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editorial

Αυτό το τεύχος περιέχει πολύ ενδιαφέροντα άρθρα που καλύπτουν ένα αρκετά μεγάλο φάσμα εν-
διαφερόντων. Από το λεγόμενο «δαίμονα» του Σωκράτη μέχρι τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, 
περνά σε θέματα όπως: η μετενσάρκωση, τα αρχαία Ασκληπιεία, το βιβλίο των πέντε δακτυλιδιών 

και οι μυστικοί κώδικες επικοινωνίας στην αρχαιότητα.

Καθώς περνούν τα χρόνια και γίνεται όλο και πιο εμφανής η κρίση του πολιτισμού μας σε όλους τους 
τομείς, γίνεται επίσης και πιο αναγκαία η επιστροφή στις ρίζες μας, σε μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη για 

τον κόσμο και τον άνθρωπο, βασισμένη περισσότερο στις ηθικές και 
πνευματικές αξίες παρά στις υλικές, έτσι όπως τη συναντάμε στην 

αρχαία σοφία των προγόνων.  

Είναι ολοφάνερο ότι οι διάφορες λύσεις που έχουν 
προταθεί και εφαρμοστεί στον κόσμο, για να ξεπερα-
στούν τα διάφορα οικολογικά, κοινωνικά και οικονομι-

κά προβλήματα δεν έχουν την αναμενόμενη ισχύ και απο-
δεικνύονται μη αποτελεσματικές. 

Χρειάζεται μάλλον να δοκιμάσουμε άλλες πιο ολοκλη-
ρωμένες οπτικές γωνίες, λαμβάνοντας υπόψη άλλες 

πιο ολιστικές παραμέτρους, που να συμπεριλάβουν 
τις εσωτερικές γνώσεις που είχαν οι αρχαίοι σο-

φοί για τη φύση και την εξέλιξη του κόσμου και 
του ανθρώπου. 

Και αυτά δεν είναι λόγια αφηρημένα, αλλά 
πολύ συγκεκριμένα και πρακτικά, επειδή είναι 

το αποτέλεσμα της έρευνας, της εργασίας και της 
πείρας που επί πενήντα χρόνια αναπτύσσει το Φιλοσοφι-

κό και πολιτιστικό μας Κίνημα σε πάνω από πενήντα χώρες πα-
γκόσμια αγγίζοντας τις καρδιές και βελτιώνοντας την ποιότητας ζωής 

χιλιάδων ανθρώπων οποιασδήποτε ηλικίας, κοινωνικής και φυλετικής προέλευσης, θρησκευτικής πίστης και 
επαγγελματικού προσανατολισμού. 

Γιατί πέρα από αυτές τις φαινομενικές και επιφανειακές διαφορές, η ουσία του ανθρώπου είναι μία, καθώς 
όλοι έχουμε τον ίδιο πατέρα Ουρανό και την ίδια μητέρα Γη και είμαστε αδέλφια στη ψυχή, πέρα από κάθε 
εθνική, κοινωνική και πολιτιστική διαφορά.

Έτσι προτείνουμε τις τρεις φιλοσοφικές Αρχές που διέπουν το Κίνημά μας, ως εφικτές λύσεις για την αντι-
μετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που μαστίζουν τη Γη και που είναι:

Α. Να συγκεντρώσει ανθρώπους απ’ όλες τις πίστεις, τις φυλές και τις κοινωνικές προελεύσεις, γύρω από 
ένα ιδεώδες παγκόσμιας αδελφοσύνης.

Β. Να αφυπνίσει μια ολιστική αντίληψη, μέσα από τη συγκριτική μελέτη της Φιλοσοφίας, των Θρησκειών, 
των Επιστημών και των Τεχνών.

Γ. Να αναπτύξει τις ικανότητες του ατόμου, ώστε να μπορεί να ενταχτεί στη φύση και να ζήσει σύμφωνα με 
τα χαρακτηριστικά της δικής του προσωπικότητας. 

Ο εκδότης

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

Κινηματογράφος:

AVATAR

Σε ένα ίσως όχι πολύ μακρινό μέλλον oι άνθρωποι ανακαλύπτουν ένα νέο πλανήτη με το όνο-
μα Πανδώρα. Ο πλανήτης έχει ένα ορυκτό, που είναι πολύ σημαντικό καύσιμο γι’ αυτούς. Οι 
άνθρωποι προσπάθησαν πρώτα να εξευγενίσουν τους «άγριους ιθαγενείς» κι επειδή δεν κατά-

φεραν να το κάνουν, προσπαθούν με τη βία των όπλων να κατακτήσουν τον πλανήτη. Σύμμαχός 
τους η επιστήμη, που τους προμηθεύει με ισχυρά όπλα. Οι επιστήμονες μάλιστα καταφέρνουν να 
δημιουργήσουν γενετικά υβρίδια παίρνοντας το DNA ανθρώπων. Έτσι δημιουργούν σώματα όμοια 
με αυτά των ιθαγενών, τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα από των ανθρώπων, με μπλε χρώμα δέρμα-
τος και προσαρμοσμένα στην ατμόσφαιρα του πλανήτη, όπου κανένα ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί 
να αντέξει χωρίς μάσκα οξυγόνου. Έτσι λοιπόν ο επιστήμονας γίνεται ένας μικρός θεός, αφού διοχε-
τεύει τη συνειδητή σκέψη του ανθρώπου στο αβατάρ του και τον κάνει να νοιώθει και να βιώνει σαν 
πραγματικότητα ό,τι ζει και βιώνει το αβατάρ του. Είναι σαν μια άμεση τοποθέτηση μιας ψυχής σε ένα 
σώμα. 

Σενάριο - σκηνοθεσία: 
James Cameron
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Υπάρχει μια έντονη κινηματογραφική πλοκή, 
αφού αυτός που στέλνεται σαν κατάσκοπος τε-
λικά ερωτεύεται τη φύση του πλανήτη και τους 
κατοίκους της. Ασπάζεται τα ήθη και έθιμά τους 
και μυείται στις τελετουργίες τους. Με τη βοήθειά 
τους συνειδητοποιεί ότι ο σεβασμός  τους στη 
Μεγάλη Μητέρα Φύση και η πίστη τους ότι όλα 
γύρω μας αποτελούν μια δανεική ενέργεια που 
πρέπει να φυλάμε και να χρησιμοποιούμε προ-
σεκτικά είναι που κάνουν την ζωή τους να είναι 
ευτυχισμένη και να έχει νόημα. Σταδιακά γνωρί-
ζει έναν πολύ διαφορετικό κόσμο, που πριν δεν 
μπορούσε να τον φανταστεί, ούτε και να τον 
καταλάβει και αντιλαμβάνεται ότι  βάρβαρος και 
απολίτιστος δεν είναι αυτός που δεν έχει ανα-
πτύξει τεχνολογία, αλλά αυτός που έχει χάσει τις 
αξίες του στον βωμό του κέρδους. 

Η ταινία θίγει φλέγοντα ζητήματα της εποχής 
μας αλλά και παλαιότερων εποχών. Η ιστορία 
μας είναι γεμάτη από κατακτήσεις «βάρβαρων 
φυλών» με σκοπό το κέρδος και την εκμετάλ-
λευση. Μπορεί να αλλάξει από καιρό σε καιρό 
η δικαιολογία της εισβολής (άλλοτε πάμε για 
να εκχριστιανίσουμε κι άλλοτε για να εκδημο-
κρατίσουμε) όμως η μέθοδος είναι πάντα ίδια 
και διαφοροποιείται σε σχέση με την τεχνολογι-

κή δυνατότητα κάθε εποχής. Ο δρόμος για την 
κόλαση είναι, όπως λέγεται, στρωμένος από 
αγαθές προθέσεις και μπορεί κάποιες φορές 
ο φανατισμός και η πίστη στην σημαντικότητα 
των δικών μας αξιών να μας κάνει ανίκανους 
να καταλάβουμε μια άλλη αλήθεια. Πόση όμως 
δικαιοσύνη μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ή 
ένας πολιτισμός όταν δεν είναι σε θέση να κατα-
νοήσει αυτήν την «άλλη αλήθεια»; Χωρίς δικαι-
οσύνη μπορεί να υπάρχει αλήθεια; Μπορεί να 
υπάρχει πραγματική αγάπη; Μπορεί να υπάρχει 
γνώση; Μάλλον όχι. Τότε λοιπόν αυτό που μπο-
ρεί να απομακρύνει τον άνθρωπο από το φα-
νατισμό και οποιαδήποτε μορφή τρομοκρατίας 
είναι η γνώση που φέρνει μαζί της την κατανό-
ηση. Πρέπει να μάθει, να γνωρίσει, για να γίνει 
πιο σφαιρικός, δηλαδή ολιστικός άνθρωπος. 
Η γνώση επίσης οδηγεί στην ικανότητα επιλο-
γής, άρα στην ελευθερία (αυτό συμβολίζεται και 
στο πέταγμα του πρωταγωνιστή με το δράκο) 
κι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για τους μηχανι-
σμούς άμυνας κάθε συντηρητισμού. 

Αβατάρ (Avatar) ονομάζονται στην Ινδουι-
στική θρησκεία οι θείες ενσαρκώσεις ανώτερων 
όντων ή του Υπέρτατου Όντος (Θεού) στη γη. 
Για παράδειγμα, ο Βισνού, ο Σίβα, ο Γκανέσα θε-
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ωρείται ότι  έχουν έλθει στη γη με μορφή αβα-
τάρ. Αντίστοιχα ο Χριστός και ο Μωάμεθ περι-
γράφονται από Ινδουιστές ως αβατάρ.

Όταν δηλαδή ένας θεός χρησιμοποιεί μια 
έτοιμη προσωπικότητα, για να μεταδώσει το 
μήνυμά του. Για τις θρησκείες της Ανατολής  η 
έννοια Αβατάρ ήταν η ανώτερη έκφραση ενός 
φωτισμένου όντος, επειδή δεν ήταν δεμένο στον 
τροχό των ενσαρκώσεων και άρα είχε απόλυτη 
ελευθερία επιλογών, την οποία χρησιμοποιούσε 
για να σκλαβωθεί εκούσια στην ύλη, μόνο και 
μόνο για να διδάξει από αγάπη τους ανθρώ-
πους.

 Την έννοια του απεσταλμένου έχει και ο πρω-
ταγωνιστής, αλλά επειδή δεν είναι ένα φωτισμέ-
νο πνεύμα και ούτε ο στόχος του είναι ευγενικός, 
τελικά καταφέρνει όχι να διδάξει  τους άλλους, 
αλλά να διδαχθεί από αυτούς. Εδώ δεν μπορού-
με να παραβλέψουμε και το γεγονός ότι πρόκει-
ται για έναν ανάπηρο. Όση όμως σωματική δύ-
ναμη του λείπει τόση έχει στο ψυχικό επίπεδο κι 
αυτό είναι που έχει σημασία, γιατί οι εσωτερικές 
του αξίες και ικανότητες θα τον μεταμορφώσουν 
σε πολεμιστή του φωτός. Οι δοκιμασίες που θα 
περάσει, και που τις συναντάμε σε όλους τους 
παραδοσιακούς πολιτισμούς (Ινδιάνους κ.λπ.), 
γίνονται με σκοπό να καταφέρει να βγάλει κάθε 
εσωτερική δύναμη και αρετή. Έτσι εξηγείται και ο 

συμβολισμός του πετάγματος με δράκο που εί-
ναι μια δοκιμασία που μόνο οι πολύ ικανοί μπο-
ρεί να καταφέρουν. 

Η ταινία έχει αντλήσει πολλά στοιχεία από 
τους Ινδιάνους. Η ίδια ιστορία παρατηρείται και 
σε άλλες ταινίες (Χορεύοντας με τους λύκους, Ο 
τελευταίος των Μοϊκανών, κ.α.). Ίσως είναι σή-
μερα πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη για μια 
οικολογική συνείδηση έτσι όπως την αντιλαμβά-
νονταν αυτοί οι παραδοσιακοί πολιτισμοί. Έτσι 
όπως μας την άφησε το 1855 ο αρχηγός των 
Ινδιάνων Σηάτλ στην απάντησή του προς τον 
πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν αυτός 
του ζήτησε να αγοράσει τη γη τους. Κάποιες 
προτάσεις από το κείμενο αυτό μοιάζουν με 
όσα διαδραματίζονταν στην ταινία. 

«…Καθετί πάνω σε αυτήν τη γη είναι ιερό για 
το λαό μου.

… Ο χυμός που τρέχει μέσα στα δένδρα πε-
ριέχει τις μνήμες του ανθρώπου με το ερυθρό 
δέρμα. Είμαστε ένα τμήμα της γης και αυτή είναι 
τμήμα του εαυτού μας.

… Τα ποτάμια είναι αδέλφια μας, αυτά σβή-
νουν τη δίψα μας.

… Ο αέρας είναι κάτι το πολύτιμο για τον 
άνθρωπο με το ερυθρό δέρμα, γιατί όλα τα 
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Κινηματογράφος

πράγματα μοιράζονται την ίδια πνοή: το ζώο, 
το δέντρο και ο άνθρωπος. Ο αέρας μοιράζε-
ται το πνεύμα του μ’ όλη τη ζωή που συντηρεί. 
Όλα όσα επηρεάζουν τη γη επηρεάζουν και τα 
παιδιά της γης. 

… Όταν οι άνθρωποι φτύνουν στο χώμα, 
φτύνουν τον εαυτό τους. Δεν ύφανε ο άνθρω-
πος το δίχτυ της ζωής. Είναι μόνο μία κλωστή 
του. Όλα όσα θα κάνει κανείς στο δίχτυ θα τα 
κάνει στον εαυτό του.

… Όλα τα πράγματα συνδέονται μεταξύ τους 
όπως το αίμα ενώνει μια οικογένεια».

Στο τέλος της ταινίας υπάρχει μια εντυπω-
σιακή συνεργασία όλης της φύσης, για να 
διωχτούν οι εισβολείς-άνθρωποι που κατα-
στρέφουν τα πάντα για το συμφέρον τους.  Η 
Μεγάλη Μητέρα ακούει τον καημό των ιθαγε-
νών και αντιδρά. Η πίστη στη Μεγάλη Μητέρα 
η αλλιώς Μητέρα Γη είναι ένα μητριαρχικό αρ-
χετυπικό μοντέλο, που επαναλαμβάνεται σε δι-
άφορες μυθολογίες στον κόσμο. Το αρχέτυπο 
της Μεγάλης Μητέρας, που το συναντάμε ήδη 
από την νεολιθική εποχή, αναπαριστάνεται με 
ειδώλια γονιμότητας,  τα οποία  ανάλογα με 
τη μορφή τους  συμβόλιζαν την αγνότητα, τη 
γονιμότητα και τη σοφία. Στην ταινία η Μεγάλη 
Μητέρα είχε το όνομα Έηβα. Μόνο που η Έηβα 
δεν ασχολείται συνήθως με τα προβλήματα των 
όντων και δεν το κάνει  από έλλειψη αγάπης για 
αυτούς ή από αδιαφορία. Όπως το λέει πολύ 
ξεκάθαρα στον πρωταγωνιστή η ιθαγενής  φίλη 
του, δεν παίρνει το μέρος κάποιων, επειδή είναι 
μητέρα όλων των πλασμάτων, ακόμη κι αυτών 
που την πληγώνουν. Αυτό που φροντίζει είναι 
να διατηρείται η ισορροπία της ζωής. Είναι ένας 
ρυθμιστής της ενέργειας της ζωής. 

Ο πιο ιερός τόπος στην ταινία είναι το ιερό 
δέντρο, που εμπεριέχει τις μνήμες όλων των 
προγόνων. Και πάλι σε πολλούς πολιτισμούς 
συναντάμε την έννοια του δέντρου της ζωής. 
Σύμφωνα με τον Mircea Eliade, το δέντρο αντι-
προσωπεύει το διαρκώς αναγεννώμενο σύ-
μπαν, την αστείρευτη πηγή της ζωής, εκφράζει 
την ιερότητα του κόσμου, τη γονιμότητά του, εί-
ναι το Δέντρο της Ζωής και της Αθανασίας, του 
Πεπρωμένου, της Γνώσης και πλήθος άλλα. 
Στους Σκανδιναβούς συναντάμε το Yggdrasil 
το γιγαντιαίο Δέντρο του Κόσμου, που συνδέ-
ει τους εννέα κόσμους  της σκανδιναβικής κο-
σμολογίας. Στην Εβραϊκή Καμπάλα έχουμε πάλι 
το Δέντρο της Ζωής στην κοσμολογία της. Για 

τους τουρκικούς και άλλους λαούς της Νότιας 
Σιβηρίας  το σύμπαν αποτελείται από τρεις ζώ-
νες: την άνω (ουρανός),  μέση (γη) και  κάτω 
(υποχθόνιο) κόσμο, που τη συνδέει το δέντρο 
που ονομάζουν πλούσια σημύδα  ή  σιδερένια 
λεύκα. Μάλιστα στα κλαδιά του κουρνιάζουν οι 
ψυχές των παιδιών και των ζώων. Αυτό το Kο-
σμικό Δέντρο ορίζει, οργανώνει και ενώνει τις 
τρεις βασικές περιοχές του σύμπαντος. Τα επά-
νω κλαδιά του σκιάζουν την κατοικία του ουρά-
νιου θεού κι οι ρίζες του βυθίζονται στον κάτω 
κόσμο. Στους λαούς αυτούς υπήρχε η πίστη 
πως οι σαμάνοι ταξιδεύουν στον πάνω ή στον 
κάτω κόσμο σκαρφαλώνοντας πάνω στο δέ-
ντρο αυτό. Επίσης ας μην ξεχνάμε και το Δέντρο 
της Γνώσης της Βίβλου με τους πολύτιμους καρ-
πούς της γνώσης. 

Αυτό λοιπόν είναι και στην ταινία το δέντρο 
των προσευχών, που μαζεύει τις μνήμες όλων 
των πεθαμένων και μέσα από το οποίο ακού-
γεται η φωνή τους. Είναι η παρουσία της Έηβα 
και ίσως δεν είναι τυχαία η ομοιότητα με την λέξη 
Εύα, που στα εβραϊκά σημαίνει ζωή. 

Πέρα όμως από τους συμβολισμούς, πρέπει 
να δούμε και την αντιστοιχία με την πραγματικό-
τητα. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε αυτήν 
την ταινία σαν ένα είδος καλλιτεχνικής αντίστα-
σης του σκηνοθέτη απέναντι στην καταστροφή 
ενός από τους μεγαλύτερους πνεύμονες της 
γης, του δάσους του Αμαζονίου. Είναι γεγονός 
ότι οι  Ινδιάνοι του Αμαζονίου βίωσαν αυτή την 
καταστροφή της γης τους, το ξερίζωμα των δέ-
ντρων και την εξαφάνιση των δασών. Για αυτούς 
δεν ήταν απλώς μια καταπάτηση αλλά ένας ξε-
ριζωμός από ίδια την πηγή της ζωής τους. Αυτό 
γίνεται εδώ και χρόνια και τώρα πια αρχίζουν 
οι φωνές που αντιστέκονται σε αυτή την κατα-
στροφή να πληθαίνουν. Όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι καταλαβαίνουν αυτό που ο αρχηγός 
Ινδιάνος πριν 160 χρόνια είχε εκφράσει με τόσο 
ποιητικά λόγια: 

 «... γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει όταν θα έχουν 
εξολοθρευτεί όλοι οι βούβαλοι, όταν θα έχουν 
δαμαστεί όλα τα άγρια άλογα, όταν οι πιο μυστι-
κές γωνιές των δασών θα μυρίζουν άνθρωπο 
και όταν η θέα προς τους πράσινους λόφους 
θα εμποδίζεται από ένα πλήθος από σύρματα 
που μιλάνε. Πού είναι το πυκνό δάσος; Εξαφανί-
στηκε. Πού είναι ο αετός; Εξαφανίστηκε!»

Έτσι τελειώνει η ζωή και αρχίζει η επιβίωση...
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Από τότε που ο άνθρωπος παρατήρησε 
για πρώτη φορά με έκπληξη τη φύση 
και είδε τη ρυθμική λειτουργία της έχουν 

περάσει εκατομμύρια χρόνια. Έχει ειπωθεί ότι η 
έκπληξη είναι η πρώτη πόρτα που ανοίγει στην 
ικανότητα του Φιλοσοφείν. Και όντως, με την 
παρατήρηση της φύσης και των ζωτικών ρυθ-
μών της άρχισε ο Άνθρωπος να φιλοσοφεί και 
να αναρωτιέται για την προέλευσή του και το πε-
πρωμένο του, για τη ζωή και το θάνατο, για την 
ίδια του τη φύση και το νόημα της ύπαρξης και 
του σύμπαντος και άρχισε να αντιλαμβάνεται το 
θείο, το Αιώνιο. 

Ένα από τα σημεία-κλειδιά της εσωτερικής 
φιλοσοφίας είναι αυτό για την ύπαρξη της με-
τενσάρκωσης, δηλαδή της αλληλοδιαδοχής της 
ζωής και του θανάτου στην ανθρώπινη ύπαρ-
ξη. Η παρατήρηση της φύσης μας διδάσκει την 
ύπαρξη κύκλων, ρυθμών που επαναλαμβάνο-
νται, όπως ένα μουσικό κομμάτι σε διαφορετι-
κές κλίμακες. Οι νότες δεν είναι οι ίδιες ακριβώς 
στην κάθε κλίμακα, αλλά η μελωδία είναι ίδια, 
η αρμονία του συνόλου παραμένει σταθερή, 
η εναλλαγή των φθόγγων και παύσεων, όλα, 
έχουν την ίδια δομή.

 Μια νέα Άνοιξη διαδέχεται κάθε χειμώνα και 
μια νέα μέρα κάθε νύχτα. Την κουραστική εργα-
σία διαδέχεται η ανάπαυση, που προαναγγέλ-
λει μια νέα εργασία. Μετά την τρικυμία έρχεται 
η ηρεμία. Όμως, αν και τα τριαντάφυλλα κάθε 
άνοιξη είναι διαφορετικά από τα προηγούμενα, 
το άρωμά τους είναι το ίδιο. Τέτοιες παρατηρή-
σεις, τέτοιες σκέψεις, έκαναν τον άνθρωπο να 
καταλάβει ότι και αυτός, σαν αδιάσπαστο τμή-
μα της φύσης, συμμετέχει στους ρυθμούς της 
και ακολουθώντας αυτούς τους ρυθμούς, ζει, 
πεθαίνει και ξαναζεί σε αυτόν τον κόσμο. 

Σκοπός της ύπαρξης του Νόμου της μετεν-
σάρκωσης, όπως εξάλλου και κάθε άλλου ρυθ-
μού της φύσης, είναι η τελειοποίηση του όντος, 
να γίνεται δηλαδή όλο και πιο λεπτό, όλο και 
πιο αγνό, εξαγνισμένο από τις απατηλές κατα-
στάσεις της ύλης και των κατωτέρων τάσεων, 
που το σκλαβώνουν μέσα στην άγνοια και τον 
πόνο. Μέσα από τις διαδοχικές μετενσαρκώ-
σεις το ανθρώπινο πνεύμα τελειοποιείται, απο-
κτά διάφορες αναγκαίες εμπειρίες και γνώσεις 
και ανυψώνεται όλο και περισσότερο προς την 
πηγή του Πνευματικού Φωτός, τον Παγκόσμιο 
Νου, από τον οποίο έχει αποσπαστεί. 

Αυτό που μετενσαρκώνεται λοιπόν είναι η 
Τριάδα, το Ανώτερο Εγώ, που αποκτά σε κάθε 
ζωή μια καινούργια και διαφορετική προσωπι-
κότητα ή Τετράδα, φύλο, εθνικότητα, οικογένεια, 
περιβάλλον κ.λπ. Η διαμόρφωση της Προσωπι-
κότητας του νεογέννητου γίνεται σύμφωνα με 
τους νόμους της κληρονομικότητας σε συνδυ-
ασμό με τις λεγόμενες καρμικές προδιαγραφές 
τις οποίες φέρνει το Εγώ από δράσεις προηγού-
μενων ζωών, για τις οποίες θα μιλήσουμε στη 
συνέχεια. 

Η εσωτερική διδασκαλία αναφέρει ότι υπάρ-
χουν κύκλοι μετενσαρκώσεων του Εγώ στις δι-
άφορες ανθρώπινες φυλές, με εναλλαγές στο 
φύλο, δηλαδή επτά συνεχείς μετενσαρκώσεις ως 
άνδρας και επτά ως γυναίκα στην κάθε ανθρώ-
πινη φυλή και σχεδόν σε κάθε μεγάλο πολιτισμό 
και σε κάθε ιστορικό κύκλο. Αλλά αυτός ο γε-
νικός Νόμος μπορεί να αλλοιωθεί στις κρίσιμες 
περιόδους της ανθρωπότητας, όπως αλλάζει η 
περιοδικότητα του κλίματος της γης σε εποχές 
γεωλογικής κρίσης. Η εποχή μας είναι μια από 
αυτές τις περιόδους κρίσης, γι’ αυτό ο αριθμός 
μετενσαρκώσεων για κάθε φύλο μπορεί να είναι 
πολύ μικρότερος ή και πολύ μεγαλύτερος, σύμ-
φωνα με τις ανάγκες του Εγώ. Θέλουμε όμως να 
διευκρινίσουμε ότι το ζήτημα γίνεται πολύ πιο πε-
ρίπλοκο, από εσωτερική άποψη, αν αντιληφθεί 
κανείς ότι κάθε ένα από τα τέσσερα σώματα της 
προσωπικότητας έχει το δικό του φύλο. Κι έτσι 

Ο τροχός των ενσαρκώσεων στην Ινδουιστική 
φιλοσοφία (Σαμσάρα)

Τ-138.indd   11 2/9/2010   8:15:00 μμ



Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος  201012

μπορεί να συμβεί, αν διαταραχθεί η ισορροπία 
που οφείλει να υπάρχει στη μετενσάρκωση των 
ψυχών, να έχει κάποιος αρσενικό φύλο στο Αι-
θεροφυσικό σώμα αλλά θηλυκό στο Αστρικό ή 
στο Νοητικό του, για παράδειγμα ή αντίθετα. 

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμε-
σα στη μία και την επόμενη ενσάρκωση είναι, 
σαν γενικός κανόνας, το δεκαπλάσιο της διάρ-
κειας της ζωής και το Εγώ περνάει μια περίοδο 
ανάπαυσης σε διαφορετικές σφαίρες συνεί-
δησης, μέχρι τη στιγμή που θα μετενσαρκωθεί 
στη γη. Μερικές όμως πιο καλλιεργημένες ψυ-
χές μπορούν να περάσουν αρκετά μεγαλύτε-
ρο χρονικό διάστημα, ακόμα και διπλάσιο από 
αυτό στον ουράνιο κόσμο. Αντιθέτως, τα Εγώ 
των μαθητών «επί της Ατραπού» και των μυ-
στών μπορούν να μετενσαρκώνονται σχεδόν 
αμέσως, για να εργάζονται σε κάποια πνευματι-
κή αποστολή και να βοηθούν την ανθρωπότη-
τα. Επίσης οι πολύ «υλιστικές» ψυχές έχουν πολύ 
μικρότερη περίοδο ουράνιας ανάπαυσης, επει-
δή οι κατώτερες επιθυμίες τους τις τραβούν γρή-
γορα ξανά στη γη και δεν έχουν αρκετό πνευ-
ματικό δυναμικό για να παραμείνουν για πολύ 
στις υψηλότερες σφαίρες. Σε αυτήν την ουράνια 
περίοδο ανάπαυσης από την ύλη, το Εγώ επε-
ξεργάζεται και αφομοιώνει όσα χρήσιμα για την 
εξέλιξή του απέκτησε κατά τη διάρκεια της προ-
ηγούμενης ζωής του. Εμπειρίες, γνώσεις, συναι-
σθήματα κ.λπ. μετασχηματίζονται σε αυτό που 
στην Ανατολή λέγονται «Σκάντας» ή Σπόροι του 
Κάρμα, αναθεωρούνται και κρίνονται αξιολογι-
κά από την συνείδηση του Ανώτερου Εγώ. 

Όμως για τον ίδιο λόγο που αναφέραμε προ-
ηγουμένως, έχει αλλοιωθεί σημαντικά αυτή η 
χρονική διάρκεια ανάμεσα στις μετενσαρκώσεις 
κατά τους τελευταίους τρεις αιώνες, κυρίως στις 
κοινωνίες Δυτικού τύπου, όπου η πνευματική και 
κάθε άλλου τύπου κρίση έχει φτάσει στο αποκο-
ρύφωμά της. Παρατηρήθηκε, με την εσωτερική 
έρευνα, ότι σχεδόν από τις δύο πρώτες δεκαετίες 
του αιώνα μας, αντιστράφηκε η αναλογία του 
δεκαπλάσιου της διάρκειας της ζωής, που τώρα 
έγινε το ένα δέκατο. Δηλαδή, αν κανονικά ένας 
άνθρωπος που έζησε 60 χρόνια πρέπει να πε-
ράσει ένα διάστημα ουράνιας ανάπαυσης 600 
χρόνων από το θάνατό του μέχρι την επόμενη 
γέννησή του, τώρα περνάει ένα διάστημα 6 χρό-
νων περίπου, το οποίο είναι πολύ μικρό για τις 
ανάγκες της ουράνιας ανάπαυσης της ψυχής. 
Αυτή η έλλειψη πενυματικής ξεκούρασης, που 
αναγκάζει τα Εγώ να μετενσαρκώνονται υπερ-
βολικά γρήγορα, έχει σαν κύριο αποτέλεσμα 
να γεννιούνται άτομα κουρασμένα, αμβλυμέ-
να πνευματικά και με πολύ υλιστική νοοτροπία, 
αν και με μεγάλη εξυπνάδα και πονηριά, αφού 
δεν έχουν προλάβει σχεδόν ν’ αποβάλλουν τα 
λεπτότερα σώματα της προσωπικότητας τους, 
δηλαδή το Αστρικό και το Κάμα-Μάνας. 

Αξιοσημείωτη καταστροφική συνέπεια αυ-
τών είναι η συνεχόμενη αύξηση του πληθυσμού 
με ανθρώπους «χωρίς συνείδηση» από ηθική 
και πνευματική άποψη, που ενισχύει και επιταχύ-
νει περισσότερο ακόμα την κρίση του Δυτικού 
πολιτισμού, οδηγώντας τον σε αδιέξοδο. Παρό-
λη την τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο, οι 
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Οι κυκλικές μετενσαρκώσεις και οι ρυθμοί της φύσης

άλλες όψεις του πολιτισμού της Δύσης βρίσκο-
νται σε κατάσταση κατάρρευσης, στο «Κύκνειο 
Άσμα» τους. Σύμφωνα με την εσωτερική θεώρη-
ση, ο Κύκλος ζωής του Δυτικού πολιτισμού κο-
ντεύει να φτάσει στο τέλος του, όπως εξάλλου 
προβλέπουν και άλλοι ειδήμονες, έξω από τον 
χώρο του εσωτερισμού. 

Ο Νόμος της μετενσάρκωσης, που πρέπει 
να τον ξεχωρίσουμε από τη δοξασία της με-
τεμψύχωσης (1) είναι μια από τις αρχαιότερες 
γνώσεις της ανθρωπότητας. Αποτελούσε λαϊκή 
διδασκαλία στις παραδοσιακές κοινωνίες και 
μεταφερόταν από στόμα σε αυτί, από πατέρα 
σε παιδί, από Δάσκαλο σε Μαθητή. Προσωπι-
κή εμπειρία και αναμνήσεις από προηγούμενες 
ζωές είχαν και έχουν, ακόμη και σήμερα, εκατομ-
μύρια άνθρωποι. Γιατί όμως δεν θυμούνται όλοι; 
Επειδή συνήθως η ανθρώπινη συνείδηση είναι 
συνδεδεμένη με το φορέα Κάμα-Μάνας, που έχει 
τη φυσική του έδρα στον εγκέφαλο και σε κάθε 
νέα ζωή, μαζί με την προσωπικότητα, αποκτάται 
καινούργιος και άγραφος εγκέφαλος. Μόνο αν 
η συνείδηση ανυψωθεί στον Ανώτερο Νου, το 
Μάνας του Εγώ, θα μπορεί να θυμηθεί, γιατί εκεί 
καταγράφονται οι σημαντικές αναμνήσεις και 
τα στοιχεία των προηγούμενων ενσαρκώσεων. 
Ο κάτοχος των αναμνήσεων είναι το Ανώτερο 
Εγώ και όχι το προσωρινό εγώ κάθε διαδοχικής 
προσωπικότητας. 

Στη Δύση, με τον ερχομό και τη μετέπειτα 
ανάπτυξη του Χριστιανισμού, αυτή η Διδασκα-
λία ξεχάστηκε και περιορίστηκε σε μερικές από-
κρυφες ομάδες και φιλοσοφικά συστήματα που 
σποραδικά την επανέφεραν στην επιφάνεια. 
Όμως στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες ο 
Χριστιανισμός αποδεχόταν την ύπαρξη της με-
τενσάρκωσης, όπως εξάλλου συμπεραίνεται 
από ορισμένα εδάφια των Ευαγγελίων, όπως 
π.χ., κατά Ιωάννη 9 1,2 και 3,3 όπου φαίνεται κα-
θαρά ότι η μετενσάρκωση ήταν μια κοινά απο-
δεκτή πίστη στους Εβραίους εκείνη την εποχή. 

Για τους μεγάλους χριστιανούς θεολόγους, 
όπως για τον Ωριγένη, το Γρηγόριο το Ναζιαν-
ζηνό, το Βασιλίδη και άλλους, η Μετενσάρκω-
ση ήταν -ως τον 6ο αιώνα- μια αδιαφιλονίκητη 
αλήθεια. Ακόμα το δόγμα της ύπαρξής της επι-
βεβαιώθηκε στην Ιερή Σύνοδο της Χαλκηδόνας, 
το 451. Για πολιτικούς όμως λόγους και για να 
δικαιολογήσει ανεμπόδιστα τη θεία προέλευ-
ση της βασιλικής της εξουσίας (την οποίαν η 
ύπαρξη της μετενσάρκωσης και του κάρμα δεν 

δικαιολογούσε την περίπτωσή της σαν πρώην 
εταίρας), η Αυτοκράτειρα Θεοδώρα, παρακινώ-
ντας το σύζυγό της Ιουστινιανό, συγκάλεσε τη 
λεγόμενη «Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο» το 553 
και με δόλιο τρόπο επηρέασε τους περισσότε-
ρους από τους 165 επισκόπους που ήταν πα-
ρόντες για να κηρύξουν ως αιρετικό δόγμα το 
Νόμο της μετενσάρκωσης. Εκμεταλλευόμενη την 
αυτοκρατορική εξουσία κατάφερε να επιβληθεί 
και να καταδικάσει ως «αιρετικούς» όσους δεν 
συμφωνούσαν με τις απόψεις της. Από τότε μέ-
χρι σήμερα, η μετενσάρκωση θεωρείται αιρετική 
δοξασία για τις διάφορες χριστιανικές Εκκλησί-
ες, με πολύ λίγες εξαιρέσεις.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
(1) Σύμφωνα με τη δοξασία της μετεμψύχωσης, η 
ανθρώπινη οντότητα μπορεί να μπει, μετά το θάνατο, 
σε σώματα ζώων, εμψυχώνοντάς τα για κάποιο χρονικό 
διάστημα. Αυτό αληθεύει εν μέρει, όπως ισχυρίζονται 
ορισμένα φιλοσοφικά ανατολικά συστήματα και ο ίδιος 
ο Πυθαγόρας κι άλλοι προσωκρατικοί και κλασικοί 
φιλόσοφοι. Αν και υπάρχει μεγάλη δόση συμβολισμού 
σ’ αυτήν την πεποίθηση, περί ενσάρκωσης σε ζώο, 
η ερμηνεία της είναι ότι αναφέρεται στα κατώτερα 
σώματα του ανθρώπου, τα οποία -σαν ένα μηχάνημα 
με τεχνητή συνείδηση και ανεξέλεγκτο από το χειριστή (το 
Εγώ)- μπορούν, μετά το φυσικό θάνατο και πριν αυτά 
διαλυθούν, να προσκολληθούν σε κάποιο ζώο και να 
το «εμψυχώνουν» ώστε να μοιάζει ότι μέσα του υπάρχει 
κάποια ανθρώπινη ψυχή.
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Εναλλακτικές μορφές ενέργειας

Συνεχίζοντας την παρουσίαση των 
εναλλακτικών μορφών ενέργειας 
θα περάσουμε σε λίγο πιο ασυνή-

θιστους για την χώρα μας τρόπους:

Ενέργεια Βιομάζας 

Βιομάζα είναι το σύνολο της ύλης 
που έχει βιολογική (οργανική) προέ-
λευση. Περιλαμβάνει οποιοδήποτε υλι-
κό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το 
ζωικό ή το φυτικό κόσμο, όπως φυτικές 
ύλες από φυσικά οικοσυστήματα (π.χ. 
δάση) ή από ενεργειακές καλλιέργειες 
(φυτείες που προορίζονται για παρα-
γωγή ενέργειας), τα υποπροϊόντα και 
κατάλοιπα της δασικής, αγροτικής (γε-
ωργία και κτηνοτροφία) και αλιευτικής 
παραγωγής αλλά και το βιολογικής 
προέλευσης μέρος των αστικών λυμά-
των και σκουπιδιών. 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

α) καύσιμο για παραγωγή ηλεκτρι-
σμού και θερμότητας

β) πρώτη ύλη για παραγωγή βιο-
αερίου ή φυσικού αερίου, το οποίο 
αποτελεί άριστη καύσιμη ύλη για την 
παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότη-
τας, όπως και

γ) πρώτη ύλη για παραγωγή αιθα-
νόλης και βιοντήζελ για μηχανές εσω-
τερικής καύσης 

Επιπλέον η καύση της βιομάζας 
έχει μηδενικό ισοζύγιο CO2, δεν συνει-
σφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπί-
ου, επειδή οι ποσότητες του CO2 που 
απελευθερώνονται κατά την καύση 
της έχουν ήδη δεσμευτεί από την ατμό-
σφαιρα για τη δημιουργία της βιομά-
ζας. Η ενέργεια της βιομάζας αποτελεί 
τη βασική πηγή ενέργειας πολλών  χω-
ρών του κόσμου. 

Οι χωματερές και οι μονάδες επε-
ξεργασίας αστικών αποβλήτων πα-
ράγουν βιοαέριο, που μπορεί να 
συλλεχθεί και να χρησιμοποιηθεί για 
ηλεκτροπαραγωγή. Το 12% της παγκό-
σμιας παραγωγής ενέργειας έχει ως 
πηγή τη βιομάζα.

Επάνω και κάτω: Διάφορες μορφές βιομάζας
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Ενέργεια Ωκεανών 

Οι ωκεανοί μπορούν να μας προσφέρουν 
τεράστια ποσά ενέργειας. Υπάρχουν τρεις βασι-
κοί τρόποι για να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια 
της θάλασσας:

α) Η κινητική ενέργεια των κυμάτων μπορεί να 
περιστρέψει την τουρμπίνα. Η ανυψωτική κίνη-
ση του κύματος πιέζει τον αέρα προς τα πάνω, 
μέσα στο θάλαμο και θέτει σε περιστροφική κί-
νηση την τουρμπίνα έτσι ώστε η γεννήτρια να 
παράγει ρεύμα. Αυτός είναι ένας μόνο τύπος 
εκμετάλλευσης της ενέργειας των κυμάτων. 

β) Η αξιοποίηση της παλιρροϊκής ενέργειας 
χρονολογείται από εκατοντάδες χρόνια πριν, 
αφού με τα νερά που δεσμεύονταν στις εκβο-
λές ποταμών από την παλίρροια κινούνταν νε-
ρόμυλοι. Ο τρόπος είναι απλός: Τα εισερχόμενα 
νερά της παλίρροιας στην ακτή, κατά την πλημ-
μυρίδα, μπορούν να παγιδευτούν σε φράγματα 
οπότε κατά την άμπωτη τα αποθηκευμένα νερά 
ελευθερώνονται και κινούν υδροστρόβιλο όπως 
στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Τα πλέον κα-
τάλληλα μέρη για την κατασκευή σταθμών ηλε-
κτροπαραγωγής είναι οι στενές εκβολές ποτα-
μών. Η διαφορά μεταξύ της στάθμης του νερού 
κατά την άμπωτη και την πλημμυρίδα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 10 μέτρα.

γ) Η θερμική ενέργεια των ωκεανών μπορεί 
επίσης να αξιοποιηθεί με την εκμετάλλευση της 
διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του θερμότε-
ρου επιφανειακού νερού και του ψυχρότερου 
νερού του πυθμένα. Η διαφορά αυτή πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 3,5 οC.

Στα μειονεκτήματα αναφέρεται το κόστος με-
ταφοράς της ενέργειας στη στεριά.

Οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας είναι όλη 
η φύση. O άνθρωπος ουσιαστικά είναι αυτός 
που πρέπει να μάθει να συνεργάζεται και να 
προστατεύει τη φύση, ώστε και αυτή με την σει-
ρά της να του προσφέρει όλα αυτά που χρειά-
ζεται για να ζήσει.

Απλά μαθήματα εξοικονόμησης ενέργειας

• Συντήρηση καυστήρων - σταθερές θερμο-
κρασίες 19-20οC. 

• Τα ηλεκτρικά σώματα, οι θερμοσυσσωρευ-
τές καταναλώνουν διπλάσια ενέργεια, δεν πρέ-
πει να χρησιμοποιούνται αλόγιστα.

• Μόνωση: Θερμομόνωση σε ταράτσες, 
στέγες, δωμάτια, δάπεδα, τοίχους, διπλά κου-
φώματα και τζάμια. 

• Σκίαστρα, σωστή λειτουργία του κλιματι-
σμού ή αντικατάστασή του με ανεμιστήρες. 

• Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτιρίων, 
δηλαδή παρεμβάσεις στην αρχιτεκτονική, ώστε 
να ικανοποιούνται οι ανάγκες των κτιρίων για 
θέρμανση, δροσισμό και φωτισμό αλλά και η 
χρήση υλικών από το φυσικό περιβάλλον, ώστε 
να εναρμονίζεται με αυτό, μπορεί να μειώσει ση-
μαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ηλεκτρογεννήτριες που εκμεταλλεύονται τα 
θαλάσσια ρεύματα των ωκεανών
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Εναλλακτικές μορφές ενέργειας

• Χρήση ηλιακών θερμοσίφωνων για ζεστό 
νερό.

• Περιορισμός στις μετακινήσεις με αυτοκίνη-
τα και χρησιμοποίηση τραμ, τρόλεϊ, ηλεκτρικών 
τρένων που καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα. 

• Ηλεκτρικές συσκευές: Σωστή χρήση - έλεγ-
χος και συντήρηση για καλή λειτουργία.

• Στις αγροτικές καλλιέργειες αποφεύγεται η 
κατασπατάληση του φυσικού πλούτου και πε-
ριορίζονται στο ελάχιστο δυνατόν οι εισροές σε 
ενέργεια και σε συνθετικές αγροχημικές ουσίες 
με εφαρμογή της οικολογικής (βιολογικής) γε-
ωργίας.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπό-
θεση όλων μας…

Η Οικολογία είναι τρόπος ζωής του Ανθρώ-
που!

Παράδειγμα βιοκλιματικής κατοικίας. Η χρήση 
πράσινης στέγης, (φύτευση στο δώμα), 
εξασφαλίζει φυσικό δροσισμό, πολύ καλό 
βαθμό θερμομόνωσης και αρμονική ένταξη στο 
τοπίο

Τ-138.indd   17 2/9/2010   8:15:07 μμ



ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
Κείμενο: Βιργινία Αληζιώτη

Τ-138.indd   18 2/9/2010   8:15:08 μμ



19

Μυστικοί κώδικες επικοινωνίας στην αρχαιότητα

Για χιλιάδες χρόνια, βασιλείς, ηγεμόνες και 
στρατηγοί στηρίζονταν στην αποτελεσμα-
τική μετάδοση μηνυμάτων, προκειμένου να 

κυβερνούν χώρες και στρατούς και ταυτόχρονα 
να προφυλάσσουν μυστικά υψίστης σημασίας 
για την προστασία των συνόρων τους. Σκοπός 
της κρυπτογραφίας είναι να αποκρύψει όχι την 
καθαυτή ύπαρξη ενός μηνύματος, αλλά τη ση-
μασία του. Το τελευταίο επιτυγχάνεται μέσα από 
τη διαδικασία της κρυπτογράφησης, δηλαδή της 
τεχνικής συγκάλυψης ενός μηνύματος, ώστε να 
διαβαστεί μόνο από τον παραλήπτη του.

Η ανάγκη για μυστικότητα -επομένως και 
ασφάλεια- οδήγησε τα έθνη στην οργάνωση 
υπηρεσιών κωδικοποίησης και τα αντίπαλα 
μέρη στην ανάπτυξη της αποκωδικοποίησης: 
οι κωδικοπλάστες επινοούν τους κώδικες, ενώ 
οι κωδικοθραύστες είναι οι «γλωσσικοί αλχημι-
στές» που επιχειρούν την αποκάλυψη των κω-
δίκων.

Η ανάπτυξη της αποκρυπτογράφησης γίνε-
ται εμφανής και στην πολύχρονη προσπάθεια 
αποκάλυψης της Γραμμικής Β και των αιγυπτι-
ακών ιερογλυφικών. Αν και η κρυπτογραφία 
αφορά τις επικοινωνίες που σχεδιάζονται σκό-
πιμα και όχι τα κείμενα των αρχαίων πολιτισμών, 
που δεν είχαν σκοπό να παραμείνουν ανεξιχνία-
στα, οι γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται 
για την αποκάλυψη του νοήματος των αρχαιο-
λογικών κειμένων, σχετίζονται στενά με την «τέ-
χνη» του σπασίματος των κωδίκων.     

Για να καταστεί ένα μήνυμα μη κατανοητό, 
μετασχηματίζεται σύμφωνα με ένα ειδικό πρω-
τόκολλο, το οποίο έχει συμφωνηθεί μεταξύ του 
αποστολέα και του παραλήπτη. Ακόμα κι αν ο 
«εχθρός» κλέψει το κρυπτογραφημένο μήνυμα, 
δεν μπορεί να το διαβάσει εφόσον δεν γνωρίζει 
το πρωτόκολλο μετασχηματισμού.

Σχετικά με τα πρωτόκολλα μετασχηματισμού, 
η κρυπτογραφία χωρίζεται σε δύο κλάδους: τη 
μετάθεση και την υποκατάσταση:  

α) στη μετάθεση τα γράμματα του μηνύμα-
τος αλλάζουν θέσεις και έτσι δημιουργείται ένας 
αναγραμματισμός. Όταν πρόκειται για μια μι-
κρή λέξη, η μέθοδος αυτή δεν είναι τόσο ασφα-
λής επειδή η εύρεση των πιθανών συνδυασμών 
είναι σχετικά εύκολη. Όμως, όσο αυξάνει ο αριθ-
μός των γραμμάτων, ο αριθμός των πιθανών 
συνδυασμών γίνεται αστρονομικός καθιστώ-
ντας αδύνατη την εύρεση του πραγματικού μη-

νύματος, εκτός κι αν είναι γνωστή η μέθοδος 
αναδιάταξης.

β) στην υποκατάσταση κάθε γράμμα στο 
αλφάβητο αντικαθίσταται από ένα άλλο. Μία 
από τις συνιστώμενες τεχνικές είναι να ζευγα-
ρώνονται τυχαία τα γράμματα του αλφαβήτου 
και στη συνέχεια να αντικαθίσταται κάθε γράμ-
μα του αρχικού μηνύματος με το ταίρι του. Π.χ. 
στο ελληνικό αλφάβητο: Α με Ω, Δ με Χ, Η με Β, 
κ.ο.κ.  Έτσι αντί για «συνάντηση τα μεσάνυχτα», 
ο αποστολέας μπορεί να γράψει ΕΠΡΩΡΖΕΒ ΖΩ 
ΨΣΕΩΡΠΔΖΩ.

Συνοπτικά, στη μετάθεση κάθε γράμμα δια-
τηρεί την ταυτότητά του αλλά αλλάζει θέση, ενώ 
στην υποκατάσταση κάθε γράμμα αλλάζει ταυ-
τότητα, αλλά διατηρεί τη θέση του.

Κάποιες από τις αρχαιότερες καταγραφές 
μυστικής γραφής ανάγονται στον Ηρόδοτο.  
Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ήταν η τέχνη της μυ-
στικής γραφής που έσωσε την Ελλάδα από τον 
Ξέρξη.  

Κατά το χτίσιμο της Περσέπολης, ο Ξέρξης 
λάμβανε δώρα από όλη την αυτοκρατορία του 
και τα γειτονικά κράτη εκτός από την Αθήνα και 
τη Σπάρτη. Αποφασισμένος να πάρει εκδίκηση 
γι’ αυτό, ξεκινά τη συγκέντρωση στρατιωτικών 
δυνάμεων και έτσι, πέντε χρόνια μετά, καθίστα-
ται έτοιμος για αιφνιδιαστική επίθεση κατά των 
ελληνικών πόλεων. Εν τω μεταξύ, η συγκρότηση 

Αραβικό χειρόγραφο του 8ου μ.Χ αιώνα «Περί 
της αποκρυπτογράφησης κρυφών μυνημάτων»
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αυτής της πολεμικής δύναμης γίνεται αντιληπτή 
από το Δημάρατο, Έλληνα εξόριστο και κάτοικο 
στα Σούσα της Περσίας. Αν και εξόριστος, ο Δη-
μάρατος αποφασίζει να στείλει μήνυμα ώστε να 
προειδοποιήσει τους Σπαρτιάτες για το σχέδιο 
επίθεσης. Το ζήτημα ήταν πώς να σταλεί το μή-
νυμα, ώστε να μην υποκλαπεί από τους Πέρσες. 
Αναφέρει σχετικά ο Ηρόδοτος: …υπήρχε ένας 
μόνο τρόπος: να ξύσει το κερί από δύο πτυσσό-
μενες πινακίδες, να γράψει στο ξύλο που υπήρ-
χε από κάτω και μετά να επικαλύψει το μήνυμα 
με κερί. Έτσι οι πινακίδες, φαινομενικά κενές, δεν 
θα προκαλούσαν την περιέργεια των φρουρών 
καθ’ οδόν. Όταν το μήνυμα έφτασε στη Σπάρτη 
κανείς δεν κατάλαβε εκτός της Γοργούς, κόρης 
του Κλεομένη και συζύγου του Λεωνίδα, η οποία 
και είπε στους άλλους ότι αν έξυναν το κερί θα 
έβρισκαν κάτι γραμμένο στο ξύλο από κάτω. 
Οπότε, το μήνυμα αποκαλύφθηκε και στη συνέ-
χεια μεταδόθηκε στους υπόλοιπους Έλληνες.

Αυτή η μορφή μυστικής επικοινωνίας ανήκει 
στη μέθοδο της στεγανογραφίας.

Στην αρχαία Ελλάδα, πλέον της στεγανογρα-
φίας, αναπτύχθηκε ιδιαίτερα η μέθοδος της κρυ-
πτογραφίας και συγκεκριμένα της μετάθεσης 
(που εξηγήθηκε παραπάνω).

Μια μορφή μετάθεσης εφαρμόστηκε στην 
πρώτη στην Ιστορία κρυπτογραφική συσκευή, 
τη σπαρτιατική σκυτάλη, που ανάγεται στον 5ο 
αιώνα π.Χ. Η σκυτάλη είναι ένα ξύλινο ραβδί 
γύρω από το οποίο τυλίγεται μια λωρίδα από 
δέρμα ή περγαμηνή. Ο αποστολέας γράφει το 

μήνυμα κατά μήκος της σκυτάλης και μετά ξετυ-
λίγει τη λωρίδα. Τώρα η λωρίδα φαίνεται να πε-
ριέχει μια σειρά γράμματα χωρίς νόημα. Το μή-
νυμα έχει αναδιαταχτεί. Ο αγγελιαφόρος παίρνει 
τη δερμάτινη λωρίδα και ενίοτε, σαν επιπρόσθε-
το στεγανογραφικό μέτρο, τη φοράει σαν ζώνη, 
με τα γράμματα κρυμμένα στη μέσα μεριά. Για 
να ανασύρει το μήνυμα ο παραλήπτης, απλώς 
τυλίγει τη δερμάτινη λωρίδα γύρω από μια σκυ-
τάλη ίδιας διαμέτρου με αυτήν που χρησιμοποί-
ησε ο αποστολέας. Το 404 π.Χ., ένας αγγελια-
φόρος καταματωμένος -ο ένας από τους πέντε 
επιζήσαντες ενός εξοντωτικού ταξιδιού στην 
Περσία- παρουσιάζεται στο Σπαρτιάτη Λύσαν-
δρο. Ο αγγελιαφόρος παραδίδει τη ζώνη του 
στο Λύσανδρο, που την τυλίγει γύρω από τη 
σκυτάλη του και έτσι μαθαίνει πως ο σατράπης 
Φαρνάβαζος σχεδιάζει να του επιτεθεί. Χάρη 
στη σκυτάλη, ο Λύσανδρος πρόλαβε να προ-
ετοιμαστεί για την επίθεση την οποία και εντέλει 
απέκρουσε. 

Ο Βαλέριος Πρόβος έγραψε μια ολόκληρη 
πραγματεία για τα κρυπτογράμματα του Καί-
σαρα (δυστυχώς, η πραγματεία αυτή δεν δια-
σώθηκε). Κρυπτόγραμμα λέγεται οποιαδήποτε 
μορφή κρυπτογραφικής υποκατάστασης, στην 
οποία κάθε γράμμα αντικαθίσταται με ένα άλλο 
γράμμα ή σύμβολο. 

Η πρώτη τεκμηριωμένη χρήση μεθόδου υπο-
κατάστασης, για στρατιωτικούς σκοπούς, εμφα-
νίζεται στους γαλατικούς πολέμους του Ιουλίου 
Καίσαρα. Ο Καίσαρ περιγράφει πώς έστειλε ένα 
μήνυμα στον Κικέρωνα, που ήταν πολιορκημέ-
νος και στα πρόθυρα παράδοσης. Με βάση τη 
μέθοδο της υποκατάστασης, αντικατέστησε τα 
λατινικά γράμματα με ελληνικά, καθιστώντας το 
μήνυμα ακατανόητο στον εχθρό. Πολύ χαρα-
κτηριστικά περιγράφεται: Ο αγγελιαφόρος είχε 
λάβει εντολή, αν δεν μπορούσε να πλησιάσει, 
να ρίξει μέσα στο στρατόπεδο μια λόγχη με το 
γράμμα δεμένο στον ιμάντα…έτυχε όμως η λόγ-
χη να καρφωθεί και να σφηνώσει στον πύργο 
και επί δύο ημέρες οι στρατιώτες μας δεν την 
έβλεπαν. Την τρίτη ημέρα την είδε ένας στρατι-

Σπαρτιατική σκυτάλη

Ένα από τα κρυπτογράμματα της ιστορίας του 
Α. Κ. Ντόυλ «The Adventure of the Dancing Men» 
με τον Σέρλοκ Χολμς
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ώτης, την κατέβασε και την παρέδωσε στον Κι-
κέρωνα. Εκείνος διάβασε το μήνυμα και μετά το 
ανέγνωσε δυνατά σε μια παρέλαση των στρα-
τευμάτων, προς μεγάλη χαρά όλων. 

Στους Βίους των δώδεκα καισάρων του Σου-
ητώνιου, (2ος αιώνας μ.Χ.), περιγράφεται λε-
πτομερώς ένας από τους τύπους κρυπτογρα-
φικής υποκατάστασης που χρησιμοποιούσε ο 
Ιούλιος Καίσαρας. Σύμφωνα με τον τύπο αυτό, 
αντικαθιστούσε κάθε γράμμα του μηνύματος 
με το κατά τρεις θέσεις επόμενό του στο αλφά-
βητο. Αυτός ο τύπος υποκατάστασης αποκα-
λείται μεταθετικό κρυπτόγραμμα του Καίσαρα 
ή απλώς κρυπτόγραμμα του Καίσαρα. Αν και 
ο Σουητώνιος αναφέρει μόνο έναν τύπο μετά-
θεσης κατά τρεις θέσεις, αν χρησιμοποιηθεί 
οποιαδήποτε μετάθεση μεταξύ 1 και 23 θέσεων, 
μπορούν να δημιουργηθούν 23 ξεχωριστά κρυ-
πτογράμματα. 

Οι κρυπτογράφοι χρησιμοποιούν τον όρο 
κανονικό αλφάβητο για αυτό στο οποίο γρά-
φεται το αρχικό μήνυμα και κρυπτογραφικό 
αλφάβητο για αυτό το οποίο αποτελείται από 
τα γράμματα τα οποία αντικαθιστούν τα κανο-
νικά. 

Η κρυπτογραφία δεν είναι διανοητικό άθλη-
μα, αλλά μια αναγκαιότητα που διασφαλίζει -και 
επιδιώκεται να συνεχίζει να διασφαλίζει- την ιδιω-
τική ζωή του ατόμου, των κυβερνήσεων και των 
δραστηριοτήτων κάθε είδους. Η κρυπτογραφία 
έχει πλέον, χάρη στις αλματώδεις μαθηματικές 
και τεχνολογικές εξελίξεις, μια καθημερινή, πα-
γκόσμια «παρουσία». 

Καθώς η πληροφορία αποτελεί πλέον πολυ-
τιμότατο αγαθό, υπηρεσία και τομέα τεχνολο-
γίας, με αδιαμφισβήτητα υψηλότατη συμβολή 
στην εξέλιξη του κόσμου μας, είναι προφανές 
ότι η «μάχη» ανάμεσα σε κωδικοπλάστες και κω-
δικοθραύστες θα συνεχίζεται αέναα… 

Πηγές:
Simon Singh, «Κώδικες και Μυστικά», Εκδόσεις 
ΤΡΑΥΛΟΣ
www.easypedia.gr
www.hellenica.de
www.sfrang.com/historia/graphics
www.wikemedia.org

Ένα από τα κρυπτογραφημένα μηνύματα που 
έστειλε ο Zodiac Killer στις εφημερίδες της 
Καλιφόρνια, την περίοδο 1969-1974

Το αμφίγραμμα των τεσσάρων στοιχείων από το 
«Illuminati» του Dan Brown. Διαβάζεται το ίδιο και 
αν γυρίσετε τη σελίδα ανάποδα.

Τ-138.indd   21 2/9/2010   8:15:09 μμ



Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος  201022

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ Δ.Ο.Ν.Α. ΓΙΑ ΤΟ 2010

Η Γενική συνέλευση του ΔΟΝΑ (Διεθνής Οργανισμός Νέα Ακρόπολη) στην ετήσια 
συνέλευσή της του 2010, στην πόλη Τσίντσα του Περού, αποφασίζει γι΄ αυτό το 
έτος:

Να υπενθυμίσει τη δέσμευση που έχει αναλάβει για έναν πολιτισμό ειρήνης και μη βίας, όπως ορίστη-
κε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με την ευκαιρία της διεθνούς δεκαετίας για την προώθηση του 
πολιτισμού μη βίας και ειρήνης, προς όφελος των μελλοντικών γενιών. Αυτός ο πολιτισμός βασίζεται σε 
αξίες, στάσεις και συμπεριφορές που αντανακλώνται και εμπνέουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και το 
πνεύμα αλληλεγγύης, που βασίζονται στις αρχές της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας, 
οι οποίες επιτρέπουν την επίλυση των συγκρούσεων που υπάρχουν στη διεθνή Κοινότητα, χάρη στην 
ανάλυση σε βάθος των αιτιών, χρησιμοποιώντας το διάλογο και τις διαπραγματεύσεις. 

Να ενθαρρύνει τα μέλη και τους οργανισμούς-μέλη να συμμετέχουν συνολικά στη διαδικασία ανά-
πτυξης της κοινωνίας, μέσα από τη φιλοσοφική εκπαίδευση, που εμπεριέχει σκέψη και δράση, δίνοντας 
ένα παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης. 

Να δείξει την αλληλεγγύη της στη Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 17ης 
Δεκεμβρίου του 2007, που κηρύσσει το έτος 2010 ως Διεθνές Έτος Προσέγγισης Πολιτισμών, και να 
συστήσει στα μέλη και τους οργανισμούς-μέλη να οργανώσουν συναντήσεις και δραστηριότητες στη 
διάρκεια αυτού του έτους, πάνω σ’ ένα διαπολιτιστικό και διαθρησκευτικό διάλογο, καθώς και πάνω στη 
συνεργασία προς όφελος της ειρήνης, που δημιουργούν συζήτηση υψηλού επιπέδου και/ή επικοινωνία 
με την κοινωνία. 

Να προωθήσουν την εικόνα του Διεθνούς Οργανισμού ΔΟΝΑ ως παράδειγμα προσέγγισης των 
πολιτισμών, ο οποίος με την παρουσία του σε περισσότερες από πενήντα πέντε χώρες στον κόσμο, 
κατόρθωσε να ενθαρρύνει μια άνετη και βαθιά επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη των οργανισμών-μελών 
μέσα από τη μελέτη της φιλοσοφίας, δείχνοντας τα ευεργετικά αποτελέσματα που έχει η πολιτιστική πο-
λυμορφία και η ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα σε διαφορετικούς πολιτισμούς. 

Να υπογραμμίσει ότι τα προβλήματα που καταδυναστεύουν το σημερινό κόσμο μέσα από την οι-
κονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση και τα οποία έχουν πάρει έκταση χωρίς προηγούμενο, 
απαιτούν συζήτηση, διάλογο και ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε όλους τους λαούς του κόσμου, για να 
οδηγήσουν στη γέννηση ενός Νέου Ουμανισμού για τον 21ο αιώνα και τους επόμενους. 

Να θυμίσει ότι το 2010 είναι επίσης Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας και ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών έχει ήδη κάνει έκκληση, θυμίζοντας ότι ο άνθρωπος αποτελεί μέρος της φύσης και ότι το πε-
πρωμένο του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βιοποικιλότητα όλου του πλανήτη. Ο οργανισμός των 
Ηνωμένων Εθνών θυμίζει επίσης ότι ο πλούτος που φέρνει η ποικιλομορφία διατρέχει τον κίνδυνο να 
εξαφανιστεί με επιταχυνόμενους ρυθμούς, ως συνέπεια των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που θα μας 
επηρεάσουν όλους, χωρίς εξαίρεση, λόγω της ανησυχητικής φθοράς στα συστήματα ζωής που προ-
καλεί η κλιματική αλλαγή. 

Να συστήσει την προώθηση όλων των προγραμμάτων και δράσεων που επιτρέπουν την προστα-
σία του αναντικατάστατου πλούτου της φυσικής ζωής, με σκοπό τη μείωση της απώλειας της βιο-
ποικιλότητας, θυμίζοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας για την παρούσα και τη μελλοντική ευημερία της 
ανθρωπότητας, με σκοπό τη διατήρηση της ισορροπίας της ζωής στη γη. 

Συμμεριζόμαστε τον πόνο των θυμάτων των πρόσφατων σεισμών στην Αϊτή και τη Χιλή, θυμίζοντας, 
όχι μόνο την ανάγκη προώθησης εφοδιασμού σταθμών Α΄ βοηθειών και διάσωσης για τη βοήθεια και 
θεραπεία των θυμάτων, αλλά επίσης και για βοήθεια και εκπαίδευση των πληγέντων, προκειμένου να 
φέρουν εις πέρας την ανασυγκρότηση μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης.  

Να θυμίσουμε ότι αυτές οι φυσικές καταστροφές μάς δείχνουν την ευθραυστότητα του πλανήτη μας 
και τη σχετικότητα της ζωής, καθώς και την ανάγκη να δίνουν οι άνθρωποι τον καλύτερο εαυτό τους 
στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. 
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 Μια εκδρομή στη φύση 
μας ανανεώνει και μας ενώνει  
μαζί της. Αυτό το καταφέραμε 
μέσα από μαθήματα, συζητή-
σεις και πολλά παιχνίδια. 

 Μια εκδρομή στη φύση 
μας ανανεώνει και μας ενώνει  

2.ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η πολιτιστική ατζέντα της Νέας Ακρόπολης
Δραστηριότητες του τριμήνου που πέρασε

1.ΑΘΗΝΑ

 Για  ένατη συνεχή χρονιά, με συνεχώς αυξανόμενη δράση και ενθουσιασμό, η Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού με 
τη συμμετοχή εξηντατεσσάρων διεθνών και τοπικών οργανισμών, πραγματοποίησαν ημερίδα - γιορτή αφιερωμένη 
στον Εθελοντισμό και στην κοινωνική προσφορά, το Σάββατο 5 Ιουνίου 2010, στον πεζόδρομο Αποστόλου Παύλου 
στο Θησείο, από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Η Νέα Ακρόπολη ήταν, όπως όλα αυτά τα χρόνια, μέσα στους 
πρωτεργάτες αυτής της γιορτής.

Εξηντατέσσερις εθελοντικοί φορείς έδωσαν το «παρών για ακόμη μια φορά αποδεικνύοντας με την ενεργή και 
συνεχόμενη δράση τους ότι ο εθελοντισμός αποτελεί πλέον ανάγκη και στοιχείο απαραίτητο για μια κοινωνία ζωντα-
νή, υγιή και εξελισσόμενη. Το σύνθημα και ο στόχος της 9ης Γιορτής Εθελοντισμού έδωσαν ένα μήνυμα αισιοδοξίας 
στις δύσκολες στιγμές που περνά η χώρα μας, η οποία αντιμετωπίζει κρίσιμα οικονομικά, κοινωνικά και οικολογικά 
προβλήματα

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί ενημέρωσαν τους επισκέπτες της γιορτής για το έργο τους, αλλά και για τον τρόπο 
με τον οποίο μπορεί κανείς να συμμετάσχει σε ενδιαφέρουσες εθελοντικές δράσεις. Παράλληλα οι επισκέπτες είχαν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν χορευτικά, μουσικά και θεατρικά δρώμενα, ενώ όλοι συμμετείχαν στο fl ash mob 
με τίτλο «Όλοι μια αγκαλιά!».  
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4.

ΛΑΡΙΣΑΛΑΡΙΣΑ3.

ΙΩΑΝΝΙΝΑΙΩΑΝΝΙΝΑ6.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΑΡΔΑΡΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση για την ιστορία 
των νομισμάτων διοργάνωσε τον Ιούνιο ο τομέας 
των συλλογών αρχαιολογικών κομματιών μας στα 
Ιωάννινα. Οπτικοακουστικό υλικό αλλά και επαφή με 
αυθεντικά ευρήματα μας έφεραν σε επαφή με επο-
χές περασμένες, που άφησαν το στίγμα τους στην 
ιστορία.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η εθελοντική ομάδα Κ.Ο.Δ.Ε. των Ιωαννίνων επι-
σκέφτηκε για μια ακόμα φορά το Γενικό Πανεπιστημι-
ακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, για να προσφέρει στιγ-
μές χαράς και διασκέδασης στα άρρωστα παιδιά. 
Παιχνίδια, τραγούδια, χορός, εργαστήρι χειροτεχνίας 
και πλούσια δώρα πλαισίωσαν τις ώρες που περά-
σαμε εκεί.

Μια από τις δραστηριότητες που γίνεται στο καλλιτεχνικό μας εργαστήρι είναι 
και η δημιουργία αντικειμένων από πηλό. Κάποια αντικείμενα πλάθονται με τα χέρια, 
και άλλα «γεννιούνται» στον ειδικό τροχό. Τα αντικείμενα που φτιάχνονται είναι χρη-
στικά, όπως μολυβοθήκες, ανθοδοχεία, κούπες, σταχτοδοχεία, αλλά και διακοσμη-
τικά, με λουλούδια, τοπία καθώς και με σύμβολα από όλους τους πολιτισμούς. 

5.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΓΝΑΤΙΑ

Η Νέα Ακρόπολη Λάρισας συμμετείχε στον 1ο 
Πανελλήνιο Ορειβατικό Μαραθώνιο Κισσάβου, που 
διοργάνωσε η Νομαρχία και ο Ορειβατικός Σύλλο-
γος Λάρισας. Σκοπός ήταν η γνωριμία των αθλη-
τών με το πανέμορφο βουνό και η ανάδειξη της 
ομορφιάς της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας. 
Ο 1ος Μαραθώνιος Κισσάβου αγκαλιάστηκε από 
πολλές άλλες εθελοντικές οργανώσεις και φιλοδοξεί 
να γίνει θεσμός στα δρώμενα του τόπου.

Μέλη της ΝΑ από τη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν 
ενεργά με την παρουσία  τους στην 29η  Έκθεση 
Βιβλίου που πραγματοποιήθηκε στην νέα παραλία 
της Θεσσαλονίκης. Δόθηκε ευκαιρία σε εκατοντάδες 
επισκέπτες να γνωρίσουν τις Εκδόσεις Νέα Ακρόπο-
λη και να συζητήσουν μαζί μας για το έργο και τις 
δραστηριότητες της Ν.Α. στη Θεσσαλονίκη.
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Δύο νέες μελέτες επιβεβαιώνουν παλαιότερες, οι οποίες καταγράφουν την ύπαρξη νερού σε υγρή 
μορφή στην επιφάνεια του Άρη στο μακρινό παρελθόν.

Εικόνες από τα διαστημικά σκάφη και κυρίως από τους εξερευνητικούς δορυφόρους που βρίσκο-
νται σε τροχιά γύρω από αυτόν τα τελευταία χρόνια αποκάλυψαν την παρουσία χιλιάδων καναλιών, 
τα οποία πιθανώς είναι αποξηραμένοι ποταμοί που διέτρεχαν κάποτε τον κόκκινο πλανήτη. Ορισμένοι 
επιστήμονες διατηρούν επιφυλάξεις αναφέροντας ότι τα κανάλια μπορεί να είναι προϊόντα άλλων 
γεωλογικών διεργασιών, όπως ροές λάβας. Ο κ. Μπράιν Χάινεκ, καθηγητής Γεωλογίας στο Πανεπι-
στήμιο του Κολοράντο, εντόπισε περί τις 40 χιλιάδες κοιλάδες με τέτοια κανάλια. Στη συνέχεια συνερ-
γάστηκε με συναδέλφους του από το πανεπιστήμιο όπου διδάσκει και απομόνωσαν 52 περιοχές, οι 
οποίες, όπως υποστηρίζουν, ήταν δέλτα ποταμών στο παρελθόν. Σύμφωνα με τους ερευνητές όλες 
αυτές οι περιοχές στην ουσία αποτελούσαν την ακτογραμμή ενός γιγαντιαίου ωκεανού πριν από 
περίπου 3,5 δισ. έτη. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι κάλυπτε ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο του Αρη (36% 
της επιφάνειάς του). Υπολόγισαν ότι περιείχε δέκα φορές περισσότερο νερό από όσο διαθέτουν όλοι 
μαζί οι ωκεανοί της Γης, περί τα 125 εκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα νερού. Όπως είναι ευνόητο, σε 
έναν πλανήτη με τόσο νερό αλλά και πολύ πιο ήπιες ατμοσφαιρικές συνθήκες από τις σημερινές οι 
δύο έρευνες αναζωπυρώνουν τις συζητήσεις για την ύπαρξη ζωής στον Άρη.

Πηγή: http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=33&artId=337622&dt=15/06/2010#ixzz0rCYzRUYu

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ;
Υπάρχει ένας σούπερ ωκεανός στον Άρη

http://hermeticnews.blogspot.com
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Κείμενο: Σάββας Παττακός

ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ
Ένα «παραψυχολογικό» φαινόμενο στην Αρχαία Ελλάδα
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Το δαιμόνιο του Σωκράτη

«… αντιλαμβάνομαι μέσα μου κάτι σαν ση-
μείον θείον και υπερφυσικόν… Τούτο δε, το 
οποίον ήρχισεν από την παιδικήν μου ηλι-
κίαν, είναι έν είδος φωνής, η οποία ομιλεί 
και πάντοτε μεν με αποτρέπει, από τούτο 
το οποίον μέλλω να πράξω, ουδέποτε δε με 
προτρέπει …»

Πλάτωνος Απολογία του Σωκράτους 31cd

Το «δαιμόνιο» του Σωκράτη είναι το θέμα που 
θα μας απασχολήσει σε αυτό το άρθρο. 
Ένα αίνιγμα της αρχαιότητας, που συνυ-

φαίνεται μαζί με την φιλοσοφία στη ζωή αυτού 
του παράξενου ανθρώπου, ο οποίος άσκησε 
τεράστια επίδραση στη φιλοσοφική σκέψη.

Η ζωή του Σωκράτη είναι λίγο πολύ γνωστή 
σε όλους μας όσο και ο τραγικός θάνατός του. 
Δεν απομακρύνθηκε ποτέ από την Αθήνα. Δεν 
θέλησε να απομακρυνθεί ούτε από τη φιλοσο-
φία και να αρνηθεί τα όσα δίδαξε. Έτσι ήπιε ήρε-
μα το κώνειο συζητώντας τις τελευταίες ώρες 
της ζωής του μαζί με τους μαθητές του για τη 
φύση και τον προορισμό της ανθρώπινης ψυ-
χής στην πορεία της μετά το θάνατο. Με το θά-
νατό του επιβεβαίωσε τη φιλοσοφία του και φό-
ρεσε το στεφάνι του μάρτυρα της «ελεύθερης 
σκέψης» (1).

Τι ήταν όμως το δαιμόνιο του Σωκράτη; Πώς 
μπορούμε να το προσεγγίσουμε; Και πώς συμ-
βιβαζόταν η επίδρασή του στον Σωκράτη, αφού 
όπως είναι γνωστό ο φιλόσοφός μας ήταν και 
ένας δάσκαλος της διαλεκτικής και έψαχνε την 
αλήθεια με λογική, όπως αναφέρει ο Πλούταρ-
χος στο πασίγνωστο βιβλίο του περί του Σωκρά-
τους Δαιμονίου;

Πάμπολλες είναι οι αναφορές στο δαιμόνιο 
του Σωκράτη. Ήδη έχουμε βάλει κάτω από τον 
τίτλο του άρθρου ένα χαρακτηριστικό απόσπα-
σμα από την Απολογία του Σωκράτους του 
Πλάτωνα. Απολογία ως γνωστόν έγραψε και ο 
Ξενοφώντας, ο οποίος αναφέρει επίσης το δαι-
μόνιο. Μάλιστα ενώ γενικά επικρατεί στους διά-
φορους συγγραφείς η πιο παραδεκτή αντίληψη 
ότι το Δαιμόνιο «απέτρεπε» το Σωκράτη από το 
να προβεί σε κάποια ενέργεια, κατά τον Ξενο-
φώντα, και τον προέτρεπε. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι στην Απολογία του -επίσης κατά τον Ξενο-

φώντα- ο Σωκράτης εμφανίζεται να λέει στους 
δικαστές «εξαγγείλας εις πολλούς εκ των φίλων 
μου τας συμβουλάς του θεού, ουδέποτε απεδεί-
χθην ψευδόμενος» (Ξενοφώντος Απολογία Σω-
κράτους ΙΙ,13).   

Έτσι υπήρχε λοιπόν ένα πρόβλημα αρκετά 
έντονο για τους αρνητές ή επικριτές του δαιμονί-
ου του Σωκράτη. Από τη μία το κατέκριναν από 
την άλλη όμως δεν είχε αποδειχθεί ποτέ ότι έλεγε 
ψέματα. Ο Πλούταρχος μάλιστα αναφέρει την 
περίπτωση μιας μάχης στην Πάρνηθα: μια ομά-
δα ιππέων σκοτώθηκαν, γιατί δεν ακολούθησαν 
το δρόμο που τους οδηγούσε ο Σωκράτης. Το 
δαιμόνιο τον απέτρεπε να πάει από το δρόμο 
όπου φαίνεται ότι τους περίμεναν οι εχθροί. 
Όσοι δεν τον άκουσαν πήγαν από αυτόν το 
δρόμο και σκοτώθηκαν. Τότε, σημειώνει ο Πλού-
ταρχος, έγινε πολύς θόρυβος στην Αθήνα για 
το δαιμόνιο  του Σωκράτη. Επίσης ο Σωκράτης 
είχε προαναγγείλει τη μεγάλη καταστροφή των 
Αθηναίων στη Σικελία. Εδώ παρεμπιπτόντως να 
σημειώσουμε την υποκρισία που επικρατεί και 
στην «ορθολογιστική» εποχή μας. Όλοι κατακρί-
νουν, και δήθεν απορρίπτουν, τη δυνατότητα 
πρόγνωσης του μέλλοντος, αλλά ταυτόχρονα 
βλέπουμε συνεχώς διαφημίσεις για αστρολογία, 
μέντιουμ και πολλά άλλα που δείχνουν ότι ο πο-
λύς κόσμος ασχολείται, άσχετα με τις επικρίσεις 
οι οποίες συνυπάρχουν με … τις διαφημίσεις.

Όμως ας επανέλθουμε στις αναφορές για 
το θέμα μας. Ο Ξενοφώντας εμφανίζει το δαι-
μόνιο του Σωκράτη ως έναν τρόπο μαντικής, με 
τον οποίο ήταν προικισμένος ο γέρο σειληνός 
φιλόσοφος. Το χάρισμα αυτό του το έδωσαν οι 
θεοί και -κατά τον Ξενοφώντα- πρέπει να το πα-
ραδεχθεί όποιος παραδέχεται και άλλους τρό-
πους μαντικής.

Όμως δεν αναφέρονται μόνο ο Ξενοφών 
και ο Πλούταρχος στο δαιμόνιο του Σωκράτη. 
Πάρα πολλές φορές αναφέρεται σ’ αυτό και ο 
θείος φιλόσοφος Πλάτωνας. Σαν άμεσος μα-
θητής του Σωκράτη δίνει αρκετές πληροφορίες 
για το θέμα από «πρώτο χέρι» όπως θα λέγα-
με σήμερα. Μερικές είναι απλές αναφορές στο 
δαιμόνιο, το οποίο, ως συνήθως, δεν αφήνει το 
Σωκράτη να κάνει κάτι όπως: στον Ευθύδημο 
(272 Ε). Παρόμοια στον Φαίδρο (242 Β). Στο Θε-
αίτητο (151 Α) το δαιμόνιο εμφανίζεται σαν θεία 
φωνή που αποτρέπει το Σωκράτη σε κάποιες 
συναναστροφές. Στην Πολιτεία (βιβλίο ΣΤ 496c) 
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ο Σωκράτης εμφανίζεται να λέει ότι το φαινόμε-
νο που εμφανίζεται σ’ αυτόν δεν έχει τύχει σε κα-
νέναν άλλο. 

Όμως και στον Κρατύλο ασχολείται ο Πλά-
τωνας προσπαθώντας να δώσει την ετυμολο-
γία της λέξης δαίμων. Θεωρεί ότι έχει σχέση με 
τη γνώση, τη σοφία και τη φρόνηση. Έτσι λέει 
ότι οι άνθρωποι του «χρυσού γένους», του Ησί-
οδου, ονομάζονται από τον ποιητή δαίμονες 
-πνεύματα αγνά- γιατί ήταν συνετοί και σοφοί 
(δαήμονες). 

Εδώ να σημειώσουμε ότι για την προσέγγιση 
του φαινόμενου του δαιμόνιου του Σωκράτη έχει 
σημασία και η εννοιολογική προσέγγιση της λέ-
ξης. Στην αρχαία εποχή η λέξη δαίμων και δαιμό-

νιο δεν είχε τη σημερινή σημασία. Περισσότερο 
χαρακτήριζε ένα πνεύμα της φύσης, μια οντότη-
τα μεταξύ θεών και ανθρώπων. Πολλές φορές 
σήμαινε ένα προστατευτικό πνεύμα. Στον Μύθο 
του Ηρός στο δέκατο κεφάλαιο της Πολιτείας, ο 
Πλάτωνας εμφανίζει τις ανθρώπινες ψυχές να 
διαλέγουν το «δαίμονα», ο οποίος θα τις συνο-
δεύει στην επόμενη ζωή τους. Σήμερα θα λέγαμε 
το «φύλακα άγγελό» τους, μια και αυτό το ον θα 
συνοδεύει την κάθε ψυχή στην ενσάρκωσή της. 

Με την επικράτηση του χριστιανισμού η λέξη 
δαίμων και δαιμόνιο αποκτούν τη σημερινή ση-
μασία που είναι φορτισμένη αρνητικά. Αυτό έγι-
νε, επειδή οι θεοί των αρχαίων, και γενικότερα 
όλα τα αόρατα όντα ανώτερα και κατώτερα 
στα οποία αναφέρονταν, θεωρήθηκαν κακοί 
και κακά. Όμως δεν υπάρχει καμία αναφορά 
που να δείχνει ότι ήταν έτσι. Θα είμαστε πιο κο-
ντά στην αλήθεια αν διακρίναμε ότι για τους αρ-
χαίους το καλό και το κακό συνυπάρχουν και 
πιο πολύ έγκειται στον άνθρωπο να διαλέξει το 
καλό παρά το ότι για τα λάθη του ευθύνονται 
κακοποιοί δαίμονες. Πολύ περισσότερο μάλιστα 
στην περίπτωση του Σωκράτη όπου έχουμε έναν 
φιλόσοφο μεγάλου ύψους, με τεράστια διαλεκτι-
κή ικανότητα και παράδειγμα τρόπου ζωής και 
θανάτου. Κάτι άλλο λοιπόν συνέβαινε με το δαι-
μόνιο του Σωκράτη. Θα προσπαθήσουμε να το 
εξετάσουμε με βάση αυτά που γράφει ο Πλού-
ταρχος στο βιβλίο που έχουμε ήδη αναφέρει, το 
«Περί Σωκράτους Δαιμονίου». Και μάλιστα έχο-
ντας υπόψη ότι η τοποθέτηση του Πλούταρχου 
βρίσκεται πολύ κοντά στην εσωτερική άποψη 
της διαχρονικής εσωτερικής φιλοσοφίας (εσω-
τερισμού).

«Τι πρέπει να παραδεχθώμεν, φίλτατέ μου, 
περί του δαιμονίου του Σωκράτους; Πρόκειται 
περί ψεύδους ή τι πρέπει να υποθέσωμεν; Διότι 
εκ των περί Πυθαγόρου λεγομένων περί μαντι-
κών δυνάμεων, ουδέν μου εφάνη τόσο μέγα και 
θείον, (όσον τα περί Σωκράτην). Διότι απαράλ-
λακτα όπως ο Όμηρος έχει ποιήσει την Αθη-
νάν, παρισταμένην παρά τον Οδυσσέα κατά 
τας παντοειδείς δυσκόλους περιστάσεις του 
βίου του, κατά τον αυτόν τρόπον φαίνεται ότι 
το δαιμόνιον επισυνήψεν εις τον Σωκράτην, εξ 
αρχής του βίου του, ως προηγεμόνα της οδού 
του βίου του, κάποιαν οπτασίαν, «η οποία  μόνη 
προπορευομένη ρίπτει φως» επί των αδήλων 
πραγμάτων και καθ’ ας περιστάσεις η ανθρώ-
πινη φρόνησις δεν είναι επαρκής, ώστε δια του 
συλλογισμού να αποφανθή».

Ο Πλούταρχος (επάνω),  αναφέρει την περίπτωση 
μιας μάχης στην Πάρνηθα: μια ομάδα ιππέων 
σκοτώθηκαν, γιατί δεν ακολούθησαν το δρόμο 
στον οποίο τους οδηγούσε ο Σωκράτης. Το 
δαιμόνιο τον απέτρεπε να πάει από το δρόμο 
όπου φαίνεται ότι τους περίμεναν οι εχθροί. 
Όσοι δεν τον άκουσαν πήγαν από αυτόν το 
δρόμο και σκοτώθηκαν. Τότε, σημειώνει ο 
Πλούταρχος, έγινε πολύς θόρυβος στην Αθήνα 
για το δαιμόνιο  του Σωκράτη. 
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Με αυτό το απόσπασμα αρχίζουν σε αυτό 
το έργο του Πλουτάρχου οι συζητητές τον διά-
λογο προκειμένου να συμπεράνουν τι ήταν το 
δαιμόνιο του Σωκράτη. Ένας από τους συνομι-
λητές προσπαθεί να το τοποθετήσει στα μαντι-
κά «σημεία» τα οποία δέχονταν οι αρχαίοι. Έτσι 
λέει ότι πρέπει να ήταν ή πταρμός ή «κληδών». 
Ο πταρμός ανάλογα με τον τρόπο και το χρό-
νο που γινόταν είχε κάποια σημασία για τους 
αρχαίους. Αυτό επέζησε μέχρι τις μέρες μας και 
στον απλό λαό κι έτσι όταν κάποιος πταρνίζε-
ται του λένε ότι κάποιοι θα τον συζητούν. Ακόμα 
οι διάφορες «γητιές» που γίνονται για το «κακό 
μάτι» όταν συνοδεύονται από πταρμό θεωρεί-
ται ότι «πιάνουν». Στον Όμηρο (Οδύσσεια Ρ 545-
550) διαβάζουμε:

Έτσι είπε κι ο Τηλέμαχος φταρνίστηκε με κρό-
το, που όλο το σπίτι αντήχησε. 

Γέλασε η Πηνελόπη κι έτσι είπε ευτύς στον Εύ-
μαιο με πεταχτά της λόγια «τρέχα, τον ξένο φώ-
ναξε και φερ’ τονε μπροστά μου.

Δεν είδες πώς φταρνίστηκε στα λόγια που 
είπα ο γιός μου;

Δοιλεί πώς χάρος άσφαλτος θα λάχει στους 
μνηστήρες!

Οι κληδόνες ήταν πάλι ήχοι,  λέξεις, φω-
νές ή φράσεις που θεωρούνταν σαν οιωνοί-
προμηνύματα.* Όμως δεν γίνεται δεκτό ότι ο 
Σωκράτης θα καθοδηγούνταν από ένα τέτοιο 
κατώτερο είδος μαντείας. Γίνεται μια σκιαγρά-

Το δαιμόνιο του Σωκράτη
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φηση του χαρακτήρα του από έναν από τους 
συζητητές: Είχε βεβαιότητα και άκαμπτη δύνα-
μη που πήγαζαν από μια πολλή δυνατή κρίση, 
παρέμεινε πτωχός με τη θέλησή του σ’ όλη του 
τη ζωή, δεν απομακρύνθηκε από τη φιλοσοφία 
παρά τα όσα εμπόδια και όταν έφθασε η στιγμή 
του τέλους, ενώ μπορούσε να διαφύγει δεν το 

έκανε. Έτσι δεν μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος 
να αλλάζει τη γνώμη του από «κληδόνες και 
πταρμούς». 

Έτσι οι συζητητές του Πλουτάρχου προσπα-
θούν να βρουν κάποια άλλη λύση. Με τέχνη ο 
Πλούταρχος βάζει έναν πυθαγόρειο, το Θεά-
νορα, μέσα στο διάλογο. Είχε πάει στη Θήβα 
-όπου γίνεται η συζήτηση για το δαιμόνιο του 
Σωκράτη- για να αποδώσει τις νεκρικές τελετές 
που άρμοζαν σε έναν άλλο πυθαγόρειο -το 
Λύσι- ο οποίος είχε πεθάνει εκεί. Ο συγγραφέ-
ας τον εμφανίζει να επικοινωνεί με το «δαιμόνιο» 
του Λύσιδος. Φαίνεται ότι οι Πυθαγόρειοι είχαν 
αρκετές γνώσεις των αόρατων κόσμων. Απο-
καλύπτει ο Πλούταρχος ότι μπορούσαν να επι-
κοινωνήσουν με την «ψυχή» ενός συντρόφου 
τους που είχε πεθάνει μέσω των ονείρων. Ο Πυ-
θαγόρειος λοιπόν κάνει μια ανάπτυξη και τονίζει 
τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου, ο οποίος 
επικοινωνεί με τις λεπτές διαστάσεις. Είναι αυτός, 
ο οποίος αντιμετωπίζει όλα αυτά που τραβούν 
την ψυχή προς όλες τις κατευθύνσεις (εδώ κι 
εκεί), έχει αυτοέλεγχο, ο νους του είναι καθαρός 
και απαθής και έτσι έχει τη δυνατότητα να ακού-
ει κάποιες άλλες «φωνές» εκτός από αυτές του 
θορύβου της καθημερινής ζωής. Ο Σωκράτης 
εμφανίζεται σαν ένας από αυτούς. Μάλιστα το-
νίζεται ότι «μόλις ανεμίγνυεν εαυτόν με το σώμα 
προς συμμετοχήν των αναγκαιούντων δια την 
διατήρησιν του εν τη ζωή, ήτο εξαίρετος δέκτης 
των θείων ενδείξεων …»

Ακόμη αναφέρεται ότι ο Σωκράτης, όταν 
κάποιοι ισχυρίζονταν κάτι σχετικά με οράματα, 
δεν έδινε μεγάλη σημασία. Όταν όμως κάποιος 
έλεγε ότι άκουσε κάποια «φωνή», τότε τον άκουε 
προσεκτικά και προσπαθούσε να μάθει όσο το 
δυνατόν περισσότερα. Φαίνεται ότι διέκρινε την 
ομοιότητα με τη δική του περίπτωση. Πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στη συζήτηση αναλαμβάνει ο 
Σιμμίας ο οποίος είχε ζήσει αρκετά χρόνια δίπλα 
στον Σωκράτη και είχε ακούσει πολλές διδασκα-
λίες απ’ αυτόν.

Μπορούμε να χωρίσουμε το υπόλοιπο του 
διαλόγου σε δύο μέρη. Στο ένα θίγεται το θέμα 
της ύπαρξης των αόρατων οντοτήτων, οι οποί-
ες επικοινωνούν με τον άνθρωπο με μια λάμψη 
του νου ή με σύμβολα. Αλλά αυτές οι άηχες «νο-
ητικές φωνές» δεν βρίσκουν απήχηση σε όλους 
τους ανθρώπους, αλλά μόνο σε όσους έχουν 
«το ήθος αθόρυβον και ήσυχον την ψυχήν». 
Αυτούς τους ανθρώπους αποκαλούμε άγιους 
ή θείους.

Ο Ξενοφώντας εμφανίζει το δαιμόνιο του 
Σωκράτη ως έναν τρόπο μαντικής, με τον οποίο 
ήταν προικισμένος ο γέρο σειληνός φιλόσοφος. 
Το χάρισμα αυτό του το έδωσαν οι θεοί και -κατά 
τον Ξενοφώντα- πρέπει να το παραδεχθεί όποιος 
παραδέχεται και άλλους τρόπους μαντικής.
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Στο δεύτερο μέρος αναφέρεται ο μύθος του Τι-
μάρχου του Χαιρωνέως, ο οποίος πέρασε μέσω 
του μαντείου Τροφωνίου «στον άλλο κόσμο» και 
επέστρεψε. Διηγήθηκε δε όλα όσα είδε. Αυτός ο 
μύθος παρόμοιος με αυτούς που έχει τοποθε-
τήσει ο Πλάτωνας στο Γοργία, στο Φαίδωνα και 
στο μύθο του Ηρός, που εκθέτει στο τελευταίο 
κεφάλαιο της Πολιτείας, περιέχει πολλές γνώσεις 
σχετικά με τους αόρατους κόσμους. Αλλά περι-
έχει και σημαντικές διδασκαλίες και γνώσεις για 
τα αόρατα σώματα του ανθρώπου. Έτσι μεταξύ 
άλλων ο Τίμαρχος εμφανίζεται να λέει ότι το ανώ-
τερο μέρος του ανθρώπου βρίσκεται έξω και 
πάνω από τον άνθρωπο. Λίγοι κατορθώνουν 
να επικοινωνούν με αυτό. Όσοι επικοινωνούν 
σωστά το αποκαλούν δαίμονα. Είναι δε αυτό το 
μέρος που καθορίζει την τύχη των ψυχών των 
ανθρώπων. Έτσι ακολουθώντας το παράδειγ-
μα του Πλάτωνα ο Πλούταρχος τοποθετεί στο 
κατάλληλο σημείο ένα μύθο για να δώσει λύση 
στο θέμα (2). 

Θα προσπαθήσουμε τώρα να προσεγγί-
σουμε το θέμα του δαιμονίου του Σωκράτη με 
βάση τον εσωτερισμό.

Σύμφωνα με τις διδασκαλίες του παγκόσμι-
ου εσωτερισμού ο κόσμος μας αποτελείται από 
τα λεγόμενα τέσσερα στοιχεία: γη, νερό, αέρα 
και φωτιά (3). Κάθε ένα από αυτά αποτελεί μια 
σφαίρα και έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο κό-
σμος μας αποτελείται από τέσσερις σφαίρες 
γης - νερού - αέρα - φωτιάς που διασταυρώ-
νονται. Ανάπτυξη αυτής της γνώσης συναντά-
με στον Τίμαιο του Πλάτωνα. Το σημαντικό για 
το θέμα μας είναι ότι σε αυτήν τη θεώρηση του 
κόσμου για κάθε σφαίρα ή επίπεδο της φύσης 
υπάρχουν και οι αντίστοιχοι κάτοικοι. Πρόκειται 
για τα λεγόμενα πνεύματα της φύσης ή στοι-
χειακά (4). Δεν αποκλείεται λοιπόν ένα τέτοιο 
ον να ήταν το δαιμόνιο του Σωκράτη. Η επαφή 
ανάμεσα στα επίπεδα και τους κατοίκους τους 
σε γενικές γραμμές είναι αδύνατη, αλλά δεν 
αποκλείεται εντελώς. Φαίνεται ότι ο Σωκράτης, 
πιθανόν λόγω κάποιας σπάνιας ευαισθησίας, 
μπορούσε να έχει επαφή με κάποιο τέτοιο ον 
των αόρατων κόσμων και μπορούσε να απο-
κωδικοποιήσει τα μηνύματα που του έστελνε. Ο 
κόσμος μας λοιπόν δεν κατοικείται μόνο από τα 
γνωστά βασίλεια της φύσης που μας μαθαίνει 
η κατεστημένη παιδεία και επικοινωνούμε με τις 
αισθήσεις. Υπάρχουν και άλλα αόρατα όντα 
-ανώτερα και κατώτερα- τα οποία αναφέρονται 
σε όλες τις χώρες του κόσμου με διάφορα ονό-

Το δαιμόνιο του Σωκράτη

Στην αρχαία εποχή η λέξη δαίμων και δαιμόνιο 
δεν είχε τη σημερινή σημασία. Περισσότερο 
χαρακτήριζε ένα πνεύμα της φύσης, μια οντότητα 
μεταξύ θεών και ανθρώπων. Πολλές φορές 
σήμαινε ένα προστατευτικό πνεύμα. 
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ματα: νάνοι, νεράιδες, νύμφες, δέβα, κάμι, ξωτι-
κά κ.α. (5)  Πίσω από αυτά τα γενικά ονόματα 
κρύβονται αλήθειες για όσους ενδιαφέρονται 
να ψάξουν.

Ας έλθουμε τώρα στον άνθρωπο. Και ο 
άνθρωπος ως ον αποτελείται από τα τέσσε-
ρα στοιχεία, τα οποία συνθέτουν μια τετρα-
πλή προσωπικότητα. Και πιο πάνω από αυτήν 

υπάρχει το Εγώ το οποίο είναι τριπλό και ενιαίο 
ταυτόχρονα (6). Το Άτμα των Ινδών, το Ατμού 
των Αιγυπτίων, το Άτομο των Αρχαίων Ελλή-
νων. Αυτή είναι μια δυική προσέγγιση. Εγώ και 
προσωπικότητα, ανώτερος και κατώτερος άν-
θρωπος. Γενικά ο άνθρωπος λειτουργεί με τη 
συνείδηση της τετράδας, που την εκπροσωπεί 
ο νους και εκφράζεται με το φυσικό εγκέφαλο. 
Όμως υπάρχει και η «φωνή» του Εγώ την οποία 
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πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να ακούσουν. 
Πρόκειται γι’ αυτούς που μέσω της απάρνησης 
των εγκοσμίων και της ανάπτυξης της ανιδιο-
τελούς συνείδησης μπόρεσαν να ανυψωθούν 
πιο πάνω από τον κοινό άνθρωπο. Παράλληλα 
βάδισαν ένα δρόμο άσκησης του εαυτού τους 
και προσφοράς στο σύνολο. Σ’ αυτούς τους 
ανθρώπους αρχίζουν σιγά σιγά να αναπτύσ-
σονται ανώτερες αισθήσεις, οι οποίες συλλαμ-
βάνουν μηνύματα από λεπτότερες σφαίρες και 
την ίδια τη φωνή του Εγώ της ανώτερης πνευμα-
τικής συνείδησης. Ο νους τους λειτουργεί σαν 
δέκτης και αισθάνονται σαν να «ακούν φωνές» 
που τους μεταδίδουν κάτι. Μια τέτοια περίπτωση 
φαίνεται ότι πιθανόν να ήταν ο Σωκράτης. Αυτά 
που διαβάσαμε στην αρχή του άρθρου συνη-
γορούν σ’ αυτό. Ας προσθέσουμε εδώ και την  
περίπτωση των μαντείων όπου οι Πυθίες έπρεπε 
να είναι αγνές και να μπορούν να ανυψώσουν 
τη συνείδησή τους σε ψηλότερες σφαίρες.

Το «δαιμόνιό» του δηλαδή δεν αποκλείεται να 
ήταν τίποτε άλλο από το ίδιο το ανώτερο Εγώ 
του με το οποίο κατόρθωνε να έρθει σε μια μορ-
φή επαφής. 

Τέλος να σημειώσουμε ότι σήμερα στην ια-
τρική γίνεται δεκτό ότι κάποιοι άνθρωποι αισθά-
νονται σαν να «ακούν φωνές» και πρόκειται για 
παθολογικές καταστάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι, 
για κάποιους λόγους και μια ιδιαίτερη ανεξέ-
λεγκτη ευαισθησία -χρήση ναρκωτικών, μέθη, 
ψυχικές αρρώστιες- έχουν επαφή με τους αόρα-
τους κόσμους συνήθως με τους κατώτερους, 
γιατί γενικά οι κόσμοι χωρίζονται σε κατώτερα 
και ανώτερα επίπεδα. Αυτού του είδους η επαφή 
είναι ανεξέλεγκτη και συνήθως προκαλεί προ-
βλήματα σε όσους εμφανίζεται. Αυτό είναι ένα 
φαινόμενο, το οποίο σήμερα το αντιμετωπίζει 
η ψυχιατρική. Στο μεσαίωνα όποιους παρουσί-
αζαν κάτι τέτοιο τους έκαιγαν. Στην περίπτωση 
του Σωκράτη συνέβαινε μεν κάτι ανάλογο, αλλά 
δεν του δημιουργούσε πρόβλημα. Σίγουρα δεν 
θα ήταν μια παθολογική κατάσταση. Εδώ ας 
θυμηθούμε και τους διάφορους προφήτες της 
Βίβλου και τους «αγίους» διαφόρων θρησκειών, 
οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο άκουσαν 
τη φωνή του Θεού τους και δεν καταδικάστηκαν, 
αλλά αγιοποιήθηκαν.  

Με αυτά τα λίγα πράγματα θίξαμε απλώς  
το θέμα του δαιμονίου του Σωκράτη. Ο ανα-
γνώστης που ενδιαφέρεται θα ψάξει και θα βρει 
πολλά και ενδιαφέροντα σχετικά με αυτό. Αλλά 

την καλύτερη εξήγηση την έδωσε ο ίδιος ο Σω-
κράτης. Γιατί με τη ζωή και το παράδειγμά του 
δεν μας αφήνει να έχουμε προκαταλήψεις ως 
προς το «παραψυχολογικό φαινόμενο» που τον 
συνόδευε σ’ όλη του τη ζωή. Σίγουρα ήταν ένα 
ανώτερο πνεύμα ή η ίδια η φωνή του ανώτερου 
Εγώ του. Και ο ίδιος ήταν ένας μεγάλος φιλόσο-
φος και ένας μάρτυρας της ελεύθερης σκέψης 
με παγκόσμια αναγνώριση.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ

* «κληδών» σημαίνει λέξεις η φράσεις τυχαίες 
που ακούγονται κατά τη διάρκεια μαντικών τε-
λετών και στις οποίες δίνεται έπειτα προφητική 
σημασία» Βλέπε Άλκη Κυριακίδου Νέστορος «Οι 
12 μήνες τα Λαογραφικά», σελ. 81., εκδ. Μάλλια-
ρη παιδεία.
Επίσης Βλ. Μέγα λεξικόν της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσης. Henry G. liddell- Robert Skott ,σελ. 
728, εκδ.  Ιωάννης  Σιδέρης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(1) Βλέπε άρθρο στο περιοδικό Νέα Ακρόπολη Τεύχος 
61, «Οι διωγμοί κατά των φιλοσόφων».
(2) Δύο παρόμοιους εσχατολογικούς μύθους 
συναντάμε και σε άλλα δύο έργα του Πλουτάρχου. 
Στο «Περί του εμφαινομένου προσώπου τω κύκλω της 
σελήνης» και «Στον Παραμυθητικό προς Απολλώνιο». 
(3) Βλ. άρθρο στο περιοδικό ΝΑ. «Τα 4 στοιχεία», 
τεύχος 31
(4) Βλ. βιβλίο Τα Πνεύματα της Φύσης, εκδ. ΝΑ
(5) Περιοδικό Ν. Ακρόπολη, τεύχος 8ο.
(6) Το 4 με το 3 μας δίνουν το 7 και έτσι έχουμε την 
επταπλή δομή του ανθρώπου. Βλ. Θεμελιώσεις του 
εσωτερισμού τ. 1 εκδ. Νέα Ακρόπολη

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Πλουτάρχου «Περί Σωκράτους Δαιμονίου»
Πλάτωνος «Απολογία Σωκράτους»
Πλάτωνος «Κρατύλος»
Πλάτωνος «Θεαίτητος»
Πλάτωνος «Φαίδρος»
Πλάτωνος «Ευθύδημος»
Πλάτωνος «Πολιτεία»
Ξενοφώντος «Απολογία Σωκράτους»
Ξενοφώντος «Απομνημονεύματα»
Πλουτάρχου «Περί Ίσιδος και Οσίριδος»
Για τη σημασία της λέξης δαίμων βλ. στη δίγλωσση 
έκδοση του Ινστιτούτου Θερβάντες Τόμος ΙΙ-ΙΙΙ (1987-
1988) σελ. 194 σημ. 2
Περιοδικό «Νέα Ακρόπολη», Τεύχη 8, 31,61.
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Φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου: Η πολιτική

Αυτή είναι μια επιστήμη κι επίσης μια τέ-
χνη. Επιστήμη, γιατί απαιτεί στέρεες και 
καθορισμένες γνώσεις της ανθρώπινης 

καθοδήγησης και τέχνη, γιατί είναι αναγκαία μια 
άριστη διαίσθηση, για να γνωρίζουμε την εφαρ-
μογή των κανόνων της επιστήμης.

Ποιο είναι το αντικείμενο της Πολιτικής; Η κα-
θοδήγηση των λαών, μια καθοδήγηση όμως 
που έχει μεγάλη σχέση με την εκπαίδευση. Σκο-
πός της είναι να διδαχτούν οι άνθρωποι ένα 
δρόμο καθετοποίησης, που θα τους εξυψώσει 
μέχρι το κορυφαίο σημείο του ανθρώπινου πε-
πρωμένου.

Για να είναι νόμιμη αυτή η καθοδήγηση, θα 
πρέπει να καθοδηγεί ή να  κατευθύνει αυτός που 
ξέρει να το κάνει κι αυτός που μπορεί, γιατί έχει 
περάσει από μια προηγούμενη δοκιμασία, κατά 
την οποία έμαθε να καθοδηγεί τον εαυτό του. 
Αυτός που δεν μπορεί ούτε ξέρει να το κάνει είναι 
καθοδηγούμενος. Δεν υπάρχει προνόμιο, ούτε 
ατίμωση γι’ αυτόν που καθοδηγεί ή γι’ αυτόν 
που καθοδηγείται, απλά και μόνο ο καθένας 
παίρνει τη θέση του.

Αν, λαμβάνονας υπόψη αυτά που ειπώθη-
καν απ’ όλους τους μεγάλους κήρυκες που 
υπήρξαν στον κόσμο, συγκρίνουμε τους λαούς 
με ένα κοπάδι, ποιος οδηγεί ποιον; Ο βοσκός τα 
πρόβατα ή τα πρόβατα το βοσκό;

Αν τοποθετήσουμε έτσι τα πράγματα, όλα 
φαίνονται πολύ απλά. Όμως στα δίχτυα της 
Μάγια όλα περιπλέκονται. Και η πολιτική έχει πε-
ριπλακεί σε ασύλληπτο βαθμό. Κατ΄ αρχάς, είναι 
σχεδόν αδύνατο να μιλάμε για λαούς και πολύ 
περισσότερο να τους συγκρίνουμε με κοπάδια. 
Δεν υπάρχουν πια βοσκοί, μένουν μόνο τα πρό-
βατα. Και τότε ποιο πρόβατο είναι αυτό που κα-
τευθύνει, αν όλα είναι λίγο ως πολύ ίδια κι όλα 
τρέφουν ίδιες φιλοδοξίες για να ξεχωρίσουν;

Κατά δεύτερο λόγο, δεν υπάρχει καταξιωμέ-
νη γνώση για το πώς να γίνεται η καθοδήγη-
ση. Υπάρχουν μόνο γνώμες και οι γνώμες είναι 
τόσο μεταβλητές όσο και οι άνεμοι, καθώς δεν 
στηρίζονται στην Αλήθεια αλλά σε μόδες, σε κα-
πρίτσια, σε συμφέροντα, σε ανάγκες.

Επιτέλους, δεν υπάρχει κανένας σκοπός 
προς τον οποίο να καθοδηγούνται οι λαοί. Να 

Τ-138.indd   37 2/9/2010   8:15:35 μμ



Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος  201038

καθοδηγούνται οι άνθρωποι; Για ποιο λόγο; 
Προς τα πού; Γι’ αυτό δεν υπάρχει καθοδήγηση, 
γι’ αυτό αποτυχαίνουν τα κράτη, γι’ αυτό δεν 
υπάρχει τίποτα περισσότερο από συναθροίσεις 
ανθρώπων και απόπειρες δόμησης κοινωνιών.

Δεν θα αναφερθούμε στην πολιτική -επιστή-
μη και τέχνη- αλλά στο παιχνίδι των μεταμφιέσε-
ων που συνήθως γίνεται στο όνομά της.

Κάθε πρόβατο του κοπαδιού παίζει το παιχνί-
δι της μεταμφίεσης σε βοσκό, με περισσότερη 
ή λιγότερη επιτυχία, κι όλα τα πρόβατα περιμέ-
νουν τη σειρά τους, για να λάμψουν με τη βοή-
θεια κάποιων ρούχων και κάποιων αξιωμάτων 
που δεν τους ανήκουν. Όμως τι σημασία έχει αν 
δεν υπάρχει βοσκός;

Το ψέμα και η απάτη κυριαρχούν σαν νόμος 
αυτού του παιχνιδιού. Οπωσδήποτε θα πρέπει 
να μεταμφιέζεται η αλήθεια, έτσι ώστε ποτέ να 
μην αναφερόμαστε σε κάποια απόλυτη Αλή-
θεια αλλά στην απλή και απλοϊκή αλήθεια, που 
απορρέει από τη συμφωνία μεταξύ αυτού που 
λέγεται και αυτού που γίνεται... Αυτοί που μεταμ-
φιέζονται σε αυτό το παιχνίδι εξαπατούν συνει-
δητά, όμως όχι όπως η Μάγια, που παραπλανά 
τα πλάσματά της για να τα κρατήσει στη Γη και 
να τα βοηθήσει να ζήσουν, αλλά με μια επικίν-
δυνη χειραγώγηση, που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή 
των άλλων.

Παίζουμε πως μεγαλώνουμε, όμως αυτό 
που συμβαίνει είναι ότι χοντραίνουμε. Δε μεγα-
λώνουμε προς τα πάνω, δεν υπάρχει μια κατα-
κόρυφη επέκταση, κατά την οποία να μπορεί ο 
άνθρωπος να εκφραστεί σε όλα τα επίπεδα του 
είναι του. Περιπλανιόμαστε στο οριζόντιο επίπε-
δο, επινοώντας διακοσμητικά υψώματα και τα 
προσομοιώνουμε με υποτιθέμενα δύσκολα κα-
τορθώματα.

Δεν υπάρχει θέληση για υπηρεσία, υπάρχει 
επιθυμία για δουλειά προς ίδιον όφελος. Αυτός 
που μεταμφιέζεται σε βοσκό, δεν το κάνει για να 
βοηθήσει τους άλλους όσο μπορεί με την καλή 
του προαίρεση, αλλά προσπαθεί ν’ αποκομίσει 
το μέγιστο όφελος που του προσφέρει αυτή η 
κατάσταση της απάτης.

Κι ο ακόμα πιο σοβαρός κίνδυνος είναι ότι 
αυτό το παιχνίδι των μεταμφιέσεων και των ψε-
μάτων στερείται ιδεολογίας. Εκτός από το ίδιον 
όφελος αυτών που λένε ότι καθοδηγούν, δεν 
συναντάμε κανέναν άλλο στόχο. Η Μάγια επί-
σης μεταμφιέζει και εξαπατά, ασφαλώς, όμως 
το ιδεώδες της είναι βαθύ. Αυτή θέλει να διαιω-
νίσει τις μορφές της ζωής, όχι για τον εαυτό της 
αλλά για τη ζωή καθαυτή, για όλα τα ζωντανά 
όντα, για τη διαιώνιση της Φύσης.

Σε καμία περίπτωση αυτού του πολιτικού παι-
χνιδιού δεν υπάρχει κάποιος παράγοντας, που 
να κατευθύνεται προς το λεπτό άνθρωπο, προς 
αυτόν που δεν είναι από σάρκα και οστά, δεν 
υπάρχει τίποτα για την ψυχή του, δεν υπάρχει τί-
ποτα για την καλύτερή του μόρφωση, δεν υπάρ-
χει τίποτα για το μέλλον, γιατί τα μεταμφιεσμένα 
πρόβατα δεν έχουν χρόνο να σκεφτούν γι’ αυτό 
που θα συμβεί αύριο. Αυτά μεταμφιέστηκαν σή-
μερα, και το όφελος της μεταμφίεσής τους θα 
πρέπει να τους αποδοθεί σήμερα.

Η Μάγια είναι ένας μεγάλος πολιτικός της 
ζωής. Αυτή γνωρίζει να καθοδηγεί τους ανθρώ-
πους, ξέρει πώς να το κάνει, γιατί το κάνει και 
προς τα πού τους κατευθύνει. Η Μάγια τους εκ-
παιδεύει, ενόσω παίζει, και τους δίνει εμπειρίες, 
ενόσω τους διασκεδάζει. Όμως η Μάγια τρομά-
ζει μπροστά σ’ αυτό το άλλο παιχνίδι των αν-
θρώπων...Ή μήπως, όταν φτάνει η τελική ώρα 
ενός πολιτισμού, η Μάγια μπλέκει τα δίχτυα της 
πολιτικής καθοδήγησης, ώστε το οικοδόμημα 
να καταρρεύσει, ενώ εμείς οι άνθρωποι θα συ-
νεχίζουμε να έχουμε την αίσθηση ότι ελέγχουμε 
και διασώζουμε τη διαδικασία; 
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Η σελίδα της υγείας

βιβλίων
παρουσίαση

Ο ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΕΑΤΟΣ, ΑΥΛΟΣ, ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟΣ
Μάκης-Δημήτρης Πετρακόπουλος
«Ας ταξιδέψουμε με την σκέψη μας μέσα από το κείμενο που ακολουθεί, 

από τον μικρόκοσμο μέχρι τον μεγάκοσμο και την εξέλιξη της ζωής. Μπο-
ρούμε να κατανοήσουμε τα δυσνόητα άυλα προσεγγίζοντας και τον Θεό». 
Με αυτά τα λόγια κλείνει την εισαγωγή του βιβλίου ο ίδιος ο συγγραφέας 
του.

Πράγματι  αυτό το βιβλίο είναι ένα ταξίδι του νου στον Λόγο, στο χώρο, 
στον χρόνο, το σκοτάδι, την ύλη και την μεγάλη έκρηξη, σε αρμονία με τις 
επιστημονικές γνώσεις. Ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι, που φτάνει στον προ-
βληματισμό της εξέλιξης και την αναζήτηση της νομοτέλειας της ύπαρξης.

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παρασκήνιο, Σόλωνος 76, Αθήνα, Τ.Κ. 
106 80, Τηλ. 210 3648170.

ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, Απομεινάρια ενός χαμένου πολιτισμού
Αντρέας Γεωργίου
Το βιβλίο αυτό είναι ένα ξάφνιασμα, ένα πραγματικό αναποδογύρισμα 

της ελληνικής μυθολογίας για να έρθει στο φως το πιο μύχιο μυστικό της: 
οι «τεχνικές της αθανασίας» μέσα από τις τελετουργίες θανάτου- αναγέν-
νησης.

Τι κρύβουν άραγε οι περιγραφές για τις μυθικές εκστρατείες, για την 
πάλη με τέρατα και υπεράνθρωπα όντα; Ποιος χαμένος πολιτισμός μπορεί 
να κρύβεται πίσω από όλα αυτά; Υπήρξαν κάποτε «κυνηγοί της αθανασί-
ας», νικητές του θανάτου; Τίποτα δεν αποκλείεται.

Μια ακόμη προσέγγιση ερμηνείας  του λογοσήμαντου περιεχομένου 
των μύθων.

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Φιλίστωρ, Θεμιστοκλέους 31, Αθήνα, Τ.Κ. 
106 77, Τηλ. 210 3818457.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΣΣΕΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Κατερίνα Ζωιτοπούλου – Μαυροκεφαλίδου
Παντού στην Ελλάδα, βλέπουμε ανθρώπους που άφησαν πίσω τους 

κάποια πατρίδα και τρέχουν στην Ευρώπη για το μεροκάματο. Τους κοιτάμε 
με δυσπιστία, ίσως και με φόβο, ξεχνάμε όμως ότι κάποιοι από εμάς, στη 
δεκαετία του ΄60, είχαν βρεθεί σε παρόμοια θέση στα εργοστάσια της Γερ-
μανίας, στα ανθρακωρυχεία του Βελγίου ή στις παγωνιές της Σουηδίας.

Όλοι αυτοί, τώρα και τότε, δεν μπορούν να κρύψουν την οργή τους για 
τη μητέρα πατρίδα που τους έδιωξε και αναγκάστηκαν να κάνουν τόπο και 
πατρίδα, εκεί που βρίσκουν το φτωχό και πικρό ψωμί της ξενιτιάς. Ιστορίες 
χαράς και λύπης αναφέρονται σε αυτό το ιδιαίτερο ταξίδι.

Ένα αντιρατσιστικό βιβλίο από τις εκδόσεις Παρασκήνιο, Σόλωνος 76 
Αθήνα,  Τ.Κ. 106 80, Τηλ. 210 3648170.
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Η σελίδα της υγείας

ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ

Κείμενο: Γεωργία  Κολιοπούλου, Ιατρός

Ασκληπιεία  καλούνταν  τα ιερά στα οποία λα-
τρευόταν ο Ασκληπιός, ο κατεξοχήν ιατρός 
θεός της αρχαιότητας, είτε μόνος είτε συνηθέ-

στερα μαζί με κάποιες από τις κοντινές σε αυτόν θε-
ότητες και συχνότερα της Υγείας. Ο Ασκληπιός είναι 
ο πιο τυπικός ήρωας-θεός, σε μια ενδιάμεση βαθμί-
δα ανάμεσα στον θνητό άνθρωπο και στον αθάνατο 
θεό, ένας ήρωας που πεθαίνει, αλλά μετέχοντας στη 
θεία υπόσταση συνεχίζει να ενεργεί αποκτώντας μια 
χθόνια αθανασία, αντλώντας δύναμη από τα έγκατα 
της γης. Η ενέργειά του φθάνει στον κόσμο των θνη-
τών, όπου η παρουσία του ισοδυναμεί με αναγέννη-
ση, αποτελώντας τον καταλληλότερο βοηθό ενάντια 
στη φθορά .

Ο Όμηρος στην Ιλιάδα τοποθετεί την πατρίδα του 
Ασκληπιού στην Τρίκκη (Τρίκκαλα) της Θεσσαλίας στις 

όχθες του ποταμού Ληθαίου και κατά τον Στράβωνα 
εκεί υπήρχε το «αρχαιότατον πάντων» Ασκληπιείο, με υπό-

γειο άδυτο. Στο ομηρικό κείμενο αποδίδεται ηρωικός χαρα-
κτήρας τόσο στον Ασκληπιό όσο και στους γιούς του Ποδαλεί-

ριο και Μαχάονα, που κατέχουν την ιατρική γνώση που διδάχθηκε 
ο πατέρας τους από τον κένταυρο Χείρωνα. Ο ελληνιστικός 

Ασκληπιός συνδέθηκε γρήγορα στην Αίγυπτο με τον Σέρα-
πι και το μεμφιτικό γιατρό-θεό Ιμχοτέπ, στη Βηρυτό και 
στη Σιδώνα με το φοινικικό Εσμούν και προβλήθηκε ως ο 

Σωτήρ της οικουμένης. Κατά τους χριστιανικούς χρόνους 
ήταν ίσως ο μόνος θεός της αρχαιότητας που αντιπαραβλήθηκε με τον ιατρό ψυχών και σωμάτων 
Χριστό.

Τα  Ασκληπιεία αριθμούν περίπου 300 στον ελλαδικό χώρο και τα πιο ξακουστά ήταν, σύμφωνα με 
τον Στράβωνα, της Τρίκκης, όπου πρωτοεμφανίστηκε η λατρεία του θεού της Ιατρικής, της Συκιωνίας 
εν Τιτάνη ιδρυθέν υπό του υιού του Μαχάονος Αλεξάνορος, της Τιθορέας εν Φωκίδι αφιερωμένο στο 
όνομα του Αρχηγέτα Ασκληπιού, της Επιδαύρου, του οποίου θεωρούνται κλάδοι  τα Ασκληπιεία  των 
Αθηνών, της Κω, της Κνίδου, της Μεγαλουπόλεως, της Δήλου, της Κυλλήνης, των Κεχρεών, όπου 
υπήρχε και πηγή ιαματικών λουτρών και το διάσημο, κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, της  Περγάμου 
στη Μ. Ασία. Επίσης υπήρχαν ιατρεία ναών, όπως στο ιερό του Αμφιάραου, στο ιερό του Τροφωνίου, 
όπου εφαρμοζόταν κυρίως η μέθοδος της εγκοίμησης. 

Τα Ιερά θεραπευτήρια οικοδομούνταν κοντά σε πηγές όπου συνήθως υπήρχαν κόμβοι γραμμών  
(τελλουρικά ρεύματα), των οποίων ήταν γνώστες οι Έλληνες εκείνων των χρόνων, όπως αποδεικνύε-
ται από τη διάταξη στο χώρο σημαντικών ιερών και πόλεων, όπως Αθήνα - Ελευσίνα - Δελφοί, Θήβα 
- Τανάγρα - Αμφιάρειο, Χαλκίδα - Αμφιάρειο - Δήλος κ.α. Από την κάτοψη των κτιρίων του Ασκλη-
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πιείου στην Επίδαυρο φαίνεται ότι είχαν ληφθεί 
υπόψη οι παθογενείς ζώνες γεωακτινοβολίας 
και υπήρχε το ιερό του Ασκληπιού φρέαρ, πά-
ντοτε γεμάτο νερό. Επίσης  η Θόλος, που ήταν 
τόπος θυσιών και άδυτο με υπόγεια κάθοδο, 
όπως επίσης υπάρχουν και στο ιερό του Παλαί-
μονος στον Ισθμό.

 Όμορφα άλση με ανοικτούς ορίζοντες, πη-
γές με διαυγή μεταλλικά νερά (αποδείχθηκε με 
σύγχρονες χημικές αναλύσεις) για πόση και 
ιαματικά λουτρά, ναοί, ιατρεία, ιδιαίτερες κα-
τοικίες, χώροι κατάκλισης, θέατρα, γυμνάσια  
αποτελούσαν ένα περιβάλλον, που από μόνο 
του επιδρούσε θεραπευτικά και σε συνδυασμό 
με τους κανόνες υγιεινής που εφαρμόζονταν, 
τους καθαρμούς και την ιερουργική θεραπευτι-

κή δράση των ιατρών είχαν το μέγιστο θεραπευ-
τικό αποτέλεσμα.

Υπήρχε ολόκληρη ιεραρχία στους θεράπο-
ντες του ναού ξεκινώντας από τον πρωθιερέα, 
που τελούσε ιερουργικές πράξεις, εξέταζε τους 
ασθενείς και όριζε τη θεραπεία, τον πυροφόρο, 
που βοηθούσε τον πρωθιερέα και τον αντικα-
θιστούσε όταν έλειπε, πολλούς ιερομνήμονες 
(υδροθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές), θερα-
πευτές με ιατρικές γνώσεις που φρόντιζαν τους 
ασθενείς και τις ιέρειες του ναού. Η τάξη των 
Ιατρών, που λέγονταν «θεράποντες» και «υιοί 
θεού», αποτελούνταν από άτομα  με μακροχρό-
νια υπηρεσία, που από παιδική ηλικία κληρονο-
μούσαν το λειτούργημα αυτό και αποκτούσαν 
τεράστια εμπειρία με το πλήθος των ασθενών 

Το Ασκληπιείο της Κω. Λέγεται ότι εκεί εκπαιδεύτηκε ο Ιπποκράτης.
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που έβλεπαν και προήγαγαν τις ιατρικές τους 
γνώσεις.

Είχε συγκεντρωθεί πλούσιο υλικό που ανα-
φερόταν σε ιατρικά περιστατικά, τα οποία κα-
ταγράφονταν και αποθησαυρίζονταν με τη 
μορφή αναθηματικών πλακών που άφηναν οι 
νοσηλευόμενοι μετά το πέρας της νοσηλείας 
και στα οποία περιέγραφαν τα συμπτώματα, τη 
θεραπευτική αγωγή και την έκβαση της ασθένει-
ας. 

Ακολουθούσαν συγκεκριμένη ιεροτελεστία 
κατά τη θεραπευτική πράξη. Προηγούνταν της 
θρησκευτικής ιεροτελεστίας, λεπτομερής ιατρική 
εξέταση από τους ιερείς, έπειτα οι ασθενείς υπο-
βάλλονταν ανάλογα με τις περιπτώσεις, σε προ-
παρασκευαστική δίαιτα, νηστεία και προσευχές. 
Περιποιούνταν τα τραύματα με επιθέματα, χει-
ρουργικά εργαλεία, ακόμα και επωδούς (ανα-
κουφιστικά μαγικά λόγια ή τραγούδια). 

 Σε εγκοίμηση  υποβάλλονταν ασθενείς κα-
τόπιν αυστηράς επιλογής και αμέσως μετά την 
προετοιμασία που αναφέρθηκε, την παραμο-
νή της εγκοίμησης, ο υποψήφιος λουζόταν με 
θαλασσινό νερό και λάμβανε μέρος στις θυσί-
ες, έπειτα οδηγούνταν στο ναό, όπου έψαλλαν 
ύμνο προς τον Ασκληπιό, κατόπιν του προσέ-
φεραν τροφή και ποτά μεθυστικά και σε μέγιστη 
υποβολή οδηγούταν στο άδυτο, όπου κοιμόταν 
πάνω στο δέρμα νεοσφαγέντος ζώου. Τα φώτα 
έσβυναν, ευχάριστες οσμές και αναθυμιάσεις 
γέμιζαν την ατμόσφαιρα, επικρατούσε σιγή και 
τρόμος ομαδικός των ασθενών που περίμεναν 
τον ιατρό θεό να τους θεραπεύσει. Στην κατανυ-
κτική αυτή ατμόσφαιρα εμφανιζόταν ο πρωθιε-
ρέας υποδυόμενος τον θεό και η συνοδεία των 
ιερέων που υποδύονταν την Πανάκεια, Ιασώ και 

‘Αγαλμα του Ασκληπιού που βρίσκεται στο 
μουσείο του Βατικανού

Αναθηματική στήλη ρωμαϊκής περιόδου, 
αφιερωμένη στον Ασκληπιό
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την Υγεία προχωρώντας τελετουργικά και εξετά-
ζοντας τους ικέτες και ασκώντας θεραπευτικές 
ενέργειες, ακόμα και χειρουργικές επεμβάσεις, 
όπως έχει αποδειχθεί από χειρουργικά εργαλεία 
που έχουν βρεθεί.

Η θεουργική ιατρική διαφυλασσόταν και τε-
λούνταν υπό των ιερέων ιατρών, κυρίως για-
τί επικρατούσε η αντίληψη ότι η νόσηση ήταν 
ένα είδος τιμωρίας για  ανομία (κυρίως στους  
άγραφους νόμους) και επρόκειτο για θεϊκή 
επενέργεια και καθώς η θεραπεία εξαρτιώταν 
από τους θεούς αναλάμβαναν αυτό το έργο 
οι εκπρόσωποί τους στη γη, οι ιερείς. Σημαντικό 
μέσο στη θεραπευτική που ασκούσαν οι ιερείς 
έπαιζε και η μαντική ικανότητα που είχαν ανα-
πτύξει και εφάρμοζαν στη διαγνωστική, στην 
ερμηνεία ονείρων, όσο και στην επιλογή κατάλ-
ληλης φαρμακευτικής ή μη αγωγής. 

Η ατμόσφαιρα μυστηρίου επενεργούσε επω-
φελώς για την παραγωγή νευροψυχικής δονή-

σεως με αντίστοιχες νευροφυτικές και νευροχη-
μικές αντιδράσεις, ευνοώντας την αυθυποβολή 
με μεγαλύτερη ένταση και αποτελεσματικότητα. 
Η κατάβαση στο άδυτο, στους κόλπους της Μη-
τέρας Γης, αντιστοιχεί προς την τάση επανόδου 
στους κόλπους της μητρός και με αυτό τον τρό-
πο επιδιωκόταν και υποβαλλόταν το θαύμα της 
αναγέννησης και της θεραπείας του ασθενούς.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ
Τα Μυστικά  & η εφαρμογή της Μαντικής εις την 
Αρχαία Ελλάδα, Χ.Κ. Μαυρούδη
Η Ιερή Γεωγραφία της Ελλάδος, Ν.Κ. Λίτσας
Εγκυκλοπαίδεια Επιστήμη και Ζωή
Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια
Εγκυκλοπαίδεια Υγεία

Μέθοδοι θεραπείας στα αρχαία Ασκληπιεία
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Η σελίδα του

Bodhidharma

Κείμενο: Γιώργος Αναστασιάδης

ΜΙΓΙΑΜΟΤΟ ΜΟΥΣΑΣΙ
ΓΚΟΡΙΝ ΣΟ, ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΩΝ

Ο Σίνμεν Μουσάσι νο κάμι Φουτζιουάρα 
νο Γκενσίν ή πιο γνωστός ως  Μιγιαμότο 

Μουσάσι γεννήθηκε το 1584 και πέθανε το 1645. 
Θεωρείται ο καλύτερος ξιφομάχος Σαμουράι 
που έζησε ποτέ. Ήταν ανίκητος σε όλες τις μο-
νομαχίες που συμμετείχε (πάνω από 60) και πο-
λέμησε σε αρκετές μάχες της εποχής εκείνης. Τα 
τελευταία τριάντα χρόνια της ζωής του τα αφιέ-
ρωσε στην αναζήτηση της αληθινής Πολεμικής 
Τέχνης. Αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης εί-
ναι το εγχειρίδιο ξιφασκίας Γκορίν Σο ή Το Βιβλίο 
των Πέντε Κύκλων. Είναι ένα βιβλίο «σταθμός» 
στην ιστορία των Πολεμικών Τεχνών και μπορεί 
να σταθεί δίπλα στο «Τάο τε Κιγκ» του Λάο Τσε 
και στο «Η Τέχνη του Πολέμου» του Σουν Τσου.

Σε αυτό το μικρό άρθρο θα γίνει μία πολύ πε-
ριληπτική αναφορά στη δομή του βιβλίου αλλά 
και μία προσπάθεια σχολιασμού λίγων απο-
σπασμάτων, για να φέρουμε τον αναγνώστη 
σε μια πρώτη επαφή με αυτόν το μεγάλο πολε-
μιστή και το βιβλίο του.

Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε πέντε κεφάλαια 
σύμφωνα με τα πέντε στοιχεία του βουδισμού 
Ζεν, τον οποίο είχε μελετήσει ο Μουσάσι τα τε-
λευταία τριάντα χρόνια του. Τα στοιχεία αυτά εί-
ναι Γη, Νερό, Φωτιά, Αέρας και Κενό. 

Γη: Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο Δρό-
μος των Πολεμικών Τεχνών, που σύμφωνα με 
τον Μουσάσι δεν είναι μόνο η ικανότητα στην 
ξιφασκία αλλά μια ικανότητα χρήσιμη για όλες 
τις όψεις της ζωής.

«Η αλήθεια είναι ωστόσο ότι ο αληθινός 
Δρόμος των Πολεμικών Τεχνών αφορά το να 

εκπαιδεύεσαι έτσι που οι ικανότητες αυτές να 
σου είναι χρήσιμες σε κάθε περίσταση και το να 
διδάσκεις τις ικανότητες αυτές έτσι που να είναι 
χρήσιμες παντού».

Ο Μιγιαμότο Μουσάσι, εκτός από Πολεμι-
στής, ήταν ζωγράφος, ποιητής, μελέτησε το θέ-
ατρο Νο και εργάστηκε σε αρκετά τεχνικά επαγ-
γέλματα.

Γι’ αυτόν ο Δρόμος των Πολεμικών Τεχνών 
είναι ο Δρόμος της Ζωής που μπορεί να βαδί-
σει ένας άνθρωπος. Είναι στάση καθημερινής 
ζωής και είναι χρήσιμος και στην παραμικρή 
λεπτομέρεια της καθημερινότητας. Δεν είναι κάτι 
τεχνητό, πηγάζει μέσα από την ζωή και εφαρμό-
ζεται μέσα στη ζωή. Η ουσία του βρίσκεται στην 
ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπου με τις 
οποίες θα καταφέρει να ζήσει μία αρμονική και 
δίκαιη ζωή

Νερό: Εδώ ο Μιγιαμότο Μουσάσι παρομοιά-
ζει την Τέχνη του σαν το νερό που τρέχει  αστα-
μάτητα, που τίποτε δεν του αντιστέκεται, γιατί 
μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με το εμπό-
διο και βρίσκει αμέτρητους τρόπους να νικήσει.

«Στο Δρόμο των Πολεμικών Τεχνών δεν πρέ-
πει το πλαίσιο στο οποίο κινείται ο νους σας να 
είναι διαφορετικό από το πλαίσιο στο οποίο κι-
νείται στην καθημερινή ζωή».

Η Τεχνική, η τακτική, η στρατηγική και η δύ-
ναμη που αναπτύσσεται στο Δρόμο των Πολε-
μικών Τεχνών είναι εργαλεία, τρόποι, μέσα που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο απο-
τελεσματικό τρόπο και στις ανθρώπινες σχέσεις. 
Ο νους του πολεμιστή είναι ένα εργαλείο με το 
οποίο μπορεί παράλληλα να χτίσει έναν καλύ-
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τερο κόσμο, σε αντίθεση με την αδικία, το ψέμα, 
το φόβο, που  εμποδίζουν τον άνθρωπο να γίνει 
αληθινός Άνθρωπος του Do(του Δρόμου). 

«Σφυρηλατήστε τον εαυτό σας με χίλιες ημέ-
ρες εξάσκησης και τελειοποιήστε τον με άλλες 
δέκα χιλιάδες ημέρες εξάσκησης».

Για να έρθει αυτή η τελειοποίηση χρειάζεται 
πολλή προσπάθεια, πολλή εξάσκηση, χρειάζε-
ται καθημερινή δράση. Ένα σπαθί δεν μπορεί 
να σφυρηλατηθεί με λίγες σφυριές, χρειάζονται 
χιλιάδες χτυπήματα με σωστή τεχνική, πολλή 
γνώση και αρκετό μεράκι. Το ίδιο χρειάζεται και 
ο Άνθρωπος που θέλει να βαδίσει το δρόμο του 
Πολεμιστή. Το σφυρηλάτημα του ανθρώπου 
είναι πολύ πιο δύσκολο από το σφυρηλάτημα 
ενός σπαθιού.  

Φωτιά: Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία διεξο-
δική περιγραφή των λεπτομερειών της μάχης. 
Μία μάχη που η ουσία της είναι ίδια τόσο μεταξύ 
δύο αντιπάλων όσο και μεταξύ δύο στρατών. Η 
Νίκη.

«Η βάση του δικού μου Δρόμου για τις Πολε-
μικές Τέχνες είναι το να γνωρίζεις το Δρόμο της 
νίκης με βεβαιότητα όταν μάχεσαι για την ζωή 
σου μόνος απέναντι σε πέντε ή σε δέκα αντιπά-
λους».

Για να γνωρίσει τον Δρόμο της νίκης με βε-
βαιότητα, ο Πολεμιστής χρειάζεται γνώση, θεω-
ρητική και πρακτική, πρέπει να ξεπεράσει εμπό-
δια μαθαίνοντας από τα λάθη του.

Ο Δρόμος της νίκης προϋποθέτει σιγουριά 
και βεβαιότητα για κάθε κίνηση, αυτοπεποίθηση 
και εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Και ό,τι θετικό 
βγει από αυτή την προσπάθεια, να δοθεί για το 
καλό όλων των υπολοίπων. Κάτι που έκανε και ο 
ίδιος ο Μουσάσι δίνοντάς μας αυτό το βιβλίο.

Αέρας: Εδώ αναφέρονται τα διαφορετι-
κά στυλ που υπήρχαν την εποχή εκείνη και τα 
οποία, για τον Μουσάσι, δεν οδηγούν στον 
αληθινό Δρόμο

«Στο στιλ μου, δεν υπάρχει στο ξίφος ούτε 
είσοδος, ούτε βάθος, ούτε απόλυτη στάση. 
Υπάρχει μόνο το να κατανοήσει κανείς στο νου 
και την καρδιά του τις αρετές του στιλ. Αυτή είναι 
η ουσία των πολεμικών τεχνών».

Η ουσία των Πολεμικών Τεχνών του Μουσά-
σι είναι να καλλιεργήσει τις αρετές του στιλ. Και 
αν συμπεραίνουμε ότι το στυλ του Μουσάσι εί-

ναι η ίδια η ζωή του ανθρώπου, τότε αυτό που 
μας προτρέπει το βιβλίο των πέντε κύκλων δεν 
είναι διαφορετικό από αυτό που πρότειναν ο 
Κομφούκιος, ο Βούδας, ο Λάο Τσε, αλλά και ο 
Σωκράτης, ο Πλάτωνας και τόσοι άλλοι σοφοί. 
Η καλλιέργεια των ανθρώπινων αξιών, των αρε-
τών.

Κενότητα: Η Κενότητα είναι ένα τέλος, μία 
κατάκτηση. Περιλαμβάνει όλα τα προηγούμενα 
γι’ αυτό δεν ζητά τίποτε. Είναι η κατάσταση του 
Αληθινού Πολεμιστή που είναι ανίκητος γιατί έχει 
φτάσει στην ανυπαρξία.

«Η Κενότητα είναι, φυσικά, ανυπαρξία. Γνω-
ρίζοντας αυτό που υπάρχει, γνωρίζεις και αυτό 
που δεν υπάρχει. Αυτό ακριβώς είναι η Κενότη-
τα».

Η γνώση αυτού που δεν φαίνεται με γυμνά 
μάτια, αυτού που δεν το αντιλαμβάνονται οι αι-
σθήσεις είναι ό,τι πιο υψηλό μπορεί να γνωρίσει 
ο άνθρωπος. Ο τελειότερος Πολεμιστής είναι 
τέτοιος γιατί έχει πάψει πλέον να πολεμά, αφού 
δεν έχει κάτι να νικήσει, γιατί τα έχει νικήσει όλα. 
Έτσι παραμένει ήρεμος και ατάραχος, γιατί είναι 
νικητής της ύπαρξης και ενωμένος με το Κενό.

Ο Μιγιαμότο Μουσάσι, ο σαμουράι με τα 
δύο ξίφη, ο ανίκητος σε όλες τις μονομαχίες, ο 
Πολεμιστής με πνεύμα νίκης μάς κληροδότησε 
ένα απόσταγμα σοφίας που ήταν αποτέλεσμα 
του Δρόμου των Πολεμικών Τεχνών που βάδισε 
ο ίδιος. Ένα βιβλίο που δεν είναι μόνο ένα εγχει-
ρίδιο ξιφασκίας αλλά κι ένα εγχειρίδιο γνώσης 
του Do. Όποιος το κατανοήσει θα οδηγηθεί στο 
να βαδίσει τον αληθινό Δρόμο, το δικό του Δρό-
μο. Το Δρόμο της Νίκης. 
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• 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

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ RUPERT SHELDRAKE 

«Τι είναι ο μορφικός συντονισμός;» «Πώς 
επηρεάζει την τηλεπάθεια;» «Έχει πράγματι το 
γονίδιο τη δύναμη πρόβλεψης που ισχυρίζεται 
η σημερινή επιστήμη ή μήπως πρέπει να στρα-
φούμε σε άλλα πεδία έρευνας;»

Τις απαντήσεις τις δίνει ο σύγχρονος  Βρετα-
νός καινοτόμος βιολόγος Rupert Sheldrake, ο 
οποίος αν και χαρακτηρισμένος ως αιρετικός 
και σχετικά απομονωμένος από την Ακαδημαϊ-
κή κοινότητα, συνεχίζει το έργο του ως ερευνη-
τής στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, προκειμέ-
νου να αποδείξει την άρρηκτη σχέση θεολογίας 
και επιστήμης.

ΚΑΡΜΑ

Το κάρμα είναι ο παγκόσμιος νόμος της 
δράσης και της αντίδρασης, της αιτίας και του 
αποτελέσματος. Aιχμαλωτίζει τον άνθρωπο 
στον τροχό του, τη Σαμσάρα, και τον αναγκάζει 
σε συνεχείς και ατέρμονες ενσαρκώσεις. Πώς 
μπορεί λοιπόν κανείς να απελευθερωθεί από τα 
δεσμά του κάρμα που έχει δημιουργήσει η ίδια 
η ανθρώπινη ελευθερία; Μήπως τελικά αυτή η 
ελευθερία μπορεί να μας οδηγήσει στη λύτρω-
ση;

ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΚΑΚΟ

Ένας από τους μεγαλύτερους δυισμούς που 
εμφανίζονται στο δρόμο της ζωής είναι το καλό 
και το κακό. Ανάλογα με την αντίληψή μας για 
τη ζωή, απορρέει και η αξιολόγησή μας για το 
ένα άκρο ή το άλλο. Ισχύει όμως το ίδιο στον κό-
σμο του πνεύματος που βρίσκεται πέρα από το 
παιχνίδι του λευκού και του μαύρου, πέρα από 
τους δεσμούς και την πολλαπλότητα αλλά στην 
απόλυτη ενότητα;
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Πρόκειται για ένα από τα σημαντικό-

τερα βιβλία του εσωτερισμού, που περιέχει 

θεμελιώδεις διδασκαλίες του Ερμητισμού. 

Οι διδασκαλίες αυτές αποδίδονται στο μυ-

θικό Ερμή Τρισμέγιστο, τον πανάρχαιο μύ-

στη και Δάσκαλο της αρχαίας Αιγύπτου. 

Διασώθηκαν μέσα από τους αιώνες και 

σχολιάστηκαν από διάφορους σοφούς 

και φιλοσόφους. Όλα τα έργα τέτοιου χα-

ρακτήρα αποτελούν το λεγόμενο Corpus 

Hermeticum, δηλαδή Ερμητικό Σώμα. Σ’ 

αυτήν την κατηγορία ανήκει και το Κυμβά-

λειον, το οποίο είδε το φως στη Δύση τον 

19ο αιώνα, από την προσπάθεια μερικών 

εσωτεριστών ερευνητών της Θείας 

Σοφίας. 

Mέσα στο βιβλίο εκτός των άλλων αναπτύσσονται οι επτά ερμητικές αρχές. Πάνω σ’ αυτές βασίζεται ολόκληρη η 

ερμητική φιλοσοφία:

• Η αρχή της νοητικότητας • Η αρχή της αντιστοιχίας • 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 αποτελούν μια σημα-

ντική 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 

νέα βελτιωμένη
έκδοση
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