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l Μετά  από 40 

συνεχόμενα 

χρόνια έκδοσης 

του περιοδικού 

Νέα Ακρόπολη  

συνεχίζουμε 

να αναζητούμε 

τη φιλοσοφική 

λίθο…  

Όλα τα παραπάνω 

δεν  αποτελούν 

πλέον για μας δια-

νοητικές αλήθειες, 

αλλά έναν τρόπο 

ζωής, που βελτιώ-

νει καθημερινά τον 

εαυτό μας και τον 

κόσμο. 

Το αλχημικό έργο 

βρίσκεται σε εξέλι-

ξη…

Πολλές μελέτες δείχνουν όλο και περισσότερο ότι ο σημαντικότερος παράγοντας 

προστασίας από τις ασθένειες, την πρόωρη θνησιμότητα και τον πόνο δεν 

είναι η οικονομική ευμάρεια, αλλά η εκπαίδευση και κοινωνική υποστήριξη, 

οι κοινωνικές σχέσεις, καθώς και μια ευτυχισμένη  ζωή.  Αν οι άνθρωποι δεν 

βρίσκουν νόημα στην ζωή τους, κινδυνεύουν να πέσουν θύματα εξάντλησης, κατάθλιψη και 

άγχους. Αυτό το υποστηρίζει μια  πληθώρα στοιχείων από παγκόσμιες επιδημιολογικές έρευνες 

καθώς και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που εκτιμά ότι η κατάθλιψη θα είναι παγκοσμίως η 

δεύτερη πιο σημαντική ασθένεια από το 2020 και μετά. Το ίδιο ισχύει και για άλλες ψυχολογικές 

διαταραχές όπως ο αλκοολισμός ή διαταραχές άγχους. Αυτά τα ψυχολογικά ή προβλήματα 

συμπεριφοράς είναι πιθανότατα έμμεση αντανάκλαση της έλλειψης νοήματος και ενός 

σύγχρονου τρόπου ζωής  που στοχεύει στην απόκτηση υλικού κέρδους και κοινωνικού 

κύρους, με ταυτόχρονη  παραμέληση άλλων παραγόντων όπως οι  σχέσεις και η αναζήτηση 

νοήματος στα πράγματα. 

Ενώ οι πρόωροι θάνατοι στην παιδική ηλικία και η μητρική θνησιμότητα μειώνονται 

παγκοσμίως, την ίδια στιγμή η αντίσταση των βακτηρίων έχει γίνει προβληματική. Ένα 

μεγάλο μέρος αυτής της αντίστασης δεν οφείλεται σε ιατρικές εφαρμογές, αν και η ελεύθερη 

συνταγογράφηση αντιβιοτικών για μικρά προβλήματα υγείας παίζει κάποιο  ρόλο. Οι έρευνες 

δείχνουν ότι το πρόβλημα είναι κυρίως η ευρέως διαδεδομένη πρακτική της υπερχρήσης 

αντιβιοτικών σε ζώα που εκτρέφονται σε εργοστασιακές μονάδες. Η σύγχρονη παραγωγή ζωικών 

ειδών διατροφής χαρακτηρίζεται από υπερβολικά συνωστισμένα ζώα και προληπτική χρήση 

αντιβιοτικών, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει την εμφάνιση νέων παθογόνων παραγόντων 

ανθεκτικών στα αντιβιοτικά. Αυτό δείχνει μια τμηματική σκέψη που δεν σέβεται το ευρύτερο 

δίκτυο αλληλεξαρτήσεων των πραγμάτων και των οργανισμών.

Σήμερα η συνολική θνησιμότητα λόγω καρκίνου είναι είτε στάσιμη ή φθίνουσα. Οι λόγοι είναι 

πιθανώς πολλοί. Μπορεί να οφείλονται στην βελτίωση των διαγνωστικών μέσων ή στην καλύτερη 

υγειονομική περίθαλψη παγκοσμίως. Ωστόσο, η συχνότητα εμφάνισης νέων περιπτώσεων 

καρκίνου αυξάνεται. Αυτό μπορεί να οφείλεται άμεσα ή έμμεσα στις συνέπειες του τρόπου ζωής 

μας και σε μια σκοτεινή πλευρά της επιστημονικής προόδου που κατανοείται με στενόμυαλο 

τρόπο. Για παράδειγμα, η αύξηση του καρκίνου του δέρματος λόγω της υπεριώδους ακτινοβολίας 

δεν οφείλεται στο το γεγονός ότι οι άνθρωποι εκτίθενται πιο πολύ στον ήλιο, αλλά μάλλον 

στην μείωση της στιβάδας του όζοντος λόγω των χλωροφθορανθράκων (που συναντώνται στις 

ψυκτικές συσκευές) που απαγορεύτηκαν το 1987. Αν και δεν έχει αποδειχθεί οριστικά, είναι 

πιθανό ότι ορισμένοι καρκίνοι προκαλούνται από σύγχρονες εφευρέσεις, όπως ζιζανιοκτόνα και 

φυτοφάρμακα. Εδώ βλέπουμε, πάλι, ότι η λογική της προόδου και του οικονομικού κέρδους και 

η λογική της γενικής υγείας είναι αντίθετες. Η κατάσταση αυτή είναι ενδεικτική ενός γενικού 

αδιεξόδου.

Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα όπου εμφανίζονται προβλήματα για το τρέχον μοντέλο 

της επιστήμης και όχι μόνο της ιατρικής. Από αυτά ίσως γίνεται εμφανές το γιατί νομίζουμε ότι 

χρειάζεται να γίνει μια διεύρυνση των επιστημονικών προοπτικών, διεύρυνση του πεδίου και της 

σκοπιμότητας. Αυτό το άνοιγμα του πεδίου θα έπρεπε να επικεντρώνεται κυρίως στη συνείδηση   

και στην πνευματικότητα. Όχι ότι αυτό θα ήταν πανάκεια για όλα τα προβλήματα. Αλλά η 

ενσωμάτωση της συνείδησης στην επιστημονική ατζέντα ή, ίσως πιο συγκεκριμένα, η αφαίρεση 

από την επιστήμη του συνδέσμου της με τη υλιστική φιλοσοφία θα βοηθήσει στη δημιουργία μια 

διαφορετικής κουλτούρας, μιας πιο ανθρώπινης και ολιστικής επιστήμης της υγείας.



Ασκληπιός 
Ο θεραπευτής των ψυχών
Κείμενο: Γιώργος Τσανακαλιώτης
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Στις μέρες μας υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για 

τα θέματα της υγείας. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν 

να έχουν καλή υγεία, μακροζωία και ευζωία. Και 

επειδή η πληροφορία είναι πλέον ελεύθερη και 

εύκολα την προσεγγίζουμε, ο σύγχρονος άνθρωπος διαβάζει 

και ενημερώνεται για τέτοια θέματα από πηγές αμφίβολης 

εγκυρότητας. Οδηγούμαστε σε μία ημιμάθεια, που είναι 

πολλές φορές χειρότερη από την αμάθεια. Ή πέφτουμε 

θύματα αναρίθμητων κομπογιαννιτών και εμπόρων, που 

θησαυρίζουν εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη, τον πόνο και 

το φόβο. Παρόλα αυτά όμως, η επιστήμη έχει κάνει σήμερα 

δυσθεώρητα άλματα στο θέμα της ιατρικής, και τα σύγχρονα 

κράτη παρέχουν ένα σύστημα υγείας στους πολίτες τους που 

καλύπτει τις βασικές τους ανάγκες. Και αν υπάρχουν και οι 

οικονομικές δυνατότητες, οι μέθοδοι της επιστήμης μπορούν 

πραγματικά να επιτύχουν θαυμαστά αποτελέσματα σε πλήθος 

παθήσεων και ασθενειών. 

Τι συνέβαινε όμως τα παλιά χρόνια, σε εποχές που η 

επιστήμη και η τεχνολογία δεν είχε ακόμα κάνει τα «θαύματα» 

των τελευταίων αιώνων; Οι άνθρωποι ήταν παραδομένοι στη 

μοίρα τους, καταδικασμένοι να υποφέρουν από απλές για 

τα σημερινά δεδομένα παθήσεις; Αφήνονταν να πεθαίνουν 

από επιπλοκές που σήμερα αντιμετωπίζονται πολύ εύκολα 

ή δεν μας απασχολούν καθόλου; Η ιστορική μελέτη μας 

αποδεικνύει ότι σε όλες τις εποχές, σε όλες τις περιοχές της 

γης, οι άνθρωποι έκαναν σοβαρές και αγωνιώδεις προσπάθειες 

να αντιμετωπίσουν τις ασθένειες. Σε πολλές περιπτώσεις, 

εκεί που η πολιτισμική στάθμη ήταν υψηλή, έχουν να μας 

δείξουν γνώσεις και ικανότητες που μας εκπλήσσουν, αφού 

ήταν ικανοί για χειρουργικές επεμβάσεις, προσέγγιζαν τις 

αιτίες και τον τρόπο αντιμετώπισης των λοιμών, γνώριζαν και 

χρησιμοποιούσαν τις φαρμακευτικές ιδιότητες βοτάνων και 

δηλητηρίων, παρατηρούσαν τις επιδράσεις της διατροφής, 

των καιρικών φαινομένων και των εποχών στην υγεία τους 

κ.α.. Παρόλο λοιπόν που δεν υπήρχε η επιστήμη όπως σήμερα 

την ξέρουμε, οι άνθρωποι των παλαιών εποχών είχαν γνώσεις 

και παραδόσεις που τους βοηθούσαν στον καθημερινό αγώνα 

για την επιβίωση και την αντιμετώπιση των δεινών του 

σώματος και της ψυχής τους. 

Αλλά πέρα από τις πρακτικές που εφάρμοζαν και που 

μας είναι κατανοητές σήμερα, στους αρχαίους πολιτισμούς 

είχαν αναπτυχθεί 

θεωρίες και ιδέες 

που σήμερα μας 

ξενίζουν. Για 

παράδειγμα, 

συνέδεαν την 

υγεία με διάφορες 

θεότητες αλλά 

και την ίαση 

την επιδίωκαν 

με τρόπους που 

δεν εστιάζονταν 

αποκλειστικά 

στο φυσικό και 

βιολογικό επίπεδο 

του ανθρώπου. 

Προσέγγιζαν τον 

άνθρωπο με μια πλατύτερη σκέψη και δεν τον περιόριζαν 

στο φυσικό του σώμα, αποκομμένο από το περιβάλλον και 

τη Φύση. Η θεραπεία δεν αφορούσε μόνο την αντιμετώπιση 

της ασθένειας στο σώμα, αλλά ξεκινούσε και βασιζόταν στην 

θεραπεία των αόρατων αιτιών που προκαλούσαν τις ορατές 

βλάβες. Έτσι ο σύγχρονος μελετητής τις αρχαίας ιατρικής, 

βλέπει σε όλους τους πολιτισμούς της αρχαιότητας μια κοινή 

αντίληψη για τον άνθρωπο και την υγεία του. Θεοί και θεές, 

ενέργειες της φύσης και του σώματος, επίδραση των άστρων, 

των ήχων, των χρωμάτων, των πετρωμάτων… Στην αντίληψη 

του αρχαίου ή καλύτερα, του παραδοσιακού ανθρώπου, όλα 

συνδέονταν με όλα. Οπότε και η υγεία μας ή η ασθένεια μας 

δεν θα μπορούσε να είναι ξέχωρη. Αυτά που συμβαίνουν 

γύρω μας, πάνω μας, μέσα μας, με κάποιο τρόπο θα φανούν 

και στο φυσικό μας σώμα και στις λειτουργίες του. 

Ο Ασκληπιός ήταν μία πολύ χαρακτηριστική θεότητα που 

είχε άμεση σχέση με την υγεία και τη θεραπεία. Σίγουρα, η 

λατρεία του αναπτύχθηκε στον αρχαίο ελληνικό χώρο αλλά 

υπήρχαν συνδέσεις και με θεότητες από γειτονικούς λαούς. 

Οι συμβολισμοί που συνοδεύουν τον Ασκληπιό, οι χώροι 

λατρείας του και οι μέθοδοι θεραπείας που συνδέονταν 

με αυτούς, είναι μια πλούσια πηγή γνώσεων που μπορεί 

να μας δώσουν ένα άρωμα από την αρχαία σοφία. Αν 

μελετήσουμε σε βάθος και με ανοιχτό πνεύμα τον Ασκληπιό, 

Κείμενο: Γιώργος Τσανακαλιώτης
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θα ανακαλύψουμε πράγματα που θα μας εκπλήξουν αλλά 

και θα μας γοητεύσουν. Για τη μελέτη αυτή θα πρέπει να 

προσπαθήσουμε να σκεφτούμε με τον τρόπο που σκέπτονταν 

οι πρόγονοί μας, δηλαδή να δούμε τον κόσμο μέσα από ένα 

πρίσμα ιδεαλιστικό και πνευματικό. Είναι αναγκαίο, όμως, να 

βγάλουμε από τα μάτια μας τις υλιστικές παρωπίδες που μας 

έχει φορέσει ο σύγχρονος κόσμος και η εκπαίδευση που μας 

έδωσε. 

Οι ενδιαφέροντες συμβολισμοί του Ασκληπιού ξεκινούν 

από το όνομά του, το οποίο έχει σαν συνθετικές λέξεις την 

«αίγλη» και το «ήπιος», σε μια από τις διάφορες εκδοχές. Ο 

πατέρας του ήταν ο σπουδαιότατος αρχαίος θεός Απόλλωνας, 

ο οποίος εκτός των πολλών ιδιοτήτων του, ήταν και θεός της 

σοφίας και της θεραπείας. Μητέρα του ήταν η Κορωνίδα. 

Παρόλο που ο πατέρας του ήταν θεραπευτής, δεν ήταν εκείνος 

που έμαθε αυτή την τέχνη στον Ασκληπιό. Την εκπαίδευσή 

του γιου του την ανέθεσε ο Απόλλωνας στον σοφό Κένταυρο 

Χείρωνα. Ο Χείρων ήταν σύμβολο της βαθύτατης και 

προαιώνιας Σοφίας και είχε εκπαιδεύσει πολλούς θεούς και 

ήρωες. Την γνώση της θεραπευτικής ο Χείρων την μετάδωσε 

στον Ασκληπιό, αλλά δεν ήταν ο μόνος που τον εκπαίδευσε 

πάνω σε αυτό. Άλλο ένα σύμβολο Σοφίας ασχολήθηκε με την 

διαμόρφωση του Ασκληπιού, η θεά Αθηνά, η οποία του έδωσε 

το πολύτιμο για την θεραπευτική τέχνη αίμα της Μέδουσας. 

Την καταγωγή του Ασκληπιού την διεκδικούν διάφορες 

περιοχές, στις οποίες είχαν φτιαχτεί ναοί προς τιμή του. Η πιο 

πιθανή εκδοχή είναι εκείνη που ορίζει σαν τόπο καταγωγής 

του τη θεσσαλική πόλη Λακέρεια. Μία άλλη εκδοχή τοποθετεί 

τη γέννησή του στην πόλη Τρίκκη (σημερινά Τρίκαλα). 

Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε την οικογένεια που 

δημιούργησε ο Ασκληπιός με τη σύζυγό του Ηπιόνη, που 

ήταν μία θεότητα με θεραπευτικές και νοσηλευτικές γνώσεις. 

Οι γιοί του ήταν ο Αετός, ο Ευμαρίων (εκείνος που παρέχει 

καλή υγεία), ο Άκεσις (εκείνος που θεραπεύει με χειρουργική 

πράξη). Ο Ιανίσκος (εκείνος που θεραπεύει), ο Τελεσφόρος 

(εκείνος που καθιστά μια θεραπεία αποτελεσματική), ο 

Αλεξήνωρ (εκείνος που αποτρέπει το κακό). Οι κόρες του 

συμβόλιζαν την υγεία και την θεραπεία και ήταν η Υγεία, η 

Ιασώ, η Ακεσώ και η Πανάκεια. Βλέπουμε ότι η οικογένειά 

του είναι οι ιδιότητες της ιατρικής τέχνης. 

Η θεϊκή υπόσταση του Ασκληπιού έχει αμφισβητηθεί, 

αφού κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο, ένας 

ιατρός από τη Θεσσαλία, που το έργο του έκανε την φήμη 

του να ανυψωθεί και να τον θεοποιήσουν μετά θάνατον. 

Υπάρχουν και αναφορές που θέλουν τον Ασκληπιό θεό των 

ατμοσφαιρικών φαινομένων (αέρας, καταιγίδα, αστραπή κτλ) 

και των αναζωογονητικών δυνάμεων της φύσης. Όπως και να 

έχει όμως, η φήμη του Ασκληπιού διαδόθηκε γρήγορα στον 

ελλαδικό χώρο και όχι μόνο. Ήταν μία θεότητα εξαιρετικά 

αγαπητή από τους ανθρώπους γιατί έβρισκαν σε αυτήν την 

παρηγοριά και τα όπλα για να πολεμήσουν τον πόνο και τον 

θάνατο. 

Τα βασικά και πασίγνωστα σύμβολα που είχε ο 

Ασκληπιός ήταν το φίδι και η ράβδος. Αυτά τα δύο σύμβολα 

ως σύμπλεγμα, αποτελούν μέχρι και σήμερα τα σύμβολα της 

ιατρικής. Ο Ασκληπιός κάποιες φορές εμφανιζόταν στους 

ναούς ως φίδι. Ακόμα και το όνομά του, κατά μία ερμηνεία, 

μπορεί να σημαίνει «ο όφις που θεραπεύει, καταπραΰνει), 

από τις λέξεις Ασκλ (εκ του ασκάλαβου που σημαίνει φίδι, 

ερπετό) και του ήπιος, που σημαίνει ήρεμος, πράος. Το φίδι 

μπορεί να αναλυθεί με πολλούς τρόπους συμβολολογικά 

και να δοθούν πολλές ερμηνείες για την σύνδεσή του με 

τον Ασκληπιό. Γνωρίζουμε ότι από το δηλητήριο των φιδιών 

εξάγονταν φάρμακα αλλά και την ιδιότητα του φιδιού να 

αλλάζει το δέρμα του και να συμβολίζει με τον τρόπο αυτόν 

την ανανέωση ή την αναγέννηση. Πιο εσωτερικές ερμηνείες 

συνδέουν το φίδι με την ενέργεια που διαπερνάει την 

σπονδυλική στήλη και καταλήγει στον εγκέφαλο. Η ράβδος 

λέγεται ότι δείχνει την συνεχή οδοιπορία που καλείται να 

εκτελεί ο υπηρέτης του Ασκληπιού, ο ιατρός, για να φέρει σε 

πέρας το έργο του. Αλλά πάντα η κάθετη ράβδος δείχνει και 

την σύνδεση του κατώτερου με το ανώτερο, κάτι που στην 

αρχαία ιατρική είχε θεμελιώδη σημασία, αφού η ρίζα των 

ασθενειών του σώματος βρισκόταν στα υψηλότερα επίπεδα 

της ανθρώπινης ύπαρξης, και η αρμονία σώματος, ψυχής και 

νου ήταν καθοριστικής σημασίας για την διατήρηση και την 

επανάκτηση της υγείας. 

Οι ναοί, οι αφιερωμένοι στον Ασκληπιό, ήταν συνήθως 

και θεραπευτήρια. Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 800 π.Χ. 

και πολύ σύντομα ιδρύθηκαν εκατοντάδες από αυτούς σε όλο 

τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Ονομάζονταν ασκληπιεία και μας 

δίνουν πολλές πληροφορίες για τον τρόπο που δρούσαν οι 
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αρχαίοι ιατροί. Ο χώρος που θα έφτιαχναν ένα ασκληπιείο θα 

έπρεπε να είχε χαρακτηριστικά και ιδιότητες που προάγουν 

την υγεία. Τα τοπία ήταν όμορφα και καθαρά, υπήρχαν πηγές 

τρεχούμενων νερών και γενικά η ενέργεια που απέπνεε ο 

περιβάλλον χώρος ενός ασκληπιείου ήταν ευεργετική. Οι 

θεραπευτικές μέθοδοι περιλάμβαναν κρύα και ζεστά λουτρά, 

δίαιτα, ασκήσεις, μαλάξεις και χρήση φαρμάκων. Πρωτίστως, 

όμως, έδιναν μία μεταφυσική διάσταση στο θεραπευτικό 

έργο κι έτσι έκαναν προσευχές και σπονδές στον Ασκληπιό 

και σε άλλες ευεργετικές θεότητες. Είχε μεγάλη σημασία 

η ψυχολογική και νοητική κάθαρση του ασθενή, ώστε να 

μπορέσει η υγεία να επανέλθει και στο σώμα του. Το ιατρικό 

προσωπικό των θεραπευτηρίων αποτελούταν από τον ιερέα 

που διηύθυνε τον ναό και καθόριζε την θεραπεία, τους 

νοσοκόμους, τους υδροθεραπευτές, τους μαλάκτες κτλ. 

Όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που φέρνουν στο φως οι 

ιστορικοί και οι αρχαιολόγοι για τον Ασκληπιό και τις 

αρχαίες θεραπευτικές τεχνικές και αντιλήψεις, θα μπορούσαν 

να φανούν χρήσιμα και στην σύγχρονη προσέγγιση της 

υγείας. Δεν πρέπει να έχουμε την αλαζονεία ότι σήμερα τα 

ξέρουμε και τα ερμηνεύουμε όλα επαρκώς. Οι πρόγονοί μας 

είχαν εμβαθύνει σε πραγματικότητες που σήμερα ίσα που 

υποψιαζόμαστε. 

Πολλά είναι τα διδάγματα από αυτή την αρχαία σοφία. 

Η ολιστική αντιμετώπιση του ανθρώπου, η εναρμόνιση 

του με τη φύση, η εσωτερική ψυχική και νοητική ρίζα των 

σωματικών ασθενειών, η δύναμη της θέλησης στην θεραπεία, 

η πρόληψη και οι υγιεινές συνήθειες, είναι μερικά από τα 

μαθήματα που μας παρέδωσαν οι αρχαίοι ιατροί. Και οι 

σύγχρονοι επιστήμονες έχουν ήδη αρχίσει να τα βάζουν 

στο τραπέζι των επιστημονικών τους συζητήσεων. Να μη 

ξεχνάμε ο όρκος των ιατρών που σήμερα καθορίζει την ηθική 

διάσταση του λειτουργήματός τους, προέρχεται από εκείνους 

τους αρχαίους ιερείς – θεραπευτές. 
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H Θεραπευτική Δυναμη 
των Πετραδιών
Κείμενο:  Γ. Α. Πλάνας, ιδρυτής της Ν.Α. στην Ελλάδα
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Από τα σημαντικότερα 

πολιτισμικά φαινόμενα 

των τελευταίων χρόνων 

στην κοινωνία του δυτικού 

μας κόσμου είναι χωρίς αμφιβολία 

το γενικό ενδιαφέρον για «νέες» και 

επαναστατικές ιατρικές και θεραπευτικές 

μεθόδους, οι οποίες θεωρούνταν 

περιθωριακές και μη αποδεκτές μέχρι 

σήμερα. Μας κάνει εντύπωση όμως το γεγονός ότι, ενώ 

παρουσιάζονται σαν νέες, είναι στην πραγματικότητα πολύ 

παλιές, όπως εύκολα μπορεί ν’ αντιληφθεί όποιος επιχειρήσει 

να τις μελετήσει σε βάθος.

Αυτό οφείλεται -μεταξύ άλλων- στο γεγονός ότι ο κόσμος 

απελπισμένος έχει ανάγκη από κάτι καινούριο, που να ξεφεύγει 

από τα πλαίσια της συμβατικής ιατρικής, η οποία έχει χάσει 

σε μεγάλο βαθμό εκείνο το ιπποκράτειο ιερό νόημα και 

πνεύμα. Εξάλλου, ακόμη διατηρεί, έστω και υποσυνείδητα, 

την εμπιστοσύνη για την παλιά παραδοσιακή ιατρική, η οποία 

περιβάλλεται κατά κάποιον τρόπο από ένα είδος μυστηριακής 

αύρας και μαγείας, αφού ο λειτουργός της έμοιαζε περισσότερο 

μ’ ένα μάγο ιερέα, παρά μ’ έναν άκαρδο διανοούμενο 

επιστήμονα ή έμπορο φαρμάκων.

Έτσι, πανάρχαιες φυσικο-θεραπευτικές μέθοδοι, όπως 

π.χ. ο βελονισμός, το σιάτσου, η θεραπεία με μέταλλα, ήχους, 

χρώματα, αρώματα, βότανα, πετράδια κ.α. έχουν αποκτήσει 

σύγχρονη μορφή και η έρευνα προσφέρει ανυπολόγιστες 

δυνατότητες επιτυχίας. Ακόμα, η εφαρμογή στον τομέα της 

ιατρικής ορισμένων τεχνολογικών επιτευγμάτων, όπως των 

ακτίνων λέιζερ και της φωτογραφικής μηχανής Κίρλιαν, 

επέτρεψε να εξακριβωθούν πολλά στοιχεία της αρχαίας 

παράδοσης, καθώς και να διαπλατυνθεί το πεδίο έρευνας 

σε επιστημονικότερη βάση. Αλλά, για να καταλάβει κανείς 

τον τρόπο σκέψης, την κοσμοθεωρητική δομή, στην οποία 

βασίζονται αυτές οι μέθοδοι της αρχαίας ιατρικής, χρειάζεται ν’ 

αναφέρουμε έστω και σύντομα την αντίληψη που κυριαρχούσε 

σ’ αυτήν για το σύμπαν και τον άνθρωπο, ο οποίος βρίσκεται 

μέσα σ’ αυτόν.

Η ιατρική ως επιστήμη και τέχνη της αρμονίας 
των αντιθέτων

Η αρχαία παραδοσιακή σοφία αναφέρει ότι το σύμπαν 

λειτουργεί με βάση δύο πρωταρχικές παγκόσμιες δυνάμεις, 

των οποίων οι εναλλαγές και οι αναλογίες παράγουν όλες τις 

εκδηλώσεις του πολλαπλού κόσμου. Οι δύο αυτές δυνάμεις, 

γνωστές στην ανατολή ως Γιν και Γιανγκ,  εμφανίζονται στον 

κόσμο μέσα από τους διάφορους δυϊσμούς, όπως το φως και το 

σκοτάδι, το ζεστό και το κρύο, το  θερμό και το ψυχρό, η ζωή 

και ο θάνατος, το άσπρο και το μαύρο, το ενεργητικό και το 

παθητικό, το αρσενικό και το θηλυκό κλπ. Οι κοσμικές αυτές 

δυνάμεις διαποτίζουν όλο το σύμπαν και φυσικά βρίσκονται 

και μέσα στον άνθρωπο, συνδεδεμένες συμβολικά με τις 

ενέργειες του ήλιου και της σελήνης. Η υγεία θα ήταν λοιπόν 

η επίτευξη της αρμονίας μεταξύ αυτών των δύο αντίθετων και 

συμπληρωματικών κοσμικών δυνάμεων. Όταν η ισορροπία 

αυτή διαταράσσεται, τότε λέγεται ότι υπάρχει ασθένεια. Η 

κατάσταση λοιπόν της ασθένειας δεν είναι κάτι που  αφορά 

αποκλειστικά τον άνθρωπο, το ζώο ή γενικώς τα ζωντανά 

πλάσματα, αλλά κάτι πολύ πιο γενικό, που αφορά ολόκληρο το 

σύμπαν. Έτσι  μπορεί να υπάρχουν πλανήτες άρρωστοι ή ακόμη 

άστρα και γαλαξίες των οποίων η «οικολογική» θα λέγαμε 

ισορροπία έχει διαταραχτεί. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τη Γη 

μας, ως πλανήτη, καθώς και μ’ ορισμένα τμήματα του φυτικού, 

ζωικού και ανθρώπινου βασιλείου.  

Μπορούμε επομένως, σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, 

να μιλήσουμε για μια Κοσμική Ιατρική, της οποίας ένας ειδικός 

τομέας είναι αυτός του ανθρώπου. Όμως τίποτα στο σύμπαν δεν 

είναι αποκομμένο από το όλο κι έτσι η ιατρική για τον  άνθρωπο 

οφείλει να συνδέεται με τ’ άλλα όντα που εξελίσσονται στο 

Κείμενο:  Γ. Α. Πλάνας, ιδρυτής της Ν.Α. στην Ελλάδα
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σύμπαν, από  τα ορυκτά μέχρι τους πλανήτες και τ’ άστρα. Γι 

αυτό η αρχαία παραδοσιακή ιατρική δεν διαχωριζόταν από την 

αλχημεία και την αστρολογία, τις απόκρυφες αυτές επιστήμες 

που αφορούν τα δύο άκρα της κοσμικής εξέλιξης. 

Το Φως ως κύριο συστατικό των όντων
Το φως είναι ζωή. Αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες  

αρχές της απόκρυφης σοφίας. Σύμφωνα με αυτήν, όλα είναι 

φτιαγμένα από φως. Οι επιταχυνόμενες μορφές μεταλλάσσονται 

σε ενέργεια. Η επιταχυνόμενη ενέργεια μεταλλάσσεται σε φως. 

Έτσι όλο το σύμπαν, κάθε είδος ζωής, από μια αμοιβάδα έως 

ένα γαλαξία, είναι φτιαγμένα από φως ή καλύτερα από τους 

μύριους συνδυασμούς της εναρμόνισης των επτά ακτίνων του 

φωτός του τόξου της Ίριδας. Και είναι η έλλειψη ή η διακοπή 

του φωτός αυτό που προκαλεί τις ασθένειες. Πράγματι, όταν 

λέγεται ότι η διαταραχή ή ανισορροπία του ενεργειακού 

ρευστού μέσα στον άνθρωπο προκαλεί τις αρρώστιες, εννοείται 

ότι πρόκειται για δυσαρμονίες στην αναλογία των ακτίνων 

χρωμάτων φωτός στον οργανισμό. Τα πάντα -άνθρωποι, ζώα, 

βουνά, δέντρα, ποτάμια- είναι τυλιγμένα στα επτά χρώματα 

του ουράνιου τόξου κι αυτό φαίνεται μ’ ένα οπτικό πρίσμα. Έτσι 

καταλαβαίνει κανείς ότι ακόμα και το μικρότερο πράγμα που 

υπάρχει σ’ αυτόν τον κόσμο, βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του 

Δημιουργού του Σύμπαντος που «αιμορραγεί» Φως παντού. 

Τα χρώματα του φωτός αποτελούν λοιπόν το κύριο συστατικό 

και την κύρια τροφή της ζωής. Χρειάζεται να διευκρινιστεί 

όμως ότι, όταν μιλάμε για το φως, δεν περιοριζόμαστε μόνο 

στο γνωστό ορατό φάσμα αλλά και σε άλλες λεπτότερες και 

αόρατες ακτινοβολίες Έτσι, όταν κάποιος μιλάει για το φως 

μιας σκέψης ή μιας ιδέας, δεν ψεύδεται, γιατί υπάρχει όντως 

ένα νοητικό φως πολύ λαμπρότερο από αυτό που βλέπουμε στο 

φυσικό κόσμο με την περιορισμένη όρασή μας. Κάθε αρρώστια 

θα σήμαινε λοιπόν έλλειψη ενός χρώματος σε κάποιο όργανο. 

Έλλειψη που έχει διαταράξει την ισορροπία του οργανισμού. 

Κι αυτό ισχύει όχι μόνο για τη σωματική δομή αλλά και για τις 

άλλες, τις λεπτότερες: τη βιοενεργειακή, την ψυχολογική και 

την νοητική, των οποίων τα όργανα είναι τα λεγόμενα Τσάκρα 

του ανατολικού αποκρυφισμού.

Σύμφωνα με την ενοποιητική αντίληψη του παραδοσιακού 

εσωτερισμού, το χρώμα μπορεί να μεταφραστεί λόγω δονητικής 

συμπάθειας  σε μουσική, ρυθμό, άρωμα. Γι’ αυτό, η θεραπεία 

μιας δεδομένης ασθένειας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από 

κάποια οδό ή μέθοδο, η οποία να επιδρά λόγω «συντονισμού» 

στο γενικό σύνολο. Έτσι μέσω της  αρωματοθεραπείας 

ή της ηχοθεραπείας (μουσική ή μάντραμ) μπορεί να 

επιτευχθεί παρόμοιο αποτέλεσμα με τη χρωματοθεραπεία, 

τη λιθοθεραπεία, ή την αστροθεραπεία. Για την εσωτερική 

φιλοσοφία τα πάντα είναι ένα και το ένα είναι μέσα στα πάντα. 

Τίποτα δεν είναι ουσιαστικά αποκομμένο από το σύνολο και 

όλα βρίσκονται σε αντήχηση μεταξύ τους: ένας πλανήτης μ’ 

ένα μέταλλο, μ’ ένα άρωμα, μ’ ένα πετράδι, βότανο, χρώμα, 

νότα, όργανο του σώματος κλπ. Έτσι λοιπόν, κάθε ον, καθένας 

απ’ αυτούς τους τομείς ή τις οδούς του σύμπαντος λειτουργεί 

σαν εργαστήριο ή συσσωρευτής των κοσμικών ακτινοβολιών, 

τις οποίες μπορεί -λίγο πολύ- να επεξεργάζεται. 

Τα πετράδια συσσωρευτές κοσμικών 
ακτινοβολιών 

Την αρχή των πετραδιών χρειάζεται να την αναζητήσουμε 

στα χρώματα του ουράνιου τόξου, από τα οποία παίρνουν 

όχι μόνο το χρώμα αλλά και τις μυστηριώδεις θαυματουργές 

θεραπευτικές ιδιότητές τους. Οι πλούσιοι λαχταρούν τα 

πετράδια, επειδή τα θεωρούν συμπυκνωμένο πλούτο κι έτσι τ’ 

αντιμετωπίζουν. Αλλά οι σοφοί λένε ότι μονάχα τρία πετράδια 

υπάρχουν στον κόσμο: το νερό, η τροφή και τα σοφά λόγια. 

Μόνον οι ανόητοι πιστεύουν ότι κομμάτια πέτρας μπορεί να 

είναι πολύτιμα. Αντιμετωπίζοντας όμως τα πετράδια στο σωστό 

τους μέτρο μπορεί να γίνουν πολύ χρήσιμα στα χέρια του 

σοφού, γιατί είναι αληθινοί συσσωρευτές φωτεινής ενέργειας. 
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Κάθε κρύσταλλο είναι μια αποθήκη φωτός έτοιμη για χρήση 

κι αυτή η χρήση μπορεί να ποικίλλει: π.χ. σαν φυλακτό, για 

ν’ αποφευχθούν άσχημες επιδράσεις είτε των άστρων είτε 

φυσικών όντων κλπ. Αλλά όλ’ αυτά άμεσα ή έμμεσα έχουν 

σχέση με την υγεία, τη φυσική ή την ψυχολογική, διατηρώντας 

τη σωστή ισορροπία των ενεργειών του ανθρώπου ή 

επαναφέροντας την ισορροπία που ανέτρεψε μια ασθένεια 

ή κάποιο ατυχές γεγονός. Γι’ αυτό αποτελούν μια ξεχωριστή 

θεραπευτική οδό. Στο Βισνού Πουράνα, το αρχαιότερο κείμενο 

της Ινδίας, αναφέρονται πολλά στοιχεία και παρατηρήσεις 

για τις ιδιότητες και τις δυνάμεις των πετραδιών. Ακόμα πιο 

συγκεκριμένα, στην Αγιούρ Βέδα δίνονται πολλές οδηγίες 

σχετικά με τις θεραπευτικές δυνατότητες πολλών πολύτιμων 

λίθων. Σύμφωνα μ’ αυτές, τα πετράδια έπρεπε να τριφτούν, 

ώσπου να γίνουν σκόνη, η οποία χορηγείτο  στον ασθενή σε 

ελάχιστες και κατάλληλες δόσεις. 

Η αρχαία αυτή μέθοδος όμως είχε ένα μεγάλο μειονέκτημα: 

κατέστρεφε τα πετράδια… για την αποφυγή αυτού του 

μειονεκτήματος υπήρξε εξαιρετικά σημαντική η συμβολή 

του δρ. Β. Bhattcharya, στην Καλκούτα της Ινδίας, ο οποίος 

ανακάλυψε μια μέθοδο, για να εξάγει από τα πετράδια τις 

ιδιότητες του αποθηκευμένου φωτός, χωρίς να τα καταστρέφει. 

Τα βύθιζε απλώς για ένα χρονικό διάστημα σε κάποιο υγρό, το 

οποίο απορροφούσε την ενέργειά τους. Χορηγώντας στους 

ασθενείς του το υγρό αυτό σε κατάλληλες δόσεις, απέδειξε ότι 

η θεραπεία επιτυγχανόταν όπως ακριβώς με την παλιά μέθοδο.  

Διάφοροι άλλοι γιατροί ερευνητές συνέχιζαν και συνεχίζουν 

την έρευνα με επιτυχία, σε τέτοιο σημείο, ώστε σήμερα να 

μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η μέθοδος της θεραπείας με 

τα πετράδια αρχίζει και αποκτά δικαιολογημένα μια θέση 

στη μοντέρνα ιατρική της βιοενέργειας αποκαθιστώντας την 

αίγλη της αρχαίας βεδικής και αιγυπτιακής παράδοσης (η 

λιθοθεραπεία ήταν εξίσου ανεπτυγμένη στην Αρχαία Αίγυπτο). 

Ιδιότητες των πετραδιών 
Κάθε πετράδι λοιπόν, όπως και οι πλανήτες, είναι 

συμπύκνωση κοσμικών ακτινοβολιών. Υπάρχουν βασικά τρεις 

λόγοι, για να χρησιμοποιηθούν πετράδια για θεραπευτικούς 

σκοπούς:  

Α. Επειδή τα χρώματά τους είναι δυνατά, αγνά και μοναδικά, 

αντίθετα με τα ανάμεικτα, νοθευμένα και θολά χρώματα που 

βλέπουμε στα πράγματα που μας περιβάλλουν. 

Β. Επειδή είναι εξαιρετικά λαμπερά και προβάλλουν το 

πλούσιο περιεχόμενό τους σε ακτίνες .  

Γ. Επειδή εκφράζουν εύκολα τις πλούσιες ακτίνες τους, 

όταν τα βάζει κανείς σε οινόπνευμα ή αποσταγμένο νερό, χωρίς 

να δηλώνουν σημάδια εξάντλησης.  

Τα πετράδια είναι λοιπόν σταθερές πηγές κοσμικών 

ακτινοβολιών και σπανίως χρειάζεται ν’ αλλαχτούν. Κάθε 

πετράδι έχει το δικό του χρώμα, που ίσως να φαίνεται 

διαφορετικό από αυτό της πραγματικής κοσμικής ακτίνας 

που εμπεριέχει. Γι’ αυτό χρειάζεται να τα εξετάσει κανείς 

προσεκτικά μ’ ένα  πρίσμα, για να καθορίσει το πραγματικό 

κοσμικό χρώμα τους. Έτσι, για παράδειγμα, το διαμάντι 

φαίνεται διαφανές σαν να εκπέμπει λευκό φως, αλλά  όταν 

το κοιτάξει κανείς μ’ ένα πρίσμα, η λάμψη του είναι μπλε. Το 

διαμάντι αποθηκεύει λοιπόν τις μπλε κοσμικές ακτίνες. Επίσης 

χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι, σύμφωνα με τις ταξινομήσεις 

της αρχαίας παραδοσιακής επιστήμης των πετραδιών, 

θεωρούνται πετράδια, για λειτουργικούς λόγους, στοιχεία του 

ζωικού βασιλείου, όπως π.χ. το μαργαριτάρι, το κοράλλι και 

το ήλεκτρο ή κεχριμπάρι. Έτσι, οφείλει κανείς να ξέρει ότι το 

ρουμπίνι εκπέμπει ερυθρές κοσμικές ακτίνες, το μαργαριτάρι 

απελευθερώνει πορτοκαλί ακτινοβολία, το κοράλλι κίτρινη, 

το σμαράγδι πράσινες ακτίνες, το τοπάζι γαλάζιες, το διαμάντι 

μπλε και το ζαφείρι μωβ. Το καθένα απ’ αυτά πετράδια 

αποτελεί, θα λέγαμε,  την κεφαλή μιας άλλης σειράς πετραδιών 

που δονούν στην ίδια κοσμική ακτίνα, αν και παρουσιάζεται με 

μικρότερη ένταση. Επίσης ο όνυχας απελευθερώνει υπεριώδη 

κοσμική ακτινοβολία και το μάτι του τίγρη υπέρυθρη. Τώρα 
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θα εξετάσουμε ένα - ένα τα πετράδια αυτά και τις κοσμικές 

τους ακτίνες και θα αναφέρουμε με συντομία τη φύση και τις 

ιδιότητές τους. 

Το Ρουμπίνι: (ερυθρή κοσμική ακτινοβολία): Οι 

ακτινοβολίες που απελευθερώνει το ρουμπίνι είναι 

αποτελεσματικές για τη θεραπεία ασθενειών που αιτία τους 

είναι το κρύο και κατά τις οποίες εμφανίζεται διάρροια. Στη 

φύση οι ερυθρές κοσμικές ακτίνες έχουν εξουσία πάνω στην 

υγρασία, ξεραίνουν τα φύλλα των δέντρων και διευκολύνουν το 

άναμμα του νεκρού ξύλου. Το κόκκινο χρώμα συσχετίζεται με 

τον Ήλιο, το Ρήγα της Πορφύρας που «αιμορραγεί» ηλιαχτίδες 

και κυβερνάει ιδιαίτερα το οστέινο σύστημα, στο οποίο 

στηρίζεται η σωματική ισχύς. Το πετράδι αυτό ενδείκνυται 

λοιπόν για τη θεραπεία παθήσεων όπως η αναιμία, η φυσική 

αδυναμία ή κόπωση, τα κρυολογήματα, τα καρδιακά νοσήματα 

και οι παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος, η νοητική 

καθυστέρηση. Σε συνδυασμό με άλλα πετράδια βοηθάει στη 

θεραπεία της αρθρίτιδας, της ενδοκαρδίτιδας, της ημιπληγίας, 

του μαρασμού, της ταχυπαλμίας, της πολιομυελίτιδας, της 

χαμηλής αρτηριακής πίεσης, του ραχιτισμού, του ρευματισμού 

και της συγκοπής. 

Το Μαργαριτάρι: Πορτοκαλί κοσμική ακτινοβολία. Επειδή 

είναι ψυχρό, το μαργαριτάρι εκπέμπει παγωμένα κύματα 

πορτοκαλί χρώματος που έχουν την ιδιότητα να θεραπεύουν 

τις παθήσεις τις οποίες προκαλεί η ζέστη. Οι ακτίνες που 

βγαίνουν από το μαργαριτάρι συνδέονται με τα υγρά του 

ανθρώπινου σώματος. Όταν χρειάζεται ν’ αντιμετωπιστεί η 

ζέστη ή όταν το αίμα, ο μυϊκός ιστός ή τα κόκαλα χρειάζονται 

υγρασία, οι ακτίνες του μαργαριταριού κάνουν πολύ καλό. Οι 

πορτοκαλί ακτίνες του είναι κατάλληλες για να θεραπεύουν 

παθήσεις όπως τη βρογχίτιδα, το φλεγμονικό πυρετό, τη 

χρόνια ρευματοπάθεια, τη χολέρα, την πέτρα της χολής, τη 

νεφρίτιδα, το άσθμα, τη νοητική κόπωση, τους οφθαλμικούς 

ερεθισμούς, τις πέτρες στα νεφρά, τη ρινική αιμορραγία, τον 

πυρετό, την αιματουρία, την αιματέμεση, τις αιμορραγίες εν 

γένει, την υστερία, την αϋπνία, τη μελαγχολία, τη μηνιγγίτιδα, 

την μηνορραγία, την πνευμονία, την υψηλή αρτηριακή πίεση, 

τη ρινίτιδα και την ιλαρά. 

Το Κοράλλι: Κίτρινη κοσμική ακτινοβολία. Το κοράλλι 

εκπέμπει θερμές ακτίνες που ξεραίνουν την πυκνή λέμφο 

του ανθρώπινου σώματος. Όταν υπάρχει ρευματισμός, αυτή 

η λέμφος συσσωρεύεται στο μυϊκό σύστημα και προκαλεί 

ερεθισμούς και πόνο, που θεραπεύονται με τις θερμές 

ακτίνες του κοραλλιού, οι οποίες συνδέονται με τον πλανήτη 

Άρη. Αν και το κοράλλι φαίνεται κοκκινωπό, με το πρίσμα 

εμφανίζεται κίτρινο κι αυτό το χρώμα κυβερνάει τα μυελώδη 

έλυτρα. Η κίτρινη ακτινοβολία του κοραλλιού είναι χρήσιμη 

σε παθήσεις όπως οι στομαχικές διαταραχές, η δυσπεψία, οι 

ηπατικές διαταραχές, ο διαβήτης, οι δερματοπάθειες, η νευρική 

εξάντληση, η κατάθλιψη, οι πέτρες στη χολή, οι αιμορροΐδες, η 

ηπατίτιδα. 

Το Σμαράγδι: Πράσινη κοσμική ακτινοβολία. Από 

το σμαράγδι απελευθερώνονται πράσινες «δροσερές» 

ακτινοβολίες. Το πράσινο έχει μια θετική δύναμη με τάση 

ένταξης και ενοποίησης. Τα βαριά εντόσθια όπως το συκώτι, 

τα νεφρά, τα έντερα, οι μύες, η σπλήνα κλπ. υπόκεινται στην 

επίδραση του κοσμικού πράσινου φωτός. Όταν η φύση δεν 

προμηθεύει σε αρκετό βαθμό αυτό το χρώμα, τότε προκαλείται 

Από αριστερά: Ρουμπίνι, Μαργαριτάρι, Κοράλλι



13

«πείνα» γι’ αυτό. Η έλλειψη του πράσινου στον οργανισμό 

καλύπτεται με τις ακτινοβολίες του σμαραγδιού και του 

νεφρίτη λίθου ή Jade. Η τακτική χορήγηση νερού φορτισμένου 

με τις ακτίνες αυτού του πετραδιού  είναι πολύ ευεργετική για 

καρδιακές παθήσεις, πονοκέφαλο, έλκος, υψηλή αρτηριακή 

πίεση, νευραλγία, αφροδισιακά νοσήματα, εγκαύματα, 

χολοκυστίτιδα, διάρροια, δυσπεψία, φλεγμονή του στομαχικού 

θόλου, γαστραλγία, γαστρίτιδα, υπερχλωρυδρία, διαταραχές 

στα έντερα και εμετούς.  

Το Τοπάζι: Γαλάζια κοσμική ακτινοβολία. Αυτό το 

πετράδι μαζί με τον κρύσταλλο των ορέων εκπέμπουν το 

γαλάζιο ανοικτό χρώμα του ημερήσιου ουρανού. Εσωτερικά 

συσχετίζεται με το στοιχείο του Ακάσα και επιδράει πάνω σε 

όλους τους αδένες. Οι κενοί χώροι του σώματος είναι κάτω από 

την επίδραση του χρώματος αυτού επίσης. Οι ακτινοβολίες 

αυτού του πετραδιού θεραπεύουν παθήσεις του λαιμού 

γενικώς, όπως λαρυγγίτιδα, βρογχίτιδα, κλπ., καθώς και 

επιληψία,  υστερία, σπασμούς, ταχυπαλμίες, ερεθισμούς των 

ματιών, φλεγμονές, αμυγδαλίτιδα, παχυσαρκία, παρωτίτιδα, 

βήχα, διαταραχές του παγκρέατος. 

Το Διαμάντι: Μπλε κοσμική ακτινοβολία. Στο ανθρώπινο 

σώμα το μπλε χρώμα συσχετίζεται με την πυκνή λέμφο, καθώς 

και με τις παχύρρευστες εκκρίσεις, όπως το πύον και άλλες 

κολλώδεις ουσίες, όπως το σπέρμα. Στα αρχαία ινδικά ιατρικά 

βιβλία λέγεται ότι το διαμάντι εμπεριέχει τις εξής γεύσεις: 

γλυκό, πικρό, αλμυρό, πικάντικο, ξινό και στυφό. Σύμφωνα 

με την εσωτερική ιατρική λοιπόν, το διαμάντι θεωρείται πολύ 

αποτελεσματικό φάρμακο ενάντια σε κάθε είδους ασθένεια 

που προκαλείται από την ταυτόχρονη διαταραχή των τριών 

στοιχείων: του αέρα, της φωτιάς και του νερού. Οι μπλε ακτίνες 

είναι πολύ αποτελεσματικές για παθήσεις των ματιών, των 

αυτιών και της μύτης, πνευμονικές παθήσεις εν γένει, άσθμα, 

διάφορα είδη τρέλας, σκωληκοειδίτιδα, σπασμούς, στειρότητα, 

λευκόρροια, λευκοδερμία, εμμηνόπαυση, νεφρίτιδα. 

Το Ζαφείρι: Ιώδης κοσμική ακτινοβολία . Είναι το πετράδι 

του Κρόνου και διοικεί το νευρικό ρευστό. Το μωβ χρώμα 

ικανοποιεί την πείνα του νευρικού συστήματος, όταν είναι 

ασθενικό. Το κοσμικό χρώμα του ανθρώπινου σώματος είναι 

ιώδες, επομένως το ζαφείρι μπορεί να θρέψει το δέρμα και να 

θεραπεύσει τις αρρώστιες του. Πολύ επικίνδυνες περιπτώσεις 

λευκοδερμίας θεραπεύτηκαν με τις ακτινοβολίες αυτού του 

πετραδιού. Επίσης βοηθούν σε παθήσεις όπως νευραλγίες, 

νευρασθένεια, μηνιγγίτιδα, ωτόρροια, περικαρδίτιδα, ίλιγγο, 

τριχόπτωση, δυσμηνόρροια, πονοκεφάλους, φαρυγγίτιδα και 

αδυναμία της ουροδόχου κύστης. Αναζωογονεί και καθαρίζει 

το φλεβικό αίμα.  

Ο Όνυχας: Υπεριώδης κοσμική ακτινοβολία. Αυτό το 

πετράδι έχει σχέση με τον πλανήτη Ραχού ή Κεφάλι του Δράκου 

της Ανατολικής αστρολογίας, η οποία στη Δυτική συνδέεται με 

μία από τις συνόδους της Σελήνης. Αυτή είναι η πιο ψυχρή από 

τις κοσμικές ακτίνες και πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνον όταν 

ο ασθενής παραπονιέται για αληθινά υπερβολική ζέστη. Οι  

κοσμικές αυτές ακτίνες του υπεριώδους φάσματος του  φωτός 

είναι χρήσιμες  σε περιπτώσεις υπεροξύτητας του στομαχιού, 

σε οξύ καυστικό συναίσθημα, υπερβολικές ενοχλήσεις που 

οφείλονται στον αέρα (αέρια στο στομάχι κλπ.). Ο όνυχας 

αυξάνει την όρεξη, ρυθμίζει τη χώνεψη και η παράδοση 

αναφέρει ότι εξαλείφει τις αμαρτίες. Οι ακτίνες αυτές φαίνεται 

Από αριστερά: Σμαράγδι, Τοπάζι, Διαμάντι
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συντονισμό με το φυτό. Με τον τρόπο 

αυτό οι κοσμικές ακτινοβολίες του 

πετραδιού υφίστανται επεξεργασία και 

ενισχύονται κατάλληλα από το φυτό. 

Επομένως μπορεί να αποδειχθούν πολύ 

πιο θεραπευτικές για τον ασθενή. Άλλος 

τύπος επεξεργασίας επιτυγχάνεται 

μέσα από τον ήχο ή την έκθεση στις 

αστρολογικές επιδράσεις των πλανητών 

στους κατάλληλους μήνες και ημέρες. 

Αυτά βρίσκονται όμως ακόμα σε 

πρωταρχικό στάδιο έρευνας που δεν 

επιτρέπει περισσότερα σχόλια προς το 

παρόν. Ο αναγνώστης δεν πρέπει να 

ξεχάσει ότι πολλά απ’ αυτά που σήμερα 

αποκαλούνται έρευνες δεν είναι παρά η 

εξακρίβωση αρχαίων διδασκαλιών και 

πληροφοριών, οι οποίες έχουν αρχίσει ν’ 

ανασύρονται από τη χιλιόχρονη σκόνη 

της λησμονιάς. Έτσι, παραφράζοντας 

το θείο Πλάτωνα που έλεγε ότι είμαστε 

θεοί και το έχουμε ξεχάσει, εμείς θα 

λέγαμε ότι κάποτε ξέραμε πολλά και τα 

λησμονήσαμε. Η έρευνα κι η εργασία του 

μέλλοντος είναι να τα ξαναθυμηθούμε, 

για να τα χρησιμοποιήσουμε για το καλό 

της πάσχουσας ανθρωπότητάς μας, η 

οποία έχει καταστρέψει την ισορροπία 

της χάνοντας το πολυτιμότερα αγαθά 

που έχει: την αρμονία, την υγεία και τον 

αληθινό εαυτό της.  

Από επάνω: Ζαφείρι, Όνυχας, 

Μάτι του Τίγρη

ότι βοηθούν πολύ στη θεραπεία της 

αϋπνίας και βοηθάει τις γυναίκες 

στα γυναικολογικά προβλήματα και 

στην εγκυμοσύνη. Το πετράδι αυτό 

επίσης μπορεί να  φανεί χρήσιμο στις 

σεξουαλικές υπερβολές, στις αδενικές 

παθήσεις και στις εγκεφαλικές 

διαταραχές.  

Το Μάτι του Τίγρη: Υπέρυθρη 

κοσμική ακτινοβολία. Αυτό το πετράδι 

έχει σχέση με τον εσωτερικό πλανήτη 

Κέτου, που στη δυτική αστρολογία 

αντιστοιχεί με την άλλη σύνοδο της 

Σελήνης απέναντι από την  πρώτη. 

Και οι δυο έχουν ανάδρομη φορά. 

Η υπέρυθρη είναι η θερμότερη των 

κοσμικών ακτίνων και η χρήση της 

γίνεται συχνά απαραίτητη σε χρόνιες και 

θανατηφόρες παθήσεις. Οι περιπτώσεις 

π.χ. του καρκίνου έχουν αντιδράσει 

θαυμάσια στους κραδασμούς του 

Ματιού του Τίγρη. Άλλες παθήσεις 

που θεραπεύονται μ’ αυτό το πετράδι 

είναι η παράλυση, η χολέρα, η νευρική 

εξασθένηση και φλύκταινα, αρρώστιες 

της μνήμης. Βοηθάει στην πέψη. 

Η βιοενεργειακή επεξεργασία 
των κοσμικών ακτίνων

Δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε 

τέλος σ’ αυτήν τη σύντομη αναφορά 

στις θεραπευτικές  ιδιότητες των 

πετραδιών, χωρίς να τονίσουμε ότι σε 

αρκετές περιπτώσεις η «απόσταξη» 

του πετραδιού μπορεί να ενισχυθεί, 

αν υποστεί μια βιοχημική επεξεργασία 

από ένα κατάλληλο και συντονισμένο 

μαζί του φυτό. Για να επιτευχθεί αυτό, 

αρκεί να ποτίσουμε το φυτό ή βότανο 

για ένα χρονικό διάστημα με νερό που 

έχει φορτιστεί με το συγκεκριμένο 

πετράδι, που όπως είπαμε αντηχεί σε 
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ΧΡΩΜΑΤΟ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στο φυσικό μας περιβάλλον 

υπάρχουν παντού 

χρώματα. Το γαλάζιο 

του ουρανού, το πράσινο 

των δέντρων και όλα τα υπόλοιπα 

χρώματα επιδρούν στον ψυχισμό μας. 

Το ότι μερικά χρώματα επικρατούν 

στις διάφορες εποχές του χρόνου δεν 

είναι τυχαίο, όπως π.χ. το χειμώνα, που 

επικρατεί το άσπρο της ουδετερότητας. 

Φανταστείτε αν επικρατούσε το μαύρο 

σε μία εποχή που υπάρχουν στην 

ατμόσφαιρα αρκετά θετικά ιόντα που 

προκαλούν άγχος, μελαγχολία κ.α, τι θα 

γινόταν. Θα είχαμε μελαγχολήσει όλοι 

σε τέτοιο βαθμό που θα υπήρχαν συχνοί 

τσακωμοί, φόνοι και δεν θα γινόταν 

τίποτα σωστά αφού η συνεργασία των 

ανθρώπων θα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. 

Οι διάφορες εποχές με τα 

διαφορετικά, κυρίαρχα χρώματα τους, 

μέσα από τις αντιθέσεις φέρνουν 

την ψυχοσωματική κατάσταση του 

ανθρώπου σε ισορροπία και αρμονία, 

π.χ το πράσινο της άνοιξης εξισορροπεί 

τα αντίθετα, φέρνει αρμονία κλπ. 

(βέβαια σε κάθε εποχή υπάρχουν 

και άλλα χρώματα και την άνοιξη η 

ποικιλία χρωμάτων είναι μεγαλύτερη 

αλλά το επικρατέστερο χρώμα είναι 

το πράσινο). Το γαλάζιο του ουρανού 

το καλοκαίρι δημιουργεί εσωτερική 

γαλήνη, εσωτερική αρμονία. Το κίτρινο 

των φύλλων το φθινόπωρο αυξάνει τη 

διανοητικότητα και τον αυτοέλεγχο 

και τέλος, το άσπρο του χειμώνα για 

το οποίο ήδη μιλήσαμε. Βέβαια, μέσα 

σε αυτά που είπαμε παραπάνω, θα 

μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και 

άλλες κατηγορίες όπως τα ιόντα των 

εποχών, θετικά ή αρνητικά, τα αρώματα, 
Κείμενο:  Στράτος Λαδάς
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λειτουργίας του. Αυτή η θεωρία είναι πολύ πιο περίπλοκη 

αλλά ας την αφήσουμε όσο το δυνατόν πιο προσιτή και 

περιληπτική. 

Το ίδιο συμβαίνει και με τα ψυχολογικά προβλήματα. 

Ξέρουμε εκ πείρας ότι, κάθε χρώμα δημιουργεί ένα 

συναίσθημα ή ακόμη και αν δεν το ξέρουμε, ασυνείδητα 

αναφέρουμε πολλές φορές ότι κάποιος "έγινε κόκκινος" 

από την ντροπή του ή ότι όλα "τα βλέπει μαύρα" ή ότι "όλα 

είναι ρόδινα" ή ότι "κιτρίνισε από την αγωνία του". Ας δούμε 

περιληπτικά τις δράσεις των χρωμάτων: 

1. Κόκκινο: Εμψυχώνει, προκαλεί δημιουργική διάθεση 

για κάτι καινούργιο, εξωστρέφεια, διάθεση για δράση, 

διάθεση επικοινωνίας, αύξηση της ζωτικότητας, της 

δημιουργικότητας, της διάθεσης επικοινωνίας, αύξηση της 

αιμοποίησης, ενεργοποίηση της κυκλοφορίας. 

Το κόκκινο αντιστοιχεί συμβολικά με το αίμα της 

κατάκτησης, με τη φωτιά του ανθρώπινου πνεύματος με την 

αιματική ιδιοσυγκρασία, με την αρρενωπότητα κ.α. 

2. Μπλε: Πλήρης ηρεμία, καταπραϋντική επίδραση, 

διάθεση έρευνας, εσωτερική δύναμη, εσωτερική αρμονία, 

ανώτερες ιδέες, βοηθάει τον συνειρμό των ιδεών, έχει 

ικανότητα πειθούς. Το μπλε αντιστοιχεί στην ήρεμη 

ιδιοσυγκρασία. Στην αισθητική του εντύπωση είναι η 

γλυκύτητα, το συναισθηματικό του περιεχόμενο είναι η 

τρυφερότητα και το όργανο του είναι το δέρμα κ.α. 

3. Πράσινο: Αυξάνει την επικοινωνία, φέρνει την αρμονία 

από τα αντίθετα, τονώνει το συναίσθημα, καταπολεμά την 

τα ηχητικά ερεθίσματα, 

αστρολογικές συνθήκες 

κ.α., που δεν μπορούν να 

αναλυθούν εδώ, χωρίς να 

ξεφύγουμε από το θέμα 

αυτής της εργασίας αλλά 

που συντελούν όμως στην 

αρμονία της φύσης. 

Σήμερα, μέσα 

στις τσιμεντουπόλεις 

επικρατεί το μαύρο του 

καυσαερίου και το γκρίζο 

του ουρανού λόγω της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Τελευταία γίνονται κάποιες 

προσπάθειες να αυξηθεί το πράσινο αλλά και αυτό το μέτρο 

είναι πλέον ανεπαρκές. Λόγω της διαταραχής των αρμονικών 

χρωμάτων της φύσης σε συνάρτηση με άλλους παράγοντες, 

όπως είναι η έλλειψη κίνησης (αφού οι περισσότερες δουλειές 

είναι καθιστικές), παρουσιάζονται διαταραχές, στην αρχή 

ψυχολογικές και στη συνέχεια σωματικές, αφού το σώμα 

μας υφίσταται τα αποτελέσματα του τρόπου ζωής μας (κακή 

αιμάτωση των ιστών, ανωμαλίες πεπτικού συστήματος κ.α). 

Σήμερα, οι γιατροί δίνουν μεγάλη σημασία στον 

ψυχολογικό τομέα μετά από την επιστημονική παρατήρηση 

ότι, πολλές σωματικές ασθένειες προέρχονται από πρωταρχικά 

ψυχολογικά αίτια κι έχουν ως αποτέλεσμα το πιο ευαίσθητο 

όργανο, λόγω κληρονομικής προδιάθεσης, να προσβάλλεται 

πρώτο. 

Μια πανάρχαια θεωρία της παραδοσιακής ιατρικής 

αναφέρει ότι ο άνθρωπος μπορεί να θεραπευτεί και με 

χρώματα. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, το κάθε χρώμα δονεί 

σε μία ορισμένη συχνότητα, ένα μήκος κύματος δηλαδή, και η 

αποκατάσταση αυτής της συχνότητας μπορεί να επαναφέρει 

τη σωστή λειτουργία ενός οργάνου. Αν για κάποιο λόγο, 

π.χ. ψυχολογικό, το όργανο αυτό χάσει την ισορροπία του 

και δεν λειτουργεί σωστά, μπορεί να του λείπει η συχνότητα 

κάποιου συγκεκριμένου χρώματος. Έτσι, αν εμείς δώσουμε το 

κατάλληλο μήκος κύματος, του ανάλογου χρώματος, στην 

κατάλληλη αντανακλαστική ζώνη ή σημείο, θα επιτύχουμε τη 

θεραπεία του υπό βλάβη οργάνου, δηλαδή, την ισορροπία της 
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ματαιοδοξία, εξισορροπεί το νευρικό σύστημα, δημιουργεί 

αίσθημα ανανέωσης, δημιουργεί συνθήκες προόδου στο σώμα 

και το νου, βοηθάει στη ροή των ιδεών, έχει σχέση με τους 

λείους μύες, διοικεί την καρδιά κ.α. 

4. Κίτρινο: Είναι η ακτίνα της νόησης, τονώνει τον 

εγκέφαλο και τη δύναμη της λογικής, δίνει έμπνευση στο 

νοητικό πεδίο, αυξάνει τον αυτοέλεγχο, δίνει τη δυνατότητα 

επιλογής υψηλών αξιών στη ζωή, εξαγνίζει τη σκέψη, βοηθάει 

στην αφύπνιση του ταλέντου. Αυξάνει την πίεση του αίματος, 

διοικεί το συμπαθητικό-παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. 

5. Πορτοκαλί: Δίνει ενεργητικότητά, βοηθάει στην 

απόκτηση διανοητικής σοφίας και γνώσης, συντονίζει 

τη φυσική δράση με τη νοητική σοφία, βοηθάει στην 

απελευθέρωση των νέων ιδεών, στην επαναφορά των 

παθήσεων της σπλήνας, των νεφρών κ.α. 

6. Βιολετί: Διοικεί την υπόφυση, αυξάνει τις ψυχικές 

ικανότητες, την κατανόηση του ιερού, ενεργοποιεί το νευρικό 

σύστημα, δημιουργεί ιδεαλισμό και τάση αυτοθυσίας για χάρη 

του κοινωνικού συνόλου, διαισθητικές ικανότητες, τρέφει 

τον ψυχικό κόσμο. Βοηθάει στο διαλογισμό, δημιουργεί 

ειρηνοποιό διάθεση. Θεραπεύει όλες τις πνευματικές και 

νευρικές ασθένειες. 

7. Indigo: Απελευθερώνει από τους φόβους και τις 

αναστολές. Απελευθερώνει τις ψυχικές ικανότητες, αυξάνει την 

ικανότητα κατανόησης των φυσικών νόμων, δίνει αυτογνωσία, 

προφυλάσσει από διαστροφές της φυσικής ενέργειας. Βοηθάει 

στη θεραπεία των ασθενειών των οφθαλμών των αυτιών κ.α.

Όπως αναφέρθηκε, εκτός 

από τα συναισθήματα που 

προκαλούν, τα χρώματα 

επιδρούν και πάνω στο φυσικό 

σώμα. Θα αναρωτιόταν ίσως 

κάποιος, πώς είναι δυνατόν 

ένα απλό χρώμα να επιδρά 

πάνω στο φυσικό σώμα μας 

και ποιος είναι ο μηχανισμός 

δράσης. 

Η απάντηση είναι πως, 

εκτός από τον μηχανισμό των 

δονήσεων το κάθε χρώμα 

επιδρά και στο αντίστοιχο 

τσάκρα. Όπως ξέρουμε, τα τσάκρα είναι αιθερικά κέντρα 

από όπου διοχετεύονται ενέργειες προς τα αντίστοιχα 

όργανα. Έτσι, αν ξέρουμε τα χρώματα του κάθε τσάκρα 

και ποια όργανα τροφοδοτεί αυτό, με την κατάλληλη 

εκπομπή χρώματος και την κατάλληλη επιλογή χρόνου και 

έντασης μπορεί να επιτύχουμε το επιθυμητό θεραπευτικό 

αποτέλεσμα. 

Όπως είδαμε, τα χρώματα ως φύση του φωτός 

επενεργούν με διάφορους τρόπους στην ψυχή και στο 

σώμα, προκαλώντας συναισθήματα ή επιτυγχάνοντας 

ψυχοπαθολογικές θεραπείες. Η θεραπεία του αρρώστου θα 

μπορούσε να επιτευχθεί και με διάφορες άλλες μεθόδους 

χρωματικής τεχνικής. Όπως π.χ, με το να περνάει λευκό 

φως μέσα από ένα φίλτρο και να χρωματίζεται η επιφάνεια 

του σώματος με το χρώμα και το σχήμα που επιθυμούμε ή 

με το να χρησιμοποιούνται διάφορα έγχρωμα βάζα με νερό 

με τη συνέργεια κατάλληλων πολύτιμων πετραδιών ώστε 

να διοχετευθεί η ζητούμενη κοσμική ακτίνα, η οποία αν 

και αόρατη, κάνει το νερό να δονείται στη συχνότητα του 

επιθυμητού χρώματος που στη συνέχεια χορηγείται στον 

ασθενή σε κατάλληλες δόσεις ως πόσιμο. Άλλος τρόπος 

είναι η χρήση έγχρωμων λαμπτήρων για να φωτίζουν το 

χώρο με το κατάλληλο χρώμα. Μπορούν να γίνονται και 

χρωματικές αναπνοές, δηλαδή, ο ασθενής να κάνει βαθιές 

εισπνοές με το να φαντάζεται το κατάλληλο θεραπευτικό 

χρώμα. Η συνειδητή αναπνοή είναι θεραπευτική. 
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

είναι μια 

αυθεντική 

στάση 

καρδιάς, 

ένα κανάλι 

Δύναμης 

και Ζωής

προσφέρει   

το οξυγόνο  

της ψυχής,  

ένα Όραμα  

για να 

Είσαι

Τι είναι για μας  
ο πολιτισμός

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

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

…η 

αναζήτηση 

της Σοφίας  

που  γίνεται 

τρόπος ζωής  

και δίνει 

νόημα στην  

ύπαρξή 

μας 

είναι μια 

αυθεντική 

στάση 

καρδιάς, 

ένα κανάλι 

Δύναμης 

και Ζωής

Τι είναι για μας  
ο εθελοντισμός

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

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

Γιατί το σκοτάδι δεν νικιέται με 
χτυπήματα αλλά με Φως!

Τι είναι για μας  
η φιλοσοφία

Η  φιλοσοφία είναι η σοφία 

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

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

Γιατί Φιλοσοφία σημαίνει να 
συνδιαλεγόμαστε με τον εαυτό 
μας, να ερχόμαστε σε επαφή 
με ιδέες κι όχι με απόψεις και 
να κάνουμε σωστές επιλογές 

ελεύθερα.
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Η ΚΡΙΣΗ

Η παλιά ιδέα που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες 

για την έννοια της “κρίσης” σήμερα είναι 

πιο επίκαιρη από ποτέ. Είτε θέλουμε να το 

αποδεχτούμε είτε όχι, είναι προφανές ότι 

βρισκόμαστε σε κρίση, που σημαίνει ότι βρισκόμαστε μπροστά 

σε καιρούς αλλαγών, σε ένα σημείο καμπής, όπου η πλάστιγγα 

της ιστορίας γέρνει προς δύο κατευθύνσεις. Σε καιρούς κρίσης, 

ή αλλιώς, σε καιρούς αλλαγών, όλα τα πράγματα φαίνονται 

ασταθή. Η ανασφάλεια και η αμφιβολία κυβερνούν στις μέρες 

μας και κανείς δε θέλει να ρισκάρει, να επιχειρήσει μεγάλα 

έργα, λόγω της αβεβαιότητας του τι μπορεί να συμβεί την 

επόμενη μέρα. 

Είναι σε τέτοιους καιρούς κρίσης που οι άνθρωποι είναι πιο 

πιθανό να έρθουν σε συγκρούσεις χωρίς να αφήσουν χώρο για 

διαπραγματεύσεις. 

Υπάρχει μια πικρή αντίθεση ανάμεσα σε αυτούς που 

βρίσκονται στη μία πλευρά της αλλαγής ή στην άλλη: αυτοί 

που κοιτάζουν όλα όσα μένουν πίσω και αυτοί που ονειρεύονται 

όλα όσα είναι να έρθουν στο μέλλον. Και οι δύο πλευρές 

έχουν καλά και επαρκή επιχειρήματα για να υπερασπιστούν 

τη θέση τους. Και η κάθε πλευρά υπερασπίζεται τη θέση της 

με τυπικούς, σε καιρούς κρίσης, τρόπους: με βία και έλλειψη 

κατανόησης απέναντι στους άλλους. 

Αυτοί που ατενίζουν με νοσταλγία το παρελθόν, 

αποκαλούνται υποτιμητικά “συντηρητικοί”. Κρίνονται με 

σκληρό τρόπο από τους άλλους επειδή δε μπορούν να 

αγκαλιάσουν ολοκληρωτικά την περιπέτεια του μέλλοντος. 

Δεν νιώθουν όμως συντηρητικοί. Προσπαθούν απλώς 

να μην χαραμίσουν όλα όσα έζησαν μέχρι σήμερα και 

να συγκεντρώσουν χρήσιμες εμπειρίες. Προσπαθούν να 

αποθησαυρίσουν αναμνήσεις και γνώσεις, ακριβώς όπως 

κάποιος συσσωρεύει πλούτο για να μπορέσει να ζήσει 

καλύτερα στο μέλλον. 

Αυτοί που είναι στραμμένοι μονάχα προς το μέλλον – το 

οποίο, παρεμπιπτόντως, δε γνωρίζουν ακόμα-, αποκαλούνται 

υποτιμητικά “επαναστάτες”. Για εκείνους, καμία από τις παλιές 

εμπειρίες της ανθρωπότητας δεν είναι χρήσιμη πια και υπάρχει 

μόνο η συνεχόμενη αλλαγή, ένα ολοκληρωτικό γκρέμισμα 

Κείμενο:  Delia Steinberg Guzmán, Διευθύντρια του παγκόσμιου οργανισμού Νέα Ακρόπολη
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κάθε ιδέας που ανήκει στον παλιό κόσμο και μια λατρεία προς 

όλα αυτά που θεωρούνται καλύτερα, απλά επειδή είναι καινούρια. 

Δεν αισθάνονται όμως επαναστάτες με την καταστροφική 

έννοια του όρου. Έχουν απλώς ανακαλύψει πως καμία από τις 

λύσεις που έχουν προταθεί μέχρι στιγμής δεν έχουν προσφέρει 

στην ανθρωπότητα την πολυπόθητη ευτυχία. Έτσι θεωρούν πως 

η λύση πρέπει να βρίσκεται σε κάτι διαφορετικό από όλα όσα 

γνωρίζουμε μέχρι τώρα και πως όλες οι παλιές φόρμουλες πρέπει 

να μείνουν στην άκρη, θεωρούμενες ως ανεπιτυχείς. 

Σε καιρούς κρίσης, ωστόσο, στα σημεία καμπής της ιστορίας, 

είναι δύσκολο να δούμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Αυτοί που 

βρίσκονται σε καθεμιά από τις δύο πλευρές γίνονται εμμονικοί 

με την ιδέα που υποστηρίζουν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν 

να συνεισφέρουν καθόλου στο να βρεθεί μια αρμονική λύση. 

Σε καιρούς κρίσης, προτείνουμε να πάρουμε τη γεωμετρική 

μορφή του τριγώνου σαν μοντέλο, με τις δύο του πλευρές να 

κοιτούν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, αλλά παρόλα αυτά να 

ενώνονται στην κορυφή, για να δώσουν ένα υψηλότερο νόημα 

και σκοπό. 

Υπάρχουν, φυσικά, κάποια ξεπερασμένα και παρωχημένα 

στοιχεία του παρελθόντος, που μέσω της αποτυχίας τους 

έχουν αποδειχτεί μη έγκυρα και άχρηστα. Στο παρελθόν 

όμως είναι συσσωρευμένη και η πλούσια εμπειρία που θα 

μπορούσε να μας βοηθήσει να επαναλάβουμε τις επιτυχίες 

και να αποφύγουμε τις αποτυχίες. 

Στο μέλλον κυοφορούνται, χωρίς αμφιβολία, οι δόξες 

που θα έρθουν αναμφισβήτητα και δεν μπορούμε να 

τις αγνοήσουμε γιατί όλοι βαδίζουμε προς αυτές. Αυτό 

όμως δεν είναι το ίδιο με το να αποδεχτούμε ότι, χωρίς 

αμφισβήτηση όλα όσα θα έρθουν στο μέλλον θα είναι και 

καλύτερα, απλά επειδή θα είναι καινούρια. 

Παρόλο που αληθεύει το γεγονός ότι βρισκόμαστε 

σε κρίση, αυτή η κρίση δε θα διαρκέσει για πάντα. Η 

αλλαγή είναι ανανέωση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε τις παλιές και δυνατές στήλες του 

παρελθόντος σαν μια βάση πάνω στην οποία θα χτιστούν 

τα όμορφα κιονόκρανα του παρόντος. Μόνο έτσι θα 

κατασκευάσουμε το οικοδόμημα της ιστορίας. 
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Ζούμε σήμερα σε έναν πολιτισμό, τον δυτικό 

πολιτισμό, στον οποίο οι περισσότερες αξίες 

είναι τετράγωνες, κουτάκια και γωνίες. Κοιτάξτε 

γύρω σας και ψάξτε για καμπύλες. Οι σύγχρονες 

πόλεις ρυμοτομούνται σε τετράγωνα και ο κόσμος έχει 

μάθει να περιμένει στην ουρά σε σειρές. Σαν να είσαι σε 

εργοστάσιο παραγωγής. Ο νους που κυβερνά θα πρέπει να έχει 

τετράγωνη λογική και τα πράγματα να είναι τόσο ξεκάθαρα και 

τακτοποιημένα, όπως ο λογαριασμός σου στην τράπεζα. Όλα 

προϋπολογίζονται βάσει στατιστικών. Σήμερα δεν θέλουμε 

προφήτες, έχουμε επιστήμονες και όργανα που μετρούν με 

μεγάλη ακρίβεια. 

Είμαστε ένας πολιτισμός που λατρεύει την γνώση, η χρήση 

του ιντερνέτ είναι μια αχόρταγη πηγή πληροφοριών, αρκεί αυτή 

η γνώση να έχει την σφραγίδα της επιστήμης. Αυτή κρατάει 

σήμερα το σκήπτρο της αλήθειας. Η επιστημονική τετράγωνη 

λογική είναι ισχυρό εργαλείο, που ζει την εποχή της ακμής της.

Κάποτε, την αλήθεια οι άνθρωποι την αναζητούσαν 

στον μύθο. Στους ήρωες, τους θεούς, τα σύμβολα. Οι μύθοι 

ταξίδευαν στο χρόνο χωρίς να γράφονται. Από στόμα σε 

στόμα. Γιατί οι άνθρωποι τους αγαπούσαν και τους μετέδιδαν 

στους απογόνους τους σαν κληρονομιά για να μάθουν κι αυτοί 

πώς δημιουργήθηκαν τα άστρα, οι θεοί και οι άνθρωποι. Για να 

μάθουν δηλαδή, κοσμογένεση, ανθρωπογένεση και θεογονία. 

Κένταυρος Χείρων, 
ο δάσκαλος
Κείμενο:  Παντελής Βεκρής
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Η πλοκή των μύθων, οι συσχετισμοί τους 

με ψυχοσυναισθηματικές καταστάσεις, 

με νοητικές συμβουλές και αστρολογικές 

περιγραφές, είναι ακόμα και σήμερα 

αντικείμενο μελέτης και θαυμασμού από 

διάνοιες του φιλοσοφικού κόσμου. 

Ο μύθος κρύβει νουν αληθείας, γράφει 

στο ποίημα του ο Κάλβος. 

Αυτή επτέρωσε τον Ίκαρο. 

Κι αν έπεσε ο πτερωθείς κι επνίγει 

θαλασσωμένος, 

από ψηλά όμως έπεσε κι απέθανεν 

ελεύθερος. 

Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία….. 

Η θεωρία της σχετικότητας εντυπωσιάζει το νου μου σίγουρα. 

Άραγε, με κάνει και πιο ελεύθερο; Τι με ενδιαφέρει περισσότερο, 

να δω ένα άστρο δις ετών μακριά ή να πλησιάσω περισσότερο 

τον εαυτό μου, να κατανοήσω αυτόν πρώτα αντί να ικανοποιηθώ 

με την νοητική ψευδαίσθηση ότι τα ξέρω όλα. Πριν μάθω τα 

άστρα οφείλω να μάθω να φέρομαι σαν άνθρωπος. Η ανθρωπιά 

δεν είναι το χαρακτηριστικό του πολιτισμού μας. Η τετράγωνη 

λογική δεν συμπαθεί την ανθρωπιά, προτιμάει τα νούμερα. 

Οι άνθρωποι όμως αγαπούν τους μύθους, γιατί τους αρέσει 

να ερωτεύονται. Και πάνω από τη γνώση αναζητούν την αγάπη. 

Ο κόσμος της αγάπης είναι ανώτερος από τον κόσμο της γνώσης 

και σίγουρα δεν είναι τετράγωνος αλλά σφαιρικός. Η σφαίρα 

εμπερικλείει το τετράγωνο και του δίνει φτερά. Το απογειώνει. 

Το ταξιδεύει στον αστρικό κόσμο. Νους με φαντασία, το τέλειο. 

Αυτός ήταν ο Χείρωνας. Γιατρός, μουσικός, και κυνηγός. 

Με το τόξο του σημάδευε τα άστρα. Η λογική συνείδηση που 

πηγάζει από το άλογο ζώο. Και πάνω από όλα, ήταν δάσκαλος 

των μεγάλων ηρώων που οδήγησαν μετά την ανθρωπότητα. 

Αυτούς που ίδρυσαν πολιτισμούς, δίδαξαν τέχνες και γράμματα 

και ανύψωσαν την ανθρώπινη συνείδηση από το επίπεδο του 

ζώου μετατρέποντας το κοπάδι σε κοινωνία και κράτος. Δίδαξαν 

τη δικαιοσύνη. 

Ας κάνουμε μια προσπάθεια να συνδυάσουμε τη λογική με 

τον μύθο και στο τέλος του ταξιδιού ίσως κάτι να εννοήσουμε, 

κάτι να νοιώσουμε. 

Σίγουρα, ο άνθρωπος δεν φύτρωσε ξαφνικά πάνω στη γη 

ούτε είχε πάντα την ίδια φάτσα που έχουμε εμείς σήμερα. Θα 

πέρασε κάποια στάδια. Ο μύθος του Χείρωνα, αφηγείται την 

εποχή που υπήρχαν τρία είδη ανθρώπων. Οι Λαπίθες και οι 

Κένταυροι ήταν τα δύο είδη. Οι Λαπίθες, όπως εξιστορούν 

οι μύθοι της Θεσσαλίας, ήταν μια γιγαντογενιά του πολύ 

μακρινού καιρού. Να σημειώσουμε την γιγαντογενιά, για 

την οποία βρίσκουμε πολλές αναφορές σε μύθους των λαών. 

Στα κείμενα του εσωτερισμού της σχολής των Ιμαλαϊων οι 

πρώτοι άνθρωποι ήταν γίγαντες. 

Οι μύθοι μιλούν για τις μάχες Κενταύρων και Λαπιθών 

και για τους αλαζονικούς αρχηγούς των Λαπιθών, που 

βρήκαν όλοι τραγικό τέλος επειδή προκάλεσαν την οργή 

των θεών. Μάλλον, δεν θα ήταν και πολύ καλά παιδιά. Το 

αξιοπερίεργο είναι ότι οι Λαπίθες και οι Κένταυροι είχαν 

κοινή ρίζα γενιά. Λέγεται ότι ήταν απόγονοι του Ιξίωνα, 

βασιλιά των Λαπίθων, που εξαπάτησε τον πεθερό του, 

τον σκότωσε και έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ελληνική 

μυθολογία που σκοτώνει συγγενή του, προσβάλλοντας 

ταυτόχρονα τον Ξένιο Δία, μια ιεροσυλία που δεν 

μπορούσε να συγχωρεθεί. Κάποτε, για να ξεφύγει από τους 

διώκτες του, κατέληξε ικέτης στο ναό του Δία. Εκείνος τον 

συμπόνεσε, τον συγχώρεσε και τον ανέβασε στον Όλυμπο. 

Ο Ιξίωνας εκεί, ερωτεύτηκε την Ήρα και για να δοκιμάσει 

την αγνωμοσύνη του, ο Δίας, του έστειλε την Νεφέλη (θεά, 

σύννεφο, ψευδαίσθηση) με την μορφή της Ήρας και ο 

Ιξίωνας δεν δίστασε να ζευγαρώσει μαζί της. Από τη ένωση 

αυτή γεννήθηκαν οι Κένταυροι και ο Ιξίων κατέληξε στα 

Τάρταρα. 

Άλλος μύθος λέει ότι οι Κένταυροι προήλθαν από την 

ένωση του γιού του Ιξίωνα με τις φοράδες του πατέρα του. 

Κείμενο:  Παντελής Βεκρής
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Βλέπουμε εδώ μια κτηνοβασία ή μια γενιά γεννημένη από μια 

πλάνη κι αν μη τι άλλο ένα προπατορικό αμάρτημα. Όλοι οι 

Κένταυροι ανήκαν σε αυτή τη γενιά εκτός από δύο, που διέφεραν 

εκ διαμέτρου με τους άλλους, τον Φόλο και τον Χείρωνα. 

Ο Χείρων ήταν γιος της Ωκεανίδας Φιλύρας και του Κρόνου. 

Οι άλλοι κένταυροι, οι απόγονοι του Ιξίωνα και της Νεφέλης 

ήταν δύο γενιές νεώτεροι. Σαν γιός του Κρόνου ανήκε στην 

πρώτη γενιά των θεών και των ηρώων και ήταν ετεροθαλής 

αδελφός του Δία. Ζούσε σε σπήλαιο στο Πήλιο, το Χειρώνιον 

άντρο, μαζί με τη μητέρα του. Παντρεύτηκε τη νύμφη Χαρικλώ 

και έκανε τέσσερα παιδιά, τον Κάρυστο, τον Αρισταίο, την 

Ενδηίδα και την Ίππη. Βρίσκουμε αναφορές στο έργο του 

Ησιόδου «Χείρωνος υποθήκες» μια συλλογή ηθικών συμβουλών. 

Ο Ερατοσθένης αναφέρει στο έργο του Καταστερισμοί, ότι 

πεθαίνοντας ο Χείρωνας δεν πήγε στον Άδη αλλά ανέβηκε στον 

ουρανό κι έγινε ο αστερισμός του Κενταύρου ή Τοξότη. 

Όσο ορμητικοί και βίαιοι αναφέρονται οι Κένταυροι, τόσο 

ήπιος, φρόνιμος, δίκαιος και χαρισματικός αναφέρεται ο Χείρων. 

Γνώριζε την τέχνη να θεραπεύει με τα βότανα του βουνού και 

μπορούσε ακόμα να ασκεί την χειρουργική. Όταν η Θέτιδα 

έκαψε τον αστράγαλο του Αχιλλέα στην προσπάθεια της να 

τον κάνει αθάνατο, ο Χείρωνας αντικατέστησε το κόκκαλο με 

τον αστράγαλο του γίγαντα Δάμυσου που ξέθαψε. Απορώ, πως 

ταίριαζε η φτέρνα του γίγαντα αν ο Αχιλλέας δεν ήταν και ο 

ίδιος γίγαντας. 

Γνώριζε όλες τις τέχνες. Δίπλα του μαθήτευσαν γενιές 

ηρώων. Δίδαξε την τέχνη του κυνηγιού στον Ακταίωνα, στον 

Ιππόλυτο, στον Κάστορα και τον Πολυδεύκη, στον Μελέαγρο, 

τον Νέστορα, στον Τελαμώνα και στον Θησέα, που πήραν μέρος 

στο κυνήγι του Καλυδώνιου Κάπρου. Έμπειρος στον πόλεμο 

είχε μαθητές ήρωες του Τρωικού πολέμου, όπως ο Αίαντας, ο 

Αντίλοχος, ο Διομήδης, ο Οδυσσέας, ο Πρωτεσίλαος. Δίδαξε 

την ιατρική στον Ασκληπιό και τους γιούς του Μαχάονα και 

Ποδαλείριο, όπως και στον Ιάσονα. Λένε πως ακόμα και ο 

Απόλλωνας έμαθε από αυτόν μουσική. Ανέθρεψε τον Αχιλλέα 

που του εμπιστεύτηκε ο Πηλέας και τον δίδαξε ιππασία, μουσική 

και ιατρική. Είχε παλιότερα σώσει τον Πηλέα από την οργή των 

Κενταύρων και του είχε χαρίσει το δόρυ από ξύλο μελίας, που 

πέρασε στα χέρια του Αχιλλέα και το κρατούσε στον πόλεμο 

της Τροίας. Πιθανολογείται, ότι η αιχμή του ήταν από υλικό 

ισχυρότερο των μπρούτζινων όπλων. 

Μιλήσαμε έως τώρα για τα δύο είδη ανθρώπων εκείνης 

της εποχής αλλά φαίνεται και ένα τρίτο είδος. Σε αυτό 

ανήκουν οι μαθητές του Χείρωνα, ο Ηρακλής και οι άλλοι 

που προαναφέραμε. Οι Κένταυροι θα εξολοθρευτούν, οι 

Λαπίθες θα εκδιωχτούν αλλά θα συνεχίσουν να υπάρχουν 

και κάποιοι απόγονοι τους θα συμμετάσχουν στον Τρωικό 

πόλεμο. Δεν θα ήταν παράλογο να πούμε, ότι η σημερινή 

ανθρωπότητα είναι μίγμα Ηρώων και Λαπιθών. Μέσα μας, 

το μεγαλείο συμβαδίζει με την αλαζονεία, κάποιοι χτίζουν 

Παρθενώνες κι άλλοι τους γκρεμίζουν. Πόσα χρόνια μύθου 

και ιστορίας έχουν περάσει από τότε, κι όμως, οι άνθρωποι 

δεν έχουμε απαλλαγεί από τα πάθη και τους εγωισμούς που 

μας οδηγούν σε εχθροπραξίες. Δεν λείπουν και εγκλήματα 

από ένστικτα τόσο βαριά που ούτε ζώα δεν θα έπρατταν. 

Ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει είναι το, πώς βρέθηκε 

ένα πνεύμα σαν του Χείρωνα ανάμεσα σε ζώα; Η νοητική 

διαφορά τους ήταν τεράστια. Οι μεν απόγονοι θνητών κι ο 

άλλος ισόθεος με τον Δία και αθάνατος. Θα μπορούσε να 

πει κανείς ότι ήταν εξωγήινος, έξω από τα μέτρα της εποχής. 

Όταν οι σύγχρονοι του σύριζαν, σφύριζαν ας πούμε, λαπίζω 

σημαίνει ανάμεσα σε άλλα συρίζω, μιμούμαι ήχους, ο Χείρων 

δίδασκε μουσική. Υπήρξαν άραγε τέτοια όντα ενσαρκωμένα 

εκείνη την εποχή; Ο μύθος λέει ναι. Η επιστήμη δεν μπορεί 

να ξέρει αλλά δεν μπορεί και να αμφισβητήσει. 

Ανάμεσα στους Λαπίθες, ξεχώριζε ο Αρισταίος. Στον 

Αρισταίο, οι σοφοί Κένταυροι ο Φόλος και ο Χείρωνας, 

δίδαξαν πολλά από τα μυστικά της φύσης και ωφέλησαν 

έτσι τους ανθρώπους. Ο Αρισταίος γεννήθηκε, μετά από 

προφητεία του Χείρωνα, όταν ο Απόλλωνας ερωτεύτηκε 

την Κυρήνη, κόρη του βασιλιά των Λαπιθών Υψέα, και 

την πήρε μαζί του πάνω από την θάλασσα στη χώρα της 

Λιβύης. Όταν ο Αριστέας γεννήθηκε τον πήρε ο Ερμής και 

τον πήγε στη Γαία και στις Ώρες για να τον αναθρέψουν. Οι 

μούσες τον δίδαξαν την μαντική και την ιατρική. Οι Νύμφες 

του έμαθαν πώς να καλλιεργεί αμπέλια και ελιές, πώς να 

φροντίζει τις μέλισσες και πώς να κάνει το γάλα τυρί. Αυτός 

με τη σειρά του δίδαξε στους ανθρώπους τις τέχνες αυτές. 

Εδώ, πέρα από τις λογοτεχνικές ερμηνείες, διαπιστώνουμε 

ένα σύστημα εκπαίδευσης βασισμένο στα στοιχεία και τους 

νόμους της φύσης. 

Είναι σαφής η αναφορά του μύθου για την ύπαρξη 
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σοφών δασκάλων 

που καθοδήγησαν 

την ανθρωπότητα 

στα πρώτα της 

βήματα και καμιά 

λογική δεν μπορεί να 

στηρίξει την υπόθεση 

ότι οι γνώσεις της 

ανθρωπότητας 

προήλθαν μόνο 

από την φυσική 

εξέλιξη ενός Μόγλη. Η τετράγωνη λογική πάσχει αρκετές φορές 

από το σύνδρομο του Προκρούστη, που κόβει τα περιθώρια 

που δεν ταιριάζουν και δεν χωράνε στα κουτάκια της. Ήδη η 

αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως έργα ανθρώπων που 

κατασκευάστηκαν κάτω από ανεξερεύνητες ακόμα προϋποθέσεις 

και τεχνολογίες. Υπάρχουν επιστήμονες που λένε ότι οι θεωρίες 

του Μπινγκ Μπανγκ ταιριάζουν με την κοσμογονία των 

Ορφικών. Κι αν το προεκτείνουμε θα αναρωτηθούμε για το πού 

τα έμαθε ο Ορφέας αυτά και πως γίνεται η κβαντοφυσική σήμερα 

να βρίσκει αλήθεια στα επιχειρήματα των Προσωκρατικών. 

Οι Κένταυροι στους παλιότερους μύθους αναπαριστάνονταν 

άνθρωποι και είναι μεταγενέστερη η προσθήκη του σώματος 

του αλόγου. Η ιστορία τους είναι μια σειρά από άδικες επιθέσεις 

τυφλής άλογης δύναμης που συντρίβεται από τους μυαλωμένους 

ανθρώπους. Η λέξη προέρχεται από το κεντέω + αύρα. Η αύρα 

σημαίνει και το νερό ή την ενέργεια. Ο Χείρωνας πάντως, 

φαίνεται να ήταν ενεργειακός θεραπευτής. Χειρώνακτας είναι 

ο άναξ των χειρών αλλά δεν βρήκα διαπιστωμένη ετυμολογική 

σχέση μεταξύ των δύο λέξεων. 

Ένας άλλος μύθος αναφέρει τον Ηρακλή σαν διώκτη των 

Κενταύρων. Πριν την κάθοδο στον Άδη για να φέρει τον 

κέρβερο, ζήτησε από την θεά Δήμητρα να τον εξαγνίσει από τον 

φόνο των Κενταύρων και η θεά ίδρυσε τότε τα μικρά μυστήρια 

στην Ελευσίνα και έκανε τον καθαρμό του Ηρακλή. 

Το τέλος του Χείρωνα μυθολογείται τραγικό και καταγράφει 

μια σημαντική στιγμή στην εξέλιξη και την πορεία της 

ανθρωπότητας. Περιγράφεται σαν κατά λάθος πληγή από βέλος 

του Ηρακλή που ήταν δηλητηριασμένο. Αποτραβήχτηκε στη 

σπηλιά του μέσα σε φοβερούς πόνους αλλά επειδή ήταν αθάνατος 

δεν μπορούσε να πεθάνει. Τότε παρακάλεσε τον Προμηθέα να 

ανταλλάξει τη θνητή του ζωή με την δική του αθανασία. 

Με τη συναίνεση του Δία ο Προμηθέας έγινε αθάνατος και 

ο Χείρωνας βρήκε τη γαλήνη. 

Στο μύθο του Χείρωνα, λοιπόν, περικλείεται ένα κομβικό 

σημείο για την ανθρωπότητα. Αφ΄ενός τα τρία είδη των 

ανθρώπων και την παρουσία δύο τουλάχιστον θεανθρώπων, 

του Χείρωνα και του Προμηθέα που έφερε τη φωτιά στους 

ανθρώπους, τον νοητικό σπινθήρα. Αφ΄ετέρου τον ισόθεο 

Ηρακλή, που διδάχτηκε από τον πρώτο, απελευθέρωσε τον 

δεύτερο και για χάρη του οποίου ιδρύθηκαν τα μυστήρια. 

Η ίδρυση των μυστηρίων σηματοδοτεί το πέρασμα 

της ανθρωπότητας από το σκοτάδι της άγνοιας στο φως 

της γνώσης. Από το ζω-ον στο νοήμων ον. Οι Κένταυροι 

πέθαναν και μας κληροδότησαν τα πάθη τους. Οι 

Θεάνθρωποι έφυγαν και μας άφησαν τους Δασκάλους. Ότι 

επιλέγει ο καθένας ακολουθεί. 

Άλλωστε οι επιλογές μας καθορίζουν τη μοίρα μας. 
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Σ΄ αυτό το άρθρο θα προσεγγίσουμε μια 

συγκριτική μελέτη του Θεού-Δασκάλου Σέραπι, 

βασισμένοι στις οδηγίες της Ε.Π. Μπλαβάτσκυ 

πάνω στη μελέτη των θρησκειών. Για μια 

βαθύτερη κατανόηση θα διακρίνουμε τρεις πλευρές: 

1.Ιστορική : Θα δούμε την καταγωγή του Θεού Σέραπι, 

την καθιέρωση της λατρείας του, τους ναούς και τα αγάλματα, 

την σημασία των Σεραπείων. 

2.Μυθολογική: Θα μελετήσουμε τα βασικά σύμβολα των 

διαφόρων θεοτήτων που ενώνονται στον Σέραπι (μια και 

ο ίδιος δεν έχει ξεχωριστό μύθο) και τη σημασία τους στην 

Ιατρική. 

2.Μυστικιστική: Θα δούμε το ρόλο του δασκάλου Σέραπι 

σαν κύριο της 4ης ακτίνας και ενσάρκωση του Θεού Σέραπι 

και κατά συνέπεια το πνευματικό και ηθικό μήνυμα για τους 

θεραπευτές.  

Σέραπις
Γέφυρα του Ελληνικού και 
Αιγυπτιακού πολιτισμού
Κείμενο:  Ομάδα Υγεία

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 
Ο Θεός Σέραπις ή Σάραπις είναι ελληνοαιγυπτιακή 

θεότητα. Η λατρεία του καθιερώθηκε κατά τους 

ελληνιστικούς χρόνους από τον Πτολεμαίο Α΄ τον Σωτήρα 

(4ος αιώνας π.Χ) και διαδόθηκε ευρύτατα σε όλο τον Δυτικό 

κόσμο. 

Βασίλεψε από το 305-285 π.Χ. και στην προσπάθεια 

συνένωσης Ελλήνων και Αιγυπτίων κάτω από μια κοινή 

λατρεία, επιχείρησε την εισαγωγή ενός Θεού (το 280 π.Χ.), που 

να αποτελεί σύνθεση των διαδεδομένων χαρακτηριστικών 

των ελληνικών και αιγυπτιακών θεοτήτων. Για τον σκοπό 

αυτό ο Πτολεμαίος διάλεξε τον Σέραπι. Πίσω από την κίνηση 

αυτή διακρίνει κανείς την πολιτική του Αλέξανδρου, που 

επιχείρησε την ένωση της ελληνικής κουλτούρας με τις νέες 

παραδόσεις, μια νοοτροπία που πέρασε κατόπιν στη Ρώμη. 
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Η αρχαία λατρεία του Οσάραπι 
Πολύ πριν ο Αλέξανδρος κυριεύσει την Αίγυπτο, στην 

Μέμφιδα της Κάτω Αιγύπτου κύρια Θεότητα ήταν ο Φθα και 

δεσπόζουσα η λατρεία του ιερού ταύρου Άπι. Ο Άπις ήταν 

η ενσάρκωση του ίδιου του Φθα αλλά και γήινη εικόνα ή 

σύμβολο της γήινης θυσίας του Ουράνιου Όσιρι.

Η λατρεία απευθυνόταν σε ένα αληθινό βόδι, το οποίο 

θεωρούσαν ιερό. Ο θεσμός ήθελε, το ζώο να φέρει κάποια 

σπάνια σημάδια, ειδικά στο τρίχωμα, και γι’αυτό οι ιερείς 

του Άπι έψαχναν σε ολόκληρη την Αίγυπτο για να βρουν 

ένα τέτοιο σπάνιο βόδι. Όταν έβρισκαν ένα τέτοιο βόδι το 

μετέφεραν σε ένα μεγάλο ναό που υπήρχε στην περιοχή 

της Σακκάρα στη Μέμφιδα που σήμερα έχει εξαφανιστεί. 

Στα λατινικά, το όνομα το ναού επέζησε ως Serapeum, 

που είναι διαφορετικό από το μεταγενέστερο Σεραπείο της 

Αλεξάνδρειας. Εκεί, το επιλεγμένο ζώο λατρευόταν ως Θεός 

και φροντιζόταν από το ιερατείο. Οι ιερείς προσπαθούσαν 

να ερμηνεύσουν τη συμπεριφορά του βοδιού και να δώσουν 

ερμηνείες σχετικά με σημαντικά ζητήματα, βασισμένοι 

σε οιωνούς όπως, για παράδειγμα, αν το βόδι δεχόταν ή 

απέρριπτε την τροφή που του έδιναν ή από ποια από τις δύο 

πύλες της αυλής όπου διέμενε θα έμπαινε ή θα έβγαινε. 

Όταν το ιερό βόδι πέθαινε, το μουμιοποιούσαν και έχαιρε 

μίας θεαματικής νεκρικής τελετής. Έτσι, ο Άπις θυσιασμένος, 

«Οσιροποιημένος», ήταν πλέον ένας Όσιρις-Άπις ή Οσόρ-

απις ή Οσέρ-απις. 

Το Σεράπειο της Αλεξάνδρειας
Δίπλα ή πάνω στον αρχικό ναό στο ύψωμα Ρακώτις 

κτίστηκε το επιβλητικό Σεράπειο, αφιερωμένο στην λατρεία 

του Σέραπι. Το ίδρυμα του Σεράπειου θεωρούνταν στην 

εποχή του ένα από τα θαύματα του κόσμου αφού και οι ίδιοι 

οι Ρωμαίοι θεωρούσαν ότι μόνον το Καπιτώλιο της Ρώμης θα 

μπορούσε να συγκριθεί μαζί του. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην αρχαία εποχή, ο Οσάραπις, 

παριστάνεται συχνά σαν «όφις», ως δράκοντας σοφίας. Με 

τον Βρύαξη ο Θεός αποκτά ελληνιστικά χαρακτηριστικά και 

«μαλακή» έκφραση. 

Η διάδοση της λατρείας του Σέραπι 
Κατά τη διάρκεια της ελληνιστικής περιόδου η λατρεία 

του Σέραπι διαδόθηκε στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου 

και έγινε κυρίαρχη 

λατρεία. Η εποχή, 

όντως, ζητούσε 

έναν προσηνή προς 

τους ανθρώπους 

και καλόβουλο θεό 

του κάτω κόσμου 

και τον βρήκε στη 

μορφή του Σάραπι-

Σέραπι. Ήδη στο 

τέλος του 4ου ή 

στην αρχή του 

3ου π.χ. αιώνα 

ο Μένανδρος 

μπορούσε να τον 

αποκαλεί «σεμνόν 

Θεόν» (σεβάσμιο). 

Επεκτάθηκε περαιτέρω κατά τα ρωμαϊκά χρόνια και 

έγινε επίσημη λατρεία από τον Καλιγούλα (37-41 μ.Χ). Έτυχε 

ιδιαίτερης ανάπτυξης κατά τα χρόνια των αυτοκρατόρων 

Ανδριανού και Αντωνίνου. Μόνο στην Αίγυπτο κατά τον 2ο αι. 

μ.Χ. υπήρχαν 43 ναοί αφιερωμένοι στον Σέραπι. Πολλοί άλλοι 

ναοί του υπήρχαν στην Μ.Ασία, στην Θράκη, στην Ιταλία και 

στην Ελλάδα. 

Κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή τα μεγάλα 

Μυστήρια αναφέρονταν συχνά ως Μυστήρια του Όσιρι-

Σέραπι. Όσον αφορά τη λαϊκή λατρεία προς τιμή του Σέραπι 

εκφωνούνταν τα 7 ιερά φωνήεντα. 

Ιερατεία του θεού ήταν οι λεγόμενες «εταιρείες». Οι 

πρώτες ιδρύθηκαν τον 3ο αιώνα στον ελληνικό κόσμο για να 

υπηρετήσουν στους ναούς της Ίσιδας και του Σέραπι. 

Οι γυναίκες γίνονταν δεκτές στις περισσότερες λειτουργικές 

υπηρεσίες και σε κάποια μέρη κρατούσαν την πρώτη γραμμή 

στην Ιεραρχία. Οι άνδρες ιερείς όφειλαν να κουρέψουν τα 

μαλλιά και τα γένια ενώ υποβάλλονταν σε αρχές εγκράτειας. 

Η θεραπεία μέσω της εγκοίμησης στα Σεραπεία
Χαρακτηριστικό της λατρείας του Σέραπι ήταν η 

«εγκοίμηση» που, όπως και στην περίπτωση των Ασκληπιείων, 

ήταν η διαδικασία όπου οι πιστοί πήγαιναν στους ναούς του 

θεού για να ζητήσουν χρησμό για κάποιο πρόβλημά τους ή 
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για τη θεραπεία μιας ασθένειάς τους και ζητούσαν τη βοήθεια 

του θεού που πίστευαν ότι δινόταν μέσα από τα όνειρα που 

έβλεπαν εκεί. Αυτού του είδους ή πίστη στους ονειρικούς 

χρησμούς δεν ήταν άγνωστη βέβαια ούτε στον ελληνικό κόσμο 

(αναφέραμε ήδη τον Ασκληπιό) ούτε στην Αίγυπτο όπου και 

άλλες θεότητες είχαν τέτοιες δυνατότητες όπως η Ίσιδα ή ο 

Όσιρις αλλά ούτε και στον ρωμαϊκό κόσμο όπου προϋπήρχαν 

θεοί με τέτοια χαρακτηριστικά (Fauna). 

Κάποιες φορές οι πιστοί, που ζητούσαν χρησμό με 

τέτοιο τρόπο, έμεναν υπό την επήρεια του Θεού για μέρες ή 

εβδομάδες και ήταν γνωστοί με την ονομασία «κάτοχοι». 

Έχουν διασωθεί αρκετές αναφορές σε περιπτώσεις ονειρικών 

χρησμών σε ιερά του Σέραπι όπως μία που αναφέρεται στον 

Ρωμαίο Αυτοκράτορα Βεσπασιανό. 

Ναοί αφιερωμένοι στον Σέραπι
Υπήρχαν πολυάριθμοι ναοί σε όλο σχεδόν τον τότε 

γνωστό κόσμο. Εκτός από την Αίγυπτο, υπήρχαν πολλοί στη 

Ελλάδα (Γορτυνία Κρήτης, Κεχριές Κορίνθου, Θεσσαλονίκη, 

Μαρώνεια, Τιθορέα κ.ά.), στη Μ. Ασία (Έφεσο), στη Θράκη και 

τον Εύξεινο Πόντο (Μοισία), στη Βαβυλωνία, τον Λίβανο, στη 

Γυρόνα της Ισπανίας και στην φυσικά στην Ιταλία (Πουτεόλι, 

επτά ναοί στη Ρώμη), για να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα. 

Ο ναός της Ίσιδας στη Philae και ο ναός του Σέραπι στην 

Αλεξάνδρεια εξακολούθησαν να λειτουργούν έως τον 6ο αι. 

μ.Χ., οπότε η χώρα έπεσε στη μουσουλμανική κυριαρχία. 

Οι παλιοί θεοί είχαν πλέον πεθάνει. Όμως από τα βάθη των 

χρόνων μία εκστατική κραυγή ακόμη αντηχεί: «Υπάρχει μόνον 

ένας Δίας Σάραπις»  

ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 
Ο Θεός είχε ασυρο-βαβυλωνιακή προέλευση (Σινώπη 

ή Σελεύκεια της Συρίας) ή τουλάχιστον είχε κάποια στοιχεία 

από θεότητες των περιοχών αυτών (βαβυλωνιακός θεός του 

ωκεανού). Ακόμη και ο περσικός Θεός Ahriman ταυτίστηκε σε 

μεταγενέστερες εποχές του Μιθραϊσμού και του Ζερβανισμού 

με τον Σέραπι. Ο Σέραπις είναι ο μόνος θεός από όλους τους 

γνωστούς που ζούσε απομονωμένος χωρίς να έχει γονείς, 

αδέλφια, σύζυγο, ερωμένες και παιδιά. Δεν έχει δικό του 

μύθο. Αργότερα βέβαια κατά τη διαδρομή της λατρείας του 

σχημάτισε με την Ίσιδα και τον Ώρο (ως Αρποκράτη) μια θεία 

τριάδα, προφανώς μετεξέλιξη της κλασσικής αιγυπτιακής 

Όσιρις-Ίσις-Ώρος. 

Ο Σέραπις ως σύνθεση θεοτήτων
Στη λατρεία του Σέραπι, ο ελληνικός Πλούτωνας-Άδης μαζί 

με τον αιγυπτιακό αντίστοιχο Θεό του κάτω κόσμου Όσιρι, 

συγχωνεύθηκε με τον Άμμωνα, τον Δία, τον Ποσειδώνα, τον 

Διόνυσο-Βάκχο, τον Νείλο, τον Ασκληπιό και διάφορες άλλες 

ισχυρές θεότητες ανάλογα με την εποχή και την περιοχή της 

λατρείας. 

Αυτή η συνένωση θεοτήτων εικονίζεται σαφώς σε ρωμαϊκά 

νομίσματα που κόπηκαν στην Αλεξάνδρεια στα οποία ο 

Σέραπις παριστάνεται να φέρνει στο κεφάλι το καλάθι της 

Δήμητρας (ή Μόδιο), το κέρας του Άμμωνα, τις ακτίνες του 

Ήλιου, αριστερά του την οφιούχο ράβδο του Ασκληπιού και 

πίσω του την τρίαινα του Ποσειδώνα και το κέρας αφθονίας 

του θεού Νείλου. Ο Αμβρόσιος Μακρόβιος περιγράφει την 

παράσταση αυτή να εκπέμπει ιδιαίτερη γλυκύτητα μέσω της 

μυστηριώδους της έκφρασης. 
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Τα παραπάνω ίσως είναι χαρακτηριστική μορφή 

«θρησκευτικού συγκρητισμού», ένας ορισμός για τον οποίο 

είναι: η εικονογραφική και λεκτική εξομοίωση θεοτήτων που 

έχουν σε δύο ή περισσότερα λατρευτικά συστήματα παρόμοια 

χαρακτηριστικά, φέρουν τα ίδια σύμβολα, λατρεύονται με 

παρεμφερή τρόπο ή τους αποδίδονται ανάλογες τιμές και 

θυσίες. 

Ιδιαίτερα η σχέση με τον Όσιρι
Το κατεξοχήν σύμβολο της μαγικής δύναμης της 

Αιγύπτου ήταν ο Όσιρις. Αυτός αντιπροσωπεύει τη δύναμη 

της αναμόρφωσης και της αναγέννησης κι όχι μόνο της 

γονιμότητας όπως συνηθίζεται να 

λέγεται. Ο Όσιρις, ο επίγειος Νείλος, η πεδιάδα και ο 

ουράνιος Νείλος ήταν κάτι ενιαίο. Λεγόταν ότι η κνήμη του 

Όσιρι ήταν θαμμένη στο Μπιχέ στο νησί Ελεφαντίνη. Η κνήμη 

ήταν ο αστερισμός της Μεγάλης Άρκτου, που αποτελείται 

από 7 αστέρια που καθένα τους έχει σχέση με τους 7 δαίμονες 

που περιέβαλλαν και προστάτευαν τον Όσιρι. Κατά συνέπεια 

η «κνήμη» δηλαδή η μαγική δύναμη που στηρίζει τόσο την 

αναγέννηση του ποταμού όσο και του Όσιρι, και επομένως 

ολόκληρης της Αιγύπτου, ήταν ενσαρκωμένη σ΄αυτό τον τόπο, 

όπου υπήρχε μια σπηλιά με μια φιγούρα που αναπαρίστανε τον 

Άπι μεταφέροντας 2 δοχεία με νερό που αδειάζει πάνω στη ροή 

του ποταμού. 

Είναι επομένως η προέλευση, η αρχή του μαγικού ποταμού. 

Γιατί 2 δοχεία; Γιατί αντιπροσωπεύει τον Υδροχόο και κατά 

κάποιο τρόπο σηματοδοτεί τη στιγμή της Ανάστασης και της 

Αναγέννησης. 

Ο Σέραπις είναι μία εκδήλωση του Όσιρι στον κόσμο, το 

φως του πνεύματος ενσαρκωμένο στη σκοτεινή ύλη. Υπάρχει 

ο Βασιλιάς, ο Μεγάλος Κοιμώμενος, και υπάρχει επίσης ο 

βασιλιάς του Κάτω Κόσμου, που έχει τη μορφή του Σέραπι 

περιβαλλόμενου από τα 7 προστατευτικά πνεύματα. Στην πόλη 

των 8 Κεμένουμ, γνωστή σαν Ερμούπολη η αρχή των καιρών, 

συνίσταται στην κάθοδο των 8 (7 πνεύματα και στο κέντρο ο 

Σέραπις) πάνω στον αρχέγονο λόφο. Από εκείνο τον κεντρικό 

τόπο, στην ίδια την Αίγυπτο ακτινοβολούσαν τα αρχέγονα 

στοιχεία για να φέρουν την Αναγέννηση του Κόσμου. 

Ιδιότητες Θεού
Ο Σάραπις λατρεύτηκε ως «πλουτοδότης», όπως ο 

ελληνικός Πλούτων (ο «μόδιος» στο κεφάλι ήταν το κατεξοχήν 

μέτρο για τα σιτηρά). Θεωρήθηκε ακόμη και ως ο κατεξοχήν 

θεός, που έσπευδε ευθύς να βοηθήσει όσους τον επικαλούνταν 

(«επήκοος» σε επιγραφές), αλλά και να σώσει όσους 

κινδύνευαν («σωτήρ» σε επιγραφές). Ιδίως να θεραπεύσει 

αρρώστους. Η τελευταία ιδιότητα συνέβαλε στην ταύτισή του 

με τον Ασκληπιό («Σάραπις Ασκληπιός» σε επιγραφές), συχνά 

δε, έπαιρνε και τον απεικονιστικό τύπο του Ασκληπιού. 

Άλλοτε ταυτιζόταν με το Δία (επιγραφή σε βωμό: «Διί 

Σεράπιδι») ή με τον Ήλιο που πολλοί τον τιμούσαν στα 

ύστερα χρόνια της αρχαιότητας ως ύψιστο θεό (αναθηματική 

επιγραφή: «Διί – Ηλίω, μεγάλο Σαράπιδι» και από τον 2ο μ.Χ. 

αιώνα και «θεώ Ηλιοσαράπει»). Στην Ελλάδα και στην Ρώμη 

αναφέρονταν με τα επίθετα: sanctus, augustus, αγιότατος, 

πλουτοδότης, ευεργέτης, επήκοος, σωτήρ, ανίκητος, υπέρτατος 

κύριος κόσμου και χθόνιος. Η κραυγή ενθουσιασμού των 

εκστασιασμένων Σαραπιαστών: «Υπάρχει ένας Δίας Σάραπις» 

(ή σε ερμηνεία «Υπάρχει μόνον ένας Θεός, ο Σέραπις»), έχει 

διασωθεί μέχρι την εποχή μας σε αναρίθμητες επιγραφές. 

Τα σύμβολα του Σέραπι
Πέρα από τα σύμβολα με τα οποία ο ίδιος αναπαριστάνεται 

αναφέρονται εδώ και τα κύρια σύμβολα των θεοτήτων, η 

σύνθεση των οποίων οδήγησε στην γέννηση του Σέραπι: 

Ταύρος (Άπις): Έχει διφορούμενο νόημα: Συμβολίζει την 

ηλιακή αναπαραγωγική δύναμη όλων των ουράνιων θεών, την 

γονιμοποίηση, την ισχύ και τη βασιλεία. Συμβολίζει επίσης τη 
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γη, τη μάνα, την αρχή της υγρασίας. 

Φίδι (Αρχαίες αναπαραστάσεις Σέραπι): Είναι σύμβολο της 

σοφίας και της απόκρυφης γνώσης. Συμβολίζει τον θάνατο και 

την καταστροφή επειδή σκοτώνει ακαριαία αλλά και τη ζωή και 

την ανάσταση γιατί αλλάζει δέρμα. Συμβολίζει τους κύκλους 

της εκδήλωσης επειδή κουλουριάζεται αλλά και τις σκοτεινές 

δυνάμεις του ανθρώπινου γένους γιατί είναι χθόνιο. Συμβολίζει 

την αρχέγονη ενστικτώδη φύση και την παρορμητική ζωτική 

δύναμη. Συμβολίζει τη θεραπεία, λόγω του δηλητηρίου που έχει, 

αλλά και τη διαίσθηση, τη μυστικότητα και το απρόβλεπτο.

Κέρας-Μόδιο: Στο άγαλμα του Βρύαξη ο Σέραπις φέρει 

κάλαθο με στάχυα και κλαδιά ελιάς στο κεφάλι, που συμβολίζει 

την γονιμότητα και το άνοιγμα του ανώτερου κέντρου του 

σώματος μας. 

Σκήπτρο: Συμβολίζει την θεία, την βασιλική δύναμη, την 

κυριαρχία, την εκτελεστική εξουσία. Είναι φαλλικό σύμβολο 

και σχετίζεται επίσης με τη μεταβίβαση της ζωτικής δύναμης, 

γνώρισμα των ουράνιων θεών, των μοναρχών και των μάγων. 

Κέρβερος: Είναι η τριάδα του κάτω κόσμου, ο φρουρός που 

ορίζει τον νόμο και επιτρέπει ή εμποδίζει την κυκλοφορία των 

ενεργειών απ΄το ένα σώμα στο άλλο. 

Σκύλος: Αφοσίωση, Επαγρύπνηση, ευγένεια, φύλακας του 

περάσματος, φρουρός του κάτω κόσμου. Συνδεόμενος με τον 

Ασκληπιό θεραπεύει μέσω της Αναγέννησης σε μία νέα ζωή (η 

πιστότητα του επιβιώνει του θανάτου). 

Λύκος: Η Γη, το κακό, οικείο ζώο των θεών των νεκρών. 

Επίσης, σύμβολο ανδρείας και φορέας νίκης. 

Λιοντάρι: Είναι διφορούμενο σύμβολο, ηλιακό και 

σεληνιακό. Σαν ηλιακό αντιπροσωπεύει τη θερμότητα του 

ήλιου, την πύρινη αρχή τη μεγαλοπρέπεια, τη δύναμη, το 

θάρρος τη δικαιοσύνη και τον νόμο. Σαν σεληνιακό έμβλημα, 

υποδηλώνει επίσης την ωμότητα, την μανία, τους υπό 

ανθρώπινους τρόπους ζωής και τον πόλεμο. 

Κηρύκειο: Συμβολίζει τους σπειροειδείς κύκλους της 

φύσης, τις 2 αρχέγονες δυνάμεις, που συνεχώς εναλλάσσονται 

(θεραπεία-δηλητήριο, αρρώστια-υγεία), τη γνώση ότι η φύση 

μπορεί να νικήσει τη φύση. 

Στέμμα Ατεf: Χαρακτηριστικό του θεού Άμμωνα, αν και 

εξαιρετικά μπορεί να το έχει και ο Όσιρις. 

Κεραυνός (Δίας): Συμβολίζει τη φωνή των ουράνιων θεών, 

καταστρέφει τα ερπετά (ύλη), είναι σύμβολο του μονάρχη και 

του μάγου, φέρνει το γονιμοποιημένο νερό (βροχή μετά από 

κεραυνό). Τέλος, συμβολίζει την ιερή ένωση του γονιμοποιού 

ουράνιου θεού με την δεκτική γήινη μητέρα. 

Τρίαινα (Ποσειδώνας): Είναι σύμβολο θεών δύναμης και 

των γονιμοποιημένων νερών. Σχετίζεται με την αστραπή, την 

τριπλή φλόγα, το τριπλό όπλο του ουρανού, του αέρα και 

των νερών, σύμβολο των 3ων φάσεων του χρόνου (παρελθόν, 

παρόν, μέλλον). 

Κρασί-Αμπέλι (Διόνυσος): Είναι το ιερό ποτό , συμβολίζει 



τον ενθουσιασμό και τα μυστήρια της ζωής, συμβολίζει τον 

Κύκλο της Αναγέννησης μετά το θάνατο και την μετενσάρκωση 

(καθώς ο Διόνυσος είναι ο 2 φορές γεννημένος). 

Συμπεράσματα
Ο Σέραπις σαν σύνθεση των παραπάνω θεοτήτων και 

συμβόλων είναι κυρίαρχος θεός και των 3ων κόσμων (επειδή 

σχετίζεται με τον Πλούτωνα (κάτω κόσμος, καρδιά της γης, 

ύλη), τον Ποσειδώνα (κυριαρχία θάλασσας και ατμόσφαιρας, 

ψυχικό επίπεδο) και τον Δία (κύριος του ουρανού, νοητικό 

επίπεδο). Επίσης, σχετίζεται με την ζωτική δύναμη (φίδι) αλλά 

και τη μεταβίβαση της (σκήπτρο) καθώς και την κυκλική της 

ανανέωση (Διόνυσος), που πραγματοποιείται με τον έλεγχο 

της βιοενέργειας της Ζωής αλλά και του Θανάτου (κηρύκειο) 

και τα Μεγάλα Μυστήρια (σχέση με Άμμων). 

Είναι η ενέργεια που διαποτίζει τον ορατό και τον αόρατο 

κόσμο (σχέση με Νείλο). 

Έχει χθόνια φύση (Πλούτωνας, Όσιρις, φίδι) αλλά και 

πνευματική-ηλιακή (Άπις). Είναι ένας Θεός του Κέντρου. 

Γίνεται έτσι η Συμπαντική Ενέργεια, που εμψυχώνει και 

εναρμονίζει τα πάντα και με την οποία όταν συντονίζεται 

κάποιος είναι υγιής και στα 3 επίπεδα, εξελίσσεται και 

ενώνεται με την αθάνατη ψυχή του. Αυτός που συντονίζεται, 

γίνεται τότε ένας ενδιάμεσος μεταξύ της Θείας και της Γήινης 

Δύναμης αφού μπορεί να χειριστεί την Συμπαντική Ενέργεια 

για καταστροφή (θάνατος) ή για δημιουργία (θεραπεία, 

αποκατάσταση ανισορροπίας). 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη Γνώση και Κατανόηση 

των νόμων του Σύμπαντος, συνεπώς και του εαυτού του, με 

το χειρισμό των οποίων έχει τη δύναμη να μεταλλάξει την 

ενέργεια (από αρνητικό σε θετικό, από υπερβολή ή έλλειψη σε 

δυναμική ισορροπία). Είναι ο μάγος και θείος θεραπευτής, που 

θεραπεύει όχι με τη δική του γνώση, τεχνική και ενέργεια αλλά 

με τον χειρισμό της συμπαντικής ενέργειας. Είναι μάγος γιατί 

έχει ξυπνήσει και ελέγξει τις ενστικτώδεις ζωικές δυνάμεις, 

συνεπώς έχει παραψυχολογικές δυνάμεις και εξουσία πέρα 

απ΄τη ζωή και τον θάνατο αλλά είναι και θεός γιατί διοχετεύει 

την ουράνια ζωή και την ζωτικότητα του πνεύματος (όχι μόνο 

της ύλης), δηλαδή την θεία ενέργεια. 

Καταλαβαίνουμε μέσα απ΄ όλα αυτά, γιατί η Ιατρική και 

η Υγεία είναι επιστήμες που έχουν σχέση με τα Μυστήρια και 

την ολιστική θεώρηση του ανθρώπου. Δεν μπορεί κανείς να 

θεραπεύσει ολοκληρωτικά αν δεν γνωρίζει τις αιτίες, ενώ, 

βασική προϋπόθεση είναι να γνωρίζει και να ελέγχει τον εαυτό 

του και τη δική του ενέργεια ώστε να μπορεί να τη δώσει και 

στους άλλους. Όπως η δουλειά του δασκάλου, που δίνει την 

ενέργεια του προς όφελος των μαθητών του και κατ΄επέκταση 

της Ανθρωπότητας.  

ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 
Ξέρουμε ότι εκτός απ΄ τον αιγυπτιακό Θεό Σέραπι, 

υπάρχει και ο Διδάσκαλος Σέραπις, ένας από τους 7 Τσοχάνες, 

αρχηγούς - επικεφαλείς των 7 ακτινών. 

Σύμφωνα με τον εσωτερισμό, ο Δάσκαλος Σέραπις είναι ο 

Τσοχάν (μύστης αντέπτο) της 4ης ακτίνας, της αρμονίας των 

αντιθέτων. 

Η δράση του Σέραπι κατευθύνεται κυρίως προς την 

ιατρική και τις φυσικές επιστήμες, που εναρμονίζουν ενέργειες, 

χρώματα και χημικές ιδιότητες των βοτάνων, των μετάλλων, 

κλπ. Υπήρξε μεγάλος Αρχιεροφάντης του Σεραπείου των 

Θηβών, ως Ιμχοτέπ, και στην Ελλάδα ενσαρκώθηκε ως 

Ιπποκράτης. Πιο πριν ενσαρκώθηκε ως ο θεάνθρωπος 

Ασκληπιός της μυθικής εποχής. 

Συνεργάζεται ιδιαίτερα με την Μαχατσοχανική Δύναμη, 

ως εναρμονιστής και συντονιστής των άλλων 6 ακτινών. 

Συγκροτεί ομάδες πνευματικής εργασίας από Ιδεαλιστές και 

μαθητές υπό δοκιμασία, οι οποίες εργάζονται κάτω απ΄την 

4η ακτίνα για να βελτιώσουν το πνευματικό και πολιτιστικό 

επίπεδο της ανθρωπότητας. 

Η Παρουσία του Δασκάλου Σέραπι
Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Νέα Υόρκη, 

η Μπλαβάτσκυ, εργάστηκε κάτω από την προστασία ενός 

τμήματος του εσωτερικού τάγματος που είχε το κέντρο του 

στην Αίγυπτο και του οποίου αρχηγός θεωρήθηκε σε στενό 

κύκλο ο Δάσκαλος Σέραπις. Αυτός ο κλάδος αναφέρεται 

σε διάφορα σημεία από τον Όλκοτ σαν «Αδελφότητα του 

Λούξορ». 

Η δύναμη που ωθούσε τον Αιγυπτιακό Πολιτισμό 

φανερώθηκε για τελευταία φορά στην Αίγυπτο της εποχής 

των Πτολεμαίων, με το σχέδιο «Σέραπις», που δεν περιλάμβανε 

μόνο τη λατρεία του Σέραπι αλλά και άλλες πολιτιστικές 

και πολιτισμικές όψεις με το λεγόμενο Πανεπιστήμιο ή 

Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. 

Ο κύκλος ξαναπήρε ώθηση με τους πρωτοπόρους της 
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Ευρωπαϊκής 

Αναγέννησης. 

Οι αλχημιστές, 

η εμφάνιση των 

ανατολιτών 

δασκάλων υπό 

το σχήμα των 

ροδοσταυρικών 

ταγμάτων και των 

νεοπλατωνικών 

σχολών, 

αντιπροσωπεύουν 

τα προλεγόμενα 

ενός νέου κύκλου 

που επεκτείνεται 

μέχρι τη δική μας εποχή. Η λεγόμενη ‘Αναγέννηση’ ήταν μόνο 

μερική ως προς την Αναγέννηση, που τώρα κυοφορείται στο 

σκοτάδι, και αναμένεται να είναι ολοκληρωτική. 

Σέραπις & η 4η Ακτίνα
Είναι η ακτίνα της αρμονίας μέσω διαμάχης, της ομορφιάς 

δια μέσου της τάξης και της εγκαθιδρυμένης επικοινωνίας, της 

ενότητας δια μέσου της κατανόησης και της κατανόησης που 

εφαρμόζεται με νοημοσύνη. Ονομάζεται ακτίνα του κάλλους, 

της τέχνης, της δημιουργικής ζωής. Είναι η ακτίνα του 

μαθηματικού, του ερμηνευτή. Δίνει μία διευθετημένη αίσθηση 

του χρώματος, αναλογίας και αρμονίας στο περιβάλλον. 

Προκαλεί συχνά μέσα στον άνθρωπο μια βίαιη αντίδραση προς 

ότι φαίνεται δυσαρμονικό. 

Είναι η ακτίνα του ορμητικού αρχηγού του ιππικού, 

αδιάφορου μπροστά στους κινδύνους που απειλούν τον ίδιο 

ή τους ακόλουθους του. Είναι η ακτίνα του ανθρώπου που 

ζει μία χαμένη ελπίδα, γιατί σε στιγμές έξαψης κυριαρχείται 

ολοκληρωτικά απ΄το Ράγιας. Είναι η ακτίνα της παράτολμης 

διακύβευσης και του παίχτη με γεμάτο ενθουσιασμό και σχέδια 

που καταλαμβάνεται εύκολα από τη θλίψη ή την αποτυχία 

αλλά με την ίδια ευκολία συνέρχεται απ΄ όλες τις αντιξοότητες 

και συμφορές. 

Είναι η κατεξοχήν ακτίνα του χρώματος, του καλλιτέχνη, 

που το χρώμα του είναι πάντοτε εξαιρετικό αν και το σχέδιο 

του συχνά υστερεί. Αν δεν είναι ζωγράφος η αίσθηση του 

χρώματος θα εμφανιστεί μ΄ άλλους τρόπους π.χ. στις επιλογές 

του στο ντύσιμο ή στη διακόσμηση. 

Στη μουσική οι συνθέσεις της 4ης ακτίνας είναι γεμάτες 

μελωδία και ο άνθρωπος της 4ης ακτίνας αρέσκεται στη 

μελωδία. 

Σαν συγγραφέας ή ποιητής, το έργο του πολλές φορές 

θα έχει λαμπρότητα και θα είναι γεμάτο γραφικές εικόνες και 

λέξεις αλλά γεμάτο υπερβολές και συχνά απαισιόδοξο. 

Γενικά, θα μιλά καλά και θα έχει αίσθηση του χιούμορ αλλά 

θα ποικίλλει μεταξύ πνευματώδους συνομιλίας και σκυθρωπής 

σιωπής ανάλογα με τη διάθεση του. Είναι ένα πρόσωπο 

χαριτωμένο αλλά δύσκολο να ζει κανείς μαζί του. 

Στη θεραπευτική, η καλύτερη μέθοδος της 4ης ακτίνας είναι 

το μασάζ και ο μαγνητισμός, χρησιμοποιούμενα με γνώση. 

Η μέθοδος προσέγγισης της ατραπού θα είναι μέσω 

αυτοελέγχου, για να κερδηθεί με αυτό τον τρόπο η ισορροπία 

μεταξύ των αντιμαχόμενων δυνάμεων της φύσης του ατόμου. 

Ειδικές αρετές
Έντονα συναισθήματα στοργής και αγάπης, συμπάθεια, 

φυσικό θάρρος, γενναιοδωρία, αφοσίωση, ετοιμότητα 

πνεύματος και αντίληψης. 

Ελαττώματα ακτίνας
Εγωκεντρισμός, ανησυχία, ανακρίβεια, έλλειψη ηθικού 

θάρρους, έντονα πάθη. 

Αρετές προς απόκτηση
Ηρεμία, εμπιστοσύνη, αυτοέλεγχος, αγνότητα, 

ανιδιοτέλεια, ακρίβεια, νοητική και ηθική ισορροπία. 

 

Βιβλιογραφία - Παραπομπές 
• L. Bernard, Παγκόσμια Μυθολογία, Εκδ. Μέρμυγκα 
• ΑΛΛΕΤΣΑ, Μυθολογία της Γεωργίας, εκδ. ΑΤΕ 
• Ν. Παπαχατζή, «Η θρησκεία στην αρχαία Ελλάδα, Εκδοτική Αθηνών 
• New Larouse Encyclopedia of Mythology 
• Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπέδια 
• Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, εκδ. Οργανισμός ο «ΦΟΙΝΙΞ» ΕΠΕ 
• Πλούταρχος, «περί Ίσιδος και Οσίριδος» - 28 
• Fraser P.M., “Opuscula Atheniensia”, 1960 – 1κπ., 1967 – 23κπ. 
• Columbia Electronic Enyclopedia, 6th edition 
• Θεμελιώσεις Εσωτερισμού, 2ος τόμος 
• Επιστολές εις Άγνωστον, Παπασταύρου 
• Εργασία Α.Κουκουβή για τις 7 ακτίνες σύμφωνα με την Μπέιλυ. 
• Λεξικό των Συμβόλων, Τζ. Κούπερ. 



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

Εθελοντισμό, προσφέροντας ουσιαστικές επιλογές και καλύπτοντας όλους όσοι επιθυμούν 

να φέρουν στη ζωή τους μια εσωτερική αναγέννηση.

          ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
Εισαγωγικό σεμινάριο Εσωτερικής Φιλοσοφίας και Εσωτερικής Ψυχολογίας • Ανοιχτές 

συζητήσεις για τη Φιλοσοφία • Διαλέξεις, σε συνεργασία με χώρους πολιτισμού, για την 

Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας υπό την αιγίδα της UNESCO

         ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους • Θεατρικά δρώμενα • Μουσικές 

θεματικές βραδιές • Δημιουργικά εργαστήρια: αρχαιολογικών αντιγράφων, πυρογραφίας, 

ζωγραφικής • Εκδοτική δραστηριότητα βιβλίων εσωτερισμού και φιλοσοφίας • Αθλητική 

δραστηριότητα: αθλητικοί αγώνες, τουρνουά, φιλοσοφικές πολεμικές τέχνες • Ομάδες 

ανάγνωσης και ανταλλαγής βιβλίων (Booksharing – Booklab)

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

πρωτοβουλίες στήριξης ευπαθών ομάδων και προσφοράς • Αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών και φυσικών καταστροφών • Σεμινάρια για την ανάπτυξη της εθελοντικής 

συνείδησης • Δίκτυο ανταλλακτικής και εναλλακτικής 

οικονομίας • Ετήσια Πανελλήνια Γιορτή Εθελοντισμού, με 

συμμετοχή τοπικών και διεθνών εθελοντικών οργανισμών 

(Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού)

Αθήνα, 210 88 10 830

Ιλίσια,  210 7794368, 6987124197

Περιστέρι, 2130282657

Αιγάλεω, 698 185 8033

Καλλιθέα, 216 7007072

Πειραιάς, 211 4025482

Θεσσαλονίκη (κέντρο), 2310-285020

Ηράκλειο,  6981888493

Ρέθυμνο, 28310 52884

Χανιά, 2821023189

Πάτρα 2610006923 & What’s up 6980500044
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

2020: ΕΤΟΣ ΜΠΕΤΟΒΕΝ 
 
249 χρόνια από τη γέννηση 
του μεγάλου μουσουργού
 

 
 

• Η Σονάτα μιας υπερκόσμιας 
καρδιάς

• Ρίχαρντ Βάγκνερ

• Συμβολισμός και μουσική
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