αυτή τη γενιά, ηλικίας μεταξύ 70 

και 52, τώρα πεθαίνουν.

4.Ένας άλλος παράγοντας, είναι ότι χάρη στην έκρηξη των 

social media υπάρχουν περισσότεροι σελέμπριτι από ό,τι πα-

λιότερα.  



Για όσους έχουν 
μεταφυσικές ανησυχίες: 
Προσομοιωτής Θανάτου 
και Αποτέφρωσης

Όσοι υποβληθούν στη διαδικασία 

θα έχουν την ευκαιρία να σκοτωθούν 

από κάποιον φίλο που θα επιλέξουν, να 

αποτεφρωθούν και εν συνεχεία να ανα-

στηθούν...

Η αγάπη των Κινέζων για τα μακά-

βρια είναι γνωστή γιαυτό και υπάρχουν 

εταιρίες οι οποίες οργανώνουν την ει-

κονική κηδεία σου – στην οποία είσαι 

παρών αλλά κάνεις τον πεθαμένο μέσα 

σε ένα φέρετρο – και άλλα τέτοια παρό-

μοια... events.

Αυτή τη φορά, μια εταιρία από τη 

Σανγκάη το πήγε πιο μακριά: Κατα-

σκεύασε έναν προσομοιωτή που σου 

επιτρέπει να νιώσεις πως είναι να πεθαί-

νεις και να ανασταίνεσαι! 

Οι κατασκευαστές δήλωσαν πως 

στόχος τους είναι, να δώσουν στους αν-

θρώπους μία διαφορετική οπτική για τη 

ζωή. Για αυτό και προσφέρουν τα εξής:

- Όσοι υποβληθούν σε αυτή τη δια-

δικασία θα έχουν την ευκαιρία να σκο-

τωθούν από κάποιον φίλο που θα επιλέ-

ξουν, να αποτεφρωθούν και εν συνεχεία 

να αναστηθούν.

- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επιλέξουν το τέλος της ζωής τους αλλά 

και τα τελευταία λόγια πριν πεθάνουν. 

Τα λόγια αυτά αναγράφονται σε μία 

πλάκα την οποία μπορούν να πάρουν 

σπίτι τους.

«Είναι ένα ενδιαφέρον συναίσθη-

μα. Σου δίνει την ευκαιρία να ηρεμήσεις 

και να δώσεις χώρο σε κάποιες βαθύτε-

ρες σκέψεις αλλά και στα προβλήματα 

που αντιμετωπίζεις. Όταν περπατάς και 

περνάς αυτή την πόρτα θα καταλάβεις 

κάποιες αλλαγές στον τρόπο που σκέ-

φτεσαι και θα είσαι διαφορετικός από 

τον άνθρωπο που πρωτομπήκε. Νομί-

ζω πως αυτό είναι το όφελος που μπο-

ρείς να έχεις» είπε ένας από τους συμ-

μετέχοντες.

Επιστήμονες 
αποδεικνύουν 
επιστημονικά ότι υπάρχει 
ζωή μετά τον θάνατο

Μια ομάδα ψυχολόγων και ια-

τρών που εργάζονται  στο Technische 

Universität του Βερολίνου, ανακοίνω-

σαν ότι έχει αποδειχθεί από κλινικά πει-

ράματα, η ύπαρξη κάποιας μορφής ζωής 

μετά το θάνατο.

Αυτή η εκπληκτική ανακοίνωση βα-

σίζεται στα συμπεράσματα μιας μελέτης 

με τη χρήση μιας νέας ιατρικής μεθόδου 

μέσω της οποίας εποπτεύονται επιθανά-

τιες εμπειρίες.

Αυτή η αμφιλεγόμενη διαδικασία 

επαναλαμβάνεται σε περισσότερους 

από 944 εθελοντές στα τελευταία τέσ-

σερα χρόνια, απαιτεί ένα σύνθετο μίγμα 

φαρμάκων συμπεριλαμβανομένων της 

επινεφρίνης και διμεθυλοτρυπταμίνης, 

που προορίζονται να επιτρέπουν στον 

οργανισμό να επιβιώσει από την κατά-

σταση της διαδικασίας ανάνηψης του 

κλινικού θανάτου και χωρίς ζημιές.

Το σώμα μπαίνει προσωρινά σε 

κώμα και του χορηγείται ένα μείγμα 

φαρμάκων που φιλτράρονται στο οξυ-

γόνο του αίματος, κατά τη διάρκεια της 

ανάνηψης, 18 λεπτά αργότερα.

Η εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής 

της εμπειρίας κατέστη δυνατή με την 

ανάπτυξη ενός νέου καρδιοπνευμονικού 

(CPR) μηχανήματος που ονομάζεται 

AutoPulse. Αυτό το είδος της συσκευής 

έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρό-

νια, επαναφέροντας ανθρώπους που εί-

χαν πεθάνει μεταξύ 40 λεπτών και μιας 

ώρας και είχαν επιθανάτιες εμπειρίες.

«Ξέρω ότι τα αποτελέσματά μας θα 

μπορούσαν να διαταράξουν τις πεποι-

θήσεις πολλών ανθρώπων», λέει ο Δρ. 

Ackermann. «Αλλά κατά κάποιο τρό-

πο, έχουμε μόλις απαντήσει σε ένα από 

τα μεγαλύτερα ερωτήματα στην ιστορία 

της ανθρωπότητας, έτσι ελπίζω ότι αυ-

τοί οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να μας 

συγχωρήσουν. Ναι, υπάρχει ζωή μετά το 

θάνατο και αυτό μοιάζει να ισχύει για 

όλους.

medicalland.gr



Η καινούργια προσέγγιση στο μεγαλύτερο φόβο του ανθρώπου λέγεται Βιοκεντρισμός, και προέρχεται τόσο από 

το χώρο της κβαντοφυσικής και της θεωρίας των παράλληλων συμπάντων, όσο και από τον ίδιο τον Αϊνστάιν.

Σύμφωνα με ένα από τα θεμελιώδη αξιώματα της επιστήμης, καμίας μορφής ενέργεια δεν χάνεται. Δεν δημι-

ουργείται και δεν καταστρέφεται, απλά υπάρχει. Ξεκινώντας από αυτό, και με δεδομένο ότι ο εγκέφαλος, είναι 

μια τεράστια γεννήτρια ενέργειας, οι επιστήμονες καλούνται να απαντήσουν στο τι γίνεται αυτή η ποσότητα ενέργειας, όταν ο 

εγκέφαλος σταματήσει λόγω θανάτου να λειτουργεί. Είναι πιθανόν να μεταβιβάζεται σε ένα παράλληλο σύμπαν;

Για τους μελετητές, η θεωρία των παράλληλων συμπάντων, είναι μια πραγματικότητα πολύ πιο αντικειμενική από αυτό που 

θεωρούμε πραγματικότητα δεδομένου ότι έννοιες όπως ο χώρος και ο χρόνος, θεμελιώδεις όσον αφορά την προσέγγισή μας απέ-

ναντι στην πραγματικότητα, δεν υφίστανται όπως τις αντιλαμβανόμαστε. Οτιδήποτε ο εγκέφαλος επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί 

σαν πληροφορία, είναι απλά ένα εργαλείο κατανόησης ενός συγκεκριμένου χωροχρόνου, μιας συγκεκριμένης πραγματικότητας. 

Αυτό αποδεικνύεται από την ανικανότητα του εγκεφάλου να κατανοήσει την ύπαρξη του συμπαντικού απείρου, εφ’ όσον ο προ-

γραμματισμός του, του καθιστά κατανοητά μόνο τα πεπερασμένα σύνολα.

Σε ένα σύμπαν χωρίς χώρο και χρόνο (με τις έννοιες που εμείς τους δίνουμε), όπως στην ουσία έχει αποδειχτεί ότι είναι το 

σύμπαν, η έννοια του θανάτου, του τέλους, πολύ απλά δεν υφίσταται λένε οι ειδικοί. Υφίσταται η εμπειρία του θανάτου, όπως τον 

βιώνουμε με τον συγκεκριμένης λειτουργίας εγκέφαλό μας, αλλά κατά πόσο αυτή η εμπειρία, ανταποκρίνεται σε μια αντικειμενική 

πραγματικότητα, για την οποία δεν έχουμε εργαλεία κατανόησης;

Ο ίδιος ο Αϊνστάιν είχε παραδεχτεί με αφορμή το θάνατο ενός φίλου του, του Μπέσο: «Ο Μπέσο έφυγε από αυτόν τον παράξε-

νο κόσμο, λίγο πριν από μένα. Αλλά αυτό δε σημαίνει τίποτα. Άνθρωποι σαν κι εμάς, γνωρίζουμε ότι ο διαχωρισμός ανάμεσα στο 

παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, είναι απλά και μόνο μια πεισματάρικη ψευδαίσθηση».

Σύμφωνα με τη μελέτη των επιστημόνων, η αθανασία δεν είναι μια διαρκής ύπαρξη σε έναν κόσμο δίχως τέλος γιατί πολύ απλά 

σαν έννοια, κατοικεί έξω από την έννοια του χρόνου όπως τον ξέρουμε. Σε έναν κόσμο έξω από την αντιληπτική μας ικανότητα, 

κι από ό,τι θεωρούμε πραγματικό και μη.

Όσο δεδομένη είναι η περιορισμένη μας ικανότητα στον προσδιορισμό της πραγματικότητας άλλο τόσο είναι και η ικανότη-

τά μας στον προσδιορισμό της μη πραγματικότητας. Αυτής που δεν περιορίζεται από το χώρο, το χρόνο και τους νόμους ενός 

χιλιοστού του σύμπαντος, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη την δημιουργία και τις παράλληλες, άπειρες όπως και ο χωροχρόνος, 

μορφές της.

Πηγή: «Ο Θάνατος δεν είναι το τέλος» λένε οι επιστήμονες σύμφωνα με τον Αϊνστάιν | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/

ctrl c ctrl v
copy - paste

Η επιστήμη δηλώνει: «Ο Θάνατος δεν είναι το τέλος»



7

τράνταζαν σύγκορμη.
«Σώσε το!» του είπε τσιρίζοντας και 

μαδώντας τα μαλλιά της. «Ξέρω πως στο 
χέρι σου είναι να το κάνεις, φτάνει να το 
θελήσεις». Η απάθεια του Βούδα ορθωνό-
ταν τείχος απροσπέλαστο μπροστά της. 
«Σώσε το!» του επανάλαβε απαιτητικά, 
φορτικά.

Ο Βούδας μόλις που σάλεψε και της 
είπε: «Βρες μου πρώτα ένα σπιτικό όπου ο 
θάνατος δεν χτύπησε ποτέ την πόρτα του 
και, αφού το βρεις, ζήτησε να σου δώσουν 
μια φούχτα σπόρους σιναπιού. Όταν τους 
πάρεις στα χέρια σου, το παιδί σου θα ξα-
ναζήσει».

Γεμάτη ελπίδες, έτρεξε η χαροκαμένη 
μάνα ώς το κοντινότερο χωριό. Πήγε από 
σπίτι σε σπίτι, χτύπησε όλες τις πόρτες, 
αλλά κάθε φορά, από κάθε σπίτι, κάποια 
γυναίκα, κάποιος άντρας ή κάποιο παι-
δί είχε αναχωρήσει για το μεγάλο ταξίδι, 
το χωρίς επιστροφή. Και το ίδιο συνέβη σε 
όλα τα χωριά της περιοχής, αλλά και πιο 
πέρα από εκεί. Παντού ο Χάρος είχε προ-
ηγηθεί του ερχομού της. Παντού κάποιοι 
χαροκαμένοι γονείς, κάποια χήρα, κάποια 
ορφανά τής άνοιγαν την πόρτα για να τη 
δεχτούν. ΄Ετσι, αποκαμωμένη, αποθαρρη-
μένη, φαρμακωμένη από την απόγνωση, 
ξαναγύρισε στον Βούδα και του ομολόγη-
σε: «΄Ο,τι έρχεται παρέρχεται. Τώρα πια το 
γνωρίζω αυτό καλά. Πίστευα ωστόσο πως 
η ευτυχία είναι εξίσου φυσική με τη ζωή».

Ο Βούδας όμως δεν αποκρίθηκε στην 
κουβέντα της, ούτε σάλεψε διόλου, και θυ-
μός κυρίευσε την τρικυμισμένη της ψυχή. 
«΄Ο,τι έρχεται βέβαια παρέρχεται», του 
είπε οργισμένη, «αλλά γιατί τόσο νωρίς;. 

 β   λές

ΠΑΡΑ-

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

Οι θαυματουργοί 
σπόροι σιναπιού

Έβλεπε ανήμπορη το βλαστά-
ρι της  να φεύγει μέσ’ από τα 
χέρια της και συγχρόνως τη 
ζωή της ν’ αδειάζει από μέσα 

της, όπως όταν το κύμα που καβαλάει το 
πλοίο σαρώνει το κατάστρωμα και χύνε-
ται από τα μπούνια πάλι πίσω στη θάλασ-
σα. Τα δάκρυα είχαν στερέψει στα σβησμέ-
να και ρουφηγμένα στις κόγχες τους μά-
τια της, που άλλοτε φώτιζαν το σταρένιο 
και τώρα άσπρο σαν πανί πρόσωπό της με 
τα τραβηγμένα χαρακτηριστικά. Δεν μπο-
ρούσε πια ούτε να κλάψει, όμως έσυρε γο-
ερή κραυγή όταν ξεψύχησε το παιδί της, κι 
έπεσε πάνω του και το καταφιλούσε απελ-
πισμένα, ματαιοπονώντας να το ξαναφέ-
ρει πίσω.

Από συγχωριανούς της είχε ακούσει 
για έναν άγιο ερημίτη από βασιλική γενιά, 
που ζούσε πίσω από τους καταπράσινους 
λόφους, πέρα μακριά, στο βάθος του ορί-
ζοντα, όπου είχε αποτραβηχτεί, έχοντας 
εγκαταλείψει οικογένεια, πλούτη και βα-
σιλικά αξιώματα. Ο κόσμος τον προσφω-
νούσε Φωτισμένο, Βούδα, κι έλεγαν γι’ αυ-
τόν πως έκανε θαύματα. Σαν παραλοϊσμέ-
νη πήρε η μάνα το νεκρό παιδί της στην 
αγκαλιά και περπάτησε μέρες ολόκληρες, 
μες στο λιοπύρι και τον κουρνιαχτό, για να 
τον συναντήσει, αποφασισμένη να ξυπνή-
σει τη συμπόνια του, ικετεύοντάς τον να 
τη σπλαχνιστεί και να επαναφέρει το παιδί 
της στη ζωή. Κι όταν ξεπνοημένη τον βρή-
κε επιτέλους εκεί όπου καθόταν, κάτω από 
ένα βαθύσκιο δέντρο, σαν άγαλμα σε στά-
ση λωτού, έπεσε στα πόδια του και, φιλώ-
ντας τη σκόνη τους, τού πρότεινε το άψυ-
χο σώμα του παιδιού της, ενώ σπασμοί την 

Γιατί στέρησαν στο παιδί μου λίγο παρα-
πάνω χρόνο ζωής; Δεν το δικαιούνταν; Σε 
τι είχε φταίξει;» Σιώπησε για λίγο, έχοντας 
μείνει άναυδη από τη γαλήνη που απλω-
νόταν στο πετρωμένο πρόσωπο του ανα-
χωρητή. «Κι ο πόνος μου;» σκλήρισε έπει-
τα οργώνοντας  τα μάγουλά της με τα νύ-
χια της. «Ο πόνος μου δεν μετράει διόλου; 
Βούδα, δώσε μου το παιδί μου πίσω, το 
μπορείς!»

Ανεπαίσθητα σάλεψαν τα χείλη του 
Βούδα, και της είπε απαλά: «Πρέπει λοι-
πόν να το ξυπνήσω; Πρέπει να του πω να 
επιστρέψει για να καταπραΰνει τον πόνο 
της μάνας του; Ε τότε, ας γίνει».

Τη στιγμή εκείνη, το παιδί σαν να ξύ-
πνησε από βαθύ ύπνο, τεντώθηκε, άνοιξε 
το στόμα του και είπε: «Να γυρίσω, λέει, 
για τη μάνα μου; Και ποια είναι η μάνα 
μου; Από την απαρχή του κόσμου, πολλές 
υπήρξαν οι μάνες μου, κι έζησα σε πάμπολ-
λες οικογένειες. Για ποια, λοιπόν, μάνα μού 
μιλάς, σεβάσμιε Βούδα; Σε ποιαν απ’ όλες 
τις μάνες πρέπει να επιστρέψω για να την 
παρηγορήσω; Και γιατί σ’ ετούτη και όχι 
σε κάποιαν άλλη που περιμένει την επόμε-
νη γέννησή μου;»

Σιωπή απλώθηκε αντί για απάντη-
ση. Η μητέρα χλώμιασε, αλλά κατόπιν ένα 
αδιόρατο χαμόγελο ήρθε και χαλάρωσε τα 
σφιγμένα χαρακτηριστικά του προσώπου 
της, και βαθιά τρυφερότητα και παραδο-
χή απάλυναν την έκφρασή της. Είχε κατα-
νοήσει….



Ζωή και Θάνατος. Το αιώνιο δίπολο σαφώς και δεν θα μπορούσε να λείπει από την κινηματογραφική θεματολογία. Και 

δεν αναφερόμαστε φυσικά στη χρήση μιας γέννησης ή ενός θανάτου (ή περισσότερων) για λόγους δράματος, αλλά 

για μία μελέτη πάνω στη μεταφυσική άποψη του ζητήματος.

Στο What Dreams May Come βλέπουμε μία ιστορία αγάπης πριν και μετά το θάνατο, όπου ο κεντρικός χαρα-

κτήρας ταξιδεύει σε παράδεισο και κόλαση για να ξαναβρεί την αγαπημένη του σύζυγο. Η ιστορία βέβαια περνάει σε δεύτερη μοί-

ρα μπροστά στην οπτική πανδαισία της αναπαράστασης του επέκεινα. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Richard Matheson, συγγραφέας 

του βιβλίου στο οποίο βασίστηκε η ταινία, ερεύνησε και χρησιμοποίησε πραγματικές δοξασίες για να περιγράψει τον κόσμο που 

υπάρχει μετά το θάνατο.

Στο ίδιο μοτίβο κινείται και το The Lovely Bones, με ένα 14χρονο κορίτσι που πέφτει θύμα δολοφονίας. Καθώς δεν έχει βρεθεί 

ούτε το πτώμα ούτε ο δράστης, η ψυχή της δεν μπορεί να βρει γαλήνη κι έτσι παραμένει παγιδευμένη σε ένα ονειρικό υπερπέραν. 

Από εκεί παρατηρεί –και μας αφηγείται- την ιστορία της οικογένειάς της αλλά και του δολοφόνου της.

Το Cloud Atlas, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του David Mitchell, μας παρουσιάζει τις ιστορίες έξι προσώπων σε έξι δια-

φορετικές χρονικές περιόδους, από τον 19ο αιώνα έως ένα μετα-αποκαλυπτικό μέλλον. Οι ιστορίες μας αποκαλύπτονται με τμη-

ματικό, μη γραμμικό τρόπο, πλεκόμενα μεταξύ τους, όπως τα κομμάτια ενός παζλ ή τα νήματα ενός υφαντού, σχηματίζοντας μια 

μεγαλύτερη εικόνα. Η παρουσία των ίδιων ηθοποιών σε διαφορετικούς ρόλους ανά εποχή δεν μπορεί παρά να μας φέρει στο νου 

τη θεωρία της μετενσάρκωσης, αλλά πέρα απ΄αυτό βλέπουμε πώς η ζωή και ο θάνατος ενός ατόμου μπορεί να επηρρεάσει με καθο-

ριστικό τρόπο όχι μόνο το άμεσο περιβάλλον του, αλλά και τις γενιές που θα ακολουθήσουν, επειδή, πραγματικά, όλα συνδέονται.

Τέλος, στο αριστουργηματικό The Seventh Seal παρακολουθούμε την επιστροφή ενός ιππότη στην πατρίδα του ύστερα από 

χρόνια. Στον δρόμο τον επισκέπτεται ο Θάνατος και τον πληροφορεί ότι ήρθε το τέλος του. Ο ιππότης τον προκαλεί σε μία παρτί-

δα σκακιού. Αν ο ιππότης κερδίσει, ο Θάνατος θα τον αφήσει να ζήσει. Αν όχι, ο ιππότης θα τον ακολουθήσει. Μέσα από το ταξίδι 

του ιππότη βλέπουμε να ξετυλίγεται συμβολικά αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως “το ανθρώπινο δράμα”: η αναζήτηση του νοήμα-

τος της ζωής μέσα σε έναν μυστηριώδη και χαοτικό κόσμο, η αγωνία του γιατί της ύπαρξης και το αναπόφευκτο του θανάτου. Στο 

τέλος, αυτός που θα πρέπει να δώσει απάντηση είναι ίδιος μας ο εαυτός.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ 7η ΤΕΧΝΗ
Κείμενο: Δημήτρης Γακηλάζος, dgakilazos@filosofikilithos.website
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Ο θάνατος είναι το φυσικό επακόλουθο της 

ζωής. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε, το 

μόνο σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή θα 

πεθάνουμε. Κι όμως, παρόλο που το γνωρί-

ζουμε, προτιμάμε να μην το σκεφτόμα-

στε κι επιλέγουμε να το 

αντιμετωπίσουμε όταν 

κάποια στιγμή χτυπήσει 

την πόρτα τη δική μας 

ή των αγαπημένων μας. 

Το φαινόμενο αυτό είναι πιο 

συνηθισμένο στη σύγχρονη δυ-

τική μας κοινωνία, η οποία μοιάζει 

να βιώνει ένα είδος θανατοφοβίας που 

έρχεται σε αντίθεση με την έμφυτη τάση 

του ανθρώπου να φιλοσοφεί. Με ποιον τρό-

πο, όμως, περάσαμε από τη φιλοσοφική ενα-

τένιση στο άγχος και τον φόβο; 

Στον γεωγραφικό και πολιτισμικό χώρο της Ευρώ-

πης, παρατηρούμε μια σταδιακή αλλαγή στην αντίληψη 

για το θάνατο. Στην αρχαία Ελλάδα το θέμα αυτό αποτελεί 

Θάνατος 
το μεγάλο 

Μυστήριο της ζωής

Κείμενο: Ρώμη Αλεξανδράκη, ralexandraki@filosofikilithos.website

Γιατί, τι άλλο είναι ο θάνατος εκτός από το να σταθείς 
γυμνός μέσα στον άνεμο και να λιώσεις μέσα στον ήλιο; 

Και τι σημαίνει να πάψεις ν’ αναπνέεις, εκτός από 
το να ελευθερώσεις την ανάσα από τα ασταμάτητα 

κύματά της, για να μπορέσει να υψωθεί και 
ν’ απλωθεί και να γυρέψει το Θεό ελαφριά κι 

ανεμπόδιστη;

Χαλίλ Γκιμπράν

Σκίτσο: Πάνος Πριστούρης



Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς  -  Νο έ μ β ρ ι ο ς  -  Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 610

πεδίο φιλοσοφικής έρευνας και αντιμε-

τωπίζεται ως ένα πέρασμα της αθάνα-

της ψυχής σε έναν ιδεατό κόσμο, μέχρι 

τη στιγμή που εκείνη θα ενσαρκωθεί 

και πάλι για να λάβει νέες εμπειρίες. Η 

ιδέα αυτή επηρεάζει τον πρώιμο Χρι-

στιανισμό έως τις αρχές του Μεσαίωνα, 

όπου μεγιστοποιείται η επιρροή της εκ-

κλησίας και επισκιάζεται κάθε φιλοσο-

φική αντίληψη. Κυρίαρχη εικόνα είναι 

εκείνη της Τελικής Κρίσης, με την ψυχή 

να αποτελεί αντικείμενο διεκδίκησης 

ανάμεσα στον Θεό και τον Διάβολο. Ο 

θάνατος δεν είναι πια ένα γαλήνιο γε-

γονός, αλλά εμπεριέχει το φόβο της αι-

ώνιας καταδίκης. Η περίοδος της Ανα-

γέννησης απελευθερώνει την Ευρώπη 

από κάποιες θρησκευτικές δεισιδαιμονί-

ες, όμως προκύπτει ένα παράδοξο: ενώ ο 

θάνατος γίνεται για άλλη μια φορά ένα 

φυσικό γεγονός, ο φόβος εξακολουθεί 

να παραμένει ο ίδιος. Στους αιώνες που 

ακολουθούν, και με το ξέσπασμα της βι-

ομηχανικής επανάστασης, οι άνθρωποι 

ταλαντεύονται ανάμεσα στην τάση της 

εποχής να επικοινωνήσουν πνευματι-

στικά με τους εκλιπόντες και το άγχος 

του αποχωρισμού που αισθάνονται. 

Κι έτσι φτάνουμε στη δυτική κοι-

νωνία του σήμερα, η οποία έχει πλέον 

εξαπλωθεί πέρα από τα σύνορα της Ευ-

ρώπης κι έχει κατακτήσει σχεδόν ολό-

κληρο τον κόσμο. Το άγχος απέναντι 

στο θάνατο εξακολουθεί να υφίσταται, 

αλλά με ένα διαφορετικό προσωπείο: εί-

ναι πια ένα γεγονός που δεν είναι πά-

ντα φυσικό και πρέπει να αποφευχθεί. 

Είναι, όμως, αυτή η αντίληψη αποτέλε-

σμα της ιατρικής και τεχνολογικής ανά-

πτυξης, που μας έχει κάνει να πιστεύου-

με πως μπορούμε να ελέγξουμε τη ζωή 

και το θάνατο; Έχει, άραγε, σχέση με 

την τάση μας να αρνούμαστε τη φυσι-

ολογική φθορά του χρόνου και να προ-

σπαθούμε να φαινόμαστε πάντα νέοι; Ή, 

μήπως, έχουμε ακόμη στο υποσυνείδητό 

μας τη μεσαιωνική φιγούρα ενός θανά-

του σκοτεινού και τρομακτικού; Όποια 

κι αν είναι η απάντηση, το γεγονός πα-

ραμένει ένα: οι περισσότεροι από εμάς 

φοβόμαστε το θάνατο, ενώ αποφεύγου-

με να σκεφτόμαστε την πιθανότητα του 

να χάσουμε έναν αγαπημένο μας…

Ο φόβος μπροστά στο 
Θάνατο

Σύμφωνα με την ψυχολογία, ο φό-

βος απέναντι στο θάνατο βρίσκεται 

υποσυνείδητα πίσω από κάθε άλλον που 

πιθανότατα έχουμε. Όμως, τι είναι αυτό 

που αληθινά φοβόμαστε; Ορισμένοι ει-

δικοί διατείνονται ότι αρνούμαστε τον 

αποχωρισμό από αυτό που ονομάζου-

με ζωή, επειδή η τελευταία περιλαμβά-

νει ανθρώπινες σχέσεις και υλικά αγαθά, 

στα οποία έχουμε επενδύσει συναισθη-

ματικά. Άλλοι υποστηρίζουν ότι στην 

ουσία τρέμουμε μπροστά στον ίδιο μας 

το φόβο και μάλιστα χωρίς να ξέρουμε 

το γιατί. Και τέλος, υπάρχουν κι εκείνοι 

που βλέπουν στον φόβο αυτό ένα υπαρ-

ξιακό κενό δίχως καμία ελπίδα συνέχει-

ας. Σε όλες, ωστόσο τις περιπτώσεις, η 

βασική αιτία του φόβου αυτού βρίσκεται 

στις εμπειρίες και την παιδεία που έχου-

με λάβει, σε συνδυασμό με όλες τις κοι-

νωνικές και θρησκευτικές προεκτάσεις 

που αυτές εμπερικλείουν. 

Κι όμως, έχουμε συνειδητοποιήσει 

ότι βιώνουμε μικρούς θανάτους πολλές 

φορές στη ζωή μας; Το κάνουμε κάθε 

φορά που ξαπλώνουμε για να κοιμηθού-

με, σε κάθε μας μικρή ή μεγάλη απώλεια 

και κάθε στιγμή που κάτι παλιό πεθαίνει 

μέσα μας για να δώσει τη θέση του σε 

κάτι νέο. Είναι μια αλλαγή κατάστασης 

στη συνείδησή μας, ένας τροχός που γυ-

ρίζει για να μας φέρει σε μια νέα πραγ-

ματικότητα. Κάπως έτσι είναι ίσως και ο 

θάνατος που τόσο πολύ αποφεύγουμε. 

Ένα πέρασμα και μια μετάβαση της ψυ-

χής σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο είναι 

απαραίτητο για την ανάπαυσή της, ώστε 

να είναι έτοιμη για το επόμενο στάδιο 

στην εξέλιξή της.

Ο θάνατος ως ταξίδι
Κάθε ταξίδι χρειάζεται μια προετοι-

μασία. Όσο πιο μεγάλο είναι το ταξίδι, 

τόσο καλύτερα πρέπει να προετοιμα-

στούμε. Κι αν θέλουμε να φτάσουμε μα-

κριά και πολύ ψηλά, πρέπει να έχουμε 

μαζί μας λίγες και ελαφριές αποσκευές. 

Να αφήσουμε πίσω μας τα περιττά βάρη 

και να επιλέξουμε με προσοχή αυτά που 

θα μας χρειαστούν και θα μας συντρο-

φεύσουν. Και όσον αφορά αυτό το τόσο 

σημαντικό ταξίδι, που όλοι μας κάποια 

στιγμή θα κάνουμε, είναι απαραίτητο να 

κάνουμε όλη μας τη ζωή μια προετοιμα-

σία. Τι σημαίνει, όμως, αυτό; Πρόκειται 

Μην περιμένεις 
για να ρίξεις μια 
τελευταία ματιά στον 
ωκεανό, τον ουρανό, 
τα αστέρια ή τους 
αγαπημένους σου. 
Πήγαινε να κοιτάξεις 
τώρα!

Elisabeth Kübler-Ross
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για μια διαδικασία που πρέπει μόνοι μας 

να ανακαλύψουμε ή, μήπως, έχουμε τη 

δυνατότητα να τη διδαχθούμε και να 

την εφαρμόσουμε σύμφωνα με τα δικά 

μας χαρακτηριστικά; 

Αν και ο καθένας από εμάς ζει τη 

δική του ζωή, στην πραγματικότητα δεν 

είμαστε τελείως μόνοι και αβοήθητοι. 

Όλοι οι άνθρωποι είμαστε οδοιπόροι 

στην αναζήτηση της αληθινής ευτυχί-

ας. Όμως, κάποιοι βρίσκονται πιο μπρο-

στά, έχουν καταφέρει να την ανακαλύ-

ψουν και η ιστορία τούς έχρισε οδηγούς 

ικανούς να μας περάσουν μέσα από τα 

πιο δύσβατα μονοπάτια της ζωής. Είναι 

οι φιλόσοσοφοι όλων των εποχών, που 

μας έχουν κληροδοτήσει με γενναιοδω-

ρία το απόσταγμα της σοφίας και του 

βιώματός τους. Οι διδασκαλίες τους 

έρχονται από τα βάθη των αιώνων σαν 

ανεξίτηλα ίχνη στην άμμο, που η θάλασ-

σα και ο άνεμος δεν μπόρεσαν ποτέ να 

σβήσουν. 

Για να μπορέσουμε, όμως, να τα δού-

με μέσα στα βαθιά σκοτάδια των καιρών, 

πρέπει να κρατάμε αναμμένο το φως της 

ψυχής μας. Τότε θα διαπιστώσουμε, ότι 

τα ίχνη αυτά οδηγούν τα βήματά μας όχι 

προς το θάνατο, αλλά προς τη Ζωή. Με 

ποιον τρόπο, λοιπόν, μας συμβουλεύουν 

οι μεγάλοι διδάσκαλοι να ζήσουμε; 

Υπάρχει μία φράση που έχει χρη-

σιμοποιηθεί πολύ και γι’ αυτό έχουμε, 

ίσως, ξεχάσει τη σημασία της: «Να ζούμε 

την κάθε ημέρα σαν να ήταν η τελευταία 

μας». Κι όμως, συνοψίζει την έννοια της 

προετοιμασίας που αναφέραμε παραπά-

νω και κρύβει τόσες αλήθειες! Σημαίνει 

να κάνουμε την κάθε ημέρα μας άξια και 

πλήρη. Να ξαπλώνουμε κάθε βράδυ για 

να κοιμηθούμε, γνωρίζοντας ότι υπήρ-

ξαμε χρήσιμοι σε κάποιον συνάνθρωπό 

μας, καταφέραμε μια μικρή νίκη πάνω 

στον εαυτό μας και μάλιστα γίναμε λίγο 

καλύτεροι από ό,τι ήμασταν χθες. Τέλος, 

σημαίνει να μην έχουμε εκκρεμότητες… 

Να τελειώνουμε την κάθε μας ημέρα 

χωρίς να αφήνουμε πίσω τη σκιά μιας 

γλυκιάς κουβέντας ή μιας ανιδιοτελούς 

δράσης που ποτέ δεν κάναμε. 

Ωστόσο, η κάθε ημέρα είναι και 

στιγμές. Στιγμές που πρέπει να τις ζού-

με συνειδητά, μαθαίνοντας διαρκώς από 

το καθετί που βρίσκεται γύρω μας και 

μέσα μας. Κι αυτές τις στιγμές πρέπει 

να τις επιδιώκουμε, όμως κυρίως να τις 

επιλέγουμε σωστά. Να μην τις ξοδεύου-

με σε άσκοπες περιπλανήσεις, αλλά να 

τις χρησιμοποιούμε για να έρθουμε ένα 

ακόμη βήμα πιο κοντά στον αληθινό 

στόχο της ζωής μας. 

Ποιος είναι ο στόχος… αυτόν πρέ-

πει ο καθένας από εμάς να ανακαλύψει. 

Πρέπει, λοιπόν, να κοιτάξουμε καλά τον 

κόσμο γύρω μας, αλλά και τον εαυτό 

μας, για να δούμε τι πραγματικά αξίζει. 

Και με βάση αυτόν να θέτουμε τις προ-

τεραιότητές μας. 

Να μην αναλωθούμε στο κυνή-

γι αγαθών που θα μας προσφέρουν μια 

εφήμερη απόλαυση, αλλά να καλλιερ-

γήσουμε τα στοιχεία της ζωής και του 

εαυτού μας που είναι αιώνια και διαχρο-

νικά. Κι αν δεν είμαστε σίγουροι ποια εί-

ναι αυτά, ας ψάξουμε βαθειά μέσα μας. 

Η ψυχή μας γνωρίζει, επειδή θυμά-

ται. Η μνήμη της σπάει το φράγμα του 

χρόνου και γίνεται για εμάς αυτό που 

ονομάζουμε «Φωνή της Καρδιάς». Όχι 

της καρδιάς που ταλαντεύεται ανάμε-

σα σε πολλές αγάπες, αλλά της Καρδιάς 

η οποία ξέρει πού βρίσκεται η αληθινή 

Αγάπη και η αληθινή Ζωή. Σε έναν κό-

σμο που διαρκώς μεταβάλλεται, αυτό 

πρέπει να γίνει το δικό μας σταθερό ση-

μείο και γύρω από αυτό να κινούμαστε. 

Έτσι, σιγά-σιγά, ετοιμαζόμαστε για 

το ταξίδι μας: αφήνουμε πίσω μας την 

προσκόλληση στα όποια αγαθά απο-

κτήσαμε, τους άσκοπους πόνους και τα 

συναισθηματικά φορτία, καθώς και τις 

έντονες σκέψεις ή επιθυμίες που μας 

κρατούν δέσμιους σε αυτόν τον κόσμο. 

Όλα αυτά μοιάζουν με βαριές πέτρες 

χωρίς κάποιο νόημα. 
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Και τώρα ξεκινάμε πραγματικά να 

φτιάχνουμε την αποσκευή μας: βάζου-

με τα πιο χρήσιμα βιώματά μας, τις δι-

δασκαλίες που μάθαμε και εφαρμόσαμε, 

τις αιώνιες αξίες που ακολουθήσαμε, τις 

ήττες που μας δίδαξαν και τις νίκες που 

μας έκαναν καλύτερους. Είναι όσα θα 

κάνουν την ψυχή μας να πετάξει ανά-

λαφρα και ελεύθερα προς τους υψηλό-

τερους ουρανούς, για να λάβει τις πνευ-

ματικές εμπειρίες που είναι απαραίτητες 

για την εξέλιξή της. 

Η νίκη απέναντι στον 
Θάνατο

Αφού είμαστε θνητοί, σίγουρα δεν 

είναι δυνατό να νικήσουμε το θάνατο. 

Κι ούτε χρειάζεται να το κάνουμε, επει-

δή δεν ήμασταν ποτέ σε πόλεμο μαζί 

του. Εκείνο, όμως, που μπορούμε να νι-

κήσουμε είναι τις παράλογες και τρομα-

κτικές εικόνες που μας ξυπνά η ιδέα του. 

Πώς; Να φιλοσοφήσουμε πάνω στη 

θνητότητά μας και να συμφιλιωθούμε 

με τη σκέψη ότι ο θάνατος είναι ο ανα-

πόφευκτος ύπνος μετά από μια περίοδο 

έντονης δραστηριότητας. Είναι η απα-

ραίτητη ανάπαυσή μας μέχρι να ξεκινή-

σουμε και πάλι από την αρχή… 

Υπάρχει πόνος; Ναι…κάποιες φο-

ρές, ιδιαίτερα όταν φεύγει ένας αγα-

πημένος μας, είναι τόσο μεγάλος που 

νομίζουμε ότι θα σαλέψει ο νους μας. 

Υπάρχει φόβος; Ναι… δεν ξέρουμε ή δεν 

θυμόμαστε τι θα συμβεί και η ιδέα για το 

άγνωστο μας καταβάλλει. 

Όμως, αν δούμε το θάνατο σαν μια 

άλλη όψη της Ζωής, θα αλλάξουμε και 

την προοπτική μας. Χωρίς άγχος και 

αγωνία, αλλά με την επίγνωση του αν-

θρώπου ότι το πλήρωμα του χρόνου 

κάποια στιγμή θα έρθει κι εκείνος θα 

κληθεί να ξεκινήσει το τελευταίο ταξίδι 

τούτης της ζωής. 

Λέγεται ότι το ταξίδι αυτό είναι το 

ομορφότερο που μπορούμε να κάνου-

με και η μεγαλύτερη νίκη μας, μια ζωή 

πλήρης κι ευτυχισμένη. Όταν, λοιπόν, 

βρεθούμε αντιμέτωποι με το μεγάλο 

Μυστήριο, ας έχουμε την καρδιά γαλή-

νια και την ψυχή πλούσια. Κι ας μην ξε-

χάσουμε ποτέ να αποθησαυρίσουμε τις 

πολύτιμες στιγμές μας, ακόμη κι αν είναι 

μικρές. 

Όπως μας υπενθυμίζει και η 

Elisabeth Kübler-Ross:

«Δεν θα έχεις μια άλλη 

ζωή σαν αυτή. Ποτέ 

δεν θα παίξεις τον 

ίδιο ρόλο και 

δεν θα 

βι-

ώσεις τον κόσμο όπως σε αυτή τη ζωή, 

σε αυτές τις ίδιες συνθήκες, με αυτόν 

ακριβώς τον τρόπο, με αυτούς τους γο-

νείς, τα παιδιά και τις οικογένειες. Ποτέ 

δεν θα έχεις ξανά τους ίδιους φίλους. 

Ποτέ δεν θα ζήσεις ξανά τη γη με όλα 

της τα θαύματα σε αυτή τη συγκεκριμέ-

νη στιγμή. Μην περιμένεις για να ρίξεις 

μια τελευταία ματιά στον ωκεανό, τον 

ουρανό, τα αστέρια ή τους αγαπημένους 

σου. Πήγαινε να κοιτάξεις τώρα!». 

Σκίτσο: Πάνος Πριστούρης
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Κείμενο: Σάββας Παττακός, spattakos@filosofikilithos.website

Μεταθανάτια ζωή
Το ταξίδι της ψυχής μετά τον θάνατο

Ένας τρόπος υπάρχει για να τραβηχτεί το πέπλο που καλύπτει το μυστικό του 
περάσματος στην «άλλη πλευρά». Αυτός είναι η συνειδητοποίηση ότι Ζωή και 
Θάνατος είναι όψεις ενός πράγματος, όπως η Μέρα και η Νύχτα, είναι όψεις της 
μιας κυκλικής κίνησης της γης γύρω από τον εαυτό της

Η μεταθανάτια ζωή είναι 

ένα θέμα που πάντο-

τε απασχολούσε τον 

άνθρωπο. Σε όλο τον 

κόσμο και σε όλες τις εποχές βρίσκουμε 

σχετικές αντιλήψεις και πίστεις. Μπο-

ρούμε δε να πούμε ότι, παρά τις τυχόν 

διαφορές, επιβεβαιώνεται η παραδοχή 

ότι μετά το θάνατο η ύπαρξη συνεχίζε-

ται.

Στην αρχαία Αίγυπτο, την αρχαία 

Ελλάδα, τη Μεσοποταμία, την Ινδία, 

την Κίνα αλλά και τους αρχαίους πολι-

τισμούς της Αμερικής, βρίσκουμε πάρα 

πολλά στοιχεία για τη μεταθανάτια πο-

ρεία της ψυχής. Οι αντιλήψεις που σχε-

τίζονται με τη μεταθανάτια ζωή, συνδέ-

ονται με την πίστη στη μετενσάρκωση 

αλλά και με την απονομή δικαιοσύνης, 

τόσο για όσους έζησαν δίκαια με τη 

μορφή ανταμοιβής όσο και για όσους 

έζησαν άδικα με τη μορφή τιμωρίας.

Μελετώντας τις παραδόσεις, τις φι-

λοσοφίες και τις θρησκείες που αναπτύ-

χθηκαν στους διάφορους πολιτισμούς, 

αντιλαμβανόμαστε ότι ο απλός άνθρω-

πος ποτέ δεν μένει αμέτοχος μπροστά 

στο μυστήριο του θανάτου. Πάντα ανα-

ρωτιέται για τη μεταθανάτια τύχη του 

και προβληματίζεται για την αλήθεια 

όσων πρεσβεύουν οι διάφορες θρησκεί-

ες πάνω στο θέμα.

Οι σκεπτικιστές και οι υλιστές αρ-

νούνται την εκδοχή της θρησκείας. Οι 

θρησκευόμενοι την πιστεύουν απλά, 

χωρίς να την εξετάζουν. Οι φιλόσοφοι 

προβληματίζονται βαθύτερα και προ-

σπαθούν να λύσουν το θέμα μέσα από 

φιλοσοφική -λογική σκέψη και μεταφυ-
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σικές προσεγγίσεις. Δεν απορρίπτουν 

όσα ισχυρίζονταν οι θρησκείες, αλλά 

δεν τα δέχονται, χωρίς να τα εξετάσουν. 

Οι αντιλήψεις της εσωτερικής φιλο-

σοφίας για τη μεταθανάτια ζωή γεφυ-

ρώνουν τα χάσματα ανάμεσα στις διά-

φορες αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις 

και πίστεις. 

Σύμφωνα με την εσωτερική φιλοσο-

φία «όταν το ανθρώπινο σώμα πεθαί-

νει, το Ανώτερο Εγώ, μαζί με τους υπό-

λοιπους φορείς της πρώην προσωπικό-

τητάς του ξεκινά ένα ουράνιο ταξίδι…» 

(1). Αυτό το ταξίδι αποτελεί τη μεταθα-

νάτια ζωή με τις διαδικασίες της.

Σε όλους τους παραδοσιακούς πολι-

τισμούς, συναντάμε την πίστη ότι η ζωή 

συνεχίζεται με μιαν άλλη μορφή μετά το 

θάνατο του φυσικού σώματος, ότι υπάρ-

χει και μια άλλη πνευματική ζωή και ότι 

ο άνθρωπος έχει μιαν αθάνατη ψυχή. 

Η εσωτερική φιλοσοφία διδάσκει ότι 

στον άνθρωπο υπάρχει ένα μέρος θνη-

τό, φθαρτό και εφήμερο, που μπορούμε 

να το ονομάσουμε Προσωπικότητα και 

ένα άλλο αθάνατο και άφθαρτο, που 

μπορούμε να το ονομάσουμε Ανώτερο 

Εγώ. Η Προσωπικότητα αποτελείται 

από τέσσερα σώματα ή φορείς: Φυσικό, 

ενεργειακό, συναισθηματικό και νοητι-

κό φορέα, οι οποίοι διαλύονται μετά το 

θάνατο.

Όπως αναφέραμε παραπάνω, όταν 

το φυσικό σώμα πεθαίνει, ξεκινά μια 

ολόκληρη πορεία, ένα μεταθανάτιο τα-

ξίδι προς μιαν ανώτερη πνευματική πε-

ριοχή. Αυτό που ονομάσαμε Ανώτερο 

Εγώ μαζί με τους υπόλοιπους φορείς της 

Προσωπικότητας ξεκινούν μια διαδικα-

σία που ονομάζεται διαδικασία αποκόλ-

λησης της συνείδησης από το σώμα. Σε 

αυτή τη φάση, διαλύεται σιγά - σιγά ο 

ενεργειακός φορέας και η συνείδηση αρ-

χίζει να αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται σε 

άλλες διαστάσεις, διαφορετικές από τις 

γνωστές της επίγειες. Έρχεται σε επαφή 

με οντότητες του ίδιου μήκους κύμα-

τος, που λειτουργούν ως σύμβουλοί της 

και αντιλαμβάνεται με άλλο αισθητήριο 

τρόπο, πιο λεπτό, χρώματα, ήχους, μια 

διαφορετική χλωρίδα και πανίδα μιας 

άλλης διάστασης, ενός άλλου κόσμου, 

που στον εσωτερισμό ονομάζεται αστρι-

κός κόσμος. 

Ο αστρικός κόσμος είναι φτιαγ-

μένος από αστρική ή ψυχολογική ύλη 

και είναι γνωστός με πολλά ονόματα, 

όπως Κάμα Λόκα ή Τόπος των Επιθυ-

μιών στην ινδική σκέψη, Άδης στη Ελ-

λάδα, Καθαρτήριο στο ρωμαιοκαθολικό 

κόσμο, Κόλαση στο χριστιανισμό, Γιόκι 

ή Χώρα των Σκοταδιών ή Βαθιά Χώρα 

στην Ιαπωνία. Πρόκειται για ένα κόσμο 

που αποτελείται από ψυχολογικές προ-

βολές του εαυτού μας, στον οποίο η συ-

νείδηση παραμένει όσο διάστημα της εί-

ναι απαραίτητο και όπου απολαμβάνει 

τους καρπούς των επιθυμιών, των πα-

θών και των συναισθηματικών πράξεων 

που έκανε, όσο ήταν στη ζωή. Λέγεται 

ότι πρόκειται για ένα κόσμο με 5 δια-

στάσεις, στον οποίο ζούμε μια «αστρι-

κή ζωή» με ανάλογες εργασίες και τη-

λεπαθητική επικοινωνία. Μπορούμε να 

έχουμε μια αμυδρή εικόνα αυτού του 

κόσμου από την ονειρική διάσταση την 

οποία επισκεπτόμαστε κατά τη διάρκεια 
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του ύπνου μας. Γι’ αυτό και αναφέρεται 

ότι ο ύπνος και ο θάνατος είναι δίδυμοι 

αδελφοί.

Όταν οι επιθυμίες που διατηρούσε η 

ψυχή από την ενσάρκωσή της, αποβλη-

θούν, τότε μόνο μπορεί να περάσει σε 

έναν άλλο κόσμο, τον ουράνιο κόσμο. 

Πρόκειται για μια άλλη διάσταση που 

είναι φτιαγμένη από νοητική ύλη, ανώ-

τερες σκέψεις και ιδέες και ονομάζεται 

στην Ανατολή Δεβαχάν, στην Ελλάδα 

Ηλύσια Πεδία, στην Αίγυπτο Αμέντι και 

στην Κίνα Αγνή Γη. Το Δεβακάν έχει δύο 

επίπεδα ή διαστάσεις, το κατώτερο και 

το ανώτερο και ανάλογα με την εξελι-

κτική κατάσταση της ψυχής υπάρχει η 

δυνατότητα παραμονής σε καθένα από 

αυτά. Λέγεται ότι είναι πολύ μικρό το 

ποσοστό των ψυχών που μπορούν να 

φτάσουν στην ανώτερη διάσταση του 

Δεβακάν. 

Σύμφωνα με την εσωτερική παράδο-

ση, στους ανώτερους κόσμους η ψυχή 

δεν εξελίσσεται, αλλά ωριμάζει, καθώς 

επεξεργάζεται και αφομοιώνει όσα νοη-

τικά και πνευματικά ερεθίσματα δέχτη-

κε στην επίγεια ζωή της.

Στη συνέχεια, ανάλογα πάλι με την 

εξέλιξη του καθενός, αρχίζει η αντί-

στροφη πορεία της επιστροφής στη γη, 

στο «πεδίο των δοκιμασιών», εκεί όπου 

η ψυχή μπορεί να πάρει τα απαραίτητα 

γι’ αυτήν μαθήματα και να διευρύνει τη 

συνείδησή της μέσα από μια νέα ενσάρ-

κωση, «φορώντας» μια νέα προσωπικό-

τητα. Έτσι, μέσα από τις πολλές ζωές, το 

ταξίδι της εξέλιξης συνεχίζεται και η αν-

θρωπότητα βαδίζει στον τελικό της στό-

χο που είναι η απελευθέρωση, αυτό που 

στο Βουδισμό ονομάζεται Νιρβάνα.

Από ψυχολογική άποψη, η έννοια 

του θανάτου σχετίζεται με την ανθρώ-

πινη μετάλλαξη, την εξελικτική δηλα-

δή πορεία της συνείδησης. Κάθε φορά 

που η συνείδηση κάνει ένα άλμα προς 

τα εμπρός, συντελείται και ένας μικρός 

θάνατος. Η γνώση της εξέλιξης της συ-

νείδησης μέσα από τέτοιους συμβολι-

κούς θανάτους ήταν διαδεδομένη στους 

παραδοσιακούς πολιτισμούς και αποτε-

λούσε αντικείμενο του πανάρχαιου θε-

σμού των Μυστηρίων. Μυούμενος ή 

Μαθητής ονομαζόταν κάθε άνθρωπος 

που με τη θέλησή του προσφερόταν σε 
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ένα δάσκαλο, για να μάθει τα μυστή-

ρια της φύσης και της δικής του ψυχής 

ακολουθώντας το δρόμο της εξέλιξης ή 

«Ατραπό».

Η Ατραπός είναι μια συμβολική και 

ταυτόχρονα πραγματική έννοια, που 

σχετίζεται με την πνευματική εξέλιξη 

του ανθρώπινου πνεύματος, μια πνευ-

ματική διαδικασία εσωτερικής ανάπτυ-

ξης, όχι ακριβώς ένας φυσικός χώρος. 

Στο συνηθισμένο άνθρωπο, η συνείδη-

ση περιορίζεται σε αυτό που ονομάσα-

με Προσωπικότητα και δεν είναι ενερ-

γή στο Ανώτερο Εγώ. Η Ατραπός είναι 

η διαδικασία αφύπνισης της συνείδησης 

στα ανώτερα επίπεδα, μέσω της δημι-

ουργίας μιας γέφυρας ανάμεσα σε αυτά 

τα δύο, ώστε με αυτόν τον τρόπο η συ-

νείδηση να μπορέσει να περάσει στην 

ανώτερη διάσταση. Η πορεία αυτή κα-

θορίζεται από διάφορες δοκιμασίες που, 

όταν νικηθούν, οδηγούν σε πνευματι-

κές κατακτήσεις. Πρόκειται γι’ αυτό που 

σε πολλά κείμενα αναφέρεται ως «Ιε-

ρός Πόλεμος», ιερή εσωτερική μάχη, με 

στόχο την κατάκτηση του ίδιου μας του 

εαυτού, αφού κάθε εξωτερική νίκη αρχί-

ζει από μέσα μας.

Η μάχη δίνεται στον κόσμο της εκ-

δήλωσης, στον κόσμο στον οποίο ζούμε 

και κινούμαστε καθημερινά. Κάθε φορά 

που το Εγώ νικά, η Προσωπικότητα νι-

κιέται ή «πεθαίνει». Μέσα από τέτοιες 

πνευματικές νίκες ή «θανάτους», ο δρό-

μος της εξέλιξης διαγράφει τις σπείρες 

του, που μας οδηγούν στη μεγάλη απε-

λευθέρωση από τον υλικό κόσμο ή κατά 

ένα συμβολισμό τον πραγματικό «Κάτω 

Κόσμο» ή «Άδη» σε αντίθεση με τον 

«Ουράνιο Κόσμο» που είναι η πραγμα-

τική κατοικία του πνεύματός μας. Σύμ-

φωνα με αυτό το συμβολισμό, ο θάνα-

τος είναι η παραμονή μας στη γη, το 

σώμα είναι το «σήμα», δηλαδή ο τάφος 

της ψυχής σύμφωνα με τους Ορφικούς. 

Η γη είναι το πεδίο των δοκιμασιών μας, 

όπου η ψυχή αντιμετωπίζει αμέτρητες 

δοκιμασίες, για να εξελιχθεί και να πά-

ρει ξανά το δρόμο της επιστροφής στο 

πραγματικό της σπίτι, τον Ουρανό.

Παραπέμπουμε τον αναγνώστη 

στην εκτενή παρουσίαση του θέματος 

στο βιβλίο «Τα 3 Κέντρα του Μυστηρί-

ου», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδό-

σεις «Νέα Ακρόπολη». Εκεί, θα βρει όχι 

μόνο την εσωτερική αντίληψη για τη 

μεταθανάτια ζωή αλλά και συμπληρω-

ματικά κεφάλαια, όπως για παράδειγμα 

τα κεφάλαια για τη μετενσάρκωση, την 

επταπλή σύνθεση του ανθρώπου κ.ά., τα 

οποία θα τον βοηθήσουν να καταλάβει 

καλύτερα το θέμα.

(1)  Βλ. Γ. Α Πλάνα Τα 3 Κέντρα του Μυστηρίου 
(σελ.104 κ. εξ.), Εκδ. ΕΝΑ

Ανατύπωση από το βιβλίο «Η Μεταθανάτια Ζωή 
στους Αρχαίους Πολιτισμούς»
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Σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, η ιδέα του θανάτου 

θέτει το αιώνιο μυστήριο κι αποτελεί τον πυρήνα 

σπουδαίων θρησκευτικών και φιλοσοφικών στο-

χασμών. Η φύση του θανάτου, η ύπαρξη ή όχι με-

ταθανάτιας ζωής, η επικοινωνία με τους νεκρούς, η αντιμετώ-

πιση του πόνου αποχωρισμού, η προετοιμασία της ψυχής για 

το «πέρασμα» είναι μερικά από τα θέματα που ανέκαθεν απα-

σχολούσαν την ανθρώπινη διάνοια. Ο κάθε λαός, ανάλογα με 

το πολιτιστικό του επίπεδο και την εποχή, έχει διαμορφώσει τις 

δικές του αντιλήψεις πάνω σ’ αυτό το τόσο σημαντικό θέμα.

Ο θάνατος θεωρείται από εσωτερική άποψη ένα μεγάλο 

διάλειμμα στη ζωή της δράσης του φυσικού πεδίου. Θα πρέπει 

να μάθουμε να τον θεωρούμε ως μέρος της διαδικασίας ανά-

πτυξης, όπως η κάμπια πεθαίνει ως σκουλήκι για να ξαναγεν-

νηθεί ως πεταλούδα. Αυτό που αποκαλούμε γέννηση δεν είναι 

παρά η διαδικασία πρόσληψης φυσικού φορέα κι αυτό που απο-

καλούμε θάνατο δεν είναι παρά η διαδικασία απόρριψής του. 

Όπως οι διαδικασίες της γέννησης περιλαμβάνουν κι άλλα 

πράγματα εκτός από τον τοκετό, έτσι και οι διαδικασίες του 

θανάτου περιλαμβάνουν κι άλλα πράγματα πέρα από το στα-

μάτημα  της αναπνοής.

Μπορεί να επέλθει με δυο τρόπους: φυσιολογικά και σύμ-

φωνα με τον θείο νόμο ή μη φυσιολογικά, παραβιάζοντάς τον. 

Ο φυσικός θάνατος έρχεται όταν έχει εξαντληθεί το κάρμα που 

είχε αναλάβει η ψυχή σε αυτή την ενσάρκωση. Ο μη φυσικός ή 

παθολογικός θάνατος του σώματος έρχεται από κάποιον εξω-

τερικό παράγοντα, όπως η μηχανική βλάβη κάποιου ζωτικού 

οργάνου κλπ. Από μια άλλη οπτική γωνία υπάρχουν και δυο ει-

δών περάσματα, το ειρηνικό πέρασμα στην άλλη όχθη, που εί-

ναι το φυσιολογικό, και το αγωνιώδες, το παθολογικό.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια Πύλη που οδηγεί σε μια συ-

νειδησιακή κατάσταση διαφορετική από τη συνηθισμένη. Ο 

θάνατος δίνει στο πνεύμα την ευκαιρία να αφομοιώσει όσα δι-

δάχτηκε στη διάρκεια της ενσάρκωσης. Η ψυχή ενσαρκώνεται 

Κείμενο: Ντίνα Μπούλια, nboulia@filosofikilithos.website

Κατανόηση και προετοιμασία για 
τον θάνατο
Λέγεται ότι το μεγάλο δώρο του θεσμού των Μυστηρίων προς τους μυημένους 
ήταν η απελευθέρωση των τελευταίων από τον φόβο του θανάτου. Ορισμένα 
δόγματα, όπως το ρωμαιοκαθολικό και το βουδιστικό, διδάσκουν στους πιστούς 
τους να συλλογίζονται τακτικά τον θάνατό τους. Αυτό τους προσφέρει μια 
μαθητεία τόσο αξιόλογη που θα έπρεπε να την επιδιώκουμε όλοι μας
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για να διδαχτεί και εκσαρκώνεται για να μεταφέρει τις εμπειρί-

ες της πίσω, στο ανώτερο Εγώ. Το έργο των «ζωντανών» είναι 

διαφορετικό από το έργο των «νεκρών». Μετά από την περίο-

δο της ενεργητικής δραστηριότητας, ακολουθεί η περίοδος της 

εσωτερικής αφομοίωσης. Κι έτσι προχωρεί η εξέλιξη. 

Η προσωπική μας στάση απέναντι στον 
θάνατο

Ποιο είναι το στοιχείο του θανάτου που φοβόμαστε ότι θα 

μας φέρει θλίψη και τρόμο; Αρχικά, εκείνο που φοβόμαστε είναι 

το Άγνωστο. Ύστερα φοβόμαστε ότι θα αποχωριστούμε εκεί-

νους που αγαπάμε. Αυτές οι σκέψεις τον κάνουν να φαίνεται 

τρομερός. 

Λέγεται ότι το μεγάλο δώρο του θεσμού των Μυστηρί-

ων προς τους μυημένους ήταν η απελευθέρωση των τελευταί-

ων από τον φόβο του θανάτου. Ορισμένα δόγματα, όπως το 

ρωμαιοκαθολικό και το βουδιστικό, διδάσκουν στους πιστούς 

τους να συλλογίζονται τακτικά τον θάνατό τους. Αυτό τους 

προσφέρει μια μαθητεία τόσο αξιόλογη που θα έπρεπε να την 

επιδιώκουμε όλοι μας.

Ο «διαλογισμός» του θανάτου μας δεν πρέπει να εστιάζε-

ται στη διάλυση του σώματος, γιατί το σώμα μας δεν είναι ο 

αληθινός μας εαυτός. Η σκέψη πρέπει να εστιάζεται στην απε-

λευθέρωση της ψυχής από τους περιορισμούς του σώματος κι 

ότι εκείνη αρχίζει να ζει μια άλλη ζωή. Μπορούμε να δούμε τον 

εαυτό μας να συναντάει εκείνους τους φίλους που πέρασαν 

πριν από μας τις πύλες του θανάτου. Αν όλα δείχνουν ότι ο θά-

νατος είναι κοντά, μπορούμε να τους στείλουμε τηλεπαθητικά 

ένα μήνυμα, ζητώντας τους να μας προϋπαντήσουν. 

Εκτός από τους προσωπικούς φίλους που είμαστε σίγουροι 

για την αγάπη τους, υπάρχουν κι άλλοι φίλοι στα εσωτερικά 

πεδία, που μπορούμε να ζητήσουμε τη βοήθειά τους, πριν πάμε 

εμείς εκεί. Υπάρχουν άφθονες ενδείξεις από αμέτρητες πηγές 

ότι οι ομάδες των αόρατων βοηθών είναι πολύ οργανωμένες 

και ότι καμιά ψυχή δεν αφήνεται να περάσει απέναντι μόνη και 

αβοήθητη. 

Όταν ετοιμάζεται να αναχωρήσει η ψυχή από το σώμα δί-

νει ένα σινιάλο. Στα εσωτερικά πεδία έχουν οριστεί οδηγοί που 

καθήκον τους είναι να παρακολουθούν τα σινιάλα και τις ψυ-

χές. Καλωσορίζουν και περιποιούνται τους νεοφερμένους, μέ-

νοντας στο πλευρό τους για όσο τους χρειάζονται.

Είναι καλό να εξοικειωνόμαστε με τις μεταθανάτιες κατα-

στάσεις ώστε να συνηθίζουμε στην ιδέα τους και να μη μας φαί-

νονται παράξενες ή φοβερές. Έτσι απογυμνώνουμε το θάνατο 

από όσα μας κάνουν να τρομάζουμε.

Όταν διαλογιζόμαστε πάνω στο δικό μας θάνατο, ας μην 

εστιαζόμαστε τόσο πολύ στο πέρασμα της ψυχής όσο στη νέα 

ζωή που μας περιμένει. Ας σκεφτόμαστε με χαρά τις νέες ελπί-

δες και δραστηριότητες που ανοίγονται μπροστά μας. Να σκε-

φτόμαστε ότι γεννιόμαστε και πάλι.

Η στάση αυτών που μένουν πίσω
Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη θλίψη είναι μια 

από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες και φανερώνει την πνευματι-

κή μας κατανόηση. Η στάση που κρατάμε απέναντι στο θάνατο 

του σώματος εξαρτάται από το τι πιστεύουμε για τη ζωή.

Αυτοί που μένουν πίσω υποφέρουν και αισθάνονται πολύ 

μεγάλη θλίψη. Το ερώτημα είναι: αυτά που νιώθουν είναι για 

τον νεκρό ή για τη δική τους μοναξιά; Το πιο πιθανό είναι ότι 

θλιβόμαστε για τον εαυτό μας, γιατί ο νεκρός έχει πάει «στην 

πατρίδα» του κι εκεί αναπαύεται ειρηνικά.

Όπως σε κάθε πόνο, πρέπει να τον αντέξουμε με γενναι-

ότητα. Σκέψεις αγάπης και όχι θλίψης πρέπει να ακολουθούν 

την ψυχή στο ταξίδι της, προσμένοντας την επανασύνδεσή της. 

Πολλά μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτόν που φεύγει. Αν γνω-

ρίζουμε, μπορούμε να τον ακολουθήσουμε στον αόρατο κόσμο, 

ως εκεί που φτάνουν οι δυνάμεις μας, μέχρι να νιώσουμε ότι 

έχει βρει προστασία και φροντίδα.

Αν το ζητήσουμε, μπορεί να έρθει και σε μας ο βαθύς εκεί-

νος ύπνος που καταλαμβάνει αυτούς που φυλάγουν τον νεκρό 

και ξυπνούν από αυτόν έχοντας ασφάλεια και σιγουριά ότι ο 

άλλος κόσμος είναι μια άλλη φάση της ζωής και δεν υπάρχει 

τρόμος ούτε λησμονιά εκεί. 

Πάνω από όλα ας μην ξεχνάμε ότι με το πλήρωμα του χρό-

νου ο νεκρός θα επιστρέψει. Γι’ αυτό, προσπαθώντας να εκ-

φράσουμε την αγάπη που τώρα δεν μπορεί να εκδηλωθεί, ας τη 

στρέψουμε προς την προσπάθεια να φτιάξουμε έναν καλύτερο 

κόσμο, για να τον βρουν όταν επιστρέψουν αυτοί που αγαπάμε.

Είναι αλήθεια ότι άμα υπάρχει αληθινή πνευματική ένωση 

οι άνθρωποι που τη νιώθουν παραμένουν σε επαφή, όπου κι αν 

βρίσκονται τα σώματά τους. Ο δεσμός της πνευματικής ένωσης 

αποκαλύπτεται όταν υπάρχει ένα κοινό ιδανικό, μια συντροφι-
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κότητα στα πνευματικά πράγματα. Όταν υπάρχει αυτό, ο δε-

σμός διαρκεί όσο και το πνεύμα, γιατί είναι αιώνιο. Τότε μπο-

ρούμε να στείλουμε στην ψυχή που έφυγε ένα σταθερό ρεύμα 

αγάπης για να την ανακουφίσουμε, αλλά να μην της μεταφέ-

ρουμε θλίψη και αγωνία. Έτσι μπορούμε να φτιάξουμε ένα κα-

νάλι μέσα από το οποίο εκείνα τα ιδανικά θα μπορούν να καρ-

ποφορήσουν. Η συντροφικότητα με τον αγαπημένο μας μπορεί 

να συνεχιστεί ακόμα και τότε.

Φιλοσοφικές προεκτάσεις πίσω από τα 
ταφικά έθιμα

Η βοήθεια που δίνεται στον νεκρό πρέπει να έχει θετικό 

προσανατολισμό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τον κατευθύνει 

στη μετάβασή του σε μια νέα ζωή και όχι να τον στηρίζει για να 

διατηρείται στο ενδιάμεσο στάδιο. Το τελευταίο μπορεί να τον 

κάνει νεκροζώντανο και δέσμιο της γης. 

Υπάρχουν πολλά έθιμα που σχετίζονται με το πέρασμα της 

ψυχής στην αντίπερα όχθη.  Συνηθίζουμε για παράδειγμα να 

τοποθετούμε κεριά και φρέσκα λουλούδια στο δωμάτιο του νε-

κρού. Αυτό γίνεται επειδή, όταν αποκόβεται το διπλό αιθερικό 

από την πηγή του πράνα, της αιθερικής ζωτικότητας που προ-

μηθεύεται από τον ήλιο κατά τη διάρκεια της ενσάρκωσης, έχει 

την τάση να απορροφά ζωτικότητα από οποιαδήποτε διαθέσι-

μη πηγή, μέχρι να προσαρμοστεί στη νέα του κατάσταση και να 

μην απορροφά τη ζωτικότητα των ζωντανών.

Δεν είναι σωστό να αφήνουμε τον νεκρό μόνο του στο δι-

άστημα που μεσολαβεί ανάμεσα από την τελευταία πνοή μέ-

χρι την ταφή του σώματος. Ούτε είναι σωστό να βρισκόμαστε 

συνεχώς στο προσκεφάλι του. Καλό είναι τρεις φορές τη μέρα 

να προσευχόμαστε γι’ αυτόν. Δε συνιστάται να καίμε λιβάνι ή 

μυρωδικά μέσα στο δωμάτιο του νεκρού, επειδή προσφέρονται 

ως μέσο υλοποίησης πνευμάτων. Σκοπός μας είναι να βοηθή-

σουμε την ψυχή να περάσει γρήγορα και εύκολα τα μεταθανά-

τια στάδια, για να εισέλθει στην πνευματική ζωή, κι όχι να την 

καθυστερούμε μέσα στην ατμόσφαιρα της γης.

Τα μαύρα ρούχα που φορούν οι πενθούντες επιφέρουν ένα 

ιδιαίτερο ψυχικό αποτέλεσμα. Το μαύρο απομονώνει αυτόν που 

το φοράει από τους αιθερικούς κραδασμούς και του δίνει την 

ικανότητα να έρθει πιο εύκολα σε επαφή με τα λεπτότερα πε-

δία.

Είναι καλό να επιστρέψουμε το σώμα στα στοιχεία του όσο 

πιο γρήγορα γίνεται, ώστε να ελευθερώσουμε την αγάπη μας 

από την αίσθηση του θανάτου. Όταν η αποτέφρωση δεν είναι 

δυνατή, θα βοηθούσε να φυτεύαμε πάνω στον τάφο κάποιο δέ-

ντρο ή θάμνο ταχείας ανάπτυξης. Το φυτό θα απορροφά όλη 

την αιθερική ζωή από τη γη και θα την αποδίδει στον αέρα.

Η προσφορά στον αγαπημένο μας νεκρό καλό θα ήταν να 

ακολουθεί τα εξής βήματα. Αρχικά, πρέπει να φροντίσουμε «το 

χώμα να επιστρέψει στο χώμα» όσο το δυνατό πιο γρήγορα κι 

αρμονικά, ώστε να μη δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για φαι-

νόμενα παθολογικά. 

Έπειτα πρέπει να ακολουθήσουμε την αποχωρούσα ψυχή, 

με το σωστό είδος τηλεπαθητικής επικοινωνίας, μέχρις ότου 

φτάσει με ασφάλεια στην Άλλη Όχθη κι εκεί να ηρεμήσει. 

Επιπλέον, τίποτε δε θα μας βοηθήσει περισσότερο στη θλί-

ψη μας από την αίσθηση ότι έχουμε ακόμα κάτι να προσφέ-

ρουμε σε εκείνους που φεύγουν κι ότι δεν έχουμε το δικαίωμα 

να πέσουμε σε ένα τυφλό παροξυσμό συναισθημάτων, όπως θα 

κάναμε αν νιώθαμε ότι το μόνο που μετράει είναι ο εαυτός μας.

Το σωστό είναι να σκεφτόμαστε τον νου του νεκρού, το αι-

ώνιο και γεμάτο έφεση πνεύμα του που συνεχίζει την ανηφορι-

κή του εξέλιξη και μας καλεί να το συντροφεύουμε σ’ αυτή τη 

μεγάλη περιπέτεια.

Βιβλιογραφία
• Μέσα από τις πύλες του θανάτου, Dion Fortune, εκδ. Ιάμβλιχος
• Θάνατος και υπερπέραν, Annie Besant, εκδ. Τετρακτύς
• Περί θανάτου, Γιώργος Σιέττος, εκδ. Altebaran
• Θεμελιώσεις εσωτερισμού, τόμ.1, Γ.Α. Πλάνας, εκδ. ΕΝΑ
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Κείμενο: Φανή Γκούφα, fgoufa@filosofikilithos.website

Η Ψυχοστασία στην Αρχαία Αίγυπτο
Το Ζύγισμα της Καρδιάς

Η Ψυχοστασία ή «Ζύγι-

σμα της Καρδιάς» είναι 

η τρίτη φάση-στάση 

του μεταθανάτιου τα-

ξιδιού της ψυχής και αποτελεί ίσως τη 

σημαντικότερη και πιο πλήρη εικόνα για 

τις αντιλήψεις που είχε αυτός ο σπου-

δαίος και μυστηριακός πολιτισμός για 

τον θάνατο. Θα προσπαθήσουμε να δεί-

ξουμε τη σημασία της, όχι μόνο για τη 

ζωή στο Επέκεινα, αλλά και ως γνώμο-

να για τη ζωή μας ως άνθρωποι, ενόσω 

ζούμε, γιατί, όπως έλεγε και ο Πλάτω-

νας: «Φιλοσοφία μελέτη θανάτου εστί».

Οι Αιγύπτιοι τοποθετούσαν μαζί με 

τον νεκρό ένα βιβλίο από πάπυρο, το 

οποίο πίστευαν ότι γράφτηκε για πρώ-

τη φορά από τον θεό Θώθ. Σκοπός του 

κειμένου ήταν να αποτελέσει οδηγό 

της ψυχής στο δύσκολο ταξίδι της στον 

Κάτω Κόσμο (Ντουατ) αλλά και να την 

προετοιμάσει για την παρουσίασή της 

ενώπιον του Δικαστηρίου του Όσιρι, 

στο Αμέντι. Οι παλαιότερες εκδόσεις 

του βιβλίου χρονολογούνται από τον 

16ο π.Χ. αιώνα και σήμερα έχει αποκτή-

σει από τους αιγυπτιολόγους το γενικό 

όνομα «Βίβλος των Νεκρών». Εμπερι-

έχει παλαιότερα αποσπάσματα από τα 

«Κείμενα των Πυραμίδων» (26ος αιώ-

νας π.Χ) και τα «Κείμενα των Σαρκοφά-

γων» (21ος αιώνας). 

Η τελετή της ψυχοστασίας γινόταν 

στην Αίθουσα των Δύο Αληθειών ή της 

Διπλής Μαάτ. Η μία Μαάτ ήταν η ίδια 

η συνείδηση του νεκρού, ενώ η άλλη, η 

Κοσμική Μαάτ προΐστατο του ζυγίσμα-

τος της καρδιάς του που τοποθετούταν 

στον αριστερό δίσκο, ενώ στον δεξί δί-

σκο βρισκόταν το φτερό της Μαάτ. 

Κατόπιν, σε κάθε ερώτηση των 42 

δικαστών έπρεπε η  Ψυχή να απαντήσει 

αρνητικά «Δεν υπήρξα οκνηρός! Δεν λι-

ποψύχησα! Δεν έκανα κανέναν να κλά-

ψει! Δεν εξαπάτησα κανέναν!...  ». Κάθε 

φορά όμως που απαντούσε θετικά, ο δί-

σκος όπου ήταν η καρδιά του βάραινε 

όλο και περισσότερο και το τέρας Αμμίτ 

περίμενε για να την καταβροχθίσει. Με 

αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορούσε να 

συνεχίσει το μεταθανάτιο ταξίδι προς το 
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φως και θα  ήταν αναγκασμένη η ψυχή, 

μετά από κάποιο διάστημα,  να ενσαρ-

κωθεί και πάλι, ώστε να ελαφρώσει η 

καρδιά.

Για την αντίληψη της μετενσάρκω-

σης θα περιοριστούμε στο να πούμε ότι 

ήταν μια πεποίθηση για τους Αιγύπτι-

ους και δεν θα επεκταθούμε άλλο, για-

τί θα μπορούσαμε να γράψουμε βιβλίο 

για το θέμα. Θα επικεντρωθούμε στο να 

απαντήσουμε στο ερώτημα: Γιατί ζύγι-

ζαν την καρδιά;

Για τους Αιγύπτιους ήταν η καρδιά 

πιο σημαντική από το μυαλό και από 

όλα τα εσωτερικά όργανα του ανθρώ-

που. Ήταν το κέντρο της ανθρώπινης 

συνείδησης και η πηγή κάθε συγκίνη-

σης. Επίσης είχε την ικανότητα μνήμης, 

μιας ειδικής μνήμης όλων των σημαντι-

κών στιγμών της ζωής ενός ανθρώπου. 

Μόνο η καρδιά θεωρούνταν ικανή να 

μιλήσει τη γλώσσα της αλήθειας, ενώ ο 

νους θα μπερδευόταν με άχρηστες σκέ-

ψεις και αμφιβολίες. Γι’ αυτό, μετά τη 

διαδικασία της ταρίχευσης, τοποθετού-

σαν στο μέρος της καρδιάς μια πέτρα 

με μορφή σκαραβαίου. Είχε πάνω της 

γραμμένη την παράκληση του νεκρού, 

που πριν απαντήσει στις ερωτήσεις των 

δικαστών απευθυνόταν στη δική του 

καρδιά, ζητώντας της να μη μιλήσει ενα-

ντίον του. Η καρδιά «μιλούσε» τη γλώσ-

σα της αλήθειας και της δικαιοσύνης, 

Ο Πάπυρος του Άνι χρονολογείται γύρω στο 1240 π.Χ. κατά τη 19η δυναστεία του νέου βασιλείου της Αρχαίας Αιγύ-
πτου. Σήμερα βρίσκεται στο Βρεττανικό Μουσείο.

1. Το χελιδόνι με ανθρώπινο κεφάλι συμβολίζει το ΒΑ, τη συνείδηση του ανθρώπου, τη Μάατ μέσα του. Δίπλα του ο 
άνθρωπος-κύβος συμβολίζει την υλική του υπόσταση 

2. Ο θεός Θωθ, ως μπαμπουίνος είναι ο γνώστης του παρελθόντος και εγγυητής των σταθμών της ζυγαριάς
3. Μέρος από τους 42 δικαστές
4. Η νεκρή πίσω και μπροστά το ΚΑ της, η φωτεινή ψυχή της παρακολουθούν το ζύγισμα
5. Η Μεσκενέτ ήταν η θεά της στιγμής της γέννησης και προετοίμαζε το Κα του παιδιού για τη νέα γέννηση και τη μοί-

ρα του. Στέκεται μαζί με τη θεά Ρεενουτέτ (θεά τροφό) και εποπτεύουν το ζύγισμα της καρδιάς
6. Ο θεός Ανουβις, με το χέρι στον δείκτη της ζυγαριάς, είναι εγγυητής της Αλήθειας.
7. Ο Θωθ με κεφάλι ίβιδας γράφει τα όσα συμβαίνουν
8. Το τέρας Αμμίτ, με κεφάλι κροκοδείλου, περιμένει για να καταβροχθίσει την άδικη καρδιά.

1
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αλλάζοντας το βάρος της ανάλογα με τις απαντήσεις της ψυ-

χής. Ακόμη και σήμερα λέμε την έκφραση «με βαριά καρδιά» ή 

«αλάφρωσε η καρδιά μου».

Γι’ αυτό η βασική επιδίωξη των Αιγυπτίων, καθόσον ήταν εν 

ζωή, ήταν «να σκέπτονται με την καρδιά»! Ο νους παράγει τις 

σκέψεις, τα επιχειρήματα, τις αμφιβολίες, άλλα μόνο η καρδιά 

μπορεί να ζυγίσει, να αποφασίσει, να μιλήσει τη γλώσσα της δι-

καιοσύνης και της αλήθειας, δηλαδή της Μαάτ. Μόνο η καρδιά 

μπορεί να συνειδητοποιήσει το λάθος, να το δεχτεί και να επι-

τρέψει τη διόρθωσή του. Μόνο η καρδιά κάνει κάθε δισταγμό 

να παραμεριστεί, γιατί εκεί ενώνεται η γνώση με την αγάπη και 

μετατρέπεται σε πείρα και σοφία. Μόνο με την καρδιά μπορεί 

να βιώσει κανείς τη ζωή και όχι με το να τη σκέπτεται.

Ο άνθρωπος που θα κατάφερνε να σκέπτεται με την καρδιά 

και να εδραιώσει τη Μάατ μέσα του ήταν ένας Μύστης, ένας 

Μαθητής που με Αφοσίωση στους θεούς, ΄Ερευνα του εαυτού 

του και Υπηρεσία προς τους συνανθρώπους του κατάφερνε να 

«πετάξει». Γι’ αυτό, το σύμβολο ενός τέτοιου ανθρώπου ήταν 

ο σκαραβαίος, ένα βαρύ και σχετικά άσχημο έντομο, που όταν 

ανταποκριθεί στις ακτίνες του ήλιου, πετάει αβίαστα και φυσι-

κά προς το φως. Είναι η ίδια η καρδιά, η συνείδηση του ανθρώ-

που, που θα βγει στο φως και δεν θα γίνει βορά στο στόμα του 

μεγάλου καταβροχθέα  Αμμίτ.

Μάλλον γι’  αυτό ένα από τα πιο αρχαία ονόματα της Βί-

βλου των Νεκρών ήταν «Έξοδος προς το Φως», κάτι που μας 

θυμίζει κατά πολύ και την Πλατωνική αλληγορία του Σπηλαί-

ου. Εντός του Σπηλαίου αυτού, σύμβολο του φυσικού μας κό-

σμου, όλοι εμείς ζούμε στο σκοτάδι, δεσμώτες των δικών μας 

παθών και ελαττωμάτων, αλλά και των «αφεντικών της σπη-

λιάς» που μας προβάλλουν σκιές της αλήθειας και προσπα-

θούν να μας πείσουν γι’ αυτήν, ανάλογα με τα συμφέροντά 

τους κάθε φορά. Μόνο όταν ο άνθρωπος θελήσει να σπάσει τα 

δεσμά του και να ανηφορίσει προς την έξοδο του σπηλαίου αυ-

τού, προς το φως, θα μπορέσει να αντιληφθεί την Αλήθεια, τη 

Δικαιοσύνη και την Αιωνιότητα. Και θα το καταφέρει μόνο αν 

ακολουθεί την καρδιά του, αυτή που στο δικαστήριο θα μπορεί 

να μιλήσει γι’ αυτόν με το να είναι τόσο ελαφριά και αγνή όσο 

και το φτερό της Μάατ.
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Ορφικά ελάσματα 
Οι οδηγοί από τα μονοπάτια του θανάτου 
προς την πηγή της λύτρωσης
Κείμενο: Χριστίνα Λάσκη,  xlaski@filosofikilithos.website

«Θα τραγουδήσω για τους μυημένους, 
κοσμικοί, κλείστε τις πόρτες».

Τι είναι τα ορφικά ελάσμα-

τα; Για το ζήτημα αυτό 

έχουν γραφεί πολλές σε-

λίδες καθώς το νόημα των 

παράξενων αυτών κειμένων τους κρύβει 

τόσα αινίγματα όσα και η εποχή που τα 

γέννησε. Πολύ πριν από την ελληνική 

κλασική αρχαιότητα που γνωρίζουμε, 

διακρίνεται μια Ελλάδα που αχνοφέγ-

γει πίσω απ’ το πέπλο των  μυστηρίων 

και την αιθάλη των επών. Νωρίτερα απ’ 

τους φιλοσόφους και τους τραγωδούς, 

εμφανίζεται ο μύθος ενός ανθρώπου 

του οποίου οι διδασκαλίες πρόκειται να 

δώσουν νέα πνοή στην πνευματικότητα 

και τη ζωή του ελληνικού κόσμου. Είναι 

ο Ορφέας, μια από τις πιο αινιγματικές 

μορφές της ελληνικής αρχαιότητας.

Το λεγόμενο «ορφικό ζήτημα» έχει 

προκαλέσει άπειρες συζητήσεις ανάμε-

σα στους σημαντικότερους μελετητές 

του, όπως οι U. von Willamowitz, W.C. 

Guthrie, O. Kern  και I.M. Linforth, εξαι-

τίας της αποσπασματικότητας και της 

πολυμορφίας του υλικού που έχει δια-

σωθεί και που περιλαμβάνει μαρτυρίες: 

α) για τον ίδιο τον Ορφέα, β) για τους 

οπαδούς του και γ) για τη διδασκαλία 

του. Σ’ αυτά τα κείμενα ανήκουν και 

τα «ορφικά ελάσματα», που περιέχουν 

στην ουσία οδηγίες για το ασφαλές πέ-

ρασμα της ψυχής του μύστη από τον 

κόσμο των σκιών στον φωτεινό κόσμο 

όπου κατοικούν οι θεοί και οι μύστες.

Στο μύθο του «Ζαγρέα» ο Διόνυσος 

εμφανίζεται ως θείο βρέφος, γιος του 

Δία, άρχοντα του Ουρανού και της Περ-

σεφόνης, βασίλισσας του Κάτω Κόσμου.

Αυτός ο «ενδιάμεσος» μεταξύ των 

δύο κόσμων, φορέας του αγνού νου και 

της έμπνευσης, προφητεύεται ως ο δι-

άδοχος στη βασιλεία του κόσμου, ως ο 

τέταρτος κοσμοκράτορας. Αυτό όμως 

προκαλεί το φθόνο της Ήρας, που ελευ-

θερώνει από τα σπλάχνα της Γης τους 

Τιτάνες, τους ηττημένους διεκδικητές 

του Κόσμου, για να σκοτώσουν το βρέ-

φος. Αυτοί τον προσελκύουν με μαγι-

κά μυστηριακά «παιχνίδια», όπως ο κα-

θρέφτης και ο στρόβιλος και αφού τον 

διαμελίσουν, τον καταβροχθίζουν, κά-

νοντας την πρώτη τελετουργική θυσία 

ενός θεού προς τα χθόνια στοιχεία. Ο 

Ζευς αντιλαμβάνεται το έγκλημα και 

τους κατακεραυνώνει. Η Αθηνά, σαν 

μια άλλη Ίσιδα, συλλέγει την καρδιά 

του Διονύσου και τη δίνει στον Δία και 
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εκείνος, απ’ τη στάχτη των Τιτάνων και το αίμα του Διόνυσου 

πλάθει το ανθρώπινο γένος. Ο μύθος αυτός βρίθει από συμβο-

λικά στοιχεία τα οποία δίνουν ένα άλλο νόημα στην ανθρώπινη 

καταγωγή: είμαστε θείο αίμα και χθόνια στάχτη, διαμελισμένοι 

και αναγεννημένοι όπως ο ίδιος ο Διόνυσος. Τα ορφικά μυστή-

ρια ήταν ο δρόμος για τη βίωση αυτής της αλήθειας. 

Ορφικά μυστήρια και Ορφικός βίος
Πάνω στη δεύτερη εμφάνιση του Διονύσου, ως Ζαγρέα, βα-

σίζεται η όλη κοσμο-αντίληψη της ειδικής αυτής ομάδας μυ-

στών που αποκαλούνταν «ορφικοί».

Ακολουθώντας τον μύθο, οι ορφικοί πιστεύουν ότι ο Άν-

θρωπος έχει δύο φύσεις, μια φθαρτή, Τιτάνια, που επιδρά πε-

ρισσότερο στο σώμα και μια αθάνατη, Διονυσιακή, που εδρεύ-

ει στην Ψυχή.

Κάθε άνθρωπος όμως, φέρει από τη γέννησή του αυτό το 

αρχέγονο στίγμα  του φόνου του θεού, από το οποίο πρέπει να 

λυτρωθεί. Επομένως η ψυχή του είναι καταδικασμένη από τη 

Μοίρα να ενσαρκώνεται συνεχώς μέχρι να κατορθώσει:

α) να στερεώσει στη μνήμη της την Αλήθεια για τη θεία 

(Διονυσιακή) φύση της. Αυτό το καταφέρνει μέσα από τη μύη-

ση στα Ορφικο-διονυσιακά μυστήρια.

β) να εξαγνιστεί από την Τιτάνια φύση της, μέσα από τον 

«ορφικό βίο».

Ο ορφικός βίος βασίζεται σε μια ζωή ασκητική, μακριά από 

σωματικές απολαύσεις και σ’ ένα καθολικό σεβασμό σε κάθε 

μορφή ζωής. Απαγορεύει τη συμμετοχή στο φόνο οποιουδήπο-

τε όντος, καθώς αυτός «αναπαράγει» τον πόνο του Διόνυσου.

Τα ορφικά ελάσματα
Τα τελευταία χρόνια, οι γνώσεις μας για την αρχαία αυτή 

μυστηριακή λατρεία εμπλουτίζονται με την ανακάλυψη των λε-

γόμενων «ορφικών ελασμάτων» που βρέθηκαν σε τάφους της 

Κάτω Ιταλίας, της Μακεδονίας, της Πελοποννήσου, της Θεσ-

σαλίας και της Κρήτης και χρονολογούνται από τον 5ο π.Χ. αι. 

ως τον 1ο μ.Χ. αι.

Πρόκειται για λεπτά φύλλα χρυσού, μεγέθους 40-50 χιλιο-

στών, τοποθετημένα στο στήθος ή στα χέρια του νεκρού. Πάνω 

τους βρίσκονται χαραγμένα κείμενα σχετικά με την πορεία που 

πρέπει να ακολουθήσει η Ψυχή μέσα στον Άδη και τα λόγια 

που πρέπει να προφέρει μπρος τους Κριτές του Κάτω Κόσμου. 

Περιέχουν δηλαδή κωδικοποιημένη όλη τη γνώση που πρέπει 

να φέρει μαζί του ο μύστης, για να φτάσει στον τελικό του προ-

ορισμό. 

Για μια πληρέστερη κατανόηση χρειάζεται να εξετάσουμε 

δύο χαρακτηριστικά κείμενα από τα ίδια τα ελάσματα, μετα-

φρασμένα από τα αρχαία ελληνικά:

1) Έλασμα HIPPONION I A 1.
«Αυτό είναι αφιερωμένο στη Μνημοσύνη- για τους μύστες 

που μέλλεται να πεθάνουν.

Θα πας στην καλοχτισμένη οικία του Άδη. Στα δεξιά υπάρ-

χει μια πηγή, που δίπλα της στέκει ένα λευκό κυπαρίσσι. Εκεί 

δροσίζονται οι ψυχές σαν κατεβαίνουν. 

Μην πλησιάσεις αυτήν την πηγή. Πιο μακριά θα βρεις το 

ψυχρό νερό που πηγάζει από την λίμνη της Μνημοσύνης. Πάνω 

της βρίσκονται οι Φύλακες. Θα σε ρωτήσουν με λόγια ανιχνευ-

τικά: «Γιατί ερευνείς το σκοτάδι του ζοφερού Άδη;»  Πες τους:

«Είμαι Γιος της Γης και του έναστρου Ουρανού. Αλλά το γέ-

νος μου είναι αθάνατο.

Καίγομαι από δίψα και χάνομαι. Δώστε μου γρήγορα νερό 

από την λίμνη της Μνημοσύνης». Κι αυτοί θα σε ανακρίνουν 

κατά τη θέληση του Βασιλιά του Κάτω Κόσμου και θα σου δώ-

σουν να πιεις από τη λίμνη της Μνημοσύνης.

Κι όταν πιεις, θα διασχίσεις την Ιερά Οδό, όπου και οι άλλοι 

μύστες και οι βάκχοι βαδίζουν ένδοξα».

2) Έλασμα THURII II B 1.
«Έρχομαι από τους καθαρούς, καθαρή βασίλισσα του Κάτω 

Κόσμου, Ευκλή και Ευβουλέα και άλλοι αθάνατοι θεοί. Γιατί και 

εγώ εύχομαι να ανήκω στο δικό σας ευδαίμον γένος.

Αλλά εμένα με δάμασε η Μοίρα και Εκείνος που εξακοντί-

ζει τους αστραφτερούς κεραυνούς.

Πέταξα  μακριά από τον κύκλο του βαρύ και φριχτού πόνου

Έφτασα, με πόδια ευκίνητα, στο ποθητό στεφάνι

Βυθίστηκα στους κόλπους της Δέσποινας, της βασίλισσας 

του Κάτω Κόσμου.

Κατέβηκα, με πόδια ευκίνητα, στο ποθητό στεφάνι.»

- «Ευδαίμονα και μακάριε, τώρα θα είσαι θεός αντί θνητός.

Αμνέ, έπεσες στο Γάλα».

Θα κάνουμε εδώ μια σύντομη ερμηνεία των δύο κειμένων, 

αφήνοντας, όπως πρέπει, την πλήρη διερεύνηση, μέσα από την 

έρευνα και την έμπνευση, στους αναγνώστες. 

Στο πρώτο έλασμα, της περιοχής του Ιποννίου, περιγράφε-

ται η άφιξη του μύστη στον Άδη.  Προειδοποιείται να απομα-

κρυνθεί από την πιο προσιτή πηγή, αυτή της Λήθης, που θα 
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τον κάνει να ξεχάσει τη μυστηριακή αλήθεια για 

την ψυχή και να γυρίσει πίσω στον οδυνηρό κύκλο 

των μετενσαρκώσεων, μέχρι να την ξαναποκτήσει. 

Οι μυημένοι όμως, πρέπει να θυμηθούν την ιστο-

ρία του Ορφέα και να επιλέξουν να ξεδιψάσουν από 

την πηγή της Μνημοσύνης, που θα τους οδηγήσει 

στην Α-ληθι-νή Ζωή: αλήθεια είναι το να μην ξε-

χνάς.

Στο δεύτερο έλασμα, ο νεκρός βρίσκεται μπρο-

στά στο δικαστήριο των θεών, στην Περσεφόνη, 

τον Πλούτωνα (Ευκλής, ο φημισμένος) και το Διό-

νυσο (Ευβουλεύς, ο καλός σύμβουλος)  και πρέπει 

να απολογηθεί για τη ζωή του.

Ως άνθρωπος, απολογείται για το προαιώνιο 

σφάλμα για το οποίο η Μοίρα και ο Ζευς τον τι-

μώρησαν στον κύκλο των ενσαρκώσεων. Δηλώνει 

όμως πως είναι «καθαρός», εξαγνισμένος μέσω των 

μυστηρίων και έτοιμος να επιστρέψει στην αγκαλιά 

της Μητέρας του, ανάμεσα στους θεούς. 

Στους δύο τελευταίους στίχους ακούγεται η πο-

θητή επιβεβαίωση από την πλευρά των αρχόντων 

του Κάτω Κόσμου ότι η μακαριότητα, η αποθέωση 

έχει επιτευχθεί. 

Η τελευταία φράση είναι μια τελετουργική 

φόρμουλα,  που υπαινίσσεται την επιστροφή της 

Ζωντανής Ψυχής στην Πηγή της  Ζωής. Ο μύστης 

αποκαλείται μ’ ένα προσωνύμιο του Διόνυσου (σε 

άλλα ελάσματα από τη Θεσσαλία υπάρχουν οι πα-

ραλλαγές «ταύρε» και «κριέ»), κάτι που υπονοεί 

την απόλυτη ταύτιση με Αυτόν, δηλαδή  τη Θέωση. 

Η ορφική διδασκαλία όμως, με οδηγό το «Θεό 

που σπάει τα Όρια», δίνει τη δύναμη στον άνθρωπο 

να κατακτήσει τη θεϊκή φύση, καθώς βρίσκεται από 

την αρχή μες την Ψυχή του. Για τον ορφικό, οδύνη 

είναι το να φυλακιστεί ακόμα μια φορά μέσα στον 

«κύκλο» της ύλης κι ο θάνατος γίνεται Μονοπάτι 

που οδηγεί, όποιον γνωρίζει πώς να το βαδίσει, στη 

Φωτεινή κατοικία των Ηρώων και των Θεών.
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Επάνω: Έλασμα HIPPONION I A 1.
Κάτω: Έλασμα THURII II B 1.
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Ποιοί είμαστε:
Η Νέα Ακρόπολη είναι ένας Διεθνής Πολιτιστικός και Φιλοσοφικός Οργανισμός   

που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 55 χώρες στον κόσμο και έχει ως σκο-
πό να ενεργοποιήσει την εσωτερική δύναμη του ατόμου, προωθώντας τον ανθρώπι-
νο πολιτισμό, τον αυθεντικό εθελοντισμό και την πρακτική φιλοσοφία.

Οι 3 αρχές μας
1 -Συναδελφοσύνη
Η προώθηση ενός Ιδεώδους παγκόσμιας συναδελφοσύνης 

βασισμένο στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πέρα 
από τις διαφορές μας, φυλετικές, μορφωτικές, θρησκευτικές, 
κοινωνικές κ.ά.

2  - Γνώση
Η αγάπη για τη σοφία, η οποία μέσα από τη συγκριτική 

μελέτη των φιλοσοφιών, θρησκειών, επιστημών και τεχνών, 
προωθεί τη γνώση για το σύμπαν, τη φύση και τον άνθρωπο. 

3 - Ανάπτυξη
Η ανάπτυξη των καλύτερων στοιχείων του ανθρώπου, με 

την προώθηση και την ένταξή του στη φύση και την κοινω-
νία, όχι ως απλό παρατηρητή αλλά ως ενεργό συμμετέχοντα 
σ’ έναν κόσμο που χρειάζεται βελτίωση.

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



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

είναι μια 
αυθεντική 

στάση 
καρδιάς, 

ένα κανάλι 
Δύναμης 
και Ζωής

προσφέρει   

το οξυγόνο  

της ψυχής,  

ένα Όραμα  

για να 

Είσαι

Τι είναι για μας  
ο πολιτισμός

Στη Νέα Ακρόπολη 
αναγνωρίζουμε την ανάγκη  
να διασώσουμε και να 
αναπτύξουμε, μέσα από μια 
ολιστική προσέγγιση, την τέχνη, 
την επιστήμη, το μυστικισμό 
και την πολιτική ως την τέχνη 
της αρμονικής συνύπαρξης. 
Δεν μαθαίνουμε απλά για κάθε 
πολιτισμό αλλά χτίζουμε τον 
πολιτισμό και την κουλτούρα 
μέσα στον καθένα.

Γιατί ο Πολιτισμός διευρύνει  
την κατανόησή μας για τη ζωή και 
τον κόσμο και μας φέρνει πιο κοντά 
στον άνθρωπο μέσα από ένα πνεύμα 
σεβασμού, αλληλεγγύης  
και αλληλοκατανόησης. 

…η 

αναζήτηση 

της Σοφίας  

που  γίνεται 

τρόπος ζωής  

και δίνει 

νόημα στην  

ύπαρξή 

μας 

είναι μια 
αυθεντική 

στάση 
καρδιάς, 

ένα κανάλι 
Δύναμης 
και Ζωής

Τι είναι για μας  
ο εθελοντισμός

Ο Εθελοντισμός είναι μια 
αυθεντική στάση καρδιάς πέρα 
από τις μόδες. 

Η Νέα Ακρόπολη προσφέρει 
στην κοινωνία ένα πεδίο μέσα 
από το οποίο μπορεί ο άνθρωπος 
αναπτύσσοντας τις αξίες της 
ένωσης, της αλληλεγγύης, 
της ανεκτικότητας, της 
υπευθυνότητας, να οδηγηθεί 
στη βελτίωση τόσο του εαυτού 
του όσο και της κοινωνίας στην 
οποία ζει.

Γιατί το σκοτάδι δεν νικιέται με 
χτυπήματα αλλά με Φως!

Τι είναι για μας  
η φιλοσοφία

Η  φιλοσοφία είναι η σοφία 
της καθημερινής ζωής. Το να 
φιλοσοφείς είναι πολύ απλά να 
είσαι «παρών» στη ζωή,  στους 
άλλους και στον εαυτό σου. 

Δεν είναι μια διανοητική 
προσέγγιση αλλά πάνω απ’ όλα 
ένας τρόπος ζωής προσιτός  σε 
όλους και αποτελείται από την  
εφαρμογή των διδασκαλιών 
των σοφών όλων των εποχών.

Γιατί Φιλοσοφία σημαίνει να 
συνδιαλεγόμαστε με τον εαυτό 
μας, να ερχόμαστε σε επαφή 
με ιδέες κι όχι με απόψεις και 
να κάνουμε σωστές επιλογές 
ελεύθερα.
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Από την αρχαία ελληνι-

κή μέχρι τη χριστιανι-

κή γραμματεία, η έννοια 

της ευθανασίας απαντά-

ται ελάχιστες φορές και με διαφορετική 

κάθε φορά απόδοση (Μένανδρος, Καί-

σαρας Αύγουστος, Κλήμης ο Αλεξαν-

δρεύς, Δαμάσκιος κ.ά.). Στην υψηλό-

τερη ερμηνεία του, ο όρος χρησιμοποι-

ήθηκε για να δηλώσει την ολοκλήρω-

ση μιας καλής ζωής, που προσδιοριζό-

ταν από μία πορεία ηθικής δημιουργίας, 

κατά την οποία ο θανών είχε προοδεύ-

σει ατομικά και, παράλληλα, είχε συνει-

σφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Αργότε-

ρα, ο F. Bacon έδωσε στη λέξη τη σημα-

σία του εύκολου θανάτου για την ανα-

κούφιση της σωματικής ταλαιπωρίας. 

Επομένως, αρχικά εστίαζε στην ποιότη-

τα της ζωής που προηγήθηκε, ενώ κατό-

πιν στον ίδιο τον θάνατο και, έτσι, μετα-

τράπηκε από σύμβολο ελπίδας σε απελ-

πισμένο στίγμα. 

Στην Αρχαία Ελλάδα, η ευθανασία 

συγκαταλεγόταν ανάμεσα στα «ύψιστα 

αγαθά», μαζί με την παιδεία και τη φιλία. 

Παράδειγμα ευθανασίας θα μπορούσε 

να είναι εκείνο ενός άντρα που είχε φτά-

σει μέχρι τα γεράματα χωρίς ασθένειες, 

έχοντας αφήσει –κυρίως- πίσω του άξι-

ους απογόνους (φυσικούς ή πνευματι-

κούς) ή είχε πεθάνει σε μία μάχη. Σε αυ-

τήν την περίπτωση, η αυτοκτονία μετα-

μορφώνεται σε αυτοθυσία για την προ-

στασία της πατρίδας ή μιας άλλης ιδέας, 

όπως στην περίπτωση της Αντιγόνης, 

η οποία προτίμησε να πεθάνει έντιμα 

θάβοντας τον αδελφό της Πολυνείκη. 

Τότε, πρόκειται για μία από τις σπουδαι-

ότερες πράξεις που μπορεί να κάνει ένας 

άνθρωπος, δηλαδή το να επιδείξει «ευ-

ψυχία». Τελικά, η ευθανασία δεν είναι 

ένα γρήγορο τέλος στη βιολογική φθο-

ρά, αλλά μία διαδρομή προς την αθα-

νασία, που απαιτεί συνεχή άσκηση στη 

ζωή, θυμίζοντας την πλατωνική ρήση 

σχετικά με τη φιλοσοφία, πως είναι «με-

λέτη θανάτου».

Στη Ρώμη παγιώνεται η τακτική του 

κατ’ επιλογήν θανάτου, υποκινούμενος 

από την ανάγκη αποκατάστασης της τι-

μής. Τότε, ανάγεται σε ηρωισμό, ενώ η 

αυτοκτονία για διαφορετικούς λόγους 

εξακολουθεί να κατακρίνεται. Τα παρα-

δείγματα είναι πολλά: ο Θεμιστοκλής 

ήπιε αίμα ταύρου προκειμένου να μην 

υπηρετήσει τον Αρταξέρξη και ο Δημο-

σθένης κώνειο για να μην πέσει στα χέ-

ρια των Μακεδόνων. Ο Βρούτος έπε-

σε πάνω στο σπαθί του, όταν έχασε τη 

μάχη με τον Αντώνιο. Επίσης, η Λου-

κρητία αυτοκτόνησε επειδή ατιμάστηκε 

από τον Σέξτο Ταρκύνιο (θέμα που έχει 

εμπνεύσει ζωγράφους σαν τους Tiziano 

& Rubens) και, φυσικά, η Κλεοπάτρα 

όταν ο Οκταβιανός κατέκτησε την Αλε-

ξάνδρεια. 

Ο βασιλιάς της Παλαιάς Διαθήκης 

Σαούλ ζήτησε από τον ιπποκόμο του να 

επισπεύσει τον θάνατό του όταν ηττή-

θηκε από τους Φιλισταίους, ενώ μία δι-

αφορετική περίπτωση είναι εκείνη του 

Ινδού Καλανού, φίλου του Μ. Αλέξαν-

Κείμενο: Μαρία Πασαλή, mpasali@filosofikilithos.website

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
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δρου. Όταν ο γιόγκι συνειδητοποίησε 

πως η πολυτέλεια με την οποία ζούσε 

τον αποξένωσε από τον ασκητισμό, αυ-

τοπυρπολήθηκε σε στάση λωτού. Τέλος, 

στην Ιαπωνία οι Σαμουράι τελούσαν το 

«χαρακίρι», μετά από έγκριση και σε δη-

μόσια θέα όποτε ήταν εφικτό, όταν απο-

τύγχαναν να δώσουν τη νίκη στον άρ-

χοντά τους. Επιπλέον, εφαρμοζόταν ως 

πολιτική διαμαρτυρία (θυμίζει τη μη βί-

αιη αντίσταση των βουδιστών μονα-

χών του Θιβέτ, που καίγονταν ζωντα-

νοί μπροστά στα κινεζικά στρατεύμα-

τα), αλλά και ως τιμωρία για αδικήμα-

τά τους. Το τυπικό περιελάμβανε διαλο-

γισμό και άλλες διαδικασίες εξαγνισμού 

(π.χ. λευκή ενδυμασία, συγγραφή ποιή-

ματος). Κατόπιν, αυτο-μαχαιρώνονταν 

και έπειτα αποκεφαλίζονταν με τη βο-

ήθεια εκπαιδευμένου προσώπου, που 

μπορούσε να είναι ο αντίπαλός τους. 

Συνεπώς, δεν πρόκειται για «κοινή» 

αυτοκτονία, επειδή απαιτούσε ειδική 

έγκριση και κατάλληλη προετοιμασία. 

Τα φιλοσοφικά ρεύματα 
μπρος στο ανίατο: λύτρωση ή 
απόδραση;

Για τους Στωικούς, τους Κυνικούς 

και τους Επικούρειους, η ζωή δεν είχε 

νόημα σε κάθε τίμημα, δηλαδή η πα-

ράταση της ζωής δεν ήταν πάντα αυτο-

σκοπός. Γενικότερα, με τη θεωρία και τη 

δράση τους παρότρυναν τους ανθρώ-

πους να ελευθερωθούν από τον φόβο 

του θανάτου, διδάσκοντας τη ματαιό-

τητα του να προσπαθεί κανείς να τον 

αποφύγει και, αντίθετα, προέτρεπαν την 

επιδίωξή του όταν το έργο της ζωής εκ-

πληρωνόταν. Ειδικότερα, σε περιπτώ-

σεις σοβαρής ασθένειας και  γηρατειών, 

αλλά και πολιτικής ήττας, ενθάρρυναν 

την ευθανασία σε σημείο που την ταύ-

τιζαν με την ηθική ελευθερία. Έτσι, η 

πρώτη ιστορική πράξη ευθανασίας πι-

θανολογείται εκείνη του Σενέκα, ενώ 

όταν ο Ζήνων ο Κιτιεύς (σε μεγάλη ηλι-

κία) παραπάτησε και έπεσε, απήγγειλε 

έναν στίχο προς τη γη: «Έρχομαι, τι με 

καλείς;» και στη συνέχεια αυτοκτόνησε 

κρατώντας την αναπνοή του.  Ο δε Διο-

γένης ο Κυνικός σατίριζε  φιλοσόφους 

που έφταναν σε μεγάλη ηλικία, όπως 

τον ίδιο τον ιδρυτή της Σχολής των Κυ-

νικών, Αντισθένη. 

Για τον λόγο αυτό, πολλοί φιλόσο-

φοι αποχωρούσαν από τη ζωή υπέργη-

ροι, με τη μέθοδο της ασιτίας (Πυθα-

γόρας, Εμπεδοκλής, Αναξαγόρας). Πά-

ντως, αν φύγουμε για λίγο από την Ελ-

λάδα και ταξιδέψουμε στην Άπω Ανατο-

λή, θα συναντήσουμε την “prayopavesa”, 

τον αποδεκτό τρόπο για να πεθάνει ο 

ινδουϊστής, που έγκειται ακριβώς στη 

λήψη νερού, χωρίς τροφή. Σύμφωνα με 

τον νόμο, η απόφαση του ενδιαφερο-

μένου πρέπει να γίνεται δημόσια βάση 

του κανονισμού και αφορά πολίτες που 

έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους 

και η έλευση του θανάτου φαίνεται επι-

κείμενη. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί 

ότι δε συνδέεται με αισθήματα απογοή-

τευσης, θλίψης ή θυμού, αλλά γαλήνης, 

όπως και το «χαρακίρι».

Από την άλλη πλευρά, υπήρχε ισχυ-

ρή και η αντίπαλη θέση που τασσό-

ταν κάθετα ενάντια στην ευθανασία, 

όπως οι Πυθαγόρειοι, που αποκήρυσ-

σαν την παρέμβαση και την καταστρο-

φή της ανθρώπινης ζωής. Επίσης, δια-

βάζουμε στον Σοφοκλή πως, όταν ο μυ-

θικός βασιλιάς Φιλοκτήτης δαγκώθη-

κε από φίδι, παρακάλεσε τους στρατι-

ώτες του να τον σκοτώσουν, όμως εκεί-

νοι τον εγκατέλειψαν στη Λήμνο. Ακό-

μη, ο Επίκτητος δεν υπερασπίζεται την 

αυτοχειρία για την αντιμετώπιση ασθέ-

νειας, αλλά μία στάση που εντάσσεται 

στο στωικό πνεύμα αταραξίας. Το ίδιο 

υποστηρίζει και ο Αριστοτέλης, δηλώ-

νοντας πως το να θέσει κάποιος τέρμα 

στη ζωή του εξαιτίας πόνου είναι πράξη 

δειλή και κακή τόσο για τον ίδιο όσο και 

για την πόλη του.

Στην Ιαπωνία οι Σαμουράι τελούσαν το «χαρακίρι», μετά 
από έγκριση και σε δημόσια θέα όποτε ήταν εφικτό, όταν 

αποτύγχαναν να δώσουν τη νίκη στον άρχοντά τους. 
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Θρησκείες της Μεσογείου. Τα δώρα της ζωής 
και του θανάτου

Όλες οι θρησκείες διδάσκουν την ιερότητα της ζωής και δε 

θα πρέπει να νομίζουμε πως οι αρχαίοι λαοί ακύρωναν αυτήν 

τη βασική αξία με την υιοθέτηση της ευθανασίας, παρά κατέ-

φευγαν στην τραγική διέξοδο μόνο όταν πίστευαν πως ο τερ-

ματισμός της ζωής συνιστά αγαθό ανώτερο από τη συνέχισή 

της. Επιπλέον, παρότι οι τρεις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκεί-

ες που εξαπλώθηκαν στη συνέχεια φαίνεται πως είναι απόλυ-

τες κατά της ευθανασίας (η  ζωή είναι ένα θείο δώρο και κανείς 

δεν έχει το δικαίωμα να το τερματίσει, εκτός από την ουράνια 

απόφαση ), τη δικαιολογούν σε περιόδους πολέμου. Στον χρι-

στιανισμό, περιπτώσεις όπως εκείνες των 400 παιδιών που πνί-

γηκαν στη θάλασσα για να μην πέσουν στα χέρια των Ρωμαίων 

δεν αποδοκιμάζονται, ενώ θα μπορούσαμε εδώ να εντάξουμε 

και τον θρυλικό «Χορό του Ζαλόγγου». Μάλιστα, σε καιρούς 

πολέμου εκτελούνταν και ομαδικές πράξεις ευθανασίας, σαν 

τον Ναπολέοντα που είχε διατάξει να θανατώνονται με όπιο 

οι στρατιώτες οι οποίοι προσβλήθηκαν από πανούκλα στην Αί-

γυπτο, για την ανακούφιση των ίδιων (“mercy killing”) και την 

προστασία των υπολοίπων. 

Μια διελκυστίνδα χωρίς νικητή…
Κατ’ αρχάς, οι κατήγοροι της ευθανασίας μιλούν για τον 

«ολισθηρό κατήφορο», εννοώντας τον κίνδυνο κατάχρησής 

της από τον ίδιο τον μελλοθάνατο (αυτοκτονία με πρόφαση 

ασθένεια), τους συγγενείς (για περιουσιακούς λόγους ή επει-

δή δε θέλουν να επωμιστούν τη δύσκολη επιμέλειά του), τους 

γιατρούς (για να καλύψουν την ανεπάρκειά τους), από τρίτους 

(π.χ. εμπορία οργάνων) ή το κράτος (υπολογίζοντας τον ασθε-

νή ως δαπάνη, αφού το 20% των χρημάτων για την υγεία ξο-

δεύεται στις τελευταίες ώρες της ζωής ή για να απαλλαγούν 

από αυτόν για άλλους λόγους, π.χ. εγκληματίας). Τελικά, η ευ-

θανασία δεν είναι παρά μία επιφανειακή λύση, αντί η πολιτεία 

να επενδύσει στην υγεία, την παιδεία κ.λπ. για να αντιμετωπί-

σει ριζικά τα προβλήματά της.

Επιπλέον, εφιστούν την προσοχή στο γεγονός ότι η απαί-

τηση του πάσχοντα είναι επισφαλής για δύο λόγους. Πρώτον, 

λόγω της δεδομένης κατάστασης υγείας δε γίνεται υπό καθε-

στώς συναισθηματικής ασφάλειας και νοητικής διαύγειας. Δεύ-

τερον, οι περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν περισσότερο από 

τον φόβο του πόνου, παρά από τον ίδιο τον πόνο. (Υπάρχουν 

ενδείξεις για τη μεταστροφή πολλών ασθενών που επιθυμούν 

την ευθανασία αν διαβεβαιώνονταν ότι θα τους παρεχόταν η 

αναγκαία ανακούφιση κι ακόμη ότι θα προστατευόταν περισ-

σότερο η αξιοπρέπειά τους και η αυτονομία τους.) Δεν ξεχνούν, 

επίσης, ότι ο χαρακτηρισμός «ανίατο», δεν είναι μία αλάνθα-

στη προφητεία παρά μία κρίση βασισμένη στη στατιστική, δη-

λαδή πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο της λάθος διάγνωσης ή της 

άγνωστης θεραπείας. Τέλος, αντικρούουν την αρχή της αυτο-

διάθεσης του ατόμου, η οποία δεν είναι απεριόριστη, αφού για 

παράδειγμα απαγορεύεται κάποιος να γίνει δούλος ή να πάρει 

μέρος σε μονομαχία ακόμη και αν το επιθυμεί.

Οι υπέρμαχοι της ευθανασίας τονίζουν τον ανθρωπισμό και 

την αξιοπρέπεια. Κάθε άνθρωπος αξίζει να τελειώσει τη ζωή 

του ανθρώπινα. Πώς η ασθένεια καθιστά τη ζωή απάνθρωπη; 

Εκτός από τον αφόρητο πόνο, η ασθένεια συνιστά ένα είδος 

απώλειας της ελευθερίας, όταν χάνεται η δυνατότητα αυτονο-

μίας, με την έννοια της αυτοεξυπηρέτησης (σίτιση, καθαριότη-

τα κ.λπ.). Ακόμη, συνιστά ένα είδος κατάργησης της ίδιας της 

ζωής, όταν είναι τόσο σοβαρή που αφαιρεί κάθε απόλαυσή της 

και ματαιώνει κάθε σχέδιό της, ειδικά αν συνοδεύεται από αδυ-

ναμία επαφής με το περιβάλλον, δηλαδή έλλειψη συνειδητό-

τητας (π.χ. ένας νοσηλευόμενος της μονάδας εντατικής θερα-

πείας συνδεδεμένος σε υποστηρικτικά μηχανήματα). Εξάλλου, 

θίγουν τη βαναυσότητα της ιατρικής (επεμβατικές μέθοδοι 

κ.λπ.) και, φυσικά, τη ματαιότητά της, αφού δε θεραπεύει, απλά 

παρατείνει την ασθένεια, με βαρύ οικονομικό και συναισθημα-

τικό κόστος (συχνά, οι συγγενείς επιφορτίζονται τη φροντίδα 

του αρρώστου, σε βαθμό που να αναστέλλουν κάθε δική τους 

δραστηριότητα, επενδύοντας παράλληλα υπέρογκα ποσά). 

Ο θάνατος είναι μία εγγύηση που δίνεται σε όλους μας τη 

στιγμή που γεννιόμαστε. Ωστόσο, μπορούμε να αποφασίσου-

με εμείς τον χρόνο και τον τρόπο που θα πεθάνουμε; Υπάρχει 

καλός και κακός θάνατος; Τελικά, πρόκειται για ένα δικαίωμα 

ή μία υποχρέωση; 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Ευθανασία - Η διαχείριση της ζωής και του θανάτου - Η ευθανασία στην ιστορική 
αναδρομή της ανθρώπινης κοινωνίας: http://respi-gam.net/node/4754
• Στο τέλος της ανθρώπινης ζωής - Η ευθανασία: https://www.pemptousia.
gr/2013/06/sto-telos-tis-anthropinis-zois-i-efthana/
• Ευθανασία. Η σημαντική του “καλού” θανάτου: http://helios-eie.ekt.gr/EIE/
handle/10442/8373
• Ευθανασία και… “ευθανασία” (εκτός και εντός εισαγωγικών): www.ecclesia.gr/
greek/holysynod/commitees/pastoral/avramidis_efthanasia.html
• Η ευθανασία στα θρησκεύματα: http://ikee.lib.auth.gr/record/125423
• Ευθανασία: Ηθικοί προβληματισμοί: https://drive.google.com/folderview?id=0B0L
ksDMWDKMcb3lQTkl5b1FWTzg&usp=sharing
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βιβλιο
παρου
σιαση

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  το βιβλία «Ζωή και Θάνατος 

- η αδιαίρετη Ενότητα», από τις Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ, 

πρώτος και δεύτερος τόμος, 

με αποσπάσματα από όλα τα 

βιβλία της Άγκνι Γιόγκα που 

αναφέρονται στο μεγάλο 

πρόβλημα της Ύπαρξης, με τις 

δύο όψεις της τη Ζωή και το 

Θάνατο... Στις σελίδες αυτών 

των δύο βιβλίων θα βρείτε τις 

απαντήσεις σ’ όποιες τυχόν 

απορίες σάς έχουν δημιουρ-

γηθεί, σ’ όποια ερωτήματα 

σας έχουν απασχολήσει κατά 

καιρούς. Και, ει δυνατόν, θα 

σας βοηθήσουν να απελευθερώσετε τον εαυτό σας από το φόβο 

του θανάτου, ένα φόβο που έχει επιβληθεί τεχνηέντως, δυστυχώς 

στην ανθρωπότητα, «ο φόβος για το άγνωστο», όπως συνηθίζεται 

να λέγεται. 

ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.  ΛΙΟ ΑΛΑΝ

Μια περιεκτική, εύληπτη εισαγωγή στην αστρολογία, η οποία παρουσιάζει τις βασικές 

αστρολογικές αρχές με έναν απλό και κατανοητό τρόπο, ειδικά για τον αναγνώστη που 

δεν διαθέτει προηγούμενη γνώση. Αυτό το πιο γενικόλογο από τα κείμενα του Alan Leo 

είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον αρχάριο σπουδαστή και συνεπώς περιλαμβάνει βασικό 

υλικό, με ανάλυση των χαρακτηριστικών του κάθε ζωδίου, με περιγραφή του Ήλιου και της 

Σελήνης στα δώδεκα ζώδια και με τη σημασία των πλανητών σε κάθε ζώδιο. Το έργο αφο-

ρά την επιρροή των δύο βασικών φωτοδοτών, του Ήλιου και της Σελήνης, στο χαρακτήρα 

και προσφέρει μια πλήρη περιγραφή των δώδεκα ζωδιακών τύπων και των 144 υποτύπων 

κάθε έτους.

Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ  Γ. Γενναδίου 3 Αθήνα 106 78

τηλ.: 2103809712  - www. Kedros.gr  -  e mail: books@ kedros.gr

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ. Μάθι-

ου Ντίλον 

Ενώ η αρχαία ελληνική θρησκεία έχει αναπτυχθεί ως θέμα από λογίους και ειδικούς, 

ωστόσο δεν έχει ως τώρα δοθεί καμία σημασία στο θρησκευτικό φαινόμενο της αθρόας 

προσέλευσης πιστών από όλα τα μέρη της Ελλάδας σε συγκεκριμένους ιερούς χώρους, 

όπως η Ελευσίνα, η Ολυμπία, η Δωδώνη, οι Δελφοί, η Επίδαυρος, τα Δίδυμα, η Έφεσος… 

Ο Μάθιου Ντίλον εξετάζει λεπτομερώς τη σημασία που είχαν τα μεγάλα αυτά προσκυνή-

ματα και τα κίνητρα που ωθούσαν χιλιάδες ΄Ελληνες να ταξιδεύουν πολλά χιλόμετρα-με 

κίνδυνο ακόμα και της ζωής τους- για να πάνε στον τόπο του προσκυνήματός τους. Αναφέ-

ρεται διεξοδικώς στις ιερές ανακωχές που συνόδευαν αυτές τις ιερές «πανηγύρεις», στους 

τρόπους ταξιδιού, καθώς και στις θρησκευτικές και λατρευτικές πρακτικές που εφαρμόζο-

νταν από το ιερατείο και τους πιστούς.                                                        

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΑΛΙΟΣ Σόλωνος 136, Τ.Κ. 10677, Αθήνα ΤΗΛ.   2103829339

email: info@enalios.gr



Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς  -  Νο έ μ β ρ ι ο ς  -  Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 633

Μύηση και Θάνατος
Κείμενο: Χάρης Κληματσίδας, xklimatsidas@filosofikilithos.website

Δύσκολες λέξεις, δύσκολες 

έννοιες… Όμως τι θεω-

ρείται πως αντιπροσωπεύ-

ει μια μύηση; Κάποια νέα 

αρχή, μια αναγέννηση; 

Η μύηση προέρχεται ετυμολογικά 

από το ρήμα μυώ που σημαίνει την κατά-

κτηση μιας καινούριας γνώσης, μιας απο-

κάλυψης που παίρνει ο άνθρωπος στη 

ζωή του και ανταποκρίνεται σύμφωνα με 

την εξέλιξη της δικής του ψυχής.

Κατά τον Μιρσέα Ελιάντ η μύηση, 

από μια κατάσταση αναγέννησης είναι 

και μια πράξη μάθησης, όπου ο άνθρωπος 

συνειδητοποιεί την ουσία των ηθικών και 

κοινωνικών νόμων. Οι Εθνολόγοι διακρί-

νουν τρεις διαφορετικούς τύπους μύη-

σης:                                                  

1. Τη Φυλετική Μύηση, που επιβεβαι-

ώνει το πέρασμα από την εφηβική κατά-

σταση στην ενηλικίωση. Συνδέεται ξεκά-

θαρα με μια βιολογική αλλαγή που κάθε 

άνθρωπος γνωρίζει. 

2. Τη Θρησκευτική Μύηση, που βε-

βαιώνει το πέρασμα ενός από μία κατά-

σταση σε άλλη ανώτερη, επιτρέποντας το 

άτομο να εισχωρήσει από το βέβηλο στο 

ιερό. 

3. Τη Μαγική ή Σαμανική Μύηση, που 

θεωρείται η πιο εσωτερική από τις  προ-

ηγούμενες μυήσεις. Είναι αυτή που κάνει 

κάποιον να εγκαταλείψει την φυσική αν-

θρώπινη κατάσταση για να φτάσει στην 

κατοχή «υπερφυσικών» δυνάμεων.

Η Μύηση παρουσιάζεται στην αρχαι-

ότητα ως η αποκάλυψη ενός Μυστηρίου. 

Γι’ αυτό τα αρχαία Μυστήρια και οι Μυ-

ήσεις είναι δύο έννοιες  στενά συνδεδε-

μένες. Σε όλες τις παραδοσιακές κοινωνί-

ες ανακαλύπτουμε τελετές Μύησης, από 

τους αρχαίους πολιτισμούς της Ανατο-

λής,  στους Προ-κολομβιανούς της Αμε-

ρικής, στην Αφρική και την Ευρώπη. 

Σύμφωνα με τους ανθρωπολό-

γους θεωρείται ένας παγκόσμιος πα-

ραδοσιακός, αρχαϊκός θεσμός, που επι-

τρέπει ψυχολογικά, το πέρασμα από 

μια  κατάσταση, σε μια άλλη, ανώτε-

ρη, μέσα από την πραγματοποίηση και 

τη βίωση μιας ειδικής τελετουργίας. 

Δεν πρόκειται απλά για μια διανοητική 

εκπαίδευση, αλλά είναι ένας δρόμος εσω-

τερικής ανανέωσης που προσφέρει συ-

νάμα, μια σφαιρική άποψη του κόσμου.                                                                                                                              
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Κάθε Μύηση σημαίνει  το συμβολικό θά-

νατο της παλιάς προσωπικότητας και τη 

γέννηση μιας καινούργιας και περισσότε-

ρο αρμονικής προσωπικότητας.

Ο σημερινός άνθρωπος καταλαβαί-

νει τον κόσμο, μόνο αν τον συλλάβει. Ο 

άνθρωπος εκείνης της εποχής των μυήσε-

ων μπορούσε να τον καταλάβει μόνο εάν 

πρώτα μπορούσε να τον βιώσει. 

Οι τελετές Μύησης περιείχαν τον 

«θάνατο» του παλιού ανθρώπου και τη 

«γέννηση» του νέου σταματώντας τον 

ιστορικό χρόνο και συνδέοντας την ανα-

γέννηση και τη δυνατότητα εξέλιξης του 

ανθρώπου. Οι δοκιμασίες, οι περιπλανή-

σεις, τα πάθη του υποψηφίου αντιγρά-

φουν τον ήρωα του μύθου και το περιπε-

τειώδες ταξίδι του, που αποτελούν «μία 

ιστορία προς μίμηση», για να μπορέσει 

ο άνθρωπος να φτάσει στο δικό του Κέ-

ντρο.  Ο Πλάτων είχε πει πως «ο θάνατος 

είναι Μύηση».

Άλλωστε Γέννηση και θάνατος είναι 

όψεις του ίδιου νομίσματος που λέγε-

ται ζωή. Σε όλο τον εκδηλωμένο κόσμο 

από το ασύλληπτο μέγεθος του σύμπα-

ντος, μέχρι τον μικρότερο μόριο της ύλης 

υπάρχει ο νόμος της γέννησης, της εξέ-

λιξης, του θανάτου. Συνειδητοποιούμε 

πως το σύμπαν, η φύση, στον κόσμο μας 

υπάρχουν διαρκώς καταστάσεις από γεν-

νήσεις, συγκρούσεις, θανάτους.

Ειδικά η τελευταία είναι μια λέξη τα-

μπού, που προκαλεί ανησυχία, φόβο στην 

πραγματικότητα,  είναι η απουσία της 

ύλης, του φωτός.   Στην αρχαία Ελληνική 

μυθολογία ο θεός του Κάτω Κόσμου (του 

κόσμου που δεν είναι ορατός στους ζω-

ντανούς είναι ο Άδης (Αΐδης), αυτός που 

δεν φαίνεται!  

Μας είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

συλλάβουμε,  να κατανοήσουμε, πόσο 

μάλλον να βιώσουμε το δώρο της ζωής, 

της δικής μας εκδήλωσης σ’ αυτόν τον 

κόσμο.  

Δεν πρέπει να φοβόμαστε το θάνα-

το. Είναι το πεπρωμένο από το οποίο δεν 

μπορούμε να ξεφύγουμε σ’ αυτόν τον εκ-

δηλωμένο κόσμο… Σε μια αγαπημένη κι-

νηματογραφική ταινία «Ο κύκλος των 

χαμένων ποιητών» υπάρχει μια εξαιρετική 

φράση από τον πρωταγωνιστή της ταινί-

ας: Carpe Diem – Άδραξε τη μέρα. Μπο-

ρεί ο χρόνος να περνά με ιλιγγιώδη ταχύ-

τητα. Αυτή άλλωστε είναι η αγωνία αρ-

κετών ανθρώπων. Να μπορούν να ζήσουν 

την κάθε στιγμή της ζωής τους έντονα και 

δημιουργικά, σαν να είναι η τελευταία…! 

Θεωρούμε δεδομένο, δίχως να προ-

βληματιστούμε, από πού ήρθαμε και προς 

τα που πορευόμαστε στη διάρκεια του 

χρόνου, της δικής μας ζωής. Σε πολλούς 

ανθρώπους υπάρχει η ψευδαίσθηση της 

αιωνιότητας της ύλης, θαρρώντας πως 

δεν αλλάζουν κι ότι θα είναι πάντα ίδιοι. 

Όμως κάποια στιγμή θα συνειδητοποι-

ήσουν εξωτερικά αυτή την αλλαγή, κοι-

τάζοντας σ’  έναν καθρέπτη το πρόσω-

πο, το σώμα που έχει αφήσει ο χρόνος 

επάνω του σημάδια. Θα το αντιληφθούν 

επίσης, κοιτάζοντας παλιές φωτογρα-

φίες, εκεί που ο φακός της μηχανής συ-

νέλαβε σ’ ένα κομμάτι του χρόνου μια 

συγκεκριμένη στιγμή ένα παιδί. Αυτό 

το παιδί σε μια  διαφορετική στιγμή του 

χρόνου, στο σήμερα κοιτάζει τη φωτο-

γραφία. Τώρα όμως είναι ένας άνθρωπος 

ώριμος ή οδεύει προς την τρίτη ηλικία…                                                                                                                          

Τι έχει αλλάξει τελικά;  ο χρόνος ή η εξω-

τερική μορφή του ανθρώπου; Εσωτερικά 

έχει αλλάξει; 

Ο υλικός θάνατος είναι εκείνος που 

απασχολεί περισσότερο τον υλικό άν-

θρωπο. Η συνείδησή του θα περιοριστεί 

μόνο σε αυτό που ονομάζεται προσωπι-

κότητα.

Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας σε μια 

αρκετά προχωρημένη ηλικία και παρά τα 

όποια κινητικά προβλήματά τους έχουν 

τη διάθεση να χορέψουν σαν μικρά παι-

διά. Αυτό είναι ένα μάθημα ζωής! Η ψυχή 

είναι πάντοτε νέα και έχει τη διάθεση και 

τη βούληση να παίρνει εμπειρίες. 

Είναι αναγκαίο ο άνθρωπος να κατα-

φέρει να συναντήσει ουσιαστικά τον εαυ-

τό του σε αυτό το ταξίδι. Μπορεί αυτό να 

είναι ένας σταθμός στην εξέλιξή μας και 

μια ευκαιρία, μια αφορμή για να βαδίσου-

με σε μια άλλη Πύλη ζωής…
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1)  Η Μεταθανάτια ζωή στους αρχαίους Πολιτισμούς 
– Συγγραφική ομάδα Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη 2009
2)  Πραγματεία πάνω στην ιστορία των Θρησκειών 
Μircea Eliade Μετάφραση  
Εκδόσεις Χατζηνικολή, Αθήνα 1981
3) Ο Χρυσός Κλώνος Α, Β, Γ, Δ τόμος. James George 
Frazer
Μετάφραση Εκδόσεις ΕΚΑΤΗ, Αθήνα 1990, 1991, 
1992, 1994,
4) Η Θεουργία διδάσκει τον αιώνιο δρόμο της ψυχής 
Ν. Μαργιωρή Αθήνα 1987  
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Μπουρατίνος, Εκδόσεις Αρσενίδη 1998 
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blog-post_10.html#ixzz48j0F9Qq8

Οι τελετές Μύησης περιείχαν 

τον «θάνατο» του παλιού ανθρώ-

που και τη «γέννηση» του νέου
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Θέσεις της 
Θρησκείας και 
της Επιστήμης 

για την  
Μετενσάρκωση

Κείμενο:  Κώστας Φρατζικινάκης, kfrantzikinakis@

filosofikilithos.website

Ο φόβος είναι η πρώτη μητέρα των θεών, είπε ο 

Ρωμαίος ποιητής Τίτος Λουκρήτιος Κάρος (95 

- 55 π.Χ.). Και μπορούμε να πούμε πως μητέ-

ρα όλων των φόβων είναι ο φόβος του θανά-

του. Πολλοί φιλόσοφοι υποστηρίζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια 

πως μόνο ο άνθρωπος έχει συνείδηση του θανάτου του και πως 

αυτό είναι ένα κατεξοχήν ανθρώπινο χαρακτηριστικό. 

Η ζωή των πρωτόγονων ανθρώπων περιστοιχιζόταν από 

πολλούς κινδύνους και σπανίως πέθαιναν από φυσικό θάνατο. 

Πολύ πριν έρθουν τα γηρατειά, η βία ή κάποια ασθένεια εξό-

ντωναν το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων. Γι’ αυτό τον λόγο 

οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο θάνατος δεν μπορεί να είναι φυσι-

κός και άρχισαν να αποδίδουν σ’ αυτόν μία υπερφυσική αιτία.

Ο φόβος του θανάτου, η έκπληξη που προκαλείται από διά-

φορα φαινόμενα τα οποία φαίνεται να οφείλονται στην τύχη 

ή είναι ακατάληπτα, η ελπίδα σε μια θεία βοήθεια, η πίστη στο 

μοιραίο, όλα αυτά τα στοιχεία βοήθησαν στη γέννηση των θρη-

σκευτικών δοξασιών.

Η ύπαρξη δύο φύλων, τα όνειρα, καθώς και η μυστηριώ-

δης επίδραση των ουρανίων φαινόμενων στη γη και στους αν-

θρώπους, θα προκαλούσαν έκπληξη και θαυμασμό. Ο πρωτό-

γονος άνθρωπος πιθανά θα εκπλήσσονταν όταν έβλεπε στον 

ύπνο του μορφές και θα τρόμαζε όταν αναγνώριζε στο όνει-

ρό του πρόσωπα τα οποία έχουν πεθάνει. Έτσι ίσως έθαβε τους 

νεκρούς του στη γη για να τους εμποδίσει να βγουν έξω από 

φόβο μήπως επιστρέψουν και τον βλάψουν.

Οι αντιλήψεις αυτές έκαναν τον πρωτόγονο άνθρωπο να 

σκέπτεται ότι κάθε ζωντανή ύπαρξη έκλεινε μέσα της μια ψυχή 

που μπορούσε να αποχωριστεί από το σώμα κατά τη διάρκεια 

μιας ασθένειας ή του ύπνου ή μετά το θάνατο.

Ψυχή δεν έχει μόνο ο άνθρωπος αλλά όλα τα πράγματα, ο 

εξωτερικός κόσμος όχι μόνο δεν είναι αναίσθητος και νεκρός 

αλλά αντίθετα έχει έντονη ζωή. Έτσι σκέπτονταν οι αρχαίοι φι-

λόσοφοι για να μπορούν να εξηγήσουν πολλά φυσικά φαινό-

μενα όπως η κίνηση του ήλιου, ο κεραυνός, ο ψίθυρος των δέ-

ντρων. Κάπως έτσι γεννήθηκε ο ανιμισμός.

Στον αντίποδα της αντίληψης αυτής είναι η ελπίδα της 

ανάστασης. Με πρώτο παράδειγμα τη φύση με την ανατολή και 

τη δύση του ήλιου, τη γέμιση και το χάσιμο του φεγγαριού, οι 

πρωτόγονοι λαοί πίστευαν ότι οι ηγέτες τους και οι ήρωες τους 
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τελειώνουν την αποστολή τους, πεθαί-

νουν και ανασταίνονται για να επιστρέ-

ψουν και να τους λυτρώσουν ή να τους 

οδηγήσουν.

Έτσι παρατηρείται στις πιο παλιές 

παραδόσεις, η πίστη στην επιστροφή 

της ψυχής του ανθρώπου στη γη, χωρίς 

αυτή να υπακούει σε αυστηρούς κανό-

νες και μηχανισμούς.

Οι θεωρίες του Χριστιανισμού, του 

Ιουδαϊσμού και του Ισλαμισμού σχετι-

κά με τη ζωή μετά το θάνατο βασίζο-

νται στην κυρίαρχη πίστη των τριών αυ-

τών θρησκειών ότι έχουμε μονάχα μια 

ζωή να ζήσουμε. Αυτή η πίστη, σε συν-

δυασμό με την πίστη στην αθανασία της 

ψυχής, δημιουργεί σα λογική συνέπεια 

την βεβαιότητα για μια αιώνια τιμω-

ρία ή ανταμοιβή ανάλογα με τις πράξεις 

μας. Έχουμε μόνο μια ευκαιρία να διεκ-

δικήσουμε τη θέση μας ανάμεσα στους 

σωσμένους ή τους κολασμένους και 

αν αποτύχουμε αυτό θα είναι τελεσίδι-

κο. Επειδή αυτό μοιάζει κάπως άδικο, ο 

δυτικός Χριστιανισμός προσπάθησε να 

απαλύνει αυτή την αδικία δίνοντας στις 

ψυχές μια ακόμη ευκαιρία να περάσουν 

στον παράδεισο, μέσα από το Καθαρτή-

ριο. Οι Μουσουλμάνοι έχουν επίσης μια 

μεταθανάτια ευκαιρία αν δηλώσουν την 

πίστη τους στον Αλλάχ, ενώ οι Εβραί-

οι πιστεύοντας ότι είναι οι εκλεκτοί του 

θεού δεν έχουν λόγο να ανησυχούν ιδι-

αίτερα. 

Από την άλλη, στην Ανατολή ο Ιν-

δουισμός και ο Βουδισμός βλέπουν 

τη ζωή στη γη σαν ένα είδος «σχολεί-

ου» για τις ψυχές. Επιστρέφουν σε αυτό 

ξανά και ξανά, όσες φορές χρειαστεί 

για να πάρουν τα μαθήματά τους και 

να προχωρήσουν. Σε χιλιάδες ιερά κεί-

μενα της Ανατολής, δίνεται έμφαση στο 

ίδιο το ταξίδι της ψυχής και η μόνη βε-

βαιότητα είναι πως τελικά, έστω και αν 

χρειαστεί ένα τεράστιο χρονικό διάστη-

μα, όλα τα πιθανά μονοπάτια θα οδη-

γήσουν το σύνολο των ψυχών στον ίδιο 

υπερβατικό στόχο, που είναι να απαλλα-

γούν απ’ όλες τις επιθυμίες που τις  δέ-

νουν και τις επαναφέρουν πίσω στον 

υλικό κόσμο. 

Γιατί όμως η πίστη στη μετενσάρκω-

ση δεν είναι τόσο διαδεδομένη στο δυτι-

κό όσο και στον ανατολικό κόσμο;

Οι ενέργειες για την παγίωση της 

Εκκλησίας κατά τους πρώτους χριστια-

νικούς χρόνους έκαναν τόσο καλή δου-

λειά στο ξερίζωμα της πίστης στη με-

τενσάρκωση- που θεωρούνταν παγανι-

στική και αντι-χριστιανική- ώστε οι πε-

ρισσότεροι σήμερα την θεωρούν απο-

κλειστικά ανατολική δοξασία. Η θεω-

ρία, όμως είναι πολύ κομψή και προσφέ-

ρει πολλές ελκυστικές και λογικές ερμη-

νείες στα παράδοξα και τις ανισότητες 

της ανθρώπινης ζωής για να περιορίζε-

ται σε μια μόνο ήπειρο του πλανήτη. Η 

αλήθεια είναι ότι η πίστη στη μετενσάρ-

κωση υπήρχε μέσα σε όλες τις μυστικές 

διδασκαλίες της Ελλάδας και της Μέ-

σης Ανατολής, που έχουν επιζήσει μέ-

χρι τις μέρες μας. Ο Πλάτωνας μιλούσε 

συχνά για την πεποίθησή του πως περ-

νάμε μέσα από πολλά σώματα στο τα-

ξίδι μας προς την υπέρτατη ολοκλήρω-

ση και επαναλαμβάνει την γνωστή προ-

ειδοποίηση του δάσκαλού του Σωκρά-

τη να μην ενδιαφερόμαστε περισσότερο 

για το κυνήγι των ηδονών σε βάρος της 

φιλοσοφικής αναζήτησης. 

Οι πρώτοι αιώνες του Χριστιανι-

σμού είναι γεμάτοι από αναφορές για 

τις δογματικές διαμάχες με τους νέο-

πλατωνικούς φιλοσόφους, η επιρροή 

των οποίων ήταν αρκετά μεγάλη για να 

κάνει ακόμα και τον Αυγουστίνο, πριν 

γίνει Άγιος, να θεωρεί τη μετενσάρκωση 

πολύ πιθανή. Όμως το ζήτημα ξεκαθά-

ρισε για τους Χριστιανούς, στην 5η Οι-

κουμενική Σύνοδο, το 553 μΧ, από τον 

αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Στη διάρκεια 

της Συνόδου ανακοινώθηκαν διάφο-

ροι «αφορισμοί», που είχαν σκοπό να 

ξεκάνουν μια για πάντα τις παγανιστι-

κές αντιλήψεις. Έτσι ανάμεσα στα άλλα 

«αναθαματίστηκε» τόσο ο ίδιος όσο  και 

η διδασκαλία ενός από τους σημαντικό-

τερους πρώτους Πατέρες της Εκκλησί-

ας, του Ωριγένη (185-251 μΧ), που πί-

στευε στην προΰπαρξη της ψυχής και 

στη μετενσάρκωση. 

Αυτός πίστευε: «Κάθε ψυχή έρχε-

ται σε αυτό τον κόσμο δυναμωμένη από 

τις νίκες ή αποδυναμωμένη από τις ήτ-

τες της προηγούμενης ζωής της. Η θέση 

της σ΄αυτόν τον κόσμο ως ένα δοχείο 

προορισμένο για τιμή ή ατίμωση εξαρ-

τάται από τις προηγούμενες αρετές και 

τα ελαττώματά της. Το έργο της σ’αυ-

τόν τον κόσμο καθορίζει τη θέση της 

στον κόσμο που πρόκειται ν’ακολουθή-

σει στη συνέχεια…» ΩΡΙΓΕΝΗΣ Περί 

Αρχών.

Αμέτρητα παραδείγματα μπορούν 

να βρεθούν στους αρχαίους πολιτισμούς 

ανά τον κόσμο, και μια θεοσοφική με-

λέτη υποστηρίζει πως εκατό διαφορε-

τικές και διάσπαρτες πρωτόγονες φυλές 

πιστεύουν σήμερα, σε κάποιο είδος με-

τενσάρκωσης. Όπως λέει ο Γιούνγκ : « η 

ιδέα αυτή φαίνεται να εδρεύει στο συλ-

λογικό ασυνείδητο μαζί με τον Παρά-

δεισο, την Πτώση και την ελπίδα για μια 

Θ ρ η σ κ ε ί α  κ α ι  Ε π ι σ τ ή μ η  γ ι α  τ η ν  Μ ε τ ε ν σ ά ρ κ ω σ η
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επιστροφή στην πρωταρχική αθωότητα»

Αν είναι αλήθεια πως έχουμε ζήσει πολλές ζωές, τότε για-

τί δεν τις θυμόμαστε; Επειδή, όπως λέει η αρχαία σοφία, υπο-

χρεωνόμαστε να ξεχάσουμε, «πίνοντας τα νερά της Λήθης», 

πριν ξαναγεννηθούμε έτσι ώστε οι αναμνήσεις μας να μην κα-

ταστρέψουν την παρούσα ζωή μας. Εξάλλου, όπως μπορεί να 

φανταστεί κανείς, είναι μερικές φορές αρκετά δύσκολο να κα-

τανοήσουμε τα γεγονότα και τη σημασία τους σ’ αυτή τη ζωή, 

πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια ολόκληρη αλληλουχία 

ζωών που ξετυλίγεται πολύ βαθιά στο παρελθόν. 

Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πως μερικές φορές κάποια ψυχή 

ξεφεύγει από το δίχτυ της λήθης και επιστρέφει στον κόσμο δι-

ατηρώντας κάποιες αναμνήσεις. 

Ο σύγχρονος ερευνητής, καθηγητής Ίαν Στήβενσον, (1918-

2007) ήταν ένας ψυχίατρος που εργαζόταν για την Ιατρική Σχο-

λής του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια για 50 χρόνια. Έλαβε δι-

εθνή αναγνώριση για την έρευνά του πάνω στη  μετενσάρκω-

ση ανακαλύπτοντας στοιχεία που δείχνουν ότι οι μνήμες και σε 

κάποιες περιπτώσεις και οι σωματικές βλάβες, μπορούν να με-

ταφερθούν από τη μία ζωή στην άλλη. Ταξίδεψε εκτενώς μέσα 

σε 40 χρόνια, και εξέτασε 3.000 περιπτώσεις παιδιών σε όλο 

τον κόσμο, σε λαούς διαφόρων θρησκευτικών πεποιθήσεων, 

που θυμόνταν  προηγούμενες ζωές. Η έρευνα του παρουσία-

σε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα παιδιά αυτά είχαν ασυ-

νήθιστες ικανότητες, ασθένειες, φοβίες και γενετικά σημάδια  

που δεν θα μπορούσαν να εξηγηθούν από το περιβάλλον ή την 

κληρονομικότητα.

Κατά τη διάρκεια της πρωτότυπης έρευνάς του, ο Δρ Στή-

βενσον είχε σημειώσει το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά έφεραν 

συχνά σημάδια που υποτίθεται ότι σχετίζονται με τη δολοφο-

νία τους ή θανάτο που υπέστησαν σε μια προηγούμενη ζωή.  Η 

έρευνα του Στήβενσον για τα  γενετικά αυτά προβλήματα έχει 

ιδιαίτερη σημασία για την απόδειξη της μετενσάρκωσης, δεδο-

μένου ότι προσκομίζει πλήθος στοιχείων  που είναι πιο αντικει-

μενικά, από τις- συχνά αποσπασματικές - αναμνήσεις και τις 

αναφορές των ερωτηθέντων παιδιών και ενηλίκων.

Σύμφωνα με τις έρευνές του, οι περισσότερες περιπτώσεις, 

όπου υπάρχουν, σημάδια και εκ γενετής δυσμορφίες για τα 

οποία δεν υπάρχουν ιατρικές εξηγήσεις, έχουν πέντε κοινά χα-

ρακτηριστικά:

1.  Κάποιος που πίστευε στη μετενσάρκωση μπορεί να εκ-

φράσει την επιθυμία να ξαναγεννηθεί σε ένα ζευγάρι ή να είναι  

ο σύντροφος ενός ζευγαριού. Αυτό είναι συνήθως επειδή είναι 

πεπεισμένος ότι θα έχει  καλή φροντίδα από αυτά τα συγκεκρι-

μένα άτομα. Αυτές οι επιθυμίες εκφράζονται συχνά από τους 

Τλίνγκιτ Ινδιάνους της Αλάσκας και από τους Θιβετιανούς.

2. Πιο συχνές είναι οι περιπτώσεις εμφάνισης προφητικών 

ονείρων. Κάποιος που έχει πεθάνει εμφανίζεται σε έγκυες ή όχι 

ακόμη γυναίκες και τους λέει ότι αυτός ή αυτή θα ξαναγεννη-

θεί από αυτήν. Ο Δρ Στήβενσον βρήκε ότι  αυτά τα προφητι-

κά όνειρα είναι συχνά στη Βιρμανία και μεταξύ των Ινδιάνων 

της Αλάσκα.

3. Στους παραπάνω πολιτισμούς εξετάζουν το σώμα του νε-

ογέννητου παιδιού για αναγνωρίσιμα σημάδια για να διαπι-

στωθεί αν είναι κάποιος γνωστός τους που πέθανε και ξανα-

γεννήθηκε ανάμεσά τους. Αυτή η αναζήτηση για αναγνωριστι-

κά σημάδια  είναι πολύ συχνή μεταξύ των λαών που πιστεύ-

ουν στη μετενσάρκωση, και ιδίως μεταξύ των Ινδιάνων Τλίν-

γκιτ και τους Igbos της Νιγηρίας. Διάφορες φυλές της Δυτι-

κής Αφρικής κάνουν σημάδια στο σώμα του πρόσφατα εκλιπό-

ντος, προκειμένου να είναι σε θέση να τον αναγνωρίσουν όταν 

θα ξαναγεννηθεί.

4. Το πιο συχνά εμφανιζομένο γεγονός ή ο κοινός παρονο-

μαστής που σχετίζεται με την μετενσάρκωση  είναι ότι ένα παι-

δί θυμάται μια προηγούμενη του ζωή. Τα παιδιά συνήθως αρχί-

ζουν να μιλούν για τις αναμνήσεις τους μεταξύ των ηλικιών δύο 

και τεσσάρων ετών. Τέτοιες νηπιακές μνήμες σταδιακά φθίνουν 

όταν το παιδί είναι μεταξύ τεσσάρων και επτά ετών. Υπάρχουν 

βέβαια πάντοτε ορισμένες εξαιρέσεις, όπως ένα παιδί να συνε-

χίζει να θυμάται την προηγούμενη ζωή του, αλλά δεν μιλάει γι 

αυτό για διάφορους λόγους.

Τα περισσότερα παιδιά μιλούν για την προηγούμενη ταυτό-

τητά τους με μεγάλη ένταση και συναίσθημα. Συχνά δεν μπο-

ρούν να αποφασίζουν τα ίδια ποιός κόσμος είναι πραγματικός 

και ποιός όχι. Πολλές φορές βιώνουν ένα είδος διπλής ύπαρξης 

όπου μερικές φορές μια ζωή είναι πιο πραγματική, ενώ μερικές 

φορές η άλλη ζωή παίρνει τα ηνία. Αυτός είναι και ο λόγος που 

συνήθως μιλούν για την προηγούμενη ζωή τους σε ενεστώτα 

χρόνο λέγοντας τα πράγματα όπως, «έχω έναν σύζυγο και τα 

δύο παιδιά που ζουν στην πόλη Τζαϊπούρ.» Σχεδόν όλα τα παι-
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διά είναι σε θέση να μιλήσουν για τα γε-

γονότα που οδήγησαν στο θάνατο τους.

Αυτά τα παιδιά έχουν την τάση να 

θεωρούν τους προηγούμενους και όχι 

τους παρόντες γονείς τους, σαν πραγ-

ματικούς και συνήθως εκφράζουν την 

επιθυμία να επιστρέψουν σ’ αυτούς. 

Όταν, κατόπιν αναζήτησης, η προηγού-

μενη οικογένεια τελικά βρίσκεται και 

έρχονται στο φως λεπτομέρειες σχετικά 

με τα πρόσωπα της προηγούμενης ζωής, 

τότε εξηγείται η  ασυνήθιστη συμπερι-

φορά αυτών των παιδιών

5. Ένα τέτοιο παράδειγμα ασυνήθι-

στης συμπεριφοράς είναι  πχ, αν το παι-

δί έχει γεννηθεί στην Ινδία σε μια οικο-

γένεια πολύ χαμηλής κάστας ενώ στην 

προηγούμενη ζωή του ήταν μέλος μιας 

ανώτερης κάστας, μπορεί να αισθάνεται 

άβολα στην νέα του οικογένεια. Το παι-

δί μπορεί να περιμένει να το υπηρετούν 

ή να αρνηθεί να φορά φτωχικά ρούχα. 

Ο Στήβενσον δίνει πολλά παραδείγμα-

τα τέτοιων ασυνήθιστων προτύπων συ-

μπεριφοράς.

Στο 35% των περιπτώσεων που δι-

ερευνήθηκαν, τα παιδιά που έχασαν τη 

ζωή τους με μη-φυσικό θάνατο ανέ-

πτυξαν διάφορες φοβίες. Για παράδειγ-

μα, εάν είχαν πνιγεί σε μια προηγούμενη 

ζωή, τότε συχνά αναπτύσσουν μια φο-

βία για το νερό. Αν είχαν πυροβοληθεί, 

συχνά φοβούνται τα όπλα και μερικές 

φορές τα δυνατά κτυπήματα. Αν πέθα-

ναν σε τροχαίο ατύχημα πολλές φορές 

θα αναπτύξουν μια φοβία στα ταξίδια με 

αυτοκίνητα, λεωφορεία ή φορτηγά.

Μια άλλη ασυνήθιστη μορφή συ-

μπεριφοράς, την οποία ο Δρ Στήβενσον 

ονόμασε philias, αφορά τα παιδιά που 

εκφράζουν την επιθυμία να τρώνε διά-

φορα είδη τροφίμων ή να φορούν δια-

φορετικά ρούχα από αυτά που συνηθί-

ζονται στον πολιτισμό τους. Επίσης εάν 

ένα παιδί είχε εξάρτηση από το αλκοόλ, 

τον καπνό ή τα ναρκωτικά σε προηγού-

μενη ζωή ως ενήλικας μπορεί να εκφρά-

σει την ανάγκη για αυτές τις ουσίες σε 

μια νεαρή ηλικία.

Πολλά από αυτά τα παιδιά με ανα-

μνήσεις από προηγούμενες ζωές δεί-

χνουν ικανότητες ή ταλέντα που είχαν 

στις προηγούμενες ζωές τους. Επίσης, 

συχνά τα παιδιά που ανήκαν στο αντί-

θετο φύλο στην προηγούμενη τους ζωή 

δείχνουν δυσκολία στην προσαρμο-

γή στο νέο τους φύλο. Τα προβλήματα 

που σχετίζονται με την «αλλαγή φύλου» 

μπορεί να οδηγήσουν αργότερα στη ζωή 

τους σε ομοφυλοφιλία. Πρώην κορίτσια 

που είχαν ξαναγεννηθεί ως αγόρια μπο-

ρεί να επιθυμούν να ντύνονται ως κορί-

τσια ή προτιμούν να παίζουν με τα κορί-

τσια παρά τα αγόρια.

Μέχρι τώρα όλες αυτές οι ανθρώ-

πινες παραδοξότητες ήταν ένα μυστή-

ριο για τους συμβατικούς ψυχιάτρους. 

Όμως αυτές οι έρευνες για τη μετενσάρ-

κωση δείχνουν μια εναλλακτική προ-

σέγγιση για τέτοια θέματα. Στο παρελ-

θόν, οι γιατροί συνήθως έλεγαν πως για 

αυτές τις ιδιαιτερότητες ευθύνονταν η 

έλλειψη ή το πλεόνασμα ορισμένων ορ-

μονών, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις η 

αλήθεια ίσως είναι διαφορετική.

Η έρευνα του καθηγητή Στήβενσον 

ήταν τόσο μεθοδική που ακόμα και οι 

επικριτές του δυσκολεύονται να βρουν 

ψεγάδια στην επίπονη προσέγγιση που 

χρησιμοποιεί για να επαληθεύσει τους 

ισχυρισμούς των υποκειμένων του. 

Αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις εί-

ναι παιδιά πολύ μικρά για να έχουν συ-

γκεντρώσει από κάπου αλλού πέρα από 

τη μνήμη τους τα στοιχεία για τις προ-

ηγούμενες ζωές τους. Αντίθετα με τους 

ενήλικες οι οποίοι μπορεί ξαφνικά να 

«θυμηθούν» πως σκοτώθηκαν στον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, έχοντας δει κάποια 

ταινία ή διαβάζοντας ένα σχετικό βι-

βλίο, τα παιδιά είναι συνήθως πολύ μι-

κρά για να μπορούν να διαβάσουν όταν 

πρωτοαρχίζουν να αναφέρουν αναμνή-

σεις μιας άλλης ζωής. 

Ο ψυχίατρος Χάρολντ Λίεφ σε ένα 

άρθρο του το 1977, σημείωνε για τον 

καθηγητή Στήβενσον και την έρευνά 

του «Είτε κάνει ένα κολοσσιαίο σφάλμα, 

είτε θα γίνει γνωστός σαν ο Γαλιλαίος 

του 20ου αιώνα». Εμείς να προσθέσουμε 

ότι αυτό θα το δείξει ο χρόνος. 
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Αν ο άνθρωπος είναι 

όντως ένα αιώνιο ον, 

τότε γιατί πεθαίνουμε; 

Και αν όντως γεννιέ-

ται ξανά και ξανά ζώντας κάποτε μέσα 

σε ένα σαρκίο και κάποτε σαν ένα αερι-

κό σε μια άλλη διάσταση, τι λόγο έχει να 

αλλάζει αυτές τις καταστάσεις ζωής;

Υπάρχουν φορές που αναρωτιόμα-

στε αν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο ή αν 

ήρθαμε τυχαία σε αυτό τον κόσμο χω-

ρίς κάποιον απώτατο σκοπό ή νόημα. 

Προαιώνια ερωτήματα που απασχολούν 

τον άνθρωπο από τη στιγμή που είδε το 

θάνατο να συμβαίνει μπροστά στα μά-

τια του. Αυτός ο φόβος για το άγνωστο, 

για το τέλος, για το σκοτάδι είναι που 

ταλανίζει την ανθρώπινη σκέψη αιώνες 

τώρα.

 Κι όμως ο θάνατος είναι κάτι με 

το οποίο μαθαίνουμε να ζούμε από την 

αρχή του ερχομού μας σε αυτή τη διά-

σταση ζωής. Όλα γύρω μας πεθαίνουν 

κάποια στιγμή ακόμα και αν δεν το κά-

νουν με τη συμβατική έννοια του όρου. 

Μια μέρα που φτάνει στο τέλος της και 

βυθίζεται στο σκοτάδι, ο χειμώνας που 

κάνει τη φύση να ερημώνει, ένας καρ-

πός που ωρίμασε και πέφτει από το 

κλαδί, μια σχέση που τελειώνει, το παι-

δί που μεγαλώνει και αφήνει πίσω του 

την περίοδο της αθωότητας, ακόμα και 

το βράδυ που παραδινόμαστε στη γλύ-

κα του ύπνου... όλοι αυτοί είναι μικροί, 

καθημερινοί θάνατοι. Ο θάνατος, το τέ-

λος, δεν φαίνεται να είναι τίποτε άλλο 

παρά μια φυσική συνέπεια της ίδιας της 

γέννησης και της εξέλιξής της σε μια 

Κείμενο: Βιργινία Γεωργιοπούλου, 

vgeorgiopoulou@filosofikilithos.

website

Φιλοσοφικοί 
στοχασμοί πάνω 

στην αλήθεια και 
αναγκαιότητα 
του νόμου της 

μετενσαρκωσης...

Η 
ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

ΚΑΙ 
Η ΕΞΕΛΙΞΗ
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ζωή που αρχικά εμφανίζεται δειλά, στη 

συνέχεια δυναμώνει και ακμάζει, ώσπου 

στο τέλος ωριμάζει και τελειώνει. 

Όμως πραγματικά τελειώνει; Κάθε 

νύχτα ακολουθείται από μια νέα αυγή, 

κάθε χειμώνας προετοιμάζει μια άνοι-

ξη, κι ο καρπός αφήνει το κουκούτσι του 

στο χώμα για να φυτρώσει ένα νέο δέ-

ντρο, κάθε σχέση μάς δίνει μαθήματα 

για να φτιάξουμε μια νέα, καλύτερη, και 

κάθε ενήλικας κουβαλάει μέσα του εκεί-

νο το παιδί... και φυσικά, κάθε που κοι-

μόμαστε ξυπνάμε με την φρεσκάδα της 

νέας μέρας, της νέας αρχής. 

Όλα τα πράγματα γύρω μας και 

μέσα μας φαίνονται να ακολουθούν 

αυτή τη νομοτέλεια, αυτή την εναλλα-

γή του Γιν και του Γιανγκ (για τους Τα-

οϊστές). Τίποτε δεν είναι μόνο μαύρο ή 

μόνο άσπρο και τίποτα δε μένει στάσι-

μο αλλά ούτε και προχωράει μόνο μπρο-

στά. Η ζωή ακολουθεί έναν ρυθμό, ένα 

είδος ανάσας (εισπνοή-εκπνοή). Όλοι οι 

παραδοσιακοί χοροί που συμβολίζουν 

τον κύκλο της ζωής ακολουθούν ένα μο-

τίβο: κυκλική κίνηση με το σχήμα 2 βή-

ματα μπρος και 1 πίσω. Σε ακόμα πιο μυ-

στηριακούς χορούς που χορεύονταν σε 

μυητικές τελετές, αυτή η κίνηση γίνεται 

σπειροειδώς. Κάθε βήμα φέρνει τον κύ-

κλο πιο κοντά στο κέντρο του, στον κα-

θαυτό λόγο ύπαρξης του κύκλου, επει-

δή ένας κύκλος αρχίζει να υπάρχει από 

τη στιγμή που θα ορίσουμε ένα κέντρο. 

Και ο άνθρωπος είναι ένας χορευτής αυ-

τού του μεγάλου κύκλου της Ζωής του 

Κόσμου.

Προς τι όμως όλη αυτή η κίνηση; 

Υπάρχει ένας απώτατος σκοπός, ένας 

δρόμος και ποιος είναι αυτός;  Οι Ινδοί 

φιλόσοφοι το ονομάζουν Δάρμα, οι Κι-

νέζοι Ντο και ο Καζατζάκης «τον πιο κα-

κοτράχαλο ανήφορο» που πρέπει να βα-

δίσει κανείς για να συναντήσει το θεό… 

Όλοι μιλούν για ένα μονοπάτι που υπάρ-

χει μέσα στην ψυχή του κάθε ανθρώπου 

και που αν το βαδίσει σωστά τον οδη-

γεί στο δικό του κέντρο, στη δική του 

αλήθεια, στην εσωτερική του πηγή, στο 

πνεύμα του και τότε γίνεται αθάνατος. 

Είναι το μονοπάτι που περνάει μέσα από 

πολλούς θανάτους και ξαναγεννήσεις, 

εσωτερικές και εξωτερικές, προκειμένου 

να καταφέρει ο άνθρωπος να τιθασεύ-

σει το νου του. Αυτόν που τον πλανεύ-

ει και τον οδηγεί μακριά από το κέντρο 

του κάνοντάς τον να νομίζει ότι η ευτυ-

χία εξαρτάται από τα υλικά, εκείνα που 

είναι από τη φύση τους «μικρά», φθαρ-

τά και θνητά. Ο άνθρωπος παλεύει να 

ικανοποιήσει επιθυμίες, απωθημένα, 

αγωνίζεται να κρυφτεί από τους φόβους 

και τις αδυναμίες του για να επιτύχει μια 

αιώνια καλοπέραση που όμως ποτέ δεν 

καταφέρνει να κορεστεί... πάντα ένα μι-

κρό ή μεγάλο ζώο μέσα του πεινάει και 

φωνάζει. 

Υπάρχει όμως ακόμα μια φωνή μέσα 

του, πιο ευγενική και πιο σοφή, εκεί-

νη που τον καλεί να αποδεσμευτεί από 

τις κακές συνήθειες, να αντιπαλέψει 

τις αδυναμίες του, να αντιπαρατεθεί με 

τους φόβους του, να συμφιλιωθεί με το 

θάνατο, να διδαχτεί από τον πόνο.  Κι 

έτσι ο άνθρωπος γίνεται ένας μικρός 

μαθητής που αντιμετωπίζει το κάθε γε-

γονός στη ζωή του σα μια ευκαιρία για 

να γίνει καλύτερος και για να μάθει να 

ακούει πιο καθαρά την πνευματική του 

φωνή. Μέχρι που να γίνει ένας ήρωας 

που  καταφέρνει οριστικά τη Νίκη πάνω 

σε κάθε τι που τον κάνει να πεθαίνει, 

πάνω σε κάθε τι που τον αλλοιώνει και 

τον φθείρει, τη νίκη πάνω στο θάνατο, 

και να κατοικήσει σε μια άλλη διάστα-

ση στα Ηλύσια Πεδία, στη Νιρβάνα, στη 

Βαλχάλα των Ηρώων και να κατακτήσει 

το σκοπό του, τη Νίκη πάνω στον κατώ-

τερο εαυτό του και την κατάκτηση του 

πραγματικού, του Ανώτερου Εαυτού. 

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, και βιωμα-

τικά το αισθανόμαστε, πως υπάρχουν 2 

κομμάτια μέσα στον ίδιο άνθρωπο: αυτό 

που επιθυμεί να βρίσκεται μέσα στην 

ύλη και αυτό που έλκεται από το  πνεύ-

μα. Το υλικό μέρος θέλγεται από την εν-

σαρκωμένη ζωή ενώ το πνευματικό έλ-

κεται από τη ζωή στην πνευματική διά-

σταση. Κάθε φορά που νικάει η επιθυ-

μία για υλική ζωή, η ψυχή ενσαρκώνε-

ται και αυτό θα γίνεται συνέχεια μέχρι 

να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος, μέσα 

από το θάνατο, την προσωρινότητα της 

ύλης και να επιλέξει να δει μέσα από 

αυτήν, την πνευματική ρίζα όλων των 

πραγμάτων και να θέλει να κατοικήσει 

στο πραγματικό του σπίτι.

Η πνευματική επιλογή δε σημαί-

νει επ’ ουδενί την εγκατάλειψη της εν-

σαρκωμένης ζωής. Αντίθετα, ο πνευμα-

τικός άνθρωπος ζει μέσα στον κόσμο, 

αλλά τον απολαμβάνει επειδή κατανο-

εί και αποδέχεται την πραγματική του 

φύση και δεν εξαρτάται, δεν αλυσοδέ-

νεται από αυτόν. Έτσι, η ύλη όχι απλά 

δεν αποτελεί εμπόδιο στην εξέλιξη αλλά 

αντίθετα, του είναι χρήσιμο εργαλείο. Κι 

έτσι, Ζωή και Θάνατος, Ύλη και Πνεύμα, 

Θεός και Άνθρωπος συμφιλιώνονται και 

βαδίζουν μαζί σε αυτό τον αέναο χορό 

της εξέλιξης και της μιας ΖΩΗΣ που δε 

νικιέται από κανένα σκοτάδι, κανένα τέ-

λος και κανένα θάνατο!

Μ ε τ ε ν σ ά ρ κ ω σ η  κ α ι  ε ξ έ λ ι ξ η
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Ποιητικότατη η φράση 

του Χριστού! Από τις 

φράσεις  εκείνες που 

μόλις ακούγονται, όλοι 

αισθάνονται τη βαθιά διδασκαλία που 

κρύβουν μέσα τους, η οποία όμως χρει-

άζεται αρκετό διαλογισμό για να αγγι-

χτεί έστω και λίγο. Θα προσπαθήσουμε 

να κάνουμε ένα μικρό βήμα προς την 

κατανόησή της, γνωρίζοντας βέβαια  τις 

δυσκολίες μιας βαθύτερης ανάλυσης, η 

οποία θα απαιτούσε  περισσότερο χώρο 

από ό,τι ένα μικρό άρθρο. 

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το σκεπτικό 

μας. Ο διαλογισμός άλλωστε δεν είναι 

τίποτα άλλο από ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι 

μέσα σε λέξεις που η κάθε μία αποτελεί 

έναν σημαντικό σταθμό. Εδώ βλέπουμε 

τη λέξη «νεκρός» να παίζει έναν κυρίαρ-

χο ρόλο. Τι θα πει νεκρός; Νεκρός =ο μη 

έχων ζωή μέσα του. Ωραία ως εδώ. Αλλά  

αισθανόμαστε ότι κατέχουμε τη λέξη νε-

κρός; Μήπως θα πρέπει πρώτα να σκε-

φτούμε τι είναι ζωή;  Αφού νεκρός είναι 

αυτός που δεν έχει ζωή, αν εμείς δεν ξέ-

ρουμε τι είναι ζωή πώς θα καταλάβου-

με τι είναι η έλλειψή της; Αυτός ο εννοι-

ολογικός στοχασμός μπορεί να επιτρέ-

ψει μια παρένθεση για έναν φιλοσοφικό 

στοχασμό: Πώς μπορεί ο άνθρωπος να 

γνωρίσει τι είναι ο θάνατος, αν δεν γνω-

ρίσει πρώτα τη ζωή; (Η ερώτηση μπορεί 

να τεθεί κι αντίστροφα για όσους δεν 

φοβούνται τους πολύ προχωρημένους 

φιλοσοφικούς στοχασμούς). Μήπως για 

αυτό όλοι οι παραδοσιακοί πολιτισμοί 

θεωρούσαν τον θάνατο και τη ζωή όψεις 

του ίδιου νομίσματος; Ας κλείσουμε εδώ 

προς το παρόν την παρένθεση. 

Είναι λοιπόν ώρα να αναρωτηθούμε 

τι είναι η ζωή. Μέσα στους αιώνες γρά-

ψανε διάφορα για αυτήν. Την ονόμασαν 

περιπέτεια, ρίσκο, δόσιμο, αλτρουισμό, 

περιέργεια, χαρά, δυστυχία, δράση, βί-

ωση, εμπειρία, μάθημα, ταξίδι, μύηση, 

ανάμνηση, το διάστημα μεταξύ δύο θα-

νάτων κλπ. Μπορεί ο καθένας να κρα-

τήσει όποιον ορισμό θέλει. Παίρνοντας 

τώρα κάποια αντίθετα των λέξεων που 

είδαμε, καταλήγουμε ότι ζωή δεν είναι 

στασιμότητα, δεν είναι αδράνεια, δεν 

είναι εγωκεντρισμός, δεν είναι παίρνω 

μόνο, δεν είναι αμνησία, δεν είναι έλλει-

ψη έρευνας, κλπ. 

Σύμφωνα με όλα αυτά ας κάνουμε 

τώρα τη μεγάλη ερώτηση στον εαυτό 

μας: ΖΟΥΜΕ; ΖΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 

ΕΜΕΙΣ;  Όταν είμαστε μετριότητες κυ-

ριευμένοι από το φόβο, μια και δεν ξέ-

ρουμε από πού ερχόμαστε και πού πη-

γαίνουμε, γιατί γεννηθήκαμε και γιατί 

θα πεθάνουμε και γιατί είμαστε άδειοι 

από ιδανικά και ευγενείς σκοπούς φο-

βούμενοι μη χάσουμε «τον τρόπο ζωής 

μας», ταυτισμένοι με τα ελαττώματά 

μας που τα σέρνουμε χρόνια και χρό-

νια κι αγκιστρωμένοι σε υποτιθέμενους 

φίλους και πρόσωπα που νομίζουμε ότι 

αγαπάμε, γιατί ολοκληρώνουν το φοβε-

ρό κενό που νιώθουμε μέσα μας. Πώς εί-

ναι δυνατόν με όλα αυτά να πιστεύου-

με ότι είμαστε πραγματικά «ζωντανοί»;  

Κείμενο: Αγάπη Χατζημπαλάση, axatzimpalasi@filosofikilithos.website

«Αφήστε τους  νεκρούς 
να θάψουν τους νεκρούς τους»

Κατά Ματθαίον 8.22
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Μήπως για αυτό αναρωτιόταν με τόση 

αγωνία ο Σάιξπηρ: «Να ζει κανείς ή να 

μην ζει;» 

Ενώ η ζωή είναι εναρμόνιση των 

αντιθέτων, είναι ελευθερία κι αναζήτη-

ση, εμείς φοβόμαστε μην χάσουμε την 

τηλεόραση, τον υπολογιστή, το αυτο-

κίνητο, την εικόνα μας στα μέσα κοινω-

νικής δικτύωσης, γιατί αν δεν υπήρχαν 

όλα αυτά στη ζωή μας θα είχαμε πολύ 

χρόνο για να σκεφτούμε …κι αυτό εί-

ναι κάτι που δυσκολεύει και πονάει τον 

καλοβολεμένο εαυτό μας. Και τι ειρω-

νεία να νιώθουμε ελεύθεροι  μέσα σ’ όλα 

αυτά τα δεσμά και γεμάτοι ζωή, όμως… 

κουρασμένη ζωή, δυστυχισμένη ζωή, 

όπου όλα κι αν τα έχει κανείς πάντα του 

λείπει κάτι …

Ξέρετε καλά για τι πράγμα μιλάω. 

Για κείνο το μυστήριο που πάντα μας 

κάνει να σφίγγεται το στομάχι την ώρα 

που πέφτει ο ήλιος κι η φύση ησυχάζει. 

Εκείνα τα περίεργα δειλινά, όταν μάλ-

λον κατά λάθος, ξεφύγουμε από τον συ-

νηθισμένο εξωτερικό ρυθμό και μείνου-

με μόνοι με τον εαυτό μας. Τότε υπάρχει 

κάτι που φουσκώνει μέσα μας και επι-

τρέπει ένα απαλό άγγιγμα στη μελαγ-

χολία, κάτι που θέλει να πετάξει μα δεν 

έχει φτερά και νιώθουμε ενοχές χωρίς 

να ξέρουμε γιατί. Σαν να έχουμε ξεχά-

σει κάτι σημαντικό και μένουμε άδειοι 

σαν τους ανθρώπους που μες στη βροχή 

χάσανε το τρένο. Το τρένο της ζωής. Κι 

είναι εδώ που γεννιέται τώρα εκείνη η 

σκληρή  ερώτηση που δεν τολμάμε να 

κάνουμε  στον εαυτό μας. «Μήπως είμαι 

ένας από τους νεκρούς που εννοεί ο Ιη-

σούς;» 

Ο Χριστός εδώ μας δίνει και μια 

άλλη πληροφορία: «Αφήστε, λέει, να 

θάψουν τους νεκρούς τους». Ξεχωρίζει 

τους νεκρούς της ζωής και τους νεκρούς 

του θανάτου! Θα λέγαμε ότι η πρώτη 

κατηγορία είναι οι πνευματικά νεκροί 

και η δεύτερη είναι οι σωματικά νεκροί, 

κι αν θεωρήσουμε ότι το πνεύμα είναι 

ισχυρότερο από την ύλη, τότε οι πνευ-

ματικά νεκροί είναι δύο φορές νεκροί. 

(Όπως κι αντίστοιχα για την εσωτερι-

κή γνώση οι «πραγματικά» πνευματικά 

ζωντανοί είναι οι δύο φορές γεννημένοι, 

τίτλος που συναντάμε στην αρχαιότητα 

να δίνεται σε κάποιους μύστες). Τη δια-

φορά αυτού που πραγματικά ζει κι αυτού 

που νομίζει πως ζει, μας την δίνει πολύ 

παραστατικά ο Πλάτωνας στο μύθο της 

σπηλιάς. Οι άνθρωποι, διηγείται, βρί-

σκονται αλυσοδεμένοι μέσα σε μια σπη-

λιά. Οι σκιές τους απεικονίζονται στους 

τοίχους της σπηλιάς  χάρι στο λίγο φως 

που μπαίνει από την είσοδο της σπηλιάς 

και σε μια φωτιά που καίει ανάμεσα. Οι 

αλυσοδεμένοι πιστεύουν ότι η σπηλιά 

είναι ο μοναδικός πραγματικός κόσμος 

και οι σκιές τους η αληθινή ζωή. Μόνο 

όταν κάποιος σπάσει τις αλυσίδες του 

και βγει έξω από τη σπηλιά θα γνωρίσει 

την αληθινή ζωή, τον αληθινό κόσμο με 

τον ήλιο, τα δέντρα, τα ποτάμια, τα που-

λιά… Αλλά είναι πολύ γερές οι αλυσίδες 

που κρατούν τους ανθρώπους στη σπη-

λιά, κι είναι πολύ δυνατός ο μύθος της 

ψεύτικης ελευθερίας...

Ας στείλουμε τώρα τη σκέψη μας 

σε όλους αυτούς που μας μίλησαν για 

την αλήθεια, που έζησαν σαν αναμμένοι 

δαυλοί μες στη νύχτα των χρόνων, που 

δεν δείλιασαν  να πεθάνουν  μιλώντας 

για ύπαρξη της αληθινής ζωής ή που 

έζησαν με αυτό τον σκοπό.  Ίσως τελικά 

να βρούμε ότι είχε δίκιο ο Δον Κιχώτης 

και να ήμαστε εμείς οι τρελοί που βλέ-

πουμε τους ανεμόμυλους για κάστρα. 

Ας θυμηθούμε τα λόγια ενός άλλου με-

γάλου δασκάλου ποιητή, του Χαλίλ Γκι-

μπράν: «Η ζωή είναι ένα νησί μέσα σε 

έναν ωκεανό μοναξιάς. Η ζωή σου αδερ-

φέ μου, είναι μοναχική κατοικία. Η ζωή 

του πνεύματός σου αδερφέ μου, σπαρά-

ζει μέσα στη μοναξιά, κι αν δεν υπήρχε 

ετούτη η μοναξιά, δεν θα ήσουν εσύ, 

μήτε θα΄μουν εγώ . Αν δεν υπήρχε τούτη 

η μοναξιά, ακούγοντας τη φωνή σου, θα 

πίστευα πως εγώ είχα μιλήσει ή βλέπο-

ντας το πρόσωπό σου, θα νόμιζα ότι τη 

δική μου εικόνα βλέπω στον καθρέπτη». 

Μπορούμε να γίνουμε ζωντανοί. Να 

ζωντανέψουμε τη ζωή μας. Να μάθουμε 

να δίνουμε στους άλλους, να φωτίζου-

με, να αγκαλιάζουμε, να ανοίγουμε δρό-

μους, να υπακούμε σε ανώτερους ρυθ-

μούς, να βγούμε από τον εγωκεντρισμό 

μας και να ανακαλύψουμε το «εμείς», 

έτσι ώστε όταν μετά από αρκετά χρόνια 

γυρίσουμε πίσω τη σκέψη μας στα χρό-

νια που ζήσαμε, να μπορούμε να πού-

με ότι είχε όλο αυτό κάποιο νόημα, ότι 

βάλαμε κι εμείς ένα μικρό λιθαράκι για 

να ομορφύνει το ψηφιδωτό του κόσμου. 

Και ίσως μόνο για αυτό να αξίζει κανείς 

να ζήσει πραγματικά. Άλλωστε μια άλλη 

γνωστή φράση του Χριστού,  «αγαπάτε 

αλλήλους» αποτελεί  άλλη μια  αφορμή 

για διαλογισμό. 

...έχουμε ξεχάσει 
κάτι σημαντικό και 
μένουμε άδειοι...
 σαν τους ανθρώπους 
που μες στη βροχή 
χάσανε το τρένο



Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς  -  Νο έ μ β ρ ι ο ς  -  Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 643

Σήμερα πολύ εύκολα μπο-

ρεί κάποιος να διαπιστώ-

σει ότι έχει επιβληθεί ένα 

στιλ ζωής που δεν αντι-

προσωπεύει τον άνθρωπο ως ολότητα, 

σύμφωνα με αυτό που πραγματικά είναι. 

Έχει καθιερωθεί ένα στιλ ζωής που δίνει 

αξία σε εξωτερικά πράγματα και κατα-

στάσεις αυτού του κόσμου, σε αυτά που 

έτσι και αλλιώς είναι καταδικασμένα να 

πεθάνουν. Είναι όμως αυτό η ζωή;  Αυτή 

που απλά μας παρουσιάζεται μέσα από 

εικόνες και όνειρα που αλλάζουν διαρ-

κώς και μέσα από ψεύτικες αξίες που 

επίσης μεταβάλλονται; Αν όντως αυτό 

είναι ζωή, γιατί οι άνθρωποι σήμερα 

αγωνιούν, γιατί τρέχουν περισσότερο, 

γιατί δεν φαίνεται να κατακτούν, έστω 

για μια στιγμή  μια θέση ισορροπίας; Και 

μπροστά στις δυσκολίες πώς στέκονται, 

ποιο νόημα κρύβεται πίσω απ’ αυτές; 

Γιατί δυσκολεύεται ο άνθρωπος σήμερα 

να εντάξει στη ζωή του την προσπάθεια, 

την αλλαγή, τον πόνο, γιατί δυσανασχε-

τεί στις δοκιμασίες; 

Ως άνθρωποι, ενώ ζούμε σε έναν κό-

σμο όπου όλα προέρχονται από τα αντί-

θετά τους, δυσκολευόμαστε να ζήσουμε 

σε συμφωνία με αυτή την κρυμμένη ενό-

τητα. Δυσκολευόμαστε επίσης να κατα-

λάβουμε ότι μέσα σε αυτό το όμορφο 

εναρμονισμένο σύμπαν δεν μπορεί να 

υπάρχει κάτι που να κινείται ανεξάρτη-

τα από την τάξη και τους νόμους που το 

διέπουν. Έτσι αν θεωρήσουμε την ηθι-

κή ως ένα κλάδο της πρακτικής φιλο-

σοφίας, που εξετάζει τι είναι καλό και 

τι κακό, τι δίκαιο και τι άδικο για όλους 

τους ανθρώπους της οικουμένης, θα 

πρέπει επίσης να αναζητήσουμε εκείνες 

τις αξίες που παραμένουν αναλλοίωτες 

στο χρόνο και όχι εκείνες που σύμφω-

να με πρόσκαιρους κανόνες συμπερι-

φοράς, έχουν μια περιορισμένη ισχύ και 

εκφράζουν μια ηθική κατ’ αναλογία πε-

ραστική. Αυτές τις αξίες αναζητούσαν 

πάντοτε όλοι οι λαοί, αυτές που παρα-

μένουν αναλλοίωτες μέσα στο χρόνο, 

γιατί κατά παρόμοιο τρόπο η ουσία του 

ανθρώπου δεν αλλάζει και είναι αυτή η 

ουσία που έχει ανάγκη αυτή την ανώτε-

Κείμενο: Μιχάλης Βερυγάκης, mverigakis@filosofikilithos.website

Η ΗΘΙΚΗ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΚΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ 

Η βαθύτερη φύση μας, μας προτρέπει να αναζητήσουμε και να 
στοχαστούμε πάνω σε αυτό που δεν αλλάζει. Που δεν το αγγίζει ο 
χρόνος. Να κατευθύνουμε τον λογισμό μας, σε ένα ύψος απ’ όπου 
μπορούμε κάποια στιγμή να απαντήσουμε στο ποιοι είμαστε και τι 
ήρθαμε να κάνουμε σε αυτό τον κόσμο...
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ρη ηθική. Είναι σαν την φωτιά που δεν 

πεθαίνει, σαν έναν σπόρο που διαιωνίζε-

ται και με ένα τρόπο συναντά δυσκολί-

ες και χρειάζεται για να φυτρώσει και να 

ανθίσει κάθε χρόνο παρόμοιες αντίξοες 

συνθήκες.

Σε κάθε περίπτωση η βαθύτε-

ρη φύση μας, μας προτρέπει να αναζη-

τήσουμε και να στοχαστούμε πάνω σε 

αυτό που δεν αλλάζει. Που δεν το αγγί-

ζει ο χρόνος. Να κατευθύνουμε τον λο-

γισμό μας, σε ένα ύψος απ’ όπου μπο-

ρούμε κάποια στιγμή να απαντήσουμε 

στο ποιοι είμαστε και τι ήρθαμε να κά-

νουμε σε αυτό τον κόσμο. Και αυτό το 

ύψος το δίνει ο νους. Εδώ η ζωή έχει μια 

άλλη αξία. Για αυτό και σε αυτό το επί-

πεδο δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι 

όλοι οι άνθρωποι καταφέρνουν να εί-

ναι ζωντανοί. Γιατί η ζωή είναι μέσα στα 

πράγματα και αντίστοιχα μέσα στον άν-

θρωπο όπως ακριβώς είναι και στις ρίζες 

ενός δέντρου ή στον κινητήρα ενός αυ-

τοκινήτου.

Πώς όμως κάνουμε χρήση αυτής της 

ζωτικής σκέψης, όταν ο άνθρωπος προ-

σανατολίζεται συνεχώς προς τα έξω; Με 

ποιον τρόπο ανανεώνεται, όταν η ζωή 

είναι μέσα και αυτός προσπαθεί να την 

συγκρατήσει εξωτερικά, αγκιστρωμένος 

στις μορφές και στα φαινόμενα ενός κό-

σμου καθρέπτη;  

Η φύση μάς δίνει ένα ξεχωριστό 

και φανταστικό παράδειγμα ανανέω-

σης μέσα από την εναλλαγή των επο-

χών, στις οποίες πολλά πράγματα φαί-

νεται να χάνονται ή να πεθαίνουν, όπως 

τα κλήματα που βλασταίνουν, τα χρώ-

ματα, οι καρποί, η ζέστη, ο ήλιος, το κε-

λάηδισμα των πουλιών… Αλλά αυτή η 

ζωή που κάνει την φύση να ανασταίνε-

ται και να ανθίζει κάθε χρόνο μετά από 

την αναγκαία μεσολάβηση του χειμώνα, 

φαίνεται πως δεν πεθαίνει ποτέ. 

Το ίδιο μάλλον λαμβάνει χώρα και 

στον άνθρωπο. Οι μορφές αλλάζουν, 

όλα μπορούν να πεθάνουν και να ξα-

ναγεννηθούν. Και πάντα μεσολαβεί ο 

θάνατος, για μια στιγμή, για να  δώσει 

πέρασμα και γέννηση σε νέες μορφές 

περισσότερο λεπτές και εξελιγμένες.

Η ζωή στην βαθύτερή της όψη  πα-

ραμένει αναλλοίωτη. Όλα φεύγουν κά-

ποια στιγμή για να επιστρέψουν. Σαν να 

είναι όλα τα αντίθετα, όψεις ενός ίδιου 

πράγματος, όπως κάθε τι έχει δυο όψεις. 

«Όλα είναι διπλά, κάθε πράγμα έχει δυο 

πόλους, όλα έχουν δυο άκρα» αναφέρει 

μια πανάρχαια ερμητική αρχή. Επίσης η 

διαφορά που υπάρχει μεταξύ δυο κατα-

στάσεων, που φαίνονται εκ διαμέτρου 

αντίθετες, δεν είναι παρά διαφορά βαθ-

μού. Όπως συμβαίνει με το κρύο και τη 

ζέστη, το καλό και το κακό, το εύκολο 

και το δύσκολο, τον φόβο και το θάρ-

ρος, την αγάπη και το μίσος. Όλα τα 

άκρα μπορούν να συμφιλιωθούν. Έτσι 

παρόμοια η ζωή και ο θάνατος δεν είναι 

παρά όψεις της μιας ζωής.  «Ένα παιδιά 

μου ο θάνατος και η γέννα, ένα και ο 

πόνος της καρδιάς και η γλύκα, ένα το 

φεύγω αλάργα και έρχομαι, ένα το έχε 

γεια και το καλώς σε βρήκα», έλεγε ο 

μεγάλος στοχαστής Ν. Καζαντζάκης. 

Σήμερα, πώς διαχειριζόμαστε τα 

αντίθετα, αλλά κυρίως τον πόνο, την 

μοναξιά, την απώλεια και κάθε μορφή 

αδυναμίας και φόβου που είναι ένα ση-

μάδι ότι μας έχει αγγίξει μια μορφή του 

θανάτου; Πόσο εύκολα δεχόμαστε μια 

αλλαγή; Προφανώς δύσκολα γιατί εκεί-

νες τις στιγμές χρειάζεται να στηριχτού-

με σε ένα Κέντρο που δεν αναζητήσαμε 

ποτέ κάθε φορά που χρειάστηκε να το-

ποθετηθούμε απέναντι στον εαυτό μας. 

Και είναι τότε που πλησιάζουμε αναπό-

φευκτα εκείνο που φοβόμαστε περισσό-

τερο. Ο άνθρωπος σήμερα αποφεύγει 

αυτή τη συνάντηση, γιατί υποσυνείδη-

τα καταλαβαίνει ότι θα χάσει αυτή τη 

μάχη. Δεν προετοιμάζεται για τέτοιου 

είδους μάχες, εσωτερικές. Παλεύει να 

κατακτήσει τον κόσμο και όχι τον εαυ-

τό του και ζει σαν να μην πρόκειται να 

πεθάνει ποτέ. Αγνοεί ότι η αθανασία 

και η νιότη κρύβεται στις πιο λεπτές δο-

μές του, σ’ αυτό το αόρατο και μυστη-

ριώδες κέντρο στο οποίο εδρεύει η Συ-

νείδηση. Εκεί από όπου μπορεί να μπει 

στη θέση του άλλου, ξεπερνώντας τους 

εγωιστικούς προμαχώνες. Να υπερασπι-

στεί και να συντονιστεί με το δίκαιο και 

το όμορφο και να διαισθανθεί το αγαθό 

και το αληθινό!  Και με αυτό τον τρόπο 

δεν ανανεώνεται όπως το κάνει η φύση 

και δυσκολεύεται να συντονιστεί με τις 

ξεχωριστές ομορφιές της κάθε ηλικίας. 

Αντίθετα φθείρεται και αγωνιά μπροστά 

στις έτσι και αλλιώς επερχόμενες αλλα-

γές της θνητής του φύσης. 

Για να αρχίσουμε επομένως να συ-

ντονιζόμαστε με την αληθινή ζωή που 

είναι έκφραση μιας εσωτερικής κατά-

στασης, δεν χρειαζόμαστε μια ηθική πε-

ραστική, αλλά να ζωντανέψουμε ξανά 

μια διαχρονική ηθική που είναι κοινή 

για όλη την ανθρωπότητα και αποτε-

λεί την τροφή για την ανώτερη πνευ-

ματική φύση μας. Όλοι έχουμε μια κοι-

νή πνευματική καταγωγή και αυτό που 

μας διαφοροποιεί είναι ο βαθμός συνει-

δητοποίησης αυτής της πνευματικής κα-

ταγωγής.  Γιατί στον άνθρωπο διακρί-

Η  Η θ ι κ ή  σ τ η  ζ ω ή  κ α ι  ο  φ ό β ο ς  μ π ρ ο σ τ ά  σ τ ο  θ ά ν α τ ο
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νουμε δυο βασικές δομές: μια σύνθετη, 

θνητή και περαστική και μια ασύνθε-

τη, ενιαία και ακέραιη, διαρκή-αιώνια. 

Ο Πλάτωνας αναφέρει ότι ο άνθρωπος 

αποτελείται από το ένα και από το άλλο 

και χρησιμοποιεί στους διαλόγους του 

μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα για την 

βασική δομή του ανθρώπου. Την εικόνα 

ενός Ιππέα που καλείται σε κάθε περί-

πτωση να οδηγήσει το άλογο, όπως και 

ο άνθρωπος έχει ως δοκιμασία να κυρι-

αρχήσει ως νοήμων-πνευματικό ον την 

άλογη φύση του, από την οποία πηγά-

ζουν οι αδυναμίες και τα πάθη του.

 Και για να μάθουμε να κυριαρχού-

με, χρειάζεται να εξοικειωθούμε με την 

αλλαγή, όχι μόνο στο φυσικό επίπεδο. 

Να μάθουμε να συντονιζόμαστε με τα 

καλύτερά μας συναισθήματα και σκέ-

ψεις, για να μπορούμε να εκφράσουμε 

την αληθινή μας ελευθερία, που είναι 

η ελευθερία της δικής μας βούλησης. 

Η δράση σ’ αυτά, τα  πιο λεπτά επίπε-

δα της ανώτερης μας φύσης, σήμερα έχει 

απαξιωθεί και ξεχαστεί. 

Για αυτό και έννοιες όπως η ελευ-

θερία, η φρόνηση, η αρετή και η τιμή, η 

ανιδιοτελής δράση, το δίκαιο και το ηθι-

κό, έχουν επίσης χάσει την αληθινή τους 

σημασία. Επειδή ακριβώς έχουμε ξεχά-

σει αυτήν την εργασία και την μάχη για 

αυτοκυριαρχία, γενναιοδωρία και  δι-

καιοσύνη.   

Αρκετοί άνθρωποι για παράδειγμα 

σήμερα μπορούν να πουν ότι είναι ελεύ-

θεροι να ενεργούν και να κάνουν ό,τι 

τους αρέσει. Δηλαδή ό,τι θέλουν! Όμως 

ξεχνούν να εξηγήσουν, από πού ξεπηδά 

και προέρχεται αυτό «που θέλουν» και 

το «όπως μου αρέσει». Τι είναι αυτό που 

τους κάνει να θέλουν αυτό και όχι εκεί-

νο. Και εδώ καταλαβαίνουμε ότι βιώ-

νουμε μια σχετική ή ψεύτικη ελευθερία. 

Είναι αληθινά ελεύθερος ο άνθρωπος 

ή μήπως σήμερα ονομάζουμε ελεύθερο 

τον άνθρωπο της μάζας; Τον άνθρωπο 

που αφήνεται στις μόδες, σε ψεύτικες 

ιδέες, στον μικροαστισμό, στην άνεση, 

στον καταναλωτισμό, ώσπου ξεχνάει 

την ίδια του την συνείδηση; Κάθε στιγ-

μή καλούμαστε να επιλέξουμε, είναι ένα 

χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης, 

αλλά πώς και προς ποια κατεύθυνση, 

όταν δεν έχουμε συνείδηση της αληθι-

νής μας ταυτότητας και του αληθινού 

προορισμού σ’ αυτό τον κόσμο; 

Πώς να συμφιλιωθούμε με το θάνα-

το ως ένα πέρασμα για μια ανανεωμένη 

κατάσταση; Οπωσδήποτε μόνο με μια 

Συνείδηση ολιστική και ενεργή μπορού-

με να βιώσουμε στη πράξη ποια είναι η 

πηγή της ζωής και τι είναι παροδικό και 

εφήμερο. Πώς να προετοιμαστούμε για 

την ύστατη στιγμή του επίγειου βίου 

μας; Παρόμοια με την αδιάκοπη προ-

σπάθεια να εντάσσουμε στη ζωή μας τα 

δύσκολα και παράδοξα, που σχετίζονται 

με τις δικές μας επιλογές και δράσεις, 

ώσπου να διαισθανθούμε ότι υπάρχει 

κάτι μέσα μας που είναι προορισμένο 

από τη φύση να συνεχίζει και να συνε-

χίζει, έως του καταφέρουμε να έχουμε 

συνείδηση αυτής της αθανασίας. Έτσι 

ένας άνθρωπος μπορεί να ισχυριστεί με 

περηφάνια ότι έχει ζήσει τη ζωή του. Δι-

αφορετικά δεν μπορούμε να ζητήσου-

με από το θάνατο ό,τι δεν κατακτήσαμε 

στη ζωή. Και σε αυτή την προσπάθεια, 

η αναζήτηση της σοφίας, η Φιλοσοφία, 

είναι η μοναδική μας επιλογή!
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Η παντελής απουσία 

ηρωικών προτύπων 

των καιρών μας, έχει 

οδηγήσει τον σύγχρο-

νο άνθρωπο σε μια στάση ζωής ιδιαί-

τερα μαλθακής και ανούσιας. Ζει στην 

άγνοια χωρίς να αναζητά γνώσεις και 

περιπέτεια, κυνηγά τα εφήμερα, την 

ικανοποίηση των ενστίκτων του, νοιά-

ζεται μόνο για το δικό του εγώ, φοβάται 

τις αλλαγές και το άγνωστο και τρέμει 

μπροστά στην ιδέα του θανάτου. Μέσα 

σε αυτόν τον σύγχρονο σκοταδισμό, η 

νοοτροπία με την οποία αντιμετώπιζαν 

τη ζωή και το θάνατο οι ιππότες του με-

σαίωνα, λάμπει σαν φάρος. Ο ιπποτικός 

Κώδικας Τιμής υπαγορεύει μια υψηλού 

επιπέδου ηθική συμπεριφορά στα μέλη 

του τάγματος. «Θα σέβεσαι τους αδυ-

νάτους και θα είσαι ο υπερασπιστής 

τους». «Δε θα δειλιάσεις ποτέ μπροστά 

στον εχθρό». «Δε θα λες ψέματα και θα 

κρατάς πάντα το λόγο που έχεις δώ-

σει». «Θα είσαι γενναιόδωρος και θα 

δίνεις βοήθεια σε όλους»...

Οι αρετές που τους ωθούν είναι η 

ανδρεία, η ευγένεια, ο αλτρουισμός, η 

ειλικρίνεια και η δικαιοσύνη. Ποτέ δεν 

πολεμούν εναντίον μικρότερου αριθ-

μού αντιπάλων ή με εχθρούς που 

έχουν χειρότερα από τα δικά 

τους όπλα. Δεν θα χτυπή-

σουν ποτέ κάποιον πισώπλατα και δεν θα τραυματίσουν 

το άλογο του αντιπάλου. Και φυσικά, όσο κυματίζει το 

Λάβαρο δεν νοείται κανένας ιππότης να εγκαταλείψει 

τη μάχη.

Βλέποντας πόσο θαρραλέα και τελετουργικά 

αντιμετωπίζουν την κατάσταση, καταλαβαίνουμε 

τόσα πολλά για τη νοοτροπία τους. Το να ζήσουν 

και να πεθάνουν με τιμή, το να είναι αφέντες του 

εαυτού τους και όχι έρμαια των φόβων τους, το να 

υπηρετούν τις ιδέες τους περιφρονώντας τον θά-

νατο, ήταν για τους ιππότες καθημερινότητα.

Συνειδητοποιούμε την παρακαταθήκη που 

άφησαν με την πολεμική τους κραυγή, που εκ-

φράζει απόλυτα την ανιδιοτελή νοοτροπία 

τους: 

«Non nobis, Domine, non nobis, 

sed Nomini Tuo da gloriam. Όχι 

για μένα Κύριε, όχι για μένα, 

αλλά για τη δόξα Του Ονόμα-

τος Σου»…  

Κείμενο: Ορέστης Παππάς, opappas@filosofikilithos.website

Ζώντας και... πεθαίνοντας, 
με τους Ιππότες



Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου θυμάμαι 

πόσο αγαπούσα τις ηρωικές ιστορίες. Τρε-

λαινόμουν να ακούω παραμύθια για ιππό-

τες, ήρωες, δράκους, επικές μάχες, στρα-

τούς που μάχονταν σαν λιοντάρια, για πό-

λεις που κατακτούσαν και χώρες που υπε-

ρασπίζονταν. Έβλεπα με την φαντασία μου 

σκηνές με ατρόμητους άντρες και γυναίκες 

που δεν φοβόντουσαν να πεθάνουν, αντί-

θετα, έβαζαν τον εαυτό τους με αυτοθυσία 

μπροστά για να προστατεύουν όλα όσα άξι-

ζαν να σωθούν. Τι τιμή να σε θυμούνται οι 

άνθρωποι με αυτό τον τρόπο, τι τιμή να εί-

σαι παράδειγμα θάρρους, να γίνεις τραγού-

δι που τραγουδιέται από γενιά σε γενιά, να 

γίνεις μύθος, να γίνεις ήρωας, τι τιμή να πε-

θάνεις έτσι.

Στα όνειρά μου, με  φανταζόμουν πάνω 

σε ένα άλογο, ντυμένη με την πανοπλία μου, 

με τα μαλλιά μου να ανεμίζουν στον άνεμο, 

να ηγούμαι της μάχης. Να πολεμάω γενναία 

και να πεθαίνω σαν ηρωίδα. Και μετά … ξύ-

πναγα, χαρούμενη και περήφανη αλλά και 

θλιμμένη, γιατί είχα βιώσει τον θάνατο μου. 

Τα χρόνια πέρασαν και  μεγάλωσα, άρ-

χισα να βλέπω την ζωή με άλλα μάτια, και 

να καταλαβαίνω πως οι μάχες τελικά βρί-

σκονται στην καθημερινότητα, πως μπορού-

σα, αν ήθελα, να είμαι «ηρωίδα» στην καθη-

μερινότητα μου, είδα και τον θάνατο. Είδα 

τον θάνατο σε πολλές μορφές, με πολλούς 

Τρόποι 
να ζεις και
να πεθάνεις
Κείμενο: Καίτη Δαικίδου, kdaikidou@

filosofikilithos.website
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τρόπους. Βίωσα τον θάνατο αγαπημέ-

νων μου προσώπων, και έκλαψα πολύ, 

ένοιωσα τον πόνο, την έλλειψη, την 

απόγνωση. Αλλά αντίκρισα τον «θάνα-

το» και σε μέρη που ποτέ δεν θα περίμε-

να. Τον βρήκα σε μέρη που συχνάζουν 

ζωντανοί, που όμως έχουν ξεχάσει τι ση-

μαίνει να ζουν.

Γνώρισα νέα παιδιά που έκαναν την 

επανάσταση τους με περίεργους τρό-

πους, που αποχαυνώνονταν στο όνομα 

μιας ελευθερίας η οποία τους εξουσίαζε 

το νου και την βούληση και τελικά τους 

σκότωνε κυριολεκτικά. 

Γνώρισα γυναίκες που είχαν αφοσι-

ωθεί σε ανούσια πράγματα, είχαν στό-

χους τελείως προσωρινούς, είχαν χά-

σει την επαφή με την ψυχή και την καρ-

διά τους, που δεν ονειρεύονταν πια, 

που ζούσαν και κινούνταν αλλά τα μά-

τια τους δεν είχαν λάμψη, δεν είχαν ζωή, 

και απλά περίμεναν να έρθει το πλήρω-

μα του χρόνου για να «φύγουν».

Γνώρισα αγόρια, άντρες που δεν εί-

χαν μάχες να δώσουν γιατί είχαν παραι-

τηθεί, είχαν αποδεχτεί μια πραγματικό-

τητα που τους ευνούχιζε και εκείνοι από 

φόβο, ανέχονταν σιωπηλοί και υποταγ-

μένοι, περιμένοντας, τι; Ίσως το τέλος, 

ένα τέλος που θα ήταν λυτρωτικό για-

τί θα τους έβγαζε από την ψυχολογική 

τους μιζέρια.

Γνώρισα ηλικιωμένους, ω θεέ μου, 

γιατί τα γηρατειά δεν είναι περήφα-

να; Γιατί οι άνθρωποι ενώ μεγαλώνου-

με να μην μπορούμε να κοιτάμε μπρο-

στά αλλά κοιτάμε συνέχεια πίσω; Περα-

σμένα μεγαλεία, ημέρες δύναμης και δό-

ξας, ομορφιάς και ζωτικότητας που δεν 

υπάρχουν πια, και πίκρα μεγάλη, γιατί 

… δεν υπάρχουν πια. Τους είδα να κά-

θονται μονάχοι, σιωπηλοί, με το βλέμμα 

χαμένο στο παρελθόν, περιμένοντας, τι; 

Είδα ανθρώπους που είχαν μεγαλώ-

σει σε μεγαλεία, είχαν πλούτο και άνεση, 

αλλά κάποια στιγμή η μοίρα τους έφερε 

μπροστά σε οικονομικές δυσκολίες, να 

μην καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν τη 

δοκιμασία και να επιλέγουν την «βουτιά 

στο κενό», αφήνοντας πίσω τους πόνο, 

καταστροφή και ντροπή.

Άρχισα να φοβάμαι. Αυτή ήταν η 

πραγματικότητα; Αυτή ήταν η ζωή; Και 

αν ήταν αυτή η ζωή, πώς είναι ο θάνα-

τος; Και για ποιο λόγο να ζεις, αν ζεις 

και αναπνέεις αλλά είσαι σαν νεκρός; 

Γιατί γεννήθηκα, γιατί ζω, γιατί θα 

πεθάνω; 

Αυτός ο προβληματισμός καθόρισε 

την ζωή και τις επιλογές μου. Σκέφτη-

κα πάρα πολύ, διάβασα πολλά, ήρθα σε 

επαφή με την φιλοσοφία και τον τρό-

πο που οι φιλόσοφοι αντιμετώπιζαν την 

ζωή και τον θάνατο. Και κατάλαβα κάτι 

μεγαλειώδες.

Ο καθένας μας αποφασίζει τον τρό-

πο να πεθάνει, ο καθένας μας αποφα-

σίζει τον τρόπο να ζήσει, ζωή και θάνα-

τος είναι η μια ζωή, δεν υπάρχει θάνα-

τος, υπάρχει απλά η συνέχεια της ζωής 

με έναν άλλο τρόπο.

Ανάσανα, ηρέμησα, ώστε υπάρχει 

επιλογή. Υπάρχει ελεύθερη βούληση, 

δεν είμαι έρμαιο των συνθηκών, εγώ δι-

αμορφώνω τις συνθήκες, μπορώ πάντα 

να επιλέγω. Μπορώ να επιλέξω να είμαι 

καλύτερος άνθρωπος. Μπορώ να επιλέ-

ξω να μην υποτάσσομαι στις απαιτήσεις 

των άλλων. Μπορώ να επιλέξω  τις προ-

τεραιότητές μου και τις αξίες μου. Μπο-

ρώ να επιλέξω τις ιδέες από τα χρήμα-

τα. Μπορώ να επιλέξω τα όνειρα από 

την παραίτηση. Μπορώ να επιλέξω την 

ελευθερία να κάνω αυτά που πιστεύω 

από την δουλεία να κάνω όλα όσα οι 

άλλοι περιμένουν από εμένα. Μπορώ 

να επιλέξω να καμαρώνω για τα χρόνια 

μου που περνάνε και μεγαλώνω, τα έζη-

σα τα χρόνια μου, και τώρα είναι η σειρά 

των νέων να ζήσουν τα δικά τους. Μπο-

ρώ να επιλέξω να είμαι χρήσιμη μέχρι 

το τέλος, όλα όσα έμαθα μπορώ να τα 

μεταβιβάσω να μην τα πάρω «μαζί μου» 

να αφήσω κληρονομιά, ένα λιθαράκι πί-

στης και ελπίδας, ένα λιθαράκι αγάπης 

σε αυτό τον κόσμο που δεν ξέρει ούτε να 

ζει ούτε και να πεθαίνει. 

Εν ολίγοις, πιστεύω πια ότι αυτό που 

μας εξοικειώνει και μας ηρεμεί σε σχέση 

με τον θάνατο, είναι η ίδια η ζωή. Μια 

ζωή όμως που ο κάθε ένας την ζει όπως 

την ονειρεύεται, βάζοντας στόχους ρε-

αλιστικούς, στόχους που του ταιριά-

ζουν και του αξίζουν. Όταν μέσα στην 

ζωή υπάρχει η γνώση του «ποιος είμαι» 

και «τι θέλω να κάνω», όταν υπάρχει 

το «εμείς» και όχι μόνο το «εγώ», όταν 

υπάρχει αγάπη και αλληλεγγύη και κυ-

ρίως όταν υπάρχει μια δυνατή πεποί-

θηση «ότι η ζωή μας δοκιμάζει και μας 

δυναμώνει» τότε ο άνθρωπος γίνεται 

κύριος της ζωής του, του μυαλού και της 

καρδιάς του, και εν τέλει και του θανά-

του του.

Ας ζήσουμε όπως μας αξίζει, ας πε-

θάνουμε όπως μας πρέπει, η ζωή είναι 

μία και εμείς απλά την βαδίζουμε ανοί-

γοντας πόρτες προς την μία ή την άλλη 

κατεύθυνση.

Τρόποι 
να ζεις και
να πεθάνεις



           ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ

Η ζωή δεν έχει να κάνει με το να βρεις 
τον εαυτό σου, αλλά με το να 

τον επινοήσεις.
George Bernard Shaw

Μην προσπαθείς να προ-
σθέσεις χρόνια στη ζωή 

σου. Καλύτερα πρόσθεσε 
ζωή στα χρόνια σου. 

B. Pascal 

Όλη η ζωή του ανθρώπου είναι μονάχα μία 
στιγμή. Ας την απολαύσουμε κι ας μην 

τη σπαταλάμε άσκοπα. 
Πλούταρχος

Η ζωή είναι αυτό που 
συμβαίνει, όσο είσαι 
απασχολημένος να 

κάνεις άλλα σχέδια.
John Lennon

Κανείς δεν είναι πραγματικά νεκρός 
μέχρι να σταματήσουν οι κυματισμοί 
που προκάλεσε στον κόσμο.  
Terry Pratchett

Ζήσε σαν να ήταν να πεθάνεις αύριο. 
Μάθε σαν να ήταν να ζεις για πάντα. 

Ghandi

Η καλύτερη χρήση της ζωής εί-
ναι να την αφιερώσεις σε κάτι 
που θα διαρκέσει περισσότερο 

απ’ αυτήν.
William James

Εκείνο που η κάμπια θεωρεί 
το τέλος του κόσμου, ο δημιουργός 

το ονομάζει πεταλούδα.
R. Bach

Η ζωή και ο θάνατος είναι ένα, 
όπως το ποτάμι και η θάλασσα 

είναι ένα.
Khalil Gibran



...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ

ήξερες
ότι...

Είναι η ζωή 
σύντομη; 
Πώς μπορώ να προ-
ετοιμαστώ για τον 
Θάνατο; 

Το να μάθει κανείς πώς να ζει και, 

κυρίως, πώς να πεθαίνει απαιτεί 

μια ολόκληρη ζωή. Συνήθως η γε-

ροντική ηλικία έρχεται σαν έκπλη-

ξη στους ανθρώπους και ο θάνατος τρομοκρατεί όλους 

όσους πέρασαν τη ζωή τους υπεραπασχολημένοι με 

πράγματα που δεν βελτίωναν την ποιότητά τους ως 

άνθρωποι. Τελικά είναι η ζωή σύντομη; Πώς προετοι-

μάζομαι για τον Θάνατο; Ας ρωτήσουμε έναν στωικό φιλόσοφο, τον Σενέκα, που έγραψε 

για το θέμα:
«Δεν είναι ότι έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά ότι σπαταλάμε πολύ από αυτό το χρόνο. 

Η ζωή διαρκεί αρκετά και διαθέτει αρκετό χρόνο ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση πολλών 

σημαντικών πραγμάτων, αν το σύνολο του χρόνου της το χειριστούμε σωστά. Αλλά, όταν ξοδεύου-

με αυτόν το χρόνο αναζητώντας τη χλιδή και την απερίσκεπτη ξεγνοιασιά, όταν δεν αφιερώνουμε 

αυτόν το χρόνο σε καλό σκοπό, αντιλαμβανόμαστε από την έσχατη ανάγκη ότι η ζωή πέρασε πριν 

το καταλάβουμε.

Έτσι είναι: η ζωή που έχουμε δεν είναι σύντομη, την κάνουμε σύντομη. Ούτε μας λείπει χρόνος. 

Σπαταλάμε το χρόνο. Ακριβώς όπως τα αμύθητα πλούτη, τα οποία σκορπίζονται σε μια στιγμή όταν 

βρεθούν στα χέρια κακού διαχειριστή, ενώ ακόμη και λιγότερα χρήματα, αν τα εμπιστευθείς σε κά-

ποιον που τα διαφυλάσσει καλά, αυξάνονται καθώς τα χρησιμοποιείς. Έτσι και η ζωή είναι αρκού-

ντως μακρά για όποιον τη διαφεντεύει με τον κατάλληλο τρόπο.

 Δεν μπορεί να υπάρξει τίποτε πιο ανόητο από την άποψη αυτών που καυχώνται για την προνοη-

τικότητά τους. Μένουν εξαντλητικά απασχολημένοι προκειμένου να δημιουργήσουν τις προϋποθέ-

σεις για να ζήσουν καλύτερα. Περνούν τη ζωή τους με το να ετοιμάζονται να ζήσουν! 

Βρίσκουν το νόημα της ζωής με το βλέμμα σε ένα απώτατο μέλλον. Και όμως, η αναβολή είναι 

η μεγαλύτερη σπατάλη ζωής. Τους στερεί από την κάθε μέρα, τους στερεί το τώρα με την υπόσχε-

ση ενός μετά. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη ζωή είναι η προσμονή, που εξαρτάται από το αύριο και 

σπαταλά το σήμερα. Τακτοποιείς ό,τι είναι στα χέρια της Τύχης και αφήνεις να περνά ό,τι βρίσκεται 

στο δικό σου χέρι. Πού κοιτάζεις άραγε; Πού αποσκοπείς; Όλα όσα πρόκειται να συμβούν, βρίσκο-

νται στην αβεβαιότητα. Ζήσε τη ζωή σου αμέσως! 

«Γιατί καθυστερείς;» λέει. «Γιατί είσαι νωθρός; Αν δεν αδράξεις τη μέρα, αυτή ξεγλιστρά». Ακό-

μη και αν την αδράξεις, συνεχίζει να ξεγλιστρά. Παρά ταύτα πρέπει να ανταγωνίζεσαι με τον ίδιο το 

χρόνο πόσο γρήγορα τον χρησιμοποιείς, όπως όταν πρέπει να πιεις γρήγορα από ένα χείμαρρο που 

ορμά χωρίς να ξεχειλίζει πάντα.

Υπάρχει, λοιπόν, καμία αμφιβολία ότι για τους άτυχους θνητούς, δηλαδή για τους ανθρώπους 

που είναι απασχολημένοι με διάφορα, η ευτυχής ημέρα δεν είναι η πρώτη που φεύγει; Τα γηρατειά 

τούς εκπλήσσουν, ενώ το μυαλό τους εί-

ναι ακόμη παιδιάστικο, και φτάνουν σε 

αυτά ανέτοιμοι και άοπλοι, αφού δεν 

έχουν προετοιμαστεί για αυτά. Πέφτουν 

πάνω τους ξαφνικά και αναπάντεχα, δεν 

παρατήρησαν ότι έρχονταν όλο και πιο 

κοντά μέρα με τη μέρα. Όπως η συζή-

τηση ή το διάβασμα ή η βαθιά ενασχό-

ληση με κάποια ζητήματα σαγηνεύουν, 

αποσπούν την προσοχή του ταξιδιώτη, 

και διαπιστώνει ότι έχει φτάσει το τέλος 

του ταξιδιού του πριν καταλάβει ότι πλη-

σίαζε, ακριβώς έτσι συμβαίνει και με το 

ατέρμονο και τόσο γρήγορο ταξίδι της 

ζωής, το οποίο κάνουμε με την ίδια μα-

καριότητα είτε κοιμόμαστε είτε είμαστε 

ξύπνιοι. Όσοι είναι αφηρημένοι, το αντι-

λαμβάνονται μόλις τελειώνει.

Το να μάθει κανείς πώς να ζει και 

πώς να πεθαίνει απαιτεί μια ολόκληρη 

ζωή. Γι’ αυτό, ο άνθρωπος θα πρέπει να 

ασχοληθεί με τη φιλοσοφία, η οποία εί-

ναι ικανή να τον συνδέσει με το παρελ-

θόν και με όλους τους σοφούς για την 

καλλιέργεια του εσωτερικού του κόσμου 

και τον εμπλουτισμό του πνευματικού 

του ορίζοντα. Ό,τι προσφέρει η φιλοσο-

φία είναι πέρα από τη φθορά και τη βλά-

βη που προκαλεί ο χρόνος. Η σοφία των 

αιώνων θα ανοίξει στον άνθρωπο τους 

δρόμους της αθανασίας και θα δώσει νό-

ημα στο πέρασμά του από τη γη.

Πηγη : antikleidi.com
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σε περιμένουμε …

Δευτέρα 26/9, ώρα 20.00
 Σεμινάριο  Δημιουργικής 

Φαντασίας 

Αθήνα
Αγ.Μελετίου 29,  

τηλ. 210 88 10 830

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

λων και πετρωμάτων»

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

87 43 73 87  W’Up

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

Άνθρωπο»

Ιλίσια
Ποταμιάνου 13, τηλ 210 7794368, 

6987124197

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

σοφία και Ψυχολογίας

Πάτρα
Αγίου Νικολάου 41 – 43, 

1ος όροφος. 

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

ναμη του Νου»

Περιστέρι 
Πτολεμαΐδος 6, τηλ. 2130282657

Τρίτη 20/9 στις 20.30
Σεμινάριο εσωτερικής 

ψυχολογίας, «Είσαι ό,τι 
σκέφτεσαι”

 Θεσσαλονίκη
Παύλου Μελά 18, 
τηλ. 2310-285020

Δευτέρα 19/9, ώρα 20.00
Σεμινάριο Εσωτερικής 

Φιλοσοφίας και Ψυχολο-
γίας

Ρέθυμνο
Κουντουριώτη 113

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

 Χανιά
Τζανακάκη 21, 1ος  Όροφος (δεξιά), 

Τηλ: 2821023189

Τετάρτη 21/9, ώρα 21.00
Σεμινάριο Φιλοσοφίας & 

εσωτερισμού 

Κέρκυρα
5η πάροδος Δον. Δημουλίτσα 3 

τηλ. 6978457900 

 Δευτέρα 19/9, ώρα 20.00
Σεμινάριο Εσωτερικής 

Ψυχολογίας  

 Θεσσαλονίκη
Βαρδάρης

Λαγκαδά 7 & Βάκχου 1, τηλ. 2310-
551476

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

ξε τα δικά σου έπιπλα από 
παλέτες. 

Λάρισα
Ανθίμου Γαζή 14, τηλ: 6948067139

Τετάρτη 14/9, στις 20.30: 
«Βιωματικό σεμινάριο 

εσωτερικής αναζήτησης»

Ιωάννινα
Σμύρνης 1, πλατεία Πάργης, Τηλ: 

2651071780

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

λοσοφίας & Ψυχολογί-
ας «Συνειδητό & ασυνεί-

δητο»

Ηράκλειο
Αβέρωφ & Σμύρνης 24, τηλ: 

6981888493

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

μαθήματα φιλοσοφίας, 
από τον Αϊνστάιν».

Αιγάλεω
Πολυχώρος AVENTURA,

 Θηβών 433, τηλ 698 185 8033
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΤΕΥΧΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ 
ΚΑΙ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ

Σε διάφορες παραδόσεις αναφέρονται όντα που κα-

θορίζουν τη μοίρα των ανθρώπων. Από τις Μοίρες της 

ελληνικής και τις Νόρνες της σκανδιναβικής μυθολογί-

ας μέχρι τους Λιπίκα του νεώτερου εσωτερισμού, βλέ-

πουμε να υπάρχει η αντίληψη ενός «μεγαλύτερου σχε-

δίου» όπου το μέλλον είναι γραμμένο εκ των προτέρων.

Από την άλλη, υπάρχουν αφηγήσεις ατόμων που 

προσπάθησαν να αντισταθούν. Άλλοι τα κατάφεραν, 

άλλοι απέτυχαν, κάποιοι βοήθησαν άλλους να αλλά-

ξουν ή να εκπληρώσουν τη δική τους μοίρα.

Είναι, λοιπόν, η μοίρα μας προκαθορισμένη ή την 

ορίζουμε οι ίδιοι; Μπορούμε να την 

αλλάξουμε; Υπάρχει κάποια σκοπι-

μότητα στην ύπαρξη; Έχουμε έναν 

απώτερο σκοπό να εκπληρώσου-

με; Και, αν ναι, με ποιον τρόπο 

η ζωή μας τον δείχνει, με ποιον 

τρόπο οδηγούμαστε σε αυτόν;
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