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Ό ταν αρχίζει ένα νέο έτος, μας διακατέχει ένα είδος αισιοδοξίας. 

Είναι ένας νέος κύκλος, που ανοίγει μπροστά μας γεμάτος ελπίδες και 

όνειρα. Και υποδεχόμαστε το νέο έτος με μουσική και χαρά, πιστεύοντας ότι 

θα μας φέρει καλύτερα δώρα από το προηγούμενο και ότι τα δυσοίωνα γεγονότα θα 

ανατραπούν.

Πίσω μας κλείνει ο παλιός κύκλος με όλες τις στενοχώριες και τα προβλήματά του. Και 

τον αποχαιρετάμε νομίζοντας ότι αφήνουμε πίσω τις οικονομικές κρίσεις, τους πολέμους 

και τις ηλιακές καταιγίδες που, τελικά, δεν κατέστρεψαν τον κόσμο μας. 

Όλες οι δυσκολίες μοιάζουν σαν να εξαϋλώνονται, γιατί… μπροστά μας ανοίγει το 

μέλλον.

Οι ευχές που ανταλλάσσουμε, για μια καλύτερη χρονιά, μας γεμίζουν αισιοδοξία και 

μας προσφέρουν θάρρος και αυτοπεποίθηση, αλλά ο κόσμος δεν αλλάζει μόνο με ευ-

χές. 

Το μέλλον είναι μια συνέχεια του παρελθόντος και θα μας φέρει τους καρπούς των 

σπόρων που φυτέψαμε, τα αποτελέσματα των προηγούμενων δράσεών μας. Του χρόνου θα ζήσουμε σύμφωνα με τις εμπειρίες 

που έχουμε συγκεντρώσει στο παρελθόν.

Μας έκαναν να πιστέψουμε ότι το μέλλον θα είναι πάντα καλύτερο, απλά επειδή είναι μέλλον και ακόμα δεν έχει έρθει. Αλλά, μέσα 

σε όλες τις αποκαρδιωτικές ειδήσεις που κάθε μέρα μας βομβαρδίζουν, μέσα στις οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες που ζούμε 

στην καθημερινότητά μας, πώς μπορούμε να ονειρευόμαστε ένα καλύτερο μέλλον; 

Αν στοχαστούμε πάνω στα γεγονότα των τελευταίων χρόνων, θα καταλάβουμε ότι οι δυσκολίες φαίνεται να είναι το σήμα των 

καιρών μας και ότι η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά  ότι ζούμε την κρίση του πολιτισμού. 

Με όλα αυτά, τι χώρο αφήνουμε για την ελπίδα και για το όνειρο ενός καλύτερου κόσμου και ενός καλύτερου ανθρώπου; Είναι 

όλα χαμένα; Τίποτα δε θα μπορέσουμε να διορθώσουμε;

Η ελπίδα ποτέ δε χάνεται, αλλά τίποτα δε θα μπορέσουμε να κάνουμε, αν κλείνουμε τα μάτια μπροστά στην πραγματικότητα 

μόνο και μόνο επειδή είναι γιορτές και αρχίζει ένα νέο έτος.  

Αν θέλουμε έναν καλύτερο αύριο, χρειάζεται να καταλάβουμε ότι αυτό δεν εξαρτάται από κυβερνήσεις ή αποφάσεις τρίτων. 

Η πραγματική ελπίδα για το μέλλον είναι να βρούμε μέσα μας τη δύναμη της ανανέωσης που θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε 

κάθε κρίση. Η δύναμη πάντα βρίσκεται μέσα μας. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να αρπάξουμε ευκαιρίες και να υπερβούμε τα προ-

βλήματα, εμείς μπορούμε να πάρουμε τις απαραίτητες αποφάσεις που θα βελτιώσουν τον κόσμο, εμείς μπορούμε να φτιάξουμε τη 

ζωή μας χαρούμενη ακόμα και μέσα στις δυσκολίες. 

Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα και να σχεδιάσουμε σωστά και σοβαρά το νέο έτος, χωρίς να περιμένουμε από 

άλλους να βρουν λύσεις για μας. 

Η φιλοσοφία είναι ακριβώς το εργαλείο που μπορεί να μας προσφέρει μια νέα ματιά στον κόσμο και, κυρίως, στο βάθος του 

εαυτού μας.  

Πέρα από όλες τις δυσκολίες, ο άνθρωπος συνεχίζει να είναι κυρίαρχος της δικής του βούλησης, των σκέψεων και των συναι-

σθημάτων του, καθώς και των πράξεών του. 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται να χρησιμοποιούμε εξολοκλήρου τις δικές μας ικανότητες, ώστε να μπορούμε να 

αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες, να επαναφέρουμε την εσωτερική μας δύναμη και να οπλιστούμε με όλες τις αρετές που ο καθένας 

έχει, που αποτελούν τα εργαλεία μας για το μέλλον. 

Οι δυσκολίες είναι φυσικές αλλά το μυστικό είναι στο πώς θα τις αντιμετωπίσουμε.

Μπορούμε να αντικρίσουμε το νέο έτος μ’ ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης, πιο θετικό κι πιο αποφασιστικό. 

Στο χέρι μας είναι αν το νέο έτος θα είναι απλά καινούργιο ή θα είναι και καλύτερο. 

           Η Διευθύντρια Σύνταξης 

editorial
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Ο ΡΑΦΑΗΛ ΚΑΙ Η 
«ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ»
Μια τοιχογραφία με την πνευματική κληρονομιά της ανθρωπότητας

Κείμενο: Ιωάννα Μούστρη
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Ο  Ρ α φ α ή λ  κ α ι  η  « Σ χ ο λ ή  τ ω ν  Α θ η ν ώ ν «

Η αισθητική της Ώριμης ή Κλασι-

κής Αναγέννησης στην Ιταλία 

(1500-1527) διαμορφώθηκε στις 

αρχές του 16ου αιώνα από λίγους μεγά-

λους καλλιτέχνες, οι οποίοι στη διάρκεια 

της ζωής τους οδήγησαν την αναγεννη-

σιακή τέχνη στο απόγειό της. 

Ο Ραφαήλ, μαζί με τον Λεονάρντο 

ντα Βίντσι και τον Μιχαήλ Άγγελο, ανή-

κει στους κορυφαίους καλλιτέχνες αυτής 

της περιόδου. Το μνημειώδες έργο του η 

«Σχολή των Αθηνών» κοσμεί μια αίθου-

σα του Βατικανού και είναι μια από τις 

σημαντικότερες και γνωστότερες τοιχο-

γραφίες της Αναγέννησης, ένας ύμνος 

στην κλασική φιλοσοφία και στις απαρ-

χές του Δυτικού πολιτισμού. 

Λίγα λόγια για τη ζωή του Ραφαήλ

Ο Ραφαήλ (Raffaello Sanzio ή Santi) 

γεννήθηκε στο Ουρμπίνο το 1483. Τα 

πρώτα μαθήματα ζωγραφικής τα πήρε 

από τον πατέρα του Τζοβάνι Σάντι. Μεγά-

λωσε και απέκτησε ουμανιστική παιδεία 

στο αυλικό περιβάλλον του Ουρμπίνο, 

που είχε καταστεί αξιόλογο πνευματι-

κό και καλλιτεχνικό κέντρο, με ψυχή του 

τον δούκα Φεντερίκο ντα Μοντεφέλτρο 

(Federico da Montefeltro), ενσάρκωση 

του αναγεννησιακού ιδεώδους του καλ-

λιεργημένου ηγεμόνα. 

Λίγα χρόνια αργότερα πήγε στην Πε-

ρούτζια και μαθήτευσε δίπλα στον Πιέτρο 

Περουτζίνο (Pietro Perugino). Καθοριστι-

κή όμως για την εξέλιξη της τέχνης του 

υπήρξε η παραμονή του στη Φλωρεντία. 

Μελέτησε όλους τους πρώιμους ανα-

γεννησιακούς καλλιτέχνες και δέχτηκε 

ισχυρές επιδράσεις από τον Λεονάρντο 

ντα Βίντσι και τον Μιχαήλ Άγγελο. Τα τε-

λευταία δώδεκα χρόνια της ζωής του τα 

πέρασε στη Ρώμη, όπου πέθανε το 1520 

σε ηλικία 37 χρονών.

Ο Ραφαήλ, στη σύντομη ζωή του, 

έδωσε οριστική μορφή στο ιδανικό της 

αρμονίας που επιδίωκε η ιταλική τέχνη 

για δύο αιώνες, και με τη «Σχολή των 

Αθηνών» απέδωσε παραστατικά το νε-

οπλατωνικό ιδεώδες του ανθρώπινου 

μεγαλείου, ένα ιδεώδες που αναβίωσε 

θριαμβευτικά σε όλες τις εκφάνσεις της 

Αναγέννησης βρίσκοντας πρόσφορο 

έδαφος στα ιταλικά κρατίδια. Για τον 

Γκαίτε: «Ο Ραφαήλ έκανε πάντοτε ό,τι οι 

άλλοι ονειρεύονταν να κάνουν» και σύμ-

φωνα με τον Jacques Mensil: «… ενσάρ-

κωσε αποτελεσματικά το αναγεννησιακό 

πνεύμα στην βαθύτερη ουσία του: την 

πίστη σε μια αρμονία που ρυθμίζει τις 

πράξεις των ανθρώπων, όπως και τις 

κινήσεις των άστρων».

Η Stanza della Segnatura

Ήταν μόλις 25 ετών όταν κλήθηκε 

στη Ρώμη από τον Πάπα Ιούλιο Β΄, μετά 

από πρόταση του διάσημου αρχιτέκτο-

να Μπραμάντε (Bramante), για να δι-

ακοσμήσει τα παλιά διαμερίσματα του 

Νικόλαου Ε΄ στο Βατικανό, τις stanze. Οι 
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αίθουσες αυτές είναι τέσσερις και, ανά-

λογα με τη χρήση τους ή το βασικό θέμα 

των νωπογραφιών τους (fresco), πήραν 

και το όνομά τους. Μετά την ολοκλήρω-

ση αυτών των θαυμάσιων τοιχογραφι-

ών, οι stanze έμειναν γνωστές ως οι «Αί-

θουσες του Ραφαήλ». 

Η «Σχολή των Αθηνών» βρίσκεται στη 

Stanza della Segnatura (Αίθουσα της 

Υπογραφής) και κοσμεί έναν από τους 

τοίχους της. Στην ίδια stanza απεικονίζο-

νται η «Έρις για τα Άχραντα Μυστήρια» 

(Disputa), ο «Παρνασσός» και οι «Κύρι-

ες Αρετές». Η αίθουσα ονομάστηκε έτσι, 

επειδή, μετά την ολοκλήρωση των νωπο-

γραφιών, υπογράφονταν και σφραγίζο-

νταν σε αυτήν τα σημαντικότερα παπικά 

έγγραφα. 

Ο Ιούλιος Β΄ διάλεξε τα θέματα των 

έργων που θα κοσμούσαν τις αίθουσες, 

αφού είχε συζητήσει προηγουμένως 

με τους ουμανιστές της Αυλής του. Στη 

Stanza della Segnatura ήθελε να ανα-

βιώσει την πνευματική κληρονομιά της 

αρχαιότητας, συνδυάζοντάς την με το 

χριστιανισμό και τη νεοπλατωνική φιλο-

σοφία. Στις υπόλοιπες αίθουσες επικρά-

τησαν θέματα παρμένα από την εκκλησι-

αστική ιστορία. 

Η «Σχολή των Αθηνών»

Όσον αφορά τη «Σχολή των Αθη-

νών», ο μνημειακός χαρακτήρας της 

αποτυπώνει τη μεγαλοφυή σύλληψη του 

καλλιτέχνη, τη μεγάλη σχεδιαστική του 

ικανότητα, την επιδεξιότητα να συγκρο-

τεί τα άτομα σε ομάδες, τη γνώση της 

προοπτικής που δίνει βάθος στη ζωγρα-

φική επιφάνεια, την άψογη εκτέλεση, την 

πνευματική του καλλιέργεια, τις φιλοσο-

φικές καταβολές και προτιμήσεις του. Τα 

χρώματά του περιβάλλουν και προσδιο-

ρίζουν τις φόρμες χωρίς να επικρατούν 

εις βάρος του σχεδίου. Το φως του είναι 

ομοιογενές και διάχυτο και οι φωτοσκιά-

σεις του, σε σχέση με το προκαταρκτικό 

του σχέδιο που βρίσκεται στην Αμβροσι-

ανή Βιβλιοθήκη του Μιλάνου (επίδραση 

Λεονάρντο), είναι αισθητά μετριασμέ-

νες.

Η «Σχολή των Αθηνών» αποτελεί 

ύμνο στη φιλοσοφία μέσα στην καρ-

διά της Καθολικής Εκκλησίας. Κάτω 

από το θόλο ενός τεράστιου ναού, υπό 

την προστασία του Απόλλωνα και της 

Αθηνάς, θεών του πνευματικού φωτός 

και της σοφίας, που τα αγάλματά τους 

έχουν περίοπτη θέση στο επάνω μέρος 

του έργου, βρίσκονται όλοι οι εκπρόσω-

ποι της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας 

με τους μαθητές τους που συζητούν, 

διδάσκουν, γράφουν ή στοχάζονται. Το 

αρχιτεκτονικό σχέδιο, που καλύπτει όλο 

το επάνω μέρος του έργου, δόθηκε στον 

Ραφαήλ από τον Μπραμάντε. 

Στο κέντρο της τοιχογραφίας, με φό-

ντο την αψίδα του βάθους, στο σημείο 

φυγής, δεσπόζουν οι μορφές των δύο 

κορυφαίων Ελλήνων φιλοσόφων, του 

Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, με τις χα-

ρακτηριστικές χειρονομίες, που δείχνουν 

τις τάσεις τους. Στο πρόσωπο του Πλά-

τωνα ο καλλιτέχνης έδωσε τα χαρακτη-

ριστικά του Λεονάρντο ντα Βίντσι και τα 

συμπλήρωσε με στοιχεία που πήρε από 

μια προτομής του φιλοσόφου που ανή-

κε στο Λορέντζο των Μεδίκων. Ο Πλάτων 

υψώνει το δεξί του χέρι προς τα πάνω, 

προς τον ουρανό, προς τον κόσμο των 

ιδεών, ενώ με το αριστερό κρατάει τον 

«Τίμαιο». Δίπλα του, νεότερος, είναι ο 

Αριστοτέλης. Το δεξί του χέρι δείχνει προς 

τη γη, ενώ με το αριστερό κρατάει τα Ηθι-

κά Νικομάχεια.

Ο Βαζάρι, όπως και άλλοι μετά από 

αυτόν, προσπάθησαν να ταυτοποιή-

σουν τα πρόσωπα του έργου. Για κά-

ποιες μορφές, όπως του Πλάτωνα και 

του Αριστοτέλη, συμφωνούν όλοι, για 

κάποιες άλλες υπάρχει διχογνωμία. Ο 

Ραφαήλ έδωσε επίσης σε πολλούς φιλο-

σόφους τις μορφές διάσημων ανδρών 

της εποχής του.

Στην αριστερή πλευρά της τοιχογρα-

φίας, η μορφή με το λαδί μανδύα είναι 

ο Σωκράτης. Οφείλει τα χαρακτηριστικά 

του σε μεταγενέστερο αντίγραφο δικής 

του προτομή του 4ου αιώνα. Συνομιλεί 

με τον Ξενοφώντα ή Αισχίνη, τον Αντι-

σθένη ή Ξενοφώντα και τον Αλκιβιάδη ή 

Μέγα Αλέξανδρο. 

Κάτω αριστερά, ακουμπισμένος σε 

μια κολώνα και διαβάζοντας ένα βιβλίο 

είναι ο Επίκουρος στεφανωμένος με κλη-

Επάνω: Ξενοφών, Σωκράτης 

Κάτω: Αβερρόης, Πυθαγόρας, Υπατία, 

Παρμενίδης
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ματόφυλλα, ενώ μια σεβάσμια μορφή 

στο αριστερό άκρο της τοιχογραφίας, ο 

Ζήνων ο Κιτιεύς, τον παρακολουθεί. Λίγο 

δεξιότερα συναντάμε τον Αβερρόη με το 

λευκό τουρμπάνι να γέρνει πάνω από 

τον Πυθαγόρα που σημειώνει κάτι σε 

ένα βιβλίο, ενώ ένας μαθητής του κρα-

τάει έναν πίνακα με το διαπασών. 

Δεξιά του Πυθαγόρα, η γυναικεία 

μορφή με τα λευκά και με τα καστανά 

μακριά μαλλιά θεωρείται ότι είναι η φι-

λόσοφος Υπατία. Έχει τα χαρακτηριστι-

κά του Francesco Maria della Rovere 

(δούκα του Ουρμπίνο) ή της φίλης του 

Ραφαήλ, Μαργαρίτας. Γέρνοντας προς 

το μέρος της εικονίζεται ο Παρμενίδης, 

ο οποίος κρατάει ανοιχτό ένα βιβλίο και 

δείχνει κάτι.

Στο μεσαίο τμήμα του πίνακα, περί-

που στην ευθεία με τον Πλάτωνα, απει-

κονίζεται μόνος του καθισμένος στα 

σκαλιά, σκεπτικός, ο Ηράκλειτος με τα 

χαρακτηριστικά του Μιχαήλ Αγγέλου. 

Δεξιότερα από τον Ηράκλειτο, προς την 

πλευρά του Αριστοτέλη, εμφανίζεται ξα-

πλωμένος σ’ ένα σκαλοπάτι και μισόγυ-

μνος ο Διογένης, ο κυνικός φιλόσοφος. 

Μια άλλη μοναχική όρθια μορφή, στην 

ίδια πλευρά της νωπογραφίας και κάτω 

από το άγαλμα της Αθηνάς, θεωρείται 

ότι είναι ο Πλωτίνος, ο μεγάλος νεοπλα-

τωνικός φιλόσοφος.

Στη δεξιά πλευρά της τοιχογραφίας ο 

Ευκλείδης, ο διάσημος μαθηματικός της 

αρχαιότητας, με τα χαρακτηριστικά του 

Μπραμάντε, του μεγάλου αρχιτέκτονα 

και φίλου του Ραφαήλ, σκυμμένος πάνω 

από έναν πίνακα, εξηγεί κάποιο θεώρη-

μα στους μαθητές του. Στη χρυσή τρέσα 

του χιτώνα του ο ζωγράφος έβαλε την 

υπογραφή του: R.U.S.M. δηλ. Rafaello 

Urbinas Sua Mano (δια χειρός Ραφαήλ 

από το Ουρμπίνο).

Πίσω από τον Ευκλείδη βρίσκεται 

ο Ζωροάστρης -ή κατ’ άλλους ο Στρά-

βων- πιθανόν με τα χαρακτηριστικά του 

Μπαλντασσάρε Καστιλιόνε (Baldassare 

Castiglione, ευγενής, πλατωνιστής, δι-

πλωμάτης, συγγραφέας του Βιβλίου του 

Αυλικού) ή του ουμανιστή Πιέτρο Μπέ-

μπο (Pietro Bembo). Στο δεξί του χέρι 

κρατάει τη σφαίρα του ουρανού ενώ 

απέναντί του, σαν σε καθρέφτη, είναι ο 

Πτολεμαίος, ο γεωγράφος, αστρονόμος 

και μαθηματικός, ο οποίος κρατάει με το 

αριστερό του χέρι τη σφαίρα της γης, 

αντανάκλαση της ουράνιας. Δίπλα στον 

Πτολεμαίο, κοιτάζοντας τους θεατές, 

βρίσκεται ένας νεαρός με τα χαρακτηρι-

στικά του Ραφαήλ, ενώ πλάι του στέκεται 

ο συνάδελφός του Sodoma. 

Αν είναι αλήθεια ότι μια εικόνα αξίζει 

χίλιες λέξεις, η «Σχολή των Αθηνών» μας 

δείχνει τις ρίζες του πολιτισμού μας, αυ-

τές που μας οδήγησαν, μετά από το Με-

σαίωνα, στην Αναγέννηση και στο σημε-

ρινό Δυτικό πολιτισμό. Μας παρουσιάζει 

ξεκάθαρα σε ποιους στηρίχτηκαν οι άν-

θρωποι εκείνης της εποχής, για να ξανα-

γεννηθούν από την τέφρα τους και να 

δημιουργήσουν μια νέα φωτεινή εποχή. 

Ανέτρεξαν στις ρίζες τους, αναζήτησαν 

και ανακάλυψαν ξανά αρχές, αξίες και 

γνώσεις που είχαν ξεχαστεί, βασίστηκαν 

σε αυτές και πρόσθεσαν τα δικά τους ιδι-

αίτερα χαρακτηριστικά, θέτοντας έτσι τα 

θεμέλια μιας νέας εποχής που έφθασε 

μέχρι τις μέρες μας. 

Σε εποχές πνευματικής ένδειας και 

παρακμής, όπως η σημερινή, ας ανα-

τρέξουμε στους «φωτεινούς φάρους» 

που απεικονίζονται στον πίνακα και ας 

αναζητήσουμε σε αυτούς έμπνευση, για 

να δημιουργήσουμε ένα νέο και καλύτε-

ρο κόσμο. Είναι όλοι εκεί! 
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

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

Οι ποιητές λένε ότι η επιστήμη είναι μακριά από την ομορφιά των αστεριών ότι είναι απλά 

σταγόνες αερίων ατόμων. Και εγώ επίσης μπορώ να δω τα αστέρια μια σκοτεινή νύχτα 

και να τα νοιώσω. Αλλά βλέπω πιο πολλά ή πιο λίγα; Η απεραντοσύνη των παραδείσων 

εκτείνει τη φαντασία μου. Κολλημένο σ’ αυτήν την περιστροφή, το 

μικρό μου μάτι μπορεί να πιάσει ενός εκατομμυρίου 

χρόνων φως. Ένα μεγάλο σχέδιο, μέρος του οποίου 

είμαι και εγώ…Ποιο είναι το σχέδιο ή το νόημα ή το 

γιατί; Δεν βλάπτει το μυστήριο αν ξέρουμε λίγο 

από αυτό. Γιατί πιο όμορφη είναι η αλήθεια από 

οποιονδήποτε καλλιτέχνη του παρελθόντος 

που την φαντάστηκε. Γιατί οι ποιητές του 

σήμερα δεν μιλάνε γι’ αυτήν; Τι άνθρωποι 

είναι οι ποιητές που μπορούν να μιλάνε για 

τον Κρόνο αν είναι άνθρωπος, αλλά αν 

πρόκειται για μια μικρή στροβιλίζουσα 

σφαίρα μεθανίου ή αμμωνίας 

σιωπούν;

              Richard Feynman
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 «Η Επιστήμη είναι μια ανακάλυψη 

των νόμων που συνδέουν τις αιτίες με 

τα αποτελέσματα, μια μεγαλύτερη γνώ-

ση της Φύσης, του Σύμπαντος και του 

Εαυτού μας» 

Χόρχε Α. Λιβράγκα

Η σχέση μεταξύ επιστήμης και φι-

λοσοφίας είναι πολύ σημαντική 

για την ανακάλυψη της φύσης 

και των όντων, για τη γνώση, την περι-

γραφή και την εκτίμηση της σημασίας 

τους. Και οι δυο αυτές δραστηριότητες 

του ανθρώπινου πνεύματος αποτελούν 

εκδηλώσεις της ίδιας γνωσιολογικής 

ανάγκης και αλληλοεπηρεάζονται ουσι-

αστικά.

Ας θυμηθούμε τη φράση που ήταν 

γραμμένη στην πύλη εισόδου της Πλα-

τωνικής Ακαδημίας: «Ουδείς αγεωμέτρη-

τος εσοίτο». Η αισθητή υποστήριξη της 

επιστήμης, και αυτή με τη σειρά της χω-

ρίς τη φιλοσοφία, χάνει βαθύτητα κριτικό 

πνεύμα και δημιουργική δραστηριότητα. 

Η φιλοσοφία θα ήταν λοιπόν για την επι-

στήμη ό,τι η ψυχή για το σώμα ή ό,τι η 

μορφή για την ύλη. 

Πολλές φορές συγχέεται η φιλοσοφία 

της επιστήμης με την ιστορία της επιστή-

μης. Είναι όμως δυο διαφορετικά πεδία, 

αν και είναι βέβαιο ότι οποιαδήποτε προ-

σπάθεια φιλοσοφικής προσέγγισης της 

επιστήμης, αναγκαστικά, θα πρέπει να 

βασίζεται σε κάποια ιστορική προοπτική 

σχετικά με την εξέλιξη των ιδεών μέσα σε 

ένα συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο. 

Η φιλοσοφία της επιστήμης, όπως και η 

φιλοσοφία της ιστορίας, είναι πάντοτε 

φιλοσοφία. Και η φιλοσοφία είτε γίνεται 

για την επιστήμη είτε για την τέχνη, για 

την πολιτική ή για άλλο πεδίο, χρειάζεται 

ένα ιστορικό, χρονικό πλαίσιο, ώστε να 

κατανοηθούν οι αλυσιδωτές σχέσεις αιτι-

ών και αποτελεσμάτων που λαμβάνουν 

χώρα στην εξέλιξη των ιδεών, σε κάθε 

πολιτισμική στιγμή της ανθρωπότητας.

Αλλά σε αυτήν την περίπτωση η 

ιστορία θα είναι μια στήριξη, μια επεξη-

γηματική βοήθεια για την ανάπτυξη της 

φιλοσοφίας της επιστήμης.

Η φιλοσοφία της επιστήμης είναι λοι-

πόν η μελέτη και η γνώση των αρχών 

και των μεθόδων, των νοητικών δομών 

και των τύπων σχέσης των γεγονότων, 

που η επιστήμη γενικά και οι διάφορες 

επιστήμες ειδικά χρησιμοποιούν, για να 

Η Αυλή των Μουσών της Βαϊμάρης, σημαντικό κέντρο της εποχής του Διαφωτιμού. 

Πίνακας του Theobald Freiherr von Oer (1860).



Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς  -  Ν ο έ μ β ρ ι ο ς  -  Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 210

γνωρίσουν το αντικείμενο της έρευνάς 

τους είτε στη φύση και στο σύμπαν ή 

στον άνθρωπο και στις δικές του δρα-

στηριότητες όπως π.χ., τη γλώσσα, τη 

λογική, την ιστορία, την κοινωνιολογία ή 

την ψυχολογία.

Η φιλοσοφική θεμελίωση της επιστή-

μης επιτρέπει την ορθή εφαρμογή συλ-

λογισμών της επαγωγικής και απαγωγι-

κής σκέψης, την αποτελεσματική χρήση 

συμβόλων και μαθηματικών τύπων, την 

πρακτική εφαρμογή των υποθέσεων και 

των θεωριών, καθώς και τη δημιουργία, 

με συνοχή, των οικοδομών των επιστη-

μονικών νόμων και αρχών, ώστε να επι-

τευχθεί μια ικανοποιητική ερμηνεία του 

κόσμου.

Οι επιστημονικοί νόμοι και οι αρχές 

είναι γενικεύσεις των παρατηρήσεων και 

οι θεωρίες είναι οι ερμηνείες των νόμων. 

Αλλά πολλές φορές οι θεωρίες πάνε πιο 

πέρα από τα σκέτα δεδομένα της παρα-

τήρησης, με σκοπό να εξηγήσουν νέες 

καταστάσεις. Επομένως, δεν προέρχο-

νται απευθείας από την εμπειρία ή το πεί-

ραμα όπως συμβαίνει με τους νόμους. 

Γι’ αυτόν τον λόγο η θεωρητική γνώση 

προέρχεται από αλληλεπιδράσεις και πιο 

περίπλοκες και ολιστικές αλλαγές σκέ-

ψης. Πρόκειται για μια γνώση που προ-

ϋποθέτει τόσο την ύπαρξη της υποκειμε-

νικότητας του σκεπτόμενου όντος, όσο 

και την ύπαρξη υποθέσεων και εικασιών.  

Και είναι εδώ που η φιλοσοφία έχει τη μέ-

γιστη, ακόμα και την απαραίτητη χρησι-

μότητα. 

Χρειάζεται όμως να τονίσουμε ότι 

δεν πρέπει να συγχέονται ούτε να εξαφα-

νιστούν τα διαχωριστικά σύνορα μεταξύ 

της επιστήμης και της φιλοσοφίας. Είναι 

απαραίτητο να υπάρχει όχι μόνο διάκρι-

ση ανάμεσα τους και στα πεδία γνώσης 

τους, αλλά και να μπορούν να ξέρουν 

να συνυπάρχουν μέσα σε μια αρμονική 

συμπληρωματικότητα. Για να γίνει αυτό 

σεβαστό συμβάλλουν οι εξής λόγοι:

Πρώτον: Οι επαναστατικές ανακαλύ-

ψεις και οι εφευρέσεις δεν είναι πάντοτε 

σύμφωνες με τις φιλοσοφικές θεωρή-

σεις και προϋποθέσεις από τις οποίες 

ξεκίνησαν ή με αξιολογικά κριτήρια και 

αρχές επίσημα αποδεκτές από τους  «κα-

τεστημένους» φιλοσόφους. Όμως αυτές 

οι ανακαλύψεις μπορούν πολλές φορές 

να χρησιμεύσουν ως βάση για νέες ρι-

ζικές αναθεωρήσεις στη φιλοσοφία. Και 

συμβαίνει επίσης το αντίθετο, όπως λέει 

ο Κ. Popper: «Από ιστορική άποψη, οι 

σύγχρονες δυτικές επιστήμες προήλθαν 

από τις φιλοσοφικές θεωρίες των Ελ-

λήνων για τον κόσμο, για την τάξη του 

κόσμου». 

Δεύτερον: Το κοινό μειονέκτημα των 

σημερινών επιστημών προέρχεται από 

την έλλειψη φιλοσοφικής σκέψης στη 

θεώρηση για την έσχατη φύση των 

πραγμάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

μια ελαττωματική επιστημονική δραστη-

ριότητα, ανασφαλή και αμφισβητούμε-

νη, εκεί όπου δεν υπάρχει κάποια μορφή 

φιλοσοφικής μεταφυσικής.

Τρίτον: Η επιστημονική έρευνα προϋ-

ποθέτει την ερμηνεία του κόσμου σε μια 

δεδομένη ιστορική στιγμή, σύμφωνα με 

κάποιο δεδομένο και γενικώς αποδεκτό 

σύστημα ιδεών (το «Παράδειγμα»), το 

οποίο οφείλει να έχει συνοχή, να είναι 

λογικό και αναγκαίο και να μπορεί να 

ερμηνεύει κάθε στοιχείο της εμπειρίας και 

αυτό το σύστημα της  «Εικόνας του Κό-

σμου» είναι φιλοσοφικό. 

Τέταρτον: Οι φιλοσοφικές και επιστη-

μονικές έννοιες υπόκεινται σε μεταμόρ-

φωση και προσαρμογή και, επομένως, 

δεν μπορούν να είναι ούτε «ξεκάθαρες» 

ούτε και  «αποφασιστικές» όπως θα τις 

ήθελε ο Καρτέσιος ή η «νέα επιστήμη» 

του Διαφωτισμού και ο μοντέρνος νέο-

ορθολογισμός.

Πέμπτον: Στην εξέλιξη του πολιτισμού 

χρειάζεται δυναμισμός, ένα πνεύμα πε-

ριπέτειας που να συσχετίζει τη φιλοσο-

φία και την επιστήμη με τρόπο, ώστε να 

μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα της 

ανθρώπινης εμπειρίας και συγχρόνως 

να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία και την 

ατομικότητα κάθε επιστήμης χωριστά. 

Μόνο έτσι θα μπορούν να υπάρχουν 

συγχρόνως και σε αρμονική συμπλη-

ρωματικότητα η εξειδίκευση μαζί με την 

ολιστική διεπιστημονικότητα. 

Κατά μήκος της ιστορίας της επιστή-

μης και της φιλοσοφίας μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι οι επαναστάσεις 

της ανθρώπινης σκέψης και της προό-

δου έγιναν, σχεδόν πάντοτε, όταν ανά-

μεσα τους υπήρξε μια αρμονική σχέση 

και αλληλεπίδραση. Όχι όταν υπήρξε 

είτε βίαιη σύγκρουση είτε ομοιογένεια και 

μη διαφοροποίηση των πεδίων δράσης 

τους. 

Η επίσκεψη του Λουδοβίκου ΙΔ’ στην 

Ακαδημία των Επιστημών (1671)
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Ένα παράδειγμα των σχέσεων σύ-

γκρουσης το έχουμε στην ιστορική πε-

ρίοδο της Μεταρρύθμισης και του Δια-

φωτισμού μέχρι τον Κάντ, στην οποία η 

φιλοσοφία, που μονοπωλούνταν από τη 

θρησκεία, βρισκόταν σε ανοιχτή μάχη με 

το νέο επιστημονικό ορίζοντα. Αντίθετα, 

ως παράδειγμα των σχέσεων ταύτισης 

ή έλλειψης κάποιας διαφοροποίησης 

έχουμε τη μεσαιωνική περίοδο στη Δύση 

ή τη βυζαντινή στην Ελληνορωμαϊκή 

Ανατολή, όπου η επιστήμη θεωρείται ως 

απλός τομέας της φιλοσοφίας. 

Σε καμιά απ’ αυτές τις ιστορικές περι-

όδους -ή ανάλογες- δεν υπάρχει κάποια 

αληθινή και ανοιχτή συμβολή της επιστή-

μης ή της φιλοσοφίας στην κοινωνική 

και πολιτιστική πρόοδο του ανθρώπινου 

συνόλου. Αν και υπάρχουν βέβαια προ-

σφορές, ανακαλύψεις, νέες και επανα-

στατικές ιδέες, αυτές δεν κατορθώνουν 

όμως, παρά μόνον αργότερα, να έχουν 

Ε π ι σ τ ή μ η  κ α ι  Φ ι λ ο σ ο φ ί α

την απήχηση και την επίδραση που άξι-

ζαν από την αρχή. 

Ως παράδειγμα μιας περιόδου 

συνεργασίας και αλληλογονιμοποίη-

σης μεταξύ επιστήμης και φιλοσοφίας 

έχουμε την Προσωκρατική Εποχή μέχρι 

και τον Πλάτωνα, την Αλεξανδρινή και 

Νεοπλατωνική Εποχή, την Ιταλική Ανα-

γέννηση, κυρίως στη Φλωρεντία και τη 

Βενετιά και, κατά κάποιο τρόπο, τη δική 

μας εποχή της αυγής της τρίτης χιλιετίας, 

στην οποία η επιστήμη και η φιλοσοφία 

πλησιάζουν όλο και περισσότερο για να 

δώσουν τα χέρια. 

Όπως αναφέρεται στο 15ο κεφάλαιο 

του βιβλίου «Εισαγωγή στη Μυστική Δι-

δασκαλία» (J.A.Livraga):  «Αυτή η διαδι-

κασία (της δημιουργίας μιας Παγκόσμι-

ας Αδελφότητας με πραγματικές αξίες) 

απαιτεί, άμεσα, την αλλαγή της φιλοσο-

φικής θέσης εκείνων που κατευθύνουν 

τα πεπρωμένα του κόσμου. Σήμερα αυτή 

η μοίρα βρίσκεται στα χέρια των επιστη-

μόνων, αν και αυτοί, δίχως πνευματική 

δύναμη, έχουν αφήσει να τους χειραγω-

γούν τα όπλα και το χρήμα».

Είναι όμως αρκετές πλέον οι φωνές 

διαμαρτυρίας που οι ίδιοι οι επιστήμονες, 

σε διάφορους κλάδους της επιστήμης, 

υψώνουν ενάντια σε αυτήν την κατάστα-

ση πραγμάτων. Μια αλλαγή συνείδησης 

δημιουργείται στη Δύση της δεύτερης 

χιλιετίας. Μια συνείδηση πιο ανοιχτή, πιο 

δημιουργική και διατεθειμένη να συνερ-

γάζεται με τη φιλοσοφία και την πνευμα-

τική παράδοση της Δύσης. Ας ελπίζουμε 

να μπορέσει να καρποφορήσει στους 

ερχόμενους αιώνες, γιατί, όπως έλεγε ο 

Bernard Shaw, «Μια επιστήμη χωρίς συ-

νείδηση είναι η καταστροφή της ψυχής». 

Ζωγραφική αναπαράσταση της βιβλιο-

θήκης της Αλεξάνδρειας
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           ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ

Πώς να ζήσω τη ζωή μου;

 «Αυτή είναι η ευκαιρία της ζωής σου. Αυτή είναι  η δική σου παράσταση. Ζήσε όσα έχεις ονειρευτεί. 

Ψιθύρισε αινίγματα στη Σφίγγα τη νύχτα. Πιες καφέ τα απογεύματα με τους ήρωές σου. Κοίταξε πάνω και 

κάτω. Πίστεψε στο άγνωστο, γιατί πράγματι υπάρχει. Ζήσε σε πολλούς τόπους. Ζήσε με λουλούδια, με μου-

σική, βιβλία και ζωγραφιές. Μέτρα 

τον χρόνο σου, μην τον σπατα-

λάς. Μάθε να ακούς και να μι-

λάς καλά. Μάθε τη χώρα σου, 

μάθε τον κόσμο σου, μάθε την 

ιστορία σου, μάθε τον εαυτό 

σου. Το χρωστάς στον εαυτό σου. 

Να είσαι καλός με τους γύρω σου. 

Και να τα κάνεις όλα αυτά με 

πάθος. Δώσε όσα μπορείς. 

Να θυμάσαι: η ζωή είναι 

σύντομη» 

Fritz Shoulder



«Φιλοσοφία είναι η τέχνη του να ζεις» 

Πλούταρχος

 «Μια ζωή χωρίς έρευνα δεν αξίζει 

να τη ζεις» 

Πλάτωνας

«Ζήσε σαν να ήταν 

να πεθάνεις αύριο και 

μάθαινε σαν να είσαι 

αθάνατος» 

Γκάντι

«Ο φιλόσοφος δεν σταματά ‘μπρος στις 

δυσκολίες της ζωής, αλλά τις ερμηνεύει σαν μια 

δοκιμασία και αναζητά το κρυφό νόημα των 

φαινομενικά παράλογων γεγονότων» 

D.S.Guzman

«Η καθημερινή σας ζωή είναι ο 

ναός σας και η θρησκεία σας» 

Χαλίλ Γκιμπράν

«Σε 

είκοσι χρόνια θα 

λυπάσαι περισσότερο για 

όσα δεν έκανες παρά για όσα 

έκανες. Γι αυτό λύσε τα σκοινιά. 

Βγες από το λιμάνι. Πιάσε τον 

άνεμο στο πανί σου. Εξερεύνη-

σε. Ονειρέψου. Ανακάλυψε!» 

Μαρκ Τουαίν

«Υπάρχουν μόνο δύο τρόποι να ζήσεις τη ζωή σου. Ο ένας είναι να ζεις σαν τίποτα, να μην αποτελεί θαύμα. Ο άλλος 

είναι σαν κάθε τι να είναι θαύμα» 

Albert Einstein

 «Ακροάσου το τραγούδι της ζωής. Διατήρησε στη μνήμη τη μελωδία που ακούς. Μάθε από αυτήν το Μάθημα της 

Αρμονίας» 

Φως στην Ατραπό

«Να μη ζεις ούτε μέσα στο παρόν, ούτε μέσα στο μέλλον αλλά 

μέσα στο αιώνιο» 

Φως στην Ατραπό

«Δρασκέλισε το πουλί της ζωής, αν θέλεις 

να μάθεις. Παράτησε τη ζωή σου, αν θέλεις να 

ζήσεις» 

Η φωνή της Σιγής

 «Υπάρχουν καλά και κακά νέα: Τα κακά  

νέα είναι ότι χάσαμε το κλειδί της πόρτας που 

κρύβει το μυστικό της ζωής. Τα καλά νέα είναι 

ότι δεν ήταν ποτέ κλειδωμένη» 

Swami Beyondananda

«Το κύπελλο της ζωής θα ήταν πολύ 

γλυκανάλατο, αν δεν έπεφταν μέσα 

μερικά πικρά δάκρυα» 

Πυθαγόρας
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ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Κείμενο: Γιώργος Χρόνης
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Τ α  Μ υ σ τ ι κ ά  τ ω ν  Α ρ ι θ μ ώ ν

Ο Πυθαγόρας δίδασκε ότι «οι 

αριθμοί είναι θεμέλιο κάθε 

γνώσης και αιτία κάθε γέν-

νησης, αύξησης και τελειοποίησης 

των όντων», δυόμισι χιλιετίες πριν ο K.F. 

GAUSS υποστηρίξει ότι «η σπουδή των 

αριθμών»  αποτελεί τη «βασιλίδα των μα-

θηματικών»  και τα μαθηματικά «τη βασι-

λίδα των επιστημών». 

Όμως τι είναι οι αριθμοί; Γιατί όλοι 

καταλαβαίνουμε τι σημαίνει «τρία μήλα» 

ή «πέντε βιβλία», αλλά ποιος μπορεί να 

εξηγήσει τι είναι το ίδιο το «τρία» ή το «πέ-

ντε» ; Μπορούμε να καταλάβουμε ότι η 

έννοια του αριθμού είναι επίκτητη και έχει 

σχέση με την εμπειρία των αισθήσεων 

μας, μπορούμε να ερμηνεύσουμε, ίσως, 

κάποιες ιδιότητες των αριθμών, αλλά το 

να ορίσει κανείς τον αριθμό είναι αδύνα-

το.

Η έρευνα λοιπόν των αριθμών είναι 

μια μεταφυσική και περισσότερο μυστι-

κιστική από διανοητική εργασία, είναι 

να κυνηγάς το απόκρυφο και μυστικό. 

Αλλά η δασκάλα-φύση είναι πάντα πρό-

θυμη να μας αποκαλύψει τα μυστικά της 

αρκεί να «κρούσουμε» την πόρτα. Και θα 

μας πει ότι τα πάντα είναι δημιουργημένα 

από ρυθμούς και αριθμούς (α-ριθμούς). 

Από το πιο «ατελές» μικρόβιο μέχρι τον 

πιο λαμπρό ουράνιο θόλο με τους γα-

λαξίες, τους ήλιους και τις κοσμικές ενέρ-

γειες, οι αριθμοί με τις επαναλήψεις, τις 

πράξεις και τις αναλογίες τους ενσαρ-

κώνουν  λογικά και  άμορφα  φαινόμενα 

μέσα σε μια υπέρλογη ΑΡ-ΜΟΝΙΑ.

Έτσι βλέπουμε τη γεωμετρική πρόο-

δο 0,3,6,12,24,48,96,129,384 (κάθε όρος 

είναι διπλάσιος του προηγούμενου) του 

BODE να καθορίζει: 

1. Με την πρόσθεση του 4 σε 

κάθε αριθμό έχουμε τις αποστάσεις των 

πλανητών από τον ήλιο, αρκεί να πά-

ρουμε το 10, που δηλώνει την απόσταση 

Γης-Ήλιου, ως μονάδα μέτρησης. Μάλι-

στα οι αριθμοί αυτοί έδειξαν ότι ανάμεσα 

στον Άρη ή τον Δία πρέπει να υπάρχει 

κάποιος πλανήτης (δηλ. στο 28) έψαξαν 

και βρήκαν τους αστεροειδείς, κομμάτια 

κάποιου καταστραμμένου πλανήτη. 

2. Με την πρόσθεση του 3 παίρ-

νουμε με προσέγγιση τις αποστάσεις 

από τον Δία των δορυφόρων του, αν 

πάρουμε ως μονάδα μέτρησης την ακτί-

να του. 

3. Με την πρόσθεση του 2,5 τα-

κτοποιούνται παρόμοια και οι δορυφό-

ροι του Κρόνου. Τόσο ο Δίας, όσο και ο 

Κρόνος παρουσιάζουν δομή Ήλιου λέει 

η επιστήμη, ενώ η παράδοση αναφέρει 

τον Κρόνο σαν ένα νεκρό Ήλιο και τον 

Δία σαν μελλοντικό. 

Έτσι ανακαλύπτουμε ότι με κανονικό 

ρυθμό αναπνοής (18 φορές το λεπτό) 

κάνουμε 25.920 αναπνοές την ημέρα. 

Μια εβδομηντάχρονη συνηθισμένη 
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ζωή αποτελείται από 25.920 ημέρες, η 

μεταπτωτική κίνηση του άξονα της Γης 

(αντίστοιχη διέλευση του Ήλιου από τα 

12 ζώδια) διαρκεί 25.920 γήινα χρόνια 

ενώ η κίνηση του ηλιακού μας συστή-

ματος γύρω από το κέντρο του γαλαξία 

μας είναι κατά προσέγγιση 25.10χ6 χρό-

νια. Αλλά φανερή είναι και η σχέση που 

έχουν με τον γήινο άνθρωπο οι 9 μήνες 

που αποτελούν το έτος της Αφροδίτης 

(διάρκεια ανθρώπινης εγκυμοσύνης) ή 

οι 3 μήνες που χρειάζεται ο Ερμής για να 

ολοκληρώσει την περιφορά του γύρω 

από τον Ήλιο (διάρκεια γήινης εποχής) ή 

τα 12 χρόνια που διαρκεί η περιφορά του 

Δία (όσο χρειαζόμαστε για να φτάσουμε 

στην εφηβεία) ή τα 30 χρόνια που κάνει 

ο Κρόνος στην δικιά του περιφορά (όσα 

χρόνια χρειάζεται για να ολοκληρώσου-

με την ανάπτυξη όλων μας των δυνατο-

τήτων). Και σίγουρο είναι ότι η Γη έχει ένα 

ρυθμό αναπνοής (κάθε 12 ώρες) και ο 

Ήλιος έναν ρυθμό εκπομπής ενεργειών 

(11ετής κύκλος των ηλιακών κηλίδων). 

Όλα αυτά χωρίς να ξεχνάμε τις ακριβο-

χρονικές κινήσεις στις οποίες υπακού-

ουν όλα τα ουράνια σώματα (μπορείτε 

να φανταστείτε τι θα γινόταν αν ήταν 

ανυπάκουα;) και είναι αυτές οι πειθαρχη-

μένες κινήσεις που μας δίνουν τον ρυθ-

μό και αριθμό του χρόνου στη ζωή μας. 

Η περιστροφή της Γης γύρω από τον 

άξονά της δίνει ημέρα και νύκτα, η περι-

φορά της Σελήνης γύρω από τη Γη δίνει 

τον μήνα, η περιφορά μας περί τον Ήλιο 

το έτος με τις 4 εποχές του, η μεταπτωτική 

κίνηση το Ουράνιο Έτος με τις μεγάλες 

ζωδιακές εποχές, η κίνηση του περιηλίου 

της Γης, που ολοκληρώνεται σε 108.000 

χρόνια, δίνει την απόκρυφη μονάδα χρό-

νου 4χ108.000=432.000 χρόνια που λέγε-

ται Κάλι Γιούγκα (μαύρη εποχή).

Αλλά και οι σύγχρονες θεωρίες της 

φυσικής παρουσιάζουν τους αριθμούς 

με τις τακτικές επαναλήψεις τους, τους 

ρυθμούς, να είναι η βαθύτερη ουσία των 

φαινομένων του μικρόκοσμου και μα-

κρόκοσμου. Έτσι ύλη και ενέργεια είναι 

ισοδύναμες και η ενέργεια είναι κύματα 

με κάποια μικρή ή μεγάλη συχνότητα 

(ρυθμό) και μάλιστα είναι  «κβαντισμέ-

να», δηλαδή το ποσό ενέργειας που με-

ταφέρουν είναι πολλαπλάσιο κάποιας 

«μονάδας ενέργειας». Φθάσαμε δηλαδή 

σε μια θεώρηση του κόσμου εντελώς νο-

ητική και αφηρημένη, καθώς το εκφρά-

ζουμε με ρυθμούς και αριθμούς κατα-

νοώντας έτσι τους σοφούς της αρχαίας 

Αιγύπτου που δίδασκαν ότι  «το σύμπαν 

είναι νοητικό» ή τον Ηράκλειτο που έλεγε  

«τα πάντα ρει».  

Ένα άλλο μυστικό των αριθμών πα-

ρατηρούμε στην εκδήλωση κάποιων 

δυνάμεων -ή θεών θα έλεγαν οι αρχαί-

οι- όταν εμφανίσουμε κάποιους λόγους 

ή αναλογίες μεγεθών. Πιο χαρακτηριστι-

κές περιπτώσεις είναι οι δυο άρρητοι (δεν 

μπορούν να ειπωθούν) αριθμοί π=3,14…  

και φ=1,618..., που έχουν άπειρα δεκαδι-

κά ψηφία -όχι όμως περιοδικά- και όπως 

ξέρουμε ο πρώτος εκφράζει το πηλίκο 

της περιφέρειας προς τη διάμετρο κάθε 

κύκλου και έχει σχέση με τη δημιουργία 

ενώ ο φ (από το αρχικό του ονόματος 

Φειδίας) λέγεται «αριθμός της χρυσής 

τομής» και έχει σχέση με την ίδια τη ζωή 

της δημιουργίας. 

Ο π έχει άμεση σχέση με τον τετρα-

γωνισμό του κύκλου -άλυτο πρόβλημα 

ακόμα για τους σημερινούς μαθηματι-

κούς- αν και σε πολλά όστρακα και κο-
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χύλια η φύση δίνει τη λύση. Ο φ υπάρχει 

παντού στην κατασκευή του φυσικού 

μας σώματος ή στα φύλλα των δένδρων. 

Χρησιμοποιήθηκε (μαζί με τον π) από 

τους αρχαίους στην κατασκευή ναών 

και πυραμίδων -όλη η αρχιτεκτονική του 

Παρθενώνα στηρίζεται στα τετράγωνα 

χρυσής τομής, το «ζωντανό» θέατρο της 

Επιδαύρου έχει 21 και 34 σειρές καθισμά-

των (34:21=φ), το θέατρο του Διονύσου 

στην Αθήνα έχει όλες τις πέτρες του ανό-

μοιες αλλά με αναλογίες χρυσής τομής 

στις διαστάσεις τους. 

Σήμερα ξέρουμε τη «δύναμη»  των 

αναλογιών και λόγων κάποιων αριθ-

μών, κυρίως σε θέματα αισθητικής και 

διακόσμησης (για παράδειγμα, λέμε ότι 

οι διαστάσεις στο κουτί τσιγάρων του 

MARLBORO παρουσιάζουν λόγο χρυ-

σής τομής). Βέβαια η επιστήμη έχει βρει 

πειραματικά την κατάλληλη αναλογία 

φυσικών μεγεθών, για να μπορέσει να 

εκδηλώσει δυνάμεις «κρυφές» όπως τον 

ηλεκτρισμό ή πάλι ξέρει ότι για να ακού-

σει κανείς μια ορισμένη συχνότητα στο 

ραδιόφωνο πρέπει να γυρίσει το κουμπί 

έτσι, ώστε να σχηματιστεί μέσα στη συ-

σκευή ο κατάλληλος λόγος χωρητικότη-

τας και επαγωγής.

Θεωρούμε ίσως περιττό να αναφέ-

ρουμε τη σχέση των αριθμών και της 

μουσικής, εφόσον αυτοί είναι ρυθμοί, 

αριθμοί, λόγοι και αναλογίες, συχνότη-

τες και κραδασμοί όλα ενοποιημένα και 

συμφωνημένα στην κατασκευή κάθε 

αρ-μονίας. Εξάλλου η πλειονότητα των 

μεγάλων μουσικών ήταν και μαθηματι-

κοί και φιλόσοφοι. Έτσι θα βρούμε χώρο 

να αναφέρουμε κάτι πού λιγότερο γνω-

στό που είναι η εμφάνιση των αριθμών 

στον γραπτό λόγο. Ξεκινώντας από 

την αντιστοιχία γραμμάτων και αριθ-

μών του ελληνικού αλφαβήτου (α=1 

Τ α  Μ υ σ τ ι κ ά  τ ω ν  Α ρ ι θ μ ώ ν

,β=2…) και τη γνωστή ισοδυναμία λέξε-

ων ή αριθμών (π.χ. Β+Ι+Β+Λ+Ο+Σ=314 

ή  Κ+Ο+Σ+Μ+Ο+Σ=600=6+0+0=6) φθά-

νουμε σε κάποιους ομηρικούς στίχους 

όπου δυο συνεχόμενες στροφές  έχουν 

ακριβώς το ίδιο άθροισμα των αριθμών  

των γραμμάτων: 

Ιλιάδα Η, 264-265:

Αλλ’ αναχασσάμενος λίθων ήλετο 

χειρί παχείη=3498

κείμενων εν πεδίω, μέλανα, τρηχύν τε 

μέγαν τε =3498

Ιλιάδα Τ, 306-307:

Μη με πριν σίτοιο κελεύετε μηδέ πο-

τήτος =2848

άσασθαι φίλον ήτορ, επεί μ’  άχος 

αίνων ικάνει =2848

ή παρατηρώντας τις συλλαβές των 

λέξεων κάποιων στροφών όπως:

Ιλιάς Γ 181 : ω μάκαρ Ατρείδη, μοιρη-

γενές, ολβιόδαιμον (1, 2, 3, 4 και 5 συλλα-

βές αντίστοιχα)       

Κάτι παρόμοιο έκανε ο μαθηματικός 

και αστρονόμος του 1ου αι. μ.Χ. Λεωνί-

δας ο Αλεξανδρεύς γράφοντας ποιήμα-

τα:

Εις προς ένα ψήφισιν ισάζεται, ου 

δυο δοιοίς =4111 

Ου γαρ έτε στέργω την δολιχογραφί-

ην =4111

(Ερμηνεία: Ένα- ένα στίχο θα κάνω 

να έχει τον ίδιο αριθμό, όχι δυο- δυο γιατί 

τώρα πια δεν μ’ αρέσει η μακρολογία!) 

άλλο ποίημα του: 

Ην οπότε γραμμαίσιν εμήν φρένα 

μούνον έτερπον

ουδ’  όναρ ευγενέταις γνώριμος Ιτα-

λίδες, =6.600

αλλά τα νυν πάντεσσιν εράσμιος 

όψε γαρ έγνων, 

οππόσιν Ουρανίην Καλλιόπη προ-

φέρει. =6.600 

(Ερμηνεία: Όταν μόνον οι τροχιές (η 

αστρονομία) με ευχαριστούσαν, ούτε 

στον ύπνο μου δεν με γνώριζαν  στις 

ευγενείς ιταλικές πόλεις, τώρα όμως με 

αγαπούν όλοι γιατί αργά ανακάλυψα, 

πόσον η Καλλιόπη (η μούσα της ποί-

ησης) είναι ανώτερη της Ουράνιας (η 

μούσα της αστρονομίας).

Σημειώνουμε πως όταν ο Λεωνίδας 

ανακάλυψε αυτό το ταλέντο του άρχισε 

να το αξιοποιεί εγκαταλείποντας σταδια-

κά την αστρονομία. 

Ο καθένας μας θα μπορούσε να 

βρει αμέτρητες άλλες εφαρμογές των 

αριθμών και να πεισθεί ότι αυτοί «κυβερ-

νούν»  τον κόσμο. 

Τότε, άλλα μυστήρια θα αρχίσουν 

να ξυπνούν μέσα του. Τότε θα ψάξει όχι 

μόνο με τη λογική αλλά και με την καρ-

διά του αναρωτώμενος τα μυστικά της 

ύπαρξης και της ζωής. Ίσως τότε ξυπνή-

σει μέσα του η Ακρό-πολη και τον βοη-

θήσει να βρει τον σκοπό και τη θέση του 

στην υπερβατική αρμονία του κόσμου. 
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Η ΜΥΘΙΚΗ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

Κείμενο: Σ.Παττακός
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Η  Μ υ θ ι κ ή  Ί δ ρ υ σ η  τ η ς  Ρ ώ μ η ς

Το Μυθικό στοιχείο το συναντάμε 

στην κτίση της Ρώμης ξεκινώντας 

από τη μυθική γέννηση του Ρωμύ-

λου και του Ρέμου. Ο Πλούταρχος στον 

Βίο του Ρωμύλου, στο κεφ.3, εκθέτει την 

πιθανότερη εκδοχή για τη γέννηση. Η δι-

αδοχή των βασιλιάδων από τον Αινεία 

και έπειτα είχε φθάσει στους Αμούλιο 

και Νουμήτορα. Η Ρέα Σύλβια, Εστιάδα, 

η οποία πήγαινε να αντλήσει νερό για 

θρησκευτικές τελετές, συναντήθηκε με 

τον θεό Άρη, με τον οποίο συνευρέθη. 

Από αυτήν τη γέννηση προήλθαν δυο 

παιδιά: ο Ρωμύλος και ο Ρέμος. Ο Αμού-

λιος, ο οποίος είχε εκδιώξει τον Νουμήτο-

ρα, φοβόταν μήπως όταν μεγαλώσουν 

τα παιδιά του πάρουν την αρχή, επειδή η 

Ρέα ήταν κόρη του Νουμήτορα και διέτα-

ξε να τα ρίξουν στον Τίβερη. Ένας υπηρέ-

της έβαλε μέσα σε σκάφη τα δυο μικρά 

και τα έριξε στον ποταμό. Όμως αυτά 

δεν πνίγηκαν, γιατί το νερό οδήγησε τη 

σκάφη σε κάποιο μέρος στις όχθες. Mια 

λύκαινα πήγαινε και θήλαζε τα μικρά, 

ενώ ένας δρυοκολάπτης επίσης τα έτρε-

φε και τα φύλαγε. Και τα δύο αυτά ζώα 

είναι ιερά ζώα του Άρη. Έτσι όταν η Ρέα 

είπε ότι τα παιδιά τα συνέλαβε με τον Άρη 

οι Λατίνοι την πίστεψαν. 

Όταν μεγάλωσαν τα δυο αδέλφια 

παρουσίαζαν χαρακτηριστικά ευγε-

νών. Οργάνωσαν επανάσταση  κατά 

του Αμούλιου και κατόρθωσαν να τον 

εκθρονίσουν. Ο Ρωμύλος είχε συγκε-

ντρώσει αρκετή δύναμη σε λόχους και 

μπροστά από κάθε λόχο πήγαινε ένας 

άνδρας με μια αγκαλίδα χόρτου και κλά-

δων περιτυλιγμένη σε ένα κοντάρι. Αυτά 

οι Λατίνοι τα έλεγαν Μανίπουλα, γι’ αυτό 

και αργότερα ονομάστηκαν Μανιπουλά-

ριους. Αφού συγκέντρωσε λοιπόν αρκε-

τό κόσμο δεν ήθελε να διαλυθούν και 

έτσι αποφάσισε να κτίσει μια πόλη στο 

μέρος όπου είχαν διασωθεί, δίπλα στον 

Τίβερη. Έτσι κτίστηκε η Ρώμη, σύμφωνα 

με τη μυθική εκδοχή. Πολλοί είπαν ότι 

κτίστηκε σαν λιμάνι - αποικία της Άλβα 

Λόγγα, της πόλης στην οποία βασίλευε 

ο Αμούλιος και απ’ όπου ο Ρωμύλος και 

ο Ρέμος έφυγαν μετά τη νίκη τους.

Η νέα πόλη είχε ετρουσκικά χαρα-

κτηριστικά και φαίνεται ότι στην κτίση 

της εφαρμόστηκαν οι ετρουσκικές τελε-

τές. Έτσι ο Ρωμύλος τη χάραξε σε σχή-

μα τετραγώνου (Κουαδράτα). Η Roma 

quadrata είναι εικόνα του θείου κόσμου 

στο γήινο επίπεδο. Με ένα αλέτρι χάραξε 

το αυλάκι που καθόριζε τα όριά της. Ο 

Ρέμος, ο οποίος χλεύαζε τα τεκταινόμενα, 

πήδησε την τάφρο και γι’ αυτό ο Ρωμύ-

λος τον σκότωσε. Αφού τον έθαψε, έφε-

ρε από την Ετρουρία μερικούς άνδρες, οι 

οποίοι με ιερούς κανόνες καθοδηγούσαν 

τα έργα, σαν να επρόκειτο περί τελετής. 

Γιατί στους Ετρούσκους υπήρχαν θρη-

σκευτικοί κανόνες υποχρεωτικά εφαρ-

μοζόμενοι για την ίδρυση κάθε πόλης. 

Σκάφτηκε ένας λάκκος κυκλικός και μέσα 

σε αυτόν κατέθεσαν τις απαρχές απ’ 

όλα όσα χρησιμοποιούσαν. Οι έποικοι 

έφερναν ο καθένας λίγο χρώμα από τον 

τόπο του και το έριχναν μέσα στο λάκκο 

ανακατεύοντας το. Τον λάκκο αυτό τον 

ονόμαζαν Μούντους, όπως έλεγαν και 

τον Όλυμπο. Έπειτα χάραξαν γύρω από 
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αυτόν την πόλη κυκλική, γύρω από ένα 

κέντρο. Ο Οικιστής βάζοντας χάλκινο υνί 

στο άροτρο και ζεύοντας ένα ταύρο και 

μια αγελάδα έσκαψε ένα βαθύ αυλάκι. 

Αυτοί που τον ακολουθούσαν δεν άφη-

ναν βώλους να πέσουν προς τα έξω, 

αλλά τους έριχναν μέσα. Όπου ήθελαν 

να γίνει πύλη σήκωναν το άροτρο και δι-

έκοπταν το αυλάκι.

Αφού ο Ρωμύλος έκτισε τη Ρώμη και 

εκτέλεσε τις τελετές που αναφέραμε, προ-

χώρησε σε άλλες ιδρυτικές δραστηριό-

τητες. Έτσι ίδρυσε τις Λεγεώνες, που τις 

αποτέλεσαν οι μάχιμοι που θεωρούνταν 

οι εκλεκτότεροι όλων (Λάτιν, lego- δια-

λέγω). Επίσης ίδρυσε τη Σύγκλητο- συ-

νέλευση των αρίστων. Κατόπιν ακολού-

θησε η γνωστή αρπαγή των Σαβίνων. 

Η πόλη μεγάλωσε και οργανώθηκαν οι 

κάτοικοι σε φυλές, καθορίστηκαν διά-

φορες τελετές εξαγνιστικού χαρακτήρα, 

καθώς και επετειακού (αναμνηστικές). 

Μερικοί αποδίδουν και την ίδρυση του 

Τάγματος των Εστιάδων στο Ρωμύλο, 

καθώς και στον Νουμά (άλλοι). Φαίνε-

ται όμως ότι ο θεσμός προΰπήρχε και ο 

Ρωμύλος τον αναδιοργάνωσε, ο δε Νου-

μάς, αργότερα, τον καθιέρωσε δίνοντάς 

του μεγάλη σημασία και κύρος. Λέγεται 

ότι ο Ρωμύλος ήταν πολύ θεοσεβής και 

ασχολούταν με τις θυσίες και τη μαντική. 

Αφού έκανε πολλούς νικηφόρους πολέ-

μους πέθανε με θαυμαστό τρόπο. Έγινε 

ένα είδος θύελλας και ανηπάργη από 

ένα σύννεφο. Οι Ρωμαίοι τον λάτρεψαν 

με την ονομασία Κυρίνος. Κύριν ονόμα-

ζαν την αιχμή του δόρατος και το δόρυ, 

γι’ αυτό τον ονόμαζαν Κυρίνο, ως θεό 

πολεμικό.

ΠΟΜΠΗΛΙΟΣ ΝΟΥΜΑΣ

Ο Πομπήλιος Νουμάς είναι το ση-

μαντικότερο πρόσωπο ανάμεσα στους 

διαδόχους του Ρωμύλου. Ήταν Σαββίνος. 

Του άρεσε να ζει μόνος στην εξοχή και 

έκανε περιπάτους κυρίως στα άλση τα 

αφιερωμένα στους θεούς και σε ιερά λι-

βάδια. Σε αυτήν τη μοναξιά λένε οι παρα-

δόσεις ότι συνάντησε την νύμφη Ηγερία, 

η οποία τον ενέπνεε και σε αυτήν επέδιδε 

τους νόμους του. Ήταν σαράντα χρό-

νων όταν τον παρακάλεσαν να δεχθεί τη 

βασιλεία στη Ρώμη, γιατί αναγνώριζαν 

τις αρετές που διέθετε. Στην αρχή δεν δε-

χόταν, αλλά μετά από τις παρακλήσεις 

και τους θετικούς οιωνούς τελικά δέχτηκε 

και έγινε δεκτός στη Ρώμη με επευφημί-

ες και θυσίες στα ιερά, λόγω της χαράς 

όλων. Η παράδοση λέει ότι είχε συνανα-

στραφεί με τον Πυθαγόρα και επιχείρησε 

να διαμορφώσει τα ήθη των Ρωμαίων με 

νομοθετήματα και επιταγές που έμοιαζαν 

με τα Πυθαγόρεια δόγματα. Προσπάθη-

σε να πετύχει την βοήθεια των θεών με 

θυσίες, πομπές και χορούς. Χρησιμο-

ποιούσε τους οιωνούς και μιλούσε στο 

πλήθος για τους κατοίκους (δαίμονες) 

των αόρατων κόσμων. Λέγεται ότι αυ-

τός καθιέρωσε τους Ποντήφικες. Αυτοί 

Ο Πομπήλιος Νουμάς και η Νύμφη Ηγε-

ρία, Νικολά Πουσέν, 1625-1628
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Όλα αυτά τα έκαναν οι δυο ηγέτες. 

Ξεκίνησαν και σταθεροποίησαν μια αυ-

τοκρατορία, που ανέδειξε φιλόσοφους 

αυτοκράτορες, όπως ο Μ. Αυρήλιος 

και το επίσης σημαντικό ζευγάρι Ιούλιου 

Καίσαρα και Οκταβιανού Αύγουστου. 

Τελείωσε δε με την τραγική φιγούρα του 

αυτοκράτορα Ιουλιανού του Μεγάλου.

Βιβλιογραφία

•Πλουτάρχου «Βίοι Παράλληλοι» -Νουμάς, Εκδ. 

Πάπυρος

•Πλουτάρχου «Βίοι Παράλληλοι» -Ρωμύλος, Εκδ. 

Πάπυρος

•Φ. Σβάρτς «Νέα Ανθρωπολογία», ΕΝΑ

Η  Μ υ θ ι κ ή  Ί δ ρ υ σ η  τ η ς  Ρ ώ μ η ς

ήταν οι «γεφυροποιοί» που μπορούσαν 

να φτιάξουν «γέφυρες» μεταξύ των θεών 

και των ανθρώπων. Ο κυριότερος Ποντί-

φηκας ήταν ιεροφάντης, ενώ άλλοι ήταν 

εξηγητές οιωνών και προφήτες. Υπήρχε 

και μια συμβολική γέφυρα -πάνω στον 

Τίβερη- που δεν είχε καθόλου καρφιά, 

αλλά σφήνες, την οποία συντηρούσαν 

με ευλάβεια. Επόπτευε και καθιέρωσε 

κύρια αυτός το Τάγμα των Εστιάδων 

και αυτές εφύλασσαν το αγνό Πυρ, που 

άναβε από τον ήλιο με τη βοήθεια κατό-

πτρου. Μερικοί υποστηρίζουν ότι αυτές 

εφρόντιζαν και κάποια ιερά κρυφά. Ο 

Νουμάς έκτισε στρογγυλό το ιερό της 

Εστίας. Εδίδαξε λατρείες στους χθόνιους 

θεούς και εισήγε και άλλες τάξεις ιερών, 

όπως τους Σαλίους και τους Φιταλείς (Ει-

ρηνοφύλακες). Οι Σάλιοι εφύλλασσαν τις 

ιερές ασπίδες και εχόρευαν ένοπλοι. Στις 

τελετές οι κήρυκες ανακοίνωναν παύ-

ση των εργασιών. Όταν έκαναν θυσία 

έπρεπε να είναι όλα καθαρά και να μην 

υπάρχουν θόρυβοι, μάλιστα κάποιος 

έλεγε στον ιερουργό «Οκ άγε» (Hocage) 

δηλαδή «Τούτο πράττε», για να συγκε-

ντρώνεται και αυτός και οι παριστάμενοι. 

Του απέδωσαν και πολλά θαύματα. Μά-

λιστα, μια φορά του είπαν ότι έρχονται οι 

εχθροί και απάντησε: «Εγώ όμως εκτελώ 

θυσία». Ακόμη λέγεται ότι έκαμε μια πλή-

ρη οροθέτηση της Ρώμης. Προέτρεπε να 

ασχολούνται με τη γεωργία, για να δένο-

νται με τη γη. Διαίρεσε τη χώρα σε μέρη, 

που το ονόμασε Pagus (από το Δωρικό 

Παγά- Πηγή, γιατί οι κώμες ιδρύονταν δί-

πλα σε πηγές ή από τη λέξη πάγος που 

σημαίνει βράχος- λόφος, γιατί οι οικισμοί 

κτίζονταν παλιά σε λόφους. Οι κώμες τη-

ρούσαν αυτά που τους δίδαξε και από 

εκεί προήλθε η λέξη Παγανισμός.

Από τα πολιτικά του έργα θαυμά-

ζεται προπάντων η διαίρεση του λαού 

κατά τέχνες. Ήταν τα περίφημα Κολλέγια, 

τα οποία έκαναν συγκεντρώσεις και τελε-

τές. Επίσης διόρθωσε το ημερολόγιο και 

κανόνισε τους μήνες. Με αυτό το θέμα, 

ως γνωστόν, ασχολήθηκε αργότερα και 

ο Ιούλιος Καίσαρας. Κατά τον Πλούταρ-

χο (Βίος Νουμά) έδωσε παράδειγμα ότι 

δηλαδή «τότε μόνον επέρχεται παύσις και 

απαλλαγή των κακών από τους ανθρώ-

πους, όταν εκ θείας τινός συγκυρίας 

συμπέσει βασιλική δύναμις μετά φιλοσό-

φου διάνοιας».

Σύμφωνα με την παράδοση ετάφη 

μαζί με τα βιβλία του.

Ο Νουμάς φέρνει τη σταθερότητα 

και την ηρεμία στην ορμητική πόλη. Κα-

θιερώνει λατρείες και οργανώνει θρη-

σκευτικά, λατρευτικά τάγματα. Φέρνει 

λοιπόν τη θρησκευτική ενοποίηση στην 

ποικιλία των λαών που συνθέτουν τη 

Ρώμη. Παράλληλα όμως διοργανώνει 

και τα Κολλέγια που είχαν πρακτικό αλλά 

και πολιτικοθρησκευτικό χαρακτήρα. Με 

τις Τελετές τους τονίστηκε η ιερή σημασία 

της εργασίας, θρησκευτική και συμβολι-

κή ταυτόχρονα. Επίσης, έδρασε στον το-

μέα των γιορτών και του ημερολογίου.

Χάρτης του αρχαίου κέντρου της Ρώ-

μης
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1 εξερεύνηση στον Ολυμπο

Στα τέλη του Σεπτέμβρη, μέλη και φίλοι της Νέας Ακρόπολης της Αθήνας συμ-

μετείχαν σε μια βραδιά ανταλλαγής βιβλίων. Μοιραστήκαμε την αγάπη μας για τη 

γνώση και ξεναγηθήκαμε σε μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές βιβλιοθήκες φιλοσο-

φίας, ψυχολογίας και όχι μόνο!

1
Βραδιά ανταλλαγής βιβλίων

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

2
Ανάβαση στον Όλυμπο

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, 21 μέλη του παραρτήματός μας συμμετείχαν  σε εκ-

δρομή στον Όλυμπο που συμπεριλάμβανε και ανάβαση στην κορυφή του Μύτικα. 

Ήταν για όλους μας μια μοναδική ευκαιρία να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και 

να ζήσουμε δυνατές στιγμές συντροφικότητας και ένωσης.  
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δράση + δραστηριότητες
του τριμήνου που πέρασε

Με πολλές συμμετοχές και κέφι πραγματοποιήθηκε για 13η χρονιά το Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού από την Κ.Ο.Δ.Ε της Νέας Ακρόπολης σε συ-

νεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου. Περισσότερα από 200 άτομα έλαβαν μέρος στο παιχνίδι και ήρθαν αντιμέτωπα με τους εχθρούς του «Batman» 

μέσα από γρίφους και δοκιμασίες. Όλοι διασκέδασαν με την ψυχή τους, μετέδωσαν ένα οικολογικό μήνυμα και κέρδισαν πλούσια δώρα.

313ο Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυρού στα Ιωάννινα

Τον Οκτώβριο επισκεφθήκαμε την έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής που έγινε στη Δημοτική Πινακοθήκη της Λαμίας. Ήταν πολύ σημαντικό να 

γνωρίσουμε διάφορες όψεις της τέχνης και να βιώσουμε πως όλα μπορούν να εκφραστούν μέσω αυτής. 

Επίσκεψη στη Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας4
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Σε μία εποχή που ψυχολογικά οι άνθρωποι νιώθουν καταπιεσμένοι 

και αγχωμένοι από διάφορες κρίσεις και δυσκολίες, διοργανώσαμε μία 

βραδιά αφιερωμένη στη θετική σκέψη. Στην ομιλία δόθηκαν τα κλειδιά 

για το πώς να διαχειριστούμε τις αρνητικές σκέψεις και πώς θα μπο-

ρέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις νοητικές και συναισθηματικές μας 

δυνατότητες για να δράσουμε δημιουργικά. Ακολούθησε μια ενδιαφέ-

ρουσα συζήτηση με εμπειρίες και ανταλλαγή απόψεων.

Δασοφύλαξη στη Θεσσαλονίκη

Μέλη και φίλοι της Νέας Ακρόπολης «Εγνατίας» στη Θεσσαλονίκη 

συνεχίσανε κι αυτή τη χρονιά την εθελοντική δράση στο περιαστικό 

δάσος της πόλης. Σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης  μέλη της 

Νέας Ακρόπολης και της ΚΟΔΕ  συμμετείχαν ενεργά σε καθορισμένα 

Σαββατοκύριακα στις υπευθυνότητες περιφρούρησης και πυρασφά-

λειας στον Κέδρινο Λόφο. 

5

6

Ομιλία: «Θετική Σκέψη» στο Ηράκλειο

Στη Νέα Ακρόπολη Λάρισας διοργανώσαμε επίσκεψη στο αρχαι-

ολογικό μουσείο του Βόλου με σκοπό τη γνωριμία μας με το μακρινό 

παρελθόν μας. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα ανακαλύψαμε αρ-

χαία ευρήματα από τη νεολιθική έως και την ελληνιστική περίοδο της 

ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας. 

Επίσης επισκεφτήκαμε το αστεροσκοπείο Λάρισας στο οποίο 

είχαμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε τα ουράνια σώματα και να 

μάθουμε πολλά για μακρινούς πλανήτες αποκτώντας μια διαφορετική 

άποψη για τον κόσμο μας.

7

Επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου 

και στο Αστεροσκοπείο Λάρισας



Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς  -  Ν ο έ μ β ρ ι ο ς  -  Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 226

Κείμενο: Μ.Βιτάλης

ΜΠΟΡΕΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΝΑ ΣΕ 

ΘΕΡΑΠΕΥΣΕΙ;
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Μ αδαγασκάρη 1870 μ.Χ., 

Μαρτυρία Άγγλου ιεραπο-

στόλου: «Όλοι οι κάτοικοι 

του χωριού έκαναν έναν κύκλο και χτυ-

πούσαν συνεχώς τα χέρια τους γύρω 

από τις άρρωστες μικρές που ήταν ξα-

πλωμένες και περίεργα στολισμένες. 

Κατόπιν οι γυναίκες τραγούδησαν ένα 

μονότονο τραγούδι ενώ οι άνδρες χτυ-

πούσαν τα ξύλινα τύμπανά τους. Ύστε-

ρα μια γυναίκα «ιερής καταγωγής», που 

είχε έρθει ειδικά γι' αυτή τη λειτουργία, 

άρχισε να χορεύει στο κέντρο του κύ-

κλου, ενώ μια άλλη, που ήταν καθισμένη 

ακριβώς πίσω από τις άρρωστες, έκανε 

ένα τρομακτικό θόρυβο χτυπώντας κομ-

μάτια από μέταλλο. Αυτή η τελετουργία 

είχε σκοπό να διώξει τα «κακά πνεύμα-

τα» από τις άρρωστες και να τα οδηγή-

σει προς το σώμα της χορεύτριας που, 

χάρη στην ιερή καταγωγή της, ήταν προ-

στατευμένη από την επιρροή αυτών των 

πνευμάτων».

Αν θεωρούμε ότι η χρήση της μου-

σικής και του ήχου στη θεραπευτική τέ-

χνη, καθώς κι η γνώση της δύναμης του 

λόγου και η εφαρμογή της, περιορίζεται 

μόνο στις πρωτόγονες κοινωνίες, που 

ακόμα και στις μέρες μας κάποιες μορ-

φές τους επιβιώνουν, απέχουμε πολύ 

από την πραγματικότητα. Μία έστω επι-

φανειακή προσέγγιση των γραφών των 

διαφόρων θρησκειών, της μυθολογίας, 

των φιλοσοφικών κειμένων, αλλά και της 

ίδιας της ιστορίας της ανθρωπότητας, 

θα μας επιβεβαίωνε του λόγου το αλη-

θές.

Στις περισσότερες παραδόσεις περί 

κοσμογονίας, γίνεται λόγος για ένα εί-

δος «πρωταρχικής φωνής» ή ήχου που 

διαμορφώνει το Χάος σε Κόσμο, όπως  

στην ινδική Αιταρέγυα Ουπανισάδ, όπου 

ο Κόσμος εκτινάσσεται από ένα «Αυγό», 

στο οποίο  βρίσκεται κλεισμένος ο πρω-

ταρχικός τόνος, ενώ κάτι αντίστοιχο 

έχουμε στους Ορφικούς.

Ας θυμηθούμε τη φλογέρα του Κρί-

σνα, τη λύρα του Απόλλωνα και αυτή 

του Ορφέα. Με το τραγούδι του, ο τελευ-

ταίος, κατόρθωνε να εξημερώνει τη φύση 

και τα στοιχεία της. Ο Κάδμος νικώντας 

το δράκοντα παίρνει για σύζυγο την Αρ-

μονία, κόρη του Άρη και της Αφροδίτης. 

Ο Αμφίων οικοδομεί με τη μουσική του 

τα τείχη της Θήβας και ο Απόλλων με τον 

ίδιο τρόπο εκείνα της Τροίας.

Ας σταθούμε όμως στον Απόλλωνα, 

στο πρόσωπο του οποίου συναντιούνται 

και παντρεύονται η Μουσική κι η Ιατρική. 

Γιατρός σωμάτων και ψυχών, μουσηγέ-

της και θεραπευτής ταυτόχρονα, «Παιάν 

Άναξ» και ''Ιήος''. Αυτόν επικαλούνται 

μέσω των παιάνων όταν η αρρώστια 

σαρώνει τον λαό της Θήβας, στον Οι-

δίποδα Τύραννο του Σοφοκλή, κατά της 

καταστρεπτικής μάστιγας της επιδημίας. 

Αυτόν και κατά την πανώλη της Τροίας, 

που καταπολεμήθηκε με τραγούδι.

Πάνω στο ίδιο πνεύμα, της αποδοχής 

της μουσικής, τόσο ως ηθοπλαστικού 

και εκπολιτιστικού, όσο κι ως ιαματικού 

παράγοντα, κινούνται και οι απόψεις του 

Πλάτωνα: «Η μουσική δεν δόθηκε από 

τους θεούς στους ανθρώπους μόνο για 

να τους διασκεδάζει και να χαϊδεύει τα 

αυτιά τους με ευχάριστες μελωδίες, αλλά 

και για να κατευνάζει τα ψυχικά τους 

πάθη και να καταπολεμά τις ατέλειες των 

σωμάτων τους».

Στην άποψη αυτή του Πλάτωνα φαί-

νεται να συμπαρατάσσεται και ο Μέγας 

Μ π ο ρ ε ί  η  Μ ο υ σ ι κ ή  ν α  σ ε  Θ ε ρ α π ε ύ σ ε ι ;
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Ναπολέων: «Απ' όλες τις καλές τέχνες, η 

μουσική είναι εκείνη η οποία εξασκεί μεί-

ζονα επίδραση επί των παθών και την 

οποία ο νομοθέτης θα έπρεπε περισ-

σότερο να ενισχύσει. Ένα μουσικό έργο 

εκτελούμενο από πραγματικό καλλιτέ-

χνη, ενεργεί ασυγκρίτως εντονότερα επί 

του αισθήματος και ασκεί μεγαλύτερη 

επίδραση από ένα καλό σύγγραμμα ηθι-

κής, το οποίο πείθει μεν τη λογική, χωρίς 

όμως να επιδρά επί των εθίμων μας». 

Η θέση αυτή του Μ. Ναπολέοντα δεν 

πρέπει να ήταν ανεπηρέαστη και από 

το γεγονός της θεραπείας του γιού τού 

περίφημου θεράποντος ιατρού του, του 

CORVISART. Αυτός, ενώ είχε προσβληθεί 

από τυφοειδή πυρετό, φέρεται να θερα-

πεύθηκε με την καθημερινή ακρόαση 

ορχήστρας αποτελούμενης από δύο 

κόρνα, δύο μπάσσα, δύο κλαρινέττα και 

μιας τρομπέτας.

Ανάμεσα στα πολλά ιστορικά παρα-

δείγματα, αξίζει να αναφερθεί η αποκα-

τάσταση της κλονισμένης υγείας και η 

θεραπεία των κρίσεων μελαγχολίας του 

βασιλιά Φιλίππου του Ε' και του Φερ-

δινάνδου του ΣΤ' της Ισπανίας, από τα 

τραγούδια του Φαρινέλλι και τις σονάτες 

του Ντομένικο Σκαρλάτι, στα μέσα του 

18ου αιώνα, όπως ακριβώς ο Δαυίδ το 

1000 π.Χ. περίπου, θεράπευε την «κατά-

θλιψη» του Σαούλ παίζοντας άρπα.

Η Σχολή του Αριστοτέλη είχε ως αρχή 

της τη συγκίνηση που η μουσική προκα-

λεί, η οποία όταν είναι ισχυρή μπορεί να 

απομακρύνει τις ψυχικές εντάσεις προ-

καλώντας κρίση και εκτόνωση.

Ο Αριστοτέλης καταλήγει σε δύο εν-

δείξεις, οι οποίες έχουν πολλές ομοιότη-

τες και με σύγχρονες εφαρμογές:

α. Οι ηπιότερες μορφές ψυχικών δια-

ταραχών θεραπεύονται με την επίδραση 

μιας ήρεμης μουσικής.

β. Σε περίπτωση βαρύτερων ασθε-

νειών, η παθολογική ταραχή πρέπει να 

εντείνεται με τη βοήθεια μιας πολύ έντο-

νης μουσικής, ώστε στο αποκορύφωμα 

να επέλθει η κάθαρση, που θα φέρει και 

τη λύση της διαταραχής.

Στην αρχαιότητα οι θεραπευτές στην 

Ανατολή, μέσα από ένα είδος μαιευτικής 

ή ψυχανάλυσης, θεράπευαν ασθένειες 

ψυχολογικής φύσης διεγείροντας τη συ-

ναισθηματική φύση του ατόμου μέσω 

του ρυθμού του τυμπάνου και του τρα-

γουδιού τους, ενώ ο ασθενής ταλάντευε 

το κεφάλι του σύμφωνα με τον ρυθμό. Η 

μέθοδος αυτή τον ανάγκαζε να αποκα-

λύψει το μυστικό της ενόχλησής του, που 

κρυβόταν κάτω από το κάλυμμα του φό-

βου και της συμβατικότητας. Έτσι ομολο-

γούσε στο θεραπευτή κάτω από τη γοη-

τεία του ρυθμού και αυτός ήταν σε θέση 

να εξιχνιάσει την πηγή της ασθένειας.

Η σύγχρονη επιστήμη, τείνει πλέον 

να αναγνωρίσει και να ξαναθέσει σε 

εφαρμογή τη μουσική, καθώς και άλλες 

παραδοσιακές μεθόδους, στην υπηρε-

σία της ιατρικής. Πειράματα που επα-

ληθεύουν την επίδραση της μουσικής 

τόσο στην ανάπτυξη των φυτών, όσο 

και στην παραγωγικότητα των ζώων  (η 

ακρόαση της μουσικής του Μότσαρτ 

αυξάνει τη γαλακτοπαραγωγή των αγε-

λάδων κατά 15-20 %!), καθώς επίσης 

στον καρδιακό παλμό και τον ρυθμό της 
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αναπνοής του ανθρώπου, συνηγορούν 

στις «νέες» δρομολογήσεις. Ήδη, εδώ και 

μερικά χρόνια, λειτουργούν στη Γαλλία, 

Αυστρία, Αργεντινή κ.α. ινστιτούτα, που 

εφαρμόζουν τη μουσικοθεραπεία στην 

πράξη, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο 

(βλέπε: α) Μουσική και Ιατρική, Εκδόσεις 

Νέα Ακρόπολη - β) Μουσική και Ψυχο-

λογία Εισαγωγή στη Μουσικοθεραπεία, 

Εκδόσεις Θυμάρι).     

Βέβαια η λήθη και η αδράνεια στην 

οποία έχει περιέλθει τόσο η χρήση των 

επωδών (ψαλμοί) στη Δύση, όσο και 

των μάντραμ (επί το πλείστον στίχοι από 

τα Ιερά βιβλία των Βεδών) στην Ανατολή, 

ως αποτέλεσμα της ηθικής και γενικότε-

ρης παρακμής της εποχής μας αλλά και 

σαν μηχανισμός αυτοάμυνας της φύ-

σης, καθώς σύμφωνα με το Κυμβάλειο: 

«Αυτός που καταλαβαίνει την Αρχή της 

Δόνησης, έχει αρπάξει το σκήπτρο της 

Δύναμης», εμποδίζει την πραγμάτωση 

αλμάτων σε αυτόν τον τομέα.

Ας ευχηθούμε όμως και ας αγω-

νιστούμε στην προσπάθεια αυτή, της 

ανεύρεσης του «Απωλεσθέντος Λόγου», 

για την ύπαρξη επιστημόνων και ανθρώ-

πων ιδεολόγων, που με τις σάλπιγγές 

τους θα γκρεμίσουν τα τείχη της μισαλ-

λοδοξίας, του φανατισμού, της τυφλό-

τητας και κωφότητας, τα τείχη που μας 

χωρίζουν από τον Θεό, την αλήθεια, τη 

γνώση, την πραγματική επαφή με τον 

άνθρωπο και τη φύση, τα τείχη της Ιερι-

χούς.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Εισαγωγή στη Μου-

σικοθεραπεία.                   

Συγγραφέας: ΛΙΑΝΑ ΠΡΙΝΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ. 

Εκδόσεις: ΘΥΜΑΡΙ.

2. Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Εκδόσεις: ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΛΟΝΔΙΝΟ.

3. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ. Συγγραφέας: FELIX 

GUIRAND. Eκδόσεις: ΧΡΙΣΤΟΥ Φ. ΓΙΟΒΑΝΗ.

4. ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟ-

ΛΟΓΙΑΣ. Συγγραφέας: ΝΙΚΟΛΑΣ Α. ΜΑΡΓΙΩΡΗΣ. 

Εκδόσεις: ΟΜΑΚΟΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

5. Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Συγγραφέας: 

Κ. ΚΕΡΕΝΥΙ.  Εκδόσεις:Βιβλιοπωλείον της ''ΕΣΤΙΑΣ'' 

Ι.Δ.ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑ Α.Ε.

6. ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ. Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη.

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ TRISTAN.

7. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. Υπό ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΥ-

ΚΟΥΤΡΗ. Εκδόσεις: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΊΟΝ ΤΗΣ ''ΕΣΤΙΑΣ'' 

Ι.Δ.ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑ Α.Ε.

8. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ. Συγγραφέας: 

ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ. Εκδόσεις: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ 

ΣΦΙΓΓΟΣ. 

9. ΘΕΡΑΠΕΥΑΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ. Συγγραφέας: 

ΦΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΙΚΑΛΑΚΙΣ. Εκδόσεις: ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ.

10. Ο ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ. Συγγραφέας: ΙΝΑ-

ΓΙΑΤ ΧΑΝ. Εκδόσεις: ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.

11. ΤΟ ΚΥΜΒΑΛΕΙΟΝ. Εκδόσεις: ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ.



Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς  -  Ν ο έ μ β ρ ι ο ς  -  Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 230

Κείμενο: Χ.Κληματσίδας

ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 



31

Τ α  Ε λ ε υ σ ί ν ι α  Μ υ σ τ ή ρ ι α

Η λέξη Μυστήριο στην αρχαία 

Ελλάδα σήμαινε το απόρρητο, 

το μυστικό, το άρρητο  μέρος 

μιας τελετής ή λατρείας, οι οποίες δεν γί-

νονταν φανερές σε άτομα που δεν είχαν 

μυηθεί. Όπως φαίνεται και ετυμολογικά η 

λέξη παράγεται από το ρήμα Μυείν, δη-

λαδή κλείνω, και αναφέρεται κυρίως στα 

μάτια και στα χείλη. Εκείνοι που μυούνται 

στα μυστήρια του υπερβατικού, απαγο-

ρεύεται να τα ανακοινώσουν σε άλλους 

μη μυημένους, πρέπει να κλείνουν το 

στόμα τους.

Τα αρχαία μυστήρια ήταν  ίσως η 

ανώτερη πνευματική κληρονομιά στην 

αρχαία Ελλάδα. Ήταν κυρίως κρυφές 

λατρείες, στις οποίες έπρεπε πρώτα κα-

νείς να μυηθεί, κοινώς να εισαχθεί. Ο 

οπαδός αυτής της λατρείας ονομαζό-

ταν Μύστης και το πρόσωπο που τον 

εισήγαγε σε αυτήν Μυσταγωγός. Κάθε 

μυστηριακή κοινότητα είχε τα κοινά γεύ-

ματα, τους κοινούς χορούς και τις ιερο-

τελεστίες, όπου άνθρωποι που έσμιξαν 

στο ίδιο χορό, που συμμετείχαν στα ίδια 

δρώμενα ένιωθαν για πάντα ενωμένοι.  

Στην εσωτερική έννοιά τους παρου-

σίαζαν τις αιώνιες αλήθειες, είτε ήταν φυ-

σικές είτε πνευματικές, που διατηρήθηκαν 

στο πέρασμα χιλιάδων ετών.

Από τα λίγα που γνωρίζουμε για 

αυτά φαίνεται ότι παρουσίαζαν αλλη-

γορικές αναπαραστάσεις που συμβο-

λίζουν τα πεπρωμένα των ψυχών μετά 

θάνατον, τον νόμο και την ενότητα που 

συνδέουν όλα τα όντα.

ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

«… Η κόρη έπαιζε ασταμάτητα στα 

λιβάδια που τόσο πολύ αγαπούσε. Ήταν 

η εποχή που η ζωή εκδηλωνόταν στη γη 

με πολλά χρώματα. Μέσα στο παιχνίδι η 

κόρη είδε ένα θεσπέσιο λουλούδι, έναν 

Νάρκισσο κι έτρεξε να τον πάρει. Εκεί κο-

ντά έβοσκε τους χοίρους του ο Ευουλέας 

και μόλις η κόρη άγγιξε τον Νάρκισσο, 

ο Πλούτωνας βρήκε την ευκαιρία να την 

πάρει κοντά του ανοίγοντας ένα χάσμα 

όπου μαζί με την Περσεφόνη έπεσαν 

και οι χοίροι του Ευουλέα. Η μητέρα της 

έτρεξε να τη βρει δίχως αποτέλεσμα και 

καθώς η λύπη της θεάς συνεχιζόταν, ο 

Δίας θέλοντας να τη βοηθήσει έκανε μία 

συμφωνία με τον Πλούτωνα. Το ένα τρίτο 

του χρόνου να είναι βασίλισσα του κάτω 

κόσμου και τα δύο τρίτα να είναι επάνω 

στη γη με τη μητέρα της…»

Οι θεοί αυτών των μυστηρίων είναι 

δύο ζεύγη: η μητέρα - κόρη και ο θεός 

- θεά .

Ο μύθος της Δήμητρας και της 

Περσεφόνης αποτελεί το κέντρο της 

λατρείας των Ελευσινίων. Θεωρείται ότι 
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τα Ελευσίνια Μυστήρια ιδρύθηκαν από 

τον Εύμολπο το 1400 π.Χ κι άρχισαν να 

λειτουργούν επίσημα τον 8ο αιώνα π.Χ. 

Υπήρχαν τα μικρά (Ελάσσονα) τα εν 

Άγραις και τα μεγάλα (Μείζονα) μυστή-

ρια. Σύμφωνα με ορισμένους μελετητές 

δεν πρέπει να ταυτίζονται τα μικρά (Ελευ-

σίνια) με τα Ελευσίνια Μυστήρια. Υπήρχε 

σαφής διάκριση μεταξύ των Ελευσινίων 

και των Ελευσινίων Μυστηρίων, διότι για 

την τιμή της Δήμητρας και της Κόρης 

γίνονταν πολλές γιορτές και οι πιο επί-

σημες ήταν, όπως αναφέραμε, τα Ελευ-

σίνια, τα Θεσμοφόρια , τα Αλώα και τα 

Θαλύσια.

 Κατά τη διάρκεια του Ανθεστηρίωνα 

(Β΄ δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου και Α΄ 

δεκαπενθήμερο Μαρτίου) την εποχή της 

Άνοιξης, τελούνταν τα Ελευσίνια ή τα «Εν 

Άστει» ενώ τα «Μυστήρια εν Ελευσίνι» τα 

ονομαζόμενα μεγάλα τελούνταν το μήνα 

Βοηδρομιώνα (Β΄ δεκαπενθήμερο Σε-

πτεμβρίου και Α΄ δεκαπενθήμερο Οκτω-

βρίου). Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή και 

οι δύο γιορτές τελούνταν στην Ελευσίνα 

αλλά τα μεν Μυστήρια ήταν η καθαρά 

θρησκευτική τελετή, στην οποία έπαιρναν 

μέρος μόνο οι μύστες, ενώ τα Ελευσίνια 

ήταν αγώνες προς τιμήν της Δήμητρας 

κι ονομάστηκαν έτσι, επειδή τελούνταν 

στην Ελευσίνα. Άλλοι μελετητές υποστη-

ρίζουν ότι και στα μικρά τελούνταν ιερές 

μυητικές τελετουργίες προς τιμή της θεάς 

Περσεφόνης (κόρης) και ήταν εισαγωγι-

κές και προπαρασκευαστικές για τα Με-

γάλα Μυστήρια. Οι μυούμενοι θυσίαζαν 

δέλφακα (χοιρίδιο) και με τα νερά του 

ποταμού (Ιλισός) καθαρίζονταν από τα 

μιάσματα με τη βοήθεια ειδικού ιερέα που 

λεγόταν «Υδρανός». Ακολουθούσε μέγας 

όρκος μπροστά στον όσιο Ευμολπίδη,  

«Ιεροφάντη» της Ελευσινίας Δήμητρος 

και κατήχησή τους από τον τελευταίο, 

αναγκαία για την προπαρασκευή των 

μυστών για τα μετά από πέντε ενιαυτούς 

λεγόμενα Μεγάλα Ελευσίνια (Εποπτεία). 

Στο τέλος, οι μυούμενοι ενθρονίζονταν 

και οι ιερείς χόρευαν τελετουργικά γύρω 

από αυτούς, ως σημείο αποδοχής στον 

κύκλο της πρώτης μύησης.

Από τις δεκαπέντε έως τις είκοσι δύο 

του μήνα Βοηδρομιώνα τελούνταν ανά 

πενταετία στην Ελευσίνα τα Μεγάλα 

Μυστήρια, που κατέληγαν σε επιφάνεια 

της θεάς Περσεφόνης και μύηση των 

μυστών  στο «υπέρτατο μυστικό της 

ζωής». Η πρώτη ημέρα της μύησης λε-

γόταν Αγυρμός, δηλαδή συγκέντρωση 

και περνούσε με την προσέλευση των 

υποψηφίων μυστών στο ιερό της Ελευ-

σίνας. Η δεύτερη ημέρα λεγόταν ΄Αλαδαι 

Μύσται και περνούσε με πομπή προς τη 

θάλασσα και καθαρμούς στα νερά της. 

Την τρίτη ημέρα καθιερωνόταν απόλυτη 

νηστεία κι άρχιζε η χορήγηση του περί-

φημου ποτού Κυκεών. Η νηστεία σταμα-
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τούσε το ίδιο βράδυ με λίγα ιερά τρόφιμα 

που δίνονταν στους μυούμενους μέσα 

από μια Μυστική Κύστη. Την τέταρτη ημέ-

ρα προσφέρονταν θυσίες στις θεότητες 

της Ελευσίνας και χορεύονταν ιερατικοί 

κυκλικοί χοροί. Την πέμπτη ημέρα, Λα-

μπαδηφορία, οι μυούμενοι με πυρσό 

στο χέρι σχημάτιζαν ανά δύο σιωπηλή 

πομπή με επικεφαλής τον Δαδούχο ιερέα 

κι έμπαιναν στον ναό της θεάς Δήμη-

τρας. Η έκτη ημέρα λεγόταν ΄Ιακχος και 

ήταν αφιερωμένη σε λατρευτικές πράξεις 

προς τιμή του θεοπαίδα Ιάκχου με περι-

φορά του αγάλματός του (στεφανωμέ-

νου με μυρσίνη σε ένδειξη πένθους) και 

των ιερών του αντικειμένων (Λικμός, Κά-

λαθος, Φαλλός) από τον Κεραμικό έως 

την Ελευσίνα μέσω της Ιεράς Οδού. Η 

νύχτα προς την έβδομη ημέρα λεγόταν 

Ιερά Νύξ και εγκαινίαζε τη μεγάλη μύηση, 

που ολοκληρωνόταν την ένατη ημέρα 

με την τελική Ιεροφάνεια και τη θεαματι-

κή επιφάνεια της θεάς Περσεφόνης που 

ανερχόταν από τον Άδη. Επίσης τα σύμ-

βολα που αναφέρονται ότι χρησιμοποι-

ούσαν στα μυστήρια αυτά είναι τα εξής 

:Η σφαίρα, το στάχυ και η χλόη, το φίδι, η 

άκανθος, ο υάκινθος, το σπειρωτό φίδι, 

το κουκουνάρι, το αυγό και κλάδος πί-

τυος .

Στα Ελευσίνια γύρω 176 μ.Χ  μυήθη-

κε και ο Μ. Αυρήλιος ενώ στα Μυστήρια 

αυτά δεν γίνονταν δεκτοί ανθρωποκτό-

νοι, ιερόσυλοι, εναγείς, μάγοι και άθεοι 

(στους τελευταίους κατατάσσονταν την 

ύστερη αρχαιότητα οι Επικούριοι και οι 

Χριστιανοί). Τα Μυστήρια έπαψαν να 

τελούνται το 395 μ.Χ με την πλήρη κατα-

στροφή και πυρπόληση των ιερών από 

τον Γότθο χριστιανό Αλάριχο και τη μαρ-

τυρική θανάτωση σύσσωμου του ιερα-

τείου πάνω στην πυρά. 

Και σήμερα; 

«Εκεί που σμίγανε τα χέρια τους οι 

Μύστες, 

ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστή-

ριο, 

τώρα πετάνε αποτσίγαρα οι τουρί-

στες

 και το καινούργιο παν να δουν διη-

λυστήριο…»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

• ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΟΜΗ

• ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΠΥΡΟΣ- ΛΑΡΟΥΣ- ΜΠΡΙ-

ΤΑΝΝΙΚΑ

• ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΜΑΝΤΕΙΩΝ (ΛΕΦΑΚΗ {ΔΟΜΙΝΟΥ})

• ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΒΛ. 

ΡΑΣΙΑΣ

• ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ (Γ.ΣΙΕΤΤΟΣ)

• Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Α΄ ΤΟΜΟΣ (ΣΤ. 

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ – Μ.ΔΑΝΕΖΗΣ)
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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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Α φιερωμένη στην παγκόσμια 

κίνηση στήριξης της Ελλάδας 

«Είμαστε όλοι Έλληνες», είναι 

η νέα έρευνα του ερευνητή αιγαιακών 

γραφών δρ. Μηνά Τσικριτσή, η οποία 

αποδεικνύει με τη χρήση των νέων τε-

χνολογιών ότι οι προϊστορικοί Έλληνες 

είχαν επισκεφτεί τη Βόρεια Αμερική πολύ 

πιο πριν την ανακαλύψει ο Χριστόφορος 

Κολόμβος.

Η έρευνα του κ. Τσικριτσή βασίστηκε 

στο κείμενο του Πλουτάρχου «Περί του 

εμφαινομένου προσώπου τω κύκλω 

της Σελήνης», όπου στις παραγράφους 

941Α-942, περιγράφει το ταξίδι των Ελλή-

νων σε μία ήπειρο, η οποία βρίσκονταν 

«δυτικά των τριών νησιών και βορειοδυτι-

κά της Βρετανίας».

Ο ερευνητής εντόπισε και απέδει-

ξε μέσα από προγράμματα με Η/Υ την 

αποκατάσταση μιας λησμονημένης 

ιστορικής πραγματικότητας, που μέχρι 

σήμερα διέφευγε από πολλούς ερευνη-

τές συνεχίζοντας έτσι την έρευνα που είχε 

κάνει πριν από δύο χρόνια ο καθηγητής 

Η. Μαριολάκος, ο οποίος είχε υποστηρί-

ξει ότι οι προϊστορικοί Έλληνες γνώριζαν 

την ύπαρξη της Αμερικής, την οποία επι-

σκέπτονταν.

Στη ανακοίνωσή του δρ. Μ. Τσικρι-

τσή υποστηρίζεται, ότι πριν τον Κολόμβο 

υπήρχε μία επικοινωνία που ξεκινά από 

τη Μινωική εποχή μέχρι τα ελληνιστικά 

χρόνια. Ο στόχος αυτών των ταξιδιών 

κατά την Εποχή του Χαλκού είχε σχέση με 

το εμπόριο και τη διακίνηση του καθαρού 

χαλκού που βρισκόταν στη λίμνη Superior 

του Καναδά. Φαίνεται ότι μετά τους πρώ-

τους εμπόρους Μινωίτες, συνέχισαν και 

οι Μυκηναίοι, οι οποίοι, όπως αναφέρει 

ο Πλούταρχος, έστειλαν τον Ηρακλή για 

να αναθερμάνει την παρουσία του ελλη-

νικού στοιχείου, το οποίο είχε χαθεί με τις 

επιμειξίες με του ντόπιους. Στη συνέχεια, 

την Εποχή του Σιδήρου, το ενδιαφέρον 

για την περιοχή παράκμασε και παρέ-

μεινε έως τους Ελληνιστικούς χρόνους 

μια εθιμοτυπική λατρευτική παράδοση. 

Έτσι κάθε τριάντα χρόνια αποστέλλονται 

κάποια πλοία σε περιοχές που είχαν την 

λατρεία του Κρόνου, για να ανανεώνεται 

το ανθρώπινο προσωπικό με ιερείς.

Όπως λέει ο κ. Τσικριτσής «όλα αυτά 

αποδεικνύονται με αστρονομικά στοι-

χεία, η επεξεργασία των οποίων έγινε με 

τη βοήθεια προγραμμάτων ηλεκτρονι-

κών υπολογιστών επιβεβαιώνοντας τον 

χρονολογικό προσδιορισμό του ταξιδιού 

που περιγράφει ο Πλούταρχος».

Έτσι εξηγείται, σύμφωνα με τον κ. Τσι-

κριτσή, και το ότι στην περιοχή γύρω από 

τη Λίμνη Superior και στο νησί Royale 

που βρίσκονται στον Καναδά έχουν γίνει 

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗ Β. ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
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μεγάλες εξορύξεις χαλκού σε μία περίο-

δο, μεταξύ 2400 και 1200 π.Χ., παρότι η 

περιοχή βρίσκονταν στη λίθινη εποχή.

Σύμφωνα με το αρχαίο κείμενο του 

Πλουτάρχου ο συντονιστής του διαλό-

γου, ο Λαμπρίας καλεί τον Σύλλα τον 

Καρχηδόνιο να ξαναδιηγηθεί μια ιστο-

ρία που άκουσε από του υπηρέτες του 

ναού του Κρόνου στην Καρχηδόνα. Την 

ιστορία που αφηγήθηκε κάποιος ξένος 

επισκέπτης του ναού που ήλθε από τη 

μεγάλη ήπειρο. Τελικά τα δεδομένα που 

αναφέρει το κείμενο επιβεβαιώνουν, 

όπως δείχνει η μελέτη του κ. Τσικριτσή με 

τη χρήση Η/Υ, την περιγραφή ενός ταξι-

διού το 86 μ.Χ., που πραγματοποιήθηκε 

από τον Καναδά στην Καρχηδόνα. Τα 

συμπεράσματα συνοψίζονται στα πα-

ρακάτω:

1. Το αποκαλυπτικό κείμενο προσ-

διορίζει σωστά την απόσταση από την 

Βρετανία στο νησί της Ωγυγίας -την 

Ισλανδία- με καράβι με κουπιά, που πλέει 

5 ημέρες (880 km).

2. Αναφέρει μία μεγάλη ηπειρωτι-

κή γη που στην περιοχή της υπήρχαν 

τρία νησιά (Γροιλανδία, Νήσος Baffin, 

Newfoundland) που ισαπείχαν, βορειο-

δυτικά της Βρετανίας.

3. Προσδιορίζει ότι στο ίδιο γεωγρα-

φικό πλάτος (στην ίδια ευθεία) βρίσκεται 

η είσοδος του κόλπου του Αγίου Λαυρε-

ντίου(Gulf of St. Laurence) με την Κασπία 

θάλασσα, γεγονός που παρατηρούμε 

στην ευθεία της.

4. Προσδιορίζει ορθά ότι ο κόλπος 

του Αγ. Λαυρεντίου είναι λίγο μεγαλύ-

τερος από την Μαιώτιδα λίμνη, τη ση-

μερινή Αζοφική. Στις ακτές του κόλπου 

αναφέρει ότι κατοικούσαν Έλληνες από 

παλιά και μετά την αποστολή του Μυ-

κηναΐου Ηρακλή, πιθανόν τον 15ο αι-

ώνα π.Χ., αναθερμάνθηκε το ελληνικό 

στοιχείο που έσβηνε από τις επιμειξίες με 

τους ντόπιους (εννοείται ότι ο Ηρακλής 

δεν πήγε μόνος με το Ιόλαο, αλλά ήταν 

μία εκστρατεία εκατοντάδων Ελλήνων 

που άλλαξαν δημογραφικά την περιοχή 

μέσα στο κόλπο του Αγ. Λαυρεντίου που 

κατοίκησαν).

5. Καθορίζει περίοδο τριάντα χρο-

νών, μετά την οποία ξεκινούσε το ταξίδι 

της επιστροφής: όταν ο Πλανήτης Κρό-

νος ανατέλλει με τον αστερισμό του Ταύ-

ρου. Τα αστρονομικά στοιχεία επιβεβαιώ-

νουν ότι σε γεωγραφικό πλάτος βόρειο 

47ο, τον 1ο αιώνα μ.Χ., η περίοδος αυτή 

ήταν στα τέλη Μαΐου του 86 μ.Χ.

6. Όταν ξεκινούσε το ταξίδι της επι-

στροφής τρεις μήνες έμεναν στο νησί 

της Γροιλανδίας βόρεια (60ο Ν), που ο 

ήλιος δύει μόνο μια ώρα την περίοδο του 

θερινού ηλιοστασίου μεταξύ 9/6 και 9/7. 

Ο προσδιορισμός αυτός επιβεβαιώνει ότι 

το νησί της Γροιλανδίας πρέπει να ταυτι-

στεί με τον κάτω κόσμο, όπου είχε ταφή 

ο Κρόνος σε σπήλαιο και φυλασσόταν 

από τον Δία.

7. Ο λόγος των μεγάλων ταξιδιών την 

Εποχή του Χαλκού τεκμηριώνεται από τον 

καθαρό χαλκό, που βρισκόταν σε μεγά-

λες ποσότητες στην περιοχή γύρω από 

τη Λίμνη Superior και στο νησί Royale 

που βρίσκονται στον Καναδά. Από την 

περιοχή αυτή εξορύχτηκαν 50.000 τόνοι 

χαλκού μεταξύ 2400 και 1200 π.Χ.

8. Στην εποχή του Πλουτάρχου ο 

ίδιος αναφέρει, ότι δεν μετέφεραν χαλ-

κό αλλά χρυσές κούπες και αγγεία που 

μέσα είχαν τις προμήθειες του ταξιδιού.

9. Τέλος είναι γνωστό ότι στην αρ-

χαιότητα τα μαντεία ήταν κέντρα κα-

ταγραφής γεωγραφικής γνώσης, με 

αποτέλεσμα να συμβουλεύουν για μελ-

λοντικές αποικίσεις. Έτσι είναι αποδεκτό 

ότι ο Πλούταρχος μετά το 86 μ.Χ. που 

ήταν ιερέας στο Μαντείο των Δελφών, 

έχει αυτή τη γνώση.

ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

10. Το ταξίδι επιστροφής φαίνεται ότι 

γινόταν από βόρεια, ξεκινώντας από τον 

Καναδά, πήγαιναν στη Γροιλανδία (νησί 

του Κρόνου) έφθαναν στην Ισλανδία και 

από εκεί έφθαναν στη Βρετανία. Στοιχείο 

επιβεβαίωσης αυτής της διαδρομής είναι 

το νησί σταθμός, που φέρει ακόμα και 

σήμερα το όνομα Μυκήνες (Mykines) το 

δυτικότερο νησί των Faeroe

Συμπερασματικά, η έρευνα του Μηνά 

Τσικριτσή είναι ότι πραγματοποιήθηκε 

ταξίδι από τον Καναδά στην Καρχηδόνα 

τον Μάιο του 86 μ.Χ. Σε συνδυασμό με 

τα άλλα στοιχεία που επιβεβαιώνονται με 

Υ/Η γίνονται αποδεκτές και οι άλλες πε-

ριγραφές του Πλουτάρχου, ότι δηλαδή, 

στα αρχαία χρόνια πριν την εκστρατεία 

του Ηρακλή είχαν πάει στην περιοχή και 

αρχαιότεροι Έλληνες, πιθανότατα οι 

Μινωίτες. Τα στοιχεία αυτά έρχονται και 

επιβεβαιώνουν αρχαιολογικά διάσπαρτα 

ευρήματα γραφής - και όχι μόνο - από 

περιοχές στην Αμερική. Τελικά πριν τον 

Κολόμβο, τους Κινέζους και τους Βίκινγκς 

είχαν πάει στην Αμερική και Έλληνες του-

λάχιστον τον 1ο αιώνα π.Χ. και πιθανόν 

ήδη τη 2η χιλιετία π.Χ.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες 

από ΑΜΠΕ

Πηγή: 

http://w w w.k athimer ini .gr/4dcgi/_w_ar t ic les_

kathremote_1_31/03/2012_435719
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• Το παράδοξο της λογικής

Η καρδιά έχει απόψεις, τις οποίες η λο-

γική δεν αποδέχεται!

• Το παράδοξο της όρασης

Συνήθως τα ουσιώδη δεν τα  βλέπεις με 

τα μάτια, τα βλέπεις με την καρδιά!

• Το παράδοξο της βοήθειας

Αν χρειαστείς βοήθεια, ζήτα από αυτόν 

που είναι απασχολημένος, γιατί αυτός 

που δεν κάνει τίποτα θα σου πει ότι δεν 

έχει χρόνο!

• Το παράδοξο της βιασύνης

Αυτό που κάνεις βιαστικά, είναι πάντο-

τε λάθος!

• Το παράδοξο της τεχνολογίας

Ενώ μας φέρνει πιο κοντά σε αυτούς που είναι μακριά μας, 

μας απομακρύνει από αυτούς που είναι δίπλα μας!

• Το παράδοξο της ταχύτητας

Δεν φτάνει πρώτος αυτός που πάει πιο γρήγορα, αλλά αυτός 

που ξέρει πού πάει!

• Το παράδοξο της ευτυχίας

Όταν αντικειμενικά είμαστε καλύτερα από ποτέ, υποκειμενικά αισθανό-

μαστε ανικανοποίητοι!

• Το παράδοξο της σοφίας

Αυτός που ξέρει πολλά ακούει, αυτός που ξέρει λίγα μιλάε, αυτός που γνωρίζει πολλά 

ρωτάει, αυτός που γνωρίζει λίγα έχει γνώμη!

• Το παράδοξο της γενναιοδωρίας

Όσα περισσότερα δίνουμε, τόσα περισσότερα παίρνουμε!

• Το παράδοξο της γνώσης

Ο άνθρωπος ψάχνοντας για απαντήσεις, βρίσκει πάντα ερωτήσεις!

• Το παράδοξο του χιούμορ

Το αστείο είναι πολύ σοβαρή υπόθεση!

• Το παράδοξο της σιωπής

Η σιωπή πολλές φορές είναι πιο δυνατή από την κραυγή!

• Το παράδοξο του πλούτου

Πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει τα περισσότερα, αλλά αυτός που χρειάζεται τα λιγότερα!

• Το παράδοξο της αγάπης

Σε κάνει να στενοχωριέσαι περισσότερο αυτός που σε αγαπάει πιο πολύ!

• Το παράδοξο της ικανοποίησης

Υποφέρουμε πολύ για τα λίγα που δεν έχουμε και χαιρόμαστε λίγο για τα πολλά που μας δόθηκαν από τον Θεό!

ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
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Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΣΠΕΡΜΙΑΣ
Κείμενο: Γ. Βούλγαρης
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Η θεωρία της πανσπερμίας υπο-

στηρίζει πως η ίδια η φύση 

χρησιμοποιεί ένα είδος διαστη-

μικού οχήματος, που μεταφέρει μικροορ-

γανισμούς στο διάστημα (π.χ. από τον 

Άρη στη Γη). Τα «οχήματα», σε αυτήν την 

περίπτωση, εικάζεται πως είναι κόκκοι 

πετρωμάτων που εκτοξεύονται στο διά-

στημα μετά την πρόσκρουση μεγάλου 

μετεωρίτη.

Στη Γη πέφτουν συνεχώς μετεωρίτες 

και «σκόνη» από το διάστημα. Οι περισ-

σότεροι από αυτούς προέρχονται από 

αστεροειδείς. Κάποιοι όμως ίσως προ-

έρχονται από γειτονικούς πλανήτες που 

δέχτηκαν βομβαρδισμό μετεωριτών. Αν, 

για παράδειγμα, στην επιφάνεια του Άρη 

προσκρούσει μεγάλος μετεωρίτης, τα 

«συντρίμμια» εκτινάσσονται στο διάστη-

μα. Ορισμένα από αυτά είναι δυνατόν να 

εισέλθουν σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο 

και ύστερα από ένα ταξίδι εκατομμυρίων 

χρόνων να καταλήξουν στη Γη.

Αν οι βράχοι αυτοί περιέχουν μικρο-

οργανισμούς που επιβίωσαν κατά το 

ταξίδι -ενδέχεται να πέφτουν σε ένα είδος 

νάρκης- και κατορθώσουν να επιβιώ-

σουν και μετά την πρόσκρουση στην 

επιφάνεια της Γης, τότε δημιουργούν 

ζωή. Τα δομικά στοιχεία της ζωής, όπως 

τη γνωρίζουμε, θα μπορούσαν λοιπόν 

να προέρχονται από τον Άρη ή και το 

αντίστροφο: μικροοργανισμοί από τη 

Γη θα μπορούσαν να μεταφέρουν ζωή 

στον Άρη ή την Αφροδίτη

Οι Αποδείξεις

Δύο νέες ανακαλύψεις ενισχύουν τη 

θεωρία της μεταφοράς της ζωής στο δι-

άστημα μέσω της πρόσδεσής της στους 

μετεωρίτες. Η πρώτη ανακάλυψη αφορά 

σπόρια βακτηρίων που οι επιστήμονες 

κατόρθωσαν να αφαιρέσουν από έντο-

μο εγκλωβισμένο σε απολιθωμένη ρητί-

νη (ήλεκτρο), ηλικίας 40 εκατομμυρίων 

ετών. Πρόκειται για σπόρια του Bacillus 

sphaericus, τα οποία όταν τοποθετήθη-

καν σε θρεπτικό διάλυμα ζωντάνεψαν 

και άρχισαν να πολλαπλασιάζονται.

Το ήλεκτρο δεν είναι βέβαια συγκρί-

σιμο με τους μετεωρίτες, η ανακάλυψη 

ωστόσο υποδεικνύει ότι σπόρια βακτηρί-

ων μπορούν να επιβιώσουν για μεγάλο 

διάστημα, χωρίς θρεπτική ουσία, σε «κά-

ψουλες χρόνου».

Η δεύτερη ανακάλυψη έγινε σε μετεω-

ρίτη που έπεσε στο Σουδάν το 2008. Στις 

αναλύσεις βρέθηκαν δεκαεννέα διαφο-

ρετικά αμινοξέα. Τα αμινοξέα συνιστούν 

δομική μονάδα της ζωής, καθώς σε 

αυτά στηρίζονται πρωτεΐνες και ένζυμα. 

Αναμφίβολα τα συγκεκριμένα αμινοξέα 

προέρχονται από το διάστημα και δεν 

οφείλονται σε «μόλυνση» του μετεωρίτη 

από τη Γη.

Τα αμινοξέα από το διάστημα έχουν 

δεξιόστροφα και αριστερόστροφα μό-

ρια, ενώ τα αμινοξέα της Γης έχουν 

αποκλειστικά αριστερόστροφα μόρια. 

Η  Θ ε ω ρ ί α  τ η ς  Π α ν σ π ε ρ μ ί α ς
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Ο μετεωρίτης που έφτασε στη Γη διέθετε 

και μεταλλεύματα που σχηματίζονται σε 

υψηλές θερμοκρασίες. Προφανώς, προ-

κλήθηκαν κατά τη βίαιη σύγκρουση δύο 

αστεροειδών στο διάστημα.

Μείζονος σημασίας για την υπόθεση 

της πανσπερμίας θεωρείται το γεγονός 

ότι τα αμινοξέα όχι μόνο επέζησαν από 

τη σύγκρουση, αλλά αντεπεξήλθαν και 

στην ισχυρή υπερθέρμανση κατά την εί-

σοδό τους στην ατμόσφαιρα της Γης.

Το πείραμα

Οι πρώτοι ζωντανοί οργανισμοί θα 

πάρουν τον δρόμο για τον πλανήτη Άρη 

κατά πάσαν πιθανότητα τον Νοέμβριο.

Ο Φόβος, φεγγάρι του Άρη, θα είναι 

το θέατρο του νέου πειράματος.

Οι μετεωρίτες μεταφέρουν μορφές 

ζωής από πλανήτη σε πλανήτη. Οι περισ-

σότεροι είναι τόσο μικροί, που δεν είναι 

ορατοί με γυμνό μάτι. Γι' αυτό, εξάλλου, 

τους αποκαλούν «μικροναύτες». Είναι το-

ποθετημένοι σε μικρούς κυλίνδρους στο 

ρωσικό σκάφος 11 τόνων Phobos-Grunt, 

το οποίο θα εξερευνήσει τον Φόβο, το 

φεγγάρι του Άρη, και θα επιστρέψει στη 

Γη με δείγματα των πετρωμάτων του. Το 

ταξίδι αναμένεται να διαρκέσει περίπου 

τρία χρόνια. Η επιστροφή του προγραμ-

ματίζεται για τον Αύγουστο του 2014, 

όταν η μικρή κάψουλα με τα δείγματα θα 

προσγειωθεί στο Καζακστάν.

Η αμερικανική Πλανητική Εταιρεία 

(Planetary Society) έχει αναλάβει τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση του πει-

ράματος στο Phobos-Grunt. Συγκεκρι-

μένα, οι μικροναύτες θα απομονωθούν 

στη μικρή συσκευή του πειράματος, LIFE 

(Living Interplanetary Flight Experiment). 

Στο διάστημα των 34 μηνών που θα δι-

αρκέσει το ταξίδι, θα φιλοξενηθούν δέκα 

διαφορετικές κατηγορίες οργανισμών 

μέσα σε τριάντα μικρούς κυλίνδρους.

Στόχος του πειράματος είναι να ελεγ-

χθεί αν και κατά πόσο μπορούν να μετα-

φερθούν μικροοργανισμοί από τον έναν 

πλανήτη στον άλλον επιβιώνοντας στις 

συνθήκες του αφιλόξενου διαστήματος. 

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, η υπόθεση της 

πανσπερμίας -σύμφωνα με την οποία οι 

πρώτοι μικροοργανισμοί μεταφέρθηκαν 

στη Γη με τη βοήθεια αστεροειδών και 

μετεωριτών που προσέκρουσαν στην 

επιφάνειά της- θα αποκτήσει ισχυρότερα 

ερείσματα.

Προϋπόθεση γι' αυτό είναι να βρί-

σκονται οι μικροοργανισμοί σε ένα είδος 

νάρκης. Η φύση έχει μεριμνήσει εξα-

σφαλίζοντας για κάποιους μικροοργα-

νισμούς ένα τέτοιο είδος μακροχρόνιας 

νάρκης. Αφυπνίζονται όταν οι συνθήκες 

επιβίωσης είναι ευνοϊκές. Τέτοιοι ακριβώς 

οργανισμοί έχουν επιλεγεί για το πείραμα 

LIFE.
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Η σελίδα της υγείας

βιβλίων
παρουσίαση

«323π.Χ: Μια μυθιστορία των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου», Νικίας Λειβαδάς

Το 323π.Χ ο Μέγας Αλέξανδρος πεθαίνει.  Τον θάνατό του ακολουθούν οι περίφημοι πόλεμοι των 

επιγόνων για τη διαδοχή του. Οι Μακεδόνες στρατηγοί που ορκίζονταν ότι θα συνεχίσουν το έργο του, 

φιλονικούν για τη διαδοχή. Αντιζηλίες και ραδιουργίες, εκβιασμοί, παζάρια και προδοσίες δηλητηριάζουν 

τις εύθραυστες νέες συμμαχίες. Πρωταγωνιστές των γεγονότων ο φιλόδοξος, δολοπλόκος Περδίκκας, ο 

ψύχραιμος Πτολεμαίος, ο γενναίος Κρατερός. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίο ξετυλίγονται τα γεγονότα 

από αυτό το πολυτάραχο χρονικό διάστημα. 

«Σχετικά με την Υπατία», Άννα Γκέρτσου –Σαρρή

Αλεξάνδρεια, 415 μ.Χ. Η δολοφονία της φιλοσόφου και μαθηματικού Υπατίας συνταράζει την πόλη. Η 

στενή της φίλη Ευδοκία συναντά τον ρωμαίο ανακριτή Μάρκελλο, που έρχεται από την Κωνσταντινούπο-

λη για τη διερεύνηση του φόνου. Καταθέτοντας στον ανακριτή  για τη βάρβαρη δολοφονία της Υπατίας, 

θα αναφερθεί στην ίδια τη βαρβαρότητα της εποχής της αντιπαραθέτοντας τις ανθρώπινες αξίες στον 

πόλεμο των θρησκειών. Ένα μυθιστόρημα γύρω από τα γεγονότα που σημάδεψε ο θάνατος της μεγάλης 

νεοπλατωνικής φιλοσόφου.

«ΜΑΝΤΑΛΑ,  μια πορεία προς το κέντρο μας», Λούιτγκαρντ Μίλερ-Χούντρα

Η λέξη Μάνταλα  (στα σανσκριτικά) σημαίνει κύκλος με το κέντρο του. Στην Ανατολή, από πολύ παλιά, 

το Μάνταλα χρησιμοποιείται ως βοηθητικό μέσο για τον διαλογισμό. Με την ενασχόληση μας με τα Μάντα-

λα, σύμφωνα με τον Καρλ Γιουγκ, συμμετέχουμε συνειδητά η ασυνείδητα στη θεϊκή τάξη και στην αρμονία 

που εμπεριέχεται σε αυτά. Μπορούμε να οδηγηθούμε στην ανακάλυψη του πρωταρχικού κέντρου μέσα 

μας, που θα μας χαρίσει έναν νέο ορίζοντα για τη ζωή και το θείο.

Κυκλοφορούν  από τις εκδόσεις  Κέδρος, Γ. Γενναδίου 3 Αθήνα. Τηλ. 2103802007

«ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΠΛΑΤΩΝ,  Εισαγωγή στη φιλοσοφία τους», James Adam

Ένα βιβλίο για τη φιλοσοφία και τη σκέψη των δύο μεγάλων ανδρών της αρχαίας Αθήνας. Ο πρώτος, 

ο δάσκαλος, έθεσε τα θεμέλια, ο δεύτερος, ο μαθητής, ανέγειρε το ιδεολογικό οικοδόμημα. 

Ανέλυσε τον άνθρωπο σε αρχετυπικό επίπεδο, στον κόσμο των ιδεών. Στην πραγματικότητα, δεν πρό-

τειναν απλώς μια ακόμη φιλοσοφική θεωρία αλλά ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, βασισμένο σε διαχρο-

νικές αξίες και ιδανικά.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιάμβλιχος,  Βαλτετσίου 16 Εξάρχεια. Τηλ. 21ο3807828
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ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΔΑ...
Κείμενο: Delia Steinberg Guzmάn, διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη 
Σταυρός των Παρισίων του Πανεπιστημίου της Σορβόνης σε Επιστήμες, Τέχνες και Γράμματα

Αυτός ο τίτλος, αναγνώστη, είναι ένας 
ημιτελής τίτλος... και τον αφήνω έτσι, για να 
μπορούμε σε κάθε ευκαιρία που θα βρεθούμε, 
να τον γεμίσω με τις φρέσκιες εικόνες της 
κάθε ημέρας. Είναι τόσα πολλά αυτά που 
βλέπουμε... και τόσα εκείνα που δεν βλέπουμε, 
επειδή η προσοχή μας δεν εστιάζεται σ’ αυτά... 
Σε εκείνα τα μικρά πράγματα, που είναι όμως 
μεγάλα όταν μπαίνουν μέσα στην καρδιά, είναι 
που θέλω να αφιερώσω αυτόν τον χώρο. Σε 
αυτά τα πράγματα για τα οποία μιλάμε λίγο 
και χαμηλόφωνα, επειδή βρισκόμαστε στην 
εποχή του εξωτερικού ήχου και της εσωτερικής 
σιγής.
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Σήμερα είδα την Ελπίδα... Παράξενο 

δώρο, που βγήκε χιλιάδες χρόνια 

πριν από το μυθικό κουτί της Παν-

δώρας και που ακόμα εξακολουθεί να 

είναι ουσιώδες για τους ανθρώπους. Και 

είναι πιθανό να τη δούμε, αν υψώσουμε 

προς εκείνη τα μάτια, κάθε φορά που η 

σύγχυση και το άγχος μας κυριεύουν.

Λένε οι παλιές παραδόσεις των Ελλή-

νων προγόνων μας ότι πολύ χρόνο πριν, 

όταν οι άνθρωποι είχαν σπαταλήσει τις 

ευκαιρίες τους για αύξηση και λύτρωση, 

οι θεοί τους τιμώρησαν στέλνοντας στη 

γη μια απατηλή μορφή γυναίκας εξαιρε-

τικής ομορφιάς. Γεμάτη δολιότητα, αυτή 

η γυναίκα -η Πανδώρα- εύκολα έγινε δε-

κτή από τους ανθρώπους, ακόμα και 

από τους ήρωες. Εκμεταλλευόμενη αυ-

τήν την εμπιστοσύνη άφησε να ανοιχθεί 

το κουτί του κρυμμένου θησαυρού της, 

που πάντα τη συνόδευε, αφήνοντας να 

πέσουν όλα τα γνωστά δεινά πάνω σ’ 

αυτόν τον κόσμο... Αλλά στο βάθος του 

κουτιού έμεινε η Ελπίδα...

Και στο βάθος κάθε ανθρώπου ζει 

ένα κατάλοιπο ελπίδας όταν φτάσει σε 

αδιέξοδο, όταν όλα τα όνειρα έχουν πο-

δοπατηθεί, όταν κανένα φως δεν φαίνε-

ται στον ορίζοντα.

Γι’ αυτό σήμερα είδα την ελπίδα, και η 

θέα της με βοήθησε να καταλάβω πόσα 

πολλά πράγματα έχουμε χάσει οι άν-

θρωποι, για να πρέπει να παρουσιαστεί 

μπροστά μας αυτή η εικόνα.

Όντως, πολλά έχουν χαθεί. Πολλές 

αξίες έχουν ραγίσει σε αυτήν την παρά-

ξενη στιγμή ιστορικής μετάβασης που 

έρχεται να κλείσει τον 20ο αιώνα μας. 

Πράγματι, λείπει φως, λείπει σαφήνεια 

εννοιών. Ο νους και τα συναισθήμα-

τα είναι σαν κοιμισμένα μπροστά στην 

εκτέλεση των φυσικών λει-

τουργιών τους. Όλα φαί-

νονται να βυθίζονται σε 

μια επικίνδυνη αδράνεια, 

της οποίας η δύναμη ρο-

πής μεταφράζεται σε κα-

ταστροφή και βία παντού. 

Τότε, όταν φαινομενικά 

δεν μένει τίποτε πλέον στο 

βάθος του κουτιού της 

ζωής, η Ελπίδα επιτρέπει 

να τη δουν.

Ελπίδα είναι να ελπίζει 

κανείς... είναι να έχει αυτή 

τη δόση υπομονής και 

πίστης που μας επιτρέπει 

να ξεπεράσουμε τη δύ-

σκολη στιγμή που ζούμε, 

για να ριχτούμε με όλη την 

ενέργειά μας προς ένα 

καλύτερο μέλλον. Αλλά, 

προσοχή... Ελπίδα δεν μπορεί να είναι η 

συνεχής αναμονή.

Αυτό το μυστηριώδες δώρο των 

θεών είναι τόσο εύθραυστο και λεπτό 

όσο οι μαγικές σκιές που διαγράφονται 

το σούρουπο. Πρέπει να ξέρει κανείς να 

αρπάξει με ταχύτητα την εικόνα πριν δι-

αλυθεί ανάμεσα στις μεγαλύτερες σκιές 

της νύχτας. Πρέπει να ξέρει κανείς να λει-

τουργεί με ταχύτητα, αφού μπόρεσε να 

πάρει μια ανάσα μέσα στο φυσικό ρυθ-

μό της πορείας.

Η Ελπίδα δεν είναι ένα δώρο για τους 

αδρανείς ανθρώπους, ούτε καν για εκεί-

νους που αφέθηκαν να καταρρεύσουν 

μπροστά στις δυσκολίες. Η Ελπίδα είναι 

μια υπόσχεση, αλλά πρέπει να αγωνι-

στούμε γενναία για να πλάσουμε αυτήν 

την υπόσχεση... Αυτή υπόσχεται, εμείς 

πραγματοποιούμε.

Η θέα της Ελπίδας με γέμισε χαρά. 

Δεν μπορούμε -δεν πρέπει- να παραιτη-

θούμε από τη συνεχόμενη προσπάθεια 

που σημαίνει η ύπαρξη. Δεν είναι ευγενές 

να υποχωρούμε, όταν οι δυσκολίες είναι 

μεγαλύτερες. Ακριβώς, όταν όλα φαίνο-

νται αδύνατα και δίχως πιθανότητα σω-

τηρίας, τότε είναι που η Ελπίδα εμφανί-

ζεται από το βάθος του μαγικού κουτιού 

της και υπόσχεται άλλους καιρούς για 

αυτούς που ξέρουν να τη δουν.

Θέλεις κι εσύ να δεις την Ελπίδα; Δες 

μέσα από το μεγάλο μάτι μου, το μάτι 

που στεφανώνει αυτές τις σελίδες και θα 

τη δεις πίσω από το πέπλο της σημερι-

νής στιγμής που τώρα θολώνει την κρί-

ση μας. Θα τη δεις τυλιγμένη σε πέπλα 

προσδοκίας, σαν τα όνειρα, αλλά τόσο 

πραγματική όσο ο ενθουσιασμός που, 

είμαι σίγουρη, ζει στο βάθος της καρδιάς 

σου.

...ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ... 
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ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ:    
ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΑΫΠΝΙΑ: ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Κείμενο: Ρώμη Αλεξανδράκη

Ο ύπνος αποτελεί μία από τις βασικές λειτουργίες του 

ανθρώπινου οργανισμού. Πρόκειται ουσιαστικά για 

μια κατάσταση απώλειας της συνείδησης, η οποία 

χαρακτηρίζεται από μια σειρά νευροφυσιολογικών διεργασιών 

και συμπεριφοράς. Η διατάραξη της ομαλής λειτουργίας του 

ύπνου προκαλεί με τη σειρά της προβλήματα στη διατήρηση 

της σωματικής, ψυχικής και νοητικής ισορροπίας του ανθρώ-

που. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντική η έγκαιρη δι-

άγνωση και αντιμετώπιση των δυσκολιών ύπνου και ειδικά των 

Διαταραχών Ύπνου, όταν αυτές παρουσιάζονται. 

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να διερευνηθεί η δια-

ταραχή της Πρωτοπαθούς Αϋπνίας, να παρουσιαστούν τα 

διαγνωστικά της κριτήρια και να προταθούν λύσεις για την αντι-

μετώπισή της. Πρόκειται ουσιαστικά για μια μικρή μελέτη που 

στηρίζεται όχι μόνο σε βιβλιογραφικές αναφορές, αλλά και σε 

παρατηρήσεις που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια ψυχοθερα-

πευτικών συνεδριών με οχτώ συγκεκριμένους ασθενείς. Είναι 

σημαντικό να τονίσουμε πως τα άτομα αυτά απευθύνθηκαν 

σε ψυχολόγο, επειδή αντιμετώπιζαν έντονο άγχος, διαπροσω-

πικά ή και οικογενειακά προβλήματα, δυσκολίες εύρεσης της 

σεξουαλικής ταυτότητας και θέματα κακοποίησης από συγγε-

νικό πρόσωπο. Σε καμία από τις περιπτώσεις αυτές δεν υπήρχε 

διάγνωση ψυχικής διαταραχής, ούτε λήψη ψυχοφαρμακευτικής 

αγωγής.

Κλινικά χαρακτηριστικά

Ως Διαταραχή Ύπνου η Πρωτοπαθής Αϋπνία κατατάσσεται 

στις Δυσυπνίες. Το πιο βασικό χαρακτηριστικό της είναι η δυσκολία 

του ατόμου να κοιμηθεί ή να διατηρήσει τον ύπνο του ή να έχει ύπνο 

που δεν ξεκουράζει. Όπως καταδεικνύουν επιδημιολογικές μελέτες, η δια-

ταραχή αυτή είναι η συχνότερα εμφανιζόμενη, με τις γυναίκες να παρου-

σιάζουν το υψηλότερο ποσοστό. 

Σύμφωνα με το DSM-IV, τα διαγνωστικά κριτήρια είναι τα εξής:

Α. Το προεξάρχον ενόχλημα είναι δυσκολία στην έναρξη ή τη διατήρηση του ύπνου ή ύπνος που δεν ξεκουράζει, για του-

λάχιστον 1 μήνα. 

Β. Η διαταραχή του ύπνου (ή η κόπωση στη διάρκεια της ημέρας που συνδέεται με αυτήν) προκαλεί κλινικά σημαντική υπο-

κειμενική ενόχληση ή έκπτωση στον κοινωνικό, επαγγελματικό ή άλλους σημαντικούς τομείς της λειτουργικότητας.
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Γ. Η διαταραχή του ύπνου δεν συμ-

βαίνει αποκλειστικά κατά την πορεία 

της ναρκοληψίας, της διαταραχής του 

ύπνου σχετιζόμενης με την αναπνοή, της 

διαταραχής του κιρκαδιανού ρυθμού 

του ύπνου ή μιας παραϋπνίας.

Δ. Η διαταραχή δεν συμβαίνει απο-

κλειστικά κατά την πορεία μιας άλλης 

διαταραχής (π.χ. Μείζων Καταθλιπτική 

Διαταραχή, Γενικευμένη Αγχώδης Διατα-

ραχή, ένα παραλήρημα).

Ε. Η διαταραχή δεν οφείλεται στα 

άμεσα φυσιολογικά αποτελέσματα της 

δράσης μιας ουσίας (π.χ. κάποια ουσία 

κατάχρησης, κάποιο φάρμακο) ή μιας 

γενικής ιατρικής κατάστασης. 

Αιτίες

Η διερεύνηση των αιτιών που ευθύνο-

νται για τη διατάραξη του φυσιολογικού 

νυχτερινού ύπνου αποτελεί ένα ιδιαίτερο 

σημαντικό θέμα. Το άτομο είτε μόνο του 

είτε με τη βοήθεια ενός ειδικού πρέπει να 

ανακαλύψει τους παράγοντες που ται-

ριάζουν στις δικές του συνθήκες ζωής. 

Ακολουθούν οι πιο βασικές κατηγορίες 

αυτών των παραγόντων:

 

Παράγοντες ηλικίας:

• Άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικί-

ας εμφανίζουν πιο συχνά αϋπνία, πράγ-

μα που φαίνεται κι από το ποσοστό κα-

τανάλωσης υπνωτικών σκευασμάτων 

(οι ηλικιωμένοι καταναλώνουν τέσσερις 

φορές περισσότερο υπνωτικά χάπια απ’ 

ό,τι οι μεσήλικες). 

• Παρατηρείται σπανιότερα στην 

παιδική κι εφηβική ηλικία.

Ψυχολογικοί παράγοντες:

• Καταστάσεις έντονου άγχους 

που αφορά τις συνθήκες ζωής του ατό-

μου, όπως είναι οι οικονομικές δυσκο-

λίες, τα διαπροσωπικά και οικογενειακά 

προβλήματα. Επίσης, είναι δυνατό να 

αφορούν συγκεκριμένα στρεσογόνα 

περιστατικά, όπως είναι μια επερχόμενη 

εξέταση ή μια συνέντευξη για δουλειά και 

ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώ-

που. Ακόμη και στην περίπτωση που το 

ερέθισμα του άγχους αποσυρθεί, η δυ-

σκολία στον ύπνο παραμένει. 

• Σκέψεις που συνηθίζει να κάνει 

το άτομο όταν ξαπλώνει για να κοιμηθεί. 

Για παράδειγμα, απασχολεί το νου του 

με μελλοντικά γεγονότα ή προβλήματα 

που είχε κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

• Φόβος του ατόμου ότι δεν θα 

μπορέσει να κοιμηθεί, ότι αν κοιμηθεί θα 

ξυπνήσει σύντομα ή ότι η κατάστασή 

του είναι μη αναστρέψιμη.

 

Κακές συνθήκες ύπνου:

• Μικρής διάρκειας ή ακανόνι-

στος ύπνος κατά τη διάρκεια της ημέρας 

λόγω ωραρίων εργασίας ή άλλων πα-

ραγόντων. 

• Κακό περιβάλλον ύπνου, 

όπως είναι το ακατάλληλο κρεβάτι, οι κα-

κές συνθήκες φωτισμού, η θορυβώδης 

ατμόσφαιρα κ.τ.λ.

• Χρήση ουσιών πριν από τον 

ύπνο, όπως για παράδειγμα αλκοόλ ή 

καφεΐνης. 

Η γνώση των κλινικών χαρακτηρι-

στικών της συγκεκριμένης διαταραχής, 

αλλά και η διερεύνηση των αιτιών που 

την προκαλούν είναι σημαντικά, επει-

δή μας βοηθούν στο να επιλέξουμε την 

κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση. 

Στο δεύτερο μέρος του άρθρου που θα 

ακολουθήσει θα επιχειρήσουμε τη σκια-

γράφηση μιας πρακτικής αντιμετώπισης 

με στόχο τη βελτίωση του φυσιολογικού 

νυχτερινού ύπνου, αλλά και της γενικότε-

ρης ποιότητας της ζωής μας. 
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Άλλες πηγές

• Παρατηρήσεις και αξιολόγηση 8 ατόμων κατά 

τη διάρκεια ψυχοθεραπευτικών συνεδριών



Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς  -  Ν ο έ μ β ρ ι ο ς  -  Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 246

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΤΕΥΧΟΣ

Μαγεία: Η έννοια, η προέλευση και η σημασία της λέξης

Ίσως δεν υπάρχει άλλη λέξη που να εξάπτει την ανθρώπινη φαντασία περισσότε-

ρο, αναμοχλεύοντας στο υποσυνείδητο μας τις πιο κρυφές επιθυμίες εξουσίας ή τους 

μεγαλύτερους φόβους θρησκοληψίας. Τα ένστικτα μας, ενισχυμένα από το αρχέγο-

νο και το ιστορικό παρελθόν, αντιλαμβάνονται τη μαγεία ως έννοια που ταλαντεύεται 

ανάμεσα στην ευχή και την κατάρα. Κάθε λέξη αποτελεί το φυσικό σώμα μιας έννοιας 

και αποτελεί μέρος ενός κώδικα, μιας γλώσσας έτσι, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι 

να επικοινωνούν μέσω του νου. Ελάχιστοι είναι αυτοί που θα αψηφήσουν την κοινή 

γνώμη και θα ερευνήσουν με το δικό τους ελεύθερο πνεύμα το βάθος και τη σημασία 

μιας λέξης, με σκοπό να ανακαλύψουν την έννοια, το νόημα που αυτή εκφράζει.

Η επιστήμη και η τέχνη του Μεσμερισμού

Σύμφωνα με τον Mesmer, κάθε ζωντανός οργανισμός λειτουργεί ως μαγνήτης κι 

εκπέμπει ένα είδος ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, την οποία ονόμασε ζωικό ή μαγνη-

τικό ρευστό. Αυτό το ρευστό έχει άμεση σχέση με την αντίστοιχη συμπαντική ενέργεια, 

η οποία διοχετεύεται σε κάθε σώμα και έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί από έναν 

άνθρωπο σε άλλο. Έτσι η ανισορροπία του ανθρώπινου μαγνητικού ρευστού στο 

σώμα, τον ψυχισμό ή τον νου προκαλεί αναπόφευκτα ασθένεια στον αντίστοιχο φο-

ρέα του ανθρώπου. Συνεπώς, η θεραπεία έγκειται στην αποκατάσταση της αρμονίας 

των πολωμένων ενεργειών, ώστε ο ασθενής να ανακουφιστεί από τα συμπτώματα και 

να αναρρώσει από την ασθένειά του. 

Chavin: Ο Ναός του Μεγάλου Μαχαιριού 

 Το ταξίδι σε έναν από τους πιο μυστηριώδεις αρχαίους πο-

λιτισμούς του Περού επιφυλάσσει εκπλήξεις… Μεγάλοι ογκό-

λιθοι λαξευμένοι με παράξενα σχέδια, μεγαλοπρεπείς ναοί χτι-

σμένοι σε διάφορα επίπεδα και… κάτω από το έδαφος, ένας 

άλλος κόσμος… Τι γνώσεις είχαν στο Chavin για την τέχνη της 

παραγωγής δονήσεων και πώς τις χρησιμοποιούσαν; Καλω-

σορίσατε στην άλλη διάσταση…






