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editorial

 Οι έντονοι ρυθμοί της σύγχρονης ζωής, ειδικά στις πιο μεγάλες πόλεις, αναγκάζουν πολλές φορές 
τους ανθρώπους να αποξενώνονται. Επιπλέον τον τελευταίο καιρό, η οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει σε 
όλον τον κόσμο, και που φυσικά δεν αφήνει ανεπηρέαστη και την Ελλάδα, έχει προστεθεί στους παράγοντες 
που δημιουργούν έντονη ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το μέλλον, μαζί με την ανεργία, την οικολογική 
φθορά και την αύξηση της εγκληματικότητας.

Το σύγχρονο φαινόμενο της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης της 
ελεύθερης αγοράς, όπως ήδη προλέγαμε πριν μερικά χρόνια, 

δεν έχει φέρει μια αντίστοιχη παγκοσμιοποίηση της γενικής 
ευημερίας, αλλά αντίθετα έχει διευρύνει περισσότερο 
τους αρνητικούς παράγοντες που μόλις αναφέραμε. 
Τελικά, έγινε μια παγκοσμιοποίηση των κακών στοιχεί-

ων του πολιτισμού και όχι των καλών. Παγκοσμιοποιή-
θηκαν η διαφθορά, η ανηθικότητα, η αδικία, ο ρατσισμός, 
ο φανατισμός, η φτώχια, η βία… επιταχύνοντας έτσι την 

κατάρρευση του πολιτισμού μας.

Μέσα σε όλα αυτά, που στα μάτια του απλού 
ανθρώπου, όσο τα καταλαβαίνει, μοιάζουν με 

κυκεώνα ή ακόμα και με εφιάλτη, ο σημερινός 
άνθρωπος νοιώθει κάπως εγκαταλειμμένος 
από τον εαυτό του, αποξενωμένος από τα 
όνειρά του και από κάθε πίστη σε ένα καλύ-
τερο αύριο, παγιδευμένος σε μια άγρια συ-

μπλοκή για την επιβίωση σ’ ένα αβέβαιο σήμερα, 
αναγκασμένος να «τρέχει χωρίς να προφταίνει» κι ο 

ίδιος δεν ξέρει τι…. Και δεν θέλει, δεν ξέρει ή δεν μπορεί να 
σταματήσει έστω για λίγο και να καθίσει να στοχαστεί.

Και όμως, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Είναι το κλειδί, για να βρει κάποιος εκείνη τη σιγουριά και 
την εσωτερική ηρεμία, που τόσο του λείπουν και τόσο τις ποθεί σήμερα. Να βρει μια στιγμή να αναρωτηθεί 
αλλά και να προσπαθήσει να βρει απαντήσεις στα τρία βασικά αιώνια φιλοσοφικά ερωτήματα, που πάντα 
προβλημάτιζαν κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο: από πού έρχομαι, ποιος είμαι και προς τα πού πηγαίνω.  

Χρειάζεται λοιπόν μια αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο ζούμε, δράμε και σκεπτόμαστε. Χρειάζεται 
μεγαλύτερη συνείδηση των αληθινών στόχων του ανθρώπου και του πολιτισμού πάνω στη γη, καθώς και 
της ευθύνης που έχουμε απέναντι στην ιστορία, στο περιβάλλον, στην κοινωνία αλλά και στον ίδιο τον εαυτό 
μας. Με λίγα λόγια, χρειάζεται μια νέα φιλοσοφική στάση.

Προς αυτήν την κατεύθυνση εστιάζονται όλα αυτά τα χρόνια και οι προσπάθειές μας μέσα από τις σε-
λίδες αυτού του περιοδικού, καθώς και μέσα από την τακτική διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων φιλοσοφίας 
ανοικτών στο κοινό. Γιατί είναι πολλά αυτά που μπορούμε να μάθουμε και να διορθώσουμε στη ζωή μας, 
όταν βλέπουμε τα πράγματα υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας, εννοώντας αυτήν ως μια γνήσια αναζήτηση 
των αιτιών που προκαλούν τα γεγονότα, της εσωτερικής φύσης των πραγμάτων, ακόμα και της αληθινής 
υπόστασης του εαυτού μας. Εν συντομία, μια ειλικρινή στάση φιλίας προς τη σοφία.

       

Η Διεύθυνση 

T131.indd   5 5/1/2009   2:26:00 ðì



Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 20096

Κινηματογράφος

Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑ
Σκηνοθεσία: Guillermo del Toro
Πρωταγωνιστούν: Ivana Baquero, Sergi Lopez, Maribel Verdu, Doug Jones, Ariadna Gil

Το σενάριο αυτής της ταινίας διαδραματίζεται σε δύο επίπεδα. Σ’ ένα πραγματικό (στην Ισπανία 
του Φράνκο, με τους στρατηγούς να συναντούν την αντίσταση των αριστερών ανταρτών) και σ’ ένα 
συμβολικό επίπεδο, που είναι ο εσωτερικός κόσμος της μικρής πρωταγωνίστριας. Το πραγματικό 
μπλέκει με το φανταστικό και πολλές φορές το συμβολικό μοιάζει περισσότερο αληθινό. Το κεντρικό 
στοιχείο και των δύο ιστοριών είναι μια μάχη. Η εξωτερική μάχη για την εξουσία και η εσωτερική μάχη 
για τη σωτηρία της ψυχής. 

Οι τόποι στους οποίους διαδραματίζεται η διπλή ιστορία είναι κι αυτοί παρόμοιοι. Ο έξω κόσμος 
είναι ένα δάσος και ο μέσα κόσμος ένας λαβύρινθος. Το δάσος που υπάρχει στα παραμύθια και ο 
λαβύρινθος που υπάρχει στους μύθους συμβολίζουν την πολλαπλότητα της ζωής. Κάθε άνθρωπος 
μπορεί να επιλέξει πολλά μονοπάτια, μπορεί όμως και να χαθεί μέσα σ’ αυτά, εκτός αν πάρει το σω-
στό μονοπάτι, που θα τον οδηγήσει να αντιμετωπίσει τη δική του σκιά, το δικό του Μινώταυρο ή το 
δικό του κακό λύκο…

Σ’ ένα τέτοιο δάσος λοιπόν έρχεται κάθε άνθρωπος, για να ζήσει τη δική του ζωή και να πάρει εμπει-
ρίες. Το κοριτσάκι, που είναι η μικρή πρωταγωνίστρια, στο συμβολικό επίπεδο είναι η ψυχή. Σύμφωνα 
με την αρχαία εσωτερική παράδοση, υπάρχει η διδασκαλία της αιχμάλωτης ψυχής, η οποία πρέπει να 

Κείμενο: Αγάπη Χατζημπαλάση
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περάσει διάφορες δοκιμασίες, για να απελευθε-
ρωθεί και να επιστρέψει πάλι στην πατρίδα της, 
που είναι το πνεύμα. Έτσι και στην ιστορία αυτή, 
η μικρή είναι μια πριγκίπισσα, η οποία έχει χάσει  
το βασίλειό της και πρέπει να περάσει διάφορες 
δοκιμασίες, για το ξανακερδίσει. 

Σημαντικό ρόλο παίζει ένας Φαύνος. (Η λέξη 
Πάνας είναι λανθασμένη μετάφραση). Στην ελ-
ληνική μυθολογία, ο Φαύνος εμφανίζεται ως 
ακόλουθος του πιο μυστηριακού θεού, του Διο-
νύσου. Στη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη είναι ένας 
θεός της Φύσης, ο Κερνούννος, ο κερασφό-
ρος, ο οποίος είναι τόσο τρομακτικός και τόσο 
όμορφος συγχρόνως, όπως η ίδια η φύση. 
Αυτός, σαν πιο αρχαίος, καθοδηγεί την ψυχή, 
της βάζει δοκιμασίες αλλά της δίνει και βοήθεια. 
Αρκεί η ψυχή να μπορεί να τον εμπιστευτεί, χω-
ρίς να χάσει τη δική της Διάκριση. 

Υπάρχουν τρεις δοκιμασίες στις οποίες υπο-
βάλλεται η πρωταγωνίστρια. 

Στην πρώτη πρέπει να πάρει ένα κλειδί από 
ένα βάτραχο, που φυλάει το δέντρο της ζωής. 
Ο βάτραχος συμβολίζει την αναγέννηση. Εί-
ναι αμφίβιο, μπορεί δηλαδή να ζει παράλληλα 
σε δύο κόσμους, της γης και του νερού.  Στην 
αρχαία Αίγυπτο, παριστανόταν ως θεά Χέκετ, 
προστάτιδα της γέννησης. Η πρώτη δοκιμασία 
λοιπόν ξεκινά με την απόφαση για αναγέννηση. 
Γι’ αυτό, πρέπει να βγάλει τα ωραία της ρούχα, 
να λερωθεί, να νικήσει τη φιλαρέσκεια. Τη βλέ-
πουμε λοιπόν να λερώνεται με λάσπη, δηλαδή 
χώμα και νερό, μ’ αυτά τα δύο στοιχεία που εί-
ναι φτιαγμένο το σώμα, μέσα στο οποίο πρέπει 
να μπει η ψυχή, όταν κατεβαίνει στον κόσμο της 
ύλης.

Στη δεύτερη δοκιμασία, ο Φαύνος της ζητάει 
να πάει να φέρει ένα μαχαίρι από έναν τόπο. 
Εκεί, θα βρει ένα τραπέζι στρωμένο με φαγητά, 
απ’ όπου δεν πρέπει να φάει, γιατί το φυλάει ένα 

πολύ επικίνδυνο ον, που δεν είναι άνθρωπος. 
Εκείνη παρακούει την εντολή και δεν καταφέρ-
νει να πάρει το μαχαίρι. Σαν μια άλλη Περσε-
φόνη τρώει από τον καρπό του Κάτω Κόσμου 
και δένεται μ’ αυτόν. Εξαιτίας της δράσης της 
Περσεφόνης έχουμε τη δημιουργία των κύκλων 
της φύσης, των εποχών. Η θεά φαίνεται να πε-
θαίνει και να γεννιέται κάθε άνοιξη. Όμως ο θά-
νατός της είναι θάνατος για όσους βρίσκονται 
πάνω στη γη, επειδή γι’ αυτήν είναι βασιλεία σε 
ένα άλλο επίπεδο. Γι’ αυτήν δεν υπάρχει τέλος, 
όπως και για τη μικρή πρωταγωνίστρια.

Φαινομενικά, αποτυχαίνει, αλλά στην ουσία 
δε μεταφέρει στον Επάνω Κόσμο το μαχαίρι. 
Είναι σαν να επιλέγει τη ζωή κι όχι το θάνατο. 
Παρακούει μεν, αλλά αυτή η ανυπακοή είναι 
μέσα στο πλαίσιο της δράσης της. Δεν είναι ένα 
άβουλο ον απέναντι σ’ αυτόν που την καθο-
δηγεί. Θέλει να δοκιμάσει, να γευτεί, δηλαδή να 
γνωρίσει, έστω κι αν το τίμημα είναι να χάσει τον 
παράδεισο…

Η τρίτη δοκιμασία, για να κερδίσει το βασί-
λειό της, είναι να θυσιάσει το μικρό αδερφάκι 
της. Πρέπει να χυθεί αίμα αθώου στο λαβύριν-
θο, για να ανοίξει η πύλη του. Είναι η πιο σκλη-
ρή δοκιμασία. Η μικρή αρνείται τον παράδεισό 
της, αν είναι να βάψει με αίμα τα χέρια της. Έχει 
νικήσει μέσα της η Αγάπη και η Συμπόνια. Αυτή 
η θυσία της όμως είναι που θα κάνει την Πύλη 
τελικά να ανοίξει. Για να σωθεί η ψυχή, πρέπει να 
ξεπεράσει ακόμη και τον εγωισμό που την έκανε 
να θέλει να σωθεί. 

Η ταινία τελειώνει με τη μικρή να στέκεται 
μπροστά σε τρεις θρόνους, ενώ πάνω από 
αυτούς λάμπει ένας χρυσός ήλιος. Η ψυχή επέ-
στρεψε λοιπόν και βρίσκεται κοντά στα τρία 
στοιχεία του πνεύματος, τη Βούληση, την Αγά-
πη και τη Διάνοια. Κατάφερε να νικήσει τις δοκι-
μασίες χρησιμοποιώντας αυτά τα τρία στοιχεία, 
όταν θυμήθηκε ότι προέρχεται από αυτά.
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Μύθοι των αστερισμών

Αν και ο αστερισμός αυτός δε μοιάζει με άρκτο (αρκούδα), 
σχεδόν όλα τα έθνη, σε όλες τις εποχές, του έδιναν αυτήν 
την ονομασία.

Ç ÌÅÃÁËÇ ÁÑÊÔÏÓ
Κείμενο: Κώστας Φραντζικινάκης

Μυθολογία των Ινδιάνων Woodland για τη Μεγάλη Άρκτο
Κατά το τέλος της άνοιξης, μια αρκούδα ξύπνησε από τη χειμερία νάρκη κι άρχισε να τριγυρνά 

στις βουνοπλαγιές ψάχνοντας για τροφή. Σύντομα έγινε αντιληπτή από τρεις κυνηγούς οι οποίοι 
άρχισαν να την κυνηγούν. Όπως η αρκούδα, έτσι και οι κυνηγοί ήταν πολύ πεινασμένοι, μετά το μα-
κρύ και βαρύ χειμώνα. Ο πρώτος κυνηγός κρατούσε μια φαρέτρα και ένα τόξο, με το οποίο ήλπιζε 
πως θα σκότωνε την αρκούδα. Ο δεύτερος κυνηγός κρατούσε ένα μεγάλο καζάνι στο οποίο ήλπιζε 
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πως θα μαγείρευε την αρκούδα. Ο τρίτος κυ-
νηγός ακολουθούσε τους υπόλοιπους. Αυτός 
μάζευε ξύλα που θα χρειάζονταν για να ανάψει 
μια μεγάλη φωτιά, που θα χρειάζονταν για να 
ψηθεί ένα τόσο μεγάλο θήραμα. Όλο το καλο-
καίρι οι άντρες κυνηγούσαν την αρκούδα στον 
ουρανό. Το φθινόπωρο, η αρκούδα είχε χάσει 
τις δυνάμεις της και ο πρώτος κυνηγός κατά-
φερε και την σημάδεψε με το τόξο του. Το βέλος 
σκότωσε την αρκούδα που έπεσε στο χώμα. Οι 
τρεις άντρες έφαγαν την αρκούδα και άφησαν 
πίσω το σκελετό της. Καθώς το φθινόπωρο έδι-
νε τη θέση του στο χειμώνα, ο καιρός γινόταν 
όλο και πιο κρύος. Ο σκελετός της αρκούδας 
εξακολουθούσε να παραμένει στον ουρανό, 
αλλά το πνεύμα της μπήκε σε ένα νέο σώμα-
στο σώμα μιας άλλης κοιμώμενης αρκούδας. 
Όλο το χειμώνα η αρκούδα κοιμόνταν. Όταν 
ξανάρθε η άνοιξη, το ζώο ξύπνησε και άρχισε 
να ψάχνει για τροφή. Για άλλη μια φορά κυνή-
γησαν την αρκούδα και τη σκότωσαν. Το πνεύ-
μα της μπήκε στο σώμα μιας άλλης αρκούδας 
που κοιμόταν. Και έτσι γίνεται κάθε χρόνο…

Μυθολογία των Ινδιάνων Iroquois
Κάποτε σε μια μακρινή και παράξενη χώρα 

(πολιτεία της Νέας Υόρκης), μερικοί Ινδιάνοι κυ-
νηγούσαν μια αρκούδα μέσα στο δάσος. Στο 
δρόμο συνάντησαν τρεις γίγαντες οι οποίοι, 
θύμωσαν με το κυνήγι αυτό και τους επιτέθηκαν 
σκοτώνοντας όλους εκτός από τρεις. Ξαφνικά, 
οι τρεις επιζόντες Ινδιάνοι μαζί με την αρκούδα 
μεταφέρθηκαν στον ουρανό, όπου το κυνήγι 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η αρκούδα είναι τα 
τέσσερα άστρα της «κατσαρόλας» της Άρκτου 
και τα τρία άστρα στο «χερούλι» είναι οι τρεις 
Ινδιάνοι. Ο πλησιέστερος στην αρκούδα κου-
βαλάει μαζί του ένα τόξο για να τη χτυπήσει, ο 
επόμενος ένα καζάνι για να τη βράσει και ο τε-
λευταίος έχει μαζί του τα ξύλα που θ’ ανάψουν 

τη φωτιά. Ο Ινδιάνος που κρατά το καζάνι είναι 
το άστρο Μιζάρ, και το καζάνι είναι ο αχνός σύ-
ντροφος του Μιζάρ, ο Αλκόρ.

Μυθολογία των Ινδιάνων Housatonic
 Η μεγάλη αρκούδα πέφτει σε χειμερία νάρ-

κη, μέσα στο σπήλαιο που για τους Έλληνες εί-
ναι ο αστερισμός του Βόρειου Στέμματος. Τρεις 
Ινδιάνοι πολεμιστές, μπαίνουν στη σπηλιά και 
αφού βλέπουν την αρκούδα κοιμισμένη της 
επιτίθενται. Η αρκούδα ξυπνά τρομαγμένη και 
ξεκινά μια τρομερή ανάβαση στον ουρανό, 
με τους τρεις πολεμιστές να την καταδιώκουν. 
Και σε αυτόν το μύθο η αρκούδα είναι τα τέσ-
σερα άστρα της «κατσαρόλας» της Άρκτου 
και τα τρία άστρα στην «ουρά» είναι οι τρεις 
Ινδιάνοι. Το κυνηγητό διαρκεί αρκετό διάστημα. 
Τελικά, γύρω στον Οκτώβρη, καταφέρνουν και 
πιάνουν το ζώο. Ο πρώτος Ινδιάνος μαχαιρώ-
νει την αρκούδα και παρόλο που αυτή δεν πε-
θαίνει, αιμορραγεί συνεχώς, με το αίμα της να 
πέφτει από τον ουρανό πάνω στα φύλλα των 
δέντρων. Γι’ αυτό τα φύλλα των δέντρων, κάθε 
φθινόπωρο, παίρνουν κόκκινη απόχρωση.

Μυθολογία των Αράβων
 Μερικοί Άραβες έβλεπαν στον αστερισμό 

αυτό ένα φέρετρο και αυτούς που μοιρολο-
γούν. Το φέρετρο είναι τα τέσσερα άστρα της 
«κατσαρόλας» και οι γιοί του νεκρού είναι τα 
τρία άστρα στο «χερούλι». Εδώ τα τρία άστρα 
ακολουθούν τον Πολικό Αστέρα, ζητώντας εκ-
δίκηση από το άστρο του Βορρά για το θάνατο 
του πατέρα τους.

Μυθολογία των Βρετανών
Λέγεται πως ο Βασιλιάς Αρθούρος ζει στο 

τμήμα του ουρανού που  βρίσκεται η Μεγάλη  
Άρκτος. Η  ιδέα αυτή βρήκε απήχηση σε κατο-
πινές εποχές σαν το «Άρμα του Βασιλιά Αρθού-
ρου» που περιστρέφεται με αργό ρυθμό γύρω 
από τον Ουράνιο Πόλο. Οι Ιρλανδοί ονομάζουν 
τον αστερισμό της Άρκτου: «Άρμα του Βασιλιά 
Δαβίδ».
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ÃÍÙÑÉÌÉÁ ÌÅ ÔÇ ÃÕÍÁÉÊÅÉÁ ØÕ×ÏËÏÃÉÁ

Κείμενο: Σέμη Γκούφα

Ποιητές, συγγραφείς, 
επιστήμονες, λογοτέχνες, 

φιλόσοφοι και άνθρωποι του 
πνεύματος έχουν ασχοληθεί 

με το να «ερμηνεύσουν» τη 
γυναικεία φύση. Γνωστή είναι 

σε όλους η φράση: «Άβυσσος 
η ψυχή της γυναίκας», η οποία 

αντιπροσωπεύει μια μεγάλη 
μερίδα ανθρώπων, κυρίως 

ανδρών, που δυσκολεύονται να 
καταλάβουν τον τρόπο με τον 

οποίον οι γυναίκες αισθάνονται 
αλλά κυρίως αυτόν με τον οποίο 

σκέφτονται.

Σ’ αυτό το σύντομο άρθρο, θα αναπτύξου-
με πρώτα απ’ όλα την αντίθετη, αλλά συμπλη-
ρωματική σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στη 
θηλυκή και στην αρσενική αρχή. Επίσης, θα 
επιχειρήσουμε να διεισδύσουμε σε αυτόν τον 
άγνωστο κόσμο της γυναίκας. 

Συνοπτικά, θα λέγαμε ότι το αρσενικό και το 
θηλυκό στοιχείο ως ένα ενιαίο σύνολο έχουν το 
καθένα τα εξής χαρακτηριστικά: 

Θηλυκό: στατικότητα, παθητικότητα, δεκτι-
κότητα. Βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, 
«αισθάνεται» τη Φύση και τη Ζωή, ενσαρ-
κώνει τους χρονικούς κύκλους. Είναι η Ζωή. 
Χειρίζεται περιορισμένους χώρους, θέλει 
καθιστική ζωή. Βλέπει καθαρά τα άμεσα, τα 
συγκεκριμένα και τις λεπτομέρειες. Λειτουρ-
γεί ως συσσωρευτής ενέργειας. 
Αντιστοιχεί στην «εσωτερική ζωή» ως τροφή 
και κινητήρας που διατηρεί το είναι μας. Αν 
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ρίχνεται υπερβολικά στη δράση, αποδυνα-
μώνει την πηγή της εσωτερικής ενέργειάς 
της.

Αρσενικό: διοικείται από την κίνηση, τη δρα-
στηριότητα, την εξωτερίκευση, τη μορφή, 
την πραγμάτωση, το λογικό συλλογισμό. 
Πρέπει να δοκιμάσει τη Ζωή, τείνει στην κα-
τάκτηση και την περιπέτεια, στους ανοιχτούς 
μεγάλους χώρους. Κάνει σχέδια και όνειρα 
μακρινά για το μέλλον
Αντιστοιχεί στην εξωτερική ζωή, φέρνει τις 
ιδέες στην πράξη. Αν εγκατέλειπε την εσωτε-
ρική του ζωή, θα μπορούσε να κάνει πράγ-
ματα, αλλά δε θα ήξερε τι.  

Το σωστό είναι ο κάθε άνθρωπος, είτε άν-
δρας είτε γυναίκα, να συσσωρεύει ενέργεια και 
να έχει εσωτερική ζωή, ώστε να μπορεί να ενερ-
γήσει την κατάλληλη στιγμή. Αυτός είναι ένας 
κύκλος αναζωογόνησης και δράσης.

Όμως, λόγω εκπαίδευσης ή κάρμα, δεν 
υπάρχουν τέτοιες «καθαρές» περιπτώσεις.

Αν όμως η ψυχή είναι ξύπνια, μπορεί να 
ανασυστήσει τις πολικότητές της.

Χρειάζεται να αναπτύξουμε και να τελειοποι-
ήσουμε τα χαρακτηριστικά των δυο ρόλων μας 
και να τα μετατρέψουμε σε συμπληρωματικά.

Όλοι οι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες, όσο 
αρρενωποί και αν είναι οι πρώτοι ή θηλυκές οι 
δεύτερες, κλείνουν στην ψυχή τους, στο ασυνεί-
δητό τους, χαρακτηριστικά του αντίθετου φύ-
λου. Ο Γιουνγκ ονόμασε αυτά τα σχήματα αρ-
σενικό και θηλυκό στοιχείο (animus - anima). 

Ο χαρακτήρας της anima προσδιορίζεται 
κατά κανόνα από τη μητέρα και προσωποποιεί 
όλες τις θηλυκές τάσεις της ψυχής του άνδρα. 
Πρόκειται για τη γυναίκα μέσα στον άνδρα, που 
μεταφέρει τα ουσιαστικά μηνύματα του εαυτού. 

Ο χαρακτήρας του animus προσδιορίζεται, 
αντίστοιχα, από τον πατέρα της γυναίκας και 
προσωποποιεί όλες τις αρσενικές τάσεις της 
ψυχής της γυναίκας. 

Η ΣΕΛΗΝΗ
Παγκόσμια είναι η πεποίθηση ότι υπάρχει 

μια παράξενη σύνδεση ανάμεσα στη γυναίκα 
και τη σελήνη, φανερό αποτέλεσμα της οποίας 
είναι  ο μηνιαίος κύκλος της γυναίκας, όπως 
αντιστοιχεί με το σεληνιακό. Υπήρχε η πίστη ότι 
η δύναμη της γυναίκας να γεννά παιδιά ήταν 
δώρο της σελήνης. 

Το φως της σελήνης είναι ευνοϊκό αλλά και 
απαραίτητο για την ανάπτυξη, χαρίζει τη δύνα-
μη της γονιμότητας και προστατεύει τις τροφές. 
Τα φυτά και οι σπόροι δεν μπορούν να αναπτυ-
χθούν χωρίς την επίδρασή της, τα ζώα και οι 
γυναίκες δεν μπορούν να γεννήσουν χωρίς την 
ενεργοποιό δύναμή της.
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Κείμενο: Λουμπάκη Καλλιόπη

ÓÕÌÂÏÕËÅÓ 

ÁÕÔÏÂÅËÔÉÙÓÇÓ

Η εποχή μας, ανάμεσα σε άλλα, είναι μάρτυρας 
πολλών σωματικών, ψυχολογικών και νοητι-
κών ασθενειών. Μια από αυτές είναι οι συχνές 
κρίσεις σύγχυσης και αναποφασιστικότητας, 
που χαρακτηρίζουν πολλούς ανθρώπους. Για-
τί είναι πολλοί αυτοί που αφήνουν τη ζωή να 
τρέχει μέσα σε μια συνεχή ανησυχία, η οποία 
δημιουργείται, επειδή δεν ξέρουν τι να κάνουν, 
ούτε πώς να το κάνουν, ώστε τα αποτελέσματα 
να είναι θετικά. 

Η αρχαία συμβουλή «Γνώρισε τον εαυτό 
σου» είναι και σήμερα επίκαιρη. Δεν μπορούμε 
να επιτύχουμε μια εργασία, αν δεν ξέρουμε ποιοι 
είμαστε, ποιες είναι οι ικανότητες και οι δυνάμεις 
μας, αν δεν ελέγξουμε τα συναισθήματά μας. 
Και αφού τα γνωρίσουμε όλα αυτά, πρέπει να 

τα εξασκήσουμε, ώστε να παράγουμε κάποιο 
έργο χρήσιμο σ’ εμάς και στους άλλους, δηλα-
δή να αυτοβελτιωθούμε.

Ο φόβος είναι ο πρώτος από τους εχθρούς 
στο δρόμο της αυτοβελτίωσης, αυτό το ξέρου-
με, αλλά πρέπει να πειραματιστούμε με αυτό. 
Αυτοβελτίωση δεν είναι να γεμίσουμε το κεφάλι 
μας με ιδέες που ποτέ δε θα εφαρμοστούν από 
φόβο, δειλία ή βόλεμα (που είναι μια άλλη μορ-
φή του φόβου και της δειλίας). Αυτοβελτίωση εί-
ναι να μάθουμε να ζούμε και να εξελισσόμαστε, 
να νιώθουμε σταθεροί και σίγουροι. Είναι φανε-
ρό ότι, για να φτάσουμε στη σοφία, θα πρέπει 
να διασχίσουμε πολλούς άγνωστους δρόμους 
και να βιώσουμε πολλές και διαφορετικές εμπει-
ρίες. Το να μένουμε πίσω από φόβο και να νο-
μίζουμε ότι θα τα αποφύγουμε όλα αυτά, έχει 
απλώς σαν αποτέλεσμα να αναβάλλουμε το 
αναπόφευκτο νόημα της ζωής. Κι ακόμα χειρό-
τερα, ίσως να ζήσουμε ό,τι μας υπολείπεται στο 
μέλλον με τη συνεχόμενη σκιά του φόβου για 
όσα θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά δεν κά-
ναμε, επειδή περιμέναμε τον εσωτερικό ήρωα, 
του οποίου η γέννηση απέτυχε μες στην άνεση 
και τη μετριότητα της ζωή μας.

Ο αρχαίος φιλόσοφος Επίκτητος έγραψε 
στο Εγχειρίδιο του για την ελευθερία: «Κανένας 
άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος, αν δεν είναι κύ-
ριος του εαυτού του». Δεν χρειάζεται να είναι κα-
νείς υπερβολικά δυνατός και να ασκεί επιρροή 
στους άλλους, για να είναι ελεύθερος. Ούτε και 
είναι απαραίτητο να εμπνέει κανείς φόβο στους 
άλλους και να τους υποχρεώνει σε υποταγή, 
για να αποδείξει την αυτοκυριαρχία του.

Η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι μοναδική 
και βιώνεται εντελώς ξεχωριστά από οποιαδή-
ποτε άλλη. Κανένας άλλος δεν μπορεί να ζήσει 
τη ζωή σου, να νιώσει αυτό που νιώθεις, να 
μπει στο πετσί σου και να βιώσει τον κόσμο σαν 
κι εσένα. Είναι  αυτονόητο, λοιπόν, ότι εσύ και 
μόνο πρέπει να αποφασίζεις πως θα λειτουρ-
γείς και η λειτουργία αυτή πρέπει να σου χαρίζει 
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τη χαρά και την ικανοποίηση της αυτόνομης κί-
νησής σου και όχι τον πόνο και την ταπείνωση 
του θύματος.

Κάθε φορά που ο έλεγχος της ζωής σου δε 
βρίσκεται στα χέρια σου, είσαι θύμα. Η λέξη-κλειδί 
είναι: ΑΥΤΟ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ. Αν δεν κινείς εσύ τα νήμα-
τά σου, τότε κατευθύνεσαι από κάποιον ή από 
κάτι. Τα θύματα είναι πρώτα απ’ όλα άνθρωποι 
που ζουν τη ζωή τους όπως το υπαγορεύουν 
οι άλλοι. Βρίσκονται να κάνουν πράγματα που 
δεν τους αρέσουν ή ωθούνται σε δραστηριότη-
τες που απαιτούν περιττές προσωπικές θυσίες, 
πράγμα που γεννάει την κρυφή τους αγανάκτη-
ση. Τα θύματα λειτουργούν σχεδόν πάντα από 
μια θέση αδυναμίας. Αφήνουν τους άλλους να 
τους διατάζουν και να τους καταπιέζουν, γιατί 
συχνά αισθάνονται πως δεν είναι αρκετά «έξυ-
πνοι» ή αρκετά «δυνατοί» για ν’ αναλάβουν τη 
ζωή τους. Σπάνια θα γίνεις θύμα, αν δεν είσαι 
διατεθειμένος να το επιτρέψεις. 

Η αυτοβελτίωση:
1. είναι ένας μακρινός στόχος για τον άν-

θρωπο που τείνει να θεωρείται μια ύψιστη και 
λογική κατάσταση πραγμάτων.

2. επιτρέπει στον άνθρωπο να «Είναι» και όχι 
απλά να βρίσκεται ή να «υπάρχει» 

3. επηρεάζεται και ενεργοποιείται από τις ανι-
κανοποίητες ανάγκες που έχουμε ως άνθρω-
ποι

Η δύναμη της ζωής πηγάζει από την ευχαρί-
στηση που υπάρχει στο να αναπτύσσεται κα-
νείς. 

Σκέψου λίγο…
Όταν δεν είσαι σίγουρος για το τι θα γίνει, 

τότε σκέψου την πιο θετική δυνατότητα. 
Oι σκέψεις σας είναι πολύ πιο δυνατές απ’ 

ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. 
Oι σκέψεις σας δημιουργούν την πραγματι-

κότητά σας. 
Όταν κάνουμε θετικές σκέψεις, τότε στη ζωή 

μας συμβαίνουν θετικά πράγματα. 
Όταν σκεφτόμαστε αρνητικά, τότε προγραμ-

ματίζουμε να μας συμβούν αρνητικά πράγμα-
τα. 

Η ευτυχία είναι μια κατάσταση διαφορετική 
για τον κάθε άνθρωπο και για να τη βρούμε 
μέσα μας, πρέπει αρχικά να ορίσουμε: τι είναι 
ευτυχία για εμάς. Είναι πολύ πιο χρήσιμο να ξε-
κινήσουμε με απλά πράγματα, προσιτά σε μας 
και πολύ συγκεκριμένα, είτε στο υλικό είτε στο 
πνευματικό επίπεδο.

Η χαρά είναι μια κατάσταση της ψυχής ή 
αλλιώς μια ψυχική διάθεση. Αλλά η «ψυχική δι-
άθεση» είναι μια πολύ διφορούμενη έκφραση, 
που φαίνεται πως αναφέρεται σε μια μεταβλητή 
ψυχολογική στάση, ενώ η «κατάσταση της ψυ-
χής» συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τον ψυχισμό μα 
και τον νου.

Άλλωστε ένας άνθρωπος που έχει εναρμο-
νίσει νου, ψυχή και σώμα και που έχει ορίσει ένα 
σκοπό στη ζωή του πιο υψηλό και διαχρονικό 
από τα υλικά και εφήμερα πράγματα, και έχει 
μπει σε διαδικασία κατάκτησής αυτού του στό-
χου, δεν έχει κανέναν λόγο να μην (χαμο)γελάει. 
Ίσα-ίσα που έχει πολλούς λόγους για να το κά-
νει αυτό. Το γέλιο μπορεί να οδηγήσει στην «κά-
θαρση». 

Η αυτοβελτίωση είναι ένας εφικτός στόχος 
που όλοι μπορούν να πραγματοποιήσουν, αρ-
κεί να χρησιμοποιήσουν όλο το δυναμικό του 
νου, της ψυχής και του σώματος τους. Ενεργο-
ποιώντας δηλαδή τη θετική σκέψη στη ζωή τους, 
την ευτυχία και τα καθαρά συναισθήματα αλλά 
και την άμεση και υγιή δράση, τότε καθετί είναι 
πραγματοποιήσιμο. Κι έτσι, ο κόσμος μας εσω-
τερικά και εξωτερικά μπορεί να γίνει πιο ισορρο-
πημένος, πιο αληθινός και πιο όμορφος.
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Κείμενο: Λάμπρος Τασούλας

ÁÐÁÃÏÑÅÕÌÅÍÇ 

ÁÍÈÑÙÐÏËÏÃÉÁ

«Αν ζούσα είκοσι χρόνια ακόμα και μπορούσα να δουλέψω, πόσο θα έπρεπε να τροποποι-
ήσω την “Προέλευση των ειδών” και πόσο θα έπρεπε να τροποποιηθούν οι γνώμες πάνω 
σε όλα τα θέματα! Τέλος πάντων, είναι μια αρχή, κι αυτό είναι κάτι...».

Κάρολος Δαρβίνος

Ένα αρχέγονο ένστικτο φαίνεται ανέκαθεν να σπρώχνει τον άνθρωπο σε μια αναζήτηση με σκοπό να 
βρει τις ρίζες του, το πώς δημιουργήθηκε, το γιατί δημιουργήθηκε και ποιος είναι ο προορισμός του. 
Είναι το γνωστό φιλοσοφικό αίνιγμα: «από πού έρχομαι, ποιος είναι ο σκοπός μου, που πηγαίνω;» 
Ένα αίνιγμα που αγκαλιάζει και τη μεταφυσική όψη των πραγμάτων ανοίγοντας την πόρτα στο αό-
ρατο, στο τεράστιο άγνωστο, όπου εκεί κρύβονται χιλιάδες απαντήσεις. Μια πόρτα που το κατεστη-
μένο της σύγχρονης επιστήμης των δυο τελευταίων αιώνων επιμένει να κρατάει πεισματικά κλειστή 
επιλέγοντας να στριμώξει τα χιλιάδες ευρήματα που «φωνάζουν», μέσα από την οπή της βελόνας, 
που υπόσχεται μια ήσυχη ζωή χωρίς εκπλήξεις και «πονοκέφαλο», χωρίς ξεβόλεμα για τα εκλεκτά 
δημιουργήματα ενός αγαθού παππούλη Θεού, ώστε να καταλήξουν αμαχητί σε έναν παράδεισο ή 
κόλαση. 

Έτσι, όσον αφορά την αναζήτηση της δημιουργίας και της εξέλιξης επικρατούσε για πολλά χρόνια 
η άποψη, με βάση ανεπαρκή στοιχεία και ιδεολογικούς δογματισμούς, ότι υπήρχε ένα κοινό ζωικό 
παρελθόν για όλη την ανθρωπότητα. Με ορμητήριο την εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου, οι μετέπειτα 
«δαρβινιστές» με βάση κάποιες ομοιότητες  ανθρώπου και πιθήκου και με παραφρασμένες εσωτε-
ρικές διδασκαλίες περί προέλευσης της ζωής στον πλανήτη Γη από το νερό, τάχθηκαν θερμά υπέρ 
της προέλευσης του ανθρώπου από το ζωικό βασίλειο υποστηρίζοντας ότι το όν που έμοιαζε πολύ 
με το σύγχρονο άνθρωπο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη γη πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια 
με το γένος Homo (άνθρωπος) και στη συνέχεια ανέπτυξε τον πρώτο πολιτισμό πριν από 6 ή 7 χιλιά-
δες χρόνια. Αναφέρεται η θεωρία σε ένα είδος πίθηκου, το οποίο εξελίχθηκε προσαρμοζόμενο στις 
περιβαλλοντικές αλλαγές και υπερίσχυσε έναντι των άλλων ειδών, που συνέχισαν την εξέλιξή τους 
παραμένοντας ζώα! Σύμφωνα με την πεποίθηση αυτή, σε μια περίπτωση οι δύστυχοι ιθαγενείς της 
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Κάρολος Δαρβίνος

Το εύρημα του Piltdown

Αφρικής, του Αμαζονίου και της Αυστραλίας 
παραμένουν έρμαια μιας Θείας Δικαιοσύνης, 
που νομοθετεί τη Ζωή παίζοντας ζάρια ενώ σε 
μια άλλη, αν ρίξουμε μια ομάδα χιμπατζήδων 
σε ένα internet café και τους αφήσουμε, σε με-
ρικές χιλιετηρίδες θα πρέπει να περιμένουμε μια 
νέα γενιά Homo sapiens sapiens!

 Στην προσπάθεια αυτή λοιπόν των επιστη-
μόνων να φτιάξουν την εξελικτική γραμμή από 
τα πρωτόζωα μέχρι το σύγχρονο άνθρωπο, 
έλειπε ένα συνδετικός κρίκος, ένας «χαμένος 
κρίκος» όπως ονομάστηκε, που συνέδεε τα αν-
θρωποειδή με τον άνθρωπο. Αυτή η «τρύπα» 
στη θεωρία αντί να γίνει αφορμή να ανοίξει η 
πόρτα στο άγνωστο, έγινε πληγή στην αξιοπι-
στία και ώθησε κάποιον να εφεύρει το χαμένο 
κρίκο με το εύρημα του Piltdown, που ανακαλύ-
φθηκε ότι ήταν απάτη, μόλις εφευρέθηκε η τεχνι-
κή προσδιορισμού της παλαιότητας.

Ο κανόνας όμως επιβεβαιώνεται από τις 
εξαιρέσεις, κι έτσι στον αντίποδα του επιστημο-
νικού κατεστημένου στάθηκαν επιστήμονες με 
πιο ανοιχτούς ορίζοντες παρουσιάζοντας ευ-
ρήματα, τα οποία σκιαγράφησαν μια διαφορε-
τική οπτική στο θέμα, έχοντας την εγκυρότητα 
των μεθόδων εντοπισμού παλαιότητας αλλά 
και βάσιμες θεωρίες, οι οποίες ανέτρεπαν τις 

κατεστημένες με πολύ λογικούς ισχυρισμούς. 
Δυστυχώς, «κάηκαν» στην πυρά μιας άλλης 
Ιεράς Εξέτασης ή χλευάστηκαν πληρώνοντας 
με τη δυσφήμιση του ονόματός τους στους επι-
στημονικούς κύκλους.

Τα ευρήματα ανέρχονται σε εκατοντάδες 
αλλά στο επιτρεπτό μέγεθος αυτού του άρ-
θρου θα παραθέσουμε τα πιο συνταρακτικά, 
εκείνα δηλαδή που απλώς αποσιωπήθηκαν, 
επειδή δεν υπάρχει επιχείρημα αρκετά δυνατό 
να τα καταρρίψει. Αν αφαιρέσουμε τις θεωρί-
ες με βάση ευρήματα σκελετών και οστών που 
καταρρίπτουν  πεποιθήσεις, όπως πχ, ότι ο άν-
θρωπος του Νεάτερνταλ ήταν προγενέστερος 
του Homo sapiens ενώ ανακαλύφθηκε ότι έκανε 
χρήση φωτιάς και έραβε ρούχα, μένει να δούμε 
τα ίχνη που άφησε ο άνθρωπος μέσω απολι-
θωμάτων αλλά και δημιουργήματα, τα οποία 
συνοψίζονται σε εργαλεία, καλλιτεχνήματα και 
τεχνολογία!  

Α) ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ
• Στην κομητεία του Ρόκαστλ στο Κεντάκι, 

ανακαλύφθηκαν ανθρώπινα αποτυπώματα 
μέσα σε στρώμα της Λιθανθρακοφόρου επο-
χής με πιθανή ηλικία 320 εκατομμύρια έτη.

• Σε περιοχή της Τουρκμενικής Δημοκρατίας, 
ανακαλύφθηκε, το 1983, όπου δημοσιεύτηκε 
στα «Νέα της Μόσχας», αποτύπωμα σε γεωλο-
γικό στρώμα της Ιουράσιας περιόδου με ηλικία 
150 εκατομμύρια χρόνια. Το ανθρώπινο αποτύ-
πωμα εντοπίστηκε δίπλα σε αποτύπωμα δεινο-
σαύρου!
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Το αποτύπωμα παπουτσιού του Γουίλιαμ Μάιστερ

 Η Αφροδίτη του Βίλεντορφ

• Το 1862, στο περιοδικό «The Geologist», 
δημοσιεύτηκε ότι στο Μακουπίν του Ιλινόις ανα-
καλύφθηκαν ανθρώπινα οστά μέσα σε σχιστό-
λιθο σε στρώμα Λιθανθρακοφόρου εποχής με 
πιθανή ηλικία 286 με 360 εκατομμύρια χρόνια. 

• Το 1968, ο Γουίλιαμ Μάιστερ, συλλέκτης 
απολιθωμένων τριλοβιτών, ανακάλυψε το απο-
τύπωμα παπουτσιού μέσα σε κομμάτι σχιστό-
λιθου, στην τοποθεσία Γουίλερ Σέιλ της Γιούτα. 
Φαινόταν να είναι από δεξί πόδι, με το ίχνος της 
φτέρνας να είναι πιο βαθιά από το υπόλοιπο 
πέλμα. Χρονολογείται στην Κάμβρια περίοδο με 
ηλικία 500 έως 590 εκατομμύρια χρόνια.  

Β) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
• Στο Θενάι, στη Νέα Ορλεάνη, εντοπίστη-

καν πυρολιθικά εργαλεία σε στρώμα των αρ-
χών της Μειόκαινης περιόδου, που έφεραν χα-
ρακτηριστικά ίχνη ανθρώπινης κατεργασίας, με 
πιθανή ηλικία 25 εκατομμύρια χρόνια.

• Στο Μπονσελέ του Βελγίου, ανακαλύφθη-
καν εργαλεία, μαχαίρια, πρώιμα τσεκούρια και 
ξύστρες με εμφανή σημάδια ανθρώπινης κα-
τεργασίας σε στρώμα της Ολιγόκαινης περιό-
δου ηλικίας 25 με 38 εκατομμύρια χρόνια.

• Η Αφροδίτη του Βίλεντορφ, που αναπαρι-
στά μια γυναικεία μορφή σκαλισμένη σε σχιστό-
λιθο με εκπληκτική τεχνική και ίχνη από ώχρα, 
ανακαλύφθηκε το 1908, φυλάσσεται στο μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης και η ηλικία 
της υπολογίζεται σε 20 με 25 χιλιάδες χρόνια.

• Το 1871, αναφέρθηκε η ανακάλυψη ενός 
αντικειμένου που μοιάζει με νόμισμα και η ηλικία 
του εκτιμάται σε 200 με 400 χιλιάδες χρόνια.

• Σε λατομείο στο Σεν Ζαν ντε Λιβέτ στη Γαλ-
λία, ανακαλύφθηκαν μεταλλικοί κούφιοι κύλιν-

δροι διαφόρων μεγεθών αλλά ίδιας διατομής, 
που έμοιαζαν με σωλήνες, σε στρώμα στεατίτη 
της Κρητιδικής περιόδου με ηλικία 65 εκατομμυ-
ρίων ετών.

• Το 1844, σε λατομείο στο Τουΐντ, ανακα-
λύφθηκε από εργάτες χρυσή κλωστή σε βράχο 
βάθους 8 ποδών. Το πέτρωμα ανήκε στη Λιθαν-
θρακοφόρο εποχή ηλικίας 320 με 360 εκατομ-
μύρια χρόνια.

• Σε ορυχείο, το 1897, ανακαλύφθηκε μια πέ-
τρα μήκους 60 εκ., πλάτους 30 εκ. και πάχους 
10 εκ. πάνω στη σκληρή επιφάνεια της οποίας 
υπήρχαν χαραγμένες διαγώνιες γραμμές, που 
σχημάτιζαν τέλειους ρόμβους. Στο κέντρο κάθε 
ρόμβου, υπήρχε αναπαράσταση μιας γέρικης 
ανθρώπινης μορφής με μια περίεργη εσοχή 
στο μέτωπο. Όλα τα πρόσωπα στους ρόμβους 
κοιτούσαν προς τα δεξιά. Η ηλικία της υπολογί-
ζεται σε 260 με 320 εκατομμύρια χρόνια.
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• Στο ορυχείο Κίνγκουντι της Βόρειας Αγ-
γλίας, ανακαλύφθηκε σε κομμάτι ψαμμίτη ένα 
καρφί σφηνωμένο με πάχος 9 ίντσες. Η μύτη 
του καρφιού εξείχε μόνο από την πέτρα και ήταν 
φαγωμένη εντελώς από σκουριά. Επιστημονι-
κώς αποκλείστηκε να τοποθετήθηκε στο πέτρω-
μα μετά το σχηματισμό του. Η ηλικία του υπολο-
γίζεται σε 360 με 408 εκατομμύρια χρόνια.

• Ο φυσιολόγος Τσάρλς Μπιούστερ ανακά-
λυψε σε κρητιδικό ογκόλιθο της Δευτερογενούς 
περιόδου 11 ατσάλινα καρφιά. Η ηλικία τους 
υπολογίζεται σε 75 με 90 εκατομμύρια χρόνια.

Γ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
• Το 1991, χρυσοθήρες στα Ουράλια όρη 

ανακάλυψαν μικροσκοπικά μεταλλικά σπειροει-
δή αντικείμενα μεγέθους 0,003 ως 3 εκατοστά. 
Σε διάφορα μεγέθη, τα μεγαλύτερα είναι κατα-
σκευασμένα από χαλκό ενώ τα μικρότερα από 
βολφράμιο και μολυβδαίνιο! Πέρα από το μυ-
στήριο της τήξεως των μετάλλων αυτών (βολ-
φράμιο 3.419 βαθμούς Κελσίου, μολυβδαίνιο 
2.659 βαθμούς Κελσίου), ανακαλύφθηκε ότι η 
αναλογία της Χρυσής Τομής υπήρχε παντού 
στις διαστάσεις των σπιράλ. Οι επιστήμονες τό-
νισαν πως μοιάζουν πολύ με κατασκευές που 
χρησιμεύουν στη νανοτεχνολογία σήμερα. Με 
βάση τον άνθρακα 14 και τα γεωλογικά στρώ-
ματα, όπου βρέθηκαν, υπολογίζεται η ηλικία 
τους σε 20 με 318 χιλιάδες χρόνια!

• Το 1961, βρέθηκε ένα αντικείμενο στα βου-
νά Κόσο της Καλιφόρνια μέσα σε πέτρωμα 
καλυμμένο από απολιθωμένα όστρακα. Στο 
εσωτερικό του, υπήρχε ένα πολύ σκληρό λευ-
κό υλικό, που έμοιαζε με πορσελάνη. Στο μέσον 
αυτού, υπήρχε ένα άξονας από λαμπερό μέταλ-
λο διαμέτρου 2 χιλιοστών, που διαπιστώθηκε ότι 
μπορούσε να μαγνητιστεί. Υπήρχαν δύο ακόμη 
μη μαγνητικά μεταλλικά αντικείμενα και το περί-
βλημα του πορσελάνινου κυλίνδρου ήταν εξα-
γωνικό. Με αλλεπάλληλες εξετάσεις και ακτίνες 
Χ εικάστηκε ότι πρόκειται για είδος ηλεκτρικού 
σπινθηριστή, κοινώς μπουζί. Το πέτρωμα στο 
οποίο βρέθηκε χρονολογείται στα 500 χιλιάδες 
χρόνια.

• Τα περίφημα κρυστάλλινα κρανία που 
ανάγονται στην εποχή των Αζτέκων ή των Μά-
για ηλικίας 36 χιλιάδων ετών, είναι άλλο ένα πα-
ράξενο εύρημα. Πέρα από τις γνώσεις ανατο-
μίας που απαιτούσε η κατασκευή τους και τα 
ειδικά εργαλεία, παράξενο είναι το γεγονός ότι 
διατηρούν σταθερή θερμοκρασία 21 βαθμών 
Κελσίου ανεξάρτητα από αυτήν του περιβάλ-

λοντος και το ότι δείχνουν προηγμένες γνώσεις 
οπτικής από τα ολογραφικά σχήματα που πα-
ρουσιάζουν στο εσωτερικό τους. 

Αυτά τα λίγα ευρήματα και μόνο θα μπο-
ρούσαν να θέσουν εκτός ισχύος την κατεστη-
μένη επίσημη επιστημονική θεωρία περί της 
προέλευσης και εξέλιξης του ανθρώπου και 
να δώσουν νέους ορίζοντες σε όποιον έχει τις 
«κεραίες» ανοιχτές. Η λογική είναι ένα χρήσιμο 
αλλά δισδιάστατο εργαλείο, το οποίο περιορί-
ζεται σε ό,τι «βλέπει» και «αγγίζει». Η δημιουργική 
φαντασία είναι τα «φτερά», που θα της επιτρέ-
ψουν να υπερβεί το επίπεδο και να πάρει ύψος. 
Είναι γνωστό ότι από «ψηλά» όλα γίνονται ορα-
τά, τίποτα δε μπορεί να κρυφτεί. Αρκεί να μη φο-
βάται κανείς να «πετάξει»!   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•Νίκος Κανακάρης, “Αινίγματα της Αρχαιότητας”,
Εκδόσεις ΑΡΧΕΤΥΠΟ 
•Περιοδικό ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ, Τεύχη 57 και 58/1992
INTERNET:
•http://www.forbiddenarcheology.com/
•http://www.world-mysteries.com/sar_6.htm

Τα κρυστάλλινα κρανία των Μάγια
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Θεωρούμε εσωτερικό αυτό που αποτελεί τον πυρήνα ή την απόκρυφη καρδιά των όντων και των 
πραγμάτων. Είναι η ρίζα, η αιτία, το «γιατί» τους. Είναι αυτό που δεν είναι κρυμμένο, βρίσκεται μπρος 
στα μάτια, καλύπτεται όμως από ένα κάλυμμα ή πέπλο και η άγνοια των παρατηρητών, καθώς και η 
υλιστική επιπολαιότητα τους, τους κάνει τους κάνει να αρνούνται όλα όσα οι στενές και χωρίς πνευ-
ματικό ύψος αντιλήψεις τους τούς εμποδίζουν να βλέπουν, τυφλώνοντάς τους με προκαταλήψεις και 
λανθασμένες πληροφορίες. 

Αν διαλέγαμε μια παρομοίωση, το «εσωτερικό» θα ήταν η λάμα του σπαθιού, γνωστή και ορατή 
μόνο σ’ εκείνους που τολμούν να το βγάλουν από τη θήκη του και να το χειριστούν. Ενώ αντίθετα, 
η θήκη είναι το μόνο φανερό πράγμα γι’ αυτόν που δε γνωρίζει τη φύση του όπλου και είναι προ-
σκολλημένος στα επιφανειακά στολίδια αντί για τα λαμπερά και στέρεα βάθη, που είναι επικίνδυνα γι’ 
αυτούς που δεν έχουν διδαχθεί τη χρήση τους και τη σημασία τους. Έτσι, το εξωτερικό δεν θα ήταν, 
με κανέναν τρόπο, η αντίθεση του εσωτερικού, αλλά το κουτί, η θήκη ή το δοχείο του, που βρίσκεται 
με φυσικό τρόπο συσχετισμένο με το περιεχόμενο ή ουσία του. 

Η φύση είναι λειτουργικά μία. Και όποιος χωρίζει βίαια το εσωτερικό από το εξωτερικό, κόβει τη 
ζωή, διασκορπίζοντας την και σκοτώνοντας κάθε τι που η ζωή εμψυχώνει. Είναι ασυνείδητος, διανο-
ητικός φονιάς του πραγματικού. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μυστικά πράγματα;
Ναι, υπάρχουν, αλλά μονάχα γι’ αυτούς που τα αγνοούν και όχι επειδή αποτελούν αιώνια αινίγ-

ματα. 
Η δική μας δυνατότητα γνώσης, αντίληψης και βίωσης δεν είναι μόνο για τα μυστηριώδη πράγ-

ματα, αλλά σε μεγαλύτερο ακόμα βαθμό για το μέγεθος της δικής μας ικανότητας. Την ίδια ποσό-

ÊIÍÄÕÍÏÉ ÔÏÕ ÅÓÙÔÅÑÉÓÌÏÕ
J.A. LIVRAGA RIZZI (1930- 1991), Ιδρυτής του Διεθνή  Οργανισμού ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 
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τητα νερού βγάζει το κουταλάκι από ένα μικρό 
ποτήρι, όσο και από τη θάλασσα. Είναι άσκοπο 
το να προσπαθήσει κανείς να βγάλει περισσό-
τερο «νερό» από αυτό που το κουταλάκι-συνεί-
δηση του μπορεί να δεχθεί. Το μόνο πρακτικό 
γι’ αυτόν που πραγματικά θέλει να προχωρήσει 
στην ατραπό της πνευματικότητας, δηλαδή του 
πραγματικού εσωτερισμού, δεν είναι το να επι-
τεθεί στην κλειστή πόρτα, αλλά να ξέρει πώς να 
φτιάξει το κλειδί που θα την ανοίξει. Και αυτό το 
κλειδί, όπως το αναπαρίσταναν σοφά οι αρχαί-
οι Αιγύπτιοι με το Άνκ ή Κλειδί της Ζωής, είναι ο 
ίδιος ο άνθρωπος. 

Αν ένας άνθρωπος είναι φανατικός και θο-
λωμένος από παιδαριώδεις αντιλήψεις, θα στα-
ματάει σε κάθε βήμα του μπροστά στα «εξωτε-
ρικά». Θα κάνει μια «μανιχαϊστική» διαίρεση της 
ζωής, μεταξύ του εσωτερικού (αυτού δηλαδή 
που αγνοεί) και του εξωτερικού (αυτού που 
γνωρίζει). Θα αποδώσει στην ιερή επιστήμη 
μια πρωτόγονη και λανθασμένη έννοια, υπερ-
φορτωμένη με προλήψεις και φόβους. Και θα 
αναζητήσει από επικίνδυνα και στριφτά μονο-
πατάκια ν’ ανέβει σε μια κορυφή που πάντα θα 
του ξεφεύγει και θα τον κάνει να αναλώσει την 
ύπαρξή του βαδίζοντας με πίεση, κάτω από το 
βάρος των φαντασιώσεων του, που μπορεί να 
τον γκρεμίσουν στις αβύσσους της τρέλας, του 
εγωισμού και της φυσικής και ηθικής αθλιότη-
τας.

Υπάρχουν λοιπόν κίνδυνοι στον εσωτερι-
σμό;

Ναι, αλλά όπως οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν 
σ’ ένα αμάξι που δεν ξέρεις να το οδηγείς, σε 
μια Βίβλο που δεν ξέρεις να τη διαβάζεις, σε μια 
Μπαγκαβάτ Γκίτα που δεν ερμηνεύεις σωστά, 
σε ένα όπλο στα χέρια ενός παιδιού ή σε ένα 
φάρμακο που δεν χρησιμοποιείται σωστά. 

Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή μας, 
αλλά πνίγει και σκοτώνει αυτόν που βουτάει 
μέσα του και το ρουφάει από τη μύτη. 

Γι’ αυτό έχουμε βάλει εντός εισαγωγικών 
στον τίτλο του άρθρου τη λέξη «εσωτερισμός». 
Επειδή αυτό που εννοούν πολλοί άνθρωποι μ’ 
αυτήν τη λέξη δεν είναι παρά μια τραχιά απομί-
μηση του εσωτερισμού, μια επικίνδυνη και τρελή 
φάρσα.

Δυστυχώς, τα ειδικά χαρακτηριστικά της 
ιστορικής μας στιγμής, των αλλαγών και της 
εκμετάλλευσης, έχουν γεννήσει μια ποικίλη λο-
γοτεχνία «εσωτερίστικης φαντασίας», που δεν 
έχει καμιά σχέση με τον αληθινό, φιλοσοφικό 
εσωτερισμό ή την εσωτερική φιλοσοφία, με την 
πραγματική αναζήτηση των ριζών του δένδρου 
της ζωής. 

Να τους! Δεν περνάει μέρα χωρίς να βγει κά-
ποια νέα έκδοση ή «Σχολή» που φουσκώνει τα 
μυαλά των απερίσκεπτων με μεθόδους για να 
σηκώσουν κουνταλίνι μέσα από περίεργες και 
εξωτικές σεξουαλικές σχέσεις, το πώς να φτά-
σουν στη νιρβάνα τρώγοντας φασόλια, πώς 
να πάνε βόλτα μ’ ένα UFO ή πώς να γνωρίσουν 
τους δάσκαλους σοφίας, σαν να ήταν τα φιλα-
ράκια του καφενείου. 

Μια ολόκληρη «εσωτερίστικη» ζωολογία μου-
γκανίζει τις ψευδογνώσεις της, γαβγίζει τις τρε-

Ανκ, το κλειδί της Ζωής
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λές πίστεις της και γεμίζει με ορνιθοσκαλίσματα 
κάθε μνημείο που μας κληροδότησαν οι αρχαί-
οι μας πρόγονοι, αποδίδοντας την κατασκευή 
π.χ. της μεγάλης πυραμίδας στους εξωγήινους 
ή ισχυριζόμενοι ότι η «ιεραρχία» (άραγε έχουν 
αυτοί οι καημένοι έστω και την ελάχιστη ιδέα για 
ποιους μιλούν;) μετακόμισε από το Θιβέτ στις 
Άνδεις ή από την Καλιφόρνια στην Ιβίκη. 

Όλος ο κόσμος κάνει ωροσκόπια, νομίζει ότι 
ξέρει αλχημεία, διαβάζει τις γραμμές των χεριών, 
επικαλείται τα πνεύματα, συστήνει βότανα και οι 
«μυήσεις» έρχονται ταχυδρομικώς σε ανοικτό 
φάκελο για έντυπα, αφού προκαταβλήθηκαν 
λίγα δολάρια.

Μαζεύονται οι εκμεταλλευτές μαζί με τους 
εκμεταλλευόμενους και το άθροισμα των όσων 
αγνοούν το ονομάζουν «εσωτερική γνώση». 
Αρκεί να πιστέψουν πολλοί ένα πράγμα για να 
γίνει αυτό βεβαιότητα, δόγμα. Αφού η δημοκρα-
τία είναι της μόδας, εφαρμόζεται και σ’ αυτό το 
έδαφος. Έχει γίνει τόση πλύση εγκεφάλου στον 
κόσμο, που αν οι πολλοί ισχυρίζονται κάτι, αυ-
τοί έχουν προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε 
μειοψηφίας. 

Από μια γωνία της ιστορίας, ο Σωκράτης 
ισχυρίζεται, μέσα στα έργα του Πλάτωνα,  ότι 
ακόμα κι αν όλοι οι άνθρωποι τυφλώνονταν, 
το φως θα εξακολουθούσε να υπάρχει και τα 
δένδρα θα ήταν πράσινα. Αλλά αυτός, ήδη 
στην εποχή του, αναγκάστηκε να πιει μια κούπα 
κώνειο, γιατί δεν συμφωνούσε με την εφήμερη 
πλειοψηφία, που κυβερνούσε τότε την Αθήνα. Η 
ανθρώπινη ανοησία δεν είναι νέα… Αυτοί που 
είναι νέοι είναι οι ανόητοι.

Η μαύρη παλίρροια αυτής της φανατισμέ-
νης μη-πληροφόρησης αγγίζει όλες τις παραλί-
ες των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Εξαπλώ-
νεται. Είναι επικίνδυνη. 

Κοίταξε λοιπόν τους αγαθούς ειρηνιστές, 
που πιστεύουν ότι είναι εμπνευσμένοι από κά-
ποιο διδάσκαλο σοφίας για να διαδηλώσουν 
εναντίον του ΝΑΤΟ, αλλά όχι κατά της συνθή-
κης της Βαρσοβίας.

Η «Φωτεινή Ατραπός», στο Περού, δεν 
εμπνεύστηκε μόνο από τους στίχους του μαρξι-
στή ποιητή Μαριετέγκι, αλλά και από μια «εσω-
τερική αίρεση», που ζούσε στα ψηλά βουνά για 
να κάνει «Κουμπαμέλας» και που κυριαρχήθηκε 
από τους ολότελα μη- εσωτεριστές πράκτορες 
του Φιντέλ Κάστρο. Σήμερα σκοτώνουν γυναί-
κες, γέροντες και παιδιά. 

Και μήπως πολλά από τα πολιτικά κόμματα 
που βασανίζουν τους λαούς με τους πολλα-

πλασιαζόμενους φόρους και με το «ξύλο», δεν 
στηρίζονται σε εξαφανισμένους «εσωτεριστές» 
ηγέτες, που τα λόγια τους αναλαμβάνουν να 
τα ερμηνεύσουν τα «μέντιουμ» που τους κυβερ-
νούν;

Μήπως δεν συσχετίζεται η αποβλακωτική 
κατανάλωση ναρκωτικών με την απόκτηση  
«υπερφυσικών εμπειριών»;

Τι σχέση έχει ο αληθινός εσωτεριστής με όλα 
αυτά τα σκουπίδια; Καμία. Όμως παντού ξεπη-
δούν αιρέσεις και ομάδες λίγο-πολύ μυστικές, 
που οχυρωμένες στην παραλυτική γοργόνα 
των λόγων τους, δημιουργούν όλο και περισ-
σότερα θύματα. 

Μπρος στις παρανοϊκές εκδηλώσεις μα-
ζοποίησης, πρέπει να αναρωτηθούμε: Τι συμ-
βαίνει; Γιατί τόση τρέλα και παραβίαση των 
στοιχειωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων; Πώς 
κατορθώνουν να παραμορφώνουν την πραγ-
ματικότητα, ν’ αντιστρέφουν την ιστορία, ν’ 
απειλούν κάθε άνθρωπο με καλή διάθεση, που 
θέλει να μάθει κάτι περισσότερο για τη ζωή και 
το θάνατο;

Η απάντηση είναι απλή, αλλά τρομερή.
Ζούμε στους τελευταίους χρόνους μιας πο-

λιτιστικής μορφής που καταγκρεμίζεται πάνω 
στις δικές τις βάσεις, τις θάβει και τις αγνοεί. 

Είναι ολοφάνερη η άφιξη ενός καινούριου 
Μεσαίωνα.

Και όπως σ’ ένα μεγάλο σεισμό, όλα όσα εί-
ναι ψηλά τείνουν να πέσουν κυλώντας στα πό-
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δια των συγκεχυμένων ανθρώπων, που τα κομ-
ματιάζουν και σκαλίζουν στις πρώην όμορφες 
μορφές τους τα δικά τους ειδώλια και τέρατα, 
που πηγάζουν από τους τρόμους της. Και ύστε-
ρα τα λατρεύουν, ώσπου να συντριβούν από 
νέους ογκόλιθους που γκρεμίζονται από ψηλά. 

Όταν οι βάρβαροι μπήκαν στη Ρώμη, χρη-
σιμοποίησαν τα μαρμάρινα αγάλματα που 
κορύφωναν το μαυσωλείο του Αδριανού, σαν 
βλήματα αυτοσχέδιων καταπελτών… αφού τα 
έκαναν κομμάτια.

Το κενό εξουσίας που προκαλείται από την 
πτώση των διηνεκών αξιών έχει επιτρέψει την 
είσοδο σε εξωτικές πίστεις που πρεσβεύονται 
από φανατισμένους ανθρώπους. Ο φόβος 
τους ανοίγει το δρόμο, η άγνοια καλωσορίζει 
τα βήματα τους. Η νανοκρατία ανυψώνει τους 
παλιάτσους στον αέρα και τους κηρύσσει «απε-
σταλμένους», «Γκουρού», «δασκάλους». Και βέ-
βαια, ανάλογες με τους εκπροσώπους θα είναι 
και οι διδασκαλίες. 

Αλλά δεν θα κερδίσουμε τίποτα κάνοντας 
μια απλή σκιαγράφηση του καταλόγου των 
συμφορών μας. Δεν πρέπει να είμαστε προάγ-
γελοι καταστροφών. Πρέπει να ανυψώσουμε 
την ελπίδα και την προσπάθειά μας, σαν ένα 
παλιό και ανανεωμένο λάβαρο που θα σώσει 
τον άνθρωπο από τη μάζα της απάνθρωπης 
λάσπης, την αδράνεια, τη μοιρολατρική και αι-
σθησιακή, που αποδυναμώνει την ψυχή. 

Υπάρχει ένας αληθινός εσωτερισμός, φιλο-
σοφικός και ανθρωπιστικός, με πίστη στο θεό 
και σε όλα τα ορατά και αόρατα πλάσματά 
του. 

Υπάρχει μια Ακρό-πολη, μια πνευματική αρι-
στο-κρατία, στην οποία έχουν δικαίωμα εισό-
δου όλοι εκείνοι που, ξεχνώντας τις διαφορές, 
προσπαθούν να βοηθήσουν τα αδέλφια τους 
να βγουν από το βούρκο. Όχι μόνο με όμορ-
φα λόγια, άλλα δίνοντας τους το χέρι, χωρίς να 
τους νοιάζει από πού έρχονται, αλλά προς τα 
πού θέλουν να πάνε, και δείχνοντάς τους καθα-
ρούς και σίγουρους δρόμους.

Κάθε Ντάμα και κάθε Ιππότης, με την πρω-
ταρχική έννοια των λέξεων, είναι ηθικά υποχρε-
ωμένοι όχι μόνο να είναι ελεύθεροι, αλλά και 
να βοηθούν τους άλλους να απελευθερωθούν 
από τους εγωισμούς τους. Χρειάζεται να εμπνέ-
ει κανείς καλές πράξεις, να εργάζεται σκληρά 
κυριαρχώντας τα δικά του ελαττώματα και να 
τολμήσει να αντικρίσει τις αβύσσους, στο χεί-
λος των οποίων θα σκύψει για να προσφέρει 
ένα χέρι βοήθειας σε όσους το χρειάζονται. 

Ναι, ο αληθινός εσωτεριστής υπάρχει, υπήρ-
ξε και θα υπάρχει. Είναι ο αναζητητής της ουσί-
ας, του αγνού, του υψηλού, του αθάνατου, του 
ανθρώπου και του θεού. Αναζητά την αλήθεια 
χωρίς περιττά ρούχα, είναι ο νέος σπόρος ενός 
νέου ανθρώπου, κληρονόμου των προγόνων 
του, που δεν παραμορφώνει την παρελθοντι-
κή ιστορία, ούτε αυτήν που θα σφυρηλατηθεί 
στο μέλλον. Είναι το φυσικό στον κόλπο της 
φύσης. 

Ο πραγματικός εσωτεριστής είναι πρώτα 
απ’ όλα φιλόσοφος. Οι παράλογες πίστεις και 
οι τρελές υπερηφάνειες βρίσκονται μακριά απ’ 
αυτόν. Αυτός απλώς ερευνά χωρίς να χάσει την 
ευγένεια και την κομψότητά του. Πριν γίνει μά-
γος θέλει να είναι ένας καλός άνθρωπος, για-
τί ξέρει ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη μαγεία από 
αυτήν που προσφέρει η καλοσύνη και γιατί είναι 
χαρακτηριστικό της εσωτερικής του φύσης το 
να είναι καλός και αγαθός, ακόμα και αν δεν 
υπήρχε κάρμα για να τον ανταμείψει. 

Αγαπάει το όμορφο και το δίκαιο, αρετές και 
αξίες που είναι πάντα φανερές γι’ αυτόν που τις 
αναζητάει με την καρδιά. 

Πιστεύει στο θεό, πιστεύει στον εαυτό του, 
πιστεύει στην ευνοϊκή μοίρα που ο Ύψιστος έχει 
δώσει σε όλα τα όντα του σύμπαντος, του ορα-
τού και του αόρατου. 

Γι’ αυτόν δεν υπάρχουν οι κίνδυνοι του εσω-
τερισμού. 

Γιατί ο αληθινός εσωτερισμός δεν είναι ένας 
κίνδυνος αλλά μια επιστροφή στη φύση και το 
θεό. Εσύ τολμάς να επιστρέψεις; Να επιστρέψεις 
στη χαρά, να επιστρέψεις στην πίστη;

Πέρα από τον σκοτεινό ορίζοντα υψώνεται 
μια νέα αυγή.
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Κείμενο: Γ.Α.Πλάνας, Ιδρυτής της Ν.Α. στην Ελλάδα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ: ΔΥΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ ΥΓΡΑ 

Παρόλο που το νερό θεωρείται το πιο κοινό υγρό του πλανήτη μας και συνηθίζουμε να πιστεύουμε 
πως ξέρουμε τα πάντα γι’ αυτό το τόσο άφθονο και απαραίτητο για τη ζωή στοιχείο, η αλήθεια όμως 
είναι πως μέσα του κρύβει πολλά και θαυμαστά μυστήρια. 

Ακόμα και το παραμικρό πρωτόζωο, το χαμένο στον απέραντο ωκεανό, τρέφεται από ένα «αίμα», 
εκατομμύρια φορές πλουσιότερο, τουλάχιστον ποσοτικά αν όχι ποιοτικά, απ’ το δικό μας. Ίσως η 
ιδέα να φαίνεται λίγο παράξενη, μέχρι να αρχίσει να καταλαβαίνει κανείς ότι για κάθε πρωτόζωο η 
θάλασσα είναι ένα είδος αίματος, στην οποία ζει βυθισμένο. Όπως ακριβώς εμείς οι άνθρωποι ζούμε 
βυθισμένοι στον αέρα, που πράγματι στην επόμενη κλίμακα είναι ένας ωκεανός ζωής και ενέργει-
ας. Οι αρχαίοι Ινδοί φιλόσοφοι ονόμαζαν αυτόν τον «ωκεανό ζωής» Χίβαμ Πράναμ και έλεγαν ότι 
συνδέεται με την ηλιακή θάλασσα, στην οποία πλέουν τα αστρικά πλοία, για τα οποία μας μιλούν 
συμβολικά οι αρχαίες μυθολογίες. 

Μέσα στη θάλασσα το πρωτόζωο απορροφά το οξυγόνο και τα ορυκτά άλατα που αυτή εμπερι-
έχει, το ίδιο ακριβώς όπως τα κύτταρα των ιστών του σώματός μας τα προσλαμβάνουν απ’ το αίμα 
μας. Και αποβάλει τα περιττά στη θάλασσα όπως και οι ιστοί μας το κάνουν στο αίμα.   

Η ζωή εμφανίστηκε πιθανόν πρώτα στη θάλασσα, όπου δημιουργήθηκε από άλατα ενεργοποιη-
μένα ή και γονιμοποιημένα από τις ακτίνες του ήλιου. Ύστερα η ζωή διώχθηκε από αυτόν τον υδάτινο 
παράδεισο και έπρεπε να μάθει να αναπτύσσεται μόνη της. 

Η ζωή αυτή αύξησε από τότε την πολυπλοκότητά της αλλά το εσωτερικό  «περιβάλλον»  (το αίμα)  
έμεινε, σαν αντανάκλαση του εξωτερικού «περιβάλλοντος» (θάλασσα), που στους μήνες της κυο-
φορίας αντιστοιχεί στο αμνιακό υγρό που πλέει το έμβρυο μέσα στη μήτρα της μητέρας του. Γιατί, 
όπως είναι πλέον γνωστό, υπάρχει ένας αναλογικός παραλληλισμός μεταξύ της οντογένεσης (γέν-
νηση και εξέλιξη του όντος) και της φυλογένεσης (γέννηση και εξέλιξη της ανθρωπότητας). Έτσι το 

Α΄ ΜΕΡΟΣ:   ΤΟ ΝΕΡΟ
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Μοριακές ενώσεις νερού

έμβρυο επαναλαμβάνει σε μικρογραφία μηνών 
μια διαδικασία που διήρκησε εκατομμύρια χρό-
νια εξέλιξης. Και το αμνιακό υγρό μοιάζει πολύ 
με το νερό της θάλασσας. 

Μεταξύ όμως των δύο αυτών τύπων υδάτι-
νου περιβάλλοντος ή μέσων (δεν θα αναφερ-
θούμε σ’ αυτό το άρθρο στο εναέριο, εξίσου μυ-
στηριακό περιβάλλον του πλέον ώριμου όντος 
της ξηράς), εξακολουθεί να υπάρχει ισορρο-
πία, και το αίμα είναι η ευαίσθητη «πλάκα» μέσα 
από την οποία και ανάμεσα στις εποχές, γίνεται 
αισθητή η ισορροπία αυτή. Οι ρυθμοί της κοι-
νωνικής ζωής, όπως και της κοσμικής ζωής, 
θα επιδράσουν πάνω σ’ αυτήν, η οποία με τη 
σειρά της προβάλει τους ρυθμούς της γύρω. 
Κάθε ζωντανό ον έχει ένα περιβάλλον, ένα μέσο 
ή εσωτερική σφαίρα δράσης, που αποτελείται 
από ένα σημαντικό, κοινό υπόβαθρο που το δέ-
νει με το γένος, και από ένα προσωπικό (καρμι-
κό θα λέγαμε) υπόβαθρο, που το ξεχωρίζει από 
τα άλλα μέλη του γένους.  Έτσι αυτό το ον είναι 
ταυτόχρονα ένα και όλα. 

Αλλά πριν μπούμε στο καθαυτό θέμα του 
αίματος, είναι προτιμότερο να ασχοληθούμε με 
το εξωτερικό και «γεωπλανητικό» πανομοιότυπό 
του που είναι το νερό. Το θέμα του νερού έχει 
επίσης μια πολυπλοκότητα που δύσκολα φα-
ντάζεται ο μέσος άνθρωπος. Γιατί το νερό, που 
ανέκαθεν μας παρουσιάζεται σαν πρότυπο του 
τέλειου υγρού, μέχρι του σημείου να χρησιμο-
ποιηθεί για να καθιερωθούν οι περισσότερες 
φυσικές σταθερές, είναι οτιδήποτε άλλο εκτός 
από ένα σταθερό και τέλειο υγρό. 

Κατ’ αρχάς, το νερό δεν είναι μια μοναδική 
χημική ένωση, γιατί αν υποστεί διαδοχικές απο-
στάξεις μέχρι να γίνει «χημικώς καθαρό» απο-
κτούμε μια ένωση από τουλάχιστον 18 σύνθε-
τα σώματα, εφόσον υπάρχουν τρία ισοτοπικά 
υδρογόνα (υδρογόνο, δευτέριο, τρίτιο) και τρία 
οξυγόνα (16, 17 και 18) που οι συνδυασμοί 
τους, δηλαδή το κοινό νερό (Η2Ο), το βαρύ 
ύδωρ (D2O) και το υπέρβαρο ύδωρ (Τ2Ο), που 
είναι συνηθισμένο στα ειδικά εργαστήρια, κα-
θώς και το ημιβαρύ ύδωρ (DHO), που δυσκο-
λότερα απομονώνεται, αλλά είναι επίσης αρκε-
τά γνωστό. 

Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι ο καθηγη-
τής Dergagin του πανεπιστημίου της Μόσχας 
κατάφερε να απομονώσει άλλο ένα είδος νε-
ρού, που παρότι έχει χημικό τύπο ίδιο με το κοι-
νό νερό, η πυκνότητά του είναι 40% μεγαλύτερη, 
βράζει πάνω από τους 200 βαθμούς Κελσίου, 
δεν εξατμίζεται και δεν παγώνει, αν και στους 

50 βαθμούς Κελσίου κάτω από το μηδέν γίνε-
ται ελαφρώς κολλώδες. Ο ατμός του μπορεί να 
θερμανθεί μέχρι τους 800 βαθμούς Κελσίου χω-
ρίς να μετατραπεί σε κοινό νερό όταν κρυώσει. 
Το μοριακό βάρος του νερού αυτού είναι 72, 
ενώ του κοινού νερού είναι 18, πράγμα που δεί-
χνει ότι για να γίνει ένα μόριο αυτού του νερού, 
πρέπει να ενωθούν στενά τα μόρια του κοινού 
νερού, που αν και είναι δυνατό να γίνει σε κανο-
νική θερμοκρασία, είναι όμως αδιανόητο στους 
800 βαθμούς Κελσίου, και επομένως αντιτίθεται 
σε όλους τους γνωστούς φυσικούς νόμους. 
Φαινόμενα παρόμοια, όπως θα δούμε, παρου-
σιάζονται στα φορτισμένα νερά που έχουν θε-
ραπευτικούς και θρησκευτικούς σκοπούς, που 
είτε φορτίζονται από τον άνθρωπο είτε από 
κάποια ιερά τελετουργικά ή φυσικά αντικείμενα 
(μέταλλα, πετράδια, γεωμετρικά κρύσταλλα ή 
σχήματα, μουσική, χρώματα κ.τ.λ.). 

Αναφέρουμε όλα αυτά για να δείξουμε την 
περιπλοκότητα που παρουσιάζει η μελέτη του 
νερού, παρόλη την απλότητα που εκ πρώτης 
όψεως φαίνεται να δείχνει η χημική ανάλυσή 
του. 

Όταν βρισκόμαστε μπροστά σε καθαρό 
νερό (την ένωση των διαφόρων νερών που 
μας δίνει η απόσταξη) οι περιπλοκότητες για 
τη μελέτη του εξακολουθούν να υπάρχουν και 
μάλιστα πολλαπλασιάζονται. Όλες οι φυσι-
κές σταθερές είναι ακανόνιστες, παρόλο που, 
όπως είπαμε και πριν, πολλές απ’ αυτές έχουν 
παρθεί σαν μονάδες. Ας δούμε μερικά αινιγμα-
τικά παραδείγματα:

Στα θερμόμετρα μας φαίνεται ότι η θερμο-
κρασία βρασμού του νερού είναι 100 βαθμούς 
Κελσίου. Αλλά αν πάρουμε αποσταγμένο νερό 
και με διαρκή βρασμό σε χαμηλή πίεση αφαι-
ρέσουμε όλο τον υπάρχοντα αέρα και ύστερα 
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προσπαθήσουμε να το ξαναβράσουμε, θα 
δούμε ότι μπορεί να φτάσουμε στους 180 βαθ-
μούς Κελσίου χωρίς να το καταφέρουμε. Όμως 
προσοχή! Το παραμικρό σωματίδιο σκόνης 
που θα πέσει μέσα στο νερό κατά τη διάρκεια 
του πειράματος, μπορεί να προκαλέσει τρομε-
ρή έκρηξη! 

Όλα τα χημικά εγχειρίδια μας λένε ότι ο πά-
γος είναι ελαφρύτερος από το υγρό νερό. 
Όμως στην πραγματικότητα υπάρχουν 6 αλ-
λοτροπικές μορφές του πάγου, απ’ τις οποίες 
μια μόνο είναι αυτή που μας περιγράφουν τα 
σχολικά βιβλία. Οι άλλες πέντε είναι βαρύτερες 
από το υγρό νερό…

Ξέρουμε επίσης ότι στους 0 βαθμούς Κελσί-
ου το νερό γίνεται πάγος, αλλά αυτό που δεν 
λέγεται συνήθως είναι ότι, σύμφωνα με τους νό-
μους της μοριακής φυσικής, το νερό θα έπρε-
πε να στερεοποιηθεί σε λιγότερο από τους 80 
βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0. Για να παρα-
καμφθεί αυτή η δυσκολία, οι επιστήμονες έπρε-
πε να φτάσουν στο συμπέρασμα ότι, στο νερό 
τα μόρια δεν είναι ελεύθερα αλλά συνδεδεμένα 
μεταξύ τους, σχηματίζοντας αυτό που ονομά-
ζεται «πολύ-ύδωρ», δηλαδή πολυμερισμένο 
νερό,  στο οποίο η δύναμη ένωσης μεταξύ των 
διαφόρων μορίων, παρόλο που είναι 20 φορές 
μικρότερη απ’ αυτήν που ενώνει τα άτομά τους, 
εντούτοις είναι αρκετή για να γίνουν «κολλώδη» 
τα μόρια αυτά. Να ενώνονται δηλαδή εύκολα 
μεταξύ τους από τη μια και να είναι δύσκολο να 
χωριστούν από την άλλη. Αυτό θα εξηγούσε το 
μεγαλύτερο ποσό θερμότητας που χρειάζεται 
για να λιώσει ο πάγος, δηλαδή τους 0 βαθμούς 
Κελσίου, αντί για τους –80 βαθμούς Κελσίου, 
όπως θα έπρεπε κανονικά να γίνεται. 

Άλλο παράδοξο είναι ότι, ενώ το νερό είναι 
κακός ηλεκτρολύτης, όμως διαλύει και ιοντο-
ποιεί πολύ μεγάλο ποσό ουσιών, ενώ μεγάλος 
αριθμός απ’ αυτές που δεν διαλύονται περνούν 
σε κολλώδη κατάσταση, έτσι ώστε το νερό, που 

η θρεπτική του αξία είναι μηδαμινή, μετατρέπεται 
απ’ το γεγονός αυτό σε κύριο συστατικό των 
έμβιων όντων και, στην πιο απαραίτητη τροφή, 
εφόσον πεθαίνει κανείς δέκα φορές γρηγορότε-
ρα, από δίψα παρά από πείνα. 

Αλλά δεν βρίσκεται όλο το νερό που υπάρ-
χει στα ζωντανά όντα σε μια μόνο κατάσταση. 
Ενεργεί σαν διαλυτικό, αλλά επίσης είναι συνδε-
δεμένο με τα κυτταρικά κολλοειδή σε μια πολύ 
ειδική κατάσταση. 

Αν μειώσουμε τη θερμοκρασία σ’ ένα κομ-
μάτι κρέας στους 20 βαθμούς Κελσίου ή ακόμα 
στους 60 κάτω από το μηδέν, δεν μετατρέπεται 
σε πάγο όλο το νερό. Το φαινόμενο αυτό δεν 
οφείλεται σε μια κοινή υπερτήξη ή σε μια κρυ-
οσκοπική κάθοδο λόγω των αλάτων που το 
κρέας περιέχει διαλυμένα, γιατί γι’ αυτό θα χρει-
αζόταν μια συγκέντρωση αλάτων πολύ μεγαλύ-
τερη απ’ αυτήν πουν μπορεί να υπάρχει στους 
ζωικούς ή φυτικούς ιστούς. Από την άλλη με-
ριά, αν αναλύσουμε την καμπύλη θερμόλυσης 
διάφορων κρεάτων, θα δούμε ότι πάντα παρά-
γεται ένα σημείο στροφής γύρω στους 62 βαθ-
μούς Κελσίου.

Όλα αυτά μας αποδεικνύουν την ύπαρξη 
δυο ειδών νερού στους ζωντανούς ιστούς, που 
το ένα συγκρατείται πιο πολύ από το άλλο και 
δεν αποχωρίζεται, ούτε κατά τη διάρκεια ανα-
βρασμού, ούτε της ψύξης. Αυτό το ειδικό είδος 
νερού, το οποίο ονομάζεται φυσιολογικό νερό, 
είναι πιθανόν να σχηματίζει συμπλέγματα ή συ-
μπλέγματα μοριακών δικτύων με τα συστατικά 
στοιχεία των κυττάρων. Και εδώ είναι το σημείο-
κλειδί της όλης υπόθεσης! Η ικανότητα αυτή 
του νερού να πολυμερίζεται, για να σχηματί-
σει ασταθείς μοριακές ενώσεις, είναι η βάση 
της ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενώ 
το νερό είναι υγρό, είναι όμως ένα τόσο ειδικό 
υγρό, που θυμίζει την κρυσταλλική μορφή του 
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πάγου απ’ τον οποίο προέρχεται. Εξακολουθεί 
να είναι ένα ενδιάμεσο μεταξύ της στερεάς και 
της υγρής κατάστασης και κατέχει μια εξαιρετικά 
ασταθή ημικρυσταλλική δομή που το κάνει πολύ 
ευαίσθητο στις παραμικρές εξωτερικές επιδρά-
σεις, μαγνητικές, ενεργειακές, ακόμα και στις ψυ-
χικές και νοητικές δυνάμεις. 

Ο καθ. Πικκάρντι, ήδη το 1962 έλεγε: 
«‘Ίσως να είναι το νερό και το υδάτινο σύστη-

μα αυτά που επιτρέπουν στους ζωντανούς ορ-
γανισμούς να αντιδρούν μπρος στις εξωτερικές 

δυνάμεις, γιατί η ύπαρξη μιας τόσο λεπτής και 
ευαίσθητης δομής επιτρέπει να υποθέσουμε ότι, 
με κατάλληλα, μέσα θα μπορούσε να αλλαχθεί 
η ίδια του η δομή με άπειρους τρόπους, και έτσι 
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το νερό είναι ευ-
αίσθητο σε ακραία λεπτές επιδράσεις και ικανό 
να προσαρμοστεί στις πιο ποικίλες καταστάσεις, 
όπως κανένα άλλο υγρό δεν μπορεί να κάνει».

Ανακεφαλαιώνοντας, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι το νερό, εκτός απ’ το ότι είναι το κυριό-
τερο στοιχείο για την ύπαρξη της ζωής, είναι επί-
σης ο πιο απλός και αποτελεσματικός καταλύτης 
που υπάρχει. Το νερό, χάρη στις πολυδομικές αλ-
λαγές του, είναι ικανό να συσσωρεύει μέσα του 
την παραμικρή ενεργειακή αλλαγή που παράγε-
ται στο περιβάλλον, για να τη χρησιμοποιήσει με 
την σειρά του, για άλλη μια αλλαγή. Και ας μην 
ξεχνάμε ότι η θερμοκρασία σταθεροποίησης του 
νερού είναι μεταξύ 35 με  40 βαθμούς Κελσίου, 
που τυχαίνει να είναι η μέση θερμοκρασία του 
σώματος!

Τα πειράματα του καθηγητή Πικκάρντι ήταν 
σημαντικά για να καταλάβουμε τις αινιγματικές 
ενεργειακές ιδιότητες του νερού. Ας το εξηγήσου-
με. Το νερό αφήνει ασβεστιακές καθιζήσεις στους 
λέβητες και τις συσκευές που το περιέχουν, οι 
οποίες φτάνουν στο να επηρεάζουν σοβαρά τη 
λειτουργία τους και έτσι χρειάζεται να αφαιρού-
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Νερό φορτισμένο σε πυραμίδα

Κρύσταλος ενεργοποιημένου νερού

νται κατά περιόδους. Γι’ αυτήν τη διαδικασία 
υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, αλλά η αποτελε-
σματικότερη είναι να προστεθεί στους λέβητες 
νερό ειδικά επεξεργασμένο ή ενεργοποιημένο. 

Τη μέθοδο αυτήν την περιγράφει ο Πικκάρντι 
ως εξής: 

«Ένα γυάλινο δοχείο, που περιέχει μια στα-
γόνα υδράργυρο και είναι γεμάτο με νέον σε 
χαμηλή πίεση, ανακατεύει αργά το νερό. Όταν 
κινηθεί το δοχείο στο νερό ο υδράργυρος τρί-
βεται στο γυαλί. Ο ηλεκτρικός μανδύας μεταξύ 
του υδράργυρου και του γυαλιού σπάει παρά-
γοντας μια φωτεινή εκφόρτιση ερυθρού χρώ-
ματος μέσα από το νέον. Το νερό που έρχεται 
σε επαφή με το γυαλί ενεργοποιείται.

Αυτό το ενεργοποιημένο νερό όχι μόνο 
παύει να αφήνει ασβεστιακές καθιζήσεις αλλά 
επιπλέον διαλύει την κρούστα από τις υπάρχου-
σες, που ξεκολλάνε με μορφή λάσπης». 

Όπως βλέπουμε, έχουμε τώρα άλλο ένα εί-
δος νερού, το οποίο μοιάζει στα αποτελέσμα-
τα του με το νερό που φορτίζεται μέσα σε μια 
πυραμιδική γεωμετρική μορφή. Και τα δυο αυτά 
είδη νερού προκαλούν παράξενα και θαυμα-
τουργά, ακόμα και θεραπευτικά φαινόμενα. 
Είναι όμως δυο διαφορετικά πράγματι νερά. 
Πιθανόν όχι. Το νερό που φορτίζεται παραμέ-
νοντας μέσα σε πυραμίδα μέρες, ενεργεί στις 
ασβεστιακές καθιζήσεις των εργοστασιακών 
λεβήτων όπως το νερό του Πικκάρντι. 

Όπως είναι γνωστό, το νερό, το φορτισμέ-
νο σε πυραμίδα (αλλά και το φορτισμένο από 
τα χέρια ή από τις σκεπτομορφές ορισμένων 
προικισμένων ατόμων) έχει καταπληκτικά απο-
τελέσματα στην ανάπτυξη φυτών, στις μουμιο-
ποιήσεις και στην καθυστέρηση της αποσύνθε-
σης (ακόμα και στην τέλεια αναστολή αυτής), 
σε θεραπευτικές διαδικασίες κ.τ.λ.

Σχετικά με αυτά, κάποια εξήγηση αναφέρε-
ται σ’ ένα άρθρο του Δρ. E.H.Frei, Διευθυντή 
του τμήματος ηλεκτρονικής του ινστιτούτου 
WEIZMANN που παρουσιάστηκε στο περιοδικό 
«BULLETIN OF THE ATOMIC SCIENTIST» τον Οκτώ-
βριο του 1972, με τίτλο «Ιατρικές εφαρμογές του 
μαγνητισμού» απ’ όπου παραθέτουμε το πα-
ρακάτω απόσπασμα: 

«Ο LABES εισηγήθηκε ότι τα μαγνητικά πεδία 
μπορούν να επιδράσουν στις ζωτικές διαδικα-
σίες μέσα από τους υγρούς κρυστάλλους, που 
είναι ενδιάμεσες φάσεις μεταξύ στερεάς και της 
καθαυτό υγρής κατάστασης της φύσης, καθώς 
και ότι βρίσκονται σε πολλές οργανικές συνθέ-
σεις. Σ’ αυτά τα κρύσταλλα υπάρχει αισθητός 
προσανατολισμός προς μερικές κατευθύν-
σεις, αλλά επίσης ελευθερία κινήσεων. Ο Δρ. 
SVEDVERG απέδειξε ότι πολλά υγρά κρύσταλ-
λα σε πεδία των 1000 GAUSS μπορεί να έχουν 
μεγάλη σημασία στη διάδοση των δεικτών των 
χημικών αντιδράσεων στα μαγνητικά πεδία. Στα 
ζωντανά σώματα υπάρχουν υγρά κρύσταλλα 
και ουσίες, μέσα από τα οποία ο δείκτης των 
ζωτικών διαδικασιών μπορεί να επηρεάζεται». 

Και όπως είναι γνωστό, ο άνθρωπος, κα-
θώς και πολλά ανώτερα ζώα, σχηματίζουν ηλε-
κτρομαγνητικά πεδία, αυτά που ο εσωτερισμός 
ονομάζει «αύρα» ή «αιθερικό» σώμα και η επι-
στήμη έχει φωτογραφήσει εν μέρει με τη μηχανή 
Κίρλιαν.

* ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Η πολιτιστική ατζέντα της Νέας Ακρόπολης
Δραστηριότητες του τριμήνου που πέρασε1.ΑΘΗΝΑ - ΚΥΨΕΛΗ

3.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΓΝΑΤΙΑ 

α. Η τέχνη της βιωματικής Επικοινωνίας αποτέλεσε το σκο-
πό του ειδικού σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε από 
τη Νέα Ακρόπολη στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της 
AIESEC, τoν Οκτώβριο, στην Αθήνα.

Η συνεργασία των δύο οργανισμών συνεχίζεται με επι-
τυχία για δεύτερη χρονιά, καθώς στο σεμινάριο συμμετεί-
χαν ενεργά 40 φοιτητές – μέλη της AIESEC,  με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον για μεθόδους ουσιαστικής επικοινωνίας.

Το σεμινάριο πλαισιώθηκε με βιωματικές ασκήσεις κα-
θώς και με παρουσιάσεις ppt και video.

β. Οι εθελοντές της Νέας Ακρόπολης ταξίδεψαν στο Ν. 
Ηλείας ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 
Αυγούστου 2007. Σε συνεργασία με τη Νομαρχία Ηλείας 
και την Κοινότητα της Αρχαίας Πίσσας, μόλις 2 χιλιόμετρα 
από τον Κρόνιο Λόφο και το αρχαίο Στάδιο, ποτίστηκαν τα 
δέντρα που είχαν φυτευτεί πρόσφατα.  

Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε  το “παρών” σε μια δρά-
ση που σκόρπισε αισιοδοξία και ελπίδα για το μέλλον, ενώ 
αυτή θα συνεχιστεί με νέες δεντροφυτεύσεις κατά τους μή-
νες Νοέμβριο και Φεβρουάριο.

Βραδιά με θέμα την Παραψυχολογία διοργανώθηκε από τη 
Νέα Ακρόπολη Ζωγράφου στο πλαίσιο των δραστηριοτή-
των με θέμα τη φιλοσοφία και την ψυχολογία. Η εκδήλωση 
είχε μεγάλη επιτυχία και θα επαναληφθεί και τη νέα χρονιά.

Το Πολιτιστικό και Φιλοσοφικό Κέντρο Νέα Ακρόπολη 
Εγνατίας προσκάλεσε σ’ ένα δημιουργικό διήμερο τον Δρ. 
Αναστασίου,  Φυσικό του ΑΠΘ, Πυρηνικό Μηχανικό MSc 
(Καναδά), PhD. (ΗΠΑ), ΜΒΑ (Γαλλία), που πραγματοποίη-
σε δύο ενδιαφέρουσες συναντήσεις – ομιλίες.

Η πρώτη ομιλία  πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 
Οκτωβρίου στο Α.Π.Θ, Αμφιθέατρο Τσούμης (Τοπογρά-
φων Μηχανικών) με τίτλο «Ο Άνθρωπος και τα παράδοξά 
του» και η δεύτερη ομιλία του με το ίδιο θέμα,  την Κυριακή 
5 Οκτωβρίου στο κέντρο μας.

Και οι δύο συναντήσεις - ομιλίες του Δρ. Αναστασίου 
στη Θεσσαλονίκη,  είχαν ξεχωριστό ενδιαφέρον και αυτό 
ήταν εμφανές από την ιδιαίτερη ανταπόκριση και προσέ-
λευση  του κόσμου.

Βραδιά με θέμα την Παραψυχολογία διοργανώθηκε από τη 

2. ΑΘΗΝΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
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4. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΑΡΔΑΡΗΣ

5. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

8.
Ένας νέος κύκλος δραστηριοτήτων ξεκινάει, και τα μέλη 
του παραρτήματος Ρεθύμνου διοργάνωσαν μία ξεχωριστή 
βραδιά με συντροφιά το άφθονο κέφι και τις μαγικές μελω-
δίες μιας κιθάρας.

Σε μια εποχή κατα την οποία οι κίνδυνοι παραμονεύουν 
παντού, εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να τους αντιμε-
τωπίσουμε. Έτσι, πραγματοποιήθηκε ένα σεμινάριο αυτοά-
μυνας για γυναίκες, από έναν έμπειρο δάσκαλο πολεμικών 
τεχνών. Συμμετείχαν αρκετές γυναίκες κάθε ηλικίας, μέλη και 
φίλες του συλλόγου, στις οποίες δόθηκαν βασικές κινήσεις 
αυτοάμυνας και κάποιες συμβουλές, έτσι ώστε να αναπτύ-
ξουν την αυτοπεποίθησή τους και να μην αποτελούν εύκο-
λο στόχο.

6. ΛΑΡΙΣΑ 

Πέρασαν 9 ολόκληρα χρόνια από το πρώτο Κυνήγι Κρυμ-
μένου Θησαυρού, που έγινε στα Ιωάννινα. Από τότε, τίπο-
τα δεν είναι ίδιο. Φέτος ο ντετέκτιβ Σέρλοκ Χολμς ενέπνευσε 
τις καινούργιες ομάδες που δημιούργησαν στην πόλη μια 
ωραία αναστάτωση. Οι πελάτες κεντρικών καταστημάτων 
διασκέδασαν βλέποντας νέα άτομα να αναζητούν το θη-
σαυρό, καθώς η προσέλευση στο Κυνήγι του Κρυμμένου 
Θησαυρού ήταν μεγαλύτερη από ποτέ. Όλες οι ομάδες 
έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, διασκέδασαν με την 
ψυχή τους και τερμάτισαν με καλούς βαθμούς. 
Οι τέσσερις πρώτες ομάδες μοιράστηκαν τα πλούσια 
δώρα αξίας 4.500 ευρώ.

Οι εκδρομές στη φύση είναι πάντα για εμάς μια ευκαιρία για 
την απόκτηση καινούριων εμπειριών και νέων παραστάσε-
ων. Έτσι, σκοπός της εκδρομής που πραγματοποιήθηκε 
στον όμορφο Όλυμπο ήταν η απελευθέρωση από το άγ-
χος της καθημερινότητας και η χαρά της κατάκτησης της 
κορυφής του.

Το παράρτημα Ηρακλείου διοργάνωσε μια θεατρική βρα-
διά, με θέμα  «η ζωή μετά το Θάνατο». Αξιοσημείωτη ήταν 
η μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Κατά τη διάρκεια της 
βραδιάς, έγινε μια μικρή παρουσίαση, που αφορούσε στις 
αντιλήψεις για τη ζωή μετά το θάνατο. Μετά την ομιλία ακο-
λούθησε μικρό θεατρικό δρώμενο πάνω στο θέμα.

Το παράρτημα Ηρακλείου διοργάνωσε μια θεατρική βρα-
7.

ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
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ÓÕÍÄÑÏÌÏ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÇÓ ÅÎÏÕÈÅÍÙÓÇÓ

BURN OUT
Κείμενο: Βαγγελιώ Κουρμούλη

Η ιδέα ότι αύριο το πρωί θα πάτε στη δουλειά σας τρομάζει; Περνάτε όλη τη μέρα σας μουδιασμένοι; 
Δεν έχετε καθόλου ενθουσιασμό για τη δουλειά σας και κάνετε συνεχώς λάθη –ακόμα και στις πιο 
απλές εργασίες; Κάνετε μόνο τα απαραίτητα, επιστρέφετε όμως στο σπίτι νιώθοντας κουρασμένοι, 
στρεσαρισμένοι και δίχως ίχνος ενέργειας; 

Αν κάποιο από τα παραπάνω σας φαίνεται γνώριμο, τότε ίσως υποφέρετε από σύνδρομο επαγ-
γελματικής εξουθένωσης. Πρόκειται για ένα αίσθημα συναισθηματικής εξάντλησης και αδιαφορίας 
για την καριέρα και τη ζωή, γενικότερα, που διαρκεί για εβδομάδες, μήνες και μερικές φορές χρόνια.

Οι ψυχολόγοι ισχυρίζονται ότι το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης δεν είναι ένα βραχυ-
πρόθεσμο πρόβλημα  που ξεκινάει το πρωί της Δευτέρας και τελειώνει το μεσημέρι της Παρασκευής. 
Η εξάντληση αυτού του τύπου κλιμακώνεται σταδιακά και έχει ως αποτέλεσμα μακροχρόνια προβλή-
ματα, όπως αίσθημα απελπισίας και ανεπάρκειας, ενώ συχνά επεκτείνεται σε όλους τους τομείς της 
ανθρώπινης ζωής. 

Η έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο τα τε-
λευταία χρόνια και  έχει απασχολήσει ιδιαίτερα  τους ψυχολόγους, τους κοινωνιολόγους, αλλά και 
τους ειδικούς του μάνατζμεντ. Στα αγγλικά «burn out» σημαίνει «αναλώνομαι προοδευτικά εκ των 
ένδον μέχρι του σημείου της απανθράκωσης».

Ο πιο ευρέως αναφερόμενος ορισμός της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι αυτός της ψυχο-
λόγου Christine Maslach (1982), το όνομα της οποίας έχει από πολύ νωρίς συνδεθεί με το σύνδρομο 
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της επαγγελματικής εξουθένωσης: «Η απώλεια 
ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους με τους 
οποίους κάποιος εργάζεται, συμπεριλαμβανο-
μένης της σωματικής και συναισθηματικής εξά-
ντλησης, όπου ο επαγγελματίας δεν έχει πλέον 
καθόλου θετικά αισθήματα συμπάθειας ή σε-
βασμού για τους πελάτες ή ασθενείς».

Ο όρος «επαγγελματική εξουθένωση» χρη-
σιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1974 από τον 
Freudenberger για την περιγραφή των συμπτω-
μάτων σωματικής και ψυχικής εξουθένωσης σε 
επαγγελματίες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Σήμε-
ρα, από τις 5.500 δημοσιευμένες μελέτες για την 
επαγγελματική εξουθένωση, οι περισσότερες 
αφορούν στους επαγγελματίες της υγείας σε 
ποσοστό 34%.

Διάφορες έρευνες έχουν καταλήξει ότι οι ση-
μαντικότερες πηγές επαγγελματικής εξουθένω-
σης αφορούσαν σε οργανωτικά και διοικητικά 
προβλήματα, όπως η περικοπή του εργατικού 
δυναμικού, οι μεταρρυθμίσεις στις υπηρεσίες 
υγείας και η έλλειψη ενημέρωσής τους για τις 
αλλαγές αυτές. Επίσης, άλλοι παράγοντες που 
οδηγούν επαγγελματίες να εμφανίσουν το σύν-
δρομο αυτό είναι αφενός το γεγονός ότι είναι 
υπεύθυνοι για ανθρώπινες ζωές και όχι για 
απρόσωπα αντικείμενα, και αφετέρου ότι οι 
πράξεις ή οι παραλείψεις τους έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στους ανθρώπους αυτούς.

Οι στρεσογόνοι αυτοί παράγοντες είναι δυ-
νατό να επιδεινωθούν από την έντονη προσπά-
θεια που καταβάλλουν οι επαγγελματίες προκει-
μένου να φαίνεται ότι είναι ήρεμοι και ελέγχουν 
την κατάσταση, αλλά την ίδια στιγμή να συμμε-
τέχουν συναισθηματικά και να δείχνουν ενδια-

φέρον για τα προβλήματα των ανθρώπων με 
τους οποίους συναναστρέφονται.

Ωστόσο, αρκετοί άλλοι επαγγελματίες που 
δεν προσφέρουν άμεσα κοινωνικές υπηρεσίες, 
ενδεχομένως να αισθανθούν επαγγελματική 
εξουθένωση εξαιτίας των αυξημένων ευθυνών 
και επειδή ο ρόλος τους απαιτεί να συνδρά-
μουν τους υπαλλήλους για να επιλύουν όχι 
μόνο επαγγελματικά προβλήματα αλλά και να 
αντεπεξέρχονται σε προσωπικές δυσκολίες.

Έτσι, οι επαγγελματίες που βιώνουν συναι-
σθηματική εξάντληση αισθάνονται συναισθη-
ματικά «στεγνωμένοι» και απογοητευμένοι από 
τα περιστατικά της ημέρας. 

Γενικά, αισθάνονται κόπωση και δεν μπο-
ρούν να βοηθήσουν και να επικοινωνήσουν 
στοιχειωδώς με τους ανθρώπους γύρω τους. 
Καθώς κάθε πρωί αντιμετωπίζουν το επάγγελμά 
τους ως αναπόφευκτο κακό από το οποίο δεν 
μπορούν να δραπετεύσουν, πολλές φορές είναι 
αδύνατο να αναπτύξουν στενότερες ανθρώ-
πινες σχέσεις με ανθρώπους που χρειάζονται 
την επιστημονική αλλά και τη συναισθηματική 
τους υποστήριξη. Αντί γι’ αυτό, προσπαθούν 
να κρατήσουν μια απόσταση ασφαλείας από 
άλλα άτομα που θεωρούν πηγή της εξάντλη-
σής τους.

Οι Maslach & Jackson (1986) υποστήριξαν 
ότι είναι δυνατό να αξιολογήσουμε την επαγγελ-
ματική εξουθένωση των εργαζόμενων χρησιμο-
ποιώντας τον Κατάλογο Επαγγελματικής Εξου-
θένωσης (Maslach Burnout Inventory (MBI). Η 
κλίμακα αυτή αξιολογεί τα ακόλουθα τρία βασι-
κά στοιχεία: α) το βαθμό συναισθηματικής εξά-
ντλησης, β) τα επίπεδα αποπροσωποποίησης 
και γ) την αίσθηση μειωμένων προσωπικών 
επιτευγμάτων. 

Η πρώτη διάσταση ονομάζεται «συναισθη-
ματική εξάντληση» και περιλαμβάνει αισθήματα 
ψυχικής και σωματικής κόπωσης, καθώς και 
απώλεια ενέργειας και διάθεσης, που οδηγεί 
σε αποπροσωποποίηση και έλλειψη προσω-
πικής επίτευξης. Η δεύτερη διάσταση ονομάζε-
ται «αποπροσωποποίηση», με την οποίο περι-
γράφεται η απομάκρυνση και αποξένωση του 
εργαζόμενου από τους ασθενείς/πελάτες του 
και η εγκαθίδρυση απρόσωπων, επιθετικών και 
κυνικών σχέσεων με αυτούς. Η τρίτη διάσταση 
ονομάζεται «έλλειψη προσωπικής επίτευξης» και 
αναφέρεται στην αίσθηση που αποκτά ο εργα-
ζόμενος ότι είναι ανίκανος να προσφέρει στον 
χώρο εργασίας του και κατά συνέπεια μειώνεται 
η αποδοτικότητά του σε αυτόν.  
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Óõìðôþìáôá åðáããåëìáôéêÞò 
åîïõèÝíùóçò 
Τα συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένω-
σης ομαδοποιούνται σε σωματικά, ψυχολογικά 
και συμπεριφορικά. Η ψυχολογική υγεία και συ-
μπεριφορά του ανθρώπου επηρεάζεται, με κυ-
ρίαρχα συμπτώματα αφενός το έντονο στρες, 
την ανία και το χαμηλό «ηθικό» και αφετέρου τη 
χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση, την παραίτη-
ση και τις συγκρούσεις. Αυτή η ψυχική αστάθεια 
οδηγεί σε σωματικά συμπτώματα, που αφο-
ρούν στις τυπικές εκδηλώσεις στρες και άγχους 
όπως: πονοκέφαλοι, γαστρεντερικά προβλή-
ματα, δυσκολίες ύπνου, υπερένταση, σεξουα-
λική δυσλειτουργία, διαταραχές διατροφής και 
μυοσκελετικοί πόνοι. Επιπλέον, πλήττεται η προ-
σωπική και κοινωνική ζωή του εργαζόμενου, ο 
οποίος μεταφέρει τα προβλήματα του εργασι-
ακού του περιβάλλοντος στην οικογένεια και 
στον κοινωνικό του περίγυρο, με αποτέλεσμα 
να αυξάνονται οι εντάσεις στις σχέσεις του με 
τα άλλα άτομα και να μειώνεται το ενδιαφέρον 
τους για κοινωνικές συναναστροφές.   

Το κλειδί για την καταπολέμηση της επαγ-
γελματικής εξουθένωσης είναι να αναγνωρί-
σει κανείς τα συμπτώματα και να τα θεραπεύ-
σει πριν η συναισθηματική νέκρωση απλωθεί 
σε άλλες δραστηριότητες που απολαμβάνει ο 
άνθρωπος. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη και ανα-
γκαία η γνώση του εαυτού μας (αυτογνωσία). 
Ο ενθουσιασμός θα μας επιτρέψει να φέρουμε 
στην επιφάνεια τις κρυφές μας δυνατότητες και 
να τις χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο. Χρειάζεται, παράλληλα, να έχουμε 
αυτοπεποίθηση, δηλαδή εμπιστοσύνη στις ικα-
νότητές μας να πραγματοποιήσουμε τους στό-
χους και τα όνειρά μας. 

Χρειάζεται ν’ ανακαλύψουμε, λοιπόν, τα 
πράγματα που μας ενδιαφέρουν σ’ ένα συγκε-
κριμένο θέμα. Να αυξήσουμε την πληροφόρη-
ση γύρω από τα ενδιαφέροντά μας και τότε η 
γνώση θα έρθει σχετικά εύκολα. Όταν κάνουμε 
κάτι με ενθουσιασμό, διευρύνουμε τον κύκλο 
των ενδιαφερόντων μας και πλουτίζουμε τις 
γνώσεις μας. Μ’ αυτήν την έννοια μπορούμε 
να κάνουμε εύκολη την εκπλήρωση και των πιο 
άχαρων και δύσκολων υποχρεώσεών μας. Ας 
θυμηθούμε ότι εμείς οι ίδιοι διαμορφώνουμε τον 
κόσμο μας. Ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι 
εκείνος που εμείς διαλέγουμε να ζήσουμε, οπό-
τε είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε φυ-
σικές μεθόδους, να βασιστούμε στις δικές σας 

δυνάμεις και να βρούμε καινούριο ενδιαφέρον 
στους ανθρώπους.

Όσον αφορά στη συναισθηματική ισορρο-
πία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το συναίσθημα 
είναι μια δύναμη που καθοδηγεί τη ζωή μας, 
όπως το πετρέλαιο κινεί ένα αυτοκίνητο. Κανείς 
δεν έζησε ποτέ συνετά χωρίς τη βοήθεια της 
νόησης, αλλά και κανείς δεν έζησε ποτέ έντονα 
χωρίς τη βοήθεια των συναισθημάτων. Όμως, 
η έκρηξη των συναισθημάτων μας είναι ανεπι-
θύμητη και άχρηστη και πολλές φορές επικίνδυ-
νη. Μας εμποδίζει να δούμε τα πράγματα στη 
σωστή τους διάσταση και να ενεργήσουμε με 
σύνεση.

 Η έλλειψη αυτοκυριαρχίας οδηγεί τον άν-
θρωπο σε λαθεμένες αποφάσεις, κι όταν χά-
νουμε την ψυχραιμία μας χάνουμε τον εαυτό 
μας, που είναι ό,τι πιο σημαντικό έχουμε. Χρειά-
ζεται να γνωρίσουμε και να ελέγξουμε τα συναι-
σθήματά μας κι όχι να τα αποκλείσουμε, διότι 
το ενδιαφέρον για κάτι είναι μια συναισθηματική 
εμπειρία, που έχει τη δύναμη να μετατρέπει το 
άχαρο και δυσεκπλήρωτο καθήκον σε προσι-
τό και πολλές φορές ευχάριστο εγχείρημα. Ο 
ενδιάμεσος δρόμος είναι η καλύτερη επιλογή.
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Σωματικά Ψυχολογικά Συμπεριφορικά

Σωματική εξάντληση /Κούραση Δυσκαμψία στις αλλαγές/
έλλειψη  ελαστικότητας

Χαμηλή εργασιακή απόδοση/
χαμηλή εργασιακή 

ικανοποίηση
Κατάθλιψη Έλλειψη ενδιαφέροντος και 

συναισθημάτων/απάθεια
Μειωμένη επικοινωνία/

παραίτηση
Αϋπνία ή υπερβολικός ύπνος Κυνισμός/αρνητική διάθεση Υψηλά επίπεδα παραίτησης

Πονοκέφαλοι Συναισθηματική εξάντληση/
έλλειψη συναισθηματικού     

                     ελέγχου 

Αυξημένα επίπεδα 
απουσιασμού

Γαστρεντερικά προβλήματα/
έλκος

Χαμηλό «ηθικό» / αίσθηση 
ματαιότητας

Έλλειψη ενθουσιασμού για την 
εργασία

Παρατεταμένη ασθένεια/
συχνές ασθένειες/

κρυολογήματα

Έλλειψη υπομονής/
Ευερεθιστικότητα

Αυξημένη χρήση φαρμάκων

Αύξηση ή μείωση βάρους Αδυναμία αντιμετώπισης ανε-
πιθύμητων καταστάσεων

Αυξημένες οικογενειακές συ-
γκρούσεις 

Αναπνευστικά προβλήματα Στρες Υπερβολική χρήση αλκοόλ
Υπερένταση Ανία Αδυναμία συγκέντρωσης/

αδυναμία καθορισμού στόχων 
και προτεραιοτήτων

Αυξημένα επίπεδα 
χοληστερόλης

Μειωμένη αυτοπεποίθηση Ροπή σε ατυχήματα

Στεφανιαία νόσος Αποπροσωποποίηση 
ασθενών

Αυξημένα παράπονα για την 
εργασία

Διαταραχές ομιλίας Εκνευρισμός Εργασιομανία
Σεξουαλική δυσλειτουργία Αδυναμία λήψης αποφάσεων

Αισθήματα αδυναμίας 
Καχυποψία

Αισθήματα ενοχής/αποτυχίας
Κατάθλιψη

Αποξένωση
Αυξημένη ανησυχία

Υπερβολική αυτοπεποίθηση/
λήψη ασυνήθιστα υψηλών 

ρίσκων

 Αποτελμάτωση  

Συμπτώματα της Επαγγελματικής 
Εξουθένωσης

Προσαρμογή από το Don Unger, “Superintendent Burnout: Myth or Reality” (1980) 
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Δηλαδή, ανάμεσα στην ολοκληρωτική από-
κρυψη του συναισθηματικού μας κόσμου και 
στην ανεξέλεγκτη εκδήλωση των συναισθημά-
των μας, το καλύτερο είναι να πειθαρχούμε τα 
συναισθήματά μας, αλλά να μην τα εξοστρα-
κίζουμε.

Η χρυσή τομή βρίσκεται στο να αποφασίζου-
με για τα πράγματα και για τους στόχους που φι-
λοδοξούμε να πετύχουμε με γνώμονα τη λογική 
και να ριχνόμαστε στην πραγματοποίησή τους 
με όλο το απόθεμα των συναισθημάτων μας. Η 
καθαρή σκέψη και το καθαρό συναίσθημα είναι 
δύο σημαντικά στοιχεία για μια ολοκληρωμένη 
ζωή. Το πώς αισθανόμαστε επηρεάζει βαθιά το 
χαρακτήρα μας. Για τον εξευγενισμό των συναι-
σθημάτων μας είναι χρήσιμο να ακούμε καλή 
μουσική (κλασική κ.α.), να διαβάζουμε όμορφα 
βιβλία με ηρωικά κατορθώματα, φανταστικούς 
κόσμους που βοηθούν στο να αναπτύξουμε 
θάρρος και αγωνιστικότητα, ηρεμούν την ψυχή 
και μας ταξιδεύουν. Μπορούμε να γεννήσουμε 
μέσα μας ένα συναίσθημα όταν πραγματικά το 
επιδιώκουμε.

Χρειάζεται να αγωνιστούμε μέχρι εκεί που 
φτάνουν οι δυνάμεις μας, για να βγούμε από 
αυτήν την κατάσταση. Να τολμήσουμε πράγ-
ματα και ριχτούμε με αίσθημα περιπέτειας 
στους νέους στόχους που θα πρέπει να θέσου-
με, προκειμένου να αλλάξουμε την υπάρχουσα 
κατάστασή μας. Όταν ρισκάρουμε η ζωή γίνε-
ται πιο όμορφη. Για όλα αυτά, όμως, χρειάζεται 
αποφασιστικότητα, την οποία θα βρούμε μονά-
χα αν κοιτάξουμε μέσα μας. Η αγωνιστικότητα 
χρειάζεται ψυχή, χρειάζεται αφοσίωση στους 
ξεκάθαρους στόχους, που έχουμε θέσει, και με-
θοδευμένη δράση, για να τους πετύχουμε.

Επίσης, ο έλεγχος και η διαχείριση του 
χρόνου μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά. 
Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζει η σωματική 
άσκηση, η χαλάρωση που μπορεί να επιτευχθεί 
μέσα από ειδικές, ατομικές ασκήσεις, η μουσι-
κοθεραπεία κ.α.

Τελειώνοντας, θα ήταν σημαντικό να προ-
σθέσουμε ότι ο τρόπος λειτουργίας του Είναι 
μας, ο οποίος είναι πάντα ενεργητικός, είναι αυ-
τός που μας οδηγεί στην ανεξαρτησία και την 
πραγματική ελευθερία, μέσα απ’ όλα όσα κά-
νουμε (εργασία, διαπροσωπικές σχέσεις, αυτο-
γνωσία κ.α.). Κι όταν μιλάμε για ενεργητικότητα 
δεν εννοούμε την εξωτερική δραστηριότητα, την 
απασχόληση, αλλά την εσωτερική δραστηριό-
τητα, τη δημιουργική χρήση των δυνάμεων μας, 
των ικανοτήτων μας, του εσωτερικού πλούτου 
που διαθέτουμε ως ανθρώπινα πλάσματα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• «To σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης στις
μονάδες ψυχικής υγείας & ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης. Παρεμβάσεις σε Ατομικό και 
Οργανωσιακό Επίπεδο». Μονάδα Υποστήριξης και πα 
ρακολούθησης ΨΥΧΑΡΓΩΣ, Αθήνα, Δεκέμβριος 2005
• Εισαγωγή στην Πρακτική Ψυχολογία,
Δρ Ρ. Γ. Ουάιλντ, εκδ. Θυμάρι.
• Να Έχεις ή να Είσαι;, Έριχ Φρομ,
εκδ. Μπουκουμάνη.
• Φιλοσοφία στην Πράξη, Delia Steinberg Guzman,
εκδ. Νέα Ακρόπολη.
• Φιλοσοφία για τη Ζωή, Delia Steinberg Guzman,
εκδ. Νέα Ακρόπολη.
• Πρακτικές Συμβουλές για Αυτογνωσία, Delia
Steinberg Guzman, εκδ. Νέα Ακρόπολη.
• Αφήστε τον Ενθουσιασμό να σας καταλάβει χωρίς 
να σας καταβάλει, Carol Grace Anderson, M.A.,
εκδ. Κλειδάριθμος.
• www.psychosomaticmedicine.org
• www.anew.gr
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Μεταφυσική
Η μεταφυσική ως όρος πρωτοεμφανίστηκε κατά τον 10ο αιώνα από τον Ανδρόνικο Ρόδιο, μάλλον 
τυχαία. Αυτός, κατά τη διάρκεια κατάταξης των έργων του Αριστοτέλη, τοποθέτησε μετά το έργο του 
“Φυσικά” το σύγγραμμα “Πρώτη Φιλοσοφία”.

Κάπως έτσι, η “Πρώτη Φιλοσοφία” έμεινε στην ιστορία ως το έργο του Αριστοτέλη που ακολουθεί 
το σύγγραμμα “Φυσικά”, δηλαδή ως αυτό μετά τα “Φυσικά”, «Μετά τα φυσικά»: μεταφυσικά. 

Επομένως, το αντικείμενο της μεταφυσικής φιλοσοφίας είναι το ίδιο με το αντικείμενο που πραγ-
ματευόταν το έργο του Αριστοτέλη “Πρώτη Φιλοσοφία», ο οποίος τη βάφτισε έτσι, γιατί θεωρούσε ότι 
αναφορικά µε όλες τις άλλες επιστήμες κατείχε την αξιωματική προτεραιότητα. 

Ο σκοπός και ο λόγος της πρώτης φιλοσοφίας ήταν να εξετάζει τις αρχές και τα αίτια του Όντος 
από την άποψη ότι είναι το ουσιαστικά και κατ’ αλήθειαν ον: ‘’σκεπτέον δε του όντος αυτού τα αίτια 
και τας αρχάς ή όν’’.

Ασχολείται συγκεκριμένα με την έρευνα των πρώτων αρχών και αιτιών. Δηλαδή η μεταφυσική 
ερευνά την αρχή των πάντων, με θέματα που αφορούν τη Δημιουργία του Κόσμου και των Όντων. 

Έτσι, όπως ορίζει και ο Θ. Πελεγρίνης, η μεταφυσική αναφέρεται: «σε πράγματα, ορισμένως, που 
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δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά μέσω των αι-
σθήσεων. Ο όρος «μεταφυσική», που προέκυψε 
από τον τίτλο του συγγράμματος «Μετά τα φυ-
σικά», καθιερώθηκε για να δηλώνει την έρευνα 
που αφορά στον προσδιορισμό των εσχάτων 
λόγων της πραγματικότητας. 

Ενώ στο πλαίσιο των φυσικών επιστημών 
επιχειρείται να καθοριστεί η πραγματικότητα, 
όπως μπορεί να συλληφθεί εμπειρικά, η μετα-
φυσική αναφέρεται σε έναν υπερβατικό κόσμο, 
σε έναν κόσμο, συγκεκριμένα, ο οποίος υπερ-
βαίνει τα όρια της εμπειρίας και, ως εκ τούτου, 
δεν μπορεί να γίνει αντιληπτός με την παρατή-
ρηση, το πείραμα και τις μεθόδους των φυσι-
κών επιστημών.

Ζητήματα που περιλαμβάνονται στο πεδίο 
της μεταφυσικής είναι η έρευνα για την ουσία 
του κόσμου και τον καθορισμό της υφής της 
πραγματικότητας στην ολότητα της, για τον χα-
ρακτήρα των καθόλου, για τον προσδιορισμό 
του χρόνου και του χώρου, για τη φυσιογνωμία 
του προσώπου και τη σχέση μεταξύ της ψυχής 
του και του σώματος του και άλλα.».

Το έσχατο πρόβλημα που θέτει η Μεταφυσι-
κή του Αριστοτέλη είναι η απορία του ανθρώ-
που μπροστά στην πρώτη αρχή των όντων.

Στα ‘’Μετά τα Φυσικά’’ υπάρχει ένα μεγάλης 
υπαρξιακής φόρτισης χωρίο, που προσδιόρισε 
τη γνωστική περιπέτεια και τη γνωστική μοίρα 
της ανθρώπινης συνείδησης: ‘’τό πάλαι τε και 
νυν και αεί ζητούμενον και αεί απορούµενον, τι 
το όν’’. 

Μια τέτοια προοπτική βέβαια ξεκινά από την 
αρχική θέση ότι η Μεταφυσική είναι το άγνωστο 
μέρος του φυσικού χώρου, που µε την πρόοδο 
της φυσικής επιστήμης προσεγγίζεται γνωσιο-

λογικά. Προχωρώντας δηλαδή η κατάκτηση της 
Φυσικής μικραίνει η περιοχή της Μεταφυσικής, 
κατά την έννοια ότι η Μεταφυσική είναι το εκά-
στοτε άγνωστο στην ανθρώπινη συνείδηση, το 
οποίο η αριστοτελική οντολογία χαρακτηρίζει 
ωσάν το πέραν, το μετά, το επέκεινα της φύσης. 
Εκείνο δηλαδή που αποκάλεσε «αεί ζητούμενον 
και αεί απορούµενον του όντος». 

Σε πρόσφατους χρόνους ο όρος «μεταφυ-
σική» έχει επίσης χρησιμοποιηθεί με κάποια χα-
λαρότητα, αναφερόμενος σε θέματα που είναι 
πέρα από τον φυσικό κόσμο. Ένα βιβλιοπωλείο 
μεταφυσικής –για παράδειγμα– δεν είναι κάποιο 
που πουλάει βιβλία οντολογίας, αλλά κυρίως 
κάποιο που πουλάει βιβλία για πνεύματα, θέμα-
τα πίστης, τις δυνάμεις των κρυστάλλων, απο-
κρυφισμό και άλλα παραπλήσια αντικείμενα.

Φιλοσοφία
Η λέξη φιλοσοφία σημαίνει «φιλία προς τη σο-
φία» και αναφέρεται στον άνθρωπο ο οποίος 
προσπαθεί να πλησιάσει τη σοφία, τρέφει αγά-
πη προς αυτήν και συνεπώς ψάχνει, αναζητά 
και κατευθύνεται προς τη σοφία. Έτσι στην λέξη 
φιλοσοφία ενυπάρχει η έννοια της αναζήτησης 
και κατόπι ενός δρόμου, ο οποίος κάπου οδη-
γεί. Μπορεί κάποιος να αναζητά στα τυφλά, 
χωρίς να υπάρχει ένας φανερός δρόμος. Αλλά 
έτσι και αρχίσει να ανακαλύπτει ορισμένα ίχνη, 
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δημιουργείται αμέσως η έννοια του δρόμου, 
δηλαδή της συγκεκριμένης κατεύθυνσης. Χω-
ρίς την αναγκαιότητα της κατεύθυνσης ή του 
δρόμου θα υπήρχε μόνο αναζήτηση, η οποία 
δεν είναι από μόνη της αρκετή για να καλύψει 
τον όρο φιλοσοφία. Χρειάζεται και το εύρημα. 
Το εύρημα στην αρχή ενός δρόμου, σαν βήμα-
τα, οδηγίες, διδασκαλίες που έχουν μια συγκε-
κριμένη σκοπιμότητα και στόχο και μετά η άφιξη 
στο εύρημα καθευατό. Το εύρημα είναι η ΣΟΦΙΑ 
και η έννοια φιλοσοφία σαν αναζήτηση της 
σοφίας ή της αλήθειας δεν έχει νόημα χωρίς το 
εύρημα.

Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέσα 
στην ιστορία, από την αρχαιότητα έως σήμε-
ρα, κάποιοι άνθρωποι αναζητητές, οδοιπόροι, 
προσπάθησαν να αναζητήσουν και να δημι-
ουργήσουν τους δρόμους καθώς και τις δυνα-
τότητες για να φτάσουν στο εύρημα, στη Σοφία. 
Αυτούς τους ονόμασαν Φιλόσοφους.

Ο Πλάτωνας έλεγε ότι δεν αγαπάμε αυτά 
που έχουμε, αλλά αυτά που μας λείπουν. Ακρι-
βώς η αγάπη είναι που μας οδηγεί προς εκείνο 
που μας λείπει, εκείνο που μας συμπληρώνει, 
εκείνο που μας τελειοποιεί. Να αντιληφθούμε ότι 
υπάρχει Σοφία και ότι δεν την κατέχουμε και να 
ξεκινήσουμε να την αναζητούμε.

Ο όρος Φιλοσοφία αποδίδεται, σύμφωνα 
με μερικούς συγγραφείς, στον Πυθαγόρα, με-

γάλο σοφό, ο οποίος λέγεται ότι δεν επιχείρησε 
να ορίσει την φιλοσοφία, αλλά απάντησε σε μια 
παρατήρηση που του έκαναν οι μαθητές του. 
Λένε πως όσοι ήταν μαζί του και τον άκουγαν 
είχαν εντυπωσιαστεί τόσο από το βάθος των 
διδασκαλιών και τον τρόπο που αντιμετώπιζε 
τη ζωή και τα μυστήρια της, που του είπαν ότι 
θεωρούν πως είναι πολύ σοφός. Τότε εκείνος 
απάντησε πως απλά είναι ένας φίλος, ένας 
εραστής της σοφίας και δεν μπορεί να ονομά-
σει τον εαυτό του σοφό αλλά φιλόσοφο. Πλησι-
άζει τη σοφία, τρέφει έρωτα γι’ αυτήν, αλλά δεν 
την έφτασε ακόμη. Άλλες εκδοχές αποδίδουν 
την πρώτη χρήση του όρου στον Ηράκλειτο. 
Αλλά γεγονός είναι πως η πρώτη χρήση της 
έννοιας συναντάται στους Προσωκρατικούς. 
Οι Προσωκρατικοί είναι οι πρώτοι που αρχίζουν 
να αναρωτιούνται και να φιλοσοφούν.

Σύμφωνα με τη μυθική αντίληψη, ο άνθρω-
πος δεν αναρωτιέται επειδή δεν θεωρεί απλώς 
τα πράγματα, αλλά είναι μέσα στα πράγματα 
και τα πράγματα είναι μέσα στον άνθρωπο. Εκεί 
δεν γίνεται λόγος για αμφιβολία. Ο μυθικός άν-
θρωπος δεν βλέπει τα πράγματα σαν αντικείμε-
να προς ανάλυση, αλλά σαν μέρος του εαυτού 
του και της φύσης. Στη μυθική αντίληψη κυρι-
αρχεί η βίωση των καταστάσεων και δεν υπάρ-
χει χώρος για σκέψεις, που θεωρούν, αναθεω-
ρούν, αναλύουν, αμφιβάλλουν ή δημιουργούν 
προβληματισμό. 

Σαν παράδειγμα έχουμε δύο μεγάλους πο-
λιτισμούς. Εκείνον της Αρχαίας Αιγύπτου, που 
ήταν καθαρά μυητικός. Πρόκειται για έναν κό-
σμο, στον οποίο η συνείδηση οδηγείται κατευ-
θείαν προς τις ανώτερες Αλήθειες και βιώματα, 
προς την ενοποίηση. Η μυθική σκέψη έχει μεγά-
λη δόση μαγείας και δογματισμού, δεν αφήνει 
περιθώρια αμφισβήτησης. Από την άλλη έχου-
με τον πολιτισμό της Αρχαίας Ελλάδας, που 
γέννησε τη Φιλοσοφία, όπου γίνεται το αντίθε-
το, πρώτα γίνεται η θεώρηση και μετά η βίωση. 

Πριν υπήρχαν μύστες, ήρωες και σοφοί. 
Μετά υπάρχουν οι φιλόσοφοι. 

Και κάπου ενδιάμεσα συναντάμε τους Προ-
σωκρατικούς και την Προσωκρατική Φιλοσο-
φία, σαν ένα ενδιάμεσο στάδιο που επιτρέπει 
τη μετάβαση από τη μυθική σκέψη στην ορ-
θολογιστική. Με την έννοια αυτή το πάντρεμα 
των δύο εννοιών, μεταφυσική και φιλοσοφία, 
μπορούμε να το συναντήσουμε για πρώτη 
φορά και σαν πιο ξεκάθαρο μοντέλο στους 
Προσωκρατικούς και στον Πλάτωνα, ο οποίος 
συμμετείχε και ο ίδιος στην ίδια μαγικο-μυθική 
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Πυθαγόρας

γραμμή με αυτούς. Οι Προσωκρατικοί είναι οι 
πρώτοι που αρχίζουν να αναρωτιούνται και να 
φιλοσοφούν. Αυτό που έκαναν ήταν ΜΕΤΑΦΥ-
ΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Ασχολούνταν δηλαδή με το 
θέμα του Όντος και του θεού, με την ψυχή κλπ., 
αλλά όλα τα ενσωμάτωναν στη φύση. Ο Προ-
σωκρατικός προβληματισμός προσπάθησε να 
δώσει τις δογματικές θέσεις των μυστηρίων με 
φιλοσοφικό κάλυμμα. Βλέπουμε ότι οι διδασκα-
λίες τους ξεκινούν από δόγματα. Γι αυτό οι φι-
λόσοφοι αυτοί αποτελούν τον συνδετικό κρίκο 
ανάμεσα στους μυημένους και τους αμύητους. 
Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μύστες που 
ταξίδευαν στον κόσμο και έπειτα από σπουδές 
και μυήσεις που έπαιρναν στα διάφορα μυητι-

κά κέντρα της εποχής προσπαθούσαν να προ-
σαρμόσουν τις διδασκαλίες στον τρόπο σκέ-
ψης του νέου ανθρώπου που γεννιόταν εκείνη 
την εποχή. Μέσα από όλη αυτή τη θεωρία που 
ονομάζομε Mεταφυσική, αναδεικνύεται ο σκο-
πός της ανθρώπινης ζωής, που είναι η πνευμα-
τική της τελείωση και εντοπίζεται η σχέση με το 
Δημιουργό της.

Έτσι όταν μιλάμε για Μεταφυσική Φιλοσοφία 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή ξεκίνησε 
από τους Προσωκρατικούς, οι οποίοι ασχολή-
θηκαν με τη ΦΥΣΗ (ΘΕΟΣ), με την Πρώτη Αρχή, 
είτε την ονομάζουν νερό, φωτιά ή αέρα και είναι 
εκείνοι που προσπάθησαν να δώσουν φιλοσο-
φική υπόσταση στις παλαιότερες δογματικές 
διδασκαλίες. Εξετάζουν τη Φύση σαν «Φύσηγ-
μα», που κάποιος (η Θεότητα) έχει κάνει. Η έν-
νοια ΦΥΣΗ και ΣΥΜΠΑΝ είναι καθαρά Προσω-
κρατική και σ’ αυτήν τη Φιλοσοφία ενυπάρχει η 
έννοια ενός Απόλυτου θεού, μιας Πρωταρχικής 
Αιτίας. Θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε 
και ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, η οποία συνέχισε 
να ανθίζει στην Πλατωνική Ακαδημία περνώ-
ντας αργότερα στον Πρόκλο, στους Νεοπλα-
τωνικούς και στις μεταγενέστερες Εσωτερικές 
Σχολές. Μια Φιλοσοφία βιωματική, που περιέχει 
έννοιες Μυητικού και Μαγικού τύπου. Και πίσω 
από αυτήν, σαν Εσωτερικός της Κινητήρας βρι-
σκόταν, βρίσκονται και θα βρίσκονται οι σπό-
ροι των Μυστηρίων.

Η Mεταφυσική φιλοσοφία παίρνει άλλες δι-
αστάσεις, καθώς διαγράφει και καθορίζει νοη-
ματικά τη διαδικασία της απόκρυφης ζωής από 
την εστία της εκπόρευσής της μέχρι τη φυσική 
(υλική) διάσταση. Tότε αναφέρεται στις αρχές 
που καθορίζουν τη δημιουργία και τη λειτουρ-
γία του Kόσμου και συνεπώς του ανθρώπου, 
στα Aνώτερα Πνευματικά και Nοήμονα Οντα 
που κυβερνούν τα Σύμπαντα, στη σχέση του 
ανθρώπου με την εσωτερική του υπόσταση και 
με τους νοήμονες γεννήτορές του.

Και παράλληλα μπορούμε να μιλήσουμε για 
μια Εξωτερική Φιλοσοφία που αρχίζει επίσημα 
με τον Αριστοτέλη, φτάνει ως τις μέρες μας και 
είναι καθαρά ορθολογιστική.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Σημειώσεις Δυτικής Φιλοσοφίας – Νέα Ακρόπολη
•Περιοδικά ΝΑ τεύχη 103, 59, 58
•Φιλοσοφία για τη Ζωή, Delia S. Guzman, εκδ. Νέα 
Ακρόπολη
•Άρθρο ίντερνετ www.skepdic.gr/entries/Mi/
metafisiki.htm
•Η Μεταφυσική αναζήτηση ως βασικό ανθρώπινο 
δικαίωμα, άρθρο Α. Παπαδομιχελάκη Theosophy.gr

T131.indd   39 5/1/2009   2:27:04 ðì



Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 200940

Κείμενο: Delia Steinberg Guzmάn, Συνδιευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη 
Σταυρός των Παρισίων του Πανεπιστημίου της Σορβόνης σε Επιστήμες, Τέχνες και Γράμματα

Μιλώντας για την οικογένεια, ας θυμηθούμε 
τους πολλούς ορισμούς που έχουν διατυπωθεί 
γι’ αυτό «το κύτταρο της κοινωνίας» ή καλύτερα 
«το κύτταρο του Κράτους», που θα έπρεπε να 
είναι τέτοιο, στο βαθμό που πρόκειται για ένα 
μικρό πυρήνα οργανωμένο με βάση σκοπούς, 
οι οποίοι υπερβαίνουν την απλή σαρκική ζωή. 

Ωστόσο η Μάγια έχει πλέξει τα δίχτυα της κι 
έτσι θα περιοριστούμε στο να θεωρήσουμε την 
οικογένεια σαν ένα κοινωνικό κύτταρο.

Πάντα, εθεωρείτο ότι η οικογένεια είναι το 
καταλληλότερο μέσο, για να ξεφύγουμε από 
την κοινωνία: είναι μια μικρή ομάδα με αμοιβαία 
ανταλλαγή οφελών, όπου έχουν τα πρωτεία 
εκείνοι οι τόσο σεβαστοί δεσμοί αίματος. Όμως, 
είναι το αίμα ένας δεσμός με τόσο μεγάλη αξία, 
ώστε να θεωρείται ως ο μοναδικός και ο καλύ-
τερος; Μήπως η κοινότητα αίματος παράγει μια 
κοινότητα γούστων, απόψεων, αισθημάτων, 
ιδεών; Θα μας ευχαριστούσε πολύ ν’ απαντή-
σουμε ναι. Όμως, η καθημερινή εμπειρία μας 
δείχνει, εκτός από πολύ σπάνιες περιπτώσεις, 
εντελώς το αντίθετο.

Είναι η Μάγια αυτή που έχει εμφυσήσει στον 
ανθρώπινο νου το δυνατό αίσθημα της ενότη-

Ç ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ

τας αίματος, καθώς με κάποιον άλλον τρόπο 
δεν θα βρίσκονταν τα μέσα, για να παραμέ-
νουν οι άνθρωποι μαζί, να έχουν παιδιά και να 
τα ανατρέφουν για ένα λογικό χρονικό διάστη-
μα. Είναι η Μάγια αυτή που έκανε όλα τα παιδιά 
να φαίνονται όμορφα, έξυπνα και εφευρετικά 
από κάθε άποψη. Είναι η Μάγια αυτή που μας 
κάνει να προσπαθούμε να υπερασπιστούμε 
πρώτα ό,τι έχει σχέση με την οικογένεια και μετά 
ό,τι άπτεται του υπόλοιπου κόσμου.

Και η Μάγια ξέρει γιατί παίζει με την οικογέ-
νεια: γιατί, αν αυτοί οι μικροί πυρήνες φτάσουν 
στο κορυφαίο σημείο ανάπτυξής τους, ο άν-
θρωπος θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος, 
για να ζήσει μαζί με τους άλλους και να εγκαθι-
δρύσει καλές πολιτείες.

Όμως προς στιγμήν, ενώ παίζουμε σχηματί-
ζοντας οικογένειες, συνεχίζουμε να μαθαίνουμε 
πώς να ζούμε και τείνουμε να παραβλέπουμε 
πολλά παράδοξα κι αρρώστιες που πλήττουν 
το θεμελιώδες μας κοινωνικό κύτταρο.  Ωστό-
σο, για να παίξουμε καλύτερα, ας δούμε ποια εί-
ναι τα λάθη που κάνουμε και πώς μπορούμε να 
τελειοποιήσουμε τη δράση μας, έστω και στον 
κόσμο της Μάγια. 

από το βιβλίο “Παιχνίδια στον Καθρέφτη”
φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου
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Καθώς παρασυρόμαστε από την ψευδαί-
σθηση ότι όλα αγοράζονται και πουλιούνται, 
ότι όλα έχουν μια τιμή, εφαρμόζουμε αυτή την 
αντίληψη και στην οικογένεια. Έτσι, η οικογένεια 
έχει μετατραπεί σε μια από τις τόσες μορφές ιδι-
οκτησίας: οι γονείς κατέχουν τα παιδιά, ο σύζυ-
γος κατέχει τη σύζυγό του και το αντίστροφο, τα 
παιδιά «έχουν» τους γονείς τους. 

Δεν πρόκειται πια για μια φυσική «συναισθη-
ματική ιδιοκτησία», αλλά για μια κατάσταση πιο 
περίπλοκη, όταν ο κάτοχος αποβλέπει στο να 
εκπληρώσει ο κατεχόμενος όλα όσα τού αξιώ-
νει. Αν ο σύζυγος ζητήσει κάτι από τη γυναίκα 
του, τότε η γυναίκα θα του θυμίσει ότι κι αυτή 
έχει δικαίωμα να ζητάει. Αν οι γονείς ζητήσουν 
από τα παιδιά τους να κάνουν το ένα ή το άλλο 
πράγμα ή να σπουδάσουν εκείνη ή την άλλη 
επιστήμη, τότε τα παιδιά θα απαντήσουν ότι οι 
γονείς θα πρέπει να υποχωρούν μπρος στα κα-
πρίτσια τους, καθώς  αυτά «δεν τους ζήτησαν 
να γεννηθούν», «αναγκάστηκαν να έρθουν 
στον κόσμο».

Μ’ αυτόν τον τρόπο, όλοι ζητάνε, όλοι απαι-
τούν, όλοι στοχεύουν και ορίζουν την ιδιοκτησία 
τους, κανένας όμως δεν κάνει τίποτα. Λείπει η 
αληθινή συντροφικότητα, το αρχέγονο αίσθη-
μα της οικογένειας. Ο καθένας ζητάει μόνο ν’ 
αποκομίσει οφέλη. Κανένας δε θέλει να δώσει. 
Κι αν η μητέρα δίνει στο παιδί όλα όσα της επι-
τρέπει η καρδιά της, είναι γιατί η Μάγια έχει σκε-
πάσει τα μάτια της μητέρας με τα πιο λεπτά πέ-
πλα, για να συνεχιστεί η ζωή... Ας αφήσουμε να 
περάσει κάποιος χρόνος και τότε θα δούμε τα 
πέπλα να σχίζονται λίγο-λίγο, κι αυτό που ήταν 
μια αδιάσπαστη ενότητα θα αρχίζει να παρου-
σιάζει ρήγματα, καθώς θα εγείρονται οι αμοι-
βαίες αξιώσεις που αναφέραμε πριν.

Ενώ παίζουμε σχηματίζοντας οικογένειες, 
διαπιστώνουμε όλο και πιο συχνά πως υπάρ-
χουν γονείς που δεν έχουν, εκτός από το δεσμό 
αίματος, κανένα κοινό σημείο με τα παιδιά τους. 
Από καλλιεργημένους, πνευματώδεις γονείς, οι 
οποίοι χαίρουν εκτίμησης, δεν αποκλείεται κα-
θόλου να γεννηθεί ένα παιδί άξεστο που να μην 
ανταποκρίνεται στην εκπαίδευσή τους. Από γο-
νείς που τους έχει σκληρύνει ο αγώνας για την 
απόκτηση υλικών αγαθών γεννιούνται ξαφνικά 
παιδιά με ευαισθησία στην ψυχή και στο σώμα 
και με δικαιοσύνη.

Η παραδοσιακή ώρα της συγκέντρωσης 
όλων στο τραπέζι συχνά δεν είναι τίποτε άλλο 
από ένα αργό βασανιστήριο, όπου ο καθένας 
δεν ξέρει για τι πράγμα να μιλήσει, ώστε να μην 

ξύνει πληγές, κι αυτό μόνο αν υπάρχει κάποια 
παιδεία. Αντίθετα, η ώρα του φαγητού γίνεται 
είναι η ώρα του μαλώματος, του άγχους, των 
αντιπαραθέσεων, των σκληρών λόγων...και 
της κακής χώνεψης.

Είπαμε ότι, ενόσω παίζουμε σχηματίζοντας 
οικογένειες, μαθαίνουμε να ζούμε. Ακόμα δεν 
έχουμε σχηματίσει οικογένειες σε τάξη -στο στυλ 
του κράτους- αλλά κοινωνικές οικογένειες, όπου 
επικρατούν οι ανάγκες της επιβίωσης.

Eδώ, υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος: να 
χαθεί η ιεραρχική τάξη στην οικογένεια. Ούτε οι 
γονείς είναι γονείς, ούτε τα παιδιά είναι παιδιά. 
Οι μεν δεν έχουν ηθική δύναμη, για να διαπαιδα-
γωγήσουν, οι δε δεν έχουν καλά παραδείγματα, 
για να μάθουν. 

Το νερό της μάθησης δεν κυλάει πια από 
πάνω προς τα κάτω, δεν πηγαίνει από τους γο-
νείς προς τα παιδιά. Η διαπαιδαγώγηση προϋ-
ποθέτει μια γενναία δόση αυτοθυσίας, για να 
λειάνουν οι γονείς τη δική τους προσωπικότητα, 
ώστε να δίνουν πάντα μια καλή εικόνα στα παι-
διά τους.

Ποιός γονέας είναι διατεθειμένος να θυσια-
στεί μέχρι αυτό το όριο; Η μάθηση προϋποθέτει 
από την πλευρά των παιδιών μια γενναία δόση 
θαυμασμού προς τους γονείς τους. Όμως τι 
μπορεί να θαυμάσουν, όταν τους βλέπουν να 
μαλώνουν συνεχώς, να αφήνουν τα πάθη τους 
να τους κυριεύουν, να προσπαθούν ν’ αποφύ-
γουν τις ευθύνες τους;

Από εδώ, δεν είναι δύσκολο να οδηγηθούμε 
σε νέα παράδοξα όταν οι μεγαλύτεροι παίζουν 
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τους νέους, μεταμφιέζονται σαν τέτοιοι, μιλούν 
με τρόπο που δεν τους αρμόζει, και τους απα-
σχολούν πράγματα που θα έπρεπε ν’ αφορούν 
μόνο τους εφήβους. Αντίθετα, οι νέοι παίζουν 
τους ηλικιωμένους φθείροντας τα ρούχα τους, 
ώστε να φαίνονται φτωχοί και κουρελήδες, βά-
φοντας τα μαλλιά τους και παίρνοντας ναρκω-
τικά, για να ξεφύγουν από την «τρομερή ευθύνη 
που εκπροσωπεί η ζωή»... Φυσικά, μ’ αυτόν τον 
τρόπο, ούτε οι μεν ούτε οι δε εκπληρώνουν το 
ρόλο τους στην οικογένεια και στην κοινωνία 
στην οποία ζουν.

Αυτή η παντελής έλλειψη οργάνωσης, αυτή 
η οικογενειακή αναρχία, συντελούν, ώστε να 
μείνει ένα μόνο πράγμα να μοιραστούν μέσα 
στον κυτταρικό πυρήνα: η έλλειψη σεβασμού. 

Μπροστά σ’ αυτό το απογοητευτικό θέαμα 
και γνωρίζοντας τη Μάγια που ποτέ δεν κά-
νει λάθος στις ενέργειές της, αναρωτιόμαστε: 
Πραγματικά έχει χαθεί η οικογένεια ή μήπως βρι-
σκόμαστε μπροστά σε καταστάσεις που προ-
σπαθούν να μοιάσουν με οικογένειες χωρίς να 
είναι; Εμείς τείνουμε να δεχτούμε το δεύτερο εν-
δεχόμενο. Πιστεύουμε ότι δε σχηματίζονται όλες 
οι οικογένειες με κάποιο σημαντικό βαθμό φρο-
ντίδας και αφοσίωσης. Όταν ήμασταν παιδιά 
και παίζαμε τους γονείς, προετοιμάζαμε έναν 
κατάλληλο χώρο, διαλέγαμε κούκλες, εργαλεία 
κι όλα τα αναγκαία κατασκευάσματα, για να 
«οργανώσουμε ένα σπίτι». Τώρα όμως, που εί-
μαστε μεγάλοι, δεν κάνουμε το ίδιο. Έχουμε χάσει 
την ικανότητα να παίζουμε κι επιπλέον δεν κατα-
λαβαίνουμε και τους λόγους για τους οποίους 
θα έπρεπε να συμμετέχουμε στο παιχνίδι.

Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι οικογένει-
ες δημιουργούνται «από τύχη»  ή γιατί «πρέπει 
να παντρευτούμε» ενώ τα παιδιά έρχονται με τη 
σειρά τους με τον ίδιο νόμο του τυχαίου, που 
έκανε έναν άντρα και μια γυναίκα να βρεθούν 
με τέτοιο τρόπο. Τόσο τυχαίο, όπως μπορεί κά-
ποιος να πέσει τυχαία πάνω σε κάποια πέτρα 
σε μια γωνιά. Όμως, αυτή η τυχαία συνάντηση 
δεν είναι επαρκής παράγοντας, για να σχηματι-
στεί μια οικογένεια. 

Ξέρουμε ότι για να μπορέσουμε να συγκρο-
τήσουμε έναν ιδεώδη πυρήνα, πρέπει να αντιμε-
τωπίσουμε πολλές δυσκολίες, οι οποίες ξεκινούν 
από το οικονομικό και φτάνουν στο πνευματικό 
επίπεδο, από την έλλειψη των μέσων, για να 
συντηρηθεί ένα σπίτι, μέχρι το φόβο μπροστά 
σε μια ολοκληρωμένη συνύπαρξη. Όμως, όλες 
αυτές οι δυσκολίες ξεπερνιούνται, όταν έχουμε 
μια στέρεη και σίγουρη θέληση να κάνουμε οι-

κογένεια. Ακόμα κι ο πιο ταπεινός τεχνίτης φα-
ντάζεται το έργο του, πριν το δουλέψει με τα 
χέρια του. Γιατί λοιπόν να μη σχεδιάζουμε κάτι 
τόσο σημαντικό, όπως το έργο τέχνης της οι-
κογένειας;

Αν η Μάγια θέλει να διαιωνίζει και να πολ-
λαπλασιάζει τα σώματα και προστατεύει την οι-
κογένεια με αυτό το σκοπό, αυτή δεν εμποδίζει 
τις ψυχές να ενώνονται με τα σώματα. Δεν έχει 
την πρόθεση η ενότητα αίματος να εκμηδενίσει 
την άλλη φιλοσοφική ενότητα κατά την οποία η 
οικογένεια δονείται με τις ίδιες ιδέες, σέβεται τις 
προσωπικότητες όλων και συνεργάζεται αρμο-
νικά σε μια συμπληρωματική δουλειά μείζονος 
σπουδαιότητας: στη διαδικασία κατά την οποία 
το μικρό κράτος δημιουργήσει το Μεγάλο Κρά-
τος, όπου από το μικρό κύτταρο συντίθεται το 
Σώμα της Ανθρωπότητας. 

Σ’ αυτή την ειδική μορφή οικογένειας ο πατέ-
ρας εκπαιδεύει, γιατί πριν, έχει εκπαιδευτεί ο ίδιος. 
Το παιδί μαθαίνει από τον πατέρα του με τον 
ίδιο θαυμασμό με τον οποίο μπορεί να κοιτά τα 
αστέρια στον ουρανό. Ο πατέρας ξέρει από την 
πείρα του τον κατάλληλο τρόπο, για να εξηγεί 
τα πράγματα, και το παιδί έχει την υπομονή να 
επιβάλλει στη νεότητά του να τα μαθαίνει όλα τη 
στιγμή που πρέπει... Τα αδέρφια αγαπιούνται, 
γιατί μοιράζονται κάτι περισσότερο από την 
ίδια στέγη. Η γενική συνύπαρξη υλοποιείται με 
ένα δούναι και λαβείν με την ίδια χαρά και με το 
να γνωρίζουν από κοινού τι σημαίνει να είναι 
κανείς ζωντανός, να μεγαλώνει, να μπορεί να 
εκπληρώνει όλα όσα ονειρεύεται. Έτσι, κι όχι με 
άλλη μορφή, η Μάγια σχηματίζει οικογένειες με 
όλους τους ανθρώπους που παίζουν στα δί-
χτυα της.
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Λειτουργεί η συνείδησή μας με κβαντικό τρόπο;
Πηγή: www.esoterica.gr, στα πλαίσια της συνεργασίας με το περιοδικό μας

Σύμφωνα με τον Ευστράτιο Μανουσάκη, καθηγητή Φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα 
(Tallahassee), το κλειδί της συνείδησης θα μπορούσε να βρίσκεται στις κβαντικού τύπου δράσεις 
που συμβαίνουν στον εγκέφαλο, όταν κάποιος βλέπει διφορούμενες παραστάσεις, όπως τη σι-
λουέτα (χορεύτρια) που στριφογυρίζει συγχρόνως προς δύο κατευθύνσεις, το βάζο του Rubin ή 
τον κύβο του Necker. Αυτές οι οπτικές πλάνες είναι διφορούμενες, γιατί σε κάθε στιγμή μπορούν 
να γίνουν αντιληπτές με τον έναν από δύο εναλλακτικούς τρόπους. Σε καμία όμως περίπτωση, 
δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές και με τους δύο τρόπους ταυτόχρονα. Η παράσταση μοιάζει 
σα να αναστρέφεται, όταν η αντίληψή μας αλλά-
ζει από τη μία εναλλακτική ερμηνεία της εικόνας 
στην άλλη. 

Το βάζο του Rubin, ο κύβος του Necker 
και η στριφογυριστή χορεύτρια

Το βάζο του Rubin (γνωστό και ως «πρόσω-
πο του Rubin») είναι μία διάσημη οπτική πλάνη, η 
οποία επινοήθηκε περίπου το 1915 από το Δανό 
ψυχολόγο Edgar Rubin. Όταν δύο σχέδια έχουν 
κοινό σύνορο και το ένα είναι αντιληπτό ως μορ-
φή ενώ το άλλο ως φόντο, η αντίληψή μας καλεί-
ται να επιλέξει μεταξύ δύο εναλλακτικών ερμηνει-
ών. Θα δει το ένα σχήμα ως μορφή και το άλλο 
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ως φόντο, ποτέ όμως και τα δύο ταυτόχρονα 
ως μορφές. Οι εικόνες του Rubin, εκ των οποί-
ων η αναφερόμενη του βάζου είναι και η πιο 
διάσημη, έδωσαν αφορμή στους ψυχολόγους 
της μορφής (Gestalt) να επινοήσουν και άλλες 
παρόμοιες εικόνες.

Ο κύβος του Necker επινοήθηκε το 1832 
από το Σουηδό κρυσταλλογράφο Louis Albert 
Necker και αποτελεί ένα διφορούμενο γραμμικό 
σχέδιο, το οποίο απεικονίζει έναν κύβο σε ισομε-
τρική προοπτική, δηλαδή οι παράλληλες γραμ-
μές ενός κύβου απεικονίζονται ως παράλληλες 
γραμμές στην παραγόμενη εικόνα. Όταν δύο 
γραμμές διασταυρώνονται, το σχέδιο δεν δίνει 
κάποιο στοιχείο σχετικά με το ποια είναι μπρο-
στά και ποια είναι πίσω. Αυτό είναι που κάνει την 
εικόνα διφορούμενη, γιατί μπορεί να ερμηνευτεί 
με δύο εναλλακτικούς τρόπους. Όταν κάποιος 
κοιτάζει το σχέδιο, έχει την εντύπωση είτε πως ο 
κύβος είναι στραμμένος προς τη μία πλευρά και 

κάτω είτε προς την άλλη πλευρά και πάνω. Η 
επίδραση αυτή στην αντίληψη είναι ενδιαφέρου-
σα, γιατί κάθε τμήμα της εικόνας είναι από μόνο 
του διφορούμενο, αλλά το ανθρώπινο οπτικό 
αντιληπτικό σύστημα επιλέγει μία ερμηνεία για 
κάθε τμήμα, ώστε η συνολική ερμηνεία να είναι 
σύμφωνη με τις επί μέρους ερμηνείες. 

Η στριφογυριστή χορεύτρια είναι μία φιγού-
ρα που η κίνησή της μπορεί να ερμηνευτεί με 
δύο εναλλακτικούς τρόπους: είτε θεωρώντας 
ότι γυρίζει με τη φορά των δεικτών του ρολο-
γιού είτε αντίστροφα. Οπτικές πλάνες σαν αυτή 
της χορεύτριας είναι πολύ χρήσιμες για την 
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αντιλαμ-
βανόμαστε αυτά που βλέπουμε. Το οπτικό μας 
σύστημα, προκειμένου να ερμηνεύσει μια πα-
ράσταση, δεν ανασυνθέτει τα οπτικά ερεθίσμα-
τα ως ακριβές αντίγραφο αυτού που βλέπουμε 
αλλά κάνει κάποιες συγκεκριμένες υποθέσεις με 
τις οποίες «γεμίζει τα αντιληπτικά του κενά» και 
τελικά επιλέγει από αυτές την τελική μορφή με 
την οποία αντιλαμβανόμαστε την παράσταση. 
Στην περίπτωση της χορεύτριας, υπάρχουν δύο 
εναλλακτικές υποθέσεις από τις οποίες ο εγκέ-
φαλός μας επιλέγει τη μία, για να ερμηνεύσει τη 
φορά της κίνησής της.

Η κβαντική συνείδηση
Ο Ευστράτιος Μανουσάκης βασίζει το μο-

ντέλο του για τη συνείδηση στην υπόθεση ότι 
η συνειδητή ενημερότητα δημιουργείται εκ νέου 
κάθε φορά που αναστρέφεται η ερμηνεία μίας 
διφορούμενης παράστασης. Πιστεύει ότι η δυ-
νατότητα της αναστροφής της εικόνας είναι 
συγγενής με την κβαντική εναπόθεση, σύμφω-
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Λειτουργεί η συνείδησή μας με κβαντικό τρόπο; 

Η στριφογυριστή χορεύτρια

Νευρώνες

να με την οποία δύο πιθανές ερμηνείες υπάρ-
χουν ταυτοχρόνως σε μία δυναμική κατάσταση, 
που λειτουργεί ως κβαντικό κύμα. Κάθε φορά 
που επιχειρείται θέαση της εικόνας, το κύμα κα-
ταρρέει και η αντίληψη επιλέγει μία εκ των δύο 
ερμηνειών. Το τι συμβαίνει την ώρα της ανα-
στροφής στον εγκέφαλο υποδηλώνει κάποιον 
συσχετισμό μεταξύ της συνείδησης και των 
νευρωνικών λειτουργιών, που θα μπορούσε να 
μας εφοδιάσει με σημαντικά στοιχεία, χρήσιμα 
στην έρευνα για την ανθρώπινη αντίληψη και τη 
συνείδηση.

Ο Μανουσάκης αντιπαρέβαλλε τα δεδομέ-
να από μελέτες στις οποίες μετρήθηκε η εγκε-
φαλική δραστηριότητα των συμμετεχόντων με 

τη χρήση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και 
εγκεφαλοαπεικονιστικών τεχνικών την ώρα που 
έβλεπαν διφορούμενες εικόνες. Η δραστηριότη-
τα των νευρώνων μετρήθηκε σε τρεις περιπτώ-
σεις: λίγο πριν αντιστρέψουν την εικόνα, την 
ώρα που γινόταν η αντιστροφή και ακριβώς 
μετά. Μέσω αυτών των στοιχείων, συνάχθηκε 
ένα μοντέλο πυροδότησης των εγκεφαλικών 
νευρώνων, που πιστεύει ότι είναι χαρακτηριστι-
κό των κβαντικών επιδράσεων στις οποίες υπό-
κειται η συνείδηση.

Σε αντίθεση με άλλες θεωρίες κβαντικής συ-
νείδησης, όπως αυτή του Stuart Hameroff και 
του Roger Penrose, η συγκεκριμένη θέση επιδέ-
χεται έλεγχο. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από 
μελέτες κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες ήταν 
κάτω από την επίδραση LSD, γεγονός που μειώ-
νει το ρυθμό της πυροδότηση των νευρώνων, ο 
Μανουσάκης προέβλεψε με ακρίβεια τη συχνό-
τητα με την οποία τα υποκείμενα μπορούσαν 
να αναστρέψουν τις εικόνες. Αρκετοί ερευνητές 
που κρατούσαν μία κριτική στάση απέναντι σε 
προηγούμενα εγχειρήματα για τη χρήση της 
κβαντικής φυσικής στην ερμηνεία της συνείδη-
σης, θεωρούν ότι το μοντέλο που προτείνει ο 
Μανουσάκης είναι εύλογο.
ESOTERICA.gr, Σύνθεση/ Μετάφραση/Απόδοση/
Σχολιασμός από: 
• http://scienceblogs.com/neurophilosophy/2007/
10/is_the_spinning_dancer_the_key.php#c616571
• http://scienceblogs.com/neurophilosophy/2007/
10/the_left_brain_right_brain_myt.php
• http://scienceblogs.com/principles/2007/10/
quantum_consciousness_and_the.php
• http://www.arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/0709/
0709.4516v1.pdf
• http://en.wikipedia.org/wiki/Rubin_vase
• http://en.wikipedia.org/wiki/Necker_cube 
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βιβλίων
παρουσίαση

ΜΑΝΤΑΛΑ
Κ.ΓΚ. ΓΙΟΥΝΓΚ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ
Πρόκειται για ένα έργο μεγάλου φιλοσοφικού 
βάθους και επιστημονικού ύψους που δίνει μια 
ιδιαίτερη διάσταση στο παγκόσμιο σύμβολο 
του Μαντάλα. Μέσα από κλινικές περιπτώσεις ο 
κορυφαίος ψυχίατρος C.G. Jung συσχετίζει διά-
φορα Μαντάλα με τον αλχημικό συμβολισμό, 
με σκοπό να σκιαγραφήσει με περισσότερη 
λεπτομέρεια τη σύνθετη φύση της ανθρώπινης 
ψυχής. 

ΑΙΩΝΙΑ ΝΕΟΤΗΤΑ
ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΤΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΖΩΗ
Το ενδιαφέρον αυτό βιβλίο περιλαμβάνει συμ-
βουλές και τεχνικές που μπορούν να μας βοη-
θήσουν να αλλάξουμε τρόπο ζωής και να βελ-
τιώσουμε την υγεία μας. Έτσι θα αποκτήσουμε 
μεγαλύτερη ζωντάνια, θα αναζωογονήσουμε 
το πνεύμα μας και θα διατηρήσουμε τη νεότητά 
μας. 
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ΣΤΑ ΑΔΥΤΑ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ
ΖΑΚ ΛΑΚΑΡΡΙΕΡ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ
Από πού ερχόμαστε; Ποιοι είμαστε; Πού πηγαίνουμε; Στα 
ερωτήματα αυτά που οι άνθρωποι έθεσαν από νωρίς, 
πολύ πριν την επινόηση των τεχνών και της γραφής, οι μύ-
θοι έδωσαν ενίοτε απαντήσεις απρόσμενες ή παράξενες,  
που όμως αποτέλεσαν για αιώνες το αμετακίνητο πιστεύω 
των αρχαίων λαών. 

Οι μύθοι αυτοί περιγράφουν την απαρχή και το τέλος 
του κόσμου. Χαράζουν ή σκιαγραφούν τους πολυποίκι-
λους και δύσβατους δρόμους  που οδηγούν στην αθα-
νασία. Παράλληλα ρίχνουν φως  στο γιατί και στο πώς 
των πραγμάτων του κόσμου: στην τιθάσευση των ζώων, 
στην προέλευση των δημητριακών, στην ανακάλυψη της 
φωτιάς, της μουσικής και της ποίησης. 

Ο Ζακ Λακαριέρ μας εισάγει σε αυτό το πανόραμα από 
εικόνες ιδρυτικές της κοσμοθεωρίας και της παιδείας μας, 
σε μιαν αυθεντική προσέγγιση της ανθρώπινης περιπέτει-
ας μέσα από τους μύθους της, από τη Σουμερία ως τη 
Σκανδιναβία και από την Ινδία ως την Ιρλανδία.

ΤΟΠΟΙ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗΣ
ΜΑΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Οι Εκδόσεις Πύρινος Κόσμος μας ταξιδεύουν στην Ελλάδα 
αλλά και τον κόσμο ολόκληρο, για να μας παρουσιάσουν 
τόπους δύναμης και μυστηρίου. Μέσα από μια ολοκληρω-
μένη έρευνα, ο συγγραφέας πραγματεύεται και αποκρυπτο-
γραφεί αρχαία οικοδομήματα, παράδοξα αντικείμενα, αινιγ-
ματικούς τόπους και ενεργειακά σημεία. Ένα εξαιρετικό βιβλίο, 
που συνδυάζει την επιστήμη με το μυστήριο και απευθύνεται 
σε όσους αγαπούν την αναζήτηση και την περιπέτεια. 

ΟΙ ΣΦΑΙΡΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
GARETH NIGHT
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ
Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζεται ο καββαλιστικός συμβολι-
σμός, ο οποίος περιλαμβάνει πληθώρα μαγικών εικόνων, μυ-
θολογικών μορφών και άλλων συμβολικών στοιχείων. Τόσο 
η γνώση όσο και η ανάλυσή τους οδηγούν τον αναγνώστη 
σε μια βαθύτερη κατανόηση της ανθρώπινης ύπαρξης και σε 
μια υπέρβαση της ψυχής και του νου.
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Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
ΖΟΖΕ ΦΡΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Μια επική συναρπαστική τριλογία που μας ταξιδεύει στη μυστηριώδη Κίνα. Εκεί, στο Δρόμο του Με-
ταξιού, μαίνεται ένας αδίστακτος πόλεμος, καθώς έμποροι και τυχοδιώκτες αγωνίζονται να αποσπά-
σουν από τους Κινέζους το μυστικό της κατασκευής του μεταξιού.

ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ
ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΑΤΖΕΜΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

Μέσα από αυτό το θαυμάσιο βιβλίο οι Εκδόσεις Ηράκλειτος 
μας μυούν στα μυστικά της διατροφής, της χαλάρωσης και 
της γιόγκα. Οι τεχνικές που περιγράφονται είναι εξαιρετικά 
κατατοπιστικές και πλαισιώνονται από το κατάλληλο 

ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΛΑΖΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ
Ρίχνοντας μια κριτική ματιά στα ήθη και τα έθιμα της σύγχρο-
νης Ελλάδας, θα διαπιστώσουμε ότι τα περισσότερα από 
αυτά είναι στην πραγματικότητα αρχαία, και  επιβιώνουν εδώ 
κι εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια. Η χριστιανική θρησκεία, αν 
και προσπάθησε να τα εξαφανίσει, αναγνώρισε τελικά τη δύ-
ναμή τους και τα ενσωμάτωσε στην παράδοσή της. Αυτά τα 
παγανιστικά έθιμα αποτελούν όχι μόνο μια εθνική κληρονο-
μιά, αλλά και μια μαγική σύνδεση με το παρελθόν μας… 
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σπόροι... σοφίας

για τον άνθρωπο:
Υπάρχουν μόνο δυο πράγματα 
που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος 
και όχι τα ζώα: να γελάσει και να 
προσευχηθεί. Όταν χάνονται αυτές 
οι δυο ικανότητες, του χιούμορ και 
της θρησκευτικότητας, τότε ο άν-
θρωπος γίνεται κτήνος.

για τον κόσμο:
Αυτά που ονομάζουμε «παρελθόν», «παρόν» και «μέλλον» 
δεν υπάρχουν σαν χωριστές ενότητες αλλά σαν μέρη του ίδιου 
πράγματος. Ούτε σαν πραγματικά μέρη αλλά φαινομενικά, σε 
σχέση με το σημείο από το οποίο παρατηρούνται.

Ο καλύτερος τρόπος για να προλάβεις το παρελθόν είναι να ζήσεις 
σωστά στο παρόν.

για την κοινωνία:
Η αλήθεια δεν είναι έργο των ανθρώπων. Αυτοί μπορούν μόνο να 
την ανακαλύψουν.

Τα πράγματα είναι αληθινά ή όχι, ανεξάρτητα από την πληροφορία 
που που παίρνει κανείς γι’ αυτά και από την ερμηνεία που τους 
δίνεται.

J. A. Livraga

T131.indd   49 5/1/2009   2:27:15 ðì



Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 200950

Η σελίδα της υγείας

ΟΙ ΑΟΡΑΤΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Κείμενο: Μαρία Κοντογιάννη

«Δεν υπάρχουν ασθένειες αλλά ασθενείς», έλεγε ο 
Ιπποκράτης, δείχνοντάς μας τη σχέση των φυσικών συ-
μπτωμάτων με τα ψυχολογικά και νοητικά χαρακτηριστι-
κά ενός ανθρώπου.

Κάθε ασθένεια έχει μία ιδιαίτερη «νοημοσύνη» που 
αγωνίζεται ενάντια στο θεραπευτή ή τον ίδιο τον ασθε-
νή, ο οποίος προσπαθεί να αποκαταστήσει τη χαμένη 
ισορροπία. Αυτός είναι και ο λόγος που στην ίδια ασθέ-
νεια δεν εμφανίζουν όλοι  οι ασθενείς τα ίδια συμπτώ-
ματα ούτε ανταποκρίνονται με τον ίδιο τρόπο στα ίδια 
φάρμακα.

Όλες οι ασθένειες (εκτός από αυτές που οφείλονται 
σε καθαρά μηχανικά αίτια) έχουν μία «αόρατη» προέ-
λευση, μία αιτία δηλαδή που σχετίζεται με τα πιο λεπτά 
επίπεδα της ύπαρξης. «Σκέφτομαι» σημαίνει δρω στο 
επίπεδο της σκέψης ενώ «νιώθω» σημαίνει δρω στο επί-
πεδο των συναισθημάτων. Αν η σκέψη ή το συναίσθη-
μα είναι αρκετά έντονα, μπορούν να προκαλέσουν ένα 

αποτέλεσμα στο φυσικό επίπεδο.
Ποια είναι όμως τα «αόρατα» αίτια των ασθενειών;

Εδώ, μπορούμε να κάνουμε έναν ατελείωτο κατάλογο αρ-
νητικών συνηθειών, συναισθηματικών αντιδράσεων και φαύλων 

τρόπων σκέψης.

1. Η φαντασιοπληξία είναι η αιτία πολλών παθήσεων. Για πα-
ράδειγμα, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που έχουν σοβαρό 

πρόβλημα υγείας και θεωρούν ότι «είναι καλά» και άλλοι 
που είναι απόλυτα υγιείς και συνεχώς ταλαιπωρούνται 

από διάφορες φανταστικές ασθένειες. Επίσης, οι έμμονες ιδέες που στοιχειώνουν συχνά το νου και 
μπλοκάρουν την υγιή φαντασία, είναι μία βασική αιτία ασθένειας.

2. Η έλλειψη προσοχής στον εαυτό μας και σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας είναι επίσης μία από τις 
αιτίες αρκετών ασθενειών. Ο πόνος σαν σύμπτωμα είναι ένα καμπανάκι κινδύνου για κάτι που δεν 
προσέξαμε, ενώ αρκετοί άνθρωποι αρρωσταίνουν, για να τραβήξουν την προσοχή των άλλων. Δεν 
εννοούμε σαν έλλειψη προσοχής μόνο το να μην προσέχουμε τι τρώμε ή να μην ξεκουραζόμαστε, 
αλλά κυρίως μιλάμε για την έλλειψη συνειδητοποίησης αυτών που κάνουμε λειτουργώντας μηχανικά, 
με έλλειψη εμβάθυνσης στα πράγματα.

3. Η έλλειψη αγάπης, ενδιαφέροντος και σύνδεσης με τον εαυτό μας, με τους ανθρώπους αλλά 
και με αυτά που κάνουμε είναι επίσης μία συχνή αιτία που μας αρρωσταίνει. Αν μελετήσουμε την 
ψυχοσύνθεση αρκετών ατόμων που έχουν μία τάση να αρρωσταίνουν συχνά, ή να βρίσκονται σε 
κατάσταση αδυναμίας, θα δούμε ότι πολλές φορές είναι άτομα που έχουν την τάση να είναι αρνητικά 
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Η σελίδα της υγείας

με τον εαυτό τους, με τους άλλους αλλά και με 
ο,τιδήποτε τους συμβαίνει, άσχετα αν αντικειμε-
νικά είναι καλό ή κακό.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ψυχο-
λογίας, κάθε συναίσθημα ή σκέψη μπορεί να 
προκαλέσει φυσικές αλλαγές στο σώμα.

Αντίθετα, η επίδραση της θετικής φαντασίας 
μπορεί να εξουδετερώσει οποιαδήποτε βλαβερή 
δύναμη στον οργανισμό, κι εδώ ανήκουν όλες 
οι περιπτώσεις ανίατων ασθενειών που θερα-
πεύονται με τη δύναμη της πίστης.

Όπως όλες οι μορφές 
ενέργειας, έτσι και η ασθένεια 
υπακούει στο νόμο της αιτίας και του αποτελέ-
σματος. Γι’ αυτό η  μορφή κάθε ασθένειας από 
την οποία πάσχουμε, μπορεί να μας οδηγήσει 
στην ανακάλυψη του σφάλματος που αποτελεί 
την αιτία της.

Η υπερηφάνεια, για παράδειγμα, σύμφωνα 
με τον Edward Bach, (καρπός της υπεροψί-
ας και της δυσκαμψίας της σκέψης) προκαλεί 
ασθένειες που συνοδεύονται από δυσκαμψία 
και ακαμψία στο σώμα. Ο πόνος είναι συνέπεια 
της βιαιότητας και ο ασθενής μαθαίνει μέσα από 
τον πόνο να μην προκαλεί πόνο στους άλλους, 
σωματικό ή ψυχικό. Ασθένειες της εσωστρέφει-
ας, όπως η νεύρωση, η νευρασθένεια κ.ά. που 
μας στερούν τη χαρά της ζωής, προέρχονται 
από την υπερβολική αγάπη στον εαυτό μας.

Η αστάθεια στο συναισθηματικό κόσμο 
οδηγεί σε διαταραχές στο σώμα που έχουν 
σχέση με την κίνηση και την προσαρμοστικότη-
τα. Συνέπεια της πλεονεξίας και της μανίας για 
εξουσία είναι οι ασθένειες που κάνουν τον πά-
σχοντα δούλο του σώματός του. Η ασθένεια, 
σ’ αυτή την περίπτωση, του μαθαίνει να βάζει 
φραγμό στις προθέσεις του.

Έτσι, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι 
ο καθένας μας  επιλέγει (συνειδητά ή ασυνεί-
δητα) τις καταστάσεις που τον οδηγούν στην 
ασθένεια ή την υγεία αντίστοιχα.

Η ασθένεια μπορεί κατά συνέπεια να απο-
φευχθεί και να θεραπευτεί, όταν ανακαλύπτουμε 
τα ελαττώματα μας και τα  διορθώνουμε καλλι-
εργώντας εκείνες τις αρετές που τα καταργούν.

Μπορεί λοιπόν ο καθένας μας να είναι θε-
ραπευτής του εαυτού του;

Ο  καθένας μας έχει την ευθύνη της υγείας 
του, τόσο στο να τη διατηρήσει όσο και στο να 
αποκαταστήσει κάθε δυσαρμονία που τυχόν 
θα εμφανιστεί.

Η πρόληψη της υγείας μας μάς επιτρέπει να 
συνεχίζουμε να ζούμε με δύναμη και ενέργεια 
όντας λειτουργικοί και αποτελεσματικοί σε ό,τι 
κάνουμε. Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να κάνου-
με κατά τακτά χρονικά διαστήματα ένα ιατρικό 
«τσεκ-απ», για να έχουμε έναν έλεγχο πάνω στη 
φυσική μας υγεία.

Όσον αφορά τη διατήρηση της ψυχολογι-
κής και νοητικής μας υγείας, το «τσεκ-απ» πε-
ριλαμβάνει μία καθημερινή αυτοπαρατήρηση 
και ενδοσκόπηση, για να ξέρουμε αν κάναμε 
ό,τι έπρεπε να κάνουμε και για να ξεριζώσουμε 
ο,τιδήποτε αρνητικό (σκέψη, συναίσθημα) στην 
έναρξή του, πριν εγκατασταθεί μόνιμα.

Πολλές φορές, ζούμε γι’ αρκετό καιρό σε 
καταστάσεις αυξημένης νευρικής έντασης, ή 
οποία συσσωρεύεται και προκαλεί μπλοκαρί-
σματα στη ροή της ενέργειας στα διάφορα σώ-
ματά μας.

Συχνά, γινόμαστε επιθετικοί με τον εαυτό 
μας, κάτι που καταργεί τις άμυνές μας και μας 
κάνει ευάλωτους στις ασθένειες. Και καθώς δεν 
βάζουμε την απαιτούμενη συνείδηση στα πράγ-
ματα δεν αντιλαμβανόμαστε πότε η άμυνά μας 
πέφτει. Οι εξωτερικές επιθέσεις αποσταθεροποι-
ούν τα άτομα που έχουν ήδη τάση αποσταθε-
ροποίησης. Μία καλή ένδειξη γι’ αυτό είναι ότι 
οι αλλεργίες και τα μικρόβια δεν προσβάλλουν 
όλο τον κόσμο.

Τι σημαίνει όμως να βάλουμε συνείδηση στα 
πράγματα και τι μέσα χρειαζόμαστε, για να κά-
νουμε μία σωστή παρατήρηση του εαυτού μας 
έτσι, ώστε να διατηρηθούμε υγιείς;

Το σημαντικότερο μέρος της θεραπείας επι-
τυγχάνεται, όταν συνειδητοποιούμε ακριβώς τι 
μας συμβαίνει και αποφασίζουμε να κάνουμε 
κάτι γι’ αυτό αναλαμβάνοντας την ευθύνη του 
εαυτού μας. Η καλύτερη μέθοδος αυτοθερα-
πείας περικλείεται στη διαχρονική φιλοσοφική 
φράση: «Άνθρωπε, γνώθι σ’ αυτόν».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
• Θεράπευσε τον εαυτό σου με τα Ανθοϊάματα του 

Μπαχ, εκδόσεις « Ψύχαλου».
• Αυτοθεραπεία: Ρόμπερτ Νάτζεμυ, 
εκδόσεις «Αρμονική Ζωή».
• Σε φόρμα Ψυχή και σώμα, έκδοση περιοδικού 

Αρμονία.
• Σοβιετική Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια, εκδόσεις «Κ. Καπό-

πουλος» Τόμος 4.
• Υγεία - Οδηγός Υγιεινής, εκδόσεις «Δομική», 
Τόμος 10.
• Εσωτερική Θεραπευτική,  Αλίκη Μπέιλη, τόμος 1ος 

και 2ος, εκδόσεις «LUCIS PRESS LIMITED»
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Η σελίδα του

Bodhidharma

Κείμενο: Κυριάκος Ψύλλος

ÏÉ ÔÅ×ÍÉÊÅÓ ÔÙÍ ÓÁÏ ËÉÍ
Πριν αναπτύξει κανείς τις τεχνικές μάχης της 

τέχνης των Σάο Λιν, πρέπει να γνωρίσει και να 
αναπτύξει πρώτα τα πέντε στυλ του Σάο Λιν 
Κουνγκ Φου. Τα πέντε αυτά στυλ παραδόθη-
καν από το Ντα Μο (Μποντιντάρμα), έναν Ινδό 
μοναχό Βουδιστή που ανήκε στην κάστα των 
Ξατρίγια (πολεμιστών) και έζησε το 506-556 μ.Χ. 
Όταν ο Ντα Μο έφτασε στο μοναστήρι Σάο Λιν 
και δίδαξε τους βουδιστές μαθητές του, παρα-
τήρησε ότι ήταν αδύναμοι και αποκοιμιόντου-
σαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, καθώς 
και κατά τη διάρκεια των μακρών περιόδων δι-
αλογισμού. Έτσι έδωσε κάποιες ασκήσεις ψυχο-
σωματικής προπόνησης ενεργητικού και παθη-
τικού χαρακτήρα, που δεν θα βελτίωναν μόνο 
τη σωματική αδυναμία των μοναχών, αλλά θα 
τους έφερναν και πιο κοντά στην ένωση με την 
ψυχή τους.

Οι ασκήσεις αυτές ονομάστηκαν «οι 18 κινή-
σεις του Λο Χαν» ή «οι 18 κινήσεις Αρχάτ» και 
έχουν χωριστεί σε δυο ομάδες, αυτή του Chung 
Ching ή «εναλλακτικού μυός» και αυτή του His 
Ching ή «πλύσης του μυελού των οστών», οι 
οποίες έπρεπε να εκτελούνται κάθε πρωί. Ο Ντα 
Μο έδωσε αυτές τις ασκήσεις για λόγους υγεί-
ας, αργότερα όμως αποτέλεσαν τη βάση για 
την τέχνη των Σάο Λιν. Έτσι έχουμε τις πρώτες 
αναφορές για μια πολεμική τέχνη που ονομά-
στηκε «Πολεμική Τέχνη των 18 Μοναχών». Μετά 
το θάνατο του Ντα Μο οι μαθητές του σκορπί-
στηκαν και η τέχνη είχε σχεδόν χαθεί, μέχρι που 
ένας πλούσιος νεαρός, ονόματι Τζουέ Γυάν, 
άρχισε να ενδιαφέρεται για τις πολεμικές τέχνες. 
Ο Τζουέ Γυάν αναθεωρεί τις 18 κινήσεις του Ντα 
Μο και φτιάχνει 72 στυλ, ενώ στη συνέχεια μετα-
δίδει την τέχνη των Σάο Λιν σε όλη την Κίνα. 

Ταξιδεύοντας προς αναζήτηση νέων μεθό-
δων, ο Τζουέ Γυάν αναφέρεται ότι συνάντησε 

στην πόλη Λαντζόου του Κανσού, κάποιον εξη-
ντάχρονο γυρολόγο, ο οποίος είχε δεχτεί την 
επίθεση ενός μεγαλόσωμου ληστή. Όταν αυτός 
προσπάθησε να τον κλωτσήσει, ο γέροντας 
άγγιξε το πόδι του με τα δυο δάκτυλα του δεξιού 
χεριού. Ο Ληστής έπεσε αναίσθητος. Έκπληκτος 
ο Τζουέ Γυάν θέλησε να γνωρίσει το γέροντα 
του οποίου το όνομα ήταν Τσενγκ. Ο γέροντας 
υποστήριξε ότι δεν κατέχει κάποια μεγάλη γνώ-
ση της πολεμικής τέχνης, αλλά συστήνει τον 
Τζουέ Γυάν στον Μπάι Γυ Φανγκ, αξεπέραστο 
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στις πολεμικές τέχνες στην περιοχή του Σανσί, 
του Χονάν και του Χοπέι. Οι τρεις τους επιστρέ-
φουν στο μοναστήρι Σαο Λιν και ενοποιούν τις 
18 κινήσεις του Ντα Μο και τις 72 του Τζουέ Γυάν 
σε 170 κινήσεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση 
του σημερινού Σάο Λιν Κουνγκ Φου.

Οι 170 κινήσεις χωρίστηκαν και συγχωνεύτη-
καν στα πέντε στυλ, του Δράκοντα, της Τίγρη, 
του Φιδιού, της Λεοπάρδαλης και του Γερανού. 
Κάθε στυλ επιδιώκει να προπονήσει διαφορετι-
κό σημείο, αφού ο Μπάι Γυ-Φανγκ δίδασκε ότι ο 
άνθρωπος αποτελείται από πέντε ουσίες: πνεύ-
μα, οστά, τσι, δύναμη και τένοντες. Έτσι τα στυλ 
αναπτύσσουν αντίστοιχα: ο Δράκος το πνεύ-
μα, η Τίγρης τα οστά, το Φίδι το τσι, η Λεοπάρ-
δαλη τη δύναμη και ο Γερανός τους τένοντες, 
ενώ πρέπει όλα μαζί να ενοποιηθούν και να 
λειτουργούν ως μια ενιαία μονάδα. Τα πρώτα 
τρία στυλ αποτελούν το Θησαυρό του Σάο Λιν 
Κουνγκ Φου.

Σήμερα υπάρχουν πολύ περισσότερα στυλ, 
όπως είναι το «αλογάκι της παναγίας – prayer 
mantis» του «πίθηκου – monkey style» κλπ, όταν 
οι μοναχοί παρατηρώντας τα ζώα και πως 
αυτά αμύνονται ενάντια στους αντιπάλους 
τους, προσάρμοσαν αυτές τις τεχνικές δημι-
ουργώντας τα διάφορα στυλ μάχης. Αυτό που 
παραμένει όμως ίδιο είναι η ουσία των ασκήσε-
ων. Όσο περίπλοκη κι αν είναι μια τεχνική μά-
χης, αυτό που την ξεχωρίζει είναι η δύναμη με 
την οποία μπορεί να εφαρμοστεί.

Πέρα από την εξωτερική (σκληρή) δύναμη, 
που πρέπει να αναπτύξει κανείς κατά την προ-
πόνησή του, σημαντικότερη είναι η εσωτερική 
(μαλακή) δύναμη ή αλλιώς το εξωτερικό και 
εσωτερικό γκονγκ. 

Το εξωτερικό γκονγκ, που αναφέρεται συνή-
θως στη μεγάλη καταστροφική ισχύ, μπορεί να 
προπονηθεί με τις ασκήσεις που ονομάζονται 
«Σιδερένια Γροθιά» και «Σιδερένια Παλάμη» που 
αποκτά κανείς δύναμη μέσα από σκληρή και 
επίπονη διαδικασία όπως το χτύπημα αμμοσά-
κων ή το βύθισμα της παλάμης σε σβόλους επί 
επτά χρόνια. Επίσης γνωστές ασκήσεις είναι το 
τρέξιμο μέσα από λαβύρινθους ή πυκνά δάση 
για την ανάπτυξη της ελαστικότητας και της ευ-
λυγισίας, μια τεχνική που αναφέρεται ως «Τρέξι-
μο μέσα στο Δάσος». 

Το εσωτερικό γκόνγκ που αφορά τις εσωτε-
ρικές ή μαλακές τέχνες, αναπτύσσεται πιο ήπια 
αλλά όχι πιο εύκολα, μέσα από ασκήσεις ελέγ-
χου του τσι (εσωτερικής ενέργειας) και ανάπτυ-
ξης του σεν (νου). Τέτοιες ασκήσεις αναφέρο-

νται ως «Ζεν του ενός δακτύλου», «Το νύχι της 
Τίγρης» και η τεχνική «Των τριάντα γροθιών».  

Η ψευδαίσθηση που επικρατεί σήμερα εί-
ναι, ότι όποιος κατέχει μια μαύρη ζώνη σ’ ένα 
σύστημα πολεμικών τεχνών, μπορεί να είναι 
αήττητος στη μάχη. Όταν ένα μικρό παιδί είναι 
κάτοχος μιας μαύρης ζώνης, έστω κι αν από 
τεχνικής άποψης μπορεί να είναι εκπαιδευμένο, 
θα είναι δύσκολο έως αδύνατο να τα βάλει με 
έναν ενήλικα, που πιθανό να έχει μια πολεμική 
νοοτροπία, αλλά παρόλαυτα δεν είναι εκπαι-
δευμένος στις πολεμικές τέχνες. Πιθανό να πε-
τύχει περισσότερα χτυπήματα, αλλά αυτό που 
του λείπει είναι η δύναμη. Ένα παρόμοιο παρά-
δειγμα αποτελεί η διαφορά ενός δασκάλου πο-
λεμικών τεχνών, που προπονείται συστηματικά 
με ασκήσεις αυτής της φύσης, κι ενός ανθρώ-
που που δεν ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες. 
Η μάχη είναι μια εσωτερική κατάσταση που κα-
τακτά κανείς με την εσωτερική εργασία και όχι με 
τη μακροχρόνια σωματική προπόνηση ή με την 
απόκτηση μερικών μαύρων ζωνών.

Βιβλιογραφία
• Ο Εσωτερικός Δρόμος Των Πολεμικών Τεχνών, 
Michel Echenique, Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη, Αθήνα 
2008
• Η Τέχνη του Σάο Λιν Κουνγκ Φου, Ουόνγκ Κιού Κιτ, 
Εκδόσεις Πύρινος Κόσμος, Αθήνα 1998
• Κουνγκ Φου Τα Μυστικά της Πολεμικής Τέχνης του 
Ναού Σαολίν, Ρομπερτ Σμιθ, Εκδόσεις Πύρινος
Κόσμος, Αθήνα 1990
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Επόμενο τεύχος

• αρχαιολογικά αντίγραφα

μνήμες από χαμένους πολιτισμούς ζωντανεύουν μέσα 
από αντικείμενα - σπόρους της παγκόσμιας πολιτιστικής  
κληρονομιάς

• είδη 
   γραφείου
• διακοσμητικά 
   τοίχου
• ενθύμια 
   γάμου -
   βάπτισης
• κοσμήματα
• ημερολόγια
• σημειωματάρια
• ξύλινα 
   διακοσμητικά κουτιά
• καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις 
   σε παλαιωμένα ξύλα

το καλλιτεχνικό εργαστήρι Απελλής δημιουργεί με 
αφοσίωση στην τέχνη, ως έκφραση της σοφίας 
που γίνεται ομορφιά.

Τα κομμάτια διατίθενται σε χονδρική και λιανική 
πώληση.
Έδρα: Αγ. Μελετίου 29, Αθήνα.
Πληροφορίες - Παραγγελίες στο τηλέφωνο:
Αθήνα: 2108231301

καλλιτεχνικό εργαστήρι Απελλής

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ;
Στις παραδόσεις όλων των λαών, από την πιο 
μακρινή αρχαιότητα, συναντάμε αναφορές σε  
φαντάσματα, γεγονός που αποδεικνύει ότι θα 
πρέπει να υπάρχει αλήθεια σε αυτές, γιατί κανέ-
να ψέμα δεν μπορεί να διαρκεί και να διαδίδεται 
παντού για χιλιετίες. Από καταβολής της αν-
θρώπινης ιστορίας, υπήρχαν πάντα μαρτυρίες 
ανθρώπων, οι οποίοι συνάντησαν φαντάσμα-
τα, οπτασίες ή στοιχειά. 

ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ:
ΔΥΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ ΥΓΡΑ
Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΑΙΜΑ
Από τα αρχαία χρόνια, η ανθρωπότητα έδινε 
μεγάλη σημασία σε αυτό το κόκκινο αινιγματικό 
υγρό. Του απέδιδε μαγικές ιδιότητες και το χρησι-
μοποιούσε σε θυσίες, συνθήκες, ιεροτελεστίες. 

Τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στα ιερά 
βιβλία άλλων θρησκειών και μυθολογιών, ο ρό-
λος του αίματος απέναντι στους θεούς και τους 
ανθρώπους υπήρξε σημαντικός. 

Η ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ
Εκτός από τη λογική σκέψη που διεισδύει στις 
ιδέες και διαμορφώνει το Νου, υπάρχει στον 
άνθρωπο μια άλλη μορφή σκέψης, πιο λεπτή, 
που είναι η διαίσθηση. Η πρώτη μορφή σκέ-
ψης απλώνει κλωστές, για να αποκτήσουμε τη 
γνώση: είναι ο συλλογισμός. Η δεύτερη μορφή 
συλλαμβάνει τη γνώση άμεσα: είναι η διαίσθη-
ση. Αυτήν τη δεύτερη δυνατότητα γνώσης τη 
συσχετίζουμε με την ευφυΐα. 
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