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Πώς θα απαντούσαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι στα ερωτήματα του σημερι-

νού ανθρώπου και τι λύσεις θα έδιναν στα προβλήματα του σύγχρο-

νου κόσμου;

Από τα σχολικά μας χρόνια ακούμε με μια σχετική πλήξη, ή ενίοτε με 

θαυμασμό, κάποια μεγάλα ονόματα της ιστορίας της φιλοσοφίας. Ποια 

είναι η ανάγκη να μάθουμε τι σκέφτονταν εκείνοι που έζησαν πριν τόσα 

χρόνια και τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει για μας… πέρα από το να περά-

σουμε τις εξετάσεις μας ή να αποκτήσουμε μια ευρύτερη κουλτούρα;

Ταυτόχρονα, αναρωτιόμαστε τι κάνουμε εδώ στη Γη και γιατί μας έτυχε 

να ζούμε μέσα σε αυτήν την ταραχώδη εποχή. Η πολιτική, η επιστήμη και η 

θρησκεία δεν ικανοποιούν τις αναζητήσεις μας και δεν μπορούν να δώσουν 

απαντήσεις στα ερωτήματά μας. 

Η ανησυχία μας αυξάνεται όταν, παρατηρώντας την κοινωνία που ζούμε, 

δεν βρίσκουμε τον τρόπο να βγούμε από το αδιέξοδο της φθοράς. Αλλά ακό-

μα περισσότερο όταν αντιλαμβανόμαστε την αδιαφορία για τους ανθρώπους, 

την αναισθησία για μια ανθρωπότητα που υποφέρει και κυμαίνεται ανάμεσα 

στη χλιδή και την ασιτία, ανάμεσα στα υπερειδικευμένα μεταπτυχιακά και τον 

αναλφαβητισμό, ανάμεσα στο φονταμενταλιστικό δογματισμό και τον σκεπτι-

κισμό, ανάμεσα στην ηθικολογία και την ανηθικότητα. 

Και η αγωνία μας κορυφώνεται μπροστά στις θεομηνίες, ανήμποροι να ανταπεξέλθουμε στα καταστροφικά αποτελέσματα 

του Εγκέλαδου, των τσουνάμι ή ακόμα των καταρρακτωδών βροχών ή της ανομβρίας. Ενώ από την άλλη πλευρά, είμαστε αδιά-

φοροι προς την επικείμενη καταστροφή που προέρχεται από την αλλαγή του κλίματος, που εμείς οι ίδιοι προκαλέσαμε μέσα στην 

ασυνειδησία μας. Μήπως εκείνα τα μεγάλα πνεύματα της φιλοσοφίας αποκρίνονται στις ανησυχίες του σύγχρονου ανθρώπου 

περισσότερο απ’ ό,τι νομίζουμε;

Αν «ντύναμε» τον Πλάτωνα ή τον Σωκράτη με σύγχρονα «ρούχα» και με σύγχρονες λέξεις, θα μπορούσαν να μας προσφέρουν 

τις απαντήσεις που με τόση αγωνία αναζητάμε; Μήπως τελικά η φιλοσοφία και οι θεωρίες κάποιων αρχαίων και σύγχρονων φιλο-

σόφων είναι το κλειδί, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ίδια μας τη ζωή με λιγότερη αβεβαιότητα; Ίσως, τελικά, η φιλοσοφία 

είναι πολύ πιο χρήσιμη απ’ ό,τι φανταζόμασταν στις σχολικές μας μέρες.

Η χρησιμότητα της φιλοσοφίας απασχολούσε κάποιους ήδη από την αρχαιότητα. Το πασίγνωστο ανέκδοτο του Θαλή του 

Μηλίσιου, που αναφέρει ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» του, είναι ένα καλό παράδειγμα. Κάποιοι κορόιδευαν τον Θαλή «και του επι-

σήμαιναν πως σε τίποτα δεν τον ωφελεί η σοφία του», όμως με τις αστρονομικές γνώσεις του εκείνος κατάφερε να πλουτίσει, αλλά 

και να δείξει αργότερα ότι «οι φιλοσοφικές του ενασχολήσεις δεν αποσκοπούν στην απόκτηση υλικού πλούτου». 

Σήμερα υπάρχουν φιλόσοφοι, άνθρωποι καθημερινοί, και όχι ίσως μεγάλοι σοφοί, που όμως αντιμετωπίζουν τη ζωή με ένα πιο 

θετικό πνεύμα, βέβαιοι για τις δυνατότητες του ανθρώπου να ξεπεράσει κάθε κρίση και κάθε δυσκολία, θεωρώντας όλα αυτά δοκι-

μασίες που σφυρηλατούν την ψυχή. Δεν αποσκοπούν στην απόκτηση υλικού πλούτου, αλλά σε έναν ακόμα μεγαλύτερο πλούτο, 

που είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου πνεύματος και της ικανότητας να αντεπεξέρχεται σε οποιαδήποτε δυσκολία. 

Και έτσι η φιλοσοφία μπορεί να μετατραπεί σε εκείνο το σταθερό σημείο που αναζητούσε ο Αρχιμήδης, να κινήσει τον κόσμο, 

να αλλάξει τις ισορροπίες, να γίνει η μεγάλη επανάσταση της εποχής μας και να δημιουργεί έναν καλύτερο άνθρωπο και έναν κα-

λύτερο κόσμο.
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Για περισσότερα από εκατό χρόνια ο κινηματογράφος αποτελεί ένα από τα πλέον διαδεδομένα μέσα ψυχαγωγίας. 

Σημαντικός αριθμός ταινιών κυκλοφορούν κάθε χρόνο. Οι περισσότερες προσφέρουν απλή διασκέδαση, μια μικρή 

ανάπαυλα μέσα στο ρυθμό της καθημερινότητας. Κάποιες άλλες προχωρούν ένα βήμα παραπέρα προσφέροντας τροφή 

για σκέψη, μέσα από τα θέματα που θίγουν ή που αφήνουν να εννοηθούν. Αυτή η στήλη φιλοξενεί ταινίες, που ανήκουν 

στη δεύτερη κατηγορία.

Στο πνεύμα αυτής της αντίληψης έχουν παρουσιαστεί και συστήνονται στον αναγνώστη οι εξής ταινίες:

► Ήρωας ► Τα Τέσσερα Φτερά ► Χαμένος Ορίζοντας ► Μετά την Επόμενη Ημέρα ► Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, 

Χειμώνας και πάλι Άνοιξη ► Οιωνός ► Το Φαινόμενο της Πεταλούδας ► Ανθρώπινο Μίσος ► Ο Τελευταίος Σαμουράι ► 

Dark City ► Ακήρυχτος Πόλεμος ► Ένας Υπέροχος Άνθρωπος ► Οι Άλλοι ► The Matrix ► The Matrix Reloaded ► Νέος 

Θαυμαστός Κόσμος ► Μονομάχος ► Τίγρης Και Δράκος ► Ο Λαβύρινθος Του Πάνα ► Ο Χρησμός Της Πεταλούδας ► 

Σαμσάρα ► Minority Report ► Χωρίς Αντάλλαγμα ► Agora ► Twilight ► Avatar ► Το 13ο Πάτωμα ► Inception ► The 

Truman Show ► The Eye
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Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς :  Θ α  σ ε  β ρ ω  σ τ ο ν  Π α ρ ά δ ε ι σ ο

Μ ια ταινία με θέμα το θάνατο 

και τη διαφορετική αντιμετώ-

πιση που κάθε άνθρωπος 

έχει απέναντί του σίγουρα αποτελεί ένα 

θέμα ξεχωριστό και περίεργο για τα χολι-

γουντιανά δεδομένα. Η συγκεκριμένη ται-

νία όμως, χωρίς να ωραιοποιεί έντονα 

τα πράγματα, όπως θα μπορούσε, δίνει 

πολλές αφορμές για εμβάθυνση στα 

γεγονότα που παρουσιάζει. Ποια είναι η 

σχέση μας με τον θάνατο, τι γίνεται όταν 

περάσει κανείς απέναντι, ξαναβλέπει η 

ψυχή αγαπημένα της πρόσωπα;

Η πλοκή έχει στηθεί γύρω από ένα 

κεντρικό θέμα. Όλα είναι μέσα μας, όλα 

είναι στο νου μας, εμείς δημιουργούμε 

τον παράδεισό μας και εμείς την κόλα-

ση. Όταν η ψυχή είναι δυνατή, έχει δηλα-

δή αρκετή βούληση και μπορεί να ελέγξει 

νου και συναίσθημα, τότε η δύναμη αυτή 

τη λυτρώνει. Όταν όμως η ψυχή κυβερ-

νάται από τα συναισθήματα, τα οποία 

επηρεάζουν τον νου και δημιουργούν 

φαύλες ιδέες, τότε αυτή η αδυναμία θα 

την κάνει έρμαιο και θα τη φυλακίσει στα 

πιο σκοτεινά τάρταρα. 

Δύο άνθρωποι, δύο ψυχές, η κάθε 

μια με τη δική της δύναμη επηρεάζονται 

από τα ίδια θλιβερά γεγονότα, κι όμως 

αντιδρούν διαφορετικά. Να λοιπόν ο 

λόγος που η πραγματική ελευθερία που 

αναζητά ο άνθρωπος είναι τόσο δύ-

σκολο να βρεθεί. Επειδή οι άνθρωποι 

συνήθως έχουν στραμμένα τα μάτια της 

ψυχής τους στο γύρω περιβάλλον, σε 

όλα αυτά που οι ανατολικές φιλοσοφί-

ες ονομάζουν «Μάγια», «ψευδαίσθηση», 

«πλάνη». Ενώ η πραγματική ελευθερία 

βρίσκεται κρυμμένη στο πιο βαθύ σημείο 

του εαυτού μας. 

Επίσης είναι ενδιαφέρον το πώς η 

ταινία παρουσιάζει τον άλλο κόσμο. 

Όμορφα τοπία, σχεδόν ονειρικά. Όλα 

δημιουργούνται με το πέταγμα του νου. 

Αρκεί να σκεφτεί κάτι η ψυχή, ή να επιθυ-

μήσει, ξαφνικά δημιουργείται. Μπορεί να 

ταξιδέψει σε οποιαδήποτε σημείο τη στιγ-

μή που θα το σκεφτεί. Ακόμα και τα χρώ-

ματα είναι ο νους που τα δημιουργεί. 

Έτσι περίπου παρουσιάζεται και στις 

αρχαίες δοξασίες ο θάνατος. Στην Ινδία 

αυτήν την κατάσταση την ονομάζουν 

«Κάμα Λόκα» στα σανσκριτικά, που ση-

μαίνει «Τόπος επιθυμιών» ή το «Αμέντι» 

των Αιγυπτίων. Εκεί η ψυχή αναβιώνει κα-

ταστάσεις που τόσο επιθυμούσε εν ζωή 

και παίρνει το μάθημά της όταν αρχίζει 

και συνειδητοποιεί τη ματαιότητα αυτών 

των υλιστικών επιθυμιών. Ενδιαφέρον 

είναι το πόσο η πλοκή, κάποια στιγμή, 

μοιάζει με έναν πολύ αρχαίο μύθο, αυ-

τόν του Ορφέα και της Ευρυδίκης, μιας 

και ο πρωταγωνιστής θα ξεκινήσει ένα 

ταξίδι στην κόλαση, για να βρει την δική 

του Ευρυδίκη. Μόνο που όπως λένε, από 

αυτόν τον τόπο δεν έχει γυρίσει κανείς. Εί-

ναι το πιο συνηθισμένο μοτίβο στις μυ-

θολογίες των λαών. Ο ήρωας, αφού έχει 

ολοκληρώσει πολλές δοκιμασίες πρέπει 

να περάσει την τελευταία, που είναι η κά-

θοδος στον Άδη. Και αυτή είναι η χειρότε-

ρη, αφού τα τέρατα αυτά είναι τα πιο δυ-

νατά, διότι είναι τα δικά του. Είναι η τελική 

κρίση όπου έρχεται αντιμέτωπος με τον 

ίδιο του εαυτό, τα ίδια του ελαττώματα. 

Πρέπει ο ήρωας να πιστέψει στον ανώ-

τερο Εαυτό του, τη βούλησή του, να συ-

νειδητοποιήσει την αθανασία του για να 

βγει από τα δίχτυα του θανάτου  νικητής. 

Τότε θα είναι ο «δυο φορές γεννημένος».

Υπάρχουν πολλά σημεία όπου θα 

μπορούσαμε να σταθούμε και να ανα-

λύσουμε. Π.χ. σημαντικά πρόσωπα στην 

ζωή του που παίζουν ρόλο στον θάνατό 

του. Οι μορφές, και πόσο δένεται με αυ-

τές η ψυχή και πολλά άλλα. Μα τότε θα 

έπαυε αυτό το άρθρο να είναι μια μικρή 

παρουσίαση της ταινίας. Επίσης δεν θέ-

λουμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, για να 

μη χάσει ο θεατής την έκπληξη.

Άλλωστε μπορεί να σκεφτούμε ότι 

ακόμα κι αν δεν είναι έτσι τα πράγματα 

από την «άλλη μεριά», αυτά που βλέπου-

με να διαδραματίζονται μοιάζουν τόσο 

οικεία, μια και στην ίδια μας τη ζωή περ-

νάμε από κόλαση και παράδεισο. Όταν 

τα πράγματα μας πάνε καλά, τότε νοι-

ώθουμε ευτυχισμένοι και όταν πάθουμε 

κάποιο κακό, μένουμε άβουλοι μπροστά 

στον ίδιο μας τον εαυτό. Και ενώ αντιλαμ-

βανόμαστε τη λάθος κατάσταση στην 

οποία έχουμε βυθιστεί ψυχικά και νοητι-

κά, αδυνατούμε να βγούμε από αυτήν.

Ίσως για αυτό οι ανατολικές φιλο-

σοφίες θεωρούσαν τις εξωτερικές κατα-

στάσεις της ζωής αλυσίδες. Γιατί όπως 

λέει χαρακτηριστικά ο ποιητής Χαλίλ 

Γκιμπράν «αυτό που σου φέρνει την με-

γαλύτερη χαρά, είναι αυτό που μπορεί 

να σε βυθίσει στο μεγαλύτερο πόνο». Γι’ 

αυτό ο πραγματικά ελεύθερος άνθρω-

πος είναι αυτός που μπορεί να κυριαρ-

χήσει στα συναισθήματα και στο νου 

του.  Και όπως το είπε ο Καζαντζάκης…                    

«Δεν φοβάμαι τίποτα, Δεν ελπίζω τίποτα, 

Είμαι λεύτερος».

«Η σκέψη είναι αληθινή. Η ύλη είναι η 

ψευδαίσθηση. Δεν είναι ειρωνικό;»

Κείμενο: Αγάπη Χατζημπαλάση

ΘΑ ΣΕ ΒΡΩ ΣΤΟΝ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ
Σκηνοθεσία: Vincent Ward

Παραγωγή: Stephen Deutsch, 

Barnet Bain 

Σενάριο: Ronald Bass, βασισμένο στο 

ομώνυμο βιβλίο του Richard Matheson

Πρωταγωνιστουν: Robin Williams, 

Cuba Gooding, Jr., Annabella Sciorra
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ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ;

Κείμενο: Γ. Α. Πλάνας, ιδρυτής της Ν.Α. στην Ελλάδα

Από το βιβλίο «Επιλογή Ομιλιών στη Νέα Ακρόπολη»
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Υ π ά ρ χ ε ι  η  Μ ε τ ε ν σ ά ρ κ ω σ η ;

Χιλιάδες χρόνια πριν, οι σοφοί των 

διάφορων μυητικών πολιτισμών 

της αρχαιότητας είχαν ασχολη-

θεί με αυτό το θέμα. Κι όπως συμβαίνει 

συνήθως, με το πέρασμα του χρόνου, 

πολλές έννοιες παρερμηνεύονται. Αυτό 

συνέβη με την έννοια της μετενσάρκω-

σης και δημιουργήθηκε η έννοια της με-

τεμψύχωσης.

Η θεωρία της μετεμψύχωσης λέει ότι 

το ανθρώπινο πνεύμα ή ψυχή μπορεί να 

εμψυχώσει, σε άλλες ζωές, ένα φυτό ή 

ένα ζώο ή ακόμα κι ένα ορυκτό. Αυτή η 

αντίληψη παραβιάζει κάθε νόμο και ρυθ-

μό της εξέλιξης, η οποία όπως ξέρουμε 

και φιλοσοφικά και επιστημονικά, δεν 

πηγαίνει προς τα πίσω. Το ανθρώπινο 

πνεύμα δεν μπορεί να οπισθοδρομήσει 

προς τα κατώτερα και πλέον ξεπερασμέ-

να βασίλεια της φύσης. Η φύση δεν κάνει 

άλματα προς τα πίσω.

Η θεωρία της μετενσάρκωσης λέει 

ότι η ανθρώπινη ψυχή αλλάζει φορέα, 

υλική παρουσία και ζει διάφορες ζωές 

μέσα στην ιστορική ροή της εξέλιξης, με 

διάφορα σώματα στην καθεμιά αλλά με 

το ίδιο πνεύμα. Είναι σαν να αλλάζου-

με ρούχα. Εμείς δεν αλλάζουμε, αλλάζει 

μόνο η εμφάνισή μας. 

Σύμφωνα με τις εσωτερικές παρα-

δόσεις, ο άνθρωπος, ως ον που εξε-

λίσσεται μέσα στη φύση, έχει ένα αιώνιο 

και άφθαρτο μέρος, το πνεύμα, και ένα 

φθαρτό και γήινο. Αυτό το δεύτερο μέρος 

(που θα ονομάσουμε προσωπικότητα) 

περιέχει από τις σωματικές και βιολογικές 

μέχρι τις ψυχο-νοητικές λειτουργίες.

Επίσης η Εσωτερική Παράδοση μιλά-

ει για την επταπλή σύνθεση του ανθρώ-

που. Έτσι ο άνθρωπος αποτελείται από 

ένα πνεύμα αθάνατο, τριαδικής μορφής, 

που είναι το Εγώ που μετενσαρκώνεται 

και από μια προσωπικότητα τετραπλής 

μορφής που αποτελεί τον φορέα στον 

οποίο ενσαρκώνεται το πνεύμα ή Εγώ. 

Η προσωπικότητα αυτή είναι φθαρ-

τή και αλλάζει σε κάθε ζωή, εφόσον η 

υπόστασή της είναι υλική. Ακόμα και τα 

συναισθήματα, οι συγκινήσεις, οι σκέ-

ψεις, αποτελούν κραδασμούς με υλική 

σύσταση, αν και βέβαια η ατομική τους 

ύλη είναι πολύ πιο λεπτή από τη φυσική 

που γνωρίζουμε. Η ενέργεια είναι μια, και 

παίρνει πολλές μορφές΄, καθώς περνάει 

από διάφορες καταστάσεις. Όπως είναι 

ο ατμός για τον πάγο, έτσι είναι και η φυ-

σική ύλη για τη νοητική ύλη. Στην πρώτη 

αναλογία, μας φαίνεται διαφορετικός 

ο ατμός από τον πάγο κι όμως είναι η 

ίδια ουσία, δηλαδή νερό. Και στη δεύτε-

ρη αναλογία συμβαίνει να είναι η φυσική 

και η νοητική ύλη διαφορετικές καταστά-

σεις της ίδιας ενέργειας, σε διαφορετική 

απλώς συχνότητα δόνησης.

Το άλλο μέρος του ανθρώπου, το 

πνεύμα, το αθάνατο Εγώ του, δεν έχει 

υλική υπόσταση. Αιώνιο, αμετακίνητο, 

αμετάβλητο, δεν υφίσταται αλλαγές και 

δεν δονεί υλικά, όπως εμείς εννοούμε την 

ύλη-ενέργεια στο πλαίσιο του αισθητού 

ή εκδηλωμένου κόσμου.

Το Πνεύμα μετενσαρκώνεται και στις 

διάφορες ιστορικές εποχές αποκτά μια 

νέα προσωπικότητα, που θα του επι-

τρέψει, μέσα από την ζωή, να λάβει νέες 

εμπειρίες, γνώσεις και βιώματα, που 

θα εμπλουτίσουν και θα βοηθήσουν 

να εξελιχθεί η συνείδηση του ατομικού 

Εγώ. Αφού ο άνθρωπος, ή καλύτερα η 

συνείδησή του, έχει αποκτήσει εμπειρίες, 

έχει ζήσει την ζωή του, τότε η προσωπι-

κότητα αυτή με τη συγκεκριμένη οικογέ-

νεια, φυλή, μυαλό, χαρακτήρα, σώμα, 

κ.λπ. πεθαίνει και η ψυχή της ανεβαίνει 

σε άλλο κόσμο, σε άλλη διάσταση, (Δε-

βαχάν, Παράδεισος, Ηλύσια Πεδία, Βαλ-

χάλα κ.λπ. των διαφόρων θρησκειών). 

Εκεί η ανθρώπινη οντότητα περνάει ένα 

ορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρι να ξα-

νακατέβει στη γη, στον υλικό κόσμο, για 

να αποκτήσει νέες εμπειρίες και βιώματα, 

που θα τελειοποιήσουν ακόμα πιο πολύ 

την πνευματική συνείδησή της. Αυτή, σε 

γενικές γραμμές, είναι η διαδικασία της 

μετενσάρκωσης. 

Σε όλες τις αρχαίες θρησκείες υπήρχε 

η πίστη στην Μετενσάρκωση, που διδα-

σκόταν στο λαό. Ακόμα και στο Χριστια-

νισμό, στους πρώτους αιώνες, πίστευαν 

στη μετενσάρκωση. Μετά η διδασκαλία 

αυτή ξεχάστηκε για διάφορους λόγους, 

πολιτικούς, κοινωνικούς ή θρησκευτι-

κούς και σήμερα οι περισσότεροι άν-

θρωποι την έχουν λησμονήσει, κάτω 

από τη μεγάλη πίεση του υλισμού.

Για να κατανοήσει κανείς τη διδασκα-

λία της μετενσάρκωσης πρέπει να λάβει 

υπόψη του τις εσωτερικές διδασκαλίες 

για την ύπαρξη στη φύση τεσσάρων 

βασικών διαστάσεων ή επιπέδων συ-

νείδησης, που έχουν ίδια ταξινόμηση με 

αυτήν που αναφέραμε προηγουμένως 

για την ανθρώπινη προσωπικότητα. 

Υπάρχει ένας φυσικός κόσμος, αυτός 

που βλέπουμε και αποτελείται από ύλη 



και ενέργεια. Ένα ολόκληρο φάσμα ακτι-

νοβολιών μας βομβαρδίζει συνεχώς χω-

ρίς να το καταλαβαίνουμε. Αυτά όμως 

εξακολουθούν να ανήκουν στο φυσικό 

κόσμο ή επίπεδο. 

Στη συνέχεια υπάρχει ένα άλλο επί-

πεδο, μια άλλη «διάσταση» της συνείδη-

σης, που είναι ο ζωτικός ή ενεργειακός 

κόσμος, ο κόσμος της ζωής. Όπου 

υπάρχει ζωή, υπάρχει και μια ενέργεια 

γονιμότητας θα λέγαμε, που έχει πολύ 

πιο λεπτή συχνότητα, τόσο υψηλή, που 

δεν την φτάνουν οι άλλες ηλεκτρομαγνη-

τικές εκπομπές. 

Σε μια πιο λεπτή κλίμακα δονήσεων 

υπάρχει άλλος κόσμος, που μπορούμε 

να ταυτίσουμε με τα συναισθήματα και 

τις συγκινήσεις. Σ’ αυτόν το λεπτό ψυ-

χολογικό κόσμο ισχύουν άλλοι κανόνες 

χώρου-χρόνου, που μπορούμε να αντι-

ληφθούμε μέσα από τις ίδιες τις ψυχο-

λογικές καταστάσεις που ζούμε στην 

καθημερινή ζωή. Όταν κάτι μας αρέσει, 

ο χρόνος κυλάει γρήγορα και μια ώρα  

ευχάριστης συζήτησης μας φαίνεται ότι 

διήρκεσε λίγα λεπτά, οι αποστάσεις μας 

φαίνονται μικρές και ασήμαντες κ.λπ. 

Αντίθετα, όταν κάτι μας δυσαρεστεί, 

ο χρόνος κυλά αργά και βαρετά και οι 

αποστάσεις του χώρου μας φαίνονται 

μεγάλες και κουραστικές. Αυτό συμβαίνει 

επειδή σε αυτές τις στιγμές ψυχολογικής 

συνείδησης, λειτουργούμε, κατά κάποιο 

τρόπο, συντονισμένοι με άλλη διάσταση 

χώρου-χρόνου, αυτή του αστρικού κό-

σμου.

Αλλά και πιο πέρα από αυτόν τον 

κόσμο ή επίπεδο υπάρχει άλλη, τέταρτη, 

διάσταση, που αποτελείται από πολύ 

πιο λεπτές συχνότητες. Είναι ο ιδεατός, 

ο νοητός κόσμος ή Κόσμος των Ιδεών, 

όπως τον έλεγε ο Πλάτωνας, όπου βρί-

σκονται οι αγνές ιδέες των πραγμάτων, 

τα ιδανικά, τα αρχέτυπα των διαφόρων 

όντων που βρίσκονται στη Γη, σαν σκιές 

ή αντανακλάσεις αυτών.

Όταν ο άνθρωπος πεθαίνει, η ψυχή 

του εκσαρκώνεται και «ανεβαίνει» σε 

άλλες, πιο λεπτές διαστάσεις. Η ψυχή 

του νεκρού περνάει στον αστρικό κό-

σμο, στη διάσταση των παθών και των 

επιθυμιών (το «Κάμα-Λόκα» της ινδικής 

φιλοσοφίας). Εκεί αντιμετωπίζει τον κό-

σμο των συγκινήσεων, των παθών, 

των φοβιών, των συναισθημάτων, των 

επιθυμιών και των εγωισμών που η ίδια 

προκάλεσε ή δημιούργησε όταν βρισκό-

ταν στη ζωή. Εκεί θα περάσει ένα χρο-

νικό διάστημα σύμφωνα με το πόσο 

«καύσιμο» επιθυμιών έχει. Δηλαδή ένας 

άνθρωπος που έχει μια έντονη συγκινη-

σιακή ζωή, θα περάσει μεγάλο χρονικό 

διάστημα σε αυτόν τον αστρικό κόσμο. 

Αντίθετα, ένας περισσότερο πνευματι-

κός άνθρωπος, που δεν επηρεάζεται 

τόσο από συγκινήσεις θα περάσει γρή-

γορα από τον κόσμο αυτό και θα ανεβεί 

σε ένα πιο υψηλό και αγνό επίπεδο, στον 

κόσμο των Ιδεών ή «Δεβαχάν», όπως 

ονομάζεται στην ινδική φιλοσοφία. Εκεί η 

οντότητα, αφού έχει ήδη απελευθερωθεί 
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Υ π ά ρ χ ε ι  η  Μ ε τ ε ν σ ά ρ κ ω σ η ;

από τον αστρικό της φορέα των επιθυ-

μιών, κρατάει μόνο το νοητικό φορέα. 

Στο Δεβαχάν θα συναντήσει τις Ιδέες και 

η ψυχή θα ασχοληθεί με μελέτες, με τη 

γνώση και τις αγνές ιδέες για το όμορφο, 

το δίκαιο και το αγαθό. Αλλά φτάνει μια 

στιγμή, αφού περάσει μια χρονική περί-

οδο στη νοητική διάσταση, που η οντό-

τητα νοιώθει την ανάγκη να αφομοιώσει 

κι άλλες εμπειρίες, να μάθει κι άλλα από 

τη ζωή. Έτσι παίρνει την απόφαση (ή το 

αποφασίζουν οι Άγγελοι της Μοίρας) 

να ενσαρκωθεί πάλι στο φυσικό κόσμο. 

Στα λεπτά επίπεδα η ψυχή δεν μαθαίνει 

τίποτα το καινούριο, απλώς αφομοιώνει 

και επεξεργάζεται όλα όσα βίωσε στην 

τελευταία ζωή της. Και τότε, από την ίδια 

την επιθυμία της να πάρει κι άλλες εμπει-

ρίες, να αποκτήσει κι άλλες γνώσεις, θα 

αρχίσει μια αντίθετη διαδρομή προς τα 

κάτω, προς τον γήινο, φυσικό κόσμο. 

Στη διαδικασία αυτή της καθόδου η ψυχή 

θα συγκεντρώσει νοητική, αστρική κ.λπ. 

ύλη από τα αντίστοιχα επίπεδα κι έτσι θα 

σχηματίσει τους διάφορους φορείς ή 

σώματα που θα της χρειαστούν για να 

γεννηθεί ξανά. Θα αποκτήσει έτσι μια 

νέα προσωπικότητα που θα αποτελέσει 

το όργανο έκφρασης αυτής της ψυχής 

σε αυτήν την ενσάρκωση. Επίσης θα 

έχει καινούρια πατρίδα, φύλο, οικογένεια 

κ.λπ., ανάλογα με το κάρμα, με τα αίτια 

και αποτελέσματα των προηγούμενων 

ζωών, με τις παλιές πράξεις, τις ανάγκες 

και τα χαρακτηριστικά της οντότητας. 

Έτσι γεννιέται ο άνθρωπος και μέσα στα 

χρόνια που θα διαρκέσει η ζωή του, θα 

προσπαθήσει να αντιμετωπίσει νέες κα-

ταστάσεις, να πάρει κι άλλες διδαχές. Γι’ 

αυτό μερικά πράγματα τα μαθαίνουμε 

πολύ εύκολα, ενώ άλλα δύσκολα ή κα-

θόλου, επειδή ορισμένα τα έχουμε μάθει 

και τώρα τα ξαναθυμόμαστε εύκολα. Και 

τότε ο άνθρωπος αρχίζει να αφομοιώνει 

καινούριες εμπειρίες και να πλουτίζει την 

ψυχή του. 

Όταν ο άνθρωπος μέσα από την 

εξέλιξη, μέσα από τις διάφορες μετεν-

σαρκώσεις στις διάφορες ιστορικές επο-

χές, θα έχει αποκτήσει όλες τις γνώσεις 

και εμπειρίες, αφού έγινε κάποτε τέλειος 

επιστήμονας, τέλειος καλλιτέχνης, τέλεια 

ηθικός, δίκαιος, ενάρετος, ισορροπημέ-

νος κ.λπ., τότε θα είναι έτοιμη η ψυχή του 

να εισέλθει στο θείο, η σταγόνα να χαθεί 

στον ωκεανό, ο σπινθήρας να ενωθεί 

με την Παγκόσμια Φλόγα. Η ανθρώπι-

νη οντότητα θα χάσει την περιορισμένη 

ατομικότητά της, αλλά θα αποκτήσει την 

τέλεια συνείδηση της απέραντης Ατο-

μικότητας του σύμπαντος, δηλαδή θα 

φτάσει στην ενότητα των πάντων.

Θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος, 

γιατί δεν θυμόμαστε τις προηγούμενες 

μετενσαρκώσεις, ούτε τις εμπειρίες, ούτε 

τις γνώσεις που αποκτήσαμε σε περα-

σμένες ζωές. Η απάντηση είναι απλή, 

εφόσον βγαίνει σαν λογικό συμπέρα-

σμα από όσα έχουμε πει ως τώρα. Οι 

γνώσεις και οι εμπειρίες των προηγού-

μενων ενσαρκώσεων καταγράφονται 

στον πνευματικό εαυτό μας, στο Εγώ, 

του οποίου συνήθως οι άνθρωποι δεν 

έχουν συνείδηση, γιατί πάντα το πιο δύ-

σκολο κατόρθωμα ήταν το «γνώθι σαυ-

τόν».  Η προσωπικότητα με την οποία 

γεννιόμαστε σε κάθε ζωή είναι καινού-

ρια και διαφορετική, σαν μια άγραφη 

πινακίδα. Όσο ταυτιζόμαστε με αυτήν, 

δεν πρόκειται να θυμόμαστε τις γνώσεις 

του Εγώ, αλλά μόνο αυτές της νέας μας 

προσωπικότητας που ανήκουν σε αυτήν 

τη νέα ζωή. Είναι και θέμα μνήμης. Πώς 

μπορούμε να θυμόμαστε περασμένες 

ζωές, όταν δεν θυμόμαστε την τωρινή 

καλά-καλά, γεγονότα που μας συνέβη-

σαν ακριβώς πριν πέντε χρόνια ή στις 15 

του προηγούμενου μήνα; Είναι κάπως 

δύσκολο, γιατί δεν έχουμε ενεργοποιήσει 

σωστά την προσοχή και τη συνειδητότη-

τά μας και επομένως η μνήμη μας είναι 

αδύνατη, διακεκομμένη και ελαττωματι-

κή. Γι’ αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο το 

να μπορούμε να θυμηθούμε τα πραγ-

ματικά γεγονότα των προηγούμενων 

μετενσαρκώσεών μας, χωρίς φαντασι-

ώσεις. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να 

θυμηθεί προηγούμενες ζωές, οφείλει να 

τοποθετήσει τη συνείδησή του εκεί όπου 

οι εμπειρίες και οι γνώσεις του έχουν κα-

ταγραφεί, δηλαδή στον Ανώτερο Εαυτό. 

Πρόκειται για μια πνευματική ανάβαση, 

ένα εσωτερικό κατόρθωμα, που αποτε-

λούσε κύριο σκοπό των αρχαίων μυστη-

ρίων. 

Συνήθως όμως τοποθετούμε τόσο 

χαμηλά τη συνείδησή μας, που μας εί-

ναι δύσκολο να έχουμε έστω και λίγους 

σπινθήρες πνευματικής ανάμνησης. 

Γι’ αυτό και είναι δύσκολο να δεχτούμε 

ακόμα και την ιδέα της μετενσάρκωσης. 

Αυτό το θέμα, όπως και πολλά άλλα, δεν 

είναι μόνο ζήτημα εγκεφαλικών γνώσε-

ων, περιέργειας ή ενημέρωσης, αλλά και 

εμπειρίας και κυρίως βίωσης, μέσα στο 

ηθικό πλαίσιο μιας πνευματικής ανάβα-

σης. Αυτά αποτελούν την πνευματική 

περιπέτεια του ανθρώπου μέσα στη χι-

λιόχρονή του εξέλιξη. 
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Η ΝΕΑ ΣΚΛΑΒΙΑ
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ
Κείμενο: Hannes Weinelt από το περιοδικό της Αυστρίας «Αbenteuer Philosophie»  τεύχος Ν. 97, έτος έκδο-

σης 2004 Μετάφραση: Αγάπη Χατζημπαλάση
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Σήμερα υπάρχουν περισσότεροι 

σκλάβοι στον κόσμο από ό,τι την 

εποχή του εμπορίου σκλάβων 

από την Αφρική, όπου αιχμαλωτίζονταν 

άνθρωποι και μεταφέρονταν στη νέα 

ήπειρο με πλοία. 

Οι ειδικοί μιλούν σήμερα για 27 εκα-

τομμύρια σκλάβους σε όλο τον κόσμο. 

Οι ακτιβιστές για πάνω από 200 εκατομ-

μύρια. Υπάρχουν μια σειρά από οργα-

νώσεις που δημιουργήθηκαν με σκοπό 

να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτής 

της κατάστασης. Η εμπειρία τους σήμε-

ρα συνοψίζεται στα εξής λόγια: «Είναι πιο 

εύκολο να απελευθερώσεις ένα κορμί 

παρά ένα πνεύμα».

Ο Βαλδέβ είναι ένας ινδός σκλάβος 

σε κατάσταση αιχμαλωσίας λόγω χρε-

ών. Ο κύριός του τον αποκαλεί «Αλβά-

τα» που σημαίνει «ο δούλος για το όρ-

γωμα». Του παρουσιάστηκε η ευκαιρία, 

μέσα από μια αναπάντεχη κληρονομιά, 

να ξεχρεώσει και να κερδίσει την ελευθε-

ρία του. «Ήμασταν ελεύθεροι να κάνουμε 

ό,τι θέλουμε, αλλά εγώ είχα μόνο έγνοιες 

-τι θα γινόταν αν αρρώσταινε ένα από 

τα παιδιά μου; Αν είχαμε μια κακή σοδειά 

ή αν ζητούσε το κράτος περισσότερα 

λεφτά από μένα; Ο αφέντης μου έφερ-

νε κάθε μέρα σίγουρο φαγητό, τώρα 

πια όμως όχι. Μετά από λίγο καιρό ξα-

ναπήγα κοντά του και τον παρακάλεσα 

να με ξαναπάρει στη δούλεψή του. Δεν 

χρειαζόταν να μου δανείσει χρήματα, 

μπορούσα κι έτσι να ξαναγίνω ο Αλβάτα 

του». Ο Βάλδεβ δεν αισθάνθηκε έτοιμος 

για τις υποχρεώσεις που φέρνει μαζί της 

η ελευθερία και προτίμησε την ασφάλεια 

Σήμερα υπάρχουν περισσότεροι σκλάβοι στον κόσμο από ό,τι την εποχή του εμπο-

ρίου σκλάβων από την Αφρική, όπου αιχμαλωτίζονταν άνθρωποι και μεταφέρονταν 

στην νέα ήπειρο με πλοία. Οι ειδικοί μιλούν σήμερα για 27 εκατομμύρια σκλάβους σε 

όλο τον κόσμο. 

Η  ν έ α  σ κ λ α β ι ά ,  α λ υ σ ί δ ε ς  γ ι α  τ η ν  ψ υ χ ή  κ α ι  τ ο  σ ώ μ α
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της προηγούμενης εικόνας του κόσμου, 

με την οποία ήταν εξοικειωμένος. 

Αυτήν την ιστορία τη διηγείται ο κοι-

νωνιολόγος Kevin Bales ως ένα από τα 

πολλά παραδείγματα που δείχνουν ότι 

ο αγώνας εναντίον της σκλαβιάς δεν 

εμποδίζεται μόνο από τους διεφθαρμέ-

νους υπαλλήλους των υπουργείων. Βέ-

βαια δεν πρέπει να εννοηθεί με αυτό ότι 

το πρόβλημα της σκλαβιάς περιορίζεται 

στον άνθρωπο που δεν ενδιαφέρεται για 

την ελευθερία του, αλλά θα προσπαθή-

σουμε σε αυτό το άρθρο να επεξεργα-

στούμε το δύσκολο και πολύπλοκο δίχτυ 

σχέσεων μεταξύ σκλάβου και αφέντη, 

μεταξύ της αποδοχής της αιχμαλωσίας 

και της ανάγκης για ελευθερία.

Είκοσι επτά εκατομμύρια σκλάβοι! 

Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των 

σκλάβων, πιθανόν δεκαπέντε  με είκοσι 

εκατομμύρια, ζουν σε συνθήκες σκλα-

βιάς λόγω χρεών σε χώρες όπως η Ιν-

δία, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και το 

Νεπάλ. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι 

αυτοί έθεσαν τον εαυτό τους ως ενέχυ-

ρο ή κληρονόμησαν τα χρέη τους από 

κάποιον συγγενή κι έτσι κατέληξαν σε 

καθεστώς δουλείας. Η ζωή τους ανήκει 

στον αφέντη τους. Και όπως ήταν κάπο-

τε και στην αρχαία εποχή, υπάρχουν οι 

καλοί αλλά και οι κακοί αφέντες. Για τους 

περισσότερους σκλάβους και αφέντες 

φαίνεται φυσιολογική αυτού του είδους η 
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ζωή. Για αυτό και η αλλαγή μιας τέτοιας 

κατάστασης θα χρειαζόταν μακροπρό-

θεσμο σχεδιασμό μιας νέας επιλογής για 

τους αφέντες και μια βασική εκπαίδευση 

για τους σκλάβους πριν τους δοθεί η 

ελευθερία τους. 

Πολλά εκατομμύρια σκλάβων ζουν 

διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται στην 

νοτιοανατολική Ασία, στη Δυτική Αφρι-

κή και σε συγκεκριμένα μέρη της Νότιας 

Αμερικής. Όμως δεν υπάρχει χώρα που 

θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Στις 

ΗΠΑ υπολογίζεται ότι ζουν σε συνθήκες 

σκλαβιάς 100.000 - 150.000 άνθρωποι, 

στη Γαλλία 10.000 - 20.000, στη Γερμα-

νία 5.000- 9.000 ακόμη και στην Ελβετία 

1.000- 1.500! 

Αυτή η νέα μορφή σκλαβιάς διαφο-

ροποιείται από τις παλιές γνωστές μορ-

φές σκλαβιάς. Νομικά απαγορεύεται η 

πώληση ανθρώπων, γιαυτό δεν υπάρ-

χουν πιστοποιητικά για την κατοχή τους, 

επίσης υπάρχουν πολύ λίγοι νόμοι, που 

κάποτε πρόσφεραν τουλάχιστον μια βα-

σική προστασία στους ανθρώπους που 

τους μεταχειρίζονταν ως «προϊόντα». 

Τη μεγαλύτερη πάντως διαφορά τη 

βλέπουμε στις δαπάνες: Αν κάποτε στην 

Αλαμπάμα το 1850 ο σκλάβος των φυ-

τειών κόστιζε στον αφέντη του γύρω στα 

30.000 ευρώ (με την αναγωγή στο σύγ-

χρονο νόμισμα) σήμερα στην Ταϊλάνδη 

μπορεί να αγοράσει κανείς 14χρονα κο-

ρίτσια ως μελλοντικές πόρνες με 2.000 

ευρώ περίπου και στη Μολδαβία και Ου-

κρανία με 3.500 ευρώ!

 Το 19ο αιώνα χρειάζονταν είκοσι 

χρόνια περίπου για να κάνει η αγορά 

Κάποτε στην Αλαμπάμα το 1850 ο σκλάβος των φυτειών κόστιζε στον αφέντη 

του γύρω στα 30.000 ευρώ (με την αναγωγή στο σύγχρονο νόμισμα) σήμερα 

στην Ταϊλάνδη μπορεί να αγοράσει κανείς 14χρονα κορίτσια ως μελλοντικές 

πόρνες με 2.000 ευρώ περίπου και στη Μολδαβία και Ουκρανία με 3.500 ευρώ!
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του σκλάβου απόσβεση, ενώ σήμερα 

μετά από ένα έως δύο χρόνια κάνει από-

σβεση της αξίας του. Σε μια επιχείρηση με  

δέκα πόρνες των 3.500 ευρώ το κέρδος 

κατά μέσο όρο είναι ένα εκατομμύριο 

το χρόνο. Με τόσο εύκολη και γρήγορη 

κερδοφορία λοιπόν παραβλέπεται το 

ανθρώπινο στοιχείο και δεν καθίσταται 

αναγκαία η μέριμνα για την υγεία αυτών 

των ανθρώπων, πόσο μάλλον για τη 

φροντίδα των ηλικιωμένων σκλάβων!

 Σύμφωνα με τους κανόνες της πα-

γκοσμιοποιημένης αγοράς ένα ιδιοκτή-

της σκλάβων απολύει κάποια στιγμή τα 

μη προσοδοφόρα του «προϊόντα» κι όχι 

πάντα με απελευθέρωση του θύματος. 

Εξαιτίας αυτής της δραματικής κατάστα-

σης, στη σύγχρονη κοινωνία μας των 

«δικαιωμάτων του ανθρώπου», δημιουρ-

γήθηκαν πολλές μη κυβερνητικές οργα-

νώσεις, για να ξυπνήσουν τουλάχιστον 

συνειδήσεις και ακόμα και σε κάποιες με-

μονωμένες περιπτώσεις, για να βοηθή-

σουν πρακτικά. Αυτή η άμεση βοήθεια εί-

ναι πολύ σημαντική, αλλά κάποτε πρέπει 

να αναζητήσουμε τις βαθύτερες αιτίες 

μέσα στον άνθρωπο από όπου πηγάζει 

η  εσωτερική του ανάγκη για ελευθερία. 

Γιατί; Ο Μαρξ και η 

παγκοσμοποιημένη οικονομία 

Για αυτήν την εξέλιξη δίνονται σή-

μερα μια σειρά από αιτίες: η δραματική 

αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, η 

αυξανόμενη φτώχεια του τρίτου κόσμου, 

το χάσιμο οικογενειακών και κοινωνι-

κών δικτύων, η έλλειψη νόμων σε πολλά 

μέρη της γης, οι διεφθαρμένοι πολιτικοί 

κ.λπ. Αν τα συνοψίσουμε θα βρούμε μια 

γενική πτώση της ηθικής και των αξιών 

του ανθρώπου ξεχωριστά και όλης της 

κοινωνίας μαζί, που υποσκάπτει την αν-

θρώπινη αξιοπρέπεια και δίνει χώρο σε 

μια ασύδοτη εξαθλίωση του ανθρώπου.

 Ο μακαρίτης Μαρξ στα «οικονομικά-

φιλοσοφικά χειρόγραφά του» (σήμερα 

γνωστά ως χειρόγραφα του Παρισιού) 

μας δίνει μια ενδιαφέρουσα άποψη στην 

αναζήτηση των αιτιών συνδέοντας τη 

σκλαβιά με τον ολιστικό καπιταλισμό: O 

άνθρωπος αποξενώνεται από την πραγ-

ματική του ύπαρξη, για να καλύψει ψεύτι-

κες δημιουργημένες ανάγκες του, επειδή 

χάνεται μέσα στη θέληση τού να κατέχει 

και έτσι υποτάσσεται στο νέο θεό, το 

χρήμα. Το ενδιαφέρον σε αυτήν του την 

ανάλυση είναι ότι ο ιδιοκτήτης κεφαλαί-

ου, στην αέναη ανάγκη του να έχει συνε-

χώς περισσότερα, γίνεται ικανός για όλα, 

άρα και για την κατοχή σκλάβων και την 

κλοπή των εξαθλιωμένων ανθρώπων, 

που όμως μέσα από τη δράση του αυτή 

γίνεται ο ίδιος σκλάβος στην υπηρεσία 

της ιδιοκτησίας του. 

Έτσι, σύμφωνα με το Μαρξ, ο δρά-

στης γίνεται το θύμα. Το μόνο που φαί-

νεται προβληματικό σε αυτήν τη θεωρία 
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είναι ότι όλο το φταίξιμο το ρίχνει στο κα-

πιταλιστικό σύστημα, που στρέφεται και 

ενάντια στους ίδιους τους καπιταλιστές 

και τους μετατρέπει σε θύματα. Σαν να 

μην υπάρχει, σύμφωνα με αυτόν, πραγ-

ματική οντότητα μέσα στον άνθρωπο. 

Για αυτόν το Ον του ανθρώπου είναι 

απλώς ένα προϊόν των κοινωνικών συν-

θηκών. Από εκεί βγήκε αργότερα και η 

θεωρία της παντοδυναμίας των συστη-

μάτων,  που σημαίνει ότι αν φτιάξουμε 

το σωστό σύστημα και τις σωστές κοι-

νωνικές συνθήκες τότε θα μπορέσουν οι 

άνθρωποι να αλλάξουν και να γεννηθεί 

ο νέος άνθρωπος.

Ο Πλάτων και η ο μύθος της σπηλιάς

Ενδιαφέρουσες απόψεις για μια ολι-

στικότερη κατανόηση του θέματος της 

σκλαβιάς μάς προσφέρει ένας από τους 

σπουδαιότερους φιλοσόφους της Δύ-

σης, ο Πλάτων. Στο έργο του «Πολιτεία» 

παρουσιάζει παραστατικά  την κατάστα-

ση του ανθρώπου και του κόσμου. Στην 

αλληγορία του που είναι γνωστή ως «Ο 

Μύθος της Σπηλιάς» περιγράφει τον άν-

θρωπο καθισμένο μέσα σε μια σπηλιά, 

αλυσοδεμένο, να μπορεί να κοιτάει πά-

ντα μόνο εμπρός του ενώ πάνω στον 

απέναντι τοίχο κινούνται διάφορες σκιές. 

Όσοι άνθρωποι ζουν στη σπηλιά συ-

ζητούν μεταξύ τους για αυτές τις σκιές, 

μαλώνουν, κάνουν προβλέψεις και προ-

σπαθούν ο καθένας να επιβάλει τις από-

ψεις του. Δεν αντιλαμβάνονται ότι πίσω 

τους καίει μια φωτιά, μπροστά από την 

οποία οι λεγόμενοι «κύριοι της σπηλιάς» 

κουβαλούν πέρα δώθε αντικείμενα, τα 

οποία δημιουργούν τα διάφορα μεγέθη 

και σχήματα που προβάλλονται ως σκιές 

στον τοίχο. Στη δυνατότητα  του ανθρώ-

που είναι να λύσει τις αλυσίδες του, να 

γυρίσει το κεφάλι του, να αντιληφθεί το 

παιχνίδι των σκιών και να πάρει το δρό-

μο προς την έξοδο. Όταν μετά θα βγει 

στο φως του ήλιου θα τυφλωθεί αρχικά, 
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αλλά σταδιακά θα συνηθίσει το φως και 

θα δει την αληθινή ζωή, θα αναγνωρίσει 

τις ιδέες των πραγμάτων. 

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα πρέπει, ο 

άνθρωπος που ανεβαίνει προς το φως 

της γνώσης, να είναι έτοιμος να ξαναμπεί 

στην σπηλιά, για να βοηθήσει τους συ-

νανθρώπους του δείχνοντας  το δρόμο. 

Ο Πλάτωνας ονομάζει φιλόσοφο αυτόν 

που βγαίνει από τη σπηλιά και εκείνον 

που μπαίνει ξανά στη σπηλιά τον ονο-

μάζει πολιτικό. Σύμφωνα με αυτόν ο πο-

λιτικός είναι ένας σοφός, ο οποίος υπο-

στηρίζει και βοηθά τους συνανθρώπους 

του στην ανάβαση προς τη γνώση. 

Πίσω από αυτόν το μύθο του Πλάτω-

να βρίσκεται η εικόνα του ανθρώπου ως 

τριαδικό ον. Ως Σώμα, Ψυχή και Νους. Ο 

πρωταρχικός πνευματικός  άνθρωπος 

έπεσε στην ύλη, για να πάρει εμπειρίες 

και να κατακτήσει βήμα προς βήμα πάλι 

την ουράνιά του προέλευση. 

Σε αυτό παίζει η ψυχή έναν πολύ ση-

μαντικό ρόλο. Όταν ο άνθρωπος με την 

ψυχική του συνείδηση πέφτει στο σωμα-

τικό επίπεδο των παθών και των ενστί-

κτων είναι ένας αιχμάλωτος των αδρά-

νειας και των πόθων του. Ζει στον κόσμο 

των γνωμών και απόψεων, εξαρτημένος 

και χειραγωγούμενος. Στο βαθμό που η 

ψυχή ανυψώνεται προς την πνευματική 

της προέλευση ή προς το εσωτερικό της 

κέντρο, τόσο απελευθερώνεται ο άν-

θρωπος. Στέκεται  στο φως της σοφίας 

σε τέλεια ανεξαρτησία και ένωση με την 

ψυχή του κόσμου. 

Σε αντίθεση με το Μαρξ δεν μπορεί 

αυτή η ανοδική πορεία προς την ελευθε-

ρία να πραγματωθεί απλά μέσα από ένα 

σύστημα, αλλά χρειάζεται την ίδια την 

ανθρώπινη Βούληση, η οποία μπορεί 

να αφυπνιστεί μέσα από την εκπαίδευ-

ση. Με τον ίδιο τρόπο δεν μπορεί κανένα 

σύστημα να σκλαβώσει έναν εσωτερικά 

ελεύθερο άνθρωπο. Αυτό μας το δεί-

χνει ένα επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον 

Τζορντάνο Μπρούνο στα τέλη του 16ου 

αιώνα. Όταν μέσα στο σκοτεινό κελί του 

ο φύλακας του απευθύνθηκε αποκαλώ-

ντας τον «Φυλακισμένε», του απάντησε 

«Φυλακισμένοι είστε εσείς, όχι εγώ». 

Είναι πιο εύκολο να απελευθερώ-

σεις ένα σώμα παρά ένα πνεύμα

Ήδη εδώ και χιλιάδες χρόνια περιγρα-

φόταν ο ελεύθερος άνθρωπος ως ανε-

ξάρτητος από εξωτερική κατοχή. Από 

την ελευθερία του ενός εξάγεται και η 

εξωτερική ελευθερία των πολλών. Αυτή 

η άποψη αφορά την υλική ανεξαρτησία 

του ανθρώπου, εμείς θέλουμε να τονί-

σουμε όμως και την αναγκαία εσωτερική 

ανεξαρτησία του από την υλική κατοχή 

- ιδιοκτησία  και τη βούληση της κατοχής 

ιδιοκτησίας. Σήμερα συνδέουμε την έν-

νοια της ελευθερίας, με το να «μπορείς 

να έχεις ό,τι επιθυμείς» και επειδή το να 

έχεις όλα όσα επιθυμείς είναι αδύνατον, 

μένουμε πάντα ανικανοποίητοι και επεν-

δύουμε ακόμη περισσότερο χρόνο και 
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ενέργεια για λίγα περισσότερα χρήματα. 

Πολλοί άνθρωποι μάλιστα δεν περιμέ-

νουν καν μέχρι να πάρουν τα λεφτά στα 

χέρια τους και αγοράζουν με πίστωση 

και πέφτουνε σε μια μακροχρόνια εξάρ-

τηση με τους πιστωτές τους. Αυτήν την  

κατάσταση την εκμεταλλεύονται δεόντως 

σήμερα. Όλο και περισσότερο πιέζεται ο 

κάθε εργαζόμενος από την μια, αλλά και 

οι πολιτικοί πιέζονται από την άλλη, από 

το δικαιολογημένο φόβο των  ανέργων. 

Αυτή η πίεση είναι μια πλευρά του ση-

μερινού άγχους που κατέχει όλους μας 

μέσα σε αυτήν την επιταχυνόμενη κοινω-

νία. 

Σύμφωνα με το φιλόσοφο Νίτσε «όλοι 

οι άνθρωποι, σε όλες τις εποχές κάνουν 

τον εαυτό τους σκλάβο ή ελεύθερο. Διότι 

αν κάποιος από την ημέρα του δεν έχει 

το ένα τρίτο της για τον εαυτό του είναι 

ένας σκλάβος, είτε είναι υπουργός είτε 

εργάτης». Ο Πλάτων λέει ότι τουλάχιστον 

έξι ώρες θα έπρεπε να έχει για τον εαυ-

τό του ο άνθρωπος, για τη σχόλη του, 

για τις σπουδές του, για να διαβάσει, να 

σκεφτεί, για να λειτουργήσει ως πνευμα-

τικός άνθρωπος. Παρόλα αυτά σήμερα 

δεν μιλάμε για είκοσι επτά εκατομμύρια 

ούτε για διακόσια εκατομμύρια αλλά για 

δισεκατομμύρια ανελεύθερους αιχμάλω-

τους σε έναν επικίνδυνο φαύλο κύκλο 

ανάγκης-ικανοποίησης, όπου όσα πε-

ρισσότερα έχει κανείς τόσα περισσότε-

ρα χρειάζεται. Ελεύθερος δεν είναι όμως 

αυτός που έχει πολλά, αλλά αυτός που 

έχει να δώσει πολλά. Μπορούμε όμως 

να απελευθερωθούμε από αυτόν τον 

κύκλο; Ή θα αισθανθούμε σαν τον ινδό 

Βάλδεβ άμα εγκαταλείψουμε την προσω-

πική μας ρόδα χάμστερ; 

Ο Ινδός σκλάβος Βάλδεβ που δεν 

άντεξε την ελευθερία του, παρόλo που 

είχε τη δυνατότητα να την έχει, και το ελεύ-

θερο πνεύμα του Τζορντάνο Μπρούνο, 

που δεν μπορούσαν να του στερήσουν 

την Ελευθερία του ούτε καν μέσα στη 

φυλακή, αποτελούν τα δύο άκρα της 

μακριάς και ανηφορικής ατραπού του 

ανθρώπινου πνεύματος από την εσωτε-

ρική στάση σκλαβιάς προς την αληθινή 

ελευθερία. 

Η  ν έ α  σ κ λ α β ι ά ,  α λ υ σ ί δ ε ς  γ ι α  τ η ν  ψ υ χ ή  κ α ι  τ ο  σ ώ μ α
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Α γαπητοί μας αναγνώστες

 Θα ξεκινήσουμε μια νέα 

στήλη στο περιοδικό μας, 

που θα περιέχει συνεντεύ-

ξεις με σημαντικά άτομα. Δεν εννοούμε 

πολιτικούς και διάσημα πρόσωπα του 

διεθνούς τζετ σετ αλλά ανθρώπους με 

κύρος και αξιοπρέπεια, με συναίσθηση 

ευθύνης και συνέπεια λόγων και έργων. 

Ανθρώπους που έμμεσα ή άμεσα άλλα-

ξαν τη ροή της Ιστορίας. 

Η εποχή μας κλυδωνίζεται από διά-

φορες «κρίσεις». Δίπλα στην ηθική κρίση 

ή κρίση αξιών, έρχεται να προστεθεί στις 

μέρες μας και η οικονομική κρίση. Αυτές 

οι κρίσεις επιδρούν στη ζωή του ανθρώ-

που σε μέγιστο βαθμό και τον κάνουν να 

ζει μες στο άγχος και την αβεβαιότητα για 

το μέλλον του. Τα υπαρξιακά προβλήμα-

τα αυξάνονται όλο και περισσότερο και 

οι λύσεις είναι δυσεύρετες. Για αυτό πρέ-

πει να ανατρέξουμε σε κείνες τις μορφές 

της ιστορίας, που ζώντας σε εποχές είτε 

πιο εύκολες είτε πιο δύσκολες  από την 

δική μας, έδωσαν κάποιες διαχρονικές 

απαντήσεις σε ζητήματα που  απασχο-

λούν τους ανθρώπους όλων των επο-

χών.  Υπάρχει λοιπόν ένας θησαυρός 

σοφίας, στον οποίον αρμόζει να ανα-

τρέξουμε, για να βρούμε απαντήσεις. 

Αυτό λοιπόν και κάναμε. Καταφέρα-

με να κλείσουμε μια σειρά συνεντεύξεων, 

που θα μας βοηθήσουν να γνωρίσουμε 

με άμεσο τρόπο τις απόψεις των μεγά-

λων φιλοσόφων, οι οποίοι δέχτηκαν με 

μεγάλη γενναιοδωρία να απαντήσουν 

σε πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις μας. 

Άλλωστε αυτό δεν έκαναν και στο πα-

ρελθόν; Δίδασκαν χωρίς να περιμένουν 

ανταμοιβή.

Την πρώτη συνέντευξη αυτής της 

σειράς μας την παραχώρησε ένας από 

τους μεγαλύτερους φιλοσόφους της 

αρχαίας Ελ-

λάδας, που 

υπήρξε κάποτε 

Ιεροφάντης των Μυ-

στηρίων, ιδρυτής της 

φημισμένης Ακαδημίας 

και μαθητής του μεγάλου 

Σωκράτη. Ένας μαθητής που 

μέσα από τα δικά του  γραπτά τοποθέτη-

σε το δάσκαλό του στο υψηλότερο βά-

θρο της Ιστορίας. 

Βρίσκεται ήδη κοντά μας. Για να σας 

δώσουμε μια εικόνα του, έχει στο μέτω-

πο τους χαρακτηριστικούς βοστρύχους, 

φορά έναν χιτώνα της εποχής του κι από 

πάνω το ιμάτιο που τον προστατεύει 

από το κρύο και στα πόδια έχει δεμένα τα 

δερμάτινα σανδάλια του.

Κυρίες και κύριοι, ο Πλάτων…

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ

Δάσκαλε, σήμερα ζούμε σε μια πολύ 

διαφορετική εποχή από τη δική σας, 

ζούμε στην κοινωνία της γρήγορης πλη-

ροφόρησης και εικόνας. Η πληροφορία 

θεωρείται πολύ πιο σημαντική από τη 

γνώση. Ποια είναι η άποψή σας για αυτό 

το θέμα; 

«Από το να μη γνωρίζει κανείς κάτι 

κι όμως να νομίζει ότι το γνωρίζει, προ-

έρχονται σχεδόν όλα τα σφάλματα της 

διάνοιάς μας».

Σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ι ς  μ ε  ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά  σ η μ α ν τ ι κ ά  ά τ ο μ α :  Π λ ά τ ω ν
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Οι άνθρωποι σήμερα νομίζουν ότι 

ξέρουν, επειδή  μπορούν να αναπαρά-

γουν φήμες και πληροφορίες. Αυτό δίνει 

συνήθως μια αίσθηση γνώσης.

«Εκείνος ο οποίος νομίζει ότι είναι 

σοφός, ποτέ δεν δέχεται να μάθει τίποτα, 

από όσα γνωρίζει με δεινότητα ».

Ναι αλλά το μοντέλο του σύγχρονου 

ανθρώπου είναι να θεωρεί πιο σημαντι-

κή την ανάπτυξη ενός τέλειου σώματος 

παρά την αναζήτηση της αλήθειας.

«Οι θεοί φιλοτέχνησαν γύρω από 

την αθάνατη αρχή της ψυχής το θνητό 

σώμα και της το έδωσαν ολόκληρο να 

το χρησιμοποιήσει ως όχημα. Τη φύση 

ολόκληρου του σώματος, ώστε να ζει 

και να κινείται, τι άλλο νομίζεις εσύ ότι τη 

συγκρατεί και την κατευθύνει παρά η ίδια 

η ψυχή;»

Ναι, λογικό ακούγεται.

«Oι θεοί μιμούμενοι το κυκλικό σχήμα 

του σύμπαντος έκλεισαν τις δύο θείες 

περιφορές μέσα στο σφαιροειδές σώμα, 

αυτό ακριβώς που τώρα ονομάζουμε κε-

φάλι, το οποίο είναι το θεϊκότερο μέρος 

του σώματος και δεσπόζει σε όλα όσα 

είναι μέσα μας. Συνέδεσαν οι θεοί το κε-

φάλι με το σώμα, για να γίνει ο υπηρέτης 

του και κανόνισαν να μετέχει η κεφαλή σε 

όλες τις κινήσεις του. Της έδωσαν λοιπόν 

το σώμα ως όχημα».

Κι έτσι να είναι, δεν θεωρείται σημα-

ντικό να έχει κανείς ένα καλό όχημα;

«Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι το γερό 

και καλό σώμα που με την αξία του κά-

νει καλά και την ψυχή, αλλά πιστεύω το 

αντίθετο. Η καλή ψυχή είναι που με την 

αρετή της κάνει και το σώμα όσο γίνεται 

πιο καλό».

Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω την 

άποψή σας για τα γεγονότα που συ-

γκλονίζουν τα τελευταία χρόνια τον 

κόσμο. Βλέπουμε πολλές καταστροφές 

από σεισμούς και πλημμύρες όπως το 

φαινόμενο τσουνάμι. Πολλοί πιστεύουν 

μάλιστα ότι έρχεται το τέλος του κό-

σμου.

«Πολλές φορές έχει καταστραφεί το 

γένος των ανθρώπων από κατακλυ-

σμούς, από αρρώστιες και από άλλα 

πολλά, μετά από τα οποία δεν απέμεινε 

παρά ελάχιστος αριθμός από το γένος 

των ανθρώπων».

Ναι, όμως δεν μπορεί να πρόκειται 

τώρα για μια ολική καταστροφή, ένα  τέ-

λος για την ύπαρξη;

«Η ψυχή του ανθρώπου είναι αθά-

νατη και άλλοτε τελειώνει, και λέμε ότι ο 

άνθρωπος πέθανε, και άλλοτε γεννάται, 

ποτέ όμως δεν χάνεται. Υπάρχουν δύο 

γεννήσεις, οι οποίες οδηγούν από τη 

ζωή στο θάνατο κι από το θάνατο στη 

ζωή. Η μια λοιπόν δεν φαίνεται καθαρά 

ότι είναι η γέννηση του θανάτου; »

Μοιάζει με αυτό που στην ανατολή 

ονομάζουν μετενσάρκωση; 

«Οι ψυχές υπάρχουν στον Άδη αφού 

φτάσουν εκεί από τη γη και μετά πάλι έρ-

χονται προς τα εδώ. Οι ζώντες γίνονται 

πάλι από τους αποθανόντες . Υπάρχουν 

επομένως οι ψυχές και πρότερα, πριν 

λάβουν την μορφή των ανθρώπων, χω-

ρίς τα σώματα αλλά με τη δύναμη της 

γνώσης.»

Και ποια ανάγκη τις κάνει να μπαί-

νουν τακτικά σε σώμα;

«Δεσμεύονται, καθώς είναι εύλογο, 

σε σώμα, ανάλογα με τις επιθυμίες τους 

και τον προηγούμενο τρόπο ζωής τους. 

Έτσι έχουν ξανά σώμα, με ήθη ανάλογα 

με εκείνα που επεδίωκαν στην προηγού-

μενη ζωή τους».

Και ποιο το νόημα όλης αυτής της 

επίπονης διαδικασίας των συνεχόμενων 

γεννήσεων και θανάτων της ψυχής;

«Αλλάζοντας συνεχώς μορφές θα 

απαλλαγεί από τα βάσανά του, μόνο 

όταν φτάσει στην πρώτη και πιο άριστη 

μορφή, αφού όμως πρώτα θα έχει νική-

σει διά του λόγου του όλο τον ενοχλητικό 

όγκο από φωτιά, αέρα, νερό και γη, που 

προσκολλήθηκαν από την πρώτη του 

γέννηση και είναι θορυβώδη και παρά-

λογα».

Δηλαδή αν κατάλαβα καλά δάσκα-

λε, όλη αυτή η διαδικασία γίνεται, για να 

μάθει και να γνωρίσει η ψυχή μέσα από 

τα στοιχεία της ύλης με τα οποία ταυτί-

ζεται ότι η αληθινή της υπόσταση είναι 

θεϊκή κι όχι υλική. Κι όταν αρχίζει να 

αντιλαμβάνεται και να συνειδητοποιεί το 

γεγονός αυτό, τότε συντελείται σταδιακά 

αυτή η αλλαγή;

«Η ψυχή του φιλοσόφου απαλλαγμέ-

νη από τις λύπες και τις ηδονές, πειθαρ-

χώντας στην καθαρή διάνοια της ψυχής 

και απασχολούμενη συνεχώς με το αλη-

θινό και το θείο, παρατηρεί αυτά που 

υπερβαίνουν τη συνηθισμένη αντίληψη, 

καθώς τρέφεται από αυτά, και συμπε-

ραίνει ότι πρέπει να ζει και μετά το (σαρκι-

κό) θάνατο. Έτσι πλησιάζει  το συγγενικό 

και  όμοιο με αυτήν (θείο), απαλλαγμένη 

πλέον από τα ανθρώπινα κακά».

Πώς θα μπορούσαμε να διακρίνου-

με μια τέτοια εξελιγμένη  ψυχή σήμερα;

«Λαχταρά στο σύνολό της μόνο τα 

θεία πράγματα».

Ποια γενική συμβουλή θα  δίνατε σε 

όποιον  θέλει  να γνωρίσει την αλήθεια;

«Τα μεγαλύτερα και πολυτιμότερα 

όντα (στο σύμπαν) δεν έχουν καμία ει-

κόνα (μορφή) για να μπορούν οι άν-

θρωποι να έχουν σαφή γνώση για αυτά 

και την οποία εικόνα θα μπορούσε να 

την δείξει όποιος ήθελε να ικανοποιήσει 

την ψυχή κάποιου που ρωτάει, και που 

θα μπορούσε να προσαρμόσει την ει-

κόνα σε μια από τις αισθήσεις του, για 

να ικανοποιήσει την περιέργεια του. Για 

αυτό λοιπόν, πρέπει να ασκηθεί κανείς 

για να δώσει και να δεχτεί εξήγηση για 
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κάποιο πράγμα. Γιατί τα ανώτερα όντα, 

τα οποία είναι ωραιότατα και μέγιστα, 

μόνο με τη λογική έρευνα και με τίποτα 

άλλο μπορούν να φανούν με σαφήνεια. 

Σε αυτά δε τα όντα αποβλέπει όλη η πα-

ρούσα συζήτησή μας».

Πριν κλείσουμε αυτήν τη συνέντευξη, 

πείτε μας κάτι το οποίο θεωρείται πολύ 

σημαντικό και που πρέπει συνεχώς να 

το έχουμε στο νου μας. 

«Η αλήθεια έρχεται επικεφαλής όλων 

των αγαθών για τους θεούς και όλων 

των αγαθών τους ανθρώπους».

Σας ευχαριστώ δάσκαλε, για την 

συνέντευξη που παραχωρήσατε απο-

κλειστικά για το περιοδικό μας, ξέρετε 

τελευταία σπανίζουν οι δηλώσεις σημα-

ντικών ανθρώπων. 

Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι ήταν 

τα λόγια του μεγάλου σοφού, ο οποί-

ος ερχόμενος από ένα τόσο μακρινό 

παρελθόν μας λέει ότι εξελισσόμαστε  

μέσα από τις δυσκολίες, ότι τόσο οι λύ-

πες όσο και οι ηδονές κρατούν την ψυχή 

μας φυλακισμένη. Μόνο όταν αυτή κα-

ταφέρει να πειθαρχήσει αυτό το κομμάτι 

της ύπαρξής της μέσα από την έρευνα 

για την αλήθεια, θα καταφέρει να έρθει 

σε επαφή με το αθάνατο στοιχείο της και 

θα απαλλαγεί από τα ανθρώπινα προ-

βλήματα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όλα τα αποσπάσματα είναι από το βιβλίο «Η Μυ-

στική Διδασκαλία του Πλάτωνα», Σάββας Παττα-

κός, Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη, 1998
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Το Ινστιτούτο «Ερμής», ή αλλιώς «Ινστιτούτο των 

Επιστημών του Ανθρώπου», ιδρύθηκε με σκοπό να 

προάγει την έρευνα των νόμων που κυβερνούν και 

απαρτίζουν τον άνθρωπο ως ενεργό μικρόκοσμο 

και τη σχέση του με τους νόμους του μακρόκοσμου 

και επιπλέον με τις αρχές της παγκόσμιας επικοινω-

νίας.

Η δράση του Ινστιτούτου εμπνέεται από τις ιδιό-

τητες του Ερμή ως αγγελιοφόρου των θεών και ως 

του μεσολαβητή που διασχίζει τα σύνορα επικοινω-

νίας των όντων, τα σύνορα μεταξύ των κόσμων και 

των διαφορών που τους χωρίζουν, ώστε να ενώνει 

αρμονικά τα αντίθετα.

Η πρόκληση στις αρχές του 21ου αιώνα, που 

είναι πέρασμα ανάμεσα στους αρχαίους χρόνους 

και τους νέους χρόνους, όπου το νέο συναντάται 

με το αρχαϊκό, ή μάλλον το αρχαϊκό γίνεται σύγχρο-

νο, είναι να ξαναβρούμε το ρόλο του Ερμή ως διά-

μεσου προς τη σοφία, ως μύστη. 

Βρισκόμαστε σε μια εποχή στην οποία ο αρι-

στοτελικός φιλοσοφικός τρόπος σκέψης, κληρονο-

μιά του κλασικού κόσμου και της ορθολογιστικής 

επιστήμης, έχει ξεπεραστεί. Φαίνεται αναγκαία μια 

νέα «επιστροφή του Ερμή», που θα είναι η επιστρο-

φή της αιώνιας αρχαϊκής πνευματικότητας, γονιμο-

ποιημένης από το νέο πνεύμα της επιστήμης, που 

πρέπει να γίνει πιο ολιστικό και χωρίς δυισμούς. 

Αυτό προϋποθέτει να μάθουμε να ερευνούμε 

σε βάθος και όχι απλά να κάνουμε συλλογή γνώ-

σεων. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας παρου-

σιάζονται σε αυτή τη σελίδα νέα και ανακαλύψεις 

από όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης 

γνώσης.

http://hermeticnews.blogspot.com

ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΤΟΥ ΕΡΜΗ
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ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 
ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

Μ ε βάση νέες τεχνικές χρο-

νολόγησης πετρωμάτων 

όπως o οψιδιανός, επιστή-

μονες -μεταξύ των οποίων και Έλληνες- 

ανακάλυψαν πως οι προϊστορικοί άν-

θρωποι μπορεί να ταξίδεψαν στο Αιγαίο 

πριν από 15.000 χρόνια.

Ο οψιδιανός είναι ένα ηφαιστειακό 

πέτρωμα με υαλώδη μορφή, που εξαιτί-

ας της σύστασης και της ανθεκτικότητάς 

του χρησιμοποιήθηκε από τα τέλη της 

Ανώτερης Παλαιολιθικής Περιόδου (πριν 

από 35.000 έως 11.000 χρόνια) για την 

κατασκευή εργαλείων και όπλων.

«Ο οψιδιανός ήταν ένα πολύτιμο πέ-

τρωμα που βρίσκεται μόνο στη Μήλο, με 

λίγα κοιτάσματα στην Αντίπαρο και στο 

Γυαλί (νησάκι μεταξύ Νισύρου και Κω). 

Από εκεί και μέσω του εμπορίου διαδό-

θηκε σε όλο το Αιγαίο, καθώς και στην 

ηπειρωτική χώρα», εξηγεί ο κ. Νικόλαος 

Λάσκαρης από το Πανεπιστήμιο του 

Αιγαίου στο διαδικτυακό περιοδικό Past 

Horizons. Έτσι οι άνθρωποι, πριν από 

την Εποχή του Χαλκού, όταν ήθελαν να 

αποκτήσουν αιχμηρά εργαλεία και όπλα 

υποχρεώνονταν να ταξιδέψουν με πλοίο 

μέχρι τη Μήλο.

Ενδείξεις για ταξίδια στη Μήλο από 

την παλαιολιθική εποχή έχουν βρεθεί στο 

σπήλαιο Φράγχθι του νομού Αργολίδας, 

μια από τις σημαντικότερες προϊστο-

ρικές θέσεις στην Ελλάδα. Το σπήλαιο 

κατοικήθηκε σίγουρα από τον Homo 

sapiens (30000 π. Χ.), πιθανόν και από 

τον άνθρωπο του Νεάντερταλ (40000 

π. Χ.), ενώ υπάρχουν ενδείξεις συνεχούς 

κατοίκησης μέχρι 

το 3000 π.Χ., καθι-

στώντας το έναν 

από τους μακρο-

βιότερους τόπους 

συνεχούς ανθρώ-

πινης παρουσίας. 

Στο εσωτερικό του 

βρέθηκαν μοναδικά 

ευρήματα, όπως 

ένας ανθρώπινος 

σκελετός, ηλικίας 

10.000 - 8.000 ετών, 

πήλινα θραύσματα, 

ειδώλια, αγαλματίδια, χάντρες, κατεργα-

σμένα όστρακα και οψιδιανός της παλαι-

ολιθικής εποχής. Η τελευταία ανακάλυψη 

έφερε τα πάνω κάτω στην αντίληψη για 

τις θαλάσσιες μεταφορές, καθώς γεω-

χημικές έρευνες έδειξαν ότι πρόκειται για 

οψιδιανό που προήλθε από τη Μήλο, 80 

μίλια μακριά από το σπήλαιο.

«Επρόκειτο για ναυτικούς που πέρ-

ναγαν από το ένα νησί του Αιγαίου στο 

άλλο, φτάνοντας μέχρι τη Μικρά Ασία 

και την ελληνική ενδοχώρα», αναφέρει 

ο κ. Λάσκαρης, ο οποίος μαζί με τους 

συνεργάτες του δημοσιεύουν σχετικό 

άρθρο στο «Journal of Archaeological 

Science», στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2011.

Ο Έλληνας επιστήμονας και οι συ-

νεργάτες του χρησιμοποίησαν μαζί με 

την παραδοσιακή μέθοδο που λέγεται 

χρονολόγηση της υδάτωσης του οψιδια-

νού (obsidian hydration dating, OHD), 

μια νέα τεχνική, τη φασματομετρία δευ-

τερογενούς μάζας ιόντων της διαποτι-

σμένης επιφάνειας (secondary ion mass 

spectrometry of surface saturation, 

SIMS-SS), η οποία τους επιτρέπει να υπο-

λογίσουν την ποσότητα του νερού που 

εισχωρεί στο πέτρωμα.

Με τη νέα μέθοδο, ο κ. Λάσκαρης 

και οι συνεργάτες του απέδειξαν ότι 

αντικείμενα από οψιδιανό της Μήλου 

κατασκευάστηκαν στην ενδοχώρα πολύ 

νωρίτερα από ό,τι αρχικά θεωρείτο. Με 

άλλα λόγια, οι προϊστορικοί άνθρωποι 

πραγματοποίησαν θαλάσσια ταξίδια 

στα νησιά -με άγνωστους μέχρι σήμερα 

τύπους πλοίων- από πολύ νωρίς.

Πηγή: http://www.enet.gr/?i=news.el.episthmh-

texnologia&id=305144
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εκδρομές

ομιλίες

διαλέξεις

αρχαιολογική έρευνα

οικολογική δράση

επιστημονική έρευνα

φιλανθρωπική δράση

εκπαιδευτικά σεμινάρια

εκδόσεις βιβλίων

φιλοσοφικά σεμινάρια

δημοσιεύσεις

φιλοσοφικές συναντήσεις

πολιτιστικές ημερίδες

κινηματογραφικά αφιερώματα

μουσικά αφιερώματα

καλλιτεχνικές εκθέσεις

εθελοντισμός

γιατί

η  φιλοσοφία είναι τρόπος 

ζωής... 

και εμείς...

δεν καθόμαστε στα αυγά μας

έρευνα, δράση + δραστηριότητες
του τριμήνου που πέρασε

Την Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου, μέλη της Ν.Α Εγνατίας πραγματοποίησαν επίσκε-

ψη στο «Ελληνικό Παιδικό χωριό» στο Φίλυρο. Στο πλαίσιο της κοινωνικής προ-

σφοράς, παρέδωσαν είδη και προϊόντα άμεσης ανάγκης, στηρίζοντας με αυτή 

την προσπάθεια τα παιδιά που φιλοξενούνται στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό.

στήριξη στο ελληνικό παιδικό χωριό
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δράση + δραστηριότητες
του τριμήνου που πέρασε

2 εθελοντισμός και διά βίου Μάθηση

Η Νέα Ακρόπολη Αθήνας συμμετείχε στη εκδήλωση για τον Εθελοντισμό και 

τη διά βίου Μάθηση, που οργάνωσε  το ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η Εθνική 

Μονάδα του Προγράμματος Διά Βίου Μάθηση και η Γενική Γραμματεία Νέας 

Γενιάς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην «Τεχνόπολη» του Δήμου Αθηναίων και 

δόθηκε η ευκαιρία τόσο στους εθελοντές όσο και στις εθελοντικές οργανώσεις 

να αναδείξουν τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς.

3 προσφορά ρούχων και τροφίμων σε πρόσφυγες

Στα τέλη του Δεκέμβρη επισκεφθήκαμε τον ξενώνα προσφύγων της Μ.Κ.Ο 

ΑΡΣΙΣ στην Αθήνα, προσφέροντας δωρεά ρούχων και τροφίμων, που είχαν  μα-

ζέψει τα μέλη και οι φίλοι της Νέας Ακρόπολης Ζωγράφου. 

4 paintball στον Βαρδάρη

Οι εκδρομές στη φύση είναι ένας τρόπος για να αποδράσουμε από την κα-

θημερινότητα και να μπορέσουμε να ανανεωθούμε ερχόμενοι πιο κοντά σε αυ-

τήν. ¨Έτσι πραγματοποιήθηκε από την ομάδα αντρών του Βαρδάρη Θεσσαλονί-

κης εκδρομή για  paintball. Η δράση σε συνδυασμό με τη «μάχη» ανέβασαν την 

αδρεναλίνη.

Κοντά στο Χειμερινό Ηλιοστάσιο, την πιο μεγάλη νύχτα του έτους, μαζευ-

τήκαμε για να στολίσουμε το δέντρο μας δίνοντας φως στο σκοτάδι και φυτεύ-

οντας την ελπίδα ότι ο νέος χρόνος που θα έρθει, θα είναι πιο καλός και πιο 

ευνοϊκός. Έτσι τα μέλη και οι φίλοι της Νέας Ακρόπολης Λαμίας, συμμετείχαν 

αυτήν τη βραδιά στολίζοντας και τραγουδώντας.

5 χριστούγεννα στη Λαμία
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Κείμενο: Θεοδώρα Μαρτζούκου

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ
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Ποιό είναι το αντικείμενο που αν 

το κοιτάξουμε βλέπουμε τον 

εαυτό μας ενώ κοιτάζουμε εκεί-

νο;», ρωτάει ο Σωκράτης τον Αλκιβιάδη, 

που λύνει χωρίς δυσκολία το αίνιγμα : 

«Είναι φανερό Σωκράτη, πως είναι ο κα-

θρέφτης ή κάτι σχετικό». «Είναι αδύνατον 

να δεις τον εαυτό σου χωρίς καθρέφτη», 

αναφέρει ο Αριστοτέλης και για τον Σε-

νέκα είναι αυτονόητο ότι αυτός είναι ο 

σκοπός του συγκεκριμένου εργαλείου: 

«οι καθρέφτες εφευρέθηκαν για να γνω-

ρίσει ο άνθρωπος τον εαυτό του» και συ-

νεχίζει λέγοντας πως αρχικά υπήρχαν οι 

φυσικοί καθρέφτες, μια πηγή ή μια λεία 

πέτρα, αργότερα τα μέταλλα. «Ο ένας 

κοιτάχτηκε σε κύπελλο, ο άλλος στο χαλ-

κό και τελικά κατασκεύασαν ένα ειδικό 

κυκλικό αντικείμενο». Για να δούμε τον 

εαυτό μας, είναι ανάγκη να περάσουμε 

από κάτι άλλο, από υποκείμενο που εί-

μαστε αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας 

ως αντικείμενο, ή ως άλλο, που είναι το 

είδωλο μας στον καθρέφτη. Αυτή η σύγ-

χυση του εαυτού με τον άλλο είναι ένα 

από τα πολλαπλά παιγνίδια των αντιθέ-

σεων, που καθιστούν τον καθρέφτη πε-

δίο συνάντησης των αντιθέτων.

Και επειδή οι λέξεις είναι αποκαλυπτι-

κές, στα ελληνικά κείμενα εμφανίζεται με 

τις λέξεις «έσοπτρον» (στον Πίνδαρο και 

στον Πλούταρχο) «ένοπτρον» (στις τρα-

γωδίες του Ευριπίδη) και «κάτοπτρον», 

που ως λέξη εμφανίζεται για πρώτη 

φορά στον Αισχύλο και είναι λέξεις που 

σημαίνουν ταυτόχρονα και την αντανα-

κλαστική ιδιότητα του νερού. Βασικό υλι-

κό του καθρέφτη είναι ο χαλκός, ο οποί-

ος αναμειγνύεται με διάφορα μέταλλα, 

ανάλογα με τις περιόδους. Τα αργυρά ή 

χρυσά κάτοπτρα -όπως εκείνο της Ωραί-

ας Ελένης- πρέπει να ήταν αρκετά σπά-

νια και τα γυάλινα -τα οποία επισημαίνει 

ο Πλίνιος- δεν εμφανίζονται πριν από τις 

αρχές της Ρωμαικής Αυτοκρατορίας. 

Στην Ελλάδα μας είναι γνωστοί 3 τύποι 

κατόπτρων: τα κάτοπτρα με λαβή (από 

μέταλλο, ελεφαντόδοντο ή ξύλο), τα κά-

τοπτρα με βάση (για να χρησιμοποιείται 

ακουμπισμένος), και τα κάτοπτρα σε κι-

βωτιόσχημη θήκη, οι γνωστές μας «πυξί-

δες» που βλέπουμε στα μουσεία.

«Καθρέφτη-καθρεφτάκι μου, που 

κρέμεσαι στον τοίχο...»

Όταν έρχονται οι νύχτες ένας γιγά-

ντιος φυσικός καθρέφτης με φιλντισένιο 

χρώμα, η Σελήνη, ταξιδεύει στον ουρανό. 

Αλλά και όλες οι υδάτινες επιφάνειες στη 

γη, από τα ρυάκια ως τους ωκεανούς, 

«γνωρίζουν» καλά αυτό το αρχέγονο 

«μυστικό» του αντικατοπτρισμού. 

Όταν οι άνθρωποι επινόησαν τους 

καθρέφτες, δεν έκαναν τίποτα περισσότε-

ρο από το να μιμηθούν τη φύση. Ωστόσο 

αυτό που γοήτευσε και κέντρισε περισσό-

τερο την περιέργεια τους, ήταν το γεγο-

νός του ότι πίσω από τις επιφάνειες που 

λειτουργούν ως κάτοπτρα, υπάρχουν 

«κρυμμένοι» ολόκληροι κόσμοι. Όπως 

συμβαίνει κάτω από τις θάλασσες, όπου 

απλώνεται ένα σύμπαν πλασμάτων και 

ενεργειών που το μάτι αδυνατεί να συλ-

λάβει, έτσι και πολύ πιο πέρα από το είδω-

λο που διαγράφεται στη λεία πρόσοψη 

του καθρέφτη άλλοι «κόσμοι» περιμένουν 

να τους γνωρίσουμε. 

Στο παραμύθι της Χιονάτης ο κα-

θρέφτης ενημερώνει την κακιά μητριά 

ποια είναι η ομορφότερη γυναίκα του 

κόσμου και στο παραμύθι με την Ωραία 

και το τέρας το νέο κορίτσι -που βρίσκεται 

αναγκαστικά κοντά στον τερατικά μετα-

μορφωμένο ήρωα ως μνηστή του- πλη-

ροφορείται μέσα από έναν μαγικό καθρέ-

φτη πως ο πατέρας της είναι άρρωστος 

και παίρνει άδεια να πάει να τον δει. 

Στη «Βασίλισσα του Χιονιού» οτιδήπο-

τε καθρεφτιζόταν στο μαγικό καθρέφτη 

παραμορφωνόταν και γινόταν άσχημο 

και αποκρουστικό. Το πιο υπέροχο το-

πίο, ο ομορφότερος άνθρωπος μέσα 

από αυτόν έδειχναν φρικτά και αποκρου-

στικά. Ο καθρέφτης αυτός έπεσε στη γη 

έσπασε σε μύρια κομμάτια, μικρά σαν 

κόκκοι άμμου που μπήκαν στις καρδιές 

των ανθρώπων. Έτσι οι άνθρωποι ακό-

μα και σήμερα βλέπουν μόνο ασχήμια 

και κακία γύρω τους.

Στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών 

υπάρχει ακόμα ένας μαγικός καθρέφτης, 

ο καθρέφτης της Γκαλάντριελ, στην 

ουσία νερό, μέσα στο οποίο καθρεφτί-

ζονται διάφορα πράγματα που κανείς 
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δεν μπορεί να προβλέψει. Η Γκαλάντριελ 

επιτρέπει στο Φρόντο και το Σαμ να κοι-

τάξουν μέσα και αυτά που βλέπουν μάλ-

λον έρχονται να τους προβληματίσουν 

για το μέλλον της πορείας τους και να 

τους βοηθήσουν να πάρουν τη σω-

στή απόφαση. 

Στην ελληνική μυθολογία ο 

Περσέας σκότωσε τη Μέδου-

σα κρατώντας έναν καθρέ-

φτη που του είχε δώσει η 

θεά Αθηνά, ώστε να μη δει 

απευθείας τη μορφή της 

Μέδουσας και πετρώσει.

Σαν καθρέφτης λει-

τουργεί το περίφημο πορ-

τρέτο του Ντόριαν Γκρέι 

στο ομώνυμο μυθιστόρη-

μα. Ο ήρωας έχει σταματήσει 

να γερνάει και αντί γι’ αυτόν 

γερνάει το πορτρέτο του. Και 

όχι μόνο γερνάει, αλλά και αποτυ-

πώνει όλη τη διαφθορά στα χαρακτη-

ριστικά της φυσιογνωμίας του ήρωα. 

Πύλη για άλλες διαστάσεις

Η στιλπνή τους επιφάνεια και η δυ-

νατότητά τους να αντανακλούν το «εί-

δωλο» μορφών και αντικειμένων, έχουν 

προσδώσει στους καθρέφτες έναν πα-

νάρχαιο μυστηριακό ρόλο. Πίσω από 

τους αντικατοπτρισμούς τους κυριαρχεί 

μια αντίθετη πολικότητα, που μπορεί να 

οδηγήσει σε αόρατους κόσμους που δεν 

διέπονται από τους νόμους της ύλης και 

μόνο «ενεργειακά» μπορούν οι ανθρώ-

πινες αισθήσεις να γνωρίσουν. Ένας 

από αυτούς είναι εκείνος των νεκρών. 

Και αυτό γιατί η «υπέρβαση» που επιτυγ-

χάνουν τα κάτοπτρα συνιστά «πύλη» για 

πεδία που δεν βρίσκονται στα όρια των 

γνωστών διαστάσεων του χώρου και 

του χρόνου. Ο καθρέφτης είναι μια πόρ-

τα για την θέαση αυτού του «άλλου κό-

σμου», που βρίσκεται πέρα από την κα-

θημερινή πραγματικότητα που βιώνουμε 

και αντιλαμβανόμαστε με τον «νορμάλ» 

εαυτό μας. Έναν καθρέφτη χρησιμοποί-

ησε και ο Καστανέντα ακολουθώντας τις 

οδηγίες του Δον Χουάν, για να έρθει σε 

επαφή με έναν «σύμμαχο», ένα ανόργα-

νο ον από την «άλλη πλευρά». 

 Οι μαγικοί καθρέφτες της Κίνας

Οι μαγικοί καθρέφτες της Κίνας θεω-

ρούνται από τα πιό περίεργα αντικείμενα 

που υπάρχουν στον κόσμο. Στο πίσω 

μέρος αυτών των καθρεφτών υπήρχαν 

εικόνες ή ιδεογράμματα από ορείχαλ-

κο, ενώ η μπρός όψη -που λειτουργεί 

ως καθρέφτης- είναι από γυαλισμένο 

μπρούντζο και είναι κυρτή. Όταν ένας 

τέτοιος καθρέφτης εκτεθεί στο φως 

του ήλιου, η μπροστινή πλευρά 

που δείχνει το είδωλο, φαίνεται 

να είναι διαφανής και επιτρέ-

πει όλες οι εικόνες και τα 

ιδεογράμματα της πίσω 

πλευράς να περνούν 

από μέσα του και να 

προβάλλονται στην 

μπροστινή πλευρά. 

Αυτό είναι ένα μυστή-

ριο, διότι πώς μπορεί 

ο συμπαγής μπρού-

ντζος να γίνεται διαφα-

νής; Αυτή η μεταλλουργι-

κή επεξεργασία εξηγήθηκε 

επιστημονικά στη Δύση το 

1922, παρόλο που οι Κινέζοι 

κατασκευάζουν αυτούς τους κα-

θρέφτες κρατώντας μυστική την τεχνική 

τους για 1.600 χρόνια. 

Προλήψεις και Δεισιδαιμονίες για τον 

καθρέφτη

Αν σπάσει ο καθρέφτης είναι μεγάλη 

γρουσουζιά, κυρίως για αυτούς που τα-

ξιδεύουν. Το κακό δεν θα είναι όμως με-

γάλο, εάν τα πιό πολλά κομμάτια πέσουν 

προς τα αριστερά. Κάθε κομμάτι που θα 

πέσει δεξιά σημαίνει και έτος χωρίς καμ-

μία χαρά. Το κακό θα είναι μεγάλο εάν τα 

πιό πολλά κομμάτια θα πέσουν δεξιά.

Στην Τήνο πιστεύουν πως είναι κακό 

να βλέπεις μεσάνυχτα στον καθρέφτη.

Όταν σε κάποιον που κρατά τον 

καθρέφτη με το δεξί του χέρι, εκείνη την 
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στιγμή, τυχαία του ευχηθούν, η ευχή θα 

πιάσει και δεν θα πιάσει αν τον κράτα με 

το αριστερό.

Δύο πυθαγόρεια αποφθέγματα μι-

λάνε για τους κινδύνους του καθρέφτη: 

«Μην κοιτάζεσαι σε καθρέφτη που βρί-

σκεται κοντά σε λύχνο (παρά λύχνο μη 

εσοπτρίζου), λέει το ένα. Η άλλη απαγό-

ρευση αναφέρεται σε υπαίθριο χώρο και 

είναι περισσότερο κατηγορηματική «δεν 

πρέπει να κοιτάξουμε το πρόσωπό μας, 

ούτε να το πλένουμε στα νερά του πο-

ταμού».

Ο καθρέφτης μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί ως όπλο ενάντια σε κατευθυνόμενη 

ενέργεια και αντανακλά το φως. Το φως 

είναι ενέργεια, επομένως αντανακλά και 

την ενέργεια, την αντανακλά συγκεντρω-

μένη, χωρίς να τη διαθλά ή να την διαχέει. 

Μπορεί λοιπόν να την στείλει πίσω στον 

«πομπό» με την ίδια δύναμη. Είναι και ηλι-

ακό και σεληνιακό σύμβολο έχει μαγικές 

ιδιότητες και αποτελεί την πύλη για το 

ανάστροφο βασίλειο. Κρεμασμένος με 

τη λεία επιφάνεια προς τα κάτω σε ναό 

ή τάφο αποτελεί έναν «άξονα φωτός», το 

δρόμο της ανόδου της ψυχής.

Φιλόσοφοι, ποιητές, ιστορικοί, φυ-

σικοί, διανοούμενοι και καλλιτέχνες 

δεν έπαψαν να ερευνούν τις 

ιδιότητες του, να περιγρά-

φουν τις συνέπειες του, 

να αποκωδικοποιούν τη 

λειτουργία και τους μη-

χανισμούς του. Αντικεί-

μενο που προσφέρει 

τρόπους προσέγγι-

σης των κόσμων του 

αόρατου, αποτελεί την 

αντανάκλαση της υπερφυσικής και θεί-

ας νόησης, την υπέρτατη νόηση που 

αντανακλάται στον ήλιο, στη σελήνη και 

στα άστρα. Είναι ένα όργανο ικανό να 

συσσωρεύσει ή να αποφορτίσει, κατά 

βούληση του χειριστή, την όποια επιρροή 

του δώσουμε. Ο καθρέφτης προσελκύει, 

μαγεύει και αιχμαλωτίζει. Μπορεί να σου 

δείξει ποιός είσαι στα αλήθεια, αλλά και 

ό,τι δεν θέλεις να δείς.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Λεξικό των συμβόλων, Τζ. Κούπερ, Πύρινος κό-

σμος, Αθήνα 1992.

• Τα μαγικά φυλαχτά και χαϊμαλιά & ο μαγικός κα-

θρέφτης, Deborah Lippman-Paulcolin, «Δίδυμοι» 

Αθηναι.

• Εγκυκλοπαίδεια, Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννι-

κα, τόμος 15ος, Πάπυρος.

• Εγκυκλοπαίδεια μυστικιστικών και παραφυσι-

κών εμπειριών, Harper’s-Anubis

• Physics for scientists & engineers R.A Serway, 

Λ.Κ. Ρεσβάνης, Αθήνα, Σ. Αθανασόπουλος - Σ. 

Παπαδάμης, c1990.

• Χρυσός Κλώνος, Τόμος Β, sir James George 

Frazer, εκδόσεις ΕΚΑΤΗ

• Στο Μάτι του Καθρέφτη, Φρανσουάζ Φροντιζί-

Νρυκρού και Ζαν-Πιερ Βερνάν, εκδόσεις ΟΛΚΟΣ 

2001.

• Η Ιδιοφυής Κίνα, Robert Temple, εκδόσεις Κα-

σταλία, 2007.



Α π ρ ί λ ι ο ς  -  Μ ά ι ο ς  -  Ι ο ύ ν ι ο ς  2 0 1 232

Κείμενο: Νέση Ελένη

ΣΑΠΦΩ 
Η ΔΕΚΑΤΗ ΜΟΥΣΑ
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Τέτοιο πλάσμα ευαίσθητο και θαρ-

ρετό συνάμα δεν μας παρουσιάζει 

συχνά η ζωή. Ένα μικροκαμωμένο 

βαθυμελάχροινο κορίτσι, ένα «μαυρο-

τσούκαλο» όπως θα λέγαμε σήμερα, 

που ωστόσο έδειξε ότι είναι σε θέση να 

υποτάξει ένα τριαντάφυλλο, να ερμηνεύ-

σει ένα κύμα ή ένα αηδόνι και να πει «Σ’ 

αγαπώ», για να συγκινηθεί η υφήλιος». 

ΟΔ. ΕΛΥΤΗΣ

«Μαυρομαλλούσα Σαπφώ, αγνή, 

γλυκογελούσα…». Με λόγια μελιστά-

λαχτα ο Αλκαίος καλεί το τραγούδι της 

Μούσας της λυρικής ποίησης. Ευθύς, ο 

έρωτας αγκαλιάζει γλυκά τη λύρα της και 

η Κυρία του οίκου των Μουσών, προ-

σκαλεί τη Κύπριδα θεά στη συντροφιά 

τους: 

«Έλα μου εδώ από την Κρήτη, σε 

αυτόν τον άγιο ναό όπου βρίσκεται το 

όμορφο περιβόλι με τις μηλιές και οι 

βωμοί όπου έχει καεί θυμίαμα. Εκεί μέσα 

κελαρύζει δροσερό νερό μέσα από τα 

κλαδιά της μηλιάς κι όλος ο χώρος είναι 

ισκιωμένος με τριανταφυλλιές κι από τα 

τρεμάμενα φύλλα σταλάζει ύπνο. Εκεί 

μέσα ένα λιβάδι όπου βόσκουν άλογα, 

λουλουδίζει μ’ ανοιξιάτικά άνθη και οι 

αύρες πνέουν γλυκά… Εκεί ακριβώς η 

Κύπριδα…και σε χρυσούς κρατήρες με 

χάρη χύνουν νέκταρ που σμίγει με τη 

γιορταστική μας διάθεση».

Όλες μας οι αισθήσεις πανηγυρίζουν 

με την ποίηση της Σαπφούς. Η «δέκατη 

Μούσα», όπως την αποκάλεσε ο Πλά-

τωνας, υπήρξε δεμένη με την Αφροδίτη, 

γέφυρα με τον έρωτα, πηγή έμπνευσης 

πολλών καλλιτεχνών και σοφών εκείνης 

της εποχής αλλά και μεταγενέστερα. 

Η μεγαλύτερη μορφή της αιολικής 

ποίησης απεικονίστηκε σε πολλά έργα 

τέχνης. Στη ζωγραφική, αντιπροσωπευτι-

κότερα έχουμε τον πίνακα του Jacques-

Louis David (Σαπφώ και Φάωνας, 1809) 

και του Antoine –Jean Gros (Η Σαπφώ 

στο ακρωτήρι της Λευκάδας,1871). Στη 

γλυπτική, τα έργα του Emile Antoine 

Bourdelle, James Pardier, Emmanuel 

Villanis. Στην αγγειοπλαστική, την πα-

ράσταση από ερυθρόμορφο κρατήρα 

που βρίσκεται στο μουσείο του Μονά-

χου με τίτλο: «Σαπφώ και Αλκαίος», ενώ 

δεν μπορούμε να μείνουμε ανέκφρα-

στοι μπροστά στο αριστουργηματικό 

ψηφιδωτό που ανακαλύφθηκε σε μια 

Ρωμαϊκή έπαυλη στη Σπάρτη (τέλος του 

3ου αιών. π. Χ). Εκεί αναγνωρίζουμε την 

καλοδιατηρημένη μορφή της Σαπφούς, 

που βρίσκεται δίπλα σε παράσταση των 

Μουσών.

Αδιαμφισβήτητα, ήταν αρκετοί εκείνοι 

που περιέβαλαν με μεγάλο θαυμασμό 

την τελειότητα του έργου της. Ο Μάξιμος 

ο Τύριος (φιλόσοφος του 2ου αι. μ. Χ.), 

υπερασπιστής του έργου της, τον και-

ρό που κωμωδιογράφοι ασχολήθηκαν 

με την προσωπική της ζωή, κι όχι με την 

προσφορά της στην τέχνη, αναφέρει: 

«Η Σαπφώ, δεν ήταν μια κοινή ποιή-

τρια αλλά μια διανοούμενη με ξεχωριστή 

και δυνατή προσωπικότητα. Ήταν ο θη-

λυκός Σωκράτης, που γύρω της μάζευε 

τα αρχοντοκόριτσα της Μυτιλήνης και τα 

δίδασκε τον Ιδανικό Ανώτερο Πνευματικό 

Έρωτα προς το γυναικείο σωματικό κάλ-

λος».

Ο Σόλων είχε εκφράσει την επιθυμία 

να μην πεθάνει αν δεν κατόρθωνε να 

διδαχθεί ένα της ποίημα, ο Στράβων την 

αποκάλεσε μοναδική στον κόσμο γυναί-

κα, ο Πλάτων τη θεωρούσε σοφή, ενώ ο 

Διονύσιος ο Αλικαρνασεύς την τοποθε-

τούσε μεταξύ των δασκάλων του μελω-

δικού ύφους. 

Δίκαια κι επάξια λοιπόν θα τη βαπτί-

ζαμε ιέρεια της λυρικής ποίησης, ενώ 

πρέπει να επισημάνουμε ότι η περίοδος 

που έζησε δεν ήταν ολωσδιόλου τυχαία.

Γεννήθηκε περίπου το 630 π. Χ. στην 

Ερεσό της Λέσβου. Έζησε στην αρχαϊκή 

εποχή της Ελληνιστικής ιστορίας, εποχή 

μιας δυναμικής νέας αρχής, μιας νέας 

αυγής, όπου η κορύφωση της πολιτιστι-

κής πορείας ήρθε με τα αριστουργήμα-

τα των κλασικών χρόνων (5ος -4ος αιώ-

νας π. Χ.). Η Σαπφώ με τη λυρική ποίηση 

που ανθίζει αυτήν την περίοδο, έβαλε το 

δικό της λιθαράκι στην αναβατική πορεία 

της αρχαϊκής τέχνης. Θα λέγαμε ότι η ίδια 

υπήρξε σημαντικός σταθμός για το ταξί-

δι των αρχαϊκών χρόνων γενικότερα.

Ας σταθούμε όμως λίγο στη ζωή της, 

η οποία είναι άρρηκτα συνυφασμένη με 

το έργο της στην αρχαϊκή εποχή. 

Η Σαπφώ καταγόταν από αριστο-

κρατική οικογένεια. Πατέρας της ήταν 

ο Σκαμανδρώνυμος και μητέρα της η 

Κλεις. Είχε επίσης τρείς αδερφούς το Λά-

ριχο, το Χάραξο και τον Ευρύγιο. Λέγεται 

ότι παντρεύτηκε έναν πλούσιο ηλικιωμέ-

νο σύζυγο τον Κερκύλα από την Άνδρο, 

με τον οποίο έμεινε σύντροφός του ως 

το θάνατό του. Από τον Κερκύλα απέ-

κτησε μια κόρη την Κλείδα,για την οποία 

μιλάει με περίσσεια αγάπη στα ποιήμα-

τά της. Αναφέρεται ότι λόγω πολιτικών 

αναταραχών στο νησί, πήγε ως εξόρι-

Σ α π φ ώ :  η  δ έ κ α τ η  μ ο ύ σ α
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στη στη Σικελία όπου εκεί έμεινε κάποιο 

διάστημα περίπου από το 604 ως το 596 

π. Χ.. Αργότερα, αφού ηρέμησε κάπως η 

κατάσταση στην περιοχή, επιστρέφει στη 

Μυτιλήνη και τότε σημαίνεται η αρχή της 

σημαντικής της πορείας.

Ιδρύει τον «Οίκο εκείνων που υπηρε-

τούν τις Μούσες». Το Μουσείο της ήταν 

πνευματικό και διδακτικό κέντρο για τις 

νέες κοπέλες της αριστοκρατίας του νη-

σιού.

Μαρτυρίες που έχουμε από τα αρ-

χαϊκά χρόνια στη Λέσβο, μας λένε ότι η 

γυναίκα στη Μυτιλήνη συμμετείχε στον 

πολιτικό και κοινωνικό βίο και απολάμ-

βανε ελευθερία και δικαιώματα. Υπήρχαν 

θίασοι με μορφωτική, κοινωνική και καλ-

λιτεχνική δράση, οι οποίοι ήταν κάτω από 

τη σκέπη μιας θεάς και τη φροντίδα μιας 

μορφωμένης, ευυπόληπτης γυναίκας. 

Μία από αυτές λοιπόν τις σχολές ήταν 

και ο οίκος της Σαπφούς. Η ποιήτρια των 

αρχαϊκών χρόνων διεύθυνε μια σχολή 

μουσικής, ποίησης, ρητορικής, χορού 

και ορχηστικής κάτω από την προστα-

σία της θεάς Αφροδίτης. Υμνούσε τον 

ανώτερο έρωτα με παιδαγωγικό τρόπο, 

προωθούσε τις ιδανικές αξίες, το αρχετυ-

πικό θηλυκό πρότυπο ομορφιάς που δι-

έπεται από Αγάπη, Σοφία, Ζωή. Σε αυτόν 

τον οίκο, όπου η Σαπφώ και οι μαθήτριές 

της υπηρετούσαν την αφρογεννημένη 

με τη λατρεία και την αφοσίωσή τους, σε 

αυτήν τη σχολή είναι όπου πετυχαίνεται η 

εξύψωση από τον ανθρώπινο, στον ου-

ράνιο Έρωτα, στην εσωτερική Ομορφιά. 

Η Αφροδίτη κατά τη μυθολογία είχε 

τρία παιδιά, τον Τρόμο (Δείμο), το Φόβο 

αλλά και μια κόρη την Αρμονία. Η Σαπ-

φώ κρατούσε από το χέρι την Αρμονία. 

Η Αφροδίτη για τη Σαπφώ δεν είναι απε-

ρίσκεπτη θεά, αλλά πλάθει την αρμονία, 

αφού για εκείνη η θεά είναι σύμβολο 

σοφίας του έρωτα που φωλιάζει στην 

καρδιά κάθε γυναίκας. Η Μanuela Dunn 

Mascetti στο βιβλίο της, το «τραγού-

δι της θεάς Εύας», μας μεταφέρει πολύ 

όμορφα την έννοια του Πνευματικού 

Έρωτα και της Ουράνιας Αφροδίτης. Πιο 

συγκεκριμένα αναφέρει: 

«Ας φανταστούμε για μια στιγμή ότι 

ο Έρωτας είναι δισδιάστατος. Έχει από 

τη μια την οριζόντια διάσταση την κλει-

σμένη ανάμεσα στο χρόνο και το χώρο 

και την κάθετη διάσταση που αντιπρο-

σωπεύει το αιώνιο. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο 

ανθρώπινος έρωτας βρίσκεται σε οριζό-

ντιο επίπεδο δηλαδή δεσμεύεται από το 

χρόνο…. Όμως δεν γεμίζει την καρδιά 

που αναζητά το αιώνιο… Η Αφροδίτη 

εμφανίζεται σε κατακόρυφο επίπεδο, ο 

έρωτάς της αδέσμευτος από το χρόνο 

είναι αιώνιος και δίνει βαθιά ικανοποίη-

ση». 

Έτσι και η Σαπφώ μέσα από την ποί-

ησή της αναζητά συνεχώς το αιώνιο, 

την αθανασία. «Αθάνατη Αφροδίτη, που 

κάθεσαι σε πλουμιστό θρόνο, κόρη του 

Δία πολυμήχανη, σε παρακαλώ: δέσποι-

να, μη βασανίζεις με έγνοιες και στενο-

χώριες την καρδιά μου, αλλά έλα κοντά 

μου, αν κάποτε άλλοτε άκουσες τη φωνή 

μου από μακριά και εισάκουσες την προ-

σευχή μου…». Αναζητά τον Έρωτα, εκεί-

νον που κυοφορεί την αρετή και οδηγεί 

στην αληθινή ζωή, στην ανανέωση. Εί-

ναι το λουλούδι της νιότης, η λάμψη του 

ήλιου, η ομορφιά όπως τον χαρακτηρίζει 

με το δικό της λυρικό τρόπο σε ένα της 

ποίημα. Είναι η «Χρυσή Αφροδίτη», η «Αι-

ώνια Νιότη». Για τη Σαπφώ, ο αληθινός 

έρωτας είναι παιδαγωγικός. Είναι εκείνος 

που συνδιαλέγεται συνεχώς με το ωραίο, 

είναι συνεχόμενος διακαής πόθος για το 

ωραίο και επειδή η σοφία ανήκει στα 

όμορφα πράγματα, είναι η αγάπη της 

για τη σοφία, η ίδια η φιλοσοφία. Αυτός 

ήταν ο δρόμος που έδειξε στις μαθήτριές 

της. Με την τέχνη της, μέσα από την ακτί-

να της ποίησής της, κάτω από το πρί-

σμα της φιλοσοφίας, καλλιέργησε την 

αναζήτηση της πραγματικής ομορφιάς. 

Περιτριγυρίζει τον Έρωτα, τον καλεί συνε-

χώς να έρθει κοντά της, 

«Εσύ και ο Έρωτας που πάντα μου 

υπακούει, φτάνοντας από τους ουρα-

νούς ψηλά ντυμένος με καταπόρφυρη 

χλαμύδα, γιατί φτεροκοπάω και πάω 

κατ’ αυτόν σαν το μωρό στην αγκαλιά 

της μάνας του». Έτσι εκείνος στο άκου-

σμα των λόγων της, ενώνεται μαζί της 

με την ποίησή της, την αγάπη της για 

τη φύση, τα λουλούδια, τη θάλασσα, το 

φεγγάρι, 

«Κι όσα άστρα γύρω βρίσκονται 

στην έκπαγλη σελήνη, παρευθύς το 

φωτεινό τους πρόσωπο κρύβουν κάθε 

φορά που εκείνη ολόγιομη καταλάμπει 

τη γη τη σκοτεινή ανεβαίνοντας ασημο-

καπνισμένη». 

Η Σαπφώ κυνηγά τον Έρωτα στη ζωή 

και στο θάνατο, εκείνος προσπαθεί να 

της ξεφύγει, αλλά η ίδια δεν παύει να τον 

αναζητά. Έτσι ο μύθος που ξετυλίγεται 

γύρω από το θάνατό της, αναφέρει πως 

η λυρική ποιήτρια αυτοκτονεί από ανεκ-

πλήρωτη αγάπη. Πέφτει από το Ακρω-
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τήρι της Λευκάδας, δίπλα στο ναό του 

Απόλλωνα, στο Ιερό του ήλιου. Ο λόγος 

του θανάτου της ήταν ο αβάσταχτος πό-

νος της για το θάνατο του Φάωνα, ενός 

βαρκάρη που ήταν προικισμένος από 

την Αφροδίτη, με νεότητα και ακτινοβό-

λα ομορφιά. Συγκεκριμένα, για αυτή του 

την ωραιότητα, ο μύθος αναφέρει πώς 

η Αφροδίτη τιμώντας το Φάωνα για την 

καλοσύνη και για την ανθρωπιά του, του 

χάρισε ένα αλάβαστρο με μύρο και πως 

όταν ο ίδιος άλειψε το σώμα του με αυτό, 

έγινε νέος και εκτυφλωτικά όμορφος. Ο 

Gregory Nagy, καθηγητής Κλασσικής 

Φιλολογίας και Συγκριτικής Λογοτεχνίας 

του πανεπιστημίου του Harvant δίνει μια 

άλλη διάσταση στο μύθο με τον απο-

συμβολισμό του. Στην εργασία του με 

τίτλο:«ο Φαέθων, ο Φάων της Σαπφούς 

και ο λευκός βράχος της Λευκάδας» 

αναφέρει: 

«Εάν φανταστούμε την Αφροδίτη 

να βουτά στον Ωκεανό αναζητώντας 

τον ήλιο, είναι λογικό ότι θα ανατείλει 

το πρωί, φέρνοντας πίσω τον ήλιο μιας 

καινούργιας μέρας. Την εικόνα αυτή 

ακριβώς συντηρούν σχολιαστές του 

Ησιόδου προκειμένου να ερμηνεύσουν 

το μύθο της Αφροδίτης και του Φαέθω-

ντα….Βουτώντας η Σαπφώ από τον Λευ-

κό βράχο πράττει το ίδιο που πράττει και 

η Αφροδίτη με τη μορφή του Αποσπερί-

τη, βουτώντας πίσω από τον βυθισμένο 

ήλιο, ώστε να τον επαναφέρει το επόμε-

νο πρωί με τη μορφή του Αυγερινού». 

Η Σαπφώ ταυτίζεται με την Αφροδίτη, 

επιθυμεί, αναζητά και μάχεται κάθε μέρα 

για να φέρει το φως του Απόλλωνα, του 

ήλιου. Η ίδια νικά το θάνατο. Η δύναμη 

της έλξης, ο έρωτας σαν ακτίνα φωτός, 

κατευθύνει το σπειροειδή δρόμο της 

προς το φωτεινό κέντρο και παραμένει 

αθάνατη, αιώνια νέα. 

Η «δέκατη Μούσα», σαν την ηχώ που 

ακούγεται από το βάθος της χαράδρας, 

επαναλαμβάνει στη διάρκεια των χρό-

νων, δίνει ηχηρά το λυρικό μήνυμά της:

«Άλλοι λένε ότι πάνω στη μαύρη γη 

το πιο ωραίο πράγμα είναι ένας στρα-

τός από Ιππείς κι άλλοι το πεζικό κι άλλοι 

ένας στόλος πλοίων, όμως εγώ λέω εί-

ναι εκείνο που αγαπά κανείς…

Αρχινώ το τραγούδι μου μ’ αιθέρια 

λόγια, μα γι αυτό κι απαλά στ’ άκουσμα 

την Ομορφιά διακόνησα, τι πιο μεγάλο 

θα μπορούσα που μ’ αξίωσαν (οι Μού-

σες) τη δική τους δύναμη δίνοντας να 

λέω: αλήθεια σε μελλούμενους καιρούς, 

κάποιος θα βρίσκεται να με θυμάται».
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Ο Bodhidharma ήταν ένας μεγάλος Δάσκα-

λος Πολεμικών Τεχνών της Ανατολής  και από 

πολλούς θεωρείται ο γενάρχης τους. Παράλληλα 

είναι ο ιδρυτής της Φιλοσοφίας Ζεν. 

Το Ινστιτούτο Φιλοσοφικών Πολεμικών Τεχνών 

Bodhidharma προωθεί τη φιλοσοφική μελέτη πα-

ράλληλα με την εξάσκηση στις Πολεμικές Τέχνες.

Η εμπορευματοποίηση έχει οδηγήσει σήμερα 

σε μια επιφανειακή ενασχόληση με τις Πολεμικές 

Τέχνες. Όμως δεν μπορεί να υπάρχει το πνεύμα 

του πολεμιστή, αν δεν καλλιεργείται παράλλη-

λα με αυτό και το πνεύμα του φιλοσόφου. Έτσι, 

κάτω από αυτό το πρίσμα  παραδίδονται θεω-

ρητικά μαθήματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των 

Πολεμικών Τεχνών σε όλους τους ασκούμενους 

του Ινστιτούτου, ώστε να εμβαθύνουν στο νόημα 

των Πολεμικών Τεχνών ανεξάρτητα από το στυλ 

στο οποίο ασκείται ο καθένας. 

Μέσα από το πρόγραμμα των μαθημάτων 

προωθείται ο έλεγχος του φόβου, του άγχους 

και της βίας. Στόχος είναι η διαμόρφωση του χα-

ρακτήρα μέσα από την πρακτική και θεωρητική 

εκπαίδευση, όπως την είχαν καθιερώσει αρχικά 

όλοι οι μεγάλοι Δάσκαλοι. 

Επίσης αυτό το σύστημα άσκησης δυναμώ-

νει και προστατεύει την υγεία των ασκούμενων. 

Τελικός στόχος του Ινστιτούτου είναι ο εσω-

τερικός φιλοσοφικός Δρόμος των Πολεμικών Τε-

χνών και η ανακάλυψη του βαθύτερου νοήματος 

που βρίσκεται σε αυτόν.

Σε αυτές τις σελίδες παρουσιάζονται μικρά 

άρθρα, με θέματα ιστορίας και φιλοσοφίας των 

Πολεμικών Τεχνών, γραμμένα από τα μέλη του 

Ινστιτούτου.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

BODHIDHARMA
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Η  Κίνα είναι μία χώρα με βαθειά 

πολεμική παράδοση. Αποτέλε-

σε μία πηγή γέννησης και ανά-

πτυξης πολλών συστημάτων πολεμικών 

τεχνών. Ένα από αυτά -σχετικά πρόσφα-

το στυλ- είναι το Γουίν Τσουν.   

Η προέλευση του Γουίν Τσούν 

Κούνγκ Φου

Το γνωστό μοναστήρι Σαολίν της 

επαρχίας Χονάν για πολλούς αιώνες 

αποτέλεσε την έδρα της ανάπτυξης των 

κινέζικων πολεμικών τεχνών. Κατά τη δι-

άρκεια της δυναστείας των Τσινγκ (18ο 

αιώνα μ.Χ.) ο στρατός της κυβέρνησης 

Μαντσού επιτέθηκε στο μοναστήρι. Οι 

διοικητές πίστευαν ότι εκεί εκπαιδεύεται 

ένας στρατός, ο οποίος στο μέλλον θα 

απειλούσε την κεντρική εξουσία. Έτσι το 

μοναστήρι κάηκε και πολλοί μοναχοί 

σκοτώθηκαν. Από αυτήν την καταστρο-

φή λέγεται ότι κατάφεραν να γλιτώσουν, 

μεταξύ άλλων, και πέντε μεγάλοι δάσκα-

λοι Σαολίν, οι οποίοι δημιούργησαν το 

Γουίν Τσουν ως μία εναλλακτική πολεμι-

κή  τέχνη, η οποία δεν θα απαιτούσε μα-

κρόχρονη εκπαίδευση.

Ανάμεσα στους πέντε αυτούς δα-

σκάλους υπήρχε και μία γυναίκα μοναχή 

η Νιγκ Μούι. Όταν κατέφυγε στο μονα-

ΓΟΥΙΝ ΤΣΟΥΝ
Κείμενο: Μητσοκάπας Κρυστάλλης

Yip Man, ο δάσκaλος του Bruce Lee
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στήρι του βουνού Τάι Λεγκ συνάντησε 

την Γιμ Γι και την κόρη της Γιμ Γουίν Τσουν     

(η ακριβής μετάφραση του ονόματος 

Γουίν Τσουν είναι «ελπίδα για το μέλ-

λον»). Εκείνη την περίοδο η ομορφιά της 

κόρης είχε προσελκύσει την προσοχή 

ενός στρατιώτη, ο οποίος ήθελε να την 

παντρευτεί χωρίς τη συγκατάθεσή της. Η 

Νιγκ Μούι πληροφορούμενη το γεγονός 

συμφώνησε να της διδάξει την πολεμική 

τέχνη, για να μπορέσει να προστατέψει 

τον εαυτό της. Μετά από σκληρή και 

εντατική προπόνηση κατάφερε να μάθει 

το σύστημα αυτό και να νικήσει εύκολα 

σε μία μάχη τον ανεπιθύμητο στρατιώτη.

Κατόπιν η Γιμ Γουίν Τσουν ανέπτυξε 

το σύστημα και το διέδωσε σε διάφο-

ρους άλλους δασκάλους. Έτσι αυτό εξα-

πλώθηκε και άρχισε να γίνεται γνωστό 

λόγω της απλότητας και αποτελεσματι-

κότητάς του στη μάχη.

Ο δάσκαλος Γιπ Μαν

Αυτός που διαμόρφωσε το σύστη-

μα καταλυτικά και του έδωσε τη μορφή 

μέσω της οποίας είναι σήμερα γνωστό 

ήταν ο δάσκαλος Γιπ Μαν (ο οποίος 

είναι ιδιαίτερα γνωστός, διότι ήταν ένας 

από τους δασκάλους του Μπρους Λι). 

Ο ίδιος, πέρα από την εστίασή του στην 

τεχνική κατάρτιση των μαθητών του, επέ-

μενε ιδιαίτερα στη λεγόμενη «εσωτερική 

δύναμη». Η ανάπτυξη αυτής της δύνα-

μης επιτυγχάνεται μέσα από τη σωστή 

διοχέτευση της ηλεκτρομαγνητικής ή ζω-

τικής -Τσι, Πράνα κ.λπ.- ενέργειας του αν-

θρώπινου σώματος και η εξάσκησή της 

έχει διδαχτεί από όλους τους μεγάλους 

δασκάλους των πολεμικών τεχνών.

Σε μία επίδειξη πολεμικών τεχνών που 

είχε γίνει στο Χονγκ Κονγκ είχαν πάρει μέ-

ρος πολλοί δάσκαλοι διαφόρων συστη-

μάτων και μεταξύ αυτών και ο Γιπ Μαν. 

Υπήρχε ένας τοίχος, όπου οι δάσκαλοι 

χτυπούσαν με λακτίσματα και γροθιές 

επιδεικνύοντας τις δυνάμεις τους. Ο Γιπ 

Μαν σε ηλικία τότε 60 ετών, εφάρμοσε 

την τεχνική της παλάμης του Γουίν Τσουν, 

διοχετεύοντας ένα μεγάλο ποσοστό ζω-

τικής δύναμης. Το αποτέλεσμα ήταν να 

δημιουργήσει ένα μεγάλο και βαθύ ρήγ-

μα στο τοίχο, αφήνοντας άναυδο το 

πλήθος που παρακολουθούσε, όπως 

και τους δασκάλους που συμμετείχαν 

στην επίδειξη.  

Ένα άλλο έντονο χαρακτηριστικό αυ-

τού του μεγάλου δασκάλου ήταν η επι-

μονή του στην επαφή και τη διατήρηση 

των αρχών και των παραδόσεων του 

συστήματος και των πολεμικών τεχνών 

γενικότερα. Η φράση που χρησιμοποι-

ούσε ο ίδιος και η οποία αποκάλυπτε τη 

σημασία που έδινε σε αυτά τα στοιχεία 

ήταν: «Όταν ένας άνθρωπος πίνει νερό, 

πρέπει πάντα να σκέφτεται και την πηγή 

του» και εννοούσε ότι το σύστημα δεν 

πρέπει να χάσει ποτέ την επαφή με την 

προέλευσή του, διότι εκεί βρίσκονται οι 

βασικότερες αρχές και αξίες, έτσι όπως 

αυτές δόθηκαν από τους ιδρυτές του. 

Χάρη στον Γιπ Μαν και τις προσπά-

θειες του το σύστημα Γουίν Τσουν διαδό-

θηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για 

να φτάσει, στις μέρες μας, να αποτελεί 

μία από τις γνωστότερες πολεμικές τέ-

χνες, η οποία εξασκείται σε όλο τον κό-

σμο. 

Βασικά χαρακτηριστικά του Γουίν 

Τσουν

Το Γουίν Τσουν αποτελεί ένα σύστη-

μα, το οποίο συνδυάζει αρμονικά το 

παραδοσιακό στοιχείο των πολεμικών 

τεχνών -εθιμοτυπία, φόρμες κ.λπ.- με την 

πρακτικότητα. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο 

θεωρείται και ένα από τα καλύτερα συ-

στήματα αυτοάμυνας. Δηλαδή οι τεχνι-

κές του είναι απλές και εφαρμόσιμες, όχι 

μόνο στο πλαίσιο του Ντότζο, αλλά και 

στο δρόμο, όπου, όπως είναι γνωστό, 

δεν υπάρχουν κανόνες.

Κάποια από τα κύρια χαρακτηριστι-

κά του είναι: 

Η απλότητα, αποτελεί μία αρχή στην 

εξάσκηση του Γουίν Τσουν. Σκοπός είναι 

να αποφεύγονται οι πολυπλοκότητες, οι 

οποίες αποδεικνύονται ανούσιες και μη 

αποτελεσματικές σε πραγματικές συνθή-

κες μάχης. 

Η χαλαρότητα, τόσο του σώματος 

όσο και του ψυχισμού του ασκούμενου. 

Αυτό το χαρακτηριστικό του επιτρέπει να 

είναι γρήγορος και ευέλικτος στην εξά-

σκηση των τεχνικών, όπως και να απο-

φεύγει τη βία και την ένταση διατηρώντας 

μία ψυχολογική ηρεμία, η οποία αποτελεί 

το κλειδί για την αποτελεσματικότητα του 

απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις. Επί-

σης η χαλαρότητα επιτρέπει την ορθή δι-

οχέτευση των λεπτότερων ενεργειών του 

ανθρώπινου σώματος, αυτό που ονο-

μάζουμε δηλαδή «εσωτερική δύναμη».    

Χρησιμοποιείται η ταυτόχρονη εφαρ-

μογή του Γιν-Γιάνγκ, όπως αυτή εννοεί-

ται στο πλαίσιο του συστήματος. Το Γιν 

αποτελεί τεχνικές απόκρουσης χτυπημά-
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των, ενώ το Γιάνγκ είναι τα χτυπήματα 

του Γουίν Τσουν. Οπότε η άμυνα και η 

επίθεση εκτελούνται παράλληλα και αυτό 

δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον 

ασκούμενο όσον αναφορά την ταχύτη-

τα αντίδρασης απέναντι σε οποιοδήποτε 

είδους επίθεση. 

Η οικονομία κινήσεων, αποτελεί ένα 

άλλο χαρακτηριστικό του συστήματος. 

Επιτρέπει τους ασκούμενους να απο-

φεύγουν το χάσιμο χρόνου και ενέργει-

ας σε μεγάλες περιφερειακές κινήσεις. Η 

πλειοψηφία των χτυπημάτων γίνονται σε 

ευθεία γραμμή, έτσι ώστε να είναι άμεσα, 

γρήγορα και αποτελεσματικά. 

Αυτά τα λίγα χαρακτηριστικά σίγου-

ρα δεν μπορούν να αποδώσουν την αξία 

και τη φύση του Γουίν Τσουν. Μπορεί  κά-

ποιος να τα ανακαλύψει ολοκληρωμένα, 

μόνο αν εκπαιδευτεί ως ασκούμενος του 

συστήματος για κάποια χρόνια. 

Μέσα σε όλη αυτήν την πολύ μεγάλη 

πλέον γκάμα των συστημάτων των πο-

λεμικών τεχνών, το Γουίν Τσουν κατέχει 

μία αξιόλογη θέση λόγω των πολλών 

πλεονεκτημάτων που περιγράψαμε πα-

ραπάνω. Γι’ αυτό το λόγο έχει διαδοθεί 

σε όλο τον κόσμο και απασχολεί αυτήν 

τη στιγμή πολλές χιλιάδες ασκούμενους. 

Πέρα όμως από όλα αυτά, ο μαθη-

τής των πολεμικών τεχνών δεν πρέπει να 

ξεχνάει ότι με οποιοδήποτε σύστημα και 

αν ασχολείται, πρέπει να καταφέρνει να 

βλέπει πίσω από τα φαινόμενα και να 

μπορεί να διακρίνει εκείνο το αδιόρατο 

στοιχείο που προσδίδει στις πολεμικές τέ-

χνες την ουσία και τη σκοπιμότητά τους. 

Αυτή την ουσία, που παραμένει κοινή για 

όλα τα συστήματα πολεμικών τεχνών 

και τα μετατρέπει σε έναν δρόμο αυτο-

γνωσίας και αυτοβελτίωσης. Ένα δρόμο 

προς τη προσέγγιση του αληθινού μας 

εαυτού, την αφύπνιση και ενεργοποίηση 

των αρετών του ανθρώπου. Ένα δρόμο 

υπηρεσίας προς την ανθρωπότητα και 

τέλος ένα δρόμο προς τη φώτιση. 

ΠΗΓΕΣ: 

• http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%

CF%85%CE%AF%CE%BD_%CE%A4%CF%83%CE%

BF%CF%85%CE%BD

• http://www.wing-chun.gr/

• h t t p : / / w w w . w i n g c h u n - g u n g f u . e u / E L L /

traditional.htm

Σ ε λ ί δ ε ς  τ ο υ  B o d h i d h a r m a :  Γο υ ί ν  Τ σ ο ύ ν

Ο δάσκαλος Chow Tze Chuen
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ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ:
Βεντούζες: μια αποτελεσματική παραδοσιακή θεραπεία
Κείμενο: Σοφία Κολιάτσου 

Α πό τα προϊστορικά χρόνια οι άνθρωποι απέδιδαν τις ασθένειες σε 

κακά πνεύματα που εισχωρούσαν στο σώμα, οπότε εφάρμοζαν 

την τεχνική του ρουφήγματος με το στόμα, για να διώξουν από τον 

οργανισμό αυτές τις οντότητες. Με την ανάπτυξη της θεραπευτικής άρχισαν 

να δημιουργούνται σταδιακά μέθοδοι και εργαλεία, ώστε να γίνεται η απορ-

ρόφηση πιο αποτελεσματική. Μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους είναι 

και οι βεντούζες.

Οι βεντούζες είναι μια παλιά μέθοδος θεραπείας που βασίζεται στην τοπική 

απορρόφηση-τράβηγμα του δέρματος, με την εφαρμογή βάζων (ποτηριών) 

με κενό αέρος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τραβηχτούν στην επιφάνεια  πα-

θογόνοι παράγοντες και αδρανής ενέργεια, καθώς και τοξίνες που έχουν 

συσσωρευτεί στον οργανισμό.

Η θεραπεία με βεντούζες εφαρμόζεται τοπικά, σε σημεία βελονισμού ή περι-

οχές που πονούν. Επίσης αποτελεί μία τεχνική μασάζ, όταν η βεντούζα μετα-

κινείται σε μια μεγάλη περιοχή του σώματος όπως είναι η πλάτη, η κοιλιά, ο 

αυχένας, οι μηροί και ο βραχίονας. Η εφαρμογή γίνεται αφού έχουμε επαλείψει 

την περιοχή με λάδι. Σε μερικές περιπτώσεις το δέρμα τρυπιέται με μια βελόνα 

πριν τοποθετηθεί η βεντούζα, έτσι ώστε να τραβηχτεί λίγο αίμα στο ποτήρι.

Οι βεντούζες στην αρχαιότητα

Έχουμε πολλές αναφορές παγκοσμίως για τη χρήση βεντουζών. Στην αρχή 

γίνονταν με πρωτόγονα μέσα από πρακτικούς θεραπευτές, αλλά αργότερα 

εφαρμόστηκαν στην ιατρική με θαυμαστά αποτελέσματα.

Στην πραγματικότητα οι βεντούζες έχουν μια πολύ αρχαία προέλευση. Στην 

αρχαία Ελλάδα απεικονίζονται σε παραστάσεις του Τελεσφόρου, μιας ιαμα-

τικής θεότητας που ακολουθούσε τον Ασκληπιό. Μεταλλικές και συνήθως 

χάλκινες βεντούζες έχουν βρεθεί σε τάφους της ρωμαϊκής περιόδου μέσα σε 

θήκες με ιατρικά εργαλεία. Ακόμη έχει βρεθεί και «σπαθομήλη» για το χάραγμα 

του δέρματος και την εφαρμογή της λεγόμενης «κοφτής» βεντούζας. Υπάρχουν επί-

σης απεικονίσεις βεντουζών σε αρχαία νομίσματα από την Αμοργό. Μια άλλη πολύ 

γνωστή παράσταση είναι η επιτύμβια στήλη του Ιάσωνος Καιδέκμου, γιατρού από τις 

Αχαρνές, που τον απεικονίζει καθιστό, να εξετάζει μικρό ασθενή, ενώ δίπλα του υπάρχει 

μια βεντούζα. 

Ο Νίκανδρος, στα «Θηριακά», αναφέρει ότι η βεντούζα πρέπει να τοποθετηθεί πάνω 

σε δάγκωμα φιδιού, για να τραβήξει το δηλητήριο και προτείνει τη χρήση χάλκινης βε-

ντούζας, πράγμα που σημαίνει ότι χρησιμοποιούνταν και βεντούζες από άλλα υλικά. Ο 

Αρεταίος επίσης αναφέρει πολλές φορές τις βεντούζες και συγκεκριμένα για τη θεραπεία 

της μελαγχολίας και του πονοκεφάλου. Ο Ορειβάσιος στη «Σύνοψη» του αναφέρει ότι οι 
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βεντούζες δεν πρέπει να εφαρμόζονται 

ούτε στην αρχή μιας αρρώστιας ούτε 

κοντά στους μαστούς  ή όταν το σώμα 

δεν έχει καθαρίσει από απόβλητα.

Άλλες πάλι πηγές αναφέρουν ότι 

εκτός από μεταλλικές, πήλινες και γυά-

λινες βεντούζες υπήρχαν και οι πρωτό-

γονες από κέρατα ζώων. Ο Γαληνός 

αναφέρει ότι ήταν τρυπημένες στο πάνω 

μέρος για να ρουφούν τον αέρα με το 

στόμα. Στην αρχαιότητα υπήρχαν ακόμη 

και φυτικές βεντούζες που ονομάζονται 

«λαγηνοφόροι σικύαι» και ήταν από τον 

καρπό του φυτού cucurbita lagenaria, 

που λαϊκά ονομάζεται φλασκί. Αναφέρο-

νται από τον Αριστοτέλη στο «Περί ζώων 

ιστορίαι». Όλα αυτά τα είδη βεντουζών 

χρησιμοποιούνταν μέχρι το τέλος του 

19ου αιώνα τουλάχιστον. Ο Ιπποκράτης 

συνιστά τις βεντούζες για την αντιμετώπι-

ση της στηθάγχης, των γυναικολογικών 

προβλημάτων και προτείνει να είναι μι-

κρές, κωνικές και ελαφριές, ακόμη και αν 

η ασθένεια βρίσκεται βαθειά.

Οι βεντούζες χρησιμοποιήθηκαν 

πολύ και στην αρχαία κινέζικη ιατρική. 

Υπάρχουν αναφορές από τον Ταοϊστή, 

αλχημιστή και βοτανολόγο Κε Χονγκ 

(281-341 π.Χ.). Η μέθοδος περιγράφεται 

στο «Εγχειρίδιο συνταγών για επείγοντα 

περιστατικά» και συνιστάται η χρήση κε-

ράτινων βεντουζών. Στη δυναστεία των 

Τανκ, στο βιβλίο «Ό,τι χρειάζεται ένας αξι-

ωματούχος στα σύνορα», προτείνονται 

οι βεντούζες για τη θεραπεία της φυματί-

ωσης και παρόμοιων ασθενειών. 

Στην Ασσυρο-βαβυλωνιακή αυτο-

κρατορία, στην Ασία, στη Βόρεια Αμε-

ρική και αργότερα στην Ευρώπη χρη-

σιμοποιήθηκαν βεντούζες με παρόμοιο 

τρόπο. Πολλοί διάσημοι γιατροί όπως ο 

Παράκελσος (1493-1541) και ο Ambroise 

Pare (1509-1590) τις εφάρμοζαν. Στο τέ-

λος του 19ου αιώνα με το νέο μοντέλο 

της ιατρικής, η μέθοδος των βεντουζών 

δέχτηκε σκληρή κριτική και έχασε το κύ-

ρος της. Παρόλα αυτά έμεινε στη λαϊκή 

παράδοση σαν μια γρήγορη και απο-

τελεσματική θεραπεία που εφαρμόζεται 

μέχρι τις μέρες μας. 

Ενδείξεις - αντεδείξεις

Ενδείκνυνται

Οι βεντούζες απορροφούν τις το-

ξίνες από τον οργανισμό. Αφαιρούν 

το κρύο και την υγρασία, μειώνουν τον 

πόνο, λύνουν τις συμφύσεις και τα μπλο-

καρίσματα στον συνδετικό ιστό. Επίσης 

μειώνουν αρθριτικούς, ρευματικούς και 

μυϊκούς πόνους. Χρησιμοποιούνται για 

πόνους δυσμηνόρροιας και χρόνιους 

πόνους στη μέση, για γαστρεντερικά 

προβλήματα, όπως είναι ο στομαχόπο-

νος, η ναυτία, η δυσπεψία, καθώς και για 

διαταραχές του αναπνευστικού, όπως ο 

βήχας, το άσθμα και το κρύωμα. Σύμφω-

να με την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική 

οι βεντούζες βελτιώνουν την ελεύθερη 

ροή του Κι και του αίματος στους μεσημ-

βρινούς.

Αντενδείκνυνται

Σε υψηλό πυρετό, λιποθυμικές κατα-

στάσεις, κράμπες, δερματικές αλλεργίες,  

ευαίσθητες επιδερμίδες και σε ανθρώ-

πους ευαίσθητους σε αιματώματα. Δεν 

πρέπει να εφαρμόζονται πάνω σε ση-

μάδια από προηγούμενες βεντούζες, σε 

περιοχές κάτω από τις οποίες υπάρχουν 

οστά, στους μαστούς, στην καρδιά, 

πάνω από βασικά αιμοφόρα αγγεία, 

καθώς επίσης στην κοιλιά και στη μέση 

κατά την εγκυμοσύνη. Τέλος, αντενδεί-

κνυνται σε συνθήκες ακραίας έλλειψης 

ενέργειας.            

Παρόλο που οι βεντούζες παραμερί-

στηκαν από τη σύγχρονη ιατρική, παρα-

μένουν  ένα γρήγορο και αποτελεσματι-

κό νοσηλευτικό μέσο πρώτης ανάγκης. 

Μπορούν να εφαρμοστούν στο σπίτι 

από τους δικούς μας ανθρώπους, έτσι 

όπως τις έχουν μάθει από την παράδο-

ση, καθώς και σε ειδικά κέντρα θεραπεί-

ας, που αναβιώνουν την παραδοσιακή 

ιατρική.

 Η αρχαία και λαϊκή ιατρική μας έχει 

παραδώσει αυτό το ασφαλές μέσο θε-

ραπείας, που στη διάρκεια των χρόνων 

αποδείχτηκε πολύ αποτελεσματικό. Ας 

μην το αγνοήσουμε.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Η αρχαία ιατρική στην λαϊκή παράδοση. Γ.Α. 

Ρηγάτος.

• Ο γιατρός της οικογένειας. Ν.Ι. Ζακόπουλου

• Εγκυκλοπαίδεια της συμπληρωματικής ιατρικής. 

Κ.Μ.Εκδοτική

• Πηγές Ιinternet

• Kινέζικο Ιατρικό Κέντρο Κύπρου- θεραπεία με 

βεντούζες.

• Therapy. Gr- θεραπευτικές μέθοδοι.
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από το βιβλίο “Παιχνίδια στον Καθρέφτη”
φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου

Η ΤΕΧΝΗ

Κείμενο: Delia Steinberg Guzmάn, διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη 
Σταυρός των Παρισίων του Πανεπιστημίου της Σορβόνης σε Επιστήμες, Τέχνες και Γράμματα
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Στον κόσμο των αρχετύπων υπάρχει 

μια ιδανική ομορφιά που είναι δύ-

σκολο να την εκφράσουμε με λέξεις, 

καθώς διαφεύγει της φτωχής ικανότητας 

των ανθρώπων στο να προσδιορίζουν. 

Ωστόσο, οι άνθρωποι συνηθίζουν να πιά-

νουν κάτι απ’ αυτή την ιδανική ομορφιά και 

προσπαθούν να την αναπαράγουν πάνω 

στην ύλη. Αυτή την υλική διάπλαση μιας 

ιδανικής ομορφιάς την ονομάζουμε τέχνη.

Για να υπάρχει τέχνη, χρειαζόμαστε 

λοιπόν δύο παράγοντες: μια ανώτερη 

ομορφιά και μια ύλη, στην οποία θα 

μπορούμε να τη μορφοποιήσουμε. 

Όμως οι νόμοι της τέχνης δεν προ-

έρχονται από την ύλη, αλλά από τον 

ιδανικό κόσμο όπου κατοικεί η ομορφιά. 

Η ύλη μπορεί μόνο να υποδείξει τα όρια 

στην καλλιτεχνική έμπνευση.

Γι’ αυτό, δεν είναι καλλιτέχνες όλοι 

οι φερόμενοι ως τέτοιοι. Δεν μπορούμε 

να κατονομάσουμε με τον ίδιο τρόπο 

αυτούς που στηρίζονται στην ύλη, αλλά 

εμπνέονται από ανώτερα αρχέτυπα κι 

εκείνους τους άλλους που στηρίζονται 

κι εμπνέονται από την ύλη και μόνο. Για 

να μπορέσουν να ανακαλύψουν τους 

νόμους που ανήκουν στον αρχετυπικό 

κόσμο, οι καλλιτέχνες θα πρέπει να έχουν 

«ξυπνήσει» ως άνθρωποι. Θα πρέπει να 

έχουν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τα πιο 

ευγενή τους αισθήματα, μια καλή δόση 

ευφυΐας, διαίσθησης και θέλησης να δι-

απλάσουν.

Η Μάγια, από την πλευρά της, φρο-

ντίζει να είναι λίγοι αυτοί οι αληθινοί 

καλλιτέχνες, γιατί ο κόσμος της ομορ-

φιάς και η ανακάλυψη της ουσιώδους 

αρμονίας αυτού του κόσμου είναι ένα 

από τα θαυμαστά κλειδιά, που επιτρέπει 

να εισχωρήσουμε στο μυστήριό της. Αυ-

τήν την εξυπηρετούν οι καλλιτέχνες της 

ύλης, αυτοί που παίζουν με τον κόσμο 

τους των διαφοροποιημένων μορφών, 

αυτοί που αρέσκονται να παραμένουν 

στα φώτα και στα χρώματα και που φα-

ντάζονται ότι μπορούν να τα αλλάξουν 

όπως τους ευχαριστεί...

Ζώντας στον κόσμο της Μάγια, δεν 

υπάρχει άλλη λύση από το να συμμετέ-

χουμε στο παιχνίδι της. Εδώ η τέχνη είναι 

επίσης ένα παιχνίδι, μέσω του οποίου 

προσπαθούμε να αντιγράψουμε τις 

μορφές της φύσης. Είναι αντιγραφή, 

δεν είναι δημιουργία. Ενώ η φύση έχει το 

χάρισμα της δημιουργίας, οι άνθρωποι 

που παίζουν με την τέχνη μπορούν μόνο 

να μιμηθούν αυτό που βλέπουν, αυτό 

που ακούνε, αυτό που αγγίζουν...όμως, 

μιμούμενοι χωρίς να γνωρίζουν την αλή-

θεια αυτού που μιμούνται, καταλήγουν 

συχνά σε παραμορφώσεις.
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Με όλα αυτά, η τέχνη της αντιγραφής 

έχει τις δυσκολίες της, καθώς δεν είναι 

τόσο απλό όσο φαίνεται το να αναπα-

ράγουμε της μορφές της φύσης. Όταν 

καταντάει πολύ δύσκολη η αντιγραφή, η 

φαντασία προστρέχει σε βοήθεια του μι-

κρού καλλιτέχνη και «παραμορφώνει τις 

μορφές» κατά βούληση. Αντί αυτός να 

προσπαθεί να τις φτάσει στην τελειότη-

τά τους, τις μειώνει στο ύψος των ορίων 

του. Δεν μιμείται αυτό που βλέπει, αλλά 

κάνει αυτό που θέλει να δει. Κι αυτό που 

θέλει να δει συνήθως είναι διαστρεβλω-

μένο από τα πέπλα με τα οποία η Μάγια 

καλύπτει την άγνοιά μας.

Όμως ο παίκτης της τέχνης έχει βρει 

μια καλή διέξοδο γι’ αυτές τις παραμορ-

φώσεις που κάνει στον κόσμο που τον 

περιβάλλει: λέει ότι το ζήτημα δεν είναι να 

αναπαράγουμε αυτό που είναι έξω, αλλά 

την εικόνα που ο εξωτερικός κόσμος 

προβάλλει μέσα του. Έτσι ζωγραφίζει, 

κάνει γλυπτική, χαράζει, γράφει, συνθέτει 

μουσική, σύμφωνα με τις αντανακλάσεις 

που βλέπει μέσα του.

Αχ, μυστήριο των καθρεφτών! Τι πα-

ράξενες εικόνες μπορούν να παράγουν 

τα εσωτερικά κρύσταλλα των ανθρώ-

πων! Πόση καθαριότητα δεν θα είναι 

απαραίτητη σε περισσότερες από μία 

περιπτώσεις, ώστε η εσωτερική εικόνα 

να παρουσιάζει μια περιορισμένη έστω 

καθαρότητα κι ευκρίνεια! Τι ματαιοδοξία 

έχει αυτός που προτιμά να αντιγράψει 

αυτό που είναι μέσα του, πριν αντιγράψει 

αυτό που η γριά και σοφή φύση ετοίμα-

σε για μας τόσες χιλιάδες χρόνια!

Και τώρα, που ανοίγουμε αυτήν την 

πόρτα του κόσμου της Μάγια, δεν θέλου-

με να αφήσουμε να μας ξεφύγει η ευκαι-

ρία να θυμηθούμε κάτι από την τέχνη του 

λόγου. Ο Πύργος της Βαβέλ ήταν επίσης 

έργο της Μάγια: μια μόνο γλώσσα, μια 

μόνο έκφραση... αυτό δεν είναι καλό για 

να ξυπνήσει η παιδική περιέργεια του αν-

θρώπου, που χρειάζεται ακόμα πολλές 

εμπειρίες σε αυτόν τον κόσμο.

Από τότε η Μάγια συγχέει τις φωνη-

τικές εκφράσεις και η ίδια λέξη μπορεί να 

σημαίνει πολλά πράγματα...και το ίδιο 

πράγμα μπορεί να ειπωθεί με πολλές 

λέξεις... 

Δεν ξέρουμε τίποτα για το πώς να 

λέμε το κάθε πράγμα με το σωστό του 

όνομα, όμως η Μάγια βεβαίως και γνω-

ρίζει να μας αποκαλεί με το δικό μας.

Δεν ξέρουμε τίποτα για την ανώτερη 

τέχνη, όπου ο ήχος είναι το μέσον της 

συνεννόησης, όπου ο λόγος είναι ένας 

ευφυής ήχος. Αντίθετα, οι ήχοι μας έχουν 

ακόμα μεγάλη ομοιότητα με τις κραυγές 

και ο γραπτός μας λόγος μοιάζει με μια 

λόγχη που πληγώνει και που κρύβεται 

στο χαρτί.

Άραγε διαθέτουμε καμιά φορά χρό-

νο, για να ακούσουμε τη λεπτή συμφω-

νία που ερμηνεύει η Μάγια με όλη τη 

φύση;

Η Μάγια είναι ο πιο άριστος καλλιτέ-

χνης που μπορούμε να φανταστούμε. 

Δεν υπάρχει μορφή τέχνης που να μην 

είναι προσιτή. Αυτή είναι η κυρία της φύ-

σης και ξέρει να παίζει με όλες τις μορ-

φές. Λάμπει και σβήνει, τραγουδάει και 

σωπαίνει, ανθίζει και κρύβεται, κλαίει και 

γελάει, πηγαίνει με τον ήλιο και με το φεγ-

γάρι, ζωγραφίζει τον κόσμο της με άπει-

ρες αποχρώσεις...

Η Μάγια και σαν ιδιοφυής καλλιτέ-

χνης διατηρεί τους ανθρώπους εκστασι-

ασμένους μπροστά στη θαυμαστή της 

αναπαράσταση. Η Μάγια είναι ωραία 

και κρατάει τους ανθρώπους παγιδευμέ-

νους στην ομορφιά της και στις αρμονι-

κές της γραμμές. Η Μάγια είναι δυνατή 

κι αποδεικνύει ότι τίποτα δεν της αντιστέ-

κεται στον κόσμο και γι’ αυτό το λόγο 

κερδίζει το θαυμασμό που αποδίδουν οι 

άνθρωποι σε όλους τους δυνατούς. 

Η Μάγια προστατεύει την τέχνη, γιατί 

πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι μία από τις 

πόρτες της.
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Η σελίδα της υγείας

βιβλίων
παρουσίαση

«Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ»

John Bowker

«Ο John Bowker μας παρουσιάζει κάποιες αντιλήψεις για τη σημασία του θανάτου, που βρί-

σκονται στη ρίζα των σημαντικότερων θρησκευτικών παραδόσεων, τόσο στην Ανατολή όσο και 

στη Δύση . Με συγκεκριμένες αναφορές στη σύγχρονη φυσική και βιολογία και δείχνοντας μας 

για ποιο λόγο σφάλλουν οι εξηγήσεις σχετικά με την προέλευση της θρησκείας ως άρνησης του 

θανάτου μέσω της προσφοράς της αιώνιας ζωής,  φαίνεται καθαρά ο τρόπος με τον οποίο θα 

μπορούσαν να συνδυαστούν η θρησκευτική και η κοσμική στάση ως προς το θάνατο, ώστε να 

υποστηρίξουν την ανάμειξη των κληρικών στο έργο των νοσοκομείων και των ασύλων».

Εκδόσεις: ΠΑΠΑΔΗΜΑ, Ιπποκράτους 8, Αθήνα, Τηλ. 210 3627318

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ: Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Calvin C.Clawson

«Στο επίκεντρο της παρουσίασης του βρίσκονται οι φυσικοί αριθμοί ή «αριθμοί καταμέτρη-

σης». Όπως σημειώνει ο συγγραφέας, μελετώντας τους φυσικούς αριθμούς και τη θαυμάσια 

διατεταγμένη ακολουθία τους, ανακαλύπτει κανείς ένα παράξενο και άκρως γοητευτικό χαρακτη-

ριστικό των Μαθηματικών, αυτό της εσωτερικής διασύνδεσης. 

Από την αριθμολογία και τη γκεματρία, τη πίστη του αρχαίου κόσμου στις μαγικές και απο-

κρυφιστικές δυνάμεις των αριθμών μέχρι τη χρήση τους στους σύγχρονους εξελιγμένους μυστι-

κούς κώδικες της κρυπτογραφικής τέχνης, από τα επιτεύγματα του Θαλή , του Πυθαγόρα και του 

Ευκλείδη μέχρι τις ιδιοφυείς ανακαλύψεις του Γκάους, του Όιλερ, του Ραμανούτζαν και του Χάρντι, 

από τη μελέτη του Λόγου, του Χρυσού Μέσου έως την περιβόητη υπόθεση Ρίμαν, ο Clawson 

αποκαλύπτει ότι οι κρυμμένες αλήθειες των Μαθηματικών αποτελούν μία απολαυστική τροφή για 

το πνεύμα όπως η Μουσική, η Ζωγραφική και η Λογοτεχνία».

Εκδόσεις: ΚΕΔΡΟΣ, Γ. Γενναδίου 3, 106 78 Αθήνα, Τηλ. 210 3809712

ΔΡΑΚΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟΚΕΡΟΙ

Ναούμ Θεοδοσιάδης

«Μόνος ένας τρόπος υπάρχει  που μπορεί να μιλήσει κάποιος για τους δράκους και τους 

μονόκερους: Θα πρέπει να επισκεφτεί την χώρα των δράκων και των μονόκερων. 

Κανένας δεν ξέρει που πραγματικά βρίσκεται: μπορεί να κρύβεται στη σκοτεινή μεριά του 

φεγγαριού, στο πάτο ενός πηγαδιού, πίσω από κάποια πόρτα ή μέσα στις σελίδες ενός βιβλίου. 

Κι εδώ ακριβώς, είναι που μπορώ να βοηθήσω. Μη φανταστείτε τίποτα σπουδαίο. Θα ανοίξω 

παλιά και καινούργια βιβλία και θα σας διηγηθώ διφορούμενες αλήθειες και υπέροχα ψέματα, 

φήμες και διαδόσεις, θεωρίες και σχόλια, παραμύθια κι ιστορίες του παλιού καιρού και θα ξύσω 

λιγάκι τη μνήμη και τα όνειρα των ανθρώπων. Αυτό μόνο. Τον ποδαρόδρομο θα τον κάνετε μόνοι 

σας. Διαβάζοντας….»

Εκδόσεις: ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ, Βαλτετσίου 41, 10681 Αθήνα, Τηλ. 210 3807180
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NIELS BOHR  
Η ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ
Κείμενο: θεοδώρα Τύμη
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Ό λοι γνωρίζουμε το Νεοζη-

λανδό πυρηνικό φυσικό 

Ernest Rutherford, γνωστό 

ως «πατέρα της Πυρηνικής Φυσικής», 

που το 1908 τιμήθηκε με το Νόμπελ Χη-

μείας. 

Ο Rutherford λοιπόν έχει να μας διη-

γηθεί μια «απλή» ιστορία αναφορικά με 

τη δύναμη που πηγάζει από τον άνθρω-

πο που κατέχει την αλήθεια, τη  βαθιά 

γνώση για ένα θέμα.

Όταν δίδασκε, ως καθηγητής στο 

πανεπιστήμιο του Cambridge, του τηλε-

φώνησε ένας συνάδελφός του προσκα-

λώντας τον να διαιτητεύσει σε ένα ζήτημα 

που είχε προκύψει με τη βαθμολόγηση 

ενός μαθητή του σε ένα τεστ φυσικής.  

Ο συνάδελφός του είχε βαθμολογή-

σει με μηδέν το γραπτό του φοιτητή, ο 

οποίος με τη σειρά του υποστήριξε ότι 

θα έπρεπε να βαθμολογηθεί με άριστα.  

Η όλη κατάσταση είχε πυροδοτήσει με-

γάλη ένταση μεταξύ τους και αφού και 

οι δύο εμμένανε στις θέσεις τους, συμ-

φώνησαν να καλέσουν έναν ουδέτερο 

διαιτητή, γνώστη του θέματος, και να δε-

χθούν τη λύση που αυτός θα έδινε. Έτσι 

έφτασαν στο Rutherford. Ο Rutherford 

δέχτηκε να αναλάβει το ρόλο του διαιτη-

τή, καθώς η υπόθεση φαινόταν ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα και έτσι πήγε στο ραντε-

βού που είχαν δώσει για την εξέταση του 

γραπτού. Η ερώτηση ήταν: 

«Δείξτε πώς μπορούμε να βρούμε το 

ύψος ενός ψηλού κτιρίου χρησιμοποιώ-

ντας βαρόμετρο».

Η απάντηση του φοιτητή ήταν: 

«Παίρνουμε το βαρόμετρο και το 

ανεβάζουμε στο υψηλότερο σημείο του 

κτιρίου. Το δένουμε στην άκρη ενός νή-

ματος, το κατεβάζουμε μέχρι το επίπεδο 

του δρόμου, μετά το ξανανεβάζουμε και 

μετράμε το μήκος του νήματος. Το μήκος 

του νήματος από το δρόμο ως την κο-

ρυφή του κτιρίου είναι το ύψος του κτι-

ρίου».

«Ενδιαφέρον» σκέφτηκε ο Rutherford, 

«μια τόσο απλοϊκή απάντηση αλλά τόσο 

σωστή και πλήρης. Αυτός που την έγρα-

Bohr και Einstein

N i e l s  B o h r :  Η  δ ύ ν α μ η  ε ν ό ς  α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο υ  μ υ α λ ο ύ
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ψε σίγουρα δεν είναι συνηθισμένος φοι-

τητής». 

Η υπόθεση είχε αρχίσει να αποκτά 

ενδιαφέρον και ως ένας γνήσιος ερευ-

νητής του άγνωστου ενθουσιάστηκε με 

την προοπτική της λύσης αυτού του μυ-

στηρίου. 

Σκέφτηκε λοιπόν και αποφάνθηκε να 

δοθεί στο φοιτητή μια δεύτερη ευκαιρία 

υπό όρους. Αυτή τη φορά η απάντη-

ση θα έπρεπε να πιστοποιεί τις γνώσεις 

του της φυσικής και θα έπρεπε να δοθεί 

μέσα σε 6 λεπτά. Το πρότεινε και έγινε δε-

κτό ως λύση και από τον συνάδελφό του 

και από το φοιτητή, ο οποίος φαινόταν 

αρκετά αποστασιοποιημένος από την 

όλη κατάσταση. 

Η διαδικασία ξεκίνησε αλλά ο φοι-

τητής παρότι είχαν περάσει ήδη πέντε 

λεπτά δεν είχε γράψει ούτε μια λέξη. Ο 

Rutherford άρχισε να πιστεύει ότι ο φοι-

τητής δεν ξέρει την απάντηση και τον 

ρώτησε: 

«Η καθυστέρηση σου σημαίνει ότι 

εγκαταλείπεις την προσπάθεια;». 

 Ο φοιτητής όμως, παρότι φαινόταν 

εντελώς αποστασιοποιημένος παίζο-

ντας αφηρημένα με το μολύβι του, απά-

ντησε κάτι που ο Rutherford δεν περίμενε 

να ακούσει: 

«Όχι, απλώς τριγυρίζουν πολλές λύ-

σεις στο μυαλό μου και προσπαθώ να 

σκεφτώ ποια είναι η καλύτερη».

Ο Rutherford αποσβολωμένος του 

ζήτησε συγγνώμη για τη διακοπή και τον 

παρακάλεσε να συνεχίσει. 

Το επόμενο λεπτό, η απάντηση είχε 

γραφεί αβίαστα στην κόλλα των εξετά-

σεων και έλεγε: 

«Παίρνω το βαρόμετρο στην κορυφή 

του κτιρίου και σκύβω πάνω από το κενό. 

Αφήνω το βαρόμετρο να πέσει και χρο-

νομετρώ την πτώση του. Στη συνέχεια, 

χρησιμοποιώντας τον τύπο x=0.5*a*t^2, 

υπολογίζω το ύψος του κτιρίου». 

Οι εξεταστές διάβασαν την απάντη-

ση. Ήταν άψογη και ως τέτοια δεν μπο-

ρούσαν παρά να την βαθμολογήσουν 

και οι δύο με άριστα. 

Όλα είχαν τελειώσει και ο φοιτητής 

ετοιμαζόταν να αποχωρήσει από την αί-

θουσα όταν ο Rutherford τον ρώτησε: 

«Συγνώμη μήπως μπορείς να μου 

απαντήσεις σε μια ερώτηση;»

«Φυσικά» απάντησε ο φοιτητής. 

«Είπες πριν ότι καθυστερείς να απα-

ντήσεις, γιατί έχεις πολλές πιθανές λύσεις 

του προβλήματος και προσπαθούσες 

να διαλέξεις την καλύτερη; Μπορείς σε 

παρακαλώ, αν θέλεις βέβαια, να που 

πεις κάποιες από αυτές;» 

Ο Rutherford είχε μια ανεξήγητη δίψα 

να μάθει πως λειτουργεί το μυαλό του 

παιδιού αυτού, κατά πόσο το χιούμορ 

που διέθετε ήταν αποτέλεσμα της βαθιάς 

του κατανόησης για τα φυσικά φαινόμε-

να ή όχι: 

«Να σας πω», απάντησε ο φοιτητής. 

«Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μετρήσεις 

το ύψος ενός κτιρίου χρησιμοποιώντας 

ένα βαρόμετρο. Για παράδειγμα, αν λά-

μπει ο ήλιος, παίρνεις το βαρόμετρο, με-

τράς το ύψος του, το μήκος της σκιάς 

του και το μήκος της σκιάς του κτιρίου 

και με απλή μέθοδο των τριών βρίσκεις 

το ύψος του κτιρίου». (Είναι περίπου η 

μέθοδος που λέγεται ότι χρησιμοποίησε 

ο Θαλής, για να μετρήσει το ύψος της 

πυραμίδας του Χέοπα, όχι βέβαια με βα-

ρόμετρο, αλλά με ανθρώπινη σκιά).

«Σωστά», είπε ο Rutherford. «Υπάρ-

χουν όμως και άλλες λύσεις;» 

«Ναι», είπε ο φοιτητής, «υπάρχει μια 

στοιχειώδης μέθοδος που θα σας αρέ-

σει. Παίρνουμε το βαρόμετρο κι αρχίζου-

με να ανεβαίνουμε τα σκαλιά. Καθώς 

ανεβαίνουμε, χρησιμοποιούμε το βαρό-

μετρο σαν υποδεκάμετρο και σημαδεύ-

ουμε στον τοίχο κάθε φορά το μήκος 

του βαρόμετρου. Όταν θα έχουμε φτάσει 

στην κορυφή, μετράμε τα σημάδια και 

έχουμε το ύψος σε Χ μήκη βαρομέτρου». 

«Πολύ άμεση και αρκετά κουραστική 

μέθοδος, δύσκολα θα την προτιμήσει 

κάποιος», σχολίασε ο Rutherford με μια 

δόση χιούμορ. Είχε αρχίσει να το διασκε-

δάζει. 

Ο φοιτητής έπιασε το λεπτό χιούμορ 

του Rutherford και συνέχισε το παιχνίδι 

των απαντήσεων ιδιαίτερα έξυπνα:

«Βεβαίως αν θέλετε μια πιο εξεζητη-

μένη μέθοδο, μπορείτε να δέσετε το βα-

ρόμετρο στην άκρη ενός νήματος, να το 

Ο Ε. Rutherford
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βάλετε να ταλαντεύεται σαν εκκρεμές και 

να μετρήσετε την τιμή του g [επιτάχυνση 

βαρύτητας] στο επίπεδο του δρόμου και 

στην κορυφή του κτιρίου. Από τη διαφο-

ρά των δύο τιμών του g μπορείτε, θεω-

ρητικά, να υπολογίσετε το ύψος του κτι-

ρίου. Επίσης θα μπορούσατε να πάρετε 

το βαρόμετρο στο ψηλότερο σημείο του 

κτιρίου και δεμένο, όπως πριν στην άκρη 

ενός νήματος, να το χαμηλώσετε μέχρι 

το επίπεδο του δρόμου και να το βάλε-

τε να ταλαντεύεται σαν εκκρεμές, οπότε 

μπορείτε να υπολογίσετε το ύψος του κτι-

ρίου από την περίοδο της μετατόπισης». 

Ο Rutherford δεν μπορούσε παρά 

να συμφωνήσει με τις απαντήσεις του 

φοιτητή και φυσικά να θαυμάσει τη βα-

θιά κατανόησή του πάνω στο θέμα, 

αλλά η φωνή του φοιτητή διέκοψε τις 

σκέψεις του:  

«Βεβαίως υπάρχουν και διάφοροι 

εναλλακτικοί τρόποι να μάθεις το ύψος 

του κτιρίου με ένα βαρόμετρο. Ίσως ο 

καλύτερος είναι να πάρεις το βαρόμετρο 

στο υπόγειο, να χτυπήσεις την πόρτα 

του επιστάτη και, όταν σου ανοίξει, να 

του πεις: «Αγαπητέ κύριε, ορίστε ένα κα-

ταπληκτικό βαρόμετρο. Θα σας το κάνω 

δώρο, αν μου πείτε ακριβώς το ύψος αυ-

τού του κτιρίου».

Ένα πηγαίο και ειλικρινές γέλιο του 

Rutherford   έκοψε το παιχνίδι που είχαν 

ξεκινήσει. Είχε έρθει η ώρα της ειλικρίνει-

ας: 

«Αλήθεια» ρώτησε ο Rutherford  το 

φοιτητή «δεν γνωρίζεις τη συμβατική 

λύση του προβλήματος;» 

«Και βέβαια τη γνωρίζω», του απά-

ντησε ο φοιτητής. 

«Τότε γιατί όλο αυτό;» 

«Απλώς βαρέθηκα στο σχολείο και 

στο πανεπιστήμιο να μου λένε συνέχεια 

οι καθηγητές πώς θα πρέπει να σκέφτο-

μαι».

Αυτή η συνάντηση σηματοδότησε 

την αρχή μιας γόνιμης επαγγελματικής 

συνεργασίας ανάμεσα στον Rutherford 

και το φοιτητή. 

Και σε όλους εμάς αποδεικνύει περί-

τρανα ότι ο ανθρώπινος νους δεν έχει 

«πρέπει» ούτε στεγανά, ότι σημασία έχει 

να βρούμε τη αλήθεια με τον τρόπο που 

εμείς την καταλαβαίνουμε.   Σκοπός κάθε 

γνώσης δεν είναι άλλος από το μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί όταν τη χρειαστούμε 

και συνήθως τότε, σαν να θέλει η μοίρα 

να μας ειρωνευτεί, είναι που μας λείπει 

το «χαρτί και το μολύβι» και χρειάζεται 

να αποδείξουμε την απλή αλήθεια των 

πραγμάτων. Όμως το σίγουρο είναι ότι 

όλοι κρύβουμε μέσα μας ένα ανεξάρτη-

το μυαλό και τη δύναμη που αυτό συνε-

πάγεται. 

Το όνομα του φοιτητή ήταν Niels 

Bohr, ο Δανός που στη συνέχεια της 

καριέρας του απέδειξε τις θεωρίες του 

Rutherford για τα ηλεκτρόνια και έδωσε 

σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της 

κβαντικής φυσικής.

N i e l s  B o h r :  Η  δ ύ ν α μ η  ε ν ό ς  α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο υ  μ υ α λ ο ύ
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΤΕΥΧΟΣ

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ JOHANN  SEBASTIAN  BACH

Χαρακτηρίστηκε ως «ποιητής των ήχων, παμμέγιστος, ασυμβίβαστος, 

ακούραστος, μυστηριώδης» πιστεύοντας πάντα στη θρησκευτική απο-

στολή της μουσικής, ένας άνθρωπος που ευγνωμονούσε το Θεό παρά 

τις σκληρές δοκιμασίες που υπέστη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η 

θρησκευτικότητα, η μουσική και ο θάνατος σημαδεύουν τον Μπαχ από 

την αρχή ως το τέλος. Και είναι να απορεί κανείς για τη δύναμη της ψυχής, 

το σθένος και τη δημιουργικότητα αυτού του χαρισματικού ανθρώπου, 

που δεν λύγιζε στις δυσκολίες, αλλά κάθε φορά χαλύβδωνε την ψυχή του 

και συνέχιζε να γράφει ευγνωμονώντας πάντα το Θεό και συγχωρώντας 

τους ανθρώπους.

Η ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Η αρχαία Ελληνική παράδοση είναι γεμάτη από διδασκαλίες που αφορούν στην αθανασία της ψυχής και την επανενσάρκωση 

της, δηλαδή την επιστροφή της μέσα σε ένα νέο σώμα, σε μια νέα ζωή. Όλες αυτές οι διδασκαλίες, άλλες λιγότερο άλλες περισσό-

τερο, έχουν έρθει μέχρι σήμερα κωδικοποιημένες και  ασαφείς, γεμάτες σκιές και κενά που έχει αφήσει πάνω τους ο παράγοντας 

χρόνος. Στην τόσο πλούσια αρχαία ελληνική γραμματεία ο άνθρωπος φαίνεται να έχει δύο φύσεις, μια γήινη και μια θεία. Το σώμα,  

τα πάθη, ακόμη και οι σκέψεις του χαρακτηρίζουν τη γήινη φύση του, ενώ το πνεύμα, τα ιδεώδη, η ψυχή του, τη θεία φύση του. Η 

εξέλιξη του ορίζεται από τη νίκη πάνω στη γήινη φύση, που κρατά τη θεία φύση του δέσμια στην ύλη. Αυτό μπορεί να το πετύχει 

ακολουθώντας το μυητικό δρόμο. 

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ 

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Οι αρχαίοι μύθοι αποτελούν έναν αλη-

θινό θησαυρό σοφίας, που κληρονομεί 

η ανθρωπότητα από την παράδοση του 

παρελθόντος. Μερικές φορές ορισμένα 

στοιχεία έχουν πλέον ξεχαστεί, τουλάχιστον 

στο πλαίσιο του συνειδητού συλλογικού 

Εγώ της ανθρωπότητας, όπως θα έλεγε ο 

Γιούνγκ. Και όμως μένουν δυνατά ριζωμέ-

να όλα στο ασυνείδητο. Για μας, τους αν-

θρώπους των κοινωνιών του 21ου αιώνα, 

το θέμα είναι βασικά η αφύπνιση της συνεί-

δησης, της ατομικής και της ομαδικής.






