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editorial

Μπήκαμε σε ένα νέο έτος, το 2010, και οι προοπτικές της ανθρωπότητας για ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον στε-
νεύουν όλο και περισσότερο. Το σύγχρονο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και της οικονομικής κρίσης έχει ρίξει 
τον κόσμο σε μια φυγή προς τα εμπρός, σαν ένα πανικόβλητο κοπάδι που οδηγείται τυφλά στον γκρεμό. Καθησυ-
χάζεται με την αφελή παραδοχή ότι το μέλλον θα βελτιωθεί… Η τεχνολογία, λένε, θα τα καλυτερεύσει όλα… Αλλά 
πώς; … Από ποιους; … Από μόνα τους ; 

Και ταυτόχρονα περιφρονείται το παρελθόν, σαν να ήταν κάτι προς 
αποφυγή. Κάτι το ξεπερασμένο, το παρωχημένο. Κι όμως, αυτό είναι με-

γάλο λάθος. Γιατί χωρίς αποτίμηση και αξιοποίηση του παρελθό-
ντος δεν μπορεί να υπάρχει στέρεο παρόν ούτε ευοίωνο 

μέλλον. Αυτό μας το διδάσκει ξεκάθαρα η χιλιόχρονη 
ιστορία των Πολιτισμών αλλά και οι διδασκαλίες της Εσω-

τερικής Φιλοσοφίας.

Το παρελθόν ενός πολιτισμού, όπως και σε μικρογραφία 
ενός ανθρώπου, είναι σαν τις ρίζες ενός δένδρου. Χωρίς 

αυτές το δένδρο πεθαίνει και πέφτει, ενώ αντίθετα, όσο πιο 
μεγάλες και υγιείς είναι οι ρίζες, τόσο κερδίζει σε δύναμη 

και μακροζωία το δένδρο.  

Ακόμα και οι πιο μικρές λεπτομέρειες είναι 
σημαντικές για την ιστορική μνήμη, γιατί κα-
θορίζουν και εξηγούν τη νοοτροπία των λαών 
και τις διαφορές μεταξύ τους, πράγμα που δεν 

φαίνεται πάντα από τα μεγάλα γεγονότα. 

Ένα παράδειγμα μας το προσφέρει το άρθρο που 
δημοσιεύουμε για «Τα εισιτήρια στο αρχαίο ελληνικό θέα-

τρο» που αποτελούν το αρχικό μοντέλο για κάτι τόσο συνηθισμένο 
σήμερα, όπως τα εισιτήρια που χρειαζόμαστε για πολλά πράγματα της 

καθημερινής μας ζωής, από τα λεωφορεία μέχρι το σινεμά ή τις συναυλίες.

Πολλά άλλα τέτοια μικροπράγματα, όπως τα κλειδιά, τα δακτυλίδια, οι σφραγίδες, τα λυχνάρια, οι πόρπες, τα 
ψαλίδια, τα νομίσματα, ακόμα και τα κρεμαστά κοσμήματα-φυλακτά, έχουν περάσει από μια πολύ ενδιαφέρουσα 
εξέλιξη μέσα από ένα χιλιόχρονο παρελθόν γεμάτο λεπτομέρειες και μικρές ανάγκες. 

Τέτοιες ανάγκες καθορίζουν αμετάκλητα όλα αυτά τα, φαινομενικά απλά και καθημερινά, αντικείμενα που έχου-
με σήμερα και που συνήθως αδιαφορούμε για την ιστορία τους. Κι όμως έχουν τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα 
και εξέλιξη σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες, τη νοοτροπία και την ψυχοσύνθεση του κάθε πολιτι-
σμού ανά τους αιώνες. 

Είναι σημαντικό λοιπόν να μάθουμε, ως φιλόσοφοι, να εκτιμούμε τα μικρά πράγματα, τις λεπτομέρειες, τα 
μικρά γεγονότα, και να ανακαλύψουμε τη δική τους μικρή ή μεγάλη ιστορία, τις βαθιές ρίζες τους, που όμως έχουν 
διαμορφώσει πολλά από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής, τη σημερινή εποχή μας. Ίσως 
αυτό το παρελθόν κρύβει λύσεις για πολλά από τα προβλήματα και τις κρίσεις που μαστίζουν το παρόν μας και 
απειλούν το μέλλον. Έχουμε λοιπόν, ως κληρονόμοι αυτού του σημαντικού παρελθόντος, την ευθύνη να τα εξερευ-
νήσουμε και να τα αξιοποιήσουμε.

        Ο εκδότης

Γ. Α. Πλάνας,  Ιδρυτής της Νέας Ακρόπολης στην Ελλάδα
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Κείμενο: Αγάπη Χατζημπαλάση

Κινηματογράφος:

ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Μαθήματα ζωής από ένα 
11χρονο αγόρι!

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ο δάσκαλος γράφει στον πίνακα:
 «Σκεφτείτε μια ιδέα για ν’ αλλάξετε τον κόσμο και εφαρμόστε την».

Μια μεγάλη πρόκληση, που απευθύνεται σε παιδιά που δεν τα έχει κουράσει ακόμη η ζωή με τις 
αναποδιές της και που θεωρούν τα πάντα δυνατά. 

Μέσα στις διάφορες «γραφικές» προτάσεις που γίνονται στη συνέχεια από τα παιδιά, υπάρχει μια 
που δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς. 
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Για ν’ αρχίσεις μια τέτοια προσπάθεια, πρέ-
πει πρώτα να πιστέψεις στο καλό που έχουν 
μέσα τους οι άνθρωποι κι αυτό από μόνο του 
είναι πολύ ηρωικό. Όμως αν ανατρέξουμε στην 
ιστορία, θα δούμε ότι οτιδήποτε άλλαξε προς το 
καλύτερο τον κόσμο ξεκίνησε από ανθρώπους 
που συνειδητοποίησαν έντονα και ξεκάθαρα 
αυτό που ο μικρός κρύβει στα εξής λόγια: «…αν 
δεν γίνει η προσπάθεια αυτή, τότε όλοι μας κατά 
κάποιο τρόπο χάνουμε…».

Μπορεί και πάλι ο νους να μας κάνει να σκε-
φτούμε ότι είναι πολύ μικρή η ζωή για ένα τέτοιο 
εγχείρημα. Παρόλα αυτά όταν μια μικρή ζωή 
επηρεάσει πολλούς ανθρώπους, τότε ο χρόνος 
ύπαρξής της πολλαπλασιάζεται μ’ ένα μαγικό 
τρόπο.

Μια πολύ γλυκιά και βαθιά ανθρώπινη ταινία. 

Κινηματογράφος

Ένα παιδί προτείνει: Να βοηθήσει 3 άτομα 
και να ζητήσει απ’ αυτούς όχι να του ανταπο-
δώσουν το καλό που τους έχει κάνει, αλλά να 
προωθήσουν αυτήν τη δράση σε άλλους 3 αν-
θρώπους. Έτσι θα σχηματιστεί μια πυραμίδα με 
τεράστια δυναμική που θα εξαπλώνει το καλό 
σε όλο και περισσότερους ανθρώπους κι αυτό 
κάποια στιγμή θα αλλάξει τον κόσμο και θα τον 
κάνει καλύτερο.

Ουτοπικό; Ίσως. Η ζωή είναι σκληρή κι έχει τις 
παγίδες της για να μας αποθαρρύνει. Εμφανίζει 
μπροστά μας την αδράνεια, την απαισιοδοξία, 
την αλαζονεία, το ψέμα για να μας κρατά δέσμι-
ους. Ο άνθρωπος έχει μόνο ένα όπλο εναντίον 
όλων αυτών, τη δική του εσωτερική Βούληση. 
Είναι λοιπόν θέμα εσωτερικής αξιοπρέπειας. 

Πρέπει να νοιώθει κανείς έντονα την ανάγκη 
μέσα του να γίνει καλύτερος ο ίδιος, για να μπο-
ρέσει να φτιάξει έναν καλύτερο κόσμο. Ένα τέ-
τοιο εγχείρημα απαιτεί λοιπόν, σύμφωνα με τα 
λόγια του παιδιού, «μια ακραία πράξη πίστης 
και καλοσύνης από όλους».

Ένα μικρό παιδί μεταμορφώνεται σε δάσκα-
λο για να μας θυμίσει ότι εμείς κρατάμε στα χέ-
ρια μας τα ηνία της ζωή μας. 

Σταδιακά έρχεται αντιμέτωπο με την αδυνα-
μία που κρύβει μέσα του κάθε άνθρωπος «…Εί-
ναι δύσκολο για μερικούς που συνήθισαν κάτι 
να το αλλάξουν ακόμη κι αν είναι άσχημο.»

Κάθε άνθρωπος έχει νοητικές, συναισθημα-
τικές και φυσικές συνήθειες με τις οποίες ταυτί-
ζεται και αποκτά μέσα απ’ αυτές ένα στήριγμα, 
μια ταυτότητα που είναι στην πραγματικότητα 
μια μάσκα. Οι συνήθειες αυτές λειτουργούν ως 
προκαταλήψεις και τον οδηγούν στο να δρα με 
κάποιο συγκεκριμένο, αναμενόμενο τρόπο. Έτσι 
δημιουργούνται οι προκαταλήψεις και ο φόβος 
στο καινούριο (με το οποίο δεν μπορεί να ταυ-
τιστεί). 

Το σπάσιμο λοιπόν των συνηθειών είναι μια 
πράξη απελευθέρωσης και συγχρόνως μια 
πράξη ιερής τρέλας. Γιατί με ποιον άλλον τρό-
πο μπορεί να ξεπεραστούν οι λογικές και υπο-
λογισμένες ιδέες του νου που μας περιορίζουν 
παρά μόνο με κάτι ηρωικό; Το ηρωικό φαίνεται 
πάντοτε ουτοπικό, επειδή δεν είναι εύκολο να το 
προσδιορίσεις, αλλά ούτε και να το περιορίσεις 
στο στενό λογικό πλαίσιο του καθιερωμένου. Γι’ 
αυτό και φαίνεται τρελό το να προσπαθείς να 
κάνεις τον κόσμο καλύτερο. 
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Από το βιβλίο: «Τα τρία κέντρα του Μυστηρίου»

ΡΥΘΜΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ 
ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ            
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Ρυθμοί των πολιτισμών και της ιστορίας

Σύμφωνα με τη Δεύτερη Κοσμική Αρχή της 
Αναλογίας, που αναφέραμε απ’ το βαθειά εσω-
τερικό κείμενο του Κυμβαλείου, ο φυσικός ρυθ-
μός της Μετενσάρκωσης εκφράζεται επίσης 
στους Κύκλους της Ιστορίας, της Ανόδου, της 
Πτώσης και της διαδοχής των Ανθρώπινων Πο-
λιτισμών. 

Μια απ’ τις βασικές και πιο μυστηριώδεις ιδι-
ότητες της Ζωής, σ’ όλα της τα επίπεδα εκδή-
λωσης, είναι η εξάρτησή της από ρυθμούς και 
κύκλους. Από ένα μικροοργανισμό μέχρι τους 
μεγάλους οργανισμούς των φυλών και των πο-
λιτισμών και από ένα άτομο μέχρι ένα Γαλαξία, 
όλα στο Σύμπαν υπακούουν στο νόμο των ρυθ-
μών. Υπάρχουν μεγάλοι και μικροί ρυθμοί τόσο 
στον άνθρωπο όσο και σε ανώτερους συλλο-
γικούς οργανισμούς, όπως είναι, για παράδειγ-
μα, η Ανθρωπότητα, μια φυλή, ένας πολιτισμός 
ή μια πόλη. Αυτοί  οι ρυθμοί συνδέονται τόσο 
μεταξύ τους όσο και με τον Μακρόκοσμο των 
πλανητών και των άστρων με θαυμάσια ακρί-
βεια και συντονισμό. 

Στην ανθρώπινη περίπτωση, ο ρυθμός της 
Μετενσάρκωσης που αναλύσαμε προηγουμέ-
νως μπορεί να θεωρηθεί ένας μακρόρυθμος. 
Όταν όμως ενσωματώνεται στον κύκλο ενός 
Πολιτισμού, αποτελεί έναν μικρόρυθμο. Στον 
άνθρωπο υπάρχουν διάφοροι μικρόρυθμοι 
δεκαετείς ή και ετήσιοι. Οι πιο σημαντικοί ωστό-
σο είναι τρεις. Ο πρώτος συνδέεται με το γήινο 
ρυθμό,  διαρκεί 23 ημέρες και αφορά στους κύ-
κλους του φυσικού σώματος. Δηλαδή κάθε 23 
ημέρες το ανθρώπινο σώμα, από ενεργειακή 
άποψη, περνάει από μια καμπή ή μια κάθοδο. 
Ο δεύτερος συνδέεται με το σεληνιακό ρυθμό, 
διαρκεί 28 ημέρες και ευθύνεται για τις ψυχολο-
γικές εναλλαγές. Ο τρίτος διαρκεί 31 μέρες, ρυθ-
μίζει τη νοητική δραστηριότητα και συσχετίζεται 
με τον Ήλιο (1). 

Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι οι ρυθμοί, 
τόσο οι φυσιολογικοί όσο και αυτοί των αό-
ρατων ψυχολογικών και νοητικών σωμάτων 
(τα οποία συνδέονται περισσότερο με τις λε-
πτές αστρολογικές επιδράσεις), έχουν την τάση 
να προσαρμόζονται στο περιβάλλον, στους 
ρυθμούς της Γης, της Σελήνης, του Ήλιου, των 
πλανητών και των άστρων. Οι τέσσερις κύριοι 
περιβαλλοντικοί ρυθμοί σε σχέση με τη Γη είναι 
ο καθημερινός ρυθμός, που εξαρτάται απ’ την 
περιστροφή του πλανήτη κάθε εικοσιτετράωρο, 

ο μηνιαίος ρυθμός της Σελήνης, που περιφέρε-
ται γύρω απ’ τη Γη, ο ετήσιος ρυθμός της  γήι-
νης περιφοράς γύρω απ’ τον Ήλιο και τέλος ο 
ρυθμός των ηλιακών κηλίδων κάθε 112 περί-
που χρόνια. Αυτοί οι ρυθμοί είναι οι βασικότε-
ροι ρυθμιστές της φυσικής και πρανικής ζωής 
πάνω στη Γη. 

Υπάρχουν όμως μεγαλύτεροι ρυθμοί, οι 
οποίοι ευθύνονται για τη ζωή σε άλλα ανώτερα 
επίπεδα συνείδησης. Ο ρυθμός της λεγόμενης 
μετατόπισης του περιήλιου της Γης (το σημείο 
που η γήινη τροχιά βρίσκεται εγγύτερα στον 
Ήλιο) που ολοκληρώνει έναν κύκλο κάθε 108.000 
χρόνια περίπου και ο ρυθμός της μετάπτωσης 
των ισημεριών της Γης (26.000 χρόνια περίπου), 
για παράδειγμα, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο 
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στην καθιέρωση των Ιστορικών κύκλων που 
σχετίζονται με τις ανόδους και τις πτώσεις, τις 
γεννήσεις και τους θανάτους των πολιτισμών 
και των εθνών. Η αρχέγονη εσωτερική παράδο-

ση της Ανατολής και της Δύσης (2) διδάσκει την 
ύπαρξη μεγάλων και μικρών ιστορικών Κύκλων, 
που στα σανσκριτικά ονομάζονται ΓΙΟΥΓΚΑ 
(Κρίκος) και αλληλοσυνδέονται καθώς ξετυλίγε-
ται η ανθρώπινη ιστορία. Αυτοί οι κύκλοι, που 
διέπουν την ανθρώπινη ιστορική εξέλιξη, συντο-
νίζονται με μεγαλύτερους Κοσμικούς Ρυθμούς, 
των οποίων είναι αντανακλάσεις. 

Η βασικότερη μονάδα του ιστορικού χρονι-
κού ρυθμού είναι η λεγόμενη ΚΑΛΙ ΓΙΟΥΓΚΑ που 
διαρκεί 432.000 χρόνια. Αυτός ο αριθμός δεν εί-
ναι βέβαια τυχαίος, αλλά συνδέεται με τους δύο 
μεγάλους κοσμικούς ρυθμούς της Γης που ανα-
φέραμε προηγουμένως, της μετατόπισης του 
περιηλίου και της μετάπτωσης των Ισημεριών. 
Το τετραπλάσιο της περιόδου της μετατόπισης 
είναι η διάρκεια αυτής της Γιούγκα. Επιπλέον, η 
περίοδος της μετατόπισης πλησιάζει το τετρα-
πλάσιο της διάρκειας της μεταπτωτικής περιό-
δου, η οποία αντιστοιχεί απ’ τη μια με τον αριθ-
μό των ανθρώπινων αναπνοών που γίνονται 
σε μια μέρα και απ’ την άλλη με το χιλιαπλάσιο 
της διάρκειας της περιφοράς του ηλιακού μας 
συστήματος γύρω απ’ το κέντρο του Γαλαξία 
μας. 

Αυτοί και άλλοι πολλοί ρυθμικοί συντονισμοί 
Μικρόκοσμου - Μακρόκοσμου αποτελούν θαυ-
μάσια έκφραση της Παγκόσμιας Διάνοιας και 
της ουσιαστικής ένωσης των Πάντων, επειδή, 
όπως λέει η Αρχή της Αναλογίας, «όπως είναι 
πάνω είναι και κάτω και όπως είναι κάτω είναι 
και πάνω».

 Σύμφωνα με την Εσωτερική Διδασκαλία, η 
έναρξη της τελευταίας περιόδου της Κάλι Γιού-
γκα έγινε περίπου πριν από 5.000 χρόνια. Τότε 
άρχισε μια μαύρη, σιδερένια, υλιστική εποχή για 
την Ανθρωπότητα. Η λέξη Κάλι στα σανσκριτικά 
σημαίνει ακριβώς αυτό. 

Πριν όμως απ’ την έναρξη της Γιούγκα του 
Σιδήρου και του Σκοταδισμού υπήρξαν άλλοι 
ιστορικοί κύκλοι, των οποίων η διάρκεια ρυθ-
μίζεται ανάλογα με το μεγάλο εσωτερικό νόμο 
της Τετρακτύος, που ήδη αναφέραμε προηγου-
μένως. Με βάση τη μονάδα της Κάλι Γιούγκα, ο 
προηγούμενος κύκλος διαρκεί το διπλάσιο χρό-
νο, ο προπροηγούμενος  τον τριπλάσιο και ο 
τελευταίος τον τετραπλάσιο, σύμφωνα με τον 
ακόλουθο πίνακα: 

Η αρχαιολογική σκαπάνη φέρνει στο φως 
ευρήματα που μαρτυρούν την ύπαρξη παλαιών 
πολιτισμών. Αυτά τα στοιχεία (κτίρια, κτερίσματα, 
εργαλεία, κοσμήματα, όπλα κτλ) φθείρονται, 
αλλάζουν, μεταβάλλονται και εξαλείφονται με το 
θάνατο του Πολιτισμού. Το Πνεύμα τους όμως 
δεν πεθαίνει. Παραμένει και, αργά ή γρήγορα, 
θα μετενσαρκωθεί σ’ έναν επόμενο Πολιτισμό με 
νέα στοιχεία, νοοτροπία, χαρακτήρα κ.λ.π.
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1. Κάλι Γιούγκα ή Σιδερένια Εποχή 
432.000 χρόνια

2. Δυαπάρα Γιούγκα ή Χάλκινη Εποχή     
864.000 χρόνια

3. Τρέτα Γιούγκα ή Ασημένια Εποχή 
1.296.000 χρόνια 

4. Κρίγια ή Σάτυα Γιούγκα ή Χρυσή Εποχή 
1.728.000 χρόνια

Το σύνολο των Τεσσάρων αυτών Εποχών, 
που συνδέονται εσωτερικά με τα 4 μέταλλα και 
τα 4 Στοιχεία, ονομάζεται Μάχα Γιούγκα (ίδια ρίζα 
με την ελληνική λέξη «μέγας» και ίδιας σημασίας) 
και διαρκεί το δεκαπλάσιο της βασικής μονάδας 
της Κάλι Γιούγκα.  Για τους ίδιους ρυθμούς μας 
μιλάει ο Ησίοδος στο «Έργα και Ημέρες» (3), ο 
Πλάτωνας στους «Νόμους» και σε άλλους δια-
λόγους του και τόσοι άλλοι κλασικοί Δυτικοί Φι-
λόσοφοι. 

Με τη σειρά της, η Μάχα Γιούγκα Εποχή είναι 
ένας μικρός χρονικός Κύκλος που ενσωματώ-
νεται σε άλλους μεγαλύτερους φτάνοντας ως 
τη διάρκεια της ζωής του Συμπαντικού Οργανι-
σμού, του Σώματος της Θεότητας. Ένας τέτοιος 
Κύκλος είναι το ΚΑΛΠΑ το οποίο αποτελείται από 
2.000 Μάχα Γιούγκα, δηλαδή από 8.640.000.000 
χρόνια. Στην ινδική φιλοσοφία ονομάζεται επί-
σης «Μέρα και Νύχτα του Βράχμα». Η Μέρα 
αντιστοιχεί με την περίοδο δράσης ενός Εκδη-
λωμένου Κόσμου ή Πλανήτη και η Νύχτα με την 
περίοδο ανάπαυσης. Αυτές οι περίοδοι λέγονται 
επίσης ΜΑΝΒΑΝΤΑΡΑ και ΠΡΑΛΑΓΙΑ αντίστοιχα. 
Τριακόσιες εξήντα απ’ αυτές τις Μέρες και Νύ-
χτες αποτελούν έναν ακόμη μεγαλύτερο Χρονι-
κό Κύκλο, το «Έτος του Βράχμα», ενώ 100 απ’ 
αυτά τα Θεία Έτη αποτελούν μια «Εποχή ή Ζωή 
του Βράχμα» με διάρκεια 311.040.000.000.000 
δικά μας, γήινα χρόνια. 

Την ίδια Γνώση για τους Ιστορικούς Ρυθ-
μούς είχαν οι Αρχαίοι Μαζδεϊστές ή Μάγοι της 
Περσίας(η Χαλδαϊκή ρίζα «μαγ» είναι ίδια με της 
ελληνικής λέξης «μέγας» και ίδιας σημασίας). 
Αν διαιρέσουμε ένα Μάχα Γιούγκα δια 360 θα 
έχουμε τη διάρκειά του σε «Θεία Έτη», δηλαδή 
4.320.000:360=12.000, διάρκεια που την ονόμα-
σαν «Κύριο Χρόνο Μακράς Διάρκειας» (Ζουρ-
βάν Δαρέγκο Υαδάτα). Αντίθετα, το «Ζουρβάν 
Ακαράνα» είναι ο Χρόνος χωρίς όρια που ανέ-
φερε ο Ζαρατούστρα, ο Χρόνος της Αιωνιότη-
τας πέρα απ’ το Χώρο και το Χρόνο, ο Κάλα του 
Παραβραχμάν (4).

Οι τέσσερις κύριοι περιβαλλοντικοί ρυθμοί σε 
σχέση με τη Γη είναι ο καθημερινός ρυθμός, 
που εξαρτάται απ’ την περιστροφή του πλανήτη 
κάθε εικοσιτετράωρο, ο μηνιαίος ρυθμός της 
Σελήνης (επάνω), που περιφέρεται γύρω απ’ τη 
Γη, ο ετήσιος ρυθμός της  γήινης περιφοράς 
γύρω απ’ τον Ήλιο και τέλος ο ρυθμός των 
ηλιακών κηλίδων (κάτω), κάθε 112 περίπου 
χρόνια. Αυτοί οι ρυθμοί είναι οι βασικότεροι 
ρυθμιστές της φυσικής και πρανικής ζωής 
πάνω στη Γη. 
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 Σε κάθε Γιούγκα κυριαρχούν ορισμένα χα-
ρακτηριστικά, ανθρώπινοι τύποι, νοοτροπίες, 
αρετές, πολιτεύματα, τα οποία διαδέχονται το 
ένα τ’ άλλο ώσπου να ξαναρχίσει ο Κύκλος απ’ 
την αρχή με μια νέα Χρυσή Εποχή. Τα χαρακτη-
ριστικά αυτά θα επανέλθουν αλλά σε μια ανώ-
τερη κλίμακα ή στροφή της αναβατικής κωνικής 
Σπείρας της Εξέλιξης. Στον ακόλουθο πίνακα 
συνοψίζουμε μερικά στοιχεία:

 Η διαδοχή των στοιχείων αυτών επαναλαμ-
βάνεται επίσης, σε μικρογραφία, μέσα στον 
κάθε κύκλο, έτσι ώστε μεγάλοι και μικροί κύκλοι 
αλληλοσυνδέονται αδιάκοπα. Για παράδειγμα, ο 
κύκλος των πολιτευμάτων επαναλαμβάνεται, με 
μικρότερες διάρκειες μέσα στο κάθε πολίτευμα, 
σαν μικρόκυκλος ή υπόκυκλος. Όπως είπαμε 
και προηγουμένως όμως, οι διάρκειές τους δεν 
είναι ίδιες, αλλά ρυθμίζονται σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Νόμο της Τετρακτύος: 1,2,3 και 4. 
Για παράδειγμα, με την έναρξη της Κάλι Γιούγκα 
το 3001 π.Χ., η ανθρωπότητα μπήκε στο γενικό 
Δημοκρατικό πολίτευμα. Αλλά μέσα σ’ αυτό, 
έως σήμερα και στους διάφορους πολιτισμούς, 
εναλλάχτηκαν πολλοί υπόκυκλοι αλληλοδιαδο-
χής όλων των πολιτευμάτων. Είναι σαν χροιές 
μέσα στο γενικό χρώμα. 

Άλλοι σημαντικοί Ιστορικοί Κύκλοι είναι αυτοί 
που βρίσκουμε στην Αίγυπτο, στους Μάγιας και 
τους Αζτέκους σε σχέση με το άστρο Σείριο και 
τον πλανήτη Αφροδίτη.  Ο Κύκλος του άστρου 
Σωτήρ (Σείριος του Μεγάλου Κυνός) διαρκού-
σε 1.460 χρόνια. Ο Σείριος ερχόταν μαζί με τον 
Ήλιο την πρώτη μέρα του μήνα Θωτ δείχνοντας 
την πλημμύρα του Νείλου. Συσχετιζόταν με το 
ηλιακό έτος, αλλά, αφού το πολιτικό έτος καθυ-
στερούσε ένα τέταρτο της ημέρας κάθε χρόνο, 
δημιουργούταν μια διαφορά ανάμεσα στους 
δύο κύκλους, το Σειριακό και τον Ηλιακό, ώστε 
μόνο με το πέρασμα 1.460 χρόνων μπορούσαν 
να ξανασυμπέσουν. Αυτός ο κύκλος λεγόταν 
«του Φοίνικα» και αντιστοιχεί με 4 φορές επί 365 
χρόνια, δηλαδή 4 Σειριακά χρόνια, των οποίων 
οι μέρες είναι τα δικά μας γήινα χρόνια. Οι Αιγύ-
πτιοι Μύστες είχαν καταγράψει στα αρχεία τους 
αρκετούς απ’ τους κύκλους αυτούς στη μακρό-
χρονη ιστορία του Πολιτισμού τους. 

Στους Νοτιοαμερικάνικους Πολιτισμούς ο 
ηλιακός ετήσιος ρυθμός συνέπιπτε με το Ιερό 
Έτος του πλανήτη Αφροδίτη κάθε 54 χρόνια, 
οπότε γινόταν η Τελετή της Ανανέωσης της Φω-
τιάς στις κορυφές των λόφων. Αντιστοιχεί, αν 

Σημαντικοί Ιστορικοί Κύκλοι είναι αυτοί που 
βρίσκουμε στην Αίγυπτο, στους Μάγιας και 
τους Αζτέκους σε σχέση με το άστρο Σείριο 
(πάνω) και τον πλανήτη Αφροδίτη (κάτω).
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Ρυθμοί των πολιτισμών και της ιστορίας

και είναι μικρότερης διάρκειας, με τον Αιγυπτια-
κό Κύκλο του Φοίνικα της Ανάστασης. Η γέννη-
ση, η ανάπτυξη, ο θάνατος και η ανάσταση ή η 
μετενσάρκωση των Πολιτισμών γίνεται σύμφω-
να μ’ αυτούς τους Ιστορικούς Ρυθμούς για τους 
οποίους αναφέραμε μερικά παραδείγματα. 

Τι είναι όμως αυτό που μετενσαρκώνεται 
στους Πολιτισμούς; Εδώ χρειάζεται να διευκρινί-
σουμε ότι μια πολιτισμική μορφή αποτελεί ένα 
ζωντανό οργανισμό με δικά του χαρακτηριστικά 
σε όλα τα επίπεδα, του οποίου κύτταρα ή άτομα 
είναι οι άνθρωποι που τον συγκροτούν. Αυτό 
το οργανικό Ον έχει, όπως κάθε ον στη φύση, 
μια Προσωπικότητα και ένα Εγώ ή Πνεύμα. Η 
προσωπικότητά του είναι τετραπλής φύσης. 
Αποτελείται από μια Νοοτροπία Κουλτούρας, 
τον τρόπο αντιμετώπισης δηλαδή  των Τεχνών, 
των Επιστημών και των Γραμμάτων (Νοητικό), 
ένα χαρακτήρα, δηλαδή τα ήθη, τα έθιμα, τις 
λαϊκές γιορτές και τελετές (Αστρικό), μια συ-
γκεκριμένη αντίληψη περί εργασίας, εμπορίου 
και κοινωνικών υπηρεσιών (Βιοενεργειακό) και 
τέλος από συγκεκριμένες φυσικές εκφράσεις 
στα τεχνικά θέματα, στα υλικά και στη μορ-
φή των οικοδομών, στις εγκαταστάσεις, στις 
ενδυμασίες, στην υγιεινή κ.λ.π. (Αιθερο-φυσι-
κό). 

Αυτά τα στοιχεία φθείρονται, αλλάζουν, 
μεταβάλλονται και εξαλείφονται με το θάνατο 
του Πολιτισμού (5). Το Πνεύμα τους όμως δεν 
πεθαίνει. Παραμένει και, αργά ή γρήγορα, θα 
μετενσαρκωθεί σ’ έναν επόμενο Πολιτισμό με 
νέα στοιχεία, νοοτροπία, χαρακτήρα κ.λ.π. Σαν 
παράδειγμα μπορούμε να θεωρήσουμε τον 
Τρωικό Πολιτισμό που μετενσαρκώθηκε, μέσω 
του Πρίγκιπα Αινεία, στο Ρωμαϊκό, όπως υποδη-
λώνει ο ίδιος ο Βιργίλιος στην Αινειάδα. Η Ιταλική 
Αναγέννηση, που ήταν μια μετενσάρκωση του 
Πνεύματος του Κλασικού Ελληνικού Πολιτισμού, 
και το Μακεδονικό Πνεύμα, που μετενσαρκώ-
θηκε στη Δύση των Σταυροφοριών, είναι άλλα 
ενδεικτικά παραδείγματα. Ο ενδιαφερόμενος 
αναγνώστης μπορεί ν’ αναζητήσει περισσό-
τερα στοιχεία στα θαυμάσια έργα των Χέγκελ, 
Σπέγκλερ και Α. Τόυνμπυ για τη Φιλοσοφία της 
Ιστορίας (6). 

Το Πνεύμα ενός Πολιτισμού είναι τα Εγωικά 
χαρακτηριστικά του, τα Ιδανικά, οι υψηλές Ιδέες, 
οι πνευματικές κατακτήσεις και οι γραμμές συ-
μπεριφοράς και δράσης που τον εμψύχωσαν 
πέρα απ’ τις προσαρμογές που αναγκάζεται να 

κάνει στον ιστορικό χρόνο και το γεωγραφικό 
χώρο. Η πεμπτουσία των θρησκευτικών, φιλο-
σοφικών και πολιτικών στοιχείων αποτελεί το 
γνώρισμα της Ψυχής του Πολιτισμού. Αυτή δεν 
πεθαίνει μαζί του, αλλά μετά από μια μικρότερη 
ή μεγαλύτερη περίοδο ανάπαυσης ή νάρκης θα 
μετενσαρκωθεί ξανά σε νέες πολιτισμικές μορ-
φές, σ’ άλλο χρόνο και ίσως σ’ άλλον, εντελώς 
διαφορετικό, χώρο ανάλογα με τις Καρμικές 
ανάγκες της ακολουθώντας την Κοσμική Μοίρα 
της προς την Τελειότητα.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(1) Για περισσότερα στοιχεία βλ. «Οι Βιόρυθμοι» του 
Μπέρναντ Γκίττελσον, Εκδ. Κάκτος, Αθήνα 1979 
(2) Στη Μπαγκαβάτ Γκίτα της Ινδίας και αντίστοιχα 
στην Πλατωνική και Στωική Φιλοσοφία συναντάμε τα 
καλύτερα παραδείγματα για την έννοια των ιστορικών 
ρυθμών. 
(3) Σ’ αυτό το έργο, ο ποιητής-φιλόσοφος μιλάει για τη 
μυθική Ιστορία της ανθρωπότητας διαιρώντας την σε 
Γένη και συσχετίζει συμβολικά τα χαρακτηριστικά τους 
με τα 4 μέταλλα.
(4) Η έννοια Παραβραχμάν σημαίνει «Αυτό που είναι 
πέρα απ’ τις Ζωές και τους θανάτους του Βράχμα», 
δηλαδή  του Εκδηλωμένου Σύμπαντος, σε όλα τα 
Επίπεδα, απ’ το Άτμα μέχρι το Αιθερο-φυσικό.
(5) Βλ. «Πολιτεία», κεφ.8. 
(6) Βλ. «Ιστορία της Φιλοσοφίας» του Χέγκελ, Εκδ. 
Νεφέλη, Αθήνα 1980. «Σπουδή της Ιστορίας», του A. J. 
TOYNBEE, Εκδ. Αφοί Συρόπουλοι, Αθήνα 1970. 

Σχηματική απεικόνιση της Τετρακτύος
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Τα εισιτήρια στο αρχαίο ελληνικό θέατρο

Το αρχαίο δράμα δεν ήταν για τους Αθηναί-
ους απλώς θέμα ψυχαγωγίας. Είχε πρωταρχι-
κά θρησκευτικό χαρακτήρα, επειδή στην τελική 
ανάλυσή του ήταν λατρεία και σεβασμός για το 
θεό Διόνυσο. Γι’ αυτό στις γιορτές η παρουσί-
αση και η διδασκαλία των δραμάτων γίνονταν 
προς τιμήν του θεού αυτού. 

Με την τραγωδία συνδέονται τρεις γιορτές: 

1. Τα Λήναια 

2. Τα Αγροτικά Διονύσια και 

3. Τα Εν Άστυ Διονύσια ή Μεγάλα Διονύσια

Τα Λήναια λάβαιναν χώρα το χειμώνα (Γενά-
ρη-Φλεβάρη). Γι’ αυτό και οι θεατές ήταν σχε-
δόν αποκλειστικά Αθηναίοι, μιας και ο χειμώνας 
εμπόδιζε μακρινούς επισκέπτες. Τα Αγροτικά 
Διονύσια δεν είχαν κάποια ξεχωριστή σημασία 
για την τραγωδία, επειδή συνήθως σ’ αυτά δι-
δάσκονταν έργα που είχαν επιτυχία στα Εν Άστυ 
Διονύσια. Τα τελευταία ήταν η πιο λαμπρή γιορτή 
προς τιμήν του Διονύσου. Γίνονταν την άνοιξη 
και συγκέντρωναν στην Αθήνα πολλούς επισκέ-
πτες, Έλληνες και ξένους. Άλλωστε η Αθήνα, τον 
5ο κυρίως αιώνα, 
ήταν το πνευματι-
κό και πολιτισμικό 
κέντρο του Ελληνι-
σμού.

Τα μεγάλα Διο-
νύσια διαδραμά-
τιζαν επίσης ένα 
ρόλο πολιτικής εξι-
σορρόπησης στην 
Αθήνα. Ήταν μια γιορ-
τή στην οποία συμμετεί-
χαν και συνέβαλαν όλοι, 
τόσο η αριστοκρατία 
όσο και ο λαός. Με τη λει-
τουργία της χορηγίας, που 
ήταν μια μορφή έμμεσης 
φορολογίας των οικονομικά 
εύρωστων, χρηματοδοτούνταν 
οι παραστάσεις διθυράμβων και 
δράματος. Η πολιτεία τιμούσε τους νικητές χο-
ρηγούς δίνοντας τους ως βραβείο έναν τρίπο-
δα και φρόντιζε να καταγραφούν τα ονόματά 
τους σε επίσημους καταλόγους.

Συνολικά θεωρούμενο το θέατρο, παρόλο 
που διαμορφώνεται στην εποχή των τυράννων, 
τράφηκε απ’ τη δημοκρατία και άκμασε όσο 

άκμασε η δημοκρατία. Αυτή καθόρισε τον τρό-
πο λειτουργίας του και το βοήθησε να ακμάσει 
σχεδόν μέσα σ’ έναν αιώνα ωθώντας το έτσι να 
διαγράψει τροχιά παράλληλη με το ίδιο το πολί-
τευμα. Οι Αθηναίοι πολίτες συμμετείχαν στα όρ-
γανα της νομοθετικής, δικαστικής και εκτελεστι-
κής εξουσίας. Ταυτόχρονα, εντός του θεάτρου, 
βίωναν τη συλλογικότητα της δραματουργίας 
καθώς ασκούνταν στην αντιπαράθεση ιδεών, 
στο διάλογο και την επικοινωνία. 

Η ίδια η πολιτεία με τη συμμετοχή της αναγνώ-
ριζε τόσο την αισθητική όσο και την εκπαιδευτική 
αξία της θεατρικής τέχνης. Το δράμα άνθησε και 
έφτασε σε ύψη τελειότητας στην Αθήνα του 5ου 
αι. ακριβώς επειδή δεν ήταν περιθωριακή ή τυ-
χαία κοινωνική δραστηριότητα προς τέρψιν εξί-
σου τυχαίων θεατών. Κατείχε κεντρική θέση στις 
σκέψεις και τις δαπάνες μιας συμπαγούς κοι-
νωνίας. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το 
αττικό δράμα, τελικά, δεν ήταν μόνο μια μορφή 
τέχνης, όπως στη σημερινή εποχή, αλλά ένας 
κοινωνικός θεσμός. Πραγματώνεται λοιπόν η 
σύνδεση του τραγικού είδους με την πολιτική άν-
θηση, όταν ο ίδιος λαός συσπειρωμένος, όπως 

και στο θέατρο, 
γίνεται ρυθμι-
στής των πε-
πρωμένων του. 
Έτσι πιθανώς 
μπορούμε να 
ερμηνεύσουμε 
τη θέση που κα-
τέχουν στις ελλη-
νικές τραγωδίες 

τα μεγάλα εθνικά 
προβλήματα του 

πολέμου, της ειρή-
νης, της δικαιοσύ-

νης, της φιλοπατρίας 
αλλά και οι διαμάχες 

γύρω απ’ τα μεγάλα πο-
λιτικά προβλήματα. Τα δε-

δομένα του ηρωικού έπους 
αποδίδονταν στο θέατρο του 

Διονύσου κάτω απ’ το άγρυπνο πνεύμα των 
θεών και με την έγνοια για την κοινότητα. 

Έτσι κάθε θεατρική παράσταση, είτε τραγω-
δία είτε κωμωδία, απηχεί ένα συγκεκριμένο πολι-
τικό κλίμα.

Ο κάθε Αθηναίος είχε δικαίωμα να παρακο-
λουθεί τις παραστάσεις. Το ίδιο δικαίωμα είχαν 
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και οι μέτοικοι (ξένοι που ζούσαν μόνιμα στην 
Αθήνα) αν αγόραζαν εισιτήρια μέσω κάποιου 
Αθηναίου πολίτη. Τις παραστάσεις παρακο-
λουθούσαν άνδρες και γυναίκες. Ως προς τις 
θέσεις, γνωρίζουμε ότι άντρες και γυναίκες κά-
θονταν μαζί κατά οικογένειες, επειδή κάποτε 
υπήρξε πρόταση να κάθονται χωριστά κατά 
φύλο. Ωστόσο, οι θεατές δεν μπορούσαν να 
καθίσουν όπου ήθελαν, επειδή υπήρχαν διακρί-
σεις. Υπήρχε κατ’ αρχάς η προεδρία, τιμητικές 
θέσεις στους ξένους πρεσβευτές, στους ιερείς, 
στους εννέα άρχοντες, στους δέκα στρατηγούς, 
στους κριτές των θεατρικών παραστάσεων, 
στα παιδιά όσων έπεσαν στους πολέμους για 
την πατρίδα και σε εξαίρετους πολίτες. Οι υπό-
λοιπες θέσεις ήσαν πάλι χωρισμένες ανάλογα 
με τις κοινωνικές τάξεις, το φύλο, την καταγωγή 
(ντόπιοι, ξένοι κ.τ.λ.).

Πούλια για την είσοδο στο θέατρο που έπαιζαν 
το ρόλο του εισιτηρίου. Οι εικόνες και τα 
γράμματα όριζαν την αντίστοιχη θέση του 
θεατή.
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Οι θεατές φορούσαν στεφάνια και στα πέ-
τρινα εδώλια τοποθετούσαν μαξιλάρια. Δεν 
υπήρχαν ερεισίνωτα (στηρίγματα για την πλά-
τη) εκτός απ’ τα πρώτα προεδρικά καθίσματα. 
Οι θέσεις ορίζονταν με κοκάλινα κέρματα. 

Αρχικά η είσοδος των πολιτών στα θέατρα 
ήταν δωρεάν. Έτσι λοιπόν οι θεατές, εφοδιασμέ-
νοι με το δωρεάν εισιτήριο, προσέτρεχαν στο 
θέατρο του Διονύσου πρωί-πρωί, επειδή οι πα-
ραστάσεις άρχιζαν το πρωί και τελείωναν αργά 
το απόγευμα.

Για μια τέτοια ολοήμερη εξόρμηση οι θεατές 
έπρεπε να είναι καλά προετοιμασμένοι. Πριν ξε-
κινήσουν για το θέατρο έτρωγαν ένα καλό πρό-
γευμα. Πήγαιναν στο θέατρο στεφανωμένοι, 
χρησιμοποιούσαν μαξιλάρια και φορούσαν 
σκιάδια για να προστατεύονται απ’ τη ζέστη. 
Έφεραν μαζί τους κρασί και τραγήματα (ξη-
ρούς καρπούς, καρύδια, σταφίδες, σύκα, κου-
κιά, ρεβίθια κ.τ.λ.). Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι 
οι θεατές έτρωγαν πιο πολλά τραγήματα όταν 
οι ηθοποιοί δεν ήταν καλοί.

Με την είσοδο ελεύθερη και με το θρησκευτι-
κό αλλά και πολιτικό χαρακτήρα των παραστά-
σεων είναι εύκολο να φανταστούμε τι συνέβαινε 
έξω και μέσα στο θέατρο του Διονύσου με τις 
20.000 θέσεις θεατών. Υπήρχε αταξία, πολλοί 
έπαιρναν τα καθίσματα απ’ το βράδυ! Υπήρχαν 
ακόμη και παράπονα ότι οι ξένοι έπαιρναν τις 
καλύτερες θέσεις.

Για τους λόγους αυτούς το κράτος αποφά-
σισε να επέμβει θεσπίζοντας το θεσμό του εισι-
τηρίου. Η είσοδος ορίστηκε σε δύο οβολούς για 
όλη την ημέρα, εκτός απ’ τις πρώτες σειρές των 
καθισμάτων.

Οι φτωχοί όμως πολίτες άρχισαν να παρα-
πονιούνται, επειδή δεν μπορούσαν να πληρώ-
σουν το τίμημα της εισόδου. 

Έτσι, λόγω του ότι δεν είχαν όλοι οι πολίτες 
τη δυνατότητα να πληρώνουν και καθώς το 
θέατρο θεωρούταν μέσο υψηλής πνευματικής 
καλλιέργειας, το ποσό για το εισιτήριο του θε-
άτρου (θεωρικά) δινόταν απ’ το κράτος στους 
πιο φτωχούς.

 Ο Περικλής, θεωρώντας ότι το θέατρο ήταν 
το σχολείο του λαού και ότι η τραγωδία είχε εκ-
παιδευτικό χαρακτήρα, καθιέρωσε τα θεωρικά 
να δίνονται σ’ όλους τους πολίτες αδιακρίτως 
οικονομικής κατάστασης.

Τα θεωρικά χρήματα, θεσμός ο οποίος δια-
τηρήθηκε έως το 338 π.Χ., έβγαιναν απ’ το θε-
ωρικό ταμείο, έσοδα του οποίου ήταν τα πλε-
ονάσματα του κρατικού προϋπολογισμού. Το 
ταμείο αυτό απέκτησε τόση μεγάλη σημασία 
και οικονομική ευρωστία, ώστε διορίστηκε και 
ειδικός «υπουργός» για τη διαχείριση του. Ψη-
φίστηκε μάλιστα και νόμος που απαγόρευε να 
χρησιμοποιούνται τα χρήματα αυτά για άλλους 
σκοπούς, ακόμη και για στρατιωτικές δαπάνες. 
Ως εκ τούτου, κάθε φορά που έκτακτες ανάγκες 
απαιτούσαν χρήματα, το κράτος επέβαλλε φο-
ρολογίες κυρίως στους πλούσιους. Τα θεωρικά 
χρήματα έμεναν άθικτα!

Στην ουσία τα χρήματα αυτά δεν δίνονταν 
στους θεατές αλλά στον ενοικιαστή του θεά-
τρου, το θεατρώνη ή θεατροπώλη όπως λεγό-
ταν. Αυτός έδινε ένα είδος εισιτηρίου, το σύμβο-
λο, στους πολίτες και ήταν επίσης υπεύθυνος 
για την καλή συντήρηση του θεάτρου, των μη-
χανημάτων και της σκευής των ηθοποιών.

 Την τάξη εντός του θεάτρου τηρούσαν οι 
«ραβδούχοι» (αστυνομικοί υπάλληλοι). 
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Τα εισιτήρια στο αρχαίο ελληνικό θέατρο
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Συμβολισμοί στον Ερωτόκριτο

Ο Ερωτόκριτος είναι ένα ποίημα ιδιαίτερα 
γνωστό όσο και αγαπητό. Γραμμένο από τον ενετο-
κρητικής καταγωγής Βιτσέντσο Κορνάρο, υμνεί αξίες 
και αρετές αθάνατες αλλά και τόσο αναγνωρίσιμες 
απ’ τις ιπποτικές Ψυχές.

Πριν γίνει αναφορά στην υπόθεση και στους συμ-
βολισμούς που ενυπάρχουν στο έπος, είναι αρκετά 
σημαντικό να αναφερθούν κάποια στοιχεία σχετικά 
με τον κόσμο που παρουσιάζεται στο υπέροχο αυτό 
λογοτέχνημα. 

Ο μυθικός, λοιπόν, κόσμος του Ερωτόκριτου εί-
ναι μια σύνθεση από διάφορες ιστορικές περιόδους. 
Έτσι η υπόθεση εξυφαίνεται σε ένα ιπποτικό περιβάλ-
λον εμποτισμένο από ενετικά χαρακτηριστικά, παρό-
τι οι Ενετοί δεν αναφέρονται. Αντιθέτως, ο φυσικός 
χώρος είναι η αρχαία Αθήνα, που χαρακτηρίζεται 
ως «τση μάθησης η βρώσις και το θρονί της αφε-
ντιάς κι ο ποταμός της γνώσης» (Α. 25-26). Όρκοι 
και υποσχέσεις, επικλήσεις για βοήθεια, περιγραφές 
ιπποτών και νταμών εμπνέονται και γίνονται με βάση 
τ’ άστρα, τον Ήλιο, το Φεγγάρι, τη Γη και τον ουρα-
νό. Καλούνται δηλαδή οι φυσικές αρχές και δυνά-
μεις, παρά το γεγονός ότι η ισχύουσα θρησκεία είναι 
ο Χριστιανισμός και κάθε αναφορά σε φιλοσοφίες, 
ιδεώδη ή «παγανισμούς» της αρχαιότητας τιμωρείται 
με τους πιο βάρβαρους τρόπους. Επίσης οι διαφο-
ρές μεταξύ ιπποτών αλλά και αντάξιων στρατών επι-
λύονται μέσα απ’ το αίσθημα τιμής που έχουν. Έτσι 
είναι σε θέση να σεβαστούν τις μεταξύ των συμφω-
νίες και να αναγνωρίσουν και να αποδεχτούν χωρίς 
μίση και εμπάθειες κάποιον ανώτερο απ’ αυτούς. 

Όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά και μια πληθώρα 
από άλλα παρόμοια, δεν είναι τυχαία. Δεν «παντρεύ-
ονται» τυχαία η αρχαιότητα με την εποχή του ποιητή. 
Ούτε η σύνθεση αξιών, τόπων, ονομάτων και τό-
σων άλλων στοιχείων γίνεται από άγνοια του ποιη-
τή. Αντίθετα ο Κορνάρος έχει λόγο να παρουσιάζει 
ως φυσικό και ενιαίο κόσμο αυτές τις ιστορικές και 
χρονικές «ανακρίβειες». Και ο λόγος είναι ότι το έργο 
αυτό μας έρχεται από πολύ μακριά, από ένα μα-
κρινό παρελθόν που, ωστόσο, είναι πάντα παρόν 
μέσα στην κάθε μια ψυχή που αναζητά τις αξίες και 
τα ιδανικά γύρω απ’ τα οποία αναπτύσσεται και δυ-
ναμώνει. Ο μυθικός χρόνος, η μίξη ιστορικών περι-
όδων είναι ξεκάθαρα δείγματα της διαχρονικότητας 
του ποιήματος. Ο συμβολικός και αλληγορικός του 
χαρακτήρας είναι το διδακτικό και μυητικό στοιχείο 
που αναγνωρίζει ο άνθρωπος μέσα του όσα χρόνια 
κι αν περάσουν απ’ τη συγγραφή του και γι’ αυτό ο 
Ερωτόκριτος είναι πάντα επίκαιρος.

Περιληπτικά, το έργο μας λέει τα εξής:

Είμαστε στην προχριστιανική αρχαία Αθήνα, 
όπου ζει ο βασιλιάς Ηράκλης με τη σύζυγό του 
Αρτέμη και την πεντάμορφη κόρη τους Αρετού-
σα, η οποία γίνεται χωρίς να το ξέρει ο μεγά-
λος μα και κρυφός έρωτας του Ερωτόκριτου, 
γιου ενός φρόνιμου συμβούλου του αθηναίου 
βασιλιά. Ο νέος, προκειμένου να πολεμήσει τη 
στεναχώρια του για την ταξική τους διαφορά, 
καταφεύγει σε γλυκές νυχτερινές καντάδες που 
αφιερώνει στην Αρετούσα κάτω απ’ το παραθύ-
ρι της. Η νέα ακούει τα τραγούδια με προσοχή κι 
αρχίζει να συμπαθεί τον άγνωστο τραγουδιστή. 
Όμως και οι γονείς της θέλουν να τον γνωρί-
σουν και γι’ αυτό προσπαθούν δυο φορές να 
προκαλέσουν τη φανέρωσή του χωρίς, ωστό-
σο, επιτυχία. Η Φροσύνη, νένα της Αρετούσας, 
και ο Πολύδωρος, φίλος του Ερωτόκριτου, 
προσπαθούν να συμβουλέψουν τους νέους 
και τους προειδοποιούν για τους κινδύνους που 
κρύβει το ερωτικό πάθος. Ο Ερωτόκριτος φεύγει 
για την Έγριπο, την Εύριπο της Χαλκίδας, προ-
κειμένου να ξεχάσει τον έρωτά του για την όμορ-
φη Αρετούσα. Να, όμως, που κατά τη διάρκεια 
της αυτό-επιβαλλόμενης ξενιτιάς του, ο πατέρας 
του, ο Πεζόστρατος, αρρωσταίνει. Η Αρετούσα 

Από την αρχαιότητα, το δαχτυλίδι συμβόλιζε την 
ένωση. Ήταν ένα σημάδι που έδενε μεταξύ τους 
αυτούς που έδιναν μια υπόσχεση, ένας κρίκος 
που τους θύμιζε την πράξη τους και τους ένωνε 
για όσο χρόνο ίσχυε η υπόσχεσή τους.
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τον επισκέπτεται και ανακαλύπτει τυχαία στο δω-
μάτιο του Ερωτόκριτου μια δικιά της ζωγραφιά 
φτιαγμένη απ’ τον ίδιο, καθώς και τα τραγούδια 
του άγνωστου τροβαδούρου της. Αντιλαμβάνε-
ται τότε ότι ο Ερωτόκριτος ήταν ο κρυφός τρα-
γουδιστής της και παίρνει μαζί της όλα τα χαρ-
τιά. Ο Ερωτόκριτος διακόπτει την εξορία του και 
γυρνάει στην Αθήνα για να δει και να φροντίσει 
τον πατέρα του. Ανήσυχος ανακαλύπτει ότι τα 
έγγραφά του δεν βρίσκονται πια στο δωμάτιό 
του και πληροφορείται ότι η Αρετούσα είχε μπει 
για λίγο στην κάμαρά του. Εξαιτίας του φόβου 
του για τις πιθανές συνέπειες της αποκάλυψής 
του, προφασίζεται ασθένεια και μένει στο σπίτι 
του. Η Αρετούσα τότε του στέλνει τέσσερα δίφο-
ρα μήλα για να γιατρευτεί. Ο Ερωτόκριτος κατα-
λαβαίνει ότι ο έρωτάς του βρίσκει ανταπόκριση, 
ξαναρχίζει τις συχνές του επισκέψεις στο παλάτι 
και οι δύο ερωτευμένοι νέοι επιβεβαιώνουν με τα 
μάτια την αμοιβαία τους αγάπη.

Η Αρετούσα εμφανίζεται μελαγχολική, επειδή 
πρέπει να κρύβει τον έρωτά της και ο πατέρας 
της, που ακόμη αγνοεί το λόγο, οργανώνει αγώ-
νες κονταροχτυπήματος για να τη διασκεδάσει. 
Αρχοντόπουλα και αφέντες από διάφορα μέρη 
της χώρας παίρνουν μέρος: Μυτιλήνη, Ανάπλι, 
Πάτρα, Μεθώνη, οι αφέντες της Μακεδονίας, 
της Κύπρου, ο γιος του ρήγα του Βυζαντίου, 
ξένοι φοβεροί όπως ο Καραμανίτης  Σπιθόλιο-

ντας είναι μερικοί απ’ τους αγωνιζόμενους. Στις 
τρομερές και επιβλητικές μάχες τελικός νικητής 
εμφανίζεται ο Ερωτόκριτος, που στεφανώνεται 
απ’ τα χέρια της αγαπημένης του.

Τώρα πια η Αρετούσα δεν μπορεί να σιγάσει 
άλλο το πάθος της γι’ αυτόν. Αρχίζει να συνα-
ντιέται με το νέο της κρυφά τη νύχτα. Παρακινεί 
τον Ερωτόκριτο να μιλήσει στον πατέρα του και 
να ζητήσει για χάρη του το χέρι της Αρετούσας 
απ’ τον βασιλιά. Ο άρχοντας της Αθήνας θυμώ-
νει για την παράτολμη και αταίριαστη πρόταση, 
αφού ο νέος δεν είναι από βασιλική οικογένεια. 
Έτσι εξορίζει τον νέο μακριά από την Αθήνα. Η 
Αρετούσα μαθαίνει αμέσως την αντίδραση του 
πατέρα της, ο οποίος ακόμη αγνοεί τα συναι-
σθήματα που τρέφει η κόρη του, καθώς και το 
προξενιό που της έρχεται απ’ το ρηγόπουλο του 
Βυζαντίου. Το ίδιο βράδυ αρραβωνιάζεται μυστι-
κά τον Ερωτόκριτο δίνοντάς του το δαχτυλίδι 
της ως δείγμα ένωσης και υπόσχεσης. Ο νέος 
φεύγει για την εξορία του και ζητά απ’ τα θεϊκά 
άστρα και τον Ήλιο να τιμωρήσουν τον σκληρό 
Ηράκλη.

Ο αθηναίος βασιλιάς υποψιάζεται ότι η κόρη 
του αγαπά τον Ερωτόκριτο και αποφασίζει να 
επισπεύσει το γάμο με το ρηγόπουλο του Βυζα-
ντίου. Η Αρετούσα αρνείται πεισματικά και ο πα-
τέρας της διατάσσει να της κόψουν τα μαλλιά 
και να τη ρίξουν στη φυλακή ώσπου να αλλάξει 
γνώμη. Τρία χρόνια μετά, οι Βλάχοι, ένας τρο-
μερός εχθρός απ’ τον Βορρά, εισβάλλουν στη 
χώρα με το βασιλιά τους Βλαντίστρατο και πο-
λιορκούν την Αθήνα. Εμφανίζεται τότε ο Ερωτό-
κριτος μ’ άλλη μορφή και σώζει το στρατό αλλά 
και το βασιλιά της Αθήνας. Στην τελική μονο-
μαχία, που συμφωνείται από τους δύο αντιπά-
λους, ο Ερωτόκριτος νικάει τον Άριστο, ανιψιό 
του Βλαντίστρατου, και τον σκοτώνει. 

Νικητής αλλά βαριά τραυματισμένος και πά-
ντα μεταμφιεσμένος ο Ερωτόκριτος μεταφέρεται 
στο παλάτι. Γίνεται καλά, συστήνεται στο βασιλιά 
ως Κριτίδης και ζητά ως μόνη του ανταμοιβή τη 
φυλακισμένη ακόμα Αρετούσα για γυναίκα του. 
Την επισκέπτεται και της λέει την πρόταση του, 
αλλά η κόρη τον αρνείται. Για να τη δοκιμάσει 
ακόμη περισσότερο, της λέει ότι ο Ερωτόκριτος 
πέθανε και ότι το δαχτυλίδι που φορά στο χέρι 
του τού το δωσε ο νέος πριν πεθάνει. Η Αρετού-
σα αναγνωρίζει το δαχτυλίδι που είχε δώσει σαν 
σημάδι στον Ερωτόκριτο πριν από τρία χρόνια, 
πείθεται για την αλήθεια των λόγων του «ξένου» 

Λεπτομέρεια από τον πίνακα του Θεόφιλου με 
τίτλο: Ερωτόκριτος και Αρετούσα
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μοζε, δηλαδή, το φιλοσοφικό Ιδεώδες, όπως 
αποκαλούνταν: άφηνε τον κόσμο των απολαύ-
σεων και της καθημερινότητας και αποτραβιό-
ταν στην αναζήτηση των καλών στοιχείων που 
είχε μέσα του, των δυνάμεων ή αλλιώς αρετών 
του. Αυτά θα ήταν τα όπλα που θα χρησιμοποι-
ούσε στις όποιες δυσκολίες και αντιξοότητες θα 
συναντούσε στην υπόλοιπή του ζωή.

Καθώς επιστρέφει στον τόπο του, ο Ερωτό-
κριτος περνά τη δεύτερή του μύηση, τη φυλετι-
κή, λαμβάνοντας μέρος στους αγώνες κοντα-
ροχτυπήματος που διοργανώνει ο Βασιλιάς και 
μετέχουν μόνο οι πιο ονομαστοί, δυνατοί, άξι-
οι Πολεμιστές. Νικώντας τους, ο Ερωτόκριτος 
αποδεικνύει την αξία του ως Πολεμιστής.

Η Αρετούσα-Ψυχή τον εμπνέει για να νικήσει 
και ταυτόχρονα τον ερωτεύεται. Καθώς, όμως, 
ο ήρωας δεν ανήκει στην κάστα των Αρχόντων, 
ο Βασιλιάς αρνείται την ένωση και τον εξορίζει. 
Παρά το γεγονός ότι ο Βασιλιάς φαίνεται να εί-
ναι ο κακός της υπόθεσης, η πραγματικότητα 
είναι τελείως διαφορετική. Σ’ αυτό το σημείο του 
ποιήματος παρατηρούμε κάτι που συμβαίνει σ’ 
όλους τους μύθους: αυτός που φαινομενικά 
είναι ο κακός δεν είναι απαραίτητα τέτοιος αν 
εξετάσουμε το ζήτημα από μια πιο εσωτερική, 
φιλοσοφική άποψη. Μ’ άλλα λόγια, ο Βασιλιάς 
ενεργεί εδώ ως Δάσκαλος που δίνει στο Μαθητή 

που έχει μπροστά της και ξεσπά σε θρήνους. 
Τότε ο άγνωστος μελαψός νέος πείθεται για τα 
ειλικρινή αισθήματα της κόρης, ξαναπαίρνει την 
αληθινή του μορφή, με τη βοήθεια ενός μαγικού 
υγρού, και αποκαλύπτεται στην Αρετούσα. Ο 
βασιλιάς συμφιλιώνεται με τον Ερωτόκριτο και 
το ερωτευμένο και σκληρά δοκιμασμένο ζευγά-
ρι στεφανώνεται μέσα σε μεγάλη χαρά. 

Ωστόσο, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι οι 
συμβολισμοί που κρύβονται μέσα στο έργο. 
Ήδη απ’ τα ονόματα μπορούμε να πάρουμε μια 
πρώτη γεύση: είναι η Αρετούσα, η Αρετή, που 
συμβολίζει την Αθάνατη Ψυχή του ανθρώπου, 
μιας και λειτουργεί και στα δύο αυτά επίπεδα. 
Και απ’ την άλλη είναι ο Ερωτόκριτος, που συμ-
βολίζει τον άνθρωπο που ερωτεύεται την Αρετή, 
την αιώνια Ψυχή του, και προσπαθεί να την κα-
τακτήσει. Το όνομά του ίσως να μπορεί να ανα-
λυθεί ως Έρωτας (ανώτερο πνευματικό επίπεδο 
που στα Σανσκριτικά ονομάζεται Βούδι) + Κρίση 
(για την οποία χρειάζεται ένας εκπαιδευμένος 
νους που λειτουργεί με την αρετή της διάκρισης) 
φανερώνοντάς μας, έτσι, τον Ανώτερο Νου, το 
Μάνας σύμφωνα με το σανσκριτικό του όνομα, 
που έχει ως κύρια χαρακτηριστικά του τον αλ-
τρουισμό και την αυτοθυσία για το γενικότερο 
καλό. Επομένως, ο άνθρωπος μέσα απ’ τον 
Θείο Έρωτα μεταλλάσσεται, εντέλει, συνειδητά 
σε Ήρωα. 

Επίσης, ο Ερωτόκριτος, όντας γιος του συμ-
βούλου του Βασιλιά, ανήκει στην Αυλή, στην 
τάξη των Πολεμιστών, αλλά χωρίς να το έχει 
αποδείξει μέχρι στιγμής εμπράκτως. Γι’ αυτόν το 
λόγο έρχεται η πρώτη εξορία που ο ίδιος επιβάλ-
λει στον εαυτό του πιθανόν από δειλία, αφού δι-
στάζει να φανερώσει τον έρωτά του και φοβάται 
την αντίδραση του Βασιλιά-νόμιμου διεκδικητή 
της Αρετούσας-Ψυχής. Άλλωστε, δεν ανήκει 
ακόμη στην βασιλική-ανώτερη γενιά. Εδώ, λοι-
πόν, περνά την πρώτη του μύηση και εισέρχεται 
στον κόσμο των Πολεμιστών. 

Αυτή η πρώτη απομάκρυνση του Ερωτό-
κριτου απ’ τον κόσμο που έως τώρα γνωρίζει 
δεν είναι κάτι άσκοπο. Συμβολίζει την εθελούσια 
απομόνωσή του. Σε παλιότερους, μυητικούς πο-
λιτισμούς ο άνθρωπος που ακολουθούσε έναν 
πιο πνευματικό δρόμο για την αναζήτηση του 
εαυτού του απομακρυνόταν απ’ τον κόσμο και 
το οικείο του περιβάλλον προκειμένου ν’ αρχίσει 
την εκπαίδευσή του και την πορεία του προς την 
ανακάλυψη του Ανώτερου Εαυτού του. Εφάρ-
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την ευκαιρία να εξελιχθεί παραπάνω. Το ίδιο μο-
τίβο συναντούμε και σ’ έναν άλλο πολύ γνωστό 
και αγαπητό ελληνικό μύθο. Στην Οδύσσεια του 
Ομήρου ο Ποσειδώνας είναι αυτός που ταλαι-
πωρεί τον Οδυσσέα βάζοντας συνεχείς δυσκο-
λίες και εμπόδια στο δρόμο του ήρωα προς την 
Ιθάκη. Η αλήθεια όμως είναι και πάλι διαφορε-
τική. Παρότι ο θαλάσσιος θεός παρουσιάζεται 
να είναι ο κακός και ο δύστροπος που δεν επι-
τρέπει στον Οδυσσέα να γυρίσει στο σπίτι του, 
είναι στην πραγματικότητα αυτός που βοηθάει 
τον ήρωα να εξελιχθεί. Έτσι ο Οδυσσέας γίνεται 
πιο δυνατός, καταλαβαίνει ποια είναι τα ελαττώ-
ματά του και ποιες οι αρετές του και πώς να τις 
χρησιμοποιήσει, ώστε να νικήσει τα άσχημά του 
στοιχεία.

Για παράδειγμα, τα μικρά παιδάκια θεωρούν 
ως κακό το δάσκαλό τους όταν αυτός τους μα-
λώνει για μια ζημιά τους ή τους βάζει επιπλέον 

ασκήσεις. Στην πραγματικότητα, όμως, εκείνη 
τη στιγμή τους δίνει την ευκαιρία να μάθουν κάτι 
παραπάνω και να γίνουν καλύτεροι μαθητές. 

Ως εκ τούτου, ο Ερωτόκριτος φεύγει ξανά, 
αλλά τούτη τη φορά πάει να γίνει Άρχοντας πια, 
όχι απλώς Πολεμιστής, ώστε να κερδίσει επάξια 
την Αθάνατη Ψυχή του. Εδώ, λοιπόν, μ’ έναν 
όμορφο και συμβολικό τρόπο, ο ήρωας πάει 
να γίνει κάτι ακόμη πιο υψηλό, πάει να εξελίξει 
πνευματικά τον εαυτό του ακόμη περισσότερο. 
Πριν φύγει όμως αρραβωνιάζεται κρυφά την 
Αρετή κι αυτή του δίνει ως σημάδι αναγνώρισης 
το δαχτυλίδι της. Η υπόσχεση της ένωσης έχει 
πλέον δοθεί. Ήδη απ’ την αρχαιότητα, το δαχτυ-
λίδι συμβόλιζε ακριβώς αυτό: ήταν ένα σημάδι 
που έδενε μεταξύ τους αυτούς που έδιναν μια 
υπόσχεση, ένας κρίκος που τους θύμιζε την 
πράξη τους και τους ένωνε για όσο χρόνο ίσχυε 
η υπόσχεσή τους.
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Τη δεύτερη φορά που επιστρέφει, είναι πα-
ρών στην ανάγκη της πόλης του. Ένας αντάξι-
ος αντίπαλος στρατός, οι Βλάχοι, διεκδικούν το 
θρόνο της σοφίας. Ο Ερωτόκριτος είναι ο Πολε-
μιστής εκείνος που θα δώσει την τελική μάχη με 
τον Άριστο, τον καλύτερο και δυνατότερο Πολε-
μιστή των αντιπάλων, θα τον σκοτώσει και θα 
κερδίσει τη μάχη. Είναι εκπληκτική η ομοιότητα 
του σημείου αυτού με το ινδικό έπος Μπαγκαβάτ 
Γκίτα, στο οποίο ο κεντρικός ήρωας, ο Αρζού-
να, πρέπει κι αυτός να γίνει άξιος πολεμιστής, να 
πολεμήσει και να νικήσει έναν τρομερό αντίπα-
λο και να κερδίσει, εντέλει, το θρόνο της πόλης 
που η οικογένειά του είχε χάσει. Είτε πούμε ότι  ο 
Αρζούνα νικά τον Δουριοδάνα, τον τρομερό και 
τελικό αντίπαλο, και κερδίζει τη Χαστιναπούρα, 
την Πόλη της Σοφίας που οι οικογένειά του είχε 
χάσει, είτε μιλήσουμε για το πανέμορφο, αθά-
νατο έπος του Κορνάρου είναι ακριβώς το ίδιο 
πράγμα. Ο Αρζούνα και ο Ερωτόκριτος συμ-
βολίζουν τον Άνθρωπο-Ήρωα που μπαίνει σε 
διαδικασία μετάλλαξης του εαυτού του ακολου-
θώντας μια φιλοσοφική, πνευματική ατραπό κι 
έτσι νικά την τελική μάχη με το φοβερότερο των 
αντιπάλων που στις ιστορίες αυτές ονομάζεται 
Δουριοδάνα ή Άριστος και συμβολίζουν το τελι-
κό εμπόδιο-ελάττωμα που χρειάζεται να νικήσει 
ο υποψήφιος. Οι Βλάχοι, που στο ινδικό έπος 
αντιστοιχούν με το μεγάλο αντίπαλο στρατό 
των Κουράβας, συμβολίζουν το μεγάλο πλή-
θος των ελαττωμάτων που ενυπάρχει στον κα-
θένα μας και που καλούμαστε να πολεμήσουμε 
και να νικήσουμε.

Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο που αναφέρε-
ται σχετικά με τη δεύτερη επιστροφή του Ερωτό-
κριτου είναι ότι η μορφή του έχει αλλάξει χάρη σ’ 
ένα μαγικό υγρό, κόλπο που χρησιμοποίησε για 
να μην τον αναγνωρίσουν. Επιστρέφει λοιπόν 
μαύρος. Δηλαδή, ο Ερωτόκριτος είναι πλέον ο 
Πολεμιστής που πραγματώνει το μαύρο αλχη-
μικό έργο. Στις διάφορες παραδόσεις που μας 
έρχονται από παλιότερους πολιτισμούς αναφέ-
ρεται ότι η διαδικασία αυτή, το μαύρο αλχημικό 
έργο, χωρίζεται σε τρεις φάσεις: στην πρώτη ο 
ήρωας κατεβαίνει στα σκοτάδια του εαυτού του, 
ανακαλύπτει δηλαδή τα ελαττώματά του, στη 
δεύτερη βρίσκει ποιες είναι οι αρετές του ενώ 
στην τελευταία γίνεται η έξοδος απ’ το σκοτάδι. 

Έτσι και στο ποίημα αυτό, ο Ερωτόκριτος 
κατεβαίνει στα σκοτάδια και τις μαυρίλες του 
εαυτού του. Η περισυλλογή έγινε στην εξορία 
και τώρα έρχονται τα έργα. Δηλαδή το φιλοσο-

φικό ιδεώδες πραγματοποιήθηκε και πλέον ξε-
κινά η μάχη με το σκοτάδι. Παλεύει τα δικά του 
σκοτάδια, τα ελαττώματα και τους φόβους του, 
μάχεται μαζί τους αντιμετωπίζοντας τον ισχυρό-
τατο αντίπαλο στρατό και καταφέρνει να βγει 
νικητής. 

Ακόμη όμως δεν αποκαλύπτεται στην Αρε-
τή που κάποια χρόνια τώρα είναι φυλακισμέ-
νη. Πρόκειται για την ψυχή που έχει εγκλωβιστεί 
στην ύλη και που περιμένει τον Πολεμιστή της 
να έρθει να τη σώσει απ’ τη φυλακή και να την 
απελευθερώσει. Έτσι ο μυημένος πια Πολεμι-
στής περνά την ψυχή από δοκιμασίες θέλοντας 
να διαπιστώσει την πίστη της στην ένωση που 
είχε προηγηθεί. Η Αρετή περνά τις δοκιμασίες κι 
ο Ήρωας, περίλαμπρος πλέον και έχοντας την 
αποδοχή του Βασιλιά, ενώνεται μαζί της και γίνε-
ται ο νέος Άρχοντας. Γίνεται δηλαδή ο ολοκλη-
ρωμένος Άνθρωπος που έχει κατακτήσει την 
Αθάνατή του Ψυχή συνειδητά.

Μ’ αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται το ποί-
ημα κι έτσι ο ποιητής του δείχνει με τρόπο κρυμ-
μένο για τ’ απαίδευτα μάτια την πορεία του 
απλού ανθρώπου που μεταλλάσσεται σε ήρωα 
της Ζωής. Τίποτα όμως δεν μένει κρυφό απ’ τον 
άνθρωπο που ξέρει ν’ αναζητά μέσα του την 
αλήθεια. Ο Ερωτόκριτος είναι ο Ήρωας που 
βρίσκεται μέσα στον καθένα μας και περιμένει 
από μας να τον αφυπνίσουμε. Όλος αυτός ο 
κόσμος που παρουσιάζει το έργο, οι ήρωες, τα 
βασίλεια, ο Ερωτόκριτος και η Αρετούσα, δεν 
βρίσκεται σ’ ένα χώρο απροσδιόριστο και μα-
κρινό. Είναι μέσα μας απ’ την αρχή και περιμένει 
να τον βγάλουμε στο φως. 

Για να μπορέσουμε όμως να κάνουμε κάτι 
τέτοιο, χρειάζεται να μάθουμε να βλέπουμε την 
αιχμάλωτη Αρετούσα που ζητά ελευθερία μέσα 
στην καρδιά μας και να καταλάβουμε ότι σε 
μας μόνο βρίσκεται η δύναμη να την ελευθε-
ρώσουμε. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Ερωτόκριτος,  Βιτσέντζος Κορνάρος, εκδ. ΕΣΤΙΑ
- Περιοδικό Νέα Ακρόπολη, τευχ. 18, άρθρο 
Συμβολισμοί στον Ερωτόκριτο, Παττακός Σάββας

Συμβολισμοί στον Ερωτόκριτο
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Ο Γαλαξίας

Μύθοι των αστερισμών
Κείμενο: Κώστας Φραντζικινάκης

Αν βρεθείτε κάποια καλοκαιριάτικη νύχτα στην εξοχή και κοιτάξετε ψηλά στον ουρανό, μπορείτε 
να διακρίνετε καθαρά το λευκό μονοπάτι του γαλαξία. Ξεκινώντας από τα βορειοδυτικά ενώνει σαν 
μια γέφυρα τον ουράνιο θόλο του έναστρου ουρανού και φτάνει ως το νοτιοανατολικό ορίζοντα. 
Έχει διαφορετική λαμπρότητα στις διάφορες περιοχές του και είναι πολύ επιβλητικός όταν τον παρα-
τηρούμε από κάποιο ανοιχτό μέρος, όπως η θάλασσα ή κάποιο βουνό. Το γαλακτόχρωμο φως του 
οφείλεται στο ένα τρισεκατομμύριο περίπου αστέρια του, που φαίνονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο, 
ώστε να είναι αδύνατον να τα ξεχωρίσουμε. Στη μυθολογία πολλών αρχαίων πολιτισμών ο γαλαξί-
ας είναι: «Ο Ουράνιος Ποταμός», «Ο Ουράνιος Δρόμος», «Η Κοσμική Γέφυρα μεταξύ Ουρανού και 
Γης». Οι Πυθαγόρειοι τον ονόμαζαν «Οδό των Ψυχών» και οι αρχαίοι Έλληνες «Γαλακτικό Κύκλο» και 
«Ηριδανό Ποταμό». Στην Αίγυπτο ήταν ο Ουράνιος Νείλος. Για τους Ρωμαίους ήταν ο «Ιερός Ποταμός 
Γάλλος». Ο Λατίνος ποιητής Οβίδιος τον θεωρεί σαν «Το δρόμο που οδηγεί στην αθανασία». Η ιδέα 
του γαλαξία σαν δρόμο των θεών και των αθανάτων επαναλαμβάνεται από τους Λάπωνες ως τους 
Ινδιάνους και τους πυγμαίους της Γκαμπόν. Στο μεσαίωνα οι καθολικοί τον ονόμαζαν «Δρόμο της 
Ρώμης», επειδή πίστευαν ότι οι ψυχές περνούσαν απ’ αυτόν για να πάνε στην βασιλεία των ουρανών, 
αφού περνούσαν πρώτα από τον έλεγχο του Πάπα. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας ακόμα αποκαλείται 
«Ιορδάνης Ποταμός» και «Δρόμος της Παναγίας».
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Η πολιτιστική ατζέντα της Νέας Ακρόπολης
Δραστηριότητες του τριμήνου που πέρασε

1.ΑΘΗΝΑ
Μια ομάδα από 26 μέλη της Νέας Ακρόπολης 

στις αρχές του περασμένου Σεπτέμβρη ακολού-
θησε το μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφή του 
Ολύμπου. Ο δρόμος μακρύς, ανηφορικός, δύ-
σβατος και ταυτόχρονα μαγικός, δελεαστικός και 
άξιος. Μετά από 12 ώρες πεζοπορίας, η ρυθμική 
και ομαδική προσπάθεια απέδωσε καρπούς... 
για λίγες στιγμές όλοι βρέθηκαν στο σημείο στο 
οποίο ο άνθρωπος αγγίζει τον ουρανό.

Για 8η συνεχή χρονιά, η Νέα Ακρόπολη ήταν ένας από τους βασικούς διοργανωτές της ετήσιας ημερίδας – γιορ-
τής Εθελοντισμού. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στον πεζόδρομο του Θησείου, περισσότερα από 5.000 άτομα είχαν 
την ευκαιρία να ενημερωθούν για το έργο της Νέας Ακρόπολης και των 59 ακόμη εθελοντικών φορέων που συμμε-
τείχαν. 

Το ενδιαφέρον μεγάλο, ο ενθουσιασμός υψηλός, ο κόσμος πολύς και το σύνθημα μας ήταν ένα: 

“Ζωής Τάση, Θησείου Στάση”

2.ΑΘΗΝΑ
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3.ΛΑΡΙΣΑ

Στις αρχές του Φθινοπώρου και στην έναρξη της νέας σεζόν 
δραστηριοτήτων στο παράρτημα της Λάρισας, το Αρχαιολογικό 
Μουσείο άνοιξε τις πύλες του και μας υποδέχτηκε για άλλη μια 
φορά. Μέσα στον όμορφο χώρο του ανοίχτηκαν οι σελίδες από 
μνήμες μιας άλλης εποχής και προσπαθήσαμε να ξαναζήσουμε 
τις στιγμές που κρύβουν τα αρχαιολογικά ευρήματα της ευρύτε-
ρης περιοχής της Θεσσαλίας.

4. ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Κοινωνική και Οικολογική Δράση Ελλάδας, Κ.Ο.Δ.Ε.

Για 10 ολόκληρα χρόνια το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού 
αναστατώνει την πόλη μας. Έτσι και φέτος στις 13 Σεπτεμβρίου 
μικροί και μεγάλοι κατέκλυσαν την κεντρική πλατεία των Ιωαν-
νίνων, για να παίξουν και να διασκεδάσουν μέσα από ένα μα-
γευτικό παιχνίδι. Η μεγάλη προσέλευση του κόσμου (152 άτομα) 
έχει κάνει το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού θεσμό. Μετά από 
συναρπαστικές δοκιμασίες και πολύ τρέξιμο 3 ομάδες κατάφε-
ραν να κερδίσουν τα δώρα αξίας 4.000 ευρώ. Θέλουμε να ευχα-
ριστήσουμε  τη Νομαρχία Ιωαννίνων, όλους τους χορηγούς και 
το Σώμα Εθελοντών  Σαμαρειτών και  Διασωστών  του  Ελληνικού  
Ερυθρού  Σταυρού για τη βοήθειά τους σε αυτήν τη μεγάλη  δι-
οργάνωση. Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε και τους 
βρεγμένους διαιτητές, που με τρομερή υπομονή και πολύ νερό 
στα παπούτσια βοήθησαν τις ομάδες ως το τέλος. 

5.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΑΡΔΑΡΗΣ
   Μια μέρα του Οκτωβρίου οι κοπέλες από τα παραρτήματα 

της Εγνατίας και του Βαρδάρη Θεσσαλονίκης μαζευτήκαμε στο 
νέο μας χώρο,  για να παρακολουθήσουμε ένα σεμινάριο που 
αφορούσε τις παραδοσιακές συνταγές. Στη φωτογραφία φτιά-
χνουμε όλες μαζί το δικό μας νόστιμο ελαιόψωμο.

6. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΓΝΑΤΙΑ  

Μέλη και φίλοι της Νέας Ακρόπολης Εγνατίας στη Θεσσα-
λονίκη, συμμετείχαν στον καλλωπισμό και την καθαριότητα του 
πάρκου στην περιοχή της Αγ. Σοφίας , στο πλαίσιο συνεργασίας 
με την Αντιδημαρχία Πρασίνου  του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

7.ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η παρουσίαση με θέμα «Η συναισθηματική νοημοσύνη» 
που πραγματοποιήθηκε στο χώρο μας τον Οκτώβριο συγκέ-
ντρωσε πολλούς ενδιαφερόμενους.
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Οι νευροεπιστήμονες κατέγραψαν την επε-
ξεργασία της γλώσσας στον εγκέφαλο.

Μέσα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο ο 
ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να σκεφτεί μια 
λέξη, να εφαρμόσει τους κανόνες της γραμμα-
τικής σε αυτήν και να τη στείλει στο στόμα ως 
λόγο. Για πρώτη φορά, οι νευροεπιστήμονες 
παρακολούθησαν σε πραγματικό χρόνο την 
επεξεργασία της γλώσσας στον εγκέφαλο, κα-
τέγραψαν αναλυτικά αυτή την αστραπιαία δια-
δοχή καταστάσεων και την «έσπασαν» σε δια-
κριτά βήματα.

Η ανακάλυψη έγινε μέσω ηλεκτροδίων που 
είχαν εμφυτευτεί σε εγκεφάλους εθελοντών επι-
ληπτικών. Το «δίκτυο της γλώσσας» στον εγκέ-
φαλο μελέτησε ομάδα επιστημόνων υπό τους 
Νεντ Σαχίν και Στίβεν Πίνκερ του Τμήματος Ψυχο-
λογίας του πανεπιστημίου Χάρβαρντ των ΗΠΑ 
και η σχετική δημοσίευση έγινε στο περιοδικό 
«Science».

Με ποιο τρόπο η πρόθεσή μας να μιλή-
σουμε, μετατρέπεται σε πραγματικό λόγο; Στον 
εγκέφαλο δημιουργείται ένα προλεκτικό μήνυμα, 
που διαφέρει στους ανθρώπους, ανάλογα με 
τη συγκεκριμένη γλώσσα που μιλάει ο καθένας. 
Μέσα από διαδοχικά βήματα, το προλεκτικό μή-
νυμα γίνεται λόγος. Τα βήματα αυτά περιλαμβά-
νουν την ανάκληση από τον εγκέφαλο διαφο-
ρετικών ειδών πληροφοριών (σημασιολογικών, 
συντακτικών, φωνολογικών), που στη συνέχεια 
συνδυάζονται σε μεγαλύτερες δομές, μια διαδι-
κασία που καλείται «ενοποίηση».

Αν και μέχρι εδώ οι επιστήμονες γενικά συμ-
φωνούν, δεν υπάρχει συναίνεση από εκεί και 
πέρα για το πώς ακριβώς η σκέψη γίνεται λό-
γος. Μετά την ανακάλυψη από το Γάλλο γιατρό 
Πολ Μπροκά, το 1865, του ρόλου του αριστε-
ρού κατώτερου μετωπιαίου φλοιού στην παρα-
γωγή της γλώσσας, πολύ μικρή πρόοδος από 
τότε μέχρι σήμερα έχει γίνει για την κατανόηση 
της νευρωνικής υποδομής που υποστηρίζει την 
παραγωγή του λόγου.

Ένας βασικός λόγος είναι ότι η γλώσσα απο-
τελεί αποκλειστικό προνόμιο του ανθρώπου, με 
συνέπεια να μην μπορεί να μελετηθεί η νευροβι-

ολογία της γλώσσας σε πειράματα με ζώα. Ένα 
σημαντικό ερώτημα είναι αν τα διάφορα στάδια 
παραγωγής της γλώσσας λαμβάνουν χώρα 
παράλληλα μεταξύ τους ή διαδοχικά το ένα μετά 
το άλλο.

Η νέα έρευνα έδειξε ότι τα διαφορετικά είδη 
γλωσσικών πληροφοριών επεξεργάζονται με 
σειριακό (διαδοχικό) τρόπο μέσα στην περιοχή 
του Μπροκά. Τα ηλεκτρόδια που είχαν εμφυτευ-
τεί στις περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται 
με τη γλώσσα, έδειξαν μια ξεχωριστή και διαδο-
χική νευρωνική δραστηριότητα σε τρία διαφορε-
τικά στάδια: λεξιλογική (σχετίζεται με τις φράσεις 
που χρησιμοποιούνται και όχι με τη γραμματική) 
διάρκειας 200 χιλιοστών του δευτερολέπτου, 
γραμματική-συντακτική με διάρκεια 320 χιλιο-
στών του δευτερολέπτου και φωνολογική (ορ-
γάνωση του ήχου) με διάρκεια 450 χιλιοστών 
του δευτερολέπτου (συνολικά 970 χιλιοστά του 
δευτερολέπτου).

Οι χρόνοι αυτοί αφορούν την επεξεργασία 
των ουσιαστικών και των ρημάτων, από τη στιγ-
μή που συλλαμβάνεται μια σκέψη μέχρι που γί-
νεται λόγος.

ΠΗΓΗ:
- www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
- http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_
kathciv_1_21/10/2009_303430

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ;
Σκεφτόμαστε μια λέξη σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο 
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Κείμενο: Σήφης Σταυρουλάκης
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Η εξέλιξη των όπλων απο την αρχαιότητα έως σήμερα

Η χρήση των όπλων είναι τόσο παλιά όσο 
και η ανθρωπότητα. Πολλά απ’ τα πρώτα όπλα 
προήλθαν απ’ τα εργαλεία του κυνηγιού αφού 
ο άνθρωπος, απ’ την αρχή της εμφάνισης του, 
έπρεπε να προστατευτεί από τ’ άγρια ζώα, να 
κυνηγήσει και να χρησιμοποιήσει εργαλεία. 

Το πρώτο όπλο που χρησιμοποίησε ο άν-
θρωπος ήταν τα ίδια του τα χέρια. Η χρήση δια-
φόρων αιχμηρών πετρών και ξύλων έγινε αργό-
τερα, ενώ τα μεταλλικά όπλα προέκυψαν αρκετά 
μεταγενέστερα, με πρώτα τα μπρούτζινα κι έπει-
τα τα σιδερένια. Η εξέλιξη των όπλων, καθώς και 
των μεθόδων πολέμου, είναι παράλληλη με την 
εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού.

Τα πρώτα ευρήματα από πυριτόλιθο, τα 
οποία χρησιμοποιούνταν ως τσεκούρια, βρέθη-
καν περίπου 200.000 - 300.000 χρόνια π.Χ. Αυτά 
ήταν τα πρώτα όπλα. Επίσης τα ρόπαλα και οι 
σφύρες είναι απ’ τα πρώτα όπλα. Στην Αφρική 
ανακαλύφθηκαν ζωγραφιές σε σπηλιές απ’ το 
6000 π.Χ., οι οποίες παριστάνουν ανθρώπους 
να κρατάνε ρόπαλα.

 Ένα άλλο όπλο που χρησιμοποίησε ο άν-
θρωπος ήταν ο πέλεκυς, ο οποίος αρχικά ήταν 
ένα διχαλωτό ξύλο στο οποίο είχαν τοποθετήσει 
ανάμεσα έναν κοφτερό πυριτόλιθο. Ο πέλεκυς 
ήταν ανέκαθεν σύμβολο εξουσίας και χρησιμο-
ποιήθηκε ως τέτοιο απ’ τη Μινωική Κρήτη και τη 
Ρώμη. 

Στη συνέχεια, ο άνθρωπος χρησιμοποίησε 
τα πρώτα εκηβόλα όπλα: απ’ την πέτρα και το 
ξύλο που πέταξε, μέχρι το δόρυ, το τόξο και τε-
λικά τον καταπέλτη. Τα εκηβόλα ήταν ιδιαίτερα 
αποτελεσματικά αφού έδιναν τη δυνατότητα 
στους τότε κυνηγούς να κυνηγήσουν από από-
σταση. Τις πρώτες αναπαραστάσεις με τόξα τις 
έχουμε απ’ το 10000 π.Χ. σε σπηλιές της Ισπανί-
ας, ενώ τα πιο περίεργα εκηβόλα όπλα τα βρί-
σκουμε στους λαούς της κεντρικής και δυτικής 
Αφρικής, καθώς και της Αυστραλίας. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα αποτελεί το μπούμερανγκ 
των Αβοριγίνων.  

Μια σπουδαία καινοτομία ήταν τα μπρούτζι-
να όπλα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για πρώ-
τη φορά στη νοτιοδυτική Ευρώπη. Τον 6ο και 5ο 
αι. π.Χ. χρησιμοποιήθηκε απ’ τους Κέλτες ο σί-
δηρος, μέταλλο ανθεκτικότερο και σκληρότερο 
απ’ τον μπρούτζο.

Ένα άλλο είδος όπλου που 
εξελίχτηκε είναι τα μαχαίρια 
και το σπαθί. Υπάρχουν 
ευρήματα από μπρούτζι-
να στιλέτα του 
2000 π.Χ. Με 
την πάροδο 
του χρόνου, 
τα σπαθιά 
άρχισαν να 
γίνονται πιο 
περίτεχνα, 
καθώς ανα-
π τ ύ χ θ η κ ε 
ολόκληρη 
τέχνη για την 
κ α τ α σ κ ε υ ή 
τ ο υ ς . Έ ν α 
σπαθί ήταν 
ένα στολίδι,  
αλλά κι ένας 
σύντροφος για 
τον πολεμιστή, 
ήταν η ίδια του 
η ψυχή. Κάποια 
σπαθιά πήγαιναν κι 
από πατέρα σε γιο, 
ενώ άλλα έχουν μεί-
νει στην ιστορία για τα 
θρυλικά τους κατορθώ-
ματα, όπως για παράδειγ-
μα το Εξκάλιμπερ, το σπαθί 
του βασιλιά Αρθούρου. Το 
σπαθί αποτελούσε επίσης σύμ-
βολο του αξιώματος αυτού που 
το έφερε, αλλά συχνά χρησιμοποιεί-
το και για τελετουργικούς σκοπούς.

Σιγά-σιγά άρχισαν να φτιάχνονται 
πανοπλίες, ασπίδες και κράνη για να 
προστατεύονται οι πολεμιστές απ’ 
τα χτυπήματα. Οι πρώτοι εξοπλισμοί 
ήταν από δέρμα, κόκαλα και δόντια 
ζώων, ενώ αργότερα έγιναν μεταλλι-
κοί. Έχουν ανακαλυφθεί μπρούτζινες 
πανοπλίες, κυρίως Μυκηναϊκές, απ’ 
το 1500 π.Χ. Ειδικά η ασπίδα έφερε 
πολλές φορές πάνω της το έμ-
βλημα του πολεμιστή ή του οίκου 
στον οποίο ανήκε. 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
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Ταυτόχρονα με την εξέλιξη των όπλων άρχι-
σαν να εξελίσσονται και οι πολεμικές τακτικές. Η 
τέχνη του πολέμου αρχίζει να γεννιέται και μας 
δίνει τους δύο μεγαλύτερους στρατούς της αρ-
χαιότητας: το Μακεδονικό του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου και το Ρωμαϊκό.

Όλοι οι παραδοσιακοί πολιτισμοί είχαν συ-
στήματα διαπαιδαγώγησης των νέων, ώστε 
μεγαλώνοντας αυτοί να αποτελέσουν άξιους 
πολίτες. Έτσι οι νέοι εκπαιδεύονταν από μικροί 
στην τέχνη του πολέμου, στην πειθαρχία και την 
υπακοή.

Μια άλλη καινοτομία στη μάχη και την εξέλιξη 
των όπλων ήταν και η χρήση ζώων στη μάχη 
είτε για να σέρνουν άρματα, είτε για να κουβα-
λούν τους πολεμιστές. Υπάρχουν αρκετές ανα-
φορές για άλογα, ελέφαντες ακόμα και καμήλες 
που συμμετείχαν στη μάχη. Θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι αυτά ήταν τα τεθωρακισμένα της αρ-
χαιότητας. 

Κάποια στιγμή οι άνθρωποι άρχισαν να 
οχυρώνουν τις πόλεις όπου έμεναν κι έτσι δημι-
ουργούνται τα πρώτα οχυρά. Η πρώτη οχυρω-
μένη πόλη ήταν η Ουρ των Χαλδαίων το 2500 
π.Χ. Φυσικά μαζί με τα οχυρά ακολούθησε και 
η ανάλογη τεχνολογία σε όπλα, βαλλίστρες, κα-
ταπέλτες, πολιορκητικούς κριούς κ.τ.λ.

Όταν αργότερα ανακαλύφθηκε η πυρίτιδα, 
όλα άλλαξαν. Δεν είχε πια τόση σημασία η δύ-
ναμη και η ανδρεία του πολεμιστή, αφού η μάχη 
δεν γινόταν πλέον σώμα με σώμα. Η πυρίτιδα 
πέρασε στην Ευρώπη κατά τον 14ο αι. απ’ την 
Κίνα κι έτσι εμφανίζονται τα πυροβόλα όπλα 
στα πεδία της μάχης. 

Ταυτόχρονα μ’ όλα αυτά, όπλα χρησιμο-
ποιήθηκαν και στη θάλασσα. Χρησιμοποιού-
νται κυρίως τα έμβολα και οι καταπέλτες απ’ τα 
πλοία, ενώ αργότερα τα κανόνια. 

Μετά τις αρχές του 20ου αι. τα όπλα παρά-
γονται μαζικά. Εφευρέθηκε ο πύραυλος, ένα 
όπλο αρκετά θανατηφόρο και καταστροφικό. 
Τον ίδιο αιώνα, η μάχη μεταφέρεται στους αιθέ-
ρες και φαίνεται πια ότι όποια χώρα έχει καλύτε-
ρη αεροπορία, έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες 
να κερδίσει τη μάχη. Το αεροπλάνο γίνεται ένα 
γρήγορο και φονικό όπλο. Τώρα πια αρκεί να 
πατηθεί ένα κουμπί και ένας πύραυλος μπορεί 
να καταστρέψει μια ολόκληρη περιοχή. Ας μην 
ξεχνάμε τις δυο πυρηνικές βόμβες στην Ιαπωνία 
κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πολεμική βιο-
μηχανία φαίνεται να κυβερνά και να παίζει καθο-
ριστικό ρόλο στις αποφάσεις των κρατών. 

Άλλα είδη όπλων, τα οποία φαίνεται να  χρη-
σιμοποιούσαν απ’ την αρχαιότητα, είναι τα λε-
γόμενα βιολογικά - χημικά: διάφορα μικρόβια ή 
χημικές ουσίες που μεταδίδονται στον εχθρό και 
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έχουν, αν όχι πάντα θανατηφόρα, τουλάχιστον τραγικά αποτελέσματα 
για τους ανθρώπους. Μέχρι να ανακαλυφθεί το αντίδοτο, ένας μεταλ-
λαγμένος ιός μπορεί να αρρωστήσει και να σκοτώσει χιλιάδες ανθρώ-
πους σε πολύ λίγο χρόνο.

Ακόμα, υπάρχουν τα λεγόμενα «μη θανατηφόρα όπλα». Επίσημα, η 
χρήση αντλιών πίεσης νερού, πλαστικών σφαιρών και χημικών ουσιών, 
όπως είναι, για παράδειγμα, τα δακρυγόνα για την καταστολή ταραχών 
σε αστικές περιοχές θεωρείται χρήση μη θανατηφόρων όπλων. 

Τέλος, λόγος χρειάζεται να γίνει και για τα όπλα νέας γενιάς τα οποία 
διακρίνονται ουσιαστικά σε τρείς κατηγορίες ενέργειας: θερμικής, κινητι-
κής και ηλεκτρομαγνητικής. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι κατευθυνόμε-
νες δέσμες θερμότητας. Το αποτέλεσμα είναι μια έντονη αίσθηση καψί-
ματος χωρίς, όμως, να καίγεται πραγματικά η σάρκα. Τα βλήματα 
ενεργειακού παλμού θα είναι η εξέλιξη των χειροβομβίδων 
κρότου-λάμψης, που χρησιμοποιούνται σήμερα από 
ειδικές δυνάμεις για τον προσωρινό αποπροσανατο-
λισμό σε περιπτώσεις εφόδου. Αναπτύσσεται, επίσης, 
μια άλλη συσκευή η οποία εκπέμπει ακτινοβολία στο 
υπεριώδες φάσμα και μέσω αυτής μεταφέρει ηλεκτρι-
κό φορτίο ικανό να παραλύσει έναν άνθρωπο σε από-
σταση δύο χιλιομέτρων. Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν 
και τα μεταλλαγμένα βακτήρια τα οποία αποσυνθέτουν την άσφαλτο, τα 
καύσιμα, ακόμα και κάποια μεταλλικά στοιχεία. 

Μια απ’ τις πιο εφιαλτικές περιπτώσεις είναι προσπάθεια εξέλιξης 
διάφορων τύπων ψυχοτροπικών φαρμάκων ταχείας δράσης, τα οποία 
θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πιθανότατα σε αέρια φάση, για την 
αντιμετώπιση ομάδων διαδηλωτών ή σ’ άλλες περιπτώσεις αστικών τα-
ραχών. 

Γενικά, διαπιστώνουμε ότι τα όπλα και η κατασκευή τους απασχό-
λησαν τον άνθρωπο απ’ τη στιγμή που γεννήθηκε και συνεχίζουν να 
αποτελούν έναν σημαντικό τομέα δράσης του. Ωστόσο, εφόσον δεν 
μπορούμε να τα αποφύγουμε, τουλάχιστον θα πρέπει να μάθουμε να 
τα χρησιμοποιούμε συνετά για να αποτρέπουμε επικίνδυνες καταστά-
σεις και για να αμυνόμαστε από πραγματικούς και όχι φανταστικούς 
κινδύνους. 

«Σ’ ΕΝΑΝ ΠΟΛΕΜΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

- Αρχαία όπλα, Will Fowler, Εκδόσεις ‘Ιριδα
- Όπλα, Πανοπλίες, Εκδοσεις Αστέριoς Δεληθανάσης
- Www.wikipedia.gr 

Η εξέλιξη των όπλων απο την αρχαιότητα έως σήμερα
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βιβλίων
παρουσίαση

Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΓΚΑ
ΓΚΕΟΡΓΚ ΦΟΪΕΡΣΤΑΪΝ – ΖΑΝΙΝ ΜΙΛΕΡ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ – ΣΕΙΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Το συγκεκριμένο έργο διασαφηνίζει τις επικρατούσες παρανοήσεις για 
τη γιόγκα και παρέχει στους αναγνώστες ένα ιδεολογικό πλαίσιο και την 
ευκαιρία να μοιραστούν μερικές από τις σημαντικές αντιλήψεις των συγ-
γραφέων για τη βεδική και την κλασική Γιόγκα, καθώς και τη βαθιά πεποί-
θησή τους ότι αυτή η αρχαία παράδοση είναι μεγάλης σπουδαιότητας 
για την ορθή κατανόηση της ανθρώπινης ύπαρξης.

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ
ΔΡ. ΧΙΡΟΣΙ ΜΟΤΟΓΙΑΜΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ – ΣΕΙΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Το κάρμα είναι ο ηθικός νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος, σύμ-
φωνα με τον οποίο κάθε ενέργεια επιφέρει κάποια στιγμή και το αντί-
στοιχο αποτέλεσμα. Σ’ αυτό το βιβλίο ο συγγραφέας μας βοηθά να 
κατανοήσουμε τις διδασκαλίες του κάρμα και της μετενσάρκωσης, πα-
ρουσιάζοντάς μας τις εμπειρίες, τα πιστεύω και τη φιλοσοφία του και 
εξετάζοντας τις διάφορες διαστάσεις της ύπαρξης.

ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΩ – ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
M. ESTHER HARDING
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ
Οι λέξεις «ασυνείδητο» και «ένστικτο» είναι αναπόσπαστες από το καθη-
μερινό μας λεξιλόγιο, χωρίς όμως ταυτόχρονα να κατανοούμε το ρόλο 
που διαδραματίζουν στη ζωή μας. Κάτω από το πρίσμα της Αναλυτικής 
Ψυχολογίας διαπιστώνουμε ότι δεχόμαστε τις επιρροές τους σε μικρό-
τερο ή μεγαλύτερο βαθμό και βιώνουμε τις συγκρούσεις τους τόσο σε 
ατομικό όσο και σε πανανθρώπινο επίπεδο. Στόχος δεν είναι να απο-
φύγουμε τις συγκρούσεις αυτές, αλλά να τις αντιμετωπίσουμε και να τις 
ελέγξουμε, μετουσιώνοντας τις βαθύτερες δυνάμεις που αθέατα μας 
επηρεάζουν. 

ΜΥΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ
ΑΛΙΚΗ Α ΜΠΕΪΛΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ LUCIS PRESS
Το ζήτημα της Μύησης είναι κάτι που ασκεί μεγάλη γοητεία στους στο-
χαστές κάθε σχολής σκέψης, ενώ ακόμη κι εκείνοι που παραμένουν σκε-
πτικιστές και επικριτικοί θα επιθυμούσαν να πιστέψουν ότι είναι εφικτή η 
υπέρτατη αυτή επίτευξη. Το βιβλίο αυτό προσφέρεται σε εκείνους που δεν 
πιστεύουν πως ένας τέτοιος στόχος είναι εφικτός, μολονότι μπορεί να 
αξίζει σαν διατύπωση μιας ενδιαφέρουσας υπόθεσης. Σ’ όσους προσ-
δοκούν ένα τέτοιο επιστέγασμα όλων των προσπαθειών τους, το βιβλίο 
αυτό προσφέρεται για να δώσει έμπνευση και βοήθεια.
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ΤΟ ΚΥΜΒΑΛΕΙΟΝ, Η ΕΡΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΛΟ

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Λιβάνης το νέο 
βιβλίο του Dan Brown «Το Χαμένο Σύμβολο». Στις 
σελίδες του (συγκεκριμένα στη σελ. 87 και 88) ανα-
φέρεται το βιβλίο των εκδόσεων μας 
 «Το Κυμβάλειον, Η Ερμητική Επιστήμη».

Πολλοί αναγνώστες και συνδρομητές του πε-
ριοδικού μας τηλεφωνούν και θέλουν να πληρο-
φορηθούν για το βιβλίο αυτό. Θέλουμε λοιπόν να 
τους ενημερώσουμε ότι η 4η έκδοση του «Κυμβά-
λειον, η Ερμητική Επιστήμη» 
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Νέα Ακρόπολη (1η  έκδοση 
το 1985).

Πρόκειται για ένα από τα 
σημαντικότερα βιβλία του 
εσωτερισμού, μιας και περι-
έχει θεμελιώδεις διδασκαλίες  
του Ερμητισμού. 

Οι διδασκαλίες αυτές απο-
δίδονται στον μυθικό Ερμή 
τον Τρισμέγιστο, τον πανάρ-
χαιο μύστη και Δάσκαλο της 
αρχαίας Αιγύπτου. Διασώ-
θηκαν μέσα από τους αιώ-
νες και σχολιάστηκαν από 
διάφορους σοφούς και φιλο-
σόφους. Όλα τα έργα τέτοιου χαρακτήρα αποτελούν το λεγόμενο “Corpus Hermeticum”,  δηλαδή  
«Ερμητικό Σώμα». Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκει και «Το Κυμβάλειον», το οποίο είδε το φως στη Δύση 
τον 19ο αιώνα, από την προσπάθεια μερικών εσωτεριστών ερευνητών της Θείας Σοφίας. 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι μέσα σ’ αυτό το βιβλίο εκτός των άλλων αναπτύσσονται οι 
επτά ερμητικές Αρχές. Πάνω σ’ αυτές βασίζεται ολόκληρη η ερμητική φιλοσοφία και είναι οι ακόλου-
θες: 

• Η αρχή της Νοητικότητας
• Η Αρχή της Αντιστοιχίας ή της Αναλογίας
• Η Αρχή της Δόνησης
• Η Αρχή της Πολικότητας
• Η Αρχή του Ρυθμού
• Η Αρχή της Αιτίας και του Αποτελέσματος
• Η Αρχή του Γένους
Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου αναλύει μία από τις Αρχές αυτές, που μαζί με τα επιπλέον σχόλια  απο-

τελούν μια σημαντική πηγή για την επαφή με τις Ερμητικές Διδασκαλίες. 

      «Το Κυμβάλειον, Η Ερμητική Επιστήμη»
      Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη 
      Αγίου Μελετίου 29, 11361 Αθήνα
      Τηλ. 210.8231301

e-mail: books@nea-acropoli.gr- web: www.nea-acropoli.gr  

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

από το βιβλίο “Παιχνίδια στον Καθρέφτη”
φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου

Η ΣΚΕΨΗ
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Η σκέψη είναι καρπός της Φωτιάς της αν-
θρώπινης σφαίρας, η οποία αποκρυσταλλώ-
νεται στο Νου και στην ιδιαίτερή του μορφή 
δράσης: τη σκέψη. Μέσα απ’ αυτήν τη δράση 
μπορούμε να ενώσουμε και να συσχετίσουμε τα 
πράγματα τόσο μεταξύ τους όσο και με μας.

Εκεί, στο βάθος του είναι του, εκεί όπου σπά-
νια ζει ο άνθρωπος, αισθάνεται μόνος του κι 
αντιλαμβάνεται την πιεστική και επιβλητική ανά-
γκη ν’ αποκτήσει επαφή με τα πράγματα που 
τον περιτριγυρίζουν. Όμως το κάνει όπως ένα 
παιδί: αποκτά επαφή τραβώντας τα πράγματα 
προς αυτόν, προσπαθώντας να τα κάνει δικά 
του, να τα αγγίξει, να τα κοιτάξει προσεκτικά... Οι 
πιο λεπτές κλωστές ένωσης που μπορούμε να 
έχουμε με τον κόσμο και τα αντικείμενά του είναι 
αυτές ακριβώς οι νοητικές κλωστές που δουλεύ-
ουν σαν αγκίστρια, που πιάνουν τα πράγματα 
και τα φέρνουν στο εγώ.

Όταν «σκεφτόμαστε» ένα αντικείμενο, θέλου-
με να το γνωρίσουμε. Να το κάνουμε δηλαδή 
κτήμα μας και να το εσωτερικεύσουμε μέσα 
μας. Όμως δεν είναι εύκολο να δουλεύουμε με 
το νου, καθώς η πύρινη φύση του τον κάνει επι-
δέξιο, ευκίνητο και ικανό να ξεγλιστράει. Δεν είναι 
το ίδιο να πιάσουμε μια πέτρα με το να συλλά-
βουμε μια σκέψη. Γι’ αυτό και στον κόσμο της 
Μάγια είναι πιο εύκολο να προσδιορίσουμε τα 
μέταλλα απ’ τα πράγματα εκείνα που κυκλοφο-
ρούν μέσα στη σκέψη. Είναι πιο εύκολο να δέ-
νουμε με σχοινιά παρά με ιδέες. Είναι πιο εύκολο 
να πλησιάσουμε ένα ψηλό βουνό παρά τον ίδιο 
τον εσωτερικό μας κόσμο.

Ο μηχανισμός της σκέψης δουλεύει με κά-
ποιες ιδιαίτερες μονάδες, τις οποίες μπορούμε 
να ονομάσουμε ιδέες. Αυτές έρχονται και πα-
ρέρχονται και υφαίνουν τις κλωστές τους στο 
νοητικό αργαλειό επιδιώκοντας να κατέχουν 
όλο και περισσότερα.

Οι ιδέες ζουν στο νου μας, όπως εμείς οι άν-
θρωποι ζούμε στη Γη. Επίσης αυτές ενώνονται 
μεταξύ τους τις στιγμές της ανάπαυσης, όταν 
δεν χρειάζεται να δουλέψουν για τον διανοητι-
κό κύριο που τις υποχρεώνει να επεκτείνονται 
και να μαζεύονται φέρνοντας συνεχώς υλικό 
ανάλυσης. Έτσι οι ιδέες σχετίζονται μεταξύ τους 
με συνάφεια, ώστε να έλκονται οι όμοιες και ν’ 
απωθούνται οι αντίθετες. Μ’ αυτόν τον τρό-
πο γεννιούνται αληθινές οικογένειες ιδεών που 
παίρνουν τόση μεγαλύτερη δύναμη όσο μεγα-

λύτερα και περισσότερα είναι τα συστατικά τους 
στοιχεία.

Εξαιτίας αυτού, η σκέψη δεν μπορεί πάντα 
να δουλεύει ελεύθερα στον πόθο της για γνώ-
ση, καθώς θα πρέπει ν’ αντιμετωπίζει τους ομα-
δοποιημένους σχηματισμούς ιδεών που την 
υποχρεώνουν και την ωθούν να γνωρίζει μ’ 
έναν καθορισμένο τρόπο. Μερικές φορές δεν 
ξέρουμε αυτό που θέλουμε να ξέρουμε, αλλά 
αυτό που το νοητικό μας ρεύμα και οι συνδεόμε-
νες μ’ αυτό ιδέες μάς κατευθύνουν να μάθουμε. 
Αυτό προξενεί έναν εκφυλισμό της σκέψης: την 
«ετεροκαθορισμένη σκέψη». Και το χειρότερο 
σ’ αυτήν την περίπτωση είναι ότι, εκτός του ότι 
έχουμε «ετεροκαθορισμένη σκέψη», εξαιτίας των 
ίδιων των νοητικών μας οικογενειών, διατρέ-
χουμε τον κίνδυνο -ο οποίος πάντα στηρίζεται 
στα παιχνίδια της Μάγια- να έχουμε σκέψη που 
«ετεροκαθορίζεται» απ’ τις δυνάμεις της Φύσης, 
από άλλους ανθρώπους, από άλλες ανώτερες 
διάνοιες, καλύτερα οργανωμένες απ’ τις δικές 
μας.

Αν ακολουθήσουμε τις δυνάμεις της Φύσης, 
θα έχουμε μεν «ετεροκαθορισμένη σκέψη» αλλά 
τουλάχιστον υγιή, φυσική. Αν ακολουθήσουμε 
άλλες νοοτροπίες, πιο δυνατές και θετικές, ο κίν-
δυνος είναι ωφέλιμος. Αν όμως αυτές οι τρεις 
διάνοιες επιδιώκουν να κυριαρχήσουν στους 
αδυνάτους... αλίμονο σ’ αυτούς με την ετερο-
καθορισμένη σκέψη. Δεν θα τους μείνει δράμι 
μυαλό και θα είναι υπόδουλοι ενός σκλαβωμέ-
νου νου. 

Γι’ αυτό, δεν είναι πάντα αρκετή όση προσο-
χή κι αν δώσουμε στον τρόπο με τον οποίο παί-
ζει ο νους μας. Επιβάλλεται να γνωρίζουμε τους 
κανόνες αυτού του παιχνιδιού και να μπορού-
με να παρεμβαίνουμε εκεί όπου η σκέψη είναι 
έτοιμη να εκλείψει. Αν ο νόμος των ιδεών είναι η 
ένωση, ας αναζητήσουμε να ενώσουμε καλές 
ιδέες, δυνατές, θετικές. Αν αφήσουμε τις κακές 
ιδέες να βρίσκουν το συμπλήρωμά τους και να 
εξακολουθούν να σχετίζονται με όλο το συνα-
φές υλικό που υπάρχει στον εξωτερικό κόσμο, 
τότε θα έχουμε χάσει την ανθρώπινη κατάστα-
ση, την κατάσταση του ανθρώπινου όντος.

Παρά τα δίχτυα που απλώνει πάνω μας η 
Μάγια, θα ήταν φρόνιμο να μάθουμε ν’ ανα-
γνωρίζουμε τις ιδέες που βλασταίνουν αυθεντι-
κά μέσα μας -και δεν χρειάζεται να είναι νέες, 
αρκεί να είναι νέες για μας- από εκείνες τις άλλες 

Φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου: Η σκέψη
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ιδέες που κολλούν πάνω μας, όπως η λάσπη 
του δρόμου στον οποίο βαδίζουμε. Αν η λάσπη 
ξεραθεί και σκληρύνει, αυτές οι δανεισμένες, οι 
προκατασκευασμένες ιδέες, θα καλύψουν το 
νου μας με μια κρούστα και θα κάνουν την ίδια 
ζημιά που προκαλεί κάθε ξένο σώμα, το οποίο 
διεισδύει μέσα μας. Αν η διείσδυση γίνει αποδε-
κτή απ’ το νοητικό μας οργανισμό, όλα θα πάνε 
καλά. Αν όμως απορριφθεί, τότε μπορούμε να 
μιλήσουμε για έναν αληθινό διανοητικό καρκί-
νο.

Αν είναι αλήθεια ότι η Μάγια παίζει με την 
ύλη και τη μορφή, το παιχνίδι της έχει νικητές. Και 
οι νικητές είναι οι δυνατοί. Ένας δυνατός νους 
παίζει με τις ιδέες και νικάει, οπότε γίνεται κύριος 
αυτού που έχει. Ένας αδύναμος νους χάνει το 
παιχνίδι και υποτάσσεται στις ιδέες που εισβάλ-
λουν.

Έτσι όπως έχουμε μάθει να δημιουργούμε 
μια ωραία φυσική ατμόσφαιρα για να ζούμε, 
θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η σκέψη και οι ιδέες 
με τις οποίες αυτή δουλεύει μπορούν να σφυρη-
λατήσουν ένα περιβάλλον τόσο σημαντικό και 
με τόση δυνατότητα επιρροής όπως αυτό που 
αποκτούμε φτιάχνοντας ωραία σπίτια, ωραία 
έπιπλα, ωραία διακόσμηση, εξωτερική λάμψη 
και καθαρότητα.

Αν συμφωνούμε ότι ένα σύνολο ωραίων 
αντικειμένων συμβάλλει σ’ ένα ωραίο και αρ-
μονικό περιβάλλον, θα πρέπει να ξέρουμε ότι κι 
ένα αρμονικό σύνολο ιδεών επίσης δημιουργεί 
ένα ευνοϊκό κι ευχάριστο περιβάλλον. Αυτό συμ-
βαίνει τόσο γύρω από ένα μόνο πρόσωπο όσο 
και σε ανθρώπινες ομάδες που συγκεντρώνο-
νται και μοιράζονται κοινά και επωφελή στοιχεία. 
Είναι οι τυπικοί χώροι όπου μπαίνοντας κανείς 
«αισθάνεται καλά» χωρίς να μπορεί να εξηγή-
σει καθαρά το γιατί. Με τον ίδιο τρόπο, η απ’ 
έξω υιοθέτηση σκοτεινών ιδεών δημιουργεί μια 
δυσάρεστη ατμόσφαιρα, που μας γεννά τον 
πόθο να φύγουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Δεν 
μπορούμε να εξηγήσουμε τι είναι αυτό που μας 
κάνει να δυσφορούμε, όμως ξέρουμε ότι υπάρ-
χει «κάτι» στον αέρα, κάτι αρνητικό, κακό, μετα-
δοτικά κακό...

Σήμερα που ο κόσμος παίζει με τον οικολο-
γικό έλεγχο, με την καθαρότητα της Φύσης, θα 
έπρεπε να μάθει το άλλο παιχνίδι, εκείνο που δεν 
αγκαλιάζει μόνο τα σώματα, αλλά που μπορεί 
ακόμα να εξυγιάνει κάτι πιο σημαντικό απ’ τη 
φυσική ύλη: την πνευματική ύλη. Καλή τροφή 

για το σώμα και άλλη καλή για τις ιδέες. Απ’ το 
σύνολο γεννιέται ο υγιής άνθρωπος.

Πώς να θρέψουμε καλά το νου; Πώς να βοη-
θήσουμε την υγεία του; Αξιοποιώντας μια παλιά 
συμβουλή κάποιου που ήξερε να ξεφεύγει σε 
μεγάλο βαθμό απ’ τα δίχτυα της Μάγια: να σκε-
φτόμαστε πάντα με τέτοιο τρόπο ώστε, αν μας 
ρωτήσουν γι’ αυτό, να μπορούμε να το πούμε 
με δυνατή φωνή χωρίς να νιώθουμε ντροπή.

Στα ύψη του κόσμου της σκέψης, πάνω απ’ 
τις κακές ιδέες, βρίσκονται τα Ιδεώδη. Πρόκειται 
για ανώτερες έννοιες οι οποίες αναφέρονται 
σε ανεβασμένα επίπεδα του είναι και σε κατα-
στάσεις της ανθρωπότητας που μας φαίνονται 
τέλειες σε σύγκριση με τις σημερινές. Δεν πρό-
κειται πια για την ενασχόληση με τα καθημερι-
νά προβλήματα, με τις συνηθισμένες πίκρες και 
χαρές. Τώρα ενδιαφέρουν τα μεγάλα «γιατί», 
τα μεγάλα «πώς», «προς τα πού κι από πού». 
Αυτά τα θέματα απασχολούν όλους τους αν-
θρώπους κι όχι μόνο κατά την παιδική ηλικία της 
ζωής μας. Ενδιαφέρουν οι γενικές λύσεις κι όχι 
το να μπορούμε να είμαστε καλά μόνο για χάρη 
του εαυτού μας.

Αυτά τα Ιδεώδη είναι οι μεγάλοι κινητήρες, οι 
δυνάμεις που τρέφουν τις καθημερινές ωραίες 
ιδέες, την ορθή σκέψη. Είναι η έμπνευση για τα 
πιο ευγενικά αισθήματα και για τις πιο δίκαιες 
δράσεις.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται γι’ αν-
θρώπους που μπορεί να μην έχουν ξεφύγει 
εντελώς απ’ τα παιχνίδια της Μάγια, αλλά που 
καταλαβαίνουν αυτό το παιχνίδι, γνωρίζουν τις 
ρίζες τους, γνωρίζουν προς τα πού κατευθύνε-
ται όλο το ζωντανό σύνολο, στην εξέλιξή του. 
Είναι ιδεαλιστές. Έχουν πετύχει ένα ασυνήθιστο 
και καταπληκτικό θαύμα: ζουν κι αισθάνονται 
όπως σκέφτονται.
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ΠΑΡΑΚΕΛΣΟΣ
Κείμενο: Ευάγγελος Πλουμιστός, φυσικοθεραπευτής

«Η αληθινή σοφία δεν περιορίζεται στα βιβλία, ούτε σε 
οποιαδήποτε περίοδο της ιστορίας, διότι η αιώνια σοφία 
είναι χωρίς χρόνο, είναι χωρίς αρχή και τέλος».

                                                                  Παράκελσος

 Auraleus Phillipus Theophrastus Bombastus von 
Hohenheim ήταν το πραγματικό όνομα του γνωτού, ως 
τις μέρες μας, Παράκελσου. Γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρί-
ου του 1453 στο μικρό χωριό Einiedein κοντά στη Ζυρί-
χη. Η μητέρα του ήταν τραπεζοκόμος στο νοσοκομείο 
της περιοχής, ενώ ο πατέρας του ήταν παθολόγος και 
μέγας διδάσκαλος της τεκτονικής στοάς και ήταν εκεί-
νος που τον εισήγαγε για πρώτη φορά στην ιατρική, τη 
χειρουργική και την αλχημεία.

Στα δεκαέξι του χρόνια εισήχθη στο πανεπιστήμιο της 
Βασιλείας, όπου μελέτησε ορυκτολογία, ιατρική, χειρουρ-

γική και χημεία υπό την επίβλεψη του Sigismund Fugger. Λίγο 
αργότερα μυήθηκε στην Αλχημεία απ’ τον Abbot Trithermius, ο 

οποίος ήταν ένας αντέπτο  της ιεραρχίας και καθοδηγητής του πε-
φωτισμένου Henry Cornelius Agrippa. Το 1516 ο Παράκελσος ανα-

γκάστηκε να εγκαταλείψει τη Βασιλεία, επειδή είχε προβλήματα 
με τις αστυνομικές αρχές της περιοχής, καθώς μελετούσε 
νεκρομαντεία.

Στη συνέχεια, ο Παράκελσος τάχθηκε στην αναζήτηση της υπέρτατης σοφίας. Αυτή του η αναζή-
τηση τον ώθησε να πραγματοποιήσει ταξίδια στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και είχε ως κα-
τάληξη τη φυλάκισή του στη Ρωσία. Ωστόσο, σύντομα αποφυλακίστηκε και με ενδιάμεσο σταθμό την 
Κίνα έφτασε στην Κωσταντινούπολη. Εκεί ένας Άραβας αντέπτο μύησε τον Παράκελσο στις μυστικές 
διδασκαλίες της Ανατολής και του αποκάλυψε το υπέρτατο μυστικο του Σύμπαντος, τη Φιλοσοφική 
Λίθο. Κατόπιν, ο Παράκελσος κατευθύνθηκε προς τις Ινδίες και από εκεί στο Θιβέτ, όπου πιθανότατα 
είχε επαφή με τους Μαχάτμας.

Μετά απ’ αυτό, επέστρεψε στην Ευρώπη σε ηλικία 32  ετών και έγινε καθηγητής ιατρικής και χει-
ρουργικής στο πανεπιστήμιο της Βασιλείας. Εκεί άφοβα καταδίκασε τις ιατρικές μεθόδους της εποχής 
προκαλώντας την έχθρα και το φθόνο των συναδέλφων του. Οι αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν 
στον τότε ιατρικό κύκλο απ’ τα σχόλια του Παράκελσου είχαν ως αποτέλεσμα τη δίωξή του. Αυτή 
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αποτέλεσε την αφορμή για ένα νέο κύκλο πε-
ριπλανήσεων. Τελικά, εγκαταστάθηκε στο Σάλ-
τζμπουργκ μετά από πρόσκληση του βασιλιά 
της περιοχής μέχρι την 24η Σεπτεμβρίου, οπότε 
και πέθανε.

Ωστόσο, υπάρχει μια παλιά παράδοση 
που λέει ότι ο Παράκελσος δεν πέθανε, αλλά 
ζει ακόμα μαζί με άλλα περίλαμπρα πνεύματα 
σ’ ένα ορισμένο σημείο της Ασίας και από εκεί 
καθοδηγεί όσους μελετούν και ασχολούνται με 
τη διδασκαλία του. Συγκεκριμένα, υπάρχει ένας 
υπαινιγμός σε άρθρο του Judge που δημοσι-
εύτηκε τον Απρίλιο του 1887, που αναφέρει ότι 
κάποιοι μαθητές του αποκρυφισμού θεωρούν 
ότι το αστρικό σώμα ενός ανθρώπου, που 
όταν ήταν εν ζωή ονομαζόταν Παράκελσος, 
συναντά άλλα αστρικά σώματα σε κάποιο ση-
μείο της Ασίας. Επίσης, στο ίδιο άρθρο, ο αρ-
θρογράφος αναφέρει ότι ο Παράκελσος ήταν 
ένας απ’ τους μεγαλύτερους διδασκάλους 
που πέρασε απ’ τη Γη και ίσως να θεωρείται 
ισάξιος του Ερμή του Τρισμέγιστου. 

Τα 106 βιβλία που συνέγραψε ο Δρ. 
Johannes Huser καταδεικνύουν ότι ο Παράκελ-
σος κατέχει τη γνώση των νόμων που κυβερ-
νούν την εξέλιξη των φυσικών, αστρικών, ψυ-
χικών και διανοητικών συστατικών της φύσης 
και του ατόμου.  Επίσης ο Παράκελσος φαί-
νεται πως πίστευε ότι όλη η σοφία προέρχεται 
απ’ την Ανατολή. Αυτή η πεποίθησή του προ-
έρχεται απ’ το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν μέλος 
μιας αδελφότητας αντέπτο γνωστής ως «Αδελ-
φότητα της χιονισμένης οροσειράς». Περιγρά-
φοντας, λοιπόν, ο Παράκελσος αυτούς τους 
δασκάλους, μας λέει ότι ορισμένοι απ’ αυτούς 
έζησαν ως άνθρωποι διαγράφοντας τον κα-
νονικό κύκλο ζωής, ενώ άλλοι ενσαρκώθηκαν 
ξαφνικά και το ίδιο ξαφνικά εξαφανίστηκαν απ’ 
τη Γη δίχως να ξέρει κανείς τι απέγιναν. Αναφέ-
ρεται στους Νιρμανακάγιας . 

Επίσης, ο Παράκελσος αποκαλείται Magus, 
δηλαδή το ον εκείνο που είναι κύριος του ουρα-
νού και της Γης λόγω της ελεύθερης βούλησής 
του. Επομένως, ως μαγεία νοείται η ανώτατη 
σοφία που μπορεί ν’ αποκτηθεί μόνο απ’ όσους 
εγκαταλείπουν τα στενά όρια του εαυτού τους 
και θυσιάζονται για το πνεύμα της σοφίας.

Οι διδασκαλίες του Παράκελσου προέρχο-
νται απ’ τις ίδιες πηγές μ’ αυτές της σύγχρονης 
θεοσοφίας, υπάρχει όμως μια δυσκολία ως 
προς την κατανόησή τους εξαιτίας της ορολογί-
ας που χρησιμοποιεί. Συγκεκριμένα, υπάρχει μια 
αντιστοιχία μεταξύ των όρων που χρησιμοποίη-
σε ο Παράκελσος κι αυτών που χρησιμοποίησε 
η Ε.Π.Μπλαβάτσκυ. Ο Παράκελσος αναφέρει 
τις λέξεις Magnus, Limbus, Yliaster για να περι-
γράψει τη μεγάλη μήτρα του κόσμου όπου βρι-
σκόταν το Σύμπαν ανεκδήλωτο ως την περίοδο 
της εκδήλωσής του.

Ο Auraleus Phillipus Theophrastus Bombastus 
von Hohenheim - Παράκελσος

Ô-135.indd   40 20/1/2010   10:18:38 ìì



41

Η σελίδα της υγείας

Ο Παράκελσος έβλεπε ένα πνεύμα, μια 
αιτία ύπαρξης σ’ ό,τι υπήρχε και δεν δεχόταν 
την άποψη ότι κάτι μπορεί να είναι νεκρό. Έλε-
γε ότι «όλα είναι οργανικά και ζωντανά και, 
επομένως, ο κόσμος εμφανίζεται ως ένας 
ζωντανός οργανισμός», ότι «δεν υπάρχει τί-
ποτα στο οποίο να μην κρύβεται η αρχή της 
ζωής, απλώς αυτή η αρχή στα ορυκτά κινείται 
αργά, ενώ στα φυτά και στα ζώα γρηγορότε-
ρα». Ακόμα τόνισε την ελλοχεύουσα ενότητα 
της φύσης και την αλληλεξάρτηση όλων των 
μερών της υποστηρίζοντας ότι «η φύση, που 
είναι ο κόσμος, είναι Ένα και η προέλευσή της 
μπορεί να είναι μόνο η μία αιώνια ενότητα. 
Είναι ο μακρόκοσμος, ενώ το άτομο είναι ο 
μικρόκοσμος. Ο μακρόκοσμος και ο μικρό-
κοσμος είναι ΕΝΑ». Αυτή η ενότητα μεταξύ 
ανθρώπου και Φύσης μετατρέπει το άτομο σε 
σημείο εστίασης, διαμέσου του οποίου οι τρείς 
κόσμοι της Φύσης, ο φυσικός, ο αστρικός και 
ο πνευματικός, εμφανίζονται.

Έχοντας, λοιπόν, ως βάση τα παράπανω 
και μια διαδοχική σειρά συλλογισμών, ο Πα-
ράκελσος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο 
πρώτος στόχος του αληθινού φιλοσόφου 
πρέπει να είναι η πλήρης γνώση της φύσης 
του χωρίς όμως ν’ αποκολληθεί απ’ τη Μητέ-
ρα Φύση της οποίας αποτελεί μέρος και ακρι-
βές αντίγραφο.

Ο Παράκελσος διαίρεσε το άτομο σε δύο 
μέρη, έπειτα σε τρία και στη συνέχεια σε επτά 

ευδιάκριτες αρχές. Είπε ότι «το άτομο έχει μια 
ζωική και μια θεία φύση». Αφού ξεκαθάρισε το 
σημειό αυτό, δίδαξε ότι το άτομο και ο κόσμος 
αποτελούνται από τρεις ουσίες που, στην πραγ-
ματικότητα, είναι τρεις μορφές ή τρόποι δράσης 
διαμέσου των οποίων εκδηλώνεται το πρωταρ-
χικό Σύμπαν. Οι ουσίες αυτές είναι συμβολικά το 
άλας, το οποίο αναφέρεται στο φυσικό φορέα, 
το θείο, το οποίο αναφέρεται στον ψυχικό φο-
ρέα, και ο υδράργυρος, ο οποίος αναφέρεται 
στο νοητικό φορέα. Όταν οι τρεις αυτές ουσίες 
διατηρούνται σε ισορροπία και αρμονία, επι-
κρατεί η υγεία, ενώ όταν επέλθει διαταραχή της 
ισορροπίας, εμφανίζονται ασθένειες. Κατόπιν, 
αφού ο Παράκελσος καθιέρωσε την τριπλή 
φύση του ατόμου, υποδιαίρεσε τα τρία αυτά 
μέρη σε επτά αρχές ή στοιχειώδεις δυνάμεις, απ’ 

τις οποίες οι τέσσερις αποτελούν το θνητό ή με-
ταβλητό μέρος και οι υπόλοιπες τρεις σχηματί-
ζουν μια τριάδα ουράνιας δύναμης.

Έτσι σ’ αντιστοιχία με τη διδασκαλία που μας 
κληροδότησε η Ε.Π.Μπλαβάτσκυ ο Παράκελ-
σος μιλάει για το ενεργειακό σώμα που ονομά-
ζει Archeus ή Liquor Vitae,  για το αστρικό που 
ονομάζει Siderial και για το νοητικό που ονομά-
ζει Mumia.

O Παράκελσος παρουσιάζει την πέμπτη αρχή 
του ατόμου ως λογική ψυχή και λέει ότι αποτελεί 
το συνδετικό κρίκο μεταξύ πνεύματος και σώμα-
τος, την έκτη αρχή ως πνευματική ψυχή, η οποία 
δεν χρειάζεται να μάθει, απλώς γνωρίζει, και την 
έβδομη αρχή που αν κατακτηθεί, το άτομο μετα-
τρέπεται σε «άνθρωπο του νέου Ολύμπου».

Τέλος, σύμφωνα με τον Παράκελσο, ο σκο-
πός της ζωής είναι να αντιληφθεί ο άνθρωπος 
τη θεότητα που κρύβεται μέσα του. Δεν υπάρχει 
κανένας Θεός, κανένας Άγιος, καμία δύναμη  
όπου να μπορούμε να εναποθέσουμε τις ελπί-
δες μας για σωτηρία εκτός απ’ τη δύναμη της 
αιώνιας Σοφίας που υπάρχει μέσα μας. Μόνο 
όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει την ύπαρ-
ξη της θεότητας μέσα του, θα κάνει το βήμα για 
να περάσει απ’ τη σφαίρα των παροδικών αι-
σθήσεων σ’ εκείνη της αιώνιας αλήθειας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- www.alchemylab.com
- www.occultopedia.com
- www.themystica.com
- www.kirjasto.sci.fi
- www.hermetic.com
- www.levity.com
- www.britannica.com
- www.sacred-texts.com
- www.wisdomworld.org
- «Ο Παράκελσος και η ουσία της διδασκαλίας του», 
Franz Hartmann,  εκδ. Τετρακτύς
- Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα
- Μεγάλη Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια, Εκδ. Λίτσας
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Τα 10 μεγαλύτερα μυστήρια 
του Νου και της Ζωής

Πηγή: www.esoterica.gr, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το περιοδικό μας

Ζούμε σ’ έναν κατά το μεγαλύτερο μέρος άγνωστο και ίσως κάπως μυστηριώδη κόσμο, προσπα-
θώντας από τις πιο μακρινές στιγμές του παρελθόντος να ξεκλειδώσουμε τα μυστικά του, που είναι 
και τα μυστικά της ύπαρξής μας. Χιλιάδες είναι τα ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί ανά τους αιώνες, 
κάποια από αυτά απαντήθηκαν, κάποια άλλα όχι. Πολλές φορές δε φαίνεται, πώς μια απάντηση γεν-
νάει και νέα ερωτήματα. Κάπως έτσι έγινε και με το νου του ανθρώπου. Βαδίζοντας στον 21ο αιώνα 
η σύγχρονη επιστήμη έχει προσεγγίσει σε μεγάλο βαθμό την κατανόηση νοητικών λειτουργιών, που 
πριν από μερικούς αιώνες φαινόντουσαν ερωτήματα που θα παρέμεναν για πάντα μυστηριώδη. Τα 
έχει όμως απαντήσει ή απλά άνοιξε το κουτί της Πανδώρας; 
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Όνειρα

Αν ρωτούσατε 10 ανθρώπους σχετικά με τη 
φύση των ονείρων, πιθανότατα θα παίρνατε 
10 διαφορετικές απαντήσεις. Κι αυτό, επειδή οι 
επιστήμονες ακόμα προσπαθούν να λύσουν το 
μυστήριο. Μία πιθανότητα: τα όνειρα ασκούν 
το νου ενεργοποιώντας συνάψεις μεταξύ νευρι-
κών κυττάρων. Άλλη θεωρία είναι ότι οι άνθρω-
ποι ονειρεύονται για στόχους και αισθήματα 
που δεν πραγματώθηκαν κατά τη διάρκεια της 
ημέρας και η διαδικασία των ονείρων βοηθάει 
στη στερεοποίηση των σκέψεων και των ανα-
μνήσεων. Γενικά, οι επιστήμονες συμφωνούν 
ότι ονειρευόμαστε κυρίως κατά τη διάρκεια του 
βαθύτερου σταδίου του ύπνου, του ονομαζό-
μενου ύπνου REM (REM: Rapid Eye Movement 
γρήγορη κίνηση των ματιών), αν και συμβαίνει 
να βλέπουμε όνειρα και στα υπόλοιπα στάδια 
του ύπνου. 

Ύπνος

Το κάνουν οι μύγες των φρούτων, το κάνουν 
οι τίγρεις και άλλα ζώα, το κάνει ο άνθρωπος 
και φαίνεται πως δεν χορταίνει με τίποτε. Ο λό-
γος, για τον ύπνο. Κλείνουμε τα μάτια και αυτή 
η διαδικασία είναι τόσο σημαντική για μας, ώστε 
ξοδεύουμε το ένα τέταρτο ολόκληρης της ζωής 
μας κοιμούμενοι. Αλλά οι λόγοι που κρύβονται 
πίσω από το φαινόμενο του ύπνου εξακολου-
θούν να αποτελούν ένα αίνιγμα, όσο αποτε-
λούν και τα όνειρα. Ένα πράγμα που γνωρίζουν 
οι επιστήμονες είναι, πως ο ύπνος έχει κριτική 
σημασία για τα θηλαστικά. Παρατεταμένες περί-
οδοι αϋπνίας μπορούν να οδηγήσουν σε ζαλά-
δες, ψευδαισθήσεις και σε ακραίες περιπτώσεις, 
ακόμα και στο θάνατο. Υπάρχουν δύο βασικά 
στάδια ύπνου, ο NREM (non REM) κατά τη δι-
άρκεια του οποίου ο εγκέφαλος παρουσιάζει 
χαμηλή μεταβολική δραστηριότητα και ο REM, 
όπου ο εγκέφαλος εμφανίζει μεγάλη δραστηριό-
τητα. Κάποιοι επιστήμονες θεωρούν ότι ο NREM 
ύπνος είναι αυτός που πρακτικά ξεκουράζει το 
σώμα εξασφαλίζοντας τη συντήρηση της ενέρ-
γειάς μας, όπως γίνεται στα ζώα με τη χειμερία 
νάρκη. Ο REM ύπνος θα μπορούσε να βοηθάει 
στην οργάνωση των αναμνήσεων. Αυτή η άπο-
ψη όμως δεν έχει αποδειχθεί, και τα όνειρα που 
εμφανίζονται σ΄ αυτό το στάδιο δε σχετίζονται 
πάντα με αναμνήσεις. 

Τα 10 μεγαλύτερα μυστήρια του Νου και της Ζωής

Αν ρωτούσατε 10 ανθρώπους σχετικά με τη 
φύση των ονείρων, πιθανότατα θα παίρνατε 
10 διαφορετικές απαντήσεις. Κι αυτό, επειδή οι 
επιστήμονες ακόμα προσπαθούν να λύσουν το 
μυστήριο. 
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Μνήμη

Κάποιες εμπειρίες είναι δύσκολες να τις ξεχά-
σουμε, όπως ίσως το πρώτο φιλί. Αλλά πως 
διατηρείται όλη αυτή η ‘ταινιοθήκη’ της ζωής 
μας; Χρησιμοποιώντας εγκεφαλο-απεικονιστι-
κές τεχνικές, οι επιστήμονες προσπαθούν να 
αποκαλύψουν τους μηχανισμούς που είναι 
υπεύθυνοι για τη δημιουργία και την αποθήκευ-
ση των αναμνήσεων. Έχουν ανακαλύψει ότι ο 
ιππόκαμπος που βρίσκεται στη φαιά ουσία του 
εγκεφάλου, θα μπορούσε να λειτουργεί σαν 
ένα κουτί μνήμης. Αλλά αυτή η περιοχή διατή-
ρησης των μνημών δεν είναι πλήρως διακριτή. 
Προκύπτει πως τόσο αληθινές, όσο και ψευδείς 
αναμνήσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν ίδιες 
εγκεφαλικές περιοχές. Για να ανακληθεί η πραγ-
ματική ανάμνηση, κάποιοι ερευνητές ζητούν σε 
ένα υποκείμενο να την ανακαλέσει μαζί με τα πε-
ριβάλλοντα γεγονότα που σχετίζονται μ’ αυτή, 
κάτι που είναι δύσκολο εάν το γεγονός δεν έχει 
συμβεί στην πραγματικότητα. 

Το γέλιο αποτελεί μία από τις πιο δυσνόητες ανθρώπινες συμπεριφορές. Επιστήμονες έχουν βρει πως 
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ‘καλού γέλιου’ ενεργοποιούνται τρεις εγκεφαλικές περιοχές: μία που 
αφορά τις νοητικές διεργασίες που συντελούν στην κατανόηση του αστείου, μία κινητική περιοχή που 
δίνει την χαρακτηριστική για το γέλιο κίνηση των μυών και μία συναισθηματική περιοχή που δίνει το 
αίσθημα της ιλαρότητας. 
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Το βιολογικό ρολόι

Βρίσκεται στον υποθάλαμο και ονομάζεται 
υπερχιασματικός πυρήνας, ή βιολογικό ρολόι 
και προγραμματίζει το σώμα να ακολουθεί έναν 
ρυθμό 24 ωρών (κιρκαδιανός ρυθμός). Το πιο 
ευδιάκριτο αποτέλεσμα του κιρκαδιανού ρυθ-
μού είναι ο κύκλος του ύπνου και της εγρήγορ-
σης, αλλά το βιολογικό ρολόι επίσης ελέγχει τη 
λειτουργία της πέψης, τη θερμοκρασία του σώ-
ματος, την πίεση του αίματος και την παραγω-
γή ορμονών. Ερευνητές έχουν βρει ότι η ένταση 
του φωτός μπορεί να προσαρμόσει το ρολόι 
προς τα μπρος ή προς τα πίσω, ρυθμίζοντας 
την έκκριση της ορμόνης μελατονίνη. Η τελευ-
ταία διαφωνία αφορά στο εάν συμπληρώματα 
μελατονίνης θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
στην πρόληψη του jet lag, το σύνδρομο που 
προκαλείται όταν κάποιος πετάει με αεροπλάνο 
διασχίζοντας διαφορετικές ζώνες ώρας. 

Αισθήσεις από μέλη φαντάσματα

Υπολογίζεται πως περίπου το 80% των ανα-
πήρων (με κολοβώματα) έχουν αισθήσεις που 
περιλαμβάνουν θερμότητα, φαγούρα, πίεση και 
πόνο και που προέρχονται από το αφαιρεμένο 
μέλος. Τα άτομα που βιώνουν αυτό το φαινό-
μενο, το οποίο είναι γνωστό ως ‘μέλος φάντα-
σμα’, νιώθουν σαν το μέλος που έχουν χάσει 
να είναι ακόμα μέρος του σώματός τους. Μία 
εξήγηση θεωρεί ότι τα νεύρα που αντιστοιχούν 
στο απολεσθέν μέλος δημιουργούν νέες συν-
δέσεις με τον νωτιαίο μυελό και συνεχίζουν να 
στέλνουν σήματα στον εγκέφαλο σα να υπήρ-
χε το μέλος ακόμα εκεί. Μια άλλη πιθανότητα 
είναι πως ο εγκέφαλος είναι ρυθμισμένος να 
λειτουργεί θεωρώντας πως υπάρχει ολόκληρο 
το σώμα, δηλαδή ο νους συνεχίζει να διατηρεί 
ένα σχεδιάγραμμα του σώματος στο οποίο πε-
ριλαμβάνει όλα τα μέλη του. 

Γέλιο

Το γέλιο αποτελεί μία από τις πιο δυσνόητες 
ανθρώπινες συμπεριφορές. Επιστήμονες έχουν 
βρει πως κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ‘καλού 
γέλιου’ ενεργοποιούνται τρεις εγκεφαλικές περι-
οχές: μία που αφορά τις νοητικές διεργασίες που 
συντελούν στην κατανόηση του αστείου, μία κι-
νητική περιοχή που δίνει την χαρακτηριστική για 

Τα 10 μεγαλύτερα μυστήρια του Νου και της Ζωής
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το γέλιο κίνηση των μυών και μία συναισθημα-
τική περιοχή που δίνει το αίσθημα της ιλαρότη-
τας. Αλλά παραμένει άγνωστο γιατί ένα άτομο 
γελάει με τα ανόητα αστεία κάποιου φίλου του, 
ενώ κάποιο άλλο άτομο ξεκαρδίζεται παρακο-
λουθώντας μία ταινία τρόμου. Ο John Morreall, 
που είναι ένας από τους σημαντικότερους 
ερευνητές του χιούμορ στο Κολέγιο William και 
Mary, βρήκε ότι το γέλιο είναι μία παιχνιδιάρικη 
αντίδραση σε ιστορίες που δεν παρουσιάζουν 
μία εννοιολογική συνάφεια που θα περιμέναμε. 
Άλλοι ερευνητές του πεδίου τονίζουν ότι το γέλιο 
είναι ένας τρόπος μη λεκτικής επικοινωνίας με-
ταξύ των ανθρώπων που υποδηλώνει ότι αυτός 
που γελάει βρίσκεται σε κέφι. Ένα είναι σίγουρο: 
το γέλιο μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. 

Κληρονομικότητα ή περιβάλλον

Σ’ αυτή τη μακρό-
χρονη μάχη σχετικά με 
το εάν οι σκέψεις και οι 
προσωπικότητές μας 
ελέγχονται από γονί-
δια ή από το περιβάλ-
λον, οι επιστήμονες 
έχουν έναν πειστικό 
όγκο στοιχείων που 
υποδηλώνει ότι ισχύ-
ουν ταυτόχρονα και τα 
δύο. Η δυνατότητα της 
μελέτης μεμονωμένων 
γονιδίων παρέχει ενδεί-
ξεις πως λίγο έλεγχο 
έχουμε επάνω στην 
κληρονομικότητά μας, 
ωστόσο σε πολλά πε-
δία, η άσκηση συγκε-
κριμένων πιέσεων και 
μεθόδων ανατροφής 
έχουν δείξει ισχυρή 
επίδραση σχετικά με 
το ποιοι είμαστε και τι 
κάνουμε. 

Κρυογονική

Το να ζει κανείς 
για πάντα ίσως δε γίνει ποτέ. Αλλά ένα πρω-
τοποριακό πεδίο που λέγεται κρυογονική θα 
μπορούσε να δώσει σε κάποιους ανθρώπους 
δύο ζωές. Ένα τέτοιο κέντρο είναι το Alcor Life 
Extension Foundation στην Αριζόνα, που απο-
θηκεύει σώματα σε θήκες που είναι γεμάτες με 
υγρό άζωτο σε θερμοκρασίες πολύ χαμηλές, 

Το να ζει κανείς για πάντα ίσως δε γίνει ποτέ. 
Αλλά ένα πρωτοποριακό πεδίο που λέγεται 
κρυογονική θα μπορούσε να δώσει σε κάποιους 
ανθρώπους δύο ζωές. 

Σχηματική 
απεικόνηση της 
σπείρας του DNA
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των 320 βαθμών Fahrenheit (ή 78 Kelvin). Η 
ιδέα είναι πως ένα άτομο που πεθαίνει από μία 
ανίατη για τη σημερινή επιστήμη ασθένεια, θα 
μπορούσε να παγώσει και να αναζωογονηθεί 
στο μέλλον όταν βρεθεί η θεραπεία. Το σώμα 
του τέως θρυλικού παίχτη του μπέϊζμπολ Ted 
Williams είναι φυλαγμένο σε μία από τις κατα-
ψύξεις του Alcor. Όπως και τα άλλα σώματα 
που βρίσκονται εκεί, βρίσκεται σε μια θέση με 
το κεφάλι προς τα κάτω. Μ’ αυτόν τον τρόπο, 
εάν ποτέ υπήρχε κάποια διαρροή στο δοχείο, ο 
εγκέφαλος θα παρέμενε μέσα στο ψυχρό υγρό. 
Ακόμα δεν έχει αναζωογονηθεί κανένα από τα 
κατεψυγμένα σώματα, επειδή δεν υπάρχει τέτοια 
τεχνολογία. Εάν το σώμα δεν καταψυχθεί στην 
ακριβώς κατάλληλη θερμοκρασία, τα κύτταρά 
του θα μετατραπούν σε πάγο και θα σπάσουν 
σε κομμάτια.

Γιατί γερνάμε

Η αθανασία είναι μόνο για τις ταινίες του 
Hollywood. Αλλά γιατί γερνούν οι άνθρωποι; 
Γεννιόμαστε με ένα εύρωστο σώμα γεμάτο με 
μηχανισμούς για να καταπολεμούν την ασθέ-

νεια και τους τραυματισμούς, που θα περίμενε 
κανείς ότι θα εξακολουθούσαν να μας προστα-
τεύουν από δύσκαμπτες αρθρώσεις και άλλες 
ασθένειες, που εμφανίζονται καθώς μεγαλώ-
νουμε. Αλλά καθώς γινόμαστε μεγαλύτεροι, οι 
μηχανισμοί επιδιόρθωσης του σώματός μας 
αρχίζουν να μας εγκαταλείπουν. Ως αποτέλε-
σμα, η αντοχή μας απέναντι σε φυσικούς τραυ-
ματισμούς και φορτία ολοένα και μειώνεται. Οι 
θεωρίες που εξετάζουν το γιατί γερνάμε διακρί-
νονται σε δύο κατηγορίες: 1) Όπως όλα τα αν-
θρώπινα χαρακτηριστικά, η γήρανση θα μπο-
ρούσε να είναι απλά ένα τμήμα της ανθρώπινης 
γενετικής και με κάποιον τρόπο είναι ευεργετική 
για εμάς. 2) Στην λιγότερο αισιόδοξη θέαση, η 
γήρανση δεν επιτελεί κανέναν σκοπό, αλλά είναι 
αποτέλεσμα της καταστροφής των κυττάρων 
που γίνεται κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Κά-
ποιοι λίγοι ερευνητές ωστόσο, πιστεύουν ότι η 
επιστήμη θα καταφέρει τελικά να επιβραδύνει τη 
γήρανση, τουλάχιστον τόσο ώστε να ζούμε δι-
πλάσιο χρόνο από όσο ζούμε τώρα. 

 

Συνείδηση

Όταν σηκωνόμαστε το πρωί, μπορεί να αντι-
λαμβανόμαστε ότι ο ήλιος μόλις σηκώθηκε, να 
ακούμε μερικά πουλιά να τιτιβίζουν ή ακόμα να 
νιώθουμε μια στιγμή αγαλλίασης καθώς ο φρέ-
σκος πρωινός αγέρας χαϊδεύει το πρόσωπό 
μας. Με άλλα λόγια, είμαστε συνειδητοί. Αυτό το 
περίπλοκο θέμα έχει παιδέψει την επιστημονική 
κοινότητα από την αρχαιότητα. Μόνο πρόσφα-
τα οι νευροεπιστήμονες έχουν θεωρήσει τη συ-
νείδηση ως ένα πραγματικό θέμα για έρευνα. Το 
μεγαλύτερο αίνιγμα είναι να εξηγηθεί το πώς οι 
διεργασίες που γίνονται στον εγκέφαλο δίνουν 
γένεση σε υποκειμενικές εμπειρίες. Για την ώρα 
όμως, αυτό που έχουν καταφέρει οι επιστήμο-
νες είναι να συντάξουν μια μεγάλη λίστα από 
ερωτήσεις.

ESOTERICA.gr, Μετάφραση/Απόδοση/Σχολι-
ασμός από: 

http://www.livescience.com/health/top10_
mysteriesofthemind-1.html
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Η σελίδα του

Bodhidharma

Κείμενο: Κυριάκος Ψύλλος

Wado Ryu Karate

«Η μόνη διαφορά ανάμεσα στο δυνατό και το αδύνατο είναι η θέληση του ενός.»
      Hironori  Ohtsuka (1892-1982)

Η παράδοση των Ανατολικών πολεμικών τεχνών μάς έχει κληροδοτήσει εσωτερικές και εξωτερι-
κές τέχνες δοσμένες ως δρόμους, μέσα απ’ τους οποίους μπορεί κανείς να γνωρίσει τον αβυσσώδη 
εσωτερικό του κόσμο μεταλλάσσοντας την εξωτερική μάχη σε εσωτερική. Το ταξίδι της εσωτερικής 
μετάλλαξης του μαθητή των πολεμικών τεχνών έχει βασιστεί στα διάφορα συστήματα πολεμικών τε-
χνών. Μέσα απ’ αυτά ο ασκούμενος επιχειρεί μια σταδιακή πορεία, η οποία αρχίζει απ’ τις εξωτερικές 
τεχνικές και καταλήγει στην εσωτερική τέχνη. Με γνώμονα το σκοπό αυτό, κάθε σύστημα πολεμικών 
τεχνών στην αρχή της δημιουργίας του είχε ένα ανώτερο σκοπό: την ανάπτυξη του πνευματικού επιπέ-
δου του μαθητή μέσα απ’ την ανάπτυξη των πολυάριθμων κρυμμένων δυνατοτήτων του, τις οποίες 
θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε στην έννοια των αρετών. 

Με το όραμα ενός ενάρετου μαθητή, ο Δάσκαλος Hironori Ohtsuka, ένας απ’ τους σημαντικότε-
ρους δασκάλους πολεμικών τεχνών της Ανατολής και μαθητής του Gishin Funakoshi, ιδρύει το 1934 
στην Ιαπωνία το Wado Ryu Karate Do. Η ονοματολογία του συστήματος σημαίνει «Η Μέθοδος της 
Αρμονίας» ή «Ο Τρόπος της Ειρήνης» και θεωρείται η σύνθεση τεσσάρων συστημάτων: του Shurite 
Karate-do, του Shindo Yoshin Ryu Jujutsu, του Toda-Ryu Kodachi και του Yagyu-Ryu Kenjutsu. Μ’ 
αυτόν τον τρόπο ο Ohtsuka κατοχυρώνει το Wado Ryu ως το πρώτο υβριδικό σύστημα Πολεμικών 
Τεχνών. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι να μπορέσει κανείς να γνωρίσει, αλλά 
και να κρατήσει τα καλύτερα στοιχεία της κάθε πολεμικής τέχνης οδηγώντας τον εαυτό του όλο και 
περισσότερο προς το Αρχέτυπο του Πολεμιστή.

Συγκεκριμένα, στις γραμμικές τεχνικές του Shurite έχουν προστεθεί οι αρχές μετακίνησης-μετατόπι-
σης του σώματος (tai sabaki) και λαβές του Shindo Yoshin-Ryu. Στο ίδιο σύστημα έχουν επίσης προ-
στεθεί και οι τεχνικές Νagasu του Toda-Ryu, το οποίο είναι σύστημα μάχης με κοντό σπαθί εναντίον 
μακρύτερων όπλων, καθώς και η κίνηση που κάνει το σώμα όταν ο πολεμιστής ξιφασκεί σύμφωνα 
με το σύστημα του Yagyu-Ryu. Στο Shurite λοιπόν παρατηρείται η ανάμειξη αρχαίων ιαπωνικών πο-
λεμικών τεχνών και παραδοσιακών ειδών Karate, καθώς ο δάσκαλος Hironori Ohtsuka προσπάθησε 
να εφαρμόσει τις αρχαίες παραδόσεις προσαρμοσμένες στα δεδομένα της νέας εποχής. Για το λόγο 
αυτό, το Wado-Ryu θεωρείται σήμερα ένα απ’ τα παραδοσιακά συστήματα Karate της Ιαπωνίας.

Στη συνέχεια ο Ohtsuka πρόσθεσε στοιχεία απ’ το Shotokan Karate του Funakoshi αφού πρώτα 
τα τροποποίησε, ώστε να αποτελούν ένα αποτελεσματικό μοντέλο μάχης. Έτσι ξεκίνησε τη μελέτη 
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και την τυποποίηση μεθόδων «ελεύθερης 
μάχης» μεταξύ δύο ασκουμένων με μια σει-
ρά τεχνικών που τις ονόμασε «Ασκήσεις 
Συντρόφων», προσαρμοσμένες και εφαρ-
μοσμένες επάνω στις κινήσεις των Kata 
(Φόρμες). Άλλαξε τις ανοιχτές στάσεις του 
Shotokan σε πιο κλειστές και πρόσθεσε στις 
τεχνικές κάποιες λαβές αυτοάμυνας απ’ το 
JuJutsu, κάνοντας το σύστημα γρήγορο 
και αποτελεσματικό στη μάχη. Αργότερα 
θα εισάγει στο σύστημα και τεχνικές απ’ το 
Aikido και το Judo του Morihei Ueshiba και 
του Jigoro Kano αντίστοιχα.

Το Wado Ryu, ή αλλιώς ο Τρόπος της 
Ειρήνης, είναι ένας απ’ τους δρόμους για 
την κατάκτηση της ιδέας του «Ειρηνικού 
Πολεμιστή», ενός πολεμιστή που δεν ανα-
λώνεται στις εξωτερικές συγκρούσεις της 
εφήμερης πραγματικότητας, αλλά αναζη-
τά «να ακονίσει τα όπλα του» αφού πρώτα 
τα αναγνωρίσει. Μερικά απ’ αυτά είναι ο 
αυτοέλεγχος, η ευγένεια και ο σεβασμός 
στους άλλους, η ηρεμία του νου, μα πάνω 
απ’ όλα η ταπεινοφροσύνη.

Τέλος, θα πρέπει να στοχαστούμε πάνω 
στους λόγους που ώθησαν τον Hironori  
Ohtsuka, καθώς και τόσους άλλους με-
γάλους δασκάλους στο να γνωρίσουν οι 
ίδιοι, αλλά πολύ περισσότερο στο να ωθή-
σουν τους μαθητές τους, να δουν πέρα 
απ’ την πολλαπλότητα και τα εφήμερα. 
Εκεί ακριβώς δηλαδή που, όπως μας λέει 
η παράδοση, βρίσκεται η ουσία των πραγ-
μάτων. Πέρα απ’ τις διαφορετικές μορφές 
των πολεμικών τεχνών, η ουσία παραμένει 
ίδια και αναλλοίωτη μέσα στους αιώνες. 
Μας θυμίζει ότι οι Ιδέες είναι διαχρονικές 
και μας ωθούν να αναζητήσουμε αυτήν 
την ουσία πέρα απ’ τη μορφή. Όταν το 
καταφέρουμε αυτό, τότε θα ξυπνήσουμε 
μέσα μας αυτό το Εσωτερικό Πνεύμα του 
Πολεμιστή. Τότε ο Δρόμος της Εσωτερικής 
Αρμονίας, «Wado Ryu», δεν θα είναι απλά 
ένα σύστημα πολεμικών τεχνών αλλά τρό-
πος ζωής του εσωτερικού πολεμιστή.

ΠΗΓΕΣ:
- http://www.wado-ryu.gr
- http://www.wikf.com
- http://www.wado-ryu-karate.com
- http://www.z-teamkarate.com
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΘΕΑΤΡΟ ΝΟ

Το θέατρο Νο είναι το κλασικό ιαπωνικό θέατρο, 
το οποίο συνδυάζει στοιχεία χορού, δράματος, μου-
σικής και ποίησης με πολύ υψηλή αισθητική. Έχει ιστο-
ρία πολλών αιώνων και αποτελεί μέσο διάσωσης της 
πλούσιας ιαπωνικής παράδοσης.

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Στην εσωτερική φιλοσοφία η έννοια της πολιτικής 
είναι η ορθή διακυβέρνηση της πόλης. Αποτελεί ταυ-
τόχρονα επιστήμη και τέχνη. Κατά τον Πλάτωνα η πο-
λιτική δεν είναι μόνο στοιχείο διαμόρφωσης της κοι-
νωνίας αλλά και του ατόμου ως υπεύθυνου πολίτη. 

Εύλογα λοιπόν γεννιέται το ερώτημα: σήμερα η 
πολιτική παίζει αυτόν το ρόλο ή έχει καταλήξει να είναι η «τέχνη» της δημαγωγίας, του αποπροσανα-
τολισμού και της πλάνης;

ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Τις τελευταίες δεκαετίες έγιναν γνωστοί οι χειρουργοί των Φιλιππίνων για τις εγχειρήσεις - θαύματα, 
τις οποίες εκτελούσαν με τα χέρια. 

Δεκάδες ερωτήματα τέθηκαν για το αν αυτές οι επεμβάσεις ήταν αποτελεσματικές ή ήταν άλλη μια 
προσπάθεια εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου.

Πού σταματά λοιπόν η αλήθεια και πού αρχίζει το ψέμα;

• 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
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