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   Åêäüôç   Åêäüôç

Âõ èé óìÝ íïé óôï óôñü âé ëï ôçò êá èç ìå ñé íÞò ìáò æù Þò, ìå ôïõò ü ëï êáé ðéï á ðáé ôç ôé êïýò êáé å ðé ôá ÷õ íü ìå íïõò 
   Åêäüôç

õ èé óìÝ íïé óôï óôñü âé ëï ôçò êá èç ìå ñé íÞò ìáò æù Þò, ìå ôïõò ü ëï êáé ðéï á ðáé ôç ôé êïýò êáé å ðé ôá ÷õ íü ìå íïõò 
   Åêäüôç

 ñõè ìïýò ôçò, ðï ëý óõ ÷íÜ îå ÷íÜ ìå äõ óôõ ÷þò, êÜ ðïéåò á äéáì öé óâÞ ôç ôåò âå âáéü ôç ôåò Þ êÜ íïõ ìå óáí áõ ôÝò 
íá Þ ôáí ôü óï ó÷å ôé êÝò ü óï ïé á ðëÝò êá ôá óôÜ óåéò ôçò æù Þò ðïõ á íôé ìå ôù ðß æïõ ìå êá èç ìå ñé íÜ. 

º óùò, á ðü ü ëåò ôéò âå âáéü ôç ôåò ç ðéï ôå ñÜ óôéá êáé á íáì öß âï ëç åß íáé áõ ôÞ ü ôé êÜ ðï ôå èá ðå èÜ íïõ ìå. Ôï 
   åé óé ôÞ ñéï ìáò ãéá ôç æù Þ åß íáé á ëÝ-ñå ôïýñ. Ìå ôï ðïõ öôÜ íïõ ìå óôïí êü óìï ìå ôçí ãÝí íá, ç ìü íç óé-

ãïõ ñéÜ ðïõ Ý ÷ïõ ìå åß íáé Ý íá á íá ðü öåõ êôï ñá íôå âïý ìå ôï èÜ íá ôï. 

Ïìå ãÜ ëïò Éí äüò Öé ëü óï öïò Óé íôÜñ ôá Ãêù ôÜ ìá «Âïý äáò» Ý ëå ãå, ðñéí äõü ìé óé ÷é ëéÜ äåò ÷ñü íéá, ü ôé ôï âÞ ìá 
  ôïõ êÜ èå íå ï ãÝí íç ôïõ âñÝ öïõò åß íáé óß ãïõ ñá, áñ ãÜ Þ ãñÞ ãï ñá, Ý íá âÞ ìá ðñïò ôïí ôÜ öï ôïõ.  Áë ëÜ 

êáé ï å îß óïõ ìå ãÜ ëïò ̧ ë ëç íáò Öé ëü óï öïò ÐëÜ ôù íáò Ý ëå ãå, á íá öå ñü ìå íïò óá öþò óôçí é äÝ á ôçò ìå ôåí óÜñ-
êù óçò, ü ôé, ü ðùò ïé ðå èá ìÝ íïé ðñï Ýñ ÷ï íôáé á ðü ôïõò æù íôá íïýò, Ý ôóé êáé ïé æù íôá íïß ðñï Ýñ ÷ï íôáé á ðü 
ôïõò ðå èá ìÝ íïõò.  

Åß íáé åê ðëç êôé êÞ ç é êá íü ôç ôá ôùí áí èñþ ðùí íá ãõ ñß æïõí ôçí ðëÜ ôç ôü óï åý êï ëá óå ìéá ôü óï ìå ãÜ ëç 
  á ëÞ èåéá. Åê ðëç êôé êÞ ç é êá íü ôç ôá ëç óìï íéÜò êáé å ðé ðï ëáéü ôç ôáò ìðñï óôÜ óå êÜ ôé ôü óï óï âá ñü. ¸ ôóé 

ï èÜ íá ôïò ðÜ íôá ìáò ðéÜ íåé á ðñï å ôïß ìá óôïõò, óá íá Þ ôáí Ý íáò ý ðïõ ëïò å ÷èñüò ðïõ ðá ñá ìï íåý åé ãéá íá 
ìáò å ðé ôå èåß óôçí ðéï á ðñïó äü êç ôç ãù íß á ôçò æù Þò. Êáé äåí èÝ ëïõ ìå íá äå ÷ôïý ìå ìå êá íÝ íá ôñü ðï ôï á íá-
ðü öåõ êôï ôÞò, êá ôÜ ôá Üë ëá, öõ óéï ëï ãé êü ôá ôçò å ðÝì âá óÞò ôïõ.

Õ ðÜñ ÷åé óôïí Üí èñù ðï ìéá ðï ëý ï äõ íç ñÞ á íôß öá óç. ÊÜ ôé ðïõ ôïí îå ÷ù ñß æåé óç ìá äéá êÜ á ðü ü ëá ôá æþ á. Á ðü 
 ôç ìéá åß íáé ç Ý íôï íç å ðé èõ ìß á íá êñá ôéÝ ôáé óôï ñåý ìá ôçò æù Þò, óáí íá Þ èå ëå íá åß íáé á èÜ íá ôïò, êáé 

á ðü ôçí Üë ëç ç óé ãïõ ñéÜ ü ôé ï èÜ íá ôïò åß íáé á íá ðü öåõ êôïò. Ìå ìü íç åë ðß äá ôç ìíÞ ìç, åß ôå ôç äé êÞ ôïõ, óå 
ìå ôá ãå íÝ óôå ñç æù Þ, åß ôå å êåß íùí ðïõ ôïí óõ íÜ íôç óáí Þ óõ íÜ íôç óáí ôá Ýñ ãá ôïõ.

Æù Þ êáé èÜ íá ôïò åß íáé ü ìùò, óôçí ðñáã ìá ôé êü ôç ôá, ïé äý ï ðëåõ ñÝò ôïõ ß äéïõ íï ìß óìá ôïò.  Ïé öé ëü óï öïé êáé 
  ïé Ü ãéïé Üí èñù ðïé ü ëùí ôùí å ðï ÷þí ôï äéá âå âáß ù óáí, êáé ìÜ ëé óôá ìáò êëç ñï äü ôç óáí ìéá ðëïý óéá 

êëç ñï íï ìéÜ äé äá óêá ëéþí êáé óõì âïõ ëþí ãéá ôï ðþò íá âá óôÞ îïõ ìå êáé íá å íáñ ìï íß óïõ ìå ôï âÜ ñïò áõ ôÞò 
ôçò öáé íï ìå íé êÞò á íôß öá óçò. 

Ìáò Ý ìá èáí ðþò íá æÞ óïõ ìå ðëÞ ñùò êáé åõ ôõ ÷é óìÝ íá ôç æù Þ ìáò ÷ù ñßò íá ìáò âá ñáß íåé ïý ôå íá ìáò 
  ðá ñá ëý åéç óõ íôñï öéÜ ôïõ å ðåñ ÷ü ìå íïõ èá íÜ ôïõ êáé ìáò Ý ìá èáí ðþò íá á íôé ìå ôù ðß óïõ ìå ôï èÜ íá ôï ìå ôç 
âÝ âáé ç åë ðß äá ü ôé ç æù Þ èá óõ íå ÷ß æå ôáé, ôü óï óå Üë ëá ðéï ëå ðôÜ êáé Ü õ ëá å ðß ðå äá ü óï êáé óå áõ ôÞí ôç Ãç. 
Ìáò Ý ìá èáí ü ôé ï ôå ëé êüò íé êç ôÞò äåí åß íáé ï èÜ íá ôïò áë ëÜ ç óõ íå ÷ü ìå íç Æù Þ… ìå êå öá ëáß á.

Ðñï ôé ìÜ ìå ü ìùò íá êÜ íïõ ìå ðÝ ñá áõ ôÝò ôéò ðá íÜñ ÷áéåò óõì âïõ ëÝò êáé íá á ãíï Þ óïõ ìå ôï Ìå ãÜ ëï Áß íéã ìá, 
 íï ìß æï íôáò ü ôé «áõ ôü å ìÝ íá äåí èá ìïõ óõì âåß», ü ôé äåí èá ÷Ü óïõ ìå ðï ôÝ Ý íá á ãá ðç ìÝ íï ðñü óù ðï, 

ïý ôå ôïí å áõ ôü ìáò, ìÜë ëïí ðéï á ãá ðç ìÝ íï á ðü ü ëá. ¼ ôáí ü ìùò Ýñ èåé áõ ôÞ ç þ ñá, ðïõ óß ãïõ ñá èá Ýñ èåé, 
ðñÝ ðåé íá åß ìá óôå ðñï å ôïé ìá óìÝ íïé, ðñÝ ðåé íá Ý ÷ïõ ìå ìÜ èåé ôçí ÔÝ ÷íç íá îÝ ñïõ ìå ðþò íá ðå èÜ íïõ ìå. º óùò 
íï ìß æïõ ìå ü ôé îÝ ñïõ ìå ôçí ÔÝ ÷íç ðþò íá Æïý ìå –ðï ëý áì öß âï ëï áõ ôü, ãéá ôß æù Þ ÷ù ñßò ðíåõ ìá ôé êÞ ðïéü ôç ôá 
êáé åõ ôõ ÷ß á äåí åß íáé æù Þ ãéá ôïí ¢í èñù ðï-  áë ëÜ óß ãïõ ñá äåí îÝ ñïõ ìå ôçí ÔÝ ÷íç ðþò íá ðå èÜ íïõ ìå, ðïõ 
åß íáé ç Üë ëç ðëåõ ñÜ ôïõ íï ìß óìá ôïò… êáé äåí õ ðÜñ ÷åé íü ìé óìá ÷ù ñßò ôéò äý ï ôïõ ðëåõ ñÝò.    åß íáé ç Üë ëç ðëåõ ñÜ ôïõ íï ìß óìá ôïò… êáé äåí õ ðÜñ ÷åé íü ìé óìá ÷ù ñßò ôéò äý ï ôïõ ðëåõ ñÝò.    

Ô ï íá åß ìá óôå óõ íåé äç ôïß ãéá ôçí âå âáéü ôç ôá ôïõ èá íÜ ôïõ, ôïõ ðü íïõ êáé ôçò äõ óôõ ÷ß áò ìáò äõ íá ìþ íåé êáé ï íá åß ìá óôå óõ íåé äç ôïß ãéá ôçí âå âáéü ôç ôá ôïõ èá íÜ ôïõ, ôïõ ðü íïõ êáé ôçò äõ óôõ ÷ß áò ìáò äõ íá ìþ íåé êáé 
 ìáò êÜ íåé ðéï õ ðåý èõ íïõò. Ìáò äß íåé ôç äõ íá ôü ôç ôá íá åß ìá óôå á íïé êôïß óôç á íôß öá óç ôçò Æù Þò êáé  ìáò êÜ íåé ðéï õ ðåý èõ íïõò. Ìáò äß íåé ôç äõ íá ôü ôç ôá íá åß ìá óôå á íïé êôïß óôç á íôß öá óç ôçò Æù Þò êáé 

óôçí ðñü êëç óç ôïõ èá íÜ ôïõ. Ðéï äå êôé êïß óôéò äé äá óêá ëß åò ôùí áñ ÷áß ùí óï öþí êáé ðéï áí äñåß ïé ãéá íá óôçí ðñü êëç óç ôïõ èá íÜ ôïõ. Ðéï äå êôé êïß óôéò äé äá óêá ëß åò ôùí áñ ÷áß ùí óï öþí êáé ðéï áí äñåß ïé ãéá íá 
á íôé ìå ôù ðß óïõ ìå ôï Áß íéã ìá, ôï Ìõ óôÞ ñéï, ÷ù ñßò äåé ëß åò êáé ôá ðåé íþ íåéò. Ìáò êÜ íåé öé ëï óü öïõò.

Êáé ï á ëç èé íüò Öé ëü óï öïò îÝ ñåé íá ìå ôáë ëÜó óåé ôéò âå âáéü ôç ôåò, ü ðùò ïé áñ ÷áß ïé Áë ÷ç ìé óôÝò ôï ìï ëý âé óå áé ï á ëç èé íüò Öé ëü óï öïò îÝ ñåé íá ìå ôáë ëÜó óåé ôéò âå âáéü ôç ôåò, ü ðùò ïé áñ ÷áß ïé Áë ÷ç ìé óôÝò ôï ìï ëý âé óå Êáé ï á ëç èé íüò Öé ëü óï öïò îÝ ñåé íá ìå ôáë ëÜó óåé ôéò âå âáéü ôç ôåò, ü ðùò ïé áñ ÷áß ïé Áë ÷ç ìé óôÝò ôï ìï ëý âé óå Ê   ÷ñõ óü. Íá ìå ôáë ëÜó óåé äçë. ôçí âå âáéü ôç ôá ôïõ èá íÜ ôïõ óå âå âáéü ôç ôá ôçò Æù Þò, ãéá ôß îÝ ñåé ôçí    ÷ñõ óü. Íá ìå ôáë ëÜó óåé äçë. ôçí âå âáéü ôç ôá ôïõ èá íÜ ôïõ óå âå âáéü ôç ôá ôçò Æù Þò, ãéá ôß îÝ ñåé ôçí Ê   ÷ñõ óü. Íá ìå ôáë ëÜó óåé äçë. ôçí âå âáéü ôç ôá ôïõ èá íÜ ôïõ óå âå âáéü ôç ôá ôçò Æù Þò, ãéá ôß îÝ ñåé ôçí Ê
ÔÝ ÷íç ôïý íá Æåé êáé îÝ ñåé ôçí ÔÝ ÷íç ôïý íá ðå èÜ íåé… ãéá íá ÆÞ óåé. 

Ç Äéåý èõí óçÇ Äéåý èõí óç
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ÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁ

ØÅÕÔÏ

Delia Steinberg Guzman, 
Ðñüåäñïò ôïõ Äéåèíïýò Ïñãáíéóìïý ÍÝá Áêñüðïëç,
Óôáõñüò ôùí Ðáñéóßùí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôçò 
Óïñâüíçò  

Åóùôåñéóìüò

   «Åóùôåñéóìüò» åßíáé Ýíáò ÷áñáêôçñéóìüò ðïõ áöïñÜ ìéá 
áñ÷áéüôáôç êáé ãíùóôÞ ìÝèïäï ãíþóçò ç ïðïßá åéó÷ùñåß óôïõò 
ðéï áðüêñõöïõò êáé ìõóôçñéþäåéò íüìïõò ôçò Öýóçò. ¼ìùò ï 
÷ñüíïò êáé ïé ðåñéóôÜóåéò Ý÷ïõí áóêÞóåé ôçí åðéññïÞ ôïõò óôïí 
åóùôåñéóìü, ìå áðïôÝëåóìá íá ìçí áíôáðïêñßíåôáé ðÜíôá óôç 
óïâáñüôçôá ôùí áõèåíôéêþí ðáñáäïóéáêþí ñéæþí ôïõ. 
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ÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁ

777

Μέ σα στους δυο τε λευ ταί ους αιώ νες 
οι φι λο σο φι κές και αν θρω πο λο γι κές 
 µε λέ τες έ χουν συν δέ σει τον ε σω τε ρι σµό µε 

µια προ λο γι κή σκέ ψη της αν θρω πό τη τας κι έ χουν 
α πο δώ σει ό λη τη δύ να µη της ε πι στη µο νι κής λο γι κής 
στο µο ντέρ νο άν θρω πο. Το ε ξε λιγ µέ νο και το σύγ-
χρο νο εί ναι ο καρ πός της δε ξιο τε χνί ας ό σον α φο ρά 
το νο η τι κό χει ρι σµό. Οι νέ ες φόρ µου λες α παι τούν τη 
συ στη µα τι κή ε πα λή θευ ση κά θε πει ρά µα τος σε ο ποιο-
δή πο τε πε δί ο και υ περ τι µούν την ί δια την ε µπει ρί α 
πά νω α πό ο ποιον δή πο τε τρό πο µε τα βί βα σης. Αυ τές 
οι υ πο θέ σεις εί ναι που χώ ρι σαν  την ε πι στή µη α πό 
τον ε σω τε ρι σµό, αλ λά ο δια χω ρι σµός δεν εί ναι τό σο 
µε γά λος ό σο πα ρου σιά ζε ται.

Ο ε σω τε ρι σµός ε πί σης βα σί ζε ται σε νο η τι κή 
ερ γα σί α αλ λά δεν τη θε ω ρεί α πο κλει στι κή για να 
πε τύ χει την α λη θι νή γνώ ση. Ο ορ θο λο γι σµός εί ναι 
α κό µη έ να ερ γα λεί ο αλ λά ό χι το µο να δι κό. Ε πι πλέ ον 
χρη σι µο ποιεί ται η διαί σθη ση, που εί ναι έ νας τρό πος 
πιο γρή γο ρος και δια πε ρα στι κός, ό ταν µά θει κα νείς 
ν’ α φή νε ται σ’ αυ τόν. 

Ε πί σης ο ε σω τε ρι σµός χρη σι µο ποιεί τις α πο δεί-
ξεις. Εί ναι α δύ να το να ε πι βε βαιώ νεις κά ποια γνώ ση 
αν δεν εί ναι ε ξα κρι βω µέ νο ό τι η εν λό γω γνώ ση 
µπο ρεί να χρη σι µο ποι η θεί σω στά και µε ευ χέ ρεια 
σε ό λες τις πε ρι πτώ σεις. Η προ σπά θεια, η έ ρευ να, η 
ε πα νά λη ψη και η  ά σκη ση ό χι µό νο δεν λεί πουν αλ λά 
πλε ο νά ζουν στον α λη θι νό 
ε σω τε ρι σµό. Το ερ γα στή-
ριο εί ναι συ νή θως, ο ί διος 
ο άν θρω πος ή ο λό κλη ρο 
το σύ µπαν. 

Ε ξάλ λου, εί ναι α ξιο ση-
µεί ω τη η δια φο ρά στην 
α ξί α της µε τά δο σης των 
γνώ σε ων. Ο ε σω τε ρι σµός 
θε µε λιώ νε ται στην α λυ σί-
δα που φτιά χνε ται α πό δα-
σκά λους και µα θη τές και 
η ε µπει ρί α του κα θε νός 
φτά νει ν’ α πο τε λεί µέ ρος 
της ε µπει ρί ας του άλ λου, 
ε φό σον και ο µα θη τής 
ε ξε λίσ σε ται ι κα νο ποι η τι κά 
για να την α φο µοιώ σει. 
Δεν χρειά ζε ται να ζή σου-
µε τα πά ντα. Ό πως έ λε γε 
ο Πλά των, δεν χρειά ζε ται 
να µε τα τρα πείς σε κλέ-
φτη για να κα τα λά βεις ό τι 
η κλε ψιά εί ναι πα ρά πτω-
µα. Α φο µοιώ νο ντας τα 
βιώ µα τα του δα σκά λου 

σαν δι κά σου βιώ µα τα, ε φό σον εί ναι δο κι µα σµέ να 
και α πο δε δειγ µέ να, ε πι τρέ πει να εκ µε ταλ λεύ ε ται κα-
νείς πο λύ πε ρισ σό τε ρο χρό νο και να κά νει τη ζω ή 
πιο µε γά λη και ω φέ λι µη. 

Μια πα ρά δο ση που δια τη ρεί ται
Η α πο κο ρύ φω ση της λε γό µε νης ε πι στη µο νι κής 

σκέ ψης δεν σή µαι νε την ε ξα φά νι ση του ε σω τε ρι-
σµού ού τε την υ πο βάθ µι ση της διαί σθη σης. Η Ι στο-
ρί α εί ναι πα ρά δο ξη στα δύ σβα τα µο νο πά τια που 
δια τρέ χει και, πα ρό λο που σε κά ποιες πε ρι πτώ σεις 
ο ε σω τε ρι σµός εί χε α πο κτή σει ευ ρεί α α πή χη ση α νά-
µε σα στους λα ούς, σε άλ λες έ πρε πε να πα ρα µεί νει 
κρυ φός ε ξαι τί ας της έλ λει ψης κα τα νό η σης και των 
διώ ξε ων α πό φα να τι κούς, που δεν έ λει ψαν.

Ο χρό νος και οι πε ρι στά σεις έ χουν α σκή σει την 
ε πί δρα σή τους στον ε σω τε ρι σµό και έ χουν κά νει 
να µην α ντα πο κρί νε ται πά ντα στη σο βα ρό τη τα των 
πραγ µα τι κών πα ρα δο σια κών ρι ζών του. Ό ταν φθεί-
ρο νται τα πνευ µα τι κά κρι τή ρια α ντί λη ψης της ζω ής, 
ό ταν οι δυ σκο λί ες για την ε πι βί ω ση κά νουν τους 
αν θρώ πους να ε κτι µούν υ περ βο λι κά την ά νε τη ζω ή 
και να α δια φο ρούν για βα θιά ζη τή µα τα, ε πέρ χε ται 
έ νας ε σω τε ρι σµός εύ κο λος και α πλο ϊ κός, µια σκλη ρή 
α πο µί µη ση αυ τού που εί ναι η ιε ρή ε πι στή µη. Τό τε 
πα ρου σιά ζο νται µά για, προ κα τα λή ψεις και φό βοι 
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α πέ να ντι στο ά γνω στο, κα θώς  και ξόρ κια για ν’ 
α ντι µε τω πι στούν αυ τοί οι φό βοι. Η προ κα τά λη ψη 
α ντι τί θε ται στην πα ρά δο ση και τα ξόρ κια και τα φυ-
λα χτά υ πο σκε λί ζουν τη σο φί α.

Ο 20ο ς  αιώνας
Υ πήρ ξε έ νας αιώ νας πο λύ πε ρί ερ γος. Ξε κί νη σε µε 

ε πα να στά σεις ό λων των ει δών, α νε µί ζο ντας ση µαί ες 
ε λευ θε ρί ας, αλ λά χω ρίς να µπο ρέ σει να α παλ λα γεί 
α πό τον τρό µο των πο λέ µων και του θα νά του, των 
γε νο κτο νιών, των πα ρά λο γων α να µε τρή σε ων και 
των α σα φών και δύ σκα µπτων θέ σε ων, ε ντε λώς α ντί-
θε των µε τις θε ω ρί ες που υ πο στή ρι ζαν.

Οι προ φα νείς  κοι νω νι κές α νι σό τη τες 
και οι α κό µη πιο προ φα νείς α δι κί ες που 
προ κα λού σαν αυ τές τις α νι σό τη τες έ δω σαν 
προ σο χή στους υ λι στι κούς τρό πους της ζω-
ής, στην α πό κτη ση της ευ η µε ρί ας µε κά θε 
τί µη µα, στον ε ξευ τε λι σµό της ερ γα σί ας  και 
στην ε ξύ ψω ση της ά νε σης που η τε χνο λο-
γί α και η ε πι στή µη θα µας πρό σφε ραν ό σο 
α να πτύσ σο νταν. 

Έ τσι κα τέ λη ξε  η µη χα νή να γί νει πιο 
σπου δαί α α πό τον άν θρω πο και ο άν θρω πος 
να µην εί ναι πια σκλά βος άλ λων αν θρώ πων 
αλ λά σκλά βος των µη χα νών, που υ πο τί θε-
ται ό τι ό φει λαν να τον βο η θή σουν να ζει 
κα λύ τε ρα. Αλ λά µα ζί µε τη λα τρεί α στην 
ύ λη α να πτύ χθη καν ύ που λα άλ λες λα τρεί ες, 

φαι νο µε νι κά λο γι κές. Α πό τα µέ σα του αιώ να ε πι-
στρέ ψα µε στην α γά πη για τις προ φη τεί ες. Πολ λοί, 
εί τε το πα ρα δέ χο νταν εί τε ό χι, διά βα ζαν ω ρο σκό πια 
και προ βλέ ψεις, κα τέ φευ γαν σε µα γι κά βό τα να και 
ε ξει δι κευ µέ νους µά γους, κο µπο γιαν νί τες γνω στούς 
ή ά γνω στους και σε ε νο ρα τι κούς που µας ξε κα θά ρι-
ζαν τον σκο τει νό ο ρί ζο ντα ε νός µέλ λο ντος θο λού 
και αρ κε τά α κα θό ρι στου.

Θαυ µα τουρ γές ει κό νες και α να πα ρα στά σεις της 
Πα να γί ας εµ φα νί ζο νταν πα ντού, δεί χνο ντας στους 
αν θρώ πους ό τι δεν προ χω ρού σαν στο σω στό µο-
νο πά τι. Ιε ρείς απ’ ό λες τις θρη σκεί ες κή ρυτ ταν το 
τέ λος του κό σµου, κά νο ντας να στρέ ψου µε τα µά τια 

τρο µαγ µέ νοι προς το 2000, ό πως εί χε 
ή δη συµ βεί χί λια χρό νια πριν.

Και α κο λού θη σαν  νέ οι ιε ρείς νέ ων 
δογ µά των και αι ρέ σε ων ή η θι κο λό γοι, 
που «κά λυ πταν» ό πως να ΄ναι την 
α που σί α του ε σω τε ρι σµού, γέ µι ζαν το 
κε νό του πνεύ µα τος, την α που σί α του 
Θε ού. 

Έ φτα σε ο αιώ νας στο τέ λος του, µε 
µά γους και συµ βού λους που συµ βου-
λεύ ουν η γέ τες µε µε γά λο πα γκό σµιο 
κύ ρος, µε α στρο λό γους που κά θε χρό νο 
προ βάλ λουν τις προ φη τεί ες τους λί γο πο-
λύ ως ε πι τυ χη µέ νες, λί γο-πο λύ δι φο ρού-
µε νες για να τα έ χουν κα λά µε ό λους. Η 
α στρο λο γί α κερ δί ζει έ δα φος µε γι γά ντια 
βή µα τα, ό µως µα κριά α πό την ε πι στή-
µη που τη γέν νη σε. Σή µε ρα εν δια φέ ρει 
σαν µια φόρ µου λα για να κα τα κτή σει 
κα νείς τις πρώ τες θέ σεις, πε ρισ σό τε ρο 
κοι νω νι κό κύ ρος κι ε πι τυ χί ες. ή αλ λιώς, 
σε µι κρό τε ρη κλί µα κα, για να κερ δί σει 
κα νείς την α γά πη του συ ντρό φου του 
ή τη λο τα ρί α την ε πό µε νη βδο µά δα. 
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Α φθο νούν οι ε ξορ κι σµοί που εί χαν να φα νούν α πό 
τον πε ρα σµέ νο Με σαί ω να. Η οι κο νο µι κή δύ να µη 
κα τέ φυ γε στην ε σω τε ρι κή δύ να µη. Πέ ρα α πό τον 
θα µπό και δυ σοί ω νο ψευ το-ε σω τε ρι σµό που κέρ δι σε 
θέ ση στις τε λευ ταί ες δε κα ε τί ες, φαί νε ται να συ νε χί-
ζουν να υ πάρ χουν οι κρύ οι υ λι στές που ζουν µό νο 
για να αυ ξά νουν την οι κο νο µι κή και κοι νω νι κή τους 
δύ να µη. Ό µως και η οι κο νο µί α τυ λί γε ται α πό αυ τήν 
την πνο ή τρέ λας...ή α κό µη πε ρισ σό τε ρο α πό αυ τήν 
την πα ρά ξε νη προ κα τα βο λή ε νός νέ ου ε σω τε ρι σµού, 
που θ’ α νοί ξει  πέ ρα σµα στα ε πό µε να χρό νια.

Δεν µας τρο µά ζει ού τε προ κα λεί έκ πλη ξη πλέ ον 
ό ταν δια βά ζου µε ό τι ο πο λύ πλο κος κό σµος της οι κο-
νο µί ας έ χει τους δι κούς του µά γους ή γκου ρού, ό τι 
το χρη µα τι στή ριο α ξιών και οι αυ ξή σεις και µειώ σεις 
των διε θνών α γο ρών ε πί σης ε ξαρ τώ νται α πό τις 
προ βλέ ψεις που κά ποιοι ει δι κοί «πε τά νε» α νά µε σα 
στους πι στούς και ο πα δούς τους.

Για τί υ πάρ χουν γκου ρού; Για τί να κα τα φύ γει κα-

νείς σ’ αυ τόν τον σαν σκρι τι κό ό ρο που έ χει φα νε ρά 
µια γεύ ση α να το λής; Γκου ρού ση µαί νει δά σκα λος 
και η λέ ξη που χρη σι µο ποιεί ται ί σως να ση µαί νει 
ό τι τα αν θρώ πι να ό ντα ε ξα κο λου θούν να ψά χνουν 
δα σκά λους, κι ας δρουν σ’ έ να πε δί ο ύ παρ ξης πιο 
πρα κτι κό και υ λι στι κό. 

Τι βλέ που µε; Μια προ λη πτι κή ο πι σθο χώ ρη ση 
που α να φέ ρε ται σε αµ φί βο λες προ φη τεί ες ή σε µια 
προ χω ρη µέ νη λο γι κή; Εί ναι φα νε ρό ό τι οι πρα κτι κοί 
άν θρω ποι, οι άν θρω ποι της ε πι στή µης, οι ε ρα στές 
της τε χνο λο γι κής α νά πτυ ξης, κλί νουν προς τη δεύ-

τε ρη α πά ντη ση. 

Δεν εί ναι το ό τι βρι σκό µα στε πιο µπρο στά 

α πό µά γους και γκου ρού, ού τε πιο µπρο στά α πό 
µε γά λους α να λυ τές ή δια κε κρι µέ νους κα τό χους µιας 
ορ θο λο γι στι κής λο γι κής που, σ’ αυ τή την πε ρί πτω ση, 

α φιε ρώ νο νται στο να προ ει δο ποι ή σουν -πα ρά να προ-

φη τέ ψουν- φη τέ ψουν- φη τέ ψουν αυ τό που µπο ρεί να συµ βεί στον κό σµο 
της οι κο νο µί ας, κό σµο α πό τον ο ποί ο τό σα πολ λά 
ελ πί ζου µε στις µέ ρες µας και τον ο ποί ο φο βό µα στε 
τό σο  σαν να ή ταν µια εύ θραυ στη κα τα σκευ ή έ τοι µη 
να κα ταρ ρεύ σει α νά πά σα στιγ µή.

Ό µως αυ τοί οι α να λυ τές, οι λο γι κοί µά γοι, δεν 
µπο ρούν ν’ α πο φύ γουν το σπά σι µο των στέ ρε ων ρα-

βδιών της α νά λυ σης και της λο γι κής. Α κό µη και οι πιο 
σο βα ροί απ’ αυ τούς δέ χο νται την α ναµ φι σβή τη τη 
α ξί α της διαί σθη σης και ο µο λο γούν ό τι α ντι λαµ βά-

νο νται µια κά ποια α τµό σφαι ρα που τους ε πι τρέ πει 
να προ σα να το λί σουν τις θέ σεις τους.

Διαφηµίσεις στον τύπο για µαγικά προϊόντα

Για τε λε τές: 

- Κη ρο πή για, σπα θιά, λά δι, λι βά νι, κάρ βου να, χι τώ νες, κο λιέ α πό δό ντια κ.λ.π.

- Φυ λα χτά για το σπί τι και την ε πι χεί ρη ση:

- Λά δι Δέ ντε.

- Ρα βδο σκο πι κά α ντι κεί µε να.

- Κού κλες α πό κε ρί ή ύ φα σµα.

- Ο µα γι κός κύ κλος του Σο λο µώ ντα (85 εκ.).

- Λου τρά α να ζω ο γό νη σης, ε σάν ς κα θα ρι σµού.

- Φίλ τρα α γά πηςΦίλ τρα α γά πης, ε παγ γελ µα τι κής ε πι τυ χί ας, προ στα σί ας, ή εκ δί κη σης.

- Κά θε εί δους ε λι ξί ρια, α ρώ µα τα κ.λ.π.

- Πέ τρα Ρι σκάρ για µα γι κούς κύ κλους.
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Μέ σα στον ε σω τε ρι σµό των σα λο νιών ή του 
τρο µο κρα τι κού ε ξορ κι σµού που µας συ νή θι σαν να 
α νε χό µα στε, υ πάρ χουν σπιν θή ρες αυ τού που θα 
µπο ρού σε να εί ναι ο ε σω τε ρι σµός που έρ χε ται. Εί ναι 
α ξιο ση µεί ω το ό τι στο να ό της ύ λης, στο βα σί λειο του 
χρή µα τος, ξε προ βάλ λει ξα νά, ντρο πα λά η ρί ζα του 
πνεύ µα τος, της δύ να µης της διαί σθη σης, η αί σθη ση 
ευ θραυ στό τη τας µπρο στά σ’ έ να πε πρω µέ νο που δε 
µας α νή κει για τί δεν ξέ ρα µε να το κα τα σκευά σου µε, 

ο τρό µος µπρο στά σ’ έ να µέλ λον που κά ποιες φο ρές 
ζω γρα φί ζε ται ρό δι νο για να µην α νοί ξου µε τα µά τια 
µπρο στά στο µαύ ρο και το γκρι που α φή σα µε να 
µε γα λώ σει στο πε ρι βάλ λον µας.

Για να γνω ρί σου µε πραγ µα τι κά και βα θιά πρέ πει 
να ε πα να κτή σου µε ε κεί νον τον πα ρα δο σια κό ε σω τε-

ρι σµό που τό σες φο ρές βο ή θη σε την αν θρω πό τη τα 
να α νοί ξει πόρ τες και πα ρά θυ ρα στη µέ ση του πό-

νου και της α βε βαιό τη τας. Δεν άρ χι σε µά ταια έ νας 
και νούρ γιος αιώ νας, έ νας νέ ος κύ κλος, έ νας νέ ος 
δρό µος στο αιώ νιο πνεύ µα της ζω ής.

            Με ρι κά α πό τα υ πο σχό µε να α πο τε λέ σµα τα:

• Να εκ πέ µπει κα νείς µε τα µά τια µια α κα τα µά χη τη δύ να µη για να κα τα φέ ρει έ να ή πε ρισ σό -
                              τε ρα ά το µα να α κο λου θούν τη θέ λη ση του.

• Να έ χει την εύ νοια των προ ϊ στα µέ νων του.

• Να περ νά µε ε πι τυ χί α ε ξε τά σεις, δο κι µα σί ες και σπου δές.

• Να εί ναι δη µο φι λής και να τον κα λούν πα ντού.

• Να χρη σι µο ποιεί τη δύ να µη του νου για να κα λυ τε ρέ ψει τις ε πι χει ρή σεις του.

• Να προ σελ κύ ει τα ά το µα που ε πι θυ µεί.

• Να α πο κτή σει µια δου λειά πιο ευ χά ρι στη και κα λο πλη ρω µέ νη.

• Να α πο κτή σει έ να και νούρ γιο αυ το κί νη το, έ να νέ ο σπί τι ή κά ποιο α γα θό που χρειά ζε ται.

• Να λύ σει προ βλή µα τα που φαί νο νται να µην έ χουν λύ ση.

• Να χρη σι µο ποιεί τα χέ ρια για να στα µα τά ο πό νος στο σώ µα του σε λί γα λε πτά.

• Να χρη σι µο ποιεί την ε νέρ γεια που ή δη χρη σι µο ποιούν κά ποιοι για τροί στη θε ρα πεί α του
                              καρ κί νου µε θε τι κά α πο τε λέ σµα τα.

• Να κά νει τους γεί το νες ή άλ λα ε νο χλη τι κά ά το µα να αλ λά ξουν τη συ µπε ρι φο ρά τους χω ρίς
                                 να τους βλά ψει.

• Να προ στα τεύ ε ται α πό φυ σι κές ε πι θέ σεις χρη σι µο ποιώ ντας το νου του.

• Να κερ δί ζει σε λο τα ρί ες και τυ χε ρά παι χνί δια (κι ας φαί νε ται αδύνατο).

ÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁÊÏÉÍÙÍÉÏËÏÃÉÁ
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ôïõ ê. Ãéþñãïõ Á. ÐëÜíá
Êáè. Öéëïóïößáò, ÐñïÝäñïõ ôïõ Äéåèíïýò 
Ðïëéôéóôéêïý êáé Öéëïóïöéêïý Ïñãáíéóìïý  
«ÍÝá Áêñüðïëç» óôçí ÅëëÜäá. 

ÔÁ ÌÕÓÔÇÑÉÁ ÔÇÓ 

Á´ìÝñïòÁ´ìÝñïò

Ôï íç óß ôçò Óá ìï-
èñÜ êçò á ðï ôå ëåß 
ü ñéï ôçò åë ëç íé-
êÞò ãçò óôá Âü-

ñåéá ôïõ Áé ãáß ïõ 
Ðå ëÜ ãïõò. Ïé 

á ðñü óé ôïé âñá-
÷þ äåéò êñç ìíïß 
ôïõ ü ðïõ óêÜ åé 
ìå âñõ ÷çè ìü ï 

á öñüò ôçò èÜ ëáó-
óáò êáé ôá øç ëÜ 
ôïõ âïõ íÜ ðå ñé-

ôñé ãõ ñé óìÝ íá á ðü 
ðá ãù ìÝ íïõò ìá-

íôé êïýò á íÝ ìïõò, 
ôïõ äß íïõí Ý íá 

ý öïò ìõ óôç ñß ïõ, 
ðá ëéÜò áéù íéü ôç-

ôáò.
Á êü ìá õ ðÜñ ÷ïõí 

óôï íç óß Ü öèï íåò 
öõ óé êÝò ðç ãÝò 

éá ìá ôé êïý íå ñïý 
ðïõ öÝñ íåé óôï äé-
øá óìÝ íï ðñï óêõ-
íç ôÞ Ý íá ìÞ íõ ìá 

õ ãåß áò êáé æù Þò 
á ðü ôá âá èåéÜ ìå-
ôáë ëé êÜ êáé óêï-

ôåé íÜ óðëÜ ÷íá ôçò 
Ãçò.

ÓÁÌÏÈÑÁÊÇÓ
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Σε αρ χαί ες ε πο χές το νη σί ή ταν πο λύ πιο 
  γό νι µο αλ λά η ζω ή σ’ αυ τήν την ά γρια 
  και ο ρει νή πε ριο χή πά ντα υ πήρ ξε σκλη ρή. 

Ά γρια θά λασ σα, βί αιοι ά νε µοι στρι φο γυ ρί ζουν συ νέ-
χεια τα κύ µα τα κα θώς έρ χο νται α πό τις βαλ κα νι κές 
ο ρο σει ρές. Σ’αυ τήν την πε ριο χή, στεί ρα α πό φυ σι κά 
λι µά νια, το ο ρει νό νη σί της Σα µο θρά κης, που εί ναι 
ο ρα τό α πό ο ποιο δή πο τε ση µεί ο των γύ ρω πε ριο χών 
σε µε γά λη α κτί να, έλ κυ σε πά ντα τους ναύ τες την 
ώ ρα των κιν δύ νων, προ σφέ ρο ντάς τους φι λό ξε να 
τα φυ σι κά του κα τα φύ για στις βο ρειο δυ τι κές α κτές 
του.

Έ τσι, α πό πο λύ πα λιά, το ιε ρό των Με γά λων 
Θε ών και τα Μυ στή ρια των Κα βεί ρων εί χαν σχέ ση 
µε τους κιν δύ νους της θά λασ σας και την προ στα σί α 
των ναυ τι κών. 

Οι νε ό τε ρες πο λι τι στι κές φά σεις του νη σιού της 
Σα µο θρά κης δεν έ χουν α κό µα ε ξε ρευ νη θεί. Αυ τό που 
ξέ ρου µε εί ναι ό τι κα τοι κή θη κε του λά χι στον α πό την 
2η χι λιε τί α π.Χ., ό πως α πο δει κνύ ε ται α πό τα διά φο ρα 
ευ ρή µα τα κε ρα µι κής και α πό έ να φυ λα κτό σε σχή µα 
δι πλού πέ λε κυ της Χάλ κι νης ε πο χής, α κό µα κι α πό 
την Νε ο λι θι κή ε πο χή.

Οι πρώ τοι κά τοι κοι (ή του λά χι στον η τε λευ ταί α 
εκ δή λω ση του προ ελ λα δι κού πλη θυ σµού), φαί νε ται 
πως α νή καν σε µί α µε γά λη Θρα κι κή Φυ λε τι κή Ο µά-
δα Ιν δο ευ ρω πα ϊ κής κα τα γω γής, που στην αυ γή της 
ι στο ρί ας κυ ριάρ χη σε στη Βαλ κα νι κή χερ σό νη σο. Η 
α νά µνη ση και η ε πί δρα σή της ο µά δας αυ τής δια τη-
ρού νται α κό µα δυ να τά ρι ζω µέ νες στη µυ θι κή πα ρά-

δο ση της ι στο ρί ας που βρί σκου µε στους αρ χαί ους 
συγ γρα φείς, κα θώς και στα στοι χεί α της αρ χαί ας θρη-
σκεί ας της Σα µο θρά κης. Σ’ αυ τούς τους αρ χαί ους 
κα τοί κους α πο δί δο νται οι αρ χαιό τε ρες κα τα-
σκευές του ιε ρού των “Με γά λων Θε ών”,“Κυ-
κλώ πειου” ρυθ µού, που χρο νο λο γού νται πιο 
πέ ρα α πό την 2η χι λιε τί α π.Χ. 

Αυ τός ο αυ τό χθο νας προ ϊ στο ρι κός πλη θυ σµός 
α να µεί χθη κε ει ρη νι κά µε τους έλ λη νες α ποί κους 
που έ φτα σαν στο νη σί γύ ρω στο 700 π.Χ. Με ρι κοί 
αρ χαί οι συγ γρα φείς εί χαν την γνώ µη ό τι αυ τοί οι 
πρώ τοι Έλ λη νες ά ποι κοι ήρ θαν στη Σα µο θρά κη α πό 
τη Σά µο  µε ρι κούς αιώ νες πιο πριν αλ λά οι αρ χαιο λο-

γι κές α να σκα φές, που µέ χρι στιγ µής έ χουν γί νει, δεν 
υ πο στη ρί ζουν µια τέ τοια θε ω ρί α. Π.χ. η πρό σφα τη 
α να κά λυ ψη ε νός κοµ µα τιού στή λης µε ε πι γρα φές, 

που χρο νο λο γεί ται στον 4ο αι. π.Χ., δεί χνει ό τι η 
ελ λη νι κή διά λε κτος της Σα µο θρά κης ή ταν αιο λι κή 
και ό χι ιο νι κή, δη λα δή ε νι σχύ ει τη θε ω ρί α ό τι οι 
έλ λη νες ά ποι κοι έ φθα σαν στη Σα µο θρά κη α πό την 
Βο ρειο α να το λι κή πε ριο χή της Α να το λί ας κι α πό το 
νη σί της Λέ σβου.

Οι ά ποι κοι έ στη σαν την πό λη τους στην Πα λαιό-
πο λη, που έ φτα σε να γί νει το Πο λι τι στι κό κέ ντρο µιας 
πό λης-πό λης-πό λης κρά τους, η ο ποί α α γκά λια ζε ο λό κλη ρο το νη σί. 
Το σύ στη µα κυ βέρ νη σής τους ή ταν η µο ναρ χί α και 
φαί νε ται ό τι ή ταν οι πρώ τοι που χρη σι µο ποί η σαν τη 
λέ ξη “Βα σι λεύς” µε την έν νοια που έ χει α κό µα και 
σή µε ρα. Οι πο λί τες ή ταν ιε ραρ χι κά ορ γα νω µέ νοι σε 
5 κά στες κά τω α πό την προ στα τευ τι κή φρο ντί δα της 

Αποψη του ιερού των Μεγάλων Θεών 
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θε άς Α θη νάς, ό πως γι νό ταν και στις πε ρισ σό τε ρες 
αιο λι κές πό λεις. Πα ράλ λη λα α να πτύ χθη κε µε µε γά λη 
λάµ ψη η πα λιά το πι κή λα τρεί α του ιε ρού της Σα µο-
θρά κης, η Λα τρεί α του ιε ρού των Με γά λων  Θε ών.

Σε λί γο χρο νι κό διά στη µα µε τα µορ φώ θη κε σε 
µια πο λύ σπου δαί α ελ λη νι κή πό λη, κα θώς και σε 
Κέ ντρο Α νώ τε ρης Μύ η σης, αν και α πό τον 5ο αι. 
π.Χ. και πέ ρα αρ χί ζει να πα ρακ µά ζει, πα ρα χω ρώ ντας 
την η γε µο νί α στις δυ νά µεις που α να πτύσ σο νταν 
στα νό τια, µε κέ ντρο την Α θή να, µε τα Ε λευ σί νια 
Μυ στή ρια.

Η φή µη αυ τών των Με γά λων Θε ών, η µυ στη-
ρια κή τους θρη σκεί α και οι µυ στι κές τους Λα τρεί ες, 
έ δω σαν στη Σα µο θρά κη έ ναν πο λύ ει δι κό χα ρα κτή ρα 
σε διε θνές ε πί πε δο. Σι γά-σι γά το Ιε ρό α πέ κτη σε πο λύ 
µε γά λο κύ ρος µέ σα στους Έλ λη νες της αρ χαιό τη τας 
και γε νι κά σ’ ό λο τον κλα σι κό κό σµο. Πολ λές εί ναι 
οι ι στο ρι κές α να φο ρές στη λα τρεί α των Μυ στη ρί ων 
της Σα µο θρά κης και φτά νουν α κό µα και µέ χρι τους 
χρι στια νι κούς χρό νους. Ο Η ρό δο τος και ο Βα σι λιάς 
της Σπάρ της Λύ σαν δρος εί χαν µυ η θεί στα Μυ στή ρια 
της Σα µο θρά κης.

Α να φο ρές του Ο µή ρου στην Ι λιά δα και 
στην Ο δύσ σεια µας α φή νουν να συ µπε ρά νου-
µε ό τι ο Βα σι λιάς Α γα µέ µνο νας και ο Βα σι λιάς 
Ο δυσ σέ ας, του λά χι στον, α νή καν στον Κύ κλο 
ε κεί νων των µυ η µέ νων που πι θα νόν τρο φο-
δο τού σε την κυ βερ νη τι κή κά στα των «Α ΝΑΞ» 
(χα ρι σµα τι κός η γέ της, Βα σι λιάς φι λό σο φος, 
που δεν έ χει κλη ρο νο µι κό το α ξί ω µα α πα-
ραί τη τα). Ο Α ρι στο φά νης α να φέ ρε ται ε πί σης στα 
Μυ στή ρια της Σα µο θρά κης, γε γο νός που δεί χνει ό τι 
πολ λοί Α θη ναί οι, θε α τές των έρ γων του, ή ταν µυ η-
µέ νοι στα Μυ στή ρια. Ο Πλά των ε πί σης α να φέ ρε ται 
σ’ αυ τά µε πο λύ µε γά λο σε βα σµό. Η βα σι λι κή οι κο-
γέ νεια της Μα κε δο νί ας ει δι κά, τα ε κτι µού σε πο λύ.

Η Θρη σκεί α των Με γά λων Θε ών
Η λα τρεί α των Με γά λων Θε ών στη Σα µο θρά κη, 

ε κτός του ό τι ή ταν µια θρη σκεί α προ ελ λα δι κών ρι-
ζών, πε ριεί χε ε πί σης “µυ στη ρια κές πρά ξεις” και µυ στι-
κές λα τρεί ες, στις ο ποί ες α πο δι δό ταν θεί α κα τα γω γή 
και που η φή µη τους στον αρ χαί ο κλα σι κό ελ λη νι κό 
και ρω µα ϊ κό κό σµο δεν υ πήρ ξε κα τώ τε ρη, αλ λά 
α ντί θε τα ε σω τε ρι κό τε ρη των Ε λευ σι νί ων Μυ στη ρί-
ων. Σε α ντί θε ση µε τα Ε λευ σί νια, η συµ µε το χή στα 
Μυ στή ρια της Σα µο θρά κης δεν ή ταν υ πο χρε ω τι κή 
για τους ε πι σκέ πτες του Ιε ρού των Με γά λων Θε ών. 
Αυ τό, ό πως και τα άλ λα δη µό σια ιε ρά της Ελ λά δας, 
ή ταν α νοι κτό στο κοι νό για τη Λα τρεί α των Με γά λων 
Θε ών σ’ ό λες τις δη µό σιες εκ δη λώ σεις και τε λε τές. 

Άλ λο ση µα ντι κό χα ρα κτη ρι στι κό των Μυ στη ρί ων 
της Σα µο θρά κης ή ταν ο πα γκό σµιος χα ρα κτή ρας 
τους, ό πως συ νέ βαι νε και στις θρη σκευ τι κές τε λε-
τές των Δελ φών και της Ο λυ µπί ας, ό χι ό µως και 
της Ε λευ σί νας.

Τα Μυ στή ρια της Σα µο θρά κης α πο τε λού νταν α πό 
διά φο ρους βαθ µούς µύ η σης, ό πως γι νό ταν και στα 
άλ λα µυ η τι κά κέ ντρα και βα σι κά διαι ρού νταν σε δύ ο 
κα τη γο ρί ες: στα Μι κρά και στα Με γά λα Μυ στή ρια.

Θε ό τη τες διά φο ρες συ γκε ντρώ νο νταν γύ ρω α πό 
µια κύ ρια θε ό τη τα, τη “Με γά λη Μη τέ ρα”, που συ-
νή θως την α να πα ρι στά νουν κα θι σµέ νη σ’ έ να θρό νο 
πλαι σιω µέ νο α πό δύ ο λιο ντά ρια «Πότ νια θη ρών». 
Φαί νε ται πως υ πήρ χαν συµ βο λι κές σχέ σεις µε άλ λες 
µε γά λες θε ό τη τες µη τέ ρες της Εγ γύς Α να το λής, ό πως 
της Α να το λί ας, της Φρυ γί ας (τη θε ά Κυ βέ λη), και της 
Τροί ας (την Α θη νά(την Α θη νά( , την προ στά τι δά της, που θε ω ρού-
νταν ε πί σης ει δι κή προ στά τι δα της Σα µο θρά κης).ο θρά κης).ο θρά κης

Η λα τρεί α αυ τής της Θε άς Μη τέ ρας συ σχε τι ζό ταν 
µε ιε ρούς βρά χους, κο ντά ή πά νω στους ο ποί ους 
γί νο νταν προ σφο ρές ή θυ σί ες. Έ να α ξιο ση µεί ω το 
χα ρα κτη ρι στι κό της λα τρεί ας στη “Μη τέ ρα των Βρά-
χων” ή ταν ό τι αυ τοί οι βρά χοι-βω µοί, σαν φο ρέ ας 
έκ φρα σης της Δύ να µης της Θε άς Μη τέ ρας, εί χαν µί α 
µε ταλ λο-µα γνη τι κή δο µή (α πό µα γνή τη), και α πό 
αυ τούς κα τα σκευά ζο νταν µα γι κά δα χτυ λί δια που τα 
φο ρού σαν µο νά χα οι Με γά λοι Μύ στες σε ο ρι σµέ νες 
τε λε τές. Αυ τά τα µε ταλ λι κά δα χτυ λί δια, έ να δείγ µα 
των ο ποί ων βρέ θη κε στις τε λευ ταί ες α να σκα φές του 
ιε ρού, ε πέ τρε παν στον Μύ στη να έρ θει σ’ε πα φή µε 
τη Δύ να µη της Με γά λης Κυ ρί ας.

Η λα τρεί α της Με γά λης Κυ ρί ας εί ναι προ ελ λα δι-
κής κα τα γω γής και υ πήρ χε πο λύ πριν την ά φι ξη των 
πρώ των Ελ λή νων α ποί κων στο νη σί, ό πως συ µπε-

Ανάσταση Ανάσταση 
ΚαβείρουΚαβείρου.
Ο ΕρΟ Ερµής αγγίζει 
µµε το µαγικό 
ραβδί του τον ραβδί του τον 
Κάβειρο και Κάβειρο και 
τον ανασταίνειτον ανασταίνει. 
(Ετρούσκικη Ετρούσκικη 
αγγειογραφίααγγειογραφία).
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ραί νε ται α πό την ύ παρ ξη του λε γό µε νου βρα χώ δη 
βω µού (πε λώ ριος βρά χος-πε λώ ριος βρά χος-πε λώ ριος βρά χος βω µός α πό µα γνη τι κή 
πέ τρα που βρί σκε ται κά τω α πό το θό λο της Αρ χι νό-
ης). ης). ης Στη γλώσ σα της Σα µο θρά κης το ό νο µα αυ τής 
της Με γά λης Θε άς Μη τέ ρας ή ταν Α ξί ε ρως, αν και οι 
Έλ λη νες ά ποι κοι την ταύ τι ζαν µε τη δι κή τους θε ά 
Μη τέ ρα τη Δή µη τρα. Την έ λε γαν ε πί σης Η λέ κτρα 
ή Α λέ κτρα (1), Λα µπε ρή, Στρα τη γί δα ή Ο δη γή τρια, 
θε ω ρώ ντας την Θε ά του Φω τός, που ο δη γεί µέ σα 
στο σκο τά δι και το πο λε µά ει. Η ρί ζα του ο νό µα τος 
Η λέ κτρα (απ’ ό που προ έρ χε ται η λέ ξη η λε κτρι σµός) ός) ός
ή Α λέ κτρα, εί ναι Α λέκ, που ση µαί νει “προ στά της” 
και στη δω ρι κή διά λε κτο έ χει σχέ ση µε το φως. Το 
ό νο µα του Α λέ ξαν δρου έ χει τέ τοια ρί ζα και συ σχε τί-
ζε ται σ’ έ να κλει δί ερ µη νεί ας µε τον Η λια κό Πε τει νό, 
σύµ βο λο του Ή λιου-Α πόλ λω να και του Α σκλη πιού-Α πόλ λω να και του Α σκλη πιού- , 
που στα δω ρι κά λε γό ταν Α λε κτριών, αυ τός δηλ. που 
ε πα γρυ πνείε πα γρυ πνεί: : ο α λέ κτωρο α λέ κτωρ.

Φαί νε ται πο λύ πι θα νό, ό τι 
α πό αυ τήν την αρ χαί α Κυ ρί α α πό αυ τήν την αρ χαί α Κυ ρί α 
Μη τέ ρα των Βρά χων προ ήλΜη τέ ρα των Βρά χων προ ήλ-Μη τέ ρα των Βρά χων προ ήλ-Μη τέ ρα των Βρά χων προ ήλ
θαν άλ λες δύ ο άλ λες θε ό τηθαν άλ λες δύ ο άλ λες θε ό τη-
τες (που στην προ ελ λη νι κή που στην προ ελ λη νι κή 
γλώσ σα ο νο µά ζο νταν Ζηά ζο νταν Ζη-
ρυν θί α) και που αρ γό τε ρα και που αρ γό τε ρα 
ταυ τί στη καν α πό τους ταυ τί στη καν α πό τους 
Έλ λη νες µε την Ε κάε την Ε κά-
τη και την Α φρο δί τητη και την Α φρο δί τη. 

Τη θε ά Ζη ρυν θί α Τη θε ά Ζη ρυν θί α 
Α φρο δί τη την Α φρο δί τη την 
α να πα ρι στά νουν α να πα ρι στά νουν 
σε µε ρι κά πα ράε ρι κά πα ρά-
ξε να α γαλ µα τά κια α τά κια 
που βρέ θη καν σε που βρέ θη καν σε 
τά φους, γυ µνή και νή και 
µε τρί α στή θη..

Συ µπλη ρω πλη ρω µα-
τι κός της Με γά λης τι κός της Με γά λης 
Θε άς Μη τέ ρας θε ωΘε άς Μη τέ ρας θε ω-
ρεί το έ νας Ι θι φαλ λιρεί το έ νας Ι θι φαλ λι-
κός Θε ός (ό πως ο ό πως ο 
Μιν στην Αί γυ πτο Μιν στην Αί γυ πτο 
ή ο Διό νυ σος στην ή ο Διό νυ σος στην 
Ελ λά δα αρ γό τε ραΕλ λά δα αρ γό τε ρα), 
σύµ βο λο γο νι µό τηό τη-

τας, που ο νο µά ζο νταν Κάδ ά ζο νταν Κάδ µµι λος ι λος 
α πό τους αυ τό χθο νες προ ελ λαα πό τους αυ τό χθο νες προ ελ λα-
δι κούς λα ούς και που αρ γόδι κούς λα ούς και που αρ γό-
τε ρα ταυ τί στη κε α πό τους τε ρα ταυ τί στη κε α πό τους 
Έλ λη νες µε το Θε ό Ερ ε το Θε ό Ερ µή. 
Σε µε ρι κές α να πα ρα στά σεις ε ρι κές α να πα ρα στά σεις 
και νο µί σµα τα τον βλέ που α τα τον βλέ που µε 
µε το ιε ρό του ζώ ο, έ να κε φά λι έ να κε φά λι 
Κριού, και µε το Κη ρύ κειο ε το Κη ρύ κειο µε τα 
δύ ο πε ρι τυ λιγ µέ να φί διαέ να φί δια. Σε µί α 
στή λη µε ε πι γρα φές, βλέ που-
µε το Κη ρύ κειο µέ σα έ σα 
σε δύ ο µε γά λα φί δια ε γά λα φί δια 
που συµ βό λι ζαν τα βό λι ζαν τα 
δύ ο κο σµι κά πνεύ µα--
τα, τους Κα βεί ρους..
Τους δύ ο αυ τούς “Δαί-
µο νες” ή πνεύ µα τα του α τα του 
κό σµου τους α να πα ρί σταου τους α να πα ρί στα-
ναν άλ λες φο ρές σαν δύ ο ναν άλ λες φο ρές σαν δύ ο δί δυ δί δυ µµους α δελ φούςους α δελ φούς, 
ι θι φαλ λι κούς και γυ µνούς, µε τα µπρά τσα ψη λά 
σε στά ση η λια κής προ σφο ράς. Λέ γο νταν Κά βει ροι 
στην προ ελ λα δι κή γλώσ σα της Σα µο θρά κης, α σια-
τι κής προ έ λευ σης. Οι Έλ λη νες τους ταύ τι σαν µε 
τους Διό σκου ρους, τους Δί δυ µους Υ ιούς του Δί α, 
τον Κά στο ρα και τον Πο λυ δεύ κη. Τα σύµ βο λά τους 
ή ταν Φί δια και Α στέ ρια, ό πως πα ρου σιά ζο νται σ’ έ να 
α ση µέ νιο δα κτυ λί δι που βρέ θη κε στη Σα µοθρά κη το 
1939  και που ε ξα φα νί στη κε κα τά το πό λε µο. Με 
τους δύ ο Κα βεί ρους-τους δύ ο Κα βεί ρους-τους δύ ο Κα βεί ρους Διό σκου ρους φαί νε ται δυ να τόν -Διό σκου ρους φαί νε ται δυ να τόν -
να ταυ τί στη καν  οι δύ ο α δελ φοί Δάρ δα νος και Α ε τί-
ων, ο νό µα τα προ ελ λα δι κής ρί ζας που α να φέ ρο νται 
στη µυ θι κή πα ρά δο ση σαν ι δρυ τές των Μυ στη ρί ων 
της Σα µο θρά κης.

Έ τσι, το Μυ στη ρια κό Συ γκρό τη µα της 
Με γά λης Θε άς Μη τέ ρας Α ξί ε ρως, µε τις δύ ο 
της εκ δη λώ σεις σαν Ε κά τη και Α φρο δί τη (Ζη-
ριν θί α), του θε ού της γο νι µό τη τας Κάδ µι λου 
και των δύ ο Δαι µό νων, των δί δυ µων α δελ φών 
Κα βεί ρων, φαί νε ται πως α πο τε λού σε µια Θεί α 
Ο µά δα α σια τι κής προ ελ λα δι κής προ έ λευ σης.
Αλ λά µέ σα στους Με γά λους θε ούς των Μυ στη ρί ων 
θε ω ρού νταν ε πί σης άλ λες δύ ο πο λύ δυ να τές θε ό τη-
τες, ό χι ό µως φω τει νού, ου ρά νιου ή α τµο σφαι ρι κού 
χα ρα κτή ρα, αλ λά χθό νιου και υ πό γειου: η µια εί ναι ο 
Θε ός του Κά τω Κό σµου και η άλ λη εί ναι η σύ ζυ γός 
του, το θη λυ κό συ µπλη ρω µα τι κό του µέ ρος που οι 
Έλ λη νες αρ γό τε ρα ταύ τι σαν µε τον Ά δη και την Περ-
σε φό νη α ντί στοι χα. Στην προ ελ λη νι κή γλώσ σα της 
Σα µο θρά κης λέ γο νταν Α ξιό κερ σος και Α ξιό κερ σα 
και η λα τρεί α τους µε τα τρέ πε ται σε ό λο και πιο 
ε ξω τε ρι κή α πό τον 7ο αι. π.Χ. και πέ ρα, ό ταν 
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µα θαί νου µε πως τους προ σέ φε ραν θυ σί ες, 
σπον δές και διά φο ρες προ σφο ρές σε µια βα-
θιά τρύ πα σκαµ µέ νη στο χώ µα Αυ τές οι θυ σί ες 
πι θα νόν εί χαν σχέ ση µε προ σφο ρές αί µα τος 
το ο ποί ο χυ νό ταν για να πο τι στεί το υ πό γειο 
χώ µα ό πως θα δού µε ύ στε ρα. Α να πα ρι στά νο-
νταν  οι θε ό τη τες αυ τές σαν έ νας γε νειο φό ρος 
άν δρας κα λυµ µέ νος µ’ έ να σκού ρο µαν δύ α 
και σαν µια νε α ρή µε σκού φο, α ντί στοι χα. 

Η γνω στή πα ρά δο ση που µας µι λά ει για 
την αρ πα γή της Θε άς της γο νι µό τη τας α πό τον 
θε ό του Κά τω Κό σµου, α πο τε λού σε ση µα ντι κό 
µέ ρος της ιε ρής πα ρά στα σης του Μυ η τι κού 
Δρά µα τος Ζω ής, Θα νά του και Α νά στα σης που 
δι δα σκό ταν κα τά τις Τε λε τές των Μυ στη ρί ων 
της Σα µο θρά κης. Σε µε τα γε νέ στε ρες ε πο χές 
ό µως, αυ τή η Μυ στη ρια κή Τε λε τή ταυ τί στη κε 
µε τη µυ θι κή ι στο ρί α του Ιε ρού Γά µου του 
Κάδ µου και της Αρ µο νί ας, ί σως και ε ξαι τί ας 
της συµ βο λι κής και γλωσ σο λο γι κής σχέ σης 
των ο νο µά των Κάδ µος, δη µιουρ γός της Ελ-
λη νι κής Φυ λής, και Κάδ µι λος.

Αυ τό γε νι κά εί ναι το α πο τέ λε σµα των συ-
µπε ρα σµά των στα ο ποί α µπο ρεί να φτά σει ο 
ε ρευ νη τής µε τα στοι χεί α που υ πάρ χουν για τη 
λα τρεί α των Με γά λων θε ών στη Σα µο θρά κη. 
Απ’ ό,τι ξέ ρου µε οι δη µό σιες θρη σκευ τι κές τε-
λε τές έ πρε πε να µοιά ζουν µε αυ τές που τε λού-
νταν στα υ πό λοι πα Ιε ρά της Ελ λά δας, ό πως 
σπον δές, θυ σί ες ζώ ων προ σευ χές, προ σφο ρές 
διά φο ρες κλπ. Πολ λοί βω µοί δια φό ρων µε γε-
θών κυ κλι κής ή τε τρα γω νι κής µορ φής έ χουν 
βρε θεί  σ’ό λη την έ κτα ση του Ιε ρού και µέ σα 
σ’αυ τούς οι µε γά λοι βρα χώ δεις βω µοί, έ νας 
α πό τους ο ποί ους ί σως ή ταν α φιε ρω µέ νος 
στην Κυ ρί α του Κά τω Κό σµου, ε φό σον θά-
φτη κε ε πί τη δες α πό τους λά τρεις της και ό χι 
α πό φυ σι κή ε νέρ γεια. Έ χουν ε πί σης βρε θεί 
διά φο ροι λάκ κοι, κυ κλι κοί ή τε τρά γω νοι, α φιε-
ρω µέ νοι στους θε ούς του Κά τω Κό σµου, του 
Κό σµου των Νε κρών.

Στη µε γά λη δη µό σια τε λε τή που τε λεί το 
κά θε χρό νο, οι πο µπές των θυ σιών µε τα φέ ρο-
νταν α πό βω µό σε βω µό κα τά δια δο χι κές η µέ-
ρες. Υ πο τί θε ται ό τι οι Τε λε τές  γί νο νταν γύ ρω 
στο δεύ τε ρο δε κα πεν θή µε ρο του Ιου λί ου και 
σ’ αυ τές συµ µε τεί χαν, ε λεύ θε ρα, κα λε σµέ νοι 
προ σκυ νη τές απ’ ό λη την Ελ λά δα και Μι κρά 
Α σί α χω ρίς διά κρι ση φυ λής, πι στεύ ω, κοι νω νι-
κής τά ξης, φύ λου, κλπ. Τό τε δια δρα µα τι ζό ταν 
ο Ιε ρός Γά µος του Α ξιό κερ σου µε την Α ξιό κερ-

Παναθηναϊκός αµφορέας525 π.Χ.. .. 
Μουσείο Σαµοθράκης

σα, αν και σύµ φω να µε άλ λη µε τα γε νέ στε ρη 
εκ δο χή, η έ νω ση τε λού νταν α νά µε σα στον 
Κάδ µο και την Αρ µο νί α, ό πως εί πα µε προ η-
γου µέ νως. Αυ τή η πα ρά στα ση α κο λου θού σε 
την α να ζή τη ση της Α ξιό κερ σας-Περ σε φό νης, 
που σαν προ ε τοι µα σί α κά θαρ σης τε λού σαν οι 
Υ πο ψή φιοι στην πρώ τη Μύ η ση των Μι κρών 
Μυ στη ρί ων.

(συνεχίζεται)
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ôå÷íç - ìåôáöõóéêçôå÷íç - ìåôáöõóéêç

ÔÏ ÃÅÑÁÊÉ & Ï 
ËÕÊÏÓ«Lady HawkËÕÊÏÓLady HawkËÕÊÏÓ »Lady Hawk»Lady Hawk

Delville: From Darkness to LightDelville: From Darkness to Light
   Esoterica.gr   Esoterica.gr

ÁëÝîáíäñïò ÁíäñéôóÜêçò

Ç ÌåôáöõóéêÞ êáé ï 

Åóùôåñéóìüò Ý÷ïõí êÜíåé 

ôçí åìöÜíéóÞ ôïõò óå ðÜñá 

ðïëëÝò áðü ôéò åéêáóôéêÝò 

ôÝ÷íåò. 

Ç 7ç ôÝ÷íç, ï 

êéíçìáôïãñÜöïò, äåí èá 

ìðïñïýóå íá “ìåßíåé áðÝîù”. 

Ïé ôáéíßåò ðïõ Ý÷ïõí íá 

êÜíïõí ìå ôç ìåôáöõóéêÞ 

åßíáé ðïëëÝò êáé éäéáßôåñá 

áõôÝò ðïõ Ý÷ïõí óáí êýñéï 

èÝìá ôïõò ôç ìåôáöõóéêÞ. 

Oìùò õðÜñ÷ïõí êáé ôáéíßåò 

ðïõ ç ðëïêÞ ôïõò, ïé ÞñùÝò 

ôïõò êëð, åíþ öáéíïìåíéêÜ 

äåí Ý÷ïõí êáìéÜ ó÷Ýóç ìå ôï 

Ìåôáöõóéêü Þ Åóùôåñéóôéêü 

Êüóìï, êáôÜ âÜèïò áí ôéò 

ìåëåôÞóïõìå ðñïóåêôéêÜ, èá 

ìåßíïõìå êáôÜðëçêôïé áðü ôá 

ìçíýìáôá ðïõ êñýâïõí åßôå 

çèåëçìÝíá åßôå áèÝëçôá êáé 

ãéá íá ðù ôçí áëÞèåéá, áõôü 

åßíáé êáé ôï óýíçèåò.
Η ώρα της µεταµόρφωσης της Γερακίνας σε 
γυναίκα
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Η ται νί α που θα κά νου µε µια µι κρή α να 
φο ρά, ως “α πό δει ξη” της θέ σης που 
εκ φρά ζω, εί ναι µια πραγ µα τι κά πο λύ τρυ φε ρή 

ται νί α, έ να πα ρα µύ θι… ”Το Γε ρά κι και ο Λύ κος”
Η ται νί α αυ τή προ βλή θη κε πρώ τη φο ρά το 

1985. Πρω τα γω νι στές η Michelle Pfeiffer 
(Isabeau d’Anjou) και ο Rutger Hauer (Cap tain 
Etienne Navarre).

Το θέ µα της ται νί ας έ χει να κά νει µε τον ε πί σκο-
πο της πό λης Acquila, ό που ζού σαν οι ή ρω ες του 
έρ γου. Ο ε πί σκο πος ε ρω τεύ θη κε την Ι ζα µπό, ε κεί νη 
µε τη σει ρά της ε ρω τεύ τη κε τον Etienne τον ο ποί ο 
και Α ΓΑ ΠΗ ΣΕ. 

Φυ σι κά ο α τρό µη τος λο χα γός, δεν θα µπο ρού σε 
να µεί νει α συ γκί νη τος α πό τον έ ρω τα της πα νέ µορ-
φης Ι ζα µπό κι έ τσι κι αυ τός ε ρω τεύ θη κε και Α ΓΑ ΠΗ-
ΣΕ την η ρω ί δα µας. Τό τε ο κα κός ε πί σκο πος τους 
έ ρι ξε µια βα ριά κα τά ρα, κά νο ντας χρή ση της Μα γι κής 
Τέ χνης που κα τεί χε:  Την η µέ ρα η Ι ζα µπό µε τα-
µορ φώ νε ται σε ΓΕ ΡΑ ΚΙ και τη νύ χτα ο Ε τιεν νέ 
µε τα µορ φώ νε ται σε ΛΥ ΚΟ.

Οι µό νες στιγ µές που και οι δυο συ να ντιό νται 
µε αν θρώ πι νες µορ φές, εί ναι το Η ΛΙΟ ΒΑ ΣΙ ΛΕ-
ΜΑ και η Α ΝΑ ΤΟ ΛΗ. Τε λι κά τα µά για λύ νο νται 
και οι ή ρω ες του έρ γου, µπο ρούν ε πι τέ λους 
να ζή σουν τον έ ρω τά τους, την ΤΕ ΛΕΙΑ (και 
α νι διο τε λή θα έ λε γα) Α ΓΑ ΠΗ.

Αυ τά εί ναι τα Ε ΞΩ ΤΕ ΡΙ ΚΑ στοι χεί α της 
ται νί ας. ‘Ο µως ό ταν τη δού µε µε το “άλ λο” 
µά τι, της ΜΕ ΤΑ ΦΥ ΣΙ ΚΗΣ, ε πό µε νο εί ναι να 
“βλέ που µε” και άλ λα πράγ µα τα…

Κα ταρ χάς, οι ή ρω ες του έρ γου ΔΕΝ εί ναι 
ΜΟ ΝΟ οι ΔΥΟ πρω τα γω νι στές αλ λά εί ναι και 
ο µι κρός κλε φτά κος, ο Φι λίπ Γκα στόν, που 
εί ναι ο πλέ ον ση µα ντι κός για την ε ξέ λι ξη 
της ι στο ρί ας…

Αυ τοί οι 3 ή ρω ες δεν εί ναι άλ λοι πα ρά:
ΛΥ ΚΟΣ ΛΥ ΚΟΣ = = ΠΝΕΥ ΜΑΠΝΕΥ ΜΑ

ΓΕ ΡΑ ΚΙ = ΨΥ ΧΗ
ΚΛΕ ΦΤΑ ΚΟΣ ΚΛΕ ΦΤΑ ΚΟΣ = ΣΩ ΜΑ

Αυ τοί οι τρείς συ να ποΑυ τοί οι τρείς συ να πο-
τε λούν τον άν θρω πο ή τε λούν τον άν θρω πο ή 
την αν θρω πό τη τα αν την αν θρω πό τη τα αν 
θέ λε τε α κό θέ λε τε α κό µα κα λύ τε-
ρα...

- Ο κα κός ε πί σκο πος Ο κα κός ε πί σκο πος 
δεν εί ναι άλ λος α πό δεν εί ναι άλ λος α πό 

το κο στο κο σµι κό κα κό που 
φυ σι κά αυ τό που φυ σι κά αυ τό που 

“θέ λει” δεν εί ναι άλ λο α πό το να α πο κτή σει 
την α γνή ψυ χή, να τη σπι λώ σει, να τη βρω µί-
σει µε το µί α σµα που κου βα λά...

-Ο µι κρός “κλε φτά κος” στο έρ γο εί ναι 
φυ λα κι σµέ νος µέ σα σ’ έ ναν πύρ γο. Ο πύρ-
γος, ο νο µα ζό ταν Α κου ί λα και α πό µό νο του 
το ό νο µα φα νε ρώ νει αρ κε τά…

Α κου ί λα = Aqua + Iλά
 «Aqua» στα Λα τι νι κά ση µαί νει «νε ρό» και 

το νε ρό στη µε τα φυ σι κή συµ βο λί ζει την ύ λη.
 «Ι λά» εί ναι µια πα ρά φρα ση της Ελ λη νι κής 
λέ ξης «ύ λη» που στην µε τα φυ σι κή δεν εί ναι 
«α πλά» αυ τό που εν νο εί σή µε ρα η ε πι στή µη, 
αλ λά κά τι πιο βα θύ…

Στο Θε ο σο φι κό Γλωσ σά ρι της Έ λε νας 
Πε τρόβ να Μπλα βά τσκυ, στο λήµ µα «ύ λη», 
βρί σκου µε τα ε ξής:

Ύ λη: αρ χέ γο νο υ λι κό, ε σω τε ρι κά το ο µοιο-
γε νές ί ζη µα του Χά ους ή της Με γά λης Α βύσ-
σου. Η πρώ τη αρ χή α πό την ο ποί α σχη µα τί στη-
κε το α ντι κει µε νι κό Σύ µπαν.

Βλέ που µε λοι πόν α πό πού το έ σκα σε ο µι-
κρός κλε φτά κος. Κα τά φε ρε να ξε φύ γει α πό 
την ύ λη!

Ο Με γά λος Αλ χη µι στής Πα ρά κελ σος, χρη σι-
µο ποιεί την λέ ξη «Ύ λα στρος», για να προσ διο-
ρί σει τη µυ στι κι στι κή ι δέ α του πρω ταρ χι κού 
αν θρώ που, του Homo Maximus.

Δη λα δή, θα µπο ρού σα µε να πού µε ό τι η 
λέ ξη Α κου ί λα, κρύ βει µέ σα της µια πο λυ σύν θε-
τη και πο λυ διά στα τη έν νοια, αυ τή της φύ σης, 
κό σµου, κ.λ.π., αλ λά και του πρώ του αν θρώ-
που, του Υ λι κού Πρώ του Αν θρώ που ή α κό µα 
κα λύ τε ρα, της πρώ της αν θρω πό τη τας…

Να α πό πού το έ σκα σε ο µι κρός µας ή ρω-
ας, ξέ φυ γε α πό τον πο λύ τον κό σµο, α πό το 
σύ νο λο και µό λις έ γι νε αυ τό, τό τε εί ναι που 
«συ νά ντη σε» την ψυ χή του (γε ρά κι) και το 
πνεύ µα του (λύ κο).

Α πό τον πύρ γο της Α κου ί λα, κα νέ νας δεν 
µπο ρού σε να δρα πε τεύ σει, αλ λά αυ τός χρη-
σι µο ποιώ ντας το µυα λό του κα τά φε ρε να το 
κά νει. Αυ τός εί ναι και ο λό γος που ο λο χα γός 
τον πή ρε βο η θό του, για τί ή ξε ρε να χρη σι µο-
ποιεί τον ε γκέ φα λό του.

Ο κλε φτά κος ο ο ποί ος συµ βο λί ζει το σώ-
µα, αυ τό που χρη σι µο ποιεί κα τά κό ρον στη 
πλο κή του έρ γου, εί ναι το µυα λό του. Αυ τό 
µας το φα νε ρώ νει το ό νο µα του µι κρού ή ρω α, 
«Φί λιπ πος». Δη λα δή ο «Φί λος των ίπ πων», 
των α λό γων…

Α-λο γα ή ταν τα «πρώ τα» ό ντα κα τά µί α 
εκ δο χή της αν θρω πο γέ νε σης, δη λα δή τα πρώ-

ôå÷íç - ìåôáöõóéêçôå÷íç - ìåôáöõóéêç
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τα ό ντα δεν εί χαν λο γι κή (Γέ νε σις 1&2&3 
κε φά λαιο) και η λο γι κή εί ναι ερ γα λεί ο του 
µυα λού!

Αυ τό το «µυα λό» εί ναι που τους βά ζει σε 
µπε λά δες συ νέ χεια αλ λά µε τά α πό τη συ νε χή 
«εκ παί δευ ση» α πό την Α νώ τε ρη Διά νοια, 
δηλ. το πνεύ µα (τον ή ρω α λο χα γό) ο ο ποί ος 
βο η θά στην έ νω ση-µέ θε ξη του πνεύ µα τος & 
της ψυ χής, δη λα δή του λο χα γού και της πα νέ-
µορ φης κο πέ λας...

Η µο να δι κές στιγ µές που πραγ µα τι κά ή ταν 
η αιω νιό τη τα για τους ε ρω τευ µέ νους ή ρω ες 
µας και µπο ρού σαν να εί ναι µα ζί µε την 
πραγ µα τι κή τους µορ φή, ή ταν το η λιο βα σί-
λε µα και το χά ρα µα...

Αλ λη γο ρι κά ε δώ το αν θρώ πι νο σώ µα που 
έ παιρ ναν στην πλο κή του έρ γου, συµ βο λί ζει 
τα θεί α σώ µα τα τους, δη λα δή το πνευ µα τι κό 
και το ψυ χι κό και ό χι το σαρ κι κό.

Ο συµ βο λι σµός της στιγ µής που ε νώ νο-
νταν (η λιο βα σί λε µα και χά ρα µα), εί ναι κι 
αυ τός µε γά λος! 

Αν στρέ ψου µε το βλέµ µα στον ου ρα νό 
κα τά τη διάρ κεια που ο ‘Ή λιος δί νει τη θέ ση 
του στο βα σί λειο της Νύ χτας, τό τε θα δού µε 
ό τι στη δύ ση έ χει ή δη εµ φα νι στεί ο Πλα νή της 
Α φρο δί τη.

’Ό µως και το πρω ί, πριν α κό µα α να τεί λει 
ο ‘Ή λιος, ο ί διος πλα νή της, η Α φρο δί τη, εί ναι 
που κά νει τη εµ φά νι ση του....

Ο πλα νή της αυ τός εί ναι ο Ε ω σφό ρος, ο 
Lusifer, ο Φέ ρων το Φως!!!

Γι αυ τόν, τον ε ντε λώς πα ρε ξη γη µέ νο πλα-
νή τη, το «τε λευ ταί ο» βι βλί ο της Α γί ας Γρα-
φής, η Α πο κά λυ ψη του Ιω άν νου, λέ ει τα ε ξής 
ση µα ντι κά για τον Ι η σού Χρι στό:

 «...Ε γώ, ο Ι η σούς έ πεµ ψα τον άγ γε λόν µου να 
µαρ τυ ρή ση εις ε σάς ταύ τα εις τας εκ κλη σί-
ας µου.

Ε γώ εί µαι η ρί ζα και το γέ νος του Δα βίδ,
Ο α στήρ ο λα µπρός και Ορ θρι νός...». 
Α πο κά λυ ψη ΚΒ 16

Μά λι στα, ε δώ εί µα στε...
Να για τί η «κα τά ρα» του κο σµι κού κα κού 

ε κεί νη την ώ ρα δεν έ πια νε. (Πα ρά δο ξα ό λα 
αυ τά, ε; µάλ λον ό χι).

‘Ό µως υ πάρ χει αρ κε τός συµ βο λι σµός και 
στα ζώ α, στα ο ποί α µε τα µορ φώ νο νταν οι 
«κα τα ρα µέ νοι»…

Σί γου ρα κά θε έ να α πό αυ τά έ χει έ να ι διαί-

τε ρο χα ρα κτη ρι στι κό και µια ξε χω ρι στή θέ ση 
στη κουλ τού ρα κά θε λα ού. Αλ λά ας δού µε την 
ερ µη νεί α των ζώ ων αυ τών, υ πό το πρί σµα του 
Ε σω τε ρι σµού.

Το γε ρά κι, στα αι γυ πτια κά ιε ρο γλυ φι κά, 
εί ναι αυ τό που συµ βο λί ζει την ψυ χή. Ο ιε ρο-
γραµ µα τέ ας, α νά λο γα µε την στά ση που το 
σχε δί α ζε- σκά λι ζε, του έ δι νε και κά ποιο «άλ-
λο» νό η µα...

’Ό ταν λοι πόν το σχε δί α ζε ξα πλω µέ νο σα νε-
κρό, συµ βό λι ζε τη διέ λευ ση α πό τη µί α ζω ή 
στην άλ λη, α πό τη µί α κα τά στα ση στην άλ λη. 
Θυ µη θεί τε, ό σοι φί λοι έ χε τε δει το έρ γο, ό τι ό ταν 
το γε ρά κι άλ λα ζε 
µορ φή, α πό γε ρά-
κι σε άν θρω πο, 
αυ τό κεί το νταν 
σα νε κρό.

’Ό ταν ο ιε ρο-
γραµ µα τέ ας το 
σχε δί α ζε µε τα 
φτε ρά του α νοι-
χτά, συµ βό λι ζε 
ό τι ο «νε κρός α να-
σταί νε ται» ό τι δη-
λα δή ε πι τέ λους 
εί χε την α ντί λη ψη 
της ψυ χής του, δη-
λα δή της ου σί ας 
του....

-Στην Ελ λη νο-
ρω µα ϊ κή «κουλ-
τού ρα» συµ βό λι-
ζε τον «τα χύ τα το 
αγ γε λιο φό ρο του 
Α πόλ λω να».

-Στους Αζ τέ κους ε πί σης συµ βό λι ζε τον «αγ γε λιο-
φό ρο των Θε ών».

-Στους Αι γυ πτί ους (µα ζί µε τον Α ε τό) συµ βό λι ζε 
το πνεύ µα, την ψυ χή, την έ µπνευ ση. Γε ρα κό µορ φοι 
ή ταν πολ λοί Θε οί στην Αί γυ πτο, ό πως ο ‘Ω ρος, ο 
Σό κα ρις, αλ λά και άλ λοι πολ λοί...

-Στους Ιν δου ι στές το γε ρά κι συµ βό λι ζε την «κά θο δο» 
του Σό µα α πό τον ου ρα νό...

Αυ τά τα «ο λί γα» για το γε ρά κι...
Τώ ρα το έ τε ρο συµ βο λι κό ζώ ο, ο λύ κος, που κα-

τά έ ναν «πα ρά ξε νο» τρό πο και αυ τός έ χει να κά νει 
µε το φως...

Στην αρ χαί α ελ λη νι κή γλώσ σα έ χου µε τη λέ ξη Λυ-

ôå÷íç - ìåôáöõóéêçôå÷íç - ìåôáöõóéêç
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κά βας εκ του: Λύ κη + βαί νω που ση µαί νει «η ο δός 
του φω τός», η τρο χιά του Η λί ου, το έ τος.

Η λέ ξη Λύ κη ση µαί νει το ΦΩΣ και α πό αυ-
τή τη λέ ξη προ έρ χο νται οι λέ ξεις: Λυ κό φως, 
Λύ χνος, Λευ κός.

Η λέ ξη «λύ κος» ί σως να προ έρ χε ται εκ του 
«λευ κός» (Λεύ κος) και το λευ κό ως γνω στόν 
εί ναι το µο να δι κό χρώ µα (αν µπο ρώ να το 
πω έ τσι)...

Και ε πει δή το λευ κό εί ναι η «α ντί θε ση» ή 
το ζευ γά ρι θα έ λε γα κα λύ τε ρα του µαύ ρου, 
κι ε πει δή το µαύ ρο έ χει να κά νει µε τη νύ χτα,
κι ε πει δή η νύ χτα εί ναι η α που σί α του φω τός, 
ά ρα...

Το φως εί ναι το λευ κό κι έ τσι, κα τά τη γνώ µη 
µου πά ντα, έ χου µε αυ τή την πε ρί ερ γη σχέ ση του 
φω τός µε τον λ(ε)ύ κο...

Αλ λά ί σως αυ τό «µπο ρεί» να µην φτά νει ως ε πι χει-
ρη µα το λο γί α, ας το προ χω ρή σου µε λί γο α κό µα...

Α νέ φε ρα τη λέ ξη Λύ κη. ‘Ε να πα ρά γω γό της εί ναι 
και η προ σω νυ µί α του Θε ού του ΦΩ ΤΟΣ Α πόλ λω να, 
«Λυ κη γε νής»”, ο γεν νη θείς Α πόλ λων στη Λυ κί α.

Ο Θε ός του φω τός Α πόλ λω νας κα λεί ται και Λύ-
κειος.

Λύ κειο ό µως Η ΤΑΝ και το Γυ µνά σιο που βρι σκό ταν 
α να το λι κά των Α θη νών και που έ λα βε το ό νο µά του 
α πό τον πα ρα πλή σιο να ό του Λύ κειου Α πόλ λω να...

- Να προ σθέ σω τώ ρα ό τι στην Αρ κα δί α υ πάρ χει 
ό ρος µε το ό νο µα Λύ καιον ή Λυ καί ον και ό τι Λυ καί ο 
έ λε γαν τον Δί α της Αρ κα δί ας;

- Να πω ό τι προς τι µή του Λύ καιου Διός, τε λού-
ταν γιορ τές οι ο ποί ες έ φτα σαν µέ χρι τη Ρώ µη µε 
το ό νο µα Λου περ κά λια  (Loupercalia);

Φυ σι κά και στη Μυ θο λο γί α µας έ χου µε «Λύ-
κους»...

- Ο γιος του Προ µη θέ ως και της Πλειά δος Κε-
λαι νούς (η σκο τει νή) ή ταν ο Λύ κος. “Πα ρά ξε νο” 
πά ντως, ο Φέ ρων το φως στους αν θρώ πους Προ µη-
θέ ας, να πα ντρεύ ε ται τη Σκο τει νή και α πό την έ νω-
ση αυ τών των δύ ο α ντι θέ των ή ορ θό τε ρα αυ τού 
του ζεύ γους, α πο τέ λε σµα να εί ναι ο λύ κος!

- Ε πί σης  λύ κο έ χου µε έ να γιο του Αι γύ πτου, σύ-
ζυ γο (πά λι ζευ γά ρι) της Δα να ΐ δος Α γαύ ης, η ο ποί α 

Α γαύ η εί ναι η Αυ γή α να γραµ µα τι σµέ νη!

Το νε ο γνό του Λύ κου λέ γε ται Λυ κό που λο που 
στην αρ χαί α Ελ λη νι κή (αν δε κά νω λά θος) αν δε κά νω λά θος) αν δε κά νω λά θος λέ γε ται 
«Λυ κι δεύς».

Λυ κι δεύς ό µως α πο κα λεί ται και το α νή λι κο τέ κνο 
του Μυ η µέ νου στον Τε κτο νι σµό. Λυ κι δεύς ση µαί νει 
«το τέ κνο του φέ ρο ντα το φως, του πε φω τι σµέ νου, 
ε κεί νου που έ χει δει το φως της µυ ή σε ως».

- Στους Αι γυ πτί ους ο Λύ κος ή ταν το σύµ βο λο του 
Θε ού Ρά, του Θε ού ‘Η λιου...

- Στην Αλ χη µεί α ο Λύ κος µα ζί µε το Σκύ λο, εί ναι 
η δυα δι κή φύ ση του Ερ µή, του Φι λο σο φι κού Υ δραρ-
γύ ρου...

- Στους Σκαν δι να βούς ο Ο ντίν κα βα λά έ να Λύ κο...

Αυ τά τα ε πί σης «ο λί γα» και για το έ τε ρο ζώ ο της 
ται νί ας «Το Γε ρά κι και ο Λύ κος».

Πα ρα τη ρώ ντας κα λά τα ό σα πα ρέ θε σα, θα δια-
πι στώ σου µε ό τι τε λι κά ό ντως το Γε ρά κι συµ βο λί ζει 
την ψυ χή και ο Λύ κος το πνεύ µα που µα ζί µε το 
µι κρό κλε φτά κο της ται νί ας συ να πο τε λούν και οι 
τρεις µα ζί τον άν θρω πο…

Τε λι κά α ξί ζει ό ταν βλέ που µε µια ται νί α, να εµ-
βα θύ νου µε ό σο µπο ρού µε στα νο ή µα τα που θέ λει 
να µας δώ σει ο σε να ριο γρά φος, εί τε η θε λη µέ να εί τε 
α θέ λη τα, για τί η α λή θεια εί ναι ε κεί «έ ξω» και πε ρι µέ-
νει να την α να κα λύ ψου µε.

� � �
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Ä é áêñ ßóå é òÄ é áêñ ßóå é ò
ðïõ Ýãéíáí áðü ôï êñÜôïò Þ ôçí åêêëçóßá

Ã. ×ÑÏÍÇÓ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ:
Γεν νή θη κε στο Λη ξού ρι της Κε φα λο νιάς το 

1811 και πέ θα νε σε βα θιά γε ρά µα τα το 1901.
Γό νος της α ρι στο κρα τι κής οι κο γέ νειας των Τυ πάλ-Γό νος της α ρι στο κρα τι κής οι κο γέ νειας των Τυ πάλ-Γό νος της α ρι στο κρα τι κής οι κο γέ νειας των Τυ πάλ

δων, γιος του Γε ρά σι µου Λα σκα ρά του- Τυ πάλ δου, 
µορ φώ θη κε ε ξαι ρε τι κά α πό µι κρή η λι κί α. Πή ρε και 
το δί πλω µα της Νο µι κής („ό πως κα τα πί νου µε το 
ρε τσι νό λα δο“, έ λε γε ο ί διος) έ λε γε ο ί διος) έ λε γε ο ί διος αν και πο τέ δεν κα τά-
φε ρε, ού τε θέ λη σε να κά νει κα ριέ ρα δι κα στή, ό πως 
ή θε λε ο πα τέ ρας του.

Α πό πο λύ µι κρός γνώ ρι ζε το αρ χο ντο λό ι των 
Ε πτα νή σιων, τους ο πλαρ χη γούς της Ρού µε λης που 
συ χνά πή γαι ναν στα νη σιά για να „ξε κου ρα στούν“, 
αλ λά και αν θρώ πους σαν τον Δ. Σο λω µό και τον 
Λόρ δο Μπά ι ρον.

Τα ξί δε ψε σε Πα ρί σι και Λον δί νο για σπου δές και 
ήρ θε σε ε πα φή µε τις νέ ες τό τε ευ ρω πα ϊ κές και αν-
θρω πι στι κές ι δέ ες. Α να ζή τη σε ό µως και στην Ελ λά δα 
κά θε µέ ρος µε πα ρά δο ση, τέ χνη και γράµ µα τα.

O πο λύ α πλός, ει λι κρι νής και παι χνι διά ρης χα ρα-
κτή ρας του, µα ζί µε το ά φθα στο χιού µορ και την 
τόλ µη του, έ κα ναν έ ναν άν θρω πο α διά φθο ρο και 
α να γκα σµέ νο(!) να σα τι ρί ζει κά θε συ ντη ρι τι σµό, 
υ πο κρι σί α, δου λι κό τη τα, α σέ βεια και κοι νω νι κή α δι-
κί α απ’ ό που κι αν προ ερ χό ταν.

Η οι κο γε νεια κή του ζω ή ή ταν πρό τυ πο τρυ φε ρό-
τη τας και δια παι δα γώ γη σης και α πο τέ λε σε γι αυ τόν 
α νε ξά ντλη τη πη γή ευ τυ χί ας. Αλ λά στην κοι νω νι κή 

Ï ËáóêáñÜôïò êáé ï ÊáæáíôæÜêçò, áðïäåêôïß óÞìåñá áðü 

êÜèå åðßóçìç åîïõóßá, óôçí åðï÷Þ ôïõò äåéíïðÜèçóáí êáé 

êõíçãÞèçêáí. Ïé áñåôÝò ôïõò, ïëïöÜíåñåò ìÝóá óôçí ôÝ÷íç 

ôïõò, ðñïêÜëåóáí ðñïâëÞìáôá óôçí ôüôå åîïõóßá.

του προ σφο ρά γνώ ρι σε την α δι κί α, τη συ κο φα ντί α 
και τον κα τα τρεγ µό απ’ ό λους.

Έ γρα ψε: “Tα µυ στή ρια της Κε φα λο νιάς”, 
πολ λά σα τι ρι κά ποι ή µα τα, την “Α πό κρι ση 
στον Α φο ρε σµό”. Ε ξέ δι δε στην πα τρί δα του 
την ε φη µε ρί δα “Λύ χνος”,  ε νώ συ νερ γά στη κε 
µε πολ λές α θη να ϊ κές ε φη µε ρί δες.

Ο ί διος δεν τα κα τά φερ νε κα λά στο ε µπό ριο 
και τα οι κο νο µι κά. Έ τσι µε τον Α φο ρι σµό του α πό 

Ο Ανδρέας Λασκαράτος

êáôÜ ëïãïôå÷íþí
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την Εκ κλη σί α, τον κοι νω νι κό κα τα τρεγ µό και την 
κα τα λή στευ σή του α πό τους συ µπα τριώ τες του, τη 
δια φω νί α µε τους „λο γιό τα τους“ των Α θη νών και την 
α νυ πο χώ ρη τη η θι κή του έ φθα σε να πει νά σει πολ λές 
φο ρές και να φο ρές και να µεί νει εί νει µό νος ό νος µε το χιού ε το χιού µορ του.

Το η θι κό του έρ γο ταυ τί στη κε α πό λυ τα µε τη 
ζω ή του.

„... το πέ ρα σµά µου πά νω α πό τη γη στά θη κε 
ά τυ χο για µέ να και µη α γα πη τό στην κοι νω νί α που 
έ ζη σα. Αν δεν εί χα πο τέ γεν νη θεί, θα ή ταν ί σως κα λύ-
τε ρα για µέ να και για την αθώα οικογένειά µου. Όχι 
όµως και για κείνους τους χα ζούς και διε φθαρ µέ νους 
που στε νο χώ ρη σα, γυ ρεύ ο ντας να τους ω φε λή σω 
η θι κά και υ λι κά „.

Με το ε ξαι ρε τι κό χιού µορ και την ά µε ση ει λι κρί-
νειά του ο Λα σκα ρά τος πε ρι γρά φει στην αυ το βιο-
γρα φί α του τα ση µα ντι κά γε γο νό τα της ζω ής του. 
Δύ σκο λο να µην τον α γα πή σεις και ταυ τό χρο να να 
µη λυ πη θείς τους πα πά δες και τους ε η λυ πη θείς τους πα πά δες και τους ε µπό ρους της πό ρους της 
Κε φα λο νιάς που τον µι σού σαν. 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ:

Ο Πο λί της αυ τός του κό σµου, πιο συ γκε κρι µέ να 
ο Έλ λη νας και για την α κρί βεια ο Κρη τι κός -έ τσι έ λε γε 
για τον ε αυ τό του- γεν νή θη κε στο Η ρά κλειο της Κρή-
της 1833 και πέ θα νε στη Γαλ λί α το 1957.

Σπού δα ξε νο µι κός -µε ά ρι στα- αλ λά πο τέ δεν 

έ κα νε τέ τοιο ε πάγ γελ µα. Με δα σκά λους τον Μπέρ-
κσον και το Νί τσε, το Χρι στό, το Βού δα, το Λέ νιν, 
το Ζορ µπά και πά νω απ ό λους τον Ο δυσ σέ α, ο Κα-
ζα ντζά κης τα ξί δε ψε ό λον τον κό σµο και δό θη κε σε 
κά θε µε γά λη ι δέ α.

Έ χο ντας α πο φα σί σει ό τι εί ναι „κα λα µα ράς“, 
δη λα δή λο γο τέ χνης, πο λέ µη σε µε ό λες τις ι δέ ες 
φτιά χνο ντας τις δι κές του για να προ σφέ ρει κι αυ τός 
στην αν θρω πό τη τα.

Έ γρα ψε την Α ΣΚΗ ΤΙ ΚΗ σε η λι κί α 25 χρό νων, 
ό που πε ρι γρά φε ται η κο σµο α ντί λη ψή του και την 
Ο ΔΥΣ ΣΕΙΑ (33.333 δε κα πε ντα σύλ λα βοι στί χοι, 
ό που ο Ο δυσ σέ ας α να ζη τά ό χι πια την Πη νε λό πη 
- ψυ χή του, αλ λά τον ί διο το Θε ό) στα σα ρά ντα του 
χρό νια, θε ω ρώ ντας ό τι αυ τό ή ταν το πραγ µα τι κό 
έρ γο. Ό µως έ γι νε γνω στός α πό τα „πά ρερ γά“ του: 
ΖΟΡ ΜΠΑΣ, Ο ΤΕ ΛΕΥ ΤΑΙΟΣ ΠΕΙ ΡΑ ΣΜΟΣ, Ο 
ΧΡΙ ΣΤΟΣ ΞΑ ΝΑ ΣΤΑΥ ΡΩ ΝΕ ΤΑΙ, Ο ΚΑ ΠΕ ΤΑΝ 
ΜΙ ΧΑ ΛΗΣ, Α ΝΑ ΦΟ ΡΑ ΣΤΟ ΓΚΡΕ ΚΟ, θε α τρι κά, 
ποι ή µα τα, κ.α.

Ποιος κα τά λα βε τον Κα ζα ντζά κη; Ό λοι κα τα λα-
βαί νου µε κά τι, ε λά χι στοι ί σως τον κα τα λα βαί νουν 
ο λό κλη ρο, ό λοι έ χουν ευ και ρί ες να τον πα ρε ξη γή-
σουν και να τον κα τα κρί νουν. Γι αυ τό, τό σο κα τά 
τη ζω ή του ό σο και µε τά, κυ νη γή θη κε µε πολ λούς 
τρό πους.

Ποιος ή ταν ο Νί κος Κα ζα ντζά κης; Τα ί δια του τα 
βι βλί α µας το λέ νε. Ο ί διος ή ταν ά δο λος, δεν ή ξε ρε 
να λέ γει ψέ µα τα, δεν έ γρα φε για να κερ δί σει χρή-
µα τα, γε νι κά δεν έ γρα φε, αλ λά έ φτια χνε γράµ µα τα 
και φρά σεις µε το αί µα της ψυ χής του:

... Έ να µο νά χα  λα χτα ρί ζω. Να συλ λά βω τι κρύ-

βε ται πί σω α πό τα φαι νό µε να, τι εί ναι το µυ στή ριο 
που µε γεν νά ει και µε σκο τώ νει κι αν πί σω α πό την 
ο ρα τή α κα τά παυ τη ρο ή του κό σµου κρύ βε ται µια 
α ό ρα τη α σά λευ τη  πα ρου σί α.

Α σκη τι κή σελ. 15

   ...πέ ρα σαν χρό νια. Προ σπά θη σα να βά λω τά-

ξη στο χά ος αυ τό της φα ντα σί ας µου. Μα πά ντα 

Προσωπογραφία του Ν. Καζαντζάκη
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η ου σί α τού τη, ό πως µου πα ρου σιά στη κε, θα µπά 
α κό µα, ό ταν ή µουν παι δί, µου φαί νε ται πως εί ναι 
η καρ διά της α λή θειας: χρέ ος έ χου µε, πέ ρα α πό 
τις α το µι κές έ γνοιες, πέ ρα α πό τις βο λι κές µας συ-

νή θειες, πιο πά νω α πό τον ε αυ τό µας, να θέ σου µε 
έ ναν σκο πό, κι αυ τόν, µέ ρα και νύ χτα, α ψη φώ ντας 
τα γέ λια, την πεί να ή τον θά να το, να µο χτού µε να 
τον φτά σου µε. 

Ό χι να τον φτά σου µε… µια πε ρή φα νη ψυ χή, 

ευ τύς ως φτά σει στο σκο πό της, τον µε τα το πί ζει 
α κό µα πιο πέ ρα… ό χι να τον φτά σου µε, πα ρά να µη 
στα µα τή σου µε πο τέ στον α νή φο ρο. Έ τσι µο νά χα 
α πο χτά ει η ζω ή ευ γέ νεια κι ε νό τη τα.

Αναφορά στον Γκρέκο
Πες µου τι κάνεις το φαΐ που τρως και θα σου 

πω ποιος είσαι. Άλλοι το κάνουν ξίγκια και κοπριά, 

άλλοι το κάνουν δουλειά και κέφι και άλλοι το 
κάνουν Θεό.

Ζορµπάς σελ. 79
Κα λά πια κα τα λα βαί νεις  πως αυ τή εί ναι η α ξί α 

του αν θρώ που: να  ζη τά ει και να ξέ ρει πως ζη τά ει το 
α δύ να το. Και να ‚ναι σί γου ρος πως θα το φτά σει, για-
τί ξέ ρει πως αν  δεν λι πο ψυ χή σει, αν δεν α κού σει τι 
του κα νο ναρ χά ει  η λο γι κή, µα κρα τά ει µε τα δό ντια 
την ψυ χή του και ε ξα κο λου θεί µε πί στη, µε πεί σµα 
να κυ νη γά ει το α δύ να το, τό τε γί νε ται το θά µα, µα 
πο τέ ο α φτέ ρου γος κοι νός νους δε θα µπο ρού σε να 
το µα ντέ ψει: Το α δύ να το, γί νε ται δυ να τό.

Καπετάν Μιχάλης σελ. 10
Πώς α ντι µε τώ πι σε αυ τούς που τον κυ νή γη σαν:
1955 : Ο Νί κος Κα ζα ντζά κης α πα ντά στον Πά πα 

(ό ταν κα τά τα ξε τα βι βλί α του στα α πα γο ρευ µέ να):
AD TUUM , DOMINE, TRIBUNAL APEL-

LO.
Και  στους κλη ρι κούς της Ελ λά δας, µε τά την 

α πει λή α φο ρι σµού: “Μου δώ σα τε µια κα τά ρα, Ά γιοι 
πα τέ ρες, σας δί νω κι ε γώ µια ευ χή: Σας εύ χο µαι 
να ναι η συ νεί δη ση σας τό σο κα θα ρή, ό σο εί ναι η 
δι κή µου και νά ΄στε τό σο η θι κοί και θρή σκοι, ό σο 
εί µαι ε γώ.

Το 1975, ό ταν η ελ λη νι κή τη λε ό ρα ση α να κοι-
νώ νει την προ βο λή σε συ νέ χεια του έρ γου του Ν. 
Κα ζα ντζά κη 

“Ο Χρι στός Ξα να σταυ ρώ νε ται”, η ιε ρά σύ νο δος 
α να κοι νώ νει:

Η Ιε ρά Σύ νο δος κα τά την ση µε ρι νήν αυ τήν 
συ νε δρί αν, πλη ρο φο ρη θεί σα ό τι υ πάρ χει πρό θε σις 
προ βο λής α πό της τη λε ο ρά σε ως του βλα σφή µιου 

έρ γου του Ν. Κα ζα ντζά κη “Ο ΧΡΙ ΣΤΟΣ ΞΑ ΝΑ ΣΤΑΥ-Ο ΧΡΙ ΣΤΟΣ ΞΑ ΝΑ ΣΤΑΥ-Ο ΧΡΙ ΣΤΟΣ ΞΑ ΝΑ ΣΤΑΥ
ΡΩ ΝΕ ΤΑΙ”, πε ρί του ο ποί ου α πό πολ λών ε τών η Εκ-πε ρί του ο ποί ου α πό πολ λών ε τών η Εκ-πε ρί του ο ποί ου α πό πολ λών ε τών η Εκ
κλη σί α, α πε φάν θη ό τι εί ναι δυσ σε βές και α ντι χρι στια-
νι κόν, α πε φά σι σε να προ βή εις α µέ σους ε ντό νους 
ε νερ γεί ας πα ρά τοις αρ ε νερ γεί ας πα ρά τοις αρ µο δί οις προς α πο τρο πήν  της ο δί οις προς α πο τρο πήν  της 
τοιαύ της προ βο λής, η ο ποί α θα σκαν δα λί σει και θα 
βλά ψει πνευ µα τι κώς το Χρι στε πώ νυ µον πλή ρω µα 
της εκ κλη σί ας της Ελ λά δος....

Οι έλληνες  εκδότες  “τ ιµούν” το Ν ίκο 
Καζαντζάκη:

Σε ε πι στο λή του Ν. Κα ζα ντζά κη που δη µο σιεύ-
τη κε στις ε φη µε ρί δες γύ ρω στο 1951, έ γρα φε ό τι 
προ σφέ ρει τα ά πα ντά του, φτά νει να έ παιρ νε ως 
α µοι βή 4 α ντί τυ πα για το κά θε του έρ γο. 

Και δεν βρέθηκε κανείς εκδότης ...

Σή µε ρα τα βι βλί α του συ νε χί ζουν να εκ δί δο νται 
και να πω λού νται α κό µα, λες και εί ναι best-sellers 

για τό σα πολ λά χρό νια...
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È Å Ó Ó Á Ë Ï Í É Ê Ç

Ë Á Ñ É Ó Ó Á

Το Πα ράρ τη µα  της Λά ρι σας 
σε µια µο νο ή µε ρη εκ δρο µή στο 

Διον. 
Η η µέ ρα ξε κί νη σε µε την ε πί σκε ψη 

στον αρ χαιο λο γι κό της πε ριο χής, ό που 
ήρ θα µε σε ε πα φή τό σο µε τον αρ χαί ο 
πο λι τι σµό, ό σο και µε την πο λι τι στι κη 
κουλ τού ρα  της κε ντρι κής Ελ λά δας.. 
Στη συ νέ χεια, έ πει τα α πό έ να γε µά το 
και ταυ τό χρο να εκ παι δευ τι κό πρω ι νό, 
α κο λού θη σε η ε πί σκε ψη σε µια πλα γιά 
του Ο λύ µπου ό που, το κα λό φα γη τό, 
µα γει ρε µέ νο µε πα ρα δο σια κές µε θό-
δους, εί χε τον πρω τεύ ο ντα ρό λο...   

Κ.Ο.Δ.Ε.   Για άλ λη µια χρο νιά το
          Σάβ  βα το 27 Σε πτεµ βρί-
ου πα ρα βρε θή κα µε στη βρα διά που ορ γά νω σε 
ο Δή µος Θεσ σα λο νί κης για να ευ χα ρι στή σει µε 
α πο νο µή µε ταλ λί ων και ο νο µα στι κών δι πλω-
µά των την Κοι νω νι κή και Οι κο λο γι κή Δρά ση 
Ελ λά δος και ό λους τους ε θε λο ντές της πό λης 
της Θεσ σα λο νί κης για την προ σφο ρά τους κα-
τά τη διάρ κεια του κα λο και ριού που πέ ρα σε, 
να α να λά βουν και να κα λύ ψουν µε βάρ διες πυ-
ρα σφά λειας τα ζε στά Σαβ βα το κύ ρια κα. Η Νέ α 
Α κρό πο λη, µέ σα α πό την Κ.Ο.Δ.Ε. προ σπα θεί 
ε δώ και χρό νια να ε νι σχύ σει και να εν θαρ ρύ νει 
πρα κτι κά κά θε τέ τοια πρω το βου λί α. Ευ χή µας 
του χρό νου να εί ναι πε ρισ σό τε ροι αυ τοί που 
θα δρα στη ριο ποι η θούν.

Πε ρι πα τη τι κή συ ζή τη ση στη φύ ση Σε µια 
προ σπά θεια να συν δυά σου µε µια α πο γευ µα τι νή 
εκ δρο µή µε µια φι λο σο φι κή συ ζή τη ση, ξε κι νή σα µε 
για το Σέ ιχ-για το Σέ ιχ-για το Σέ ιχ Σου. Α πο λαύ σα µε τους ή χους του νε ρού, 
τη δρο σιά των δέ ντρων και µοι ρα στή κα µε σκέ ψεις 
για την ι σορ ρο πί α στη φύ ση, για τους νό µους της 
και για τη θέ ση και τη δρά ση των αν θρώ πων µέ σα 
σ’ αυ τήν. 
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Η Φύ ση εί ναι η Μη τέ ρα - 
Δα σκά λα ό λων Η Δα σκά λα ό λων Η µας. 

Στο πα ράρ τη µα του Η ρα κλεί ου το 
γνω ρί ζου µε και το ε κτι µά µε πο λύ 
κα λά αυ τό, έ τσι  διορ γα νώ σα µε  
µια µο νο ή µε ρη  εκ παι δευ τι κή 
εκ δρο µή σε µια προ σπά θεια να έρ-
θου µε πιο κο ντά στη Φύ ση και τις 
δυ νά µεις της και ταυ τό χρο να να 
γνω ρί σου µε κα λύ τε ρα τον ε αυ τό 
µας και τους συ ντρό φους µας. 

Á È Ç Í Á

Το πρώ το Σαβ βα το κύ ρια κο του Νο έµ βρη 
ε πι σκε φτή κα µε την Α κρό πο λη των Α θη νών και 

την Αρ χαί α Α γο ρά. Ή ταν έ να µα γι κό τα ξί δι στα ση µεί α 
ό που οι αρ χαί οι Έλ λη νες Φι λό σο φοι περ πά τη σαν, 
δί δα ξαν, α να ζή τη σαν µα ζί µε τους µα θη τές τους 
την α λή θεια. 

Η ε πί σκε ψη στο βρά χο της Α κρό πο λης, που σαν 
πέ τρι νο κα ρά βι αρ µε νί ζει στην πό λη µας, µας θύ µι σε 
ε πο χές ό που το ιε ρό δεν εί χε ε ξο ρι στεί α πό τις καρ-
διές των αν θρώ πων και κατ’ ε πέ κτα ση δέ σπο ζε και 
ε νέ πνε ε ό λη την πό λη. Ο Παρ θε νώ νας µας α πο κά-
λυ ψε κά ποια α πό τα µυ στι κά της ο µορ φιάς και της 
αρ µο νί ας του, αλ λά αυ τά που δεν µπο ρού σα µε να 
α κού σου α κού σου µµε σί γου ρα θα εί ναι α κό ε σί γου ρα θα εί ναι α κό µµα πολ λάα πολ λά..

Κά τω α πό τον ́ Α ρειο Πά γο θυ Κά τω α πό τον ́ Α ρειο Πά γο θυ µη θή κα µε µε ρι κά 
α πό τα λό για του α πό τα λό για του «Ε πι τά φιου του Πε ρι κλή» για το 
ποια ή ταν πραγ ποια ή ταν πραγ µα τι κά η δύ να µη της αρ χαί ας Α θή νας. 
Τέ λοςΤέ λος, στην Α γο ρά δια βά ζο ντας κά ποια α πο σπά σµα-
τα α πό δια λό γους του Πλά τω να προ σπα θή σα τα α πό δια λό γους του Πλά τω να προ σπα θή σα µε να 
αι σθαν θού αι σθαν θού µε ό πως ε κεί νοι οι φι λό σο φοι που συ ζη-
τού σαν για τη δι καιο σύ νητού σαν για τη δι καιο σύ νη, την α θα να σί α της ψυ χής, 
το θε ό και τη το θε ό και τη µοί ρα των αν θρώ πων.



28ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ

Ë Á Ú Ì Ð Í É Ô Ó

 & ÅÓÙÔÅÑÉÓÌÏÓ

Ο Λ ά  ι  Ο Λ ά  ι  Ο µπ ν ι τ  ς  ( G o t t f r i e d  W i l h e l m 
   Leibniz) γεν νή θη κε στη Λει ψί α και 
πέ ρα σε το πιο µε γά λο µέ ρος της ζω ής του 

στην αυ λή του Α νό βε ρο. 
Ή ταν στην υ πη ρε σί α των δου κών, α πό τους 

ο ποί ους ο έ νας α να γο ρεύ θη κε βα σι λιάς της Αγ γλί ας 
µε το ό νο µα Γε ώρ γιος ο Α΄. Τα εν δια φέ ρο ντά του 
ή ταν α κό µα πιο κα θο λι κά α πό ε κεί να των άλ λων 
µε γά λων στο χα στών του αιώ να του. 

Οι γνώ σεις και η φι λο σο φι κή του σκέ ψη ε κτεί νο-
νταν στην ι στο ρί α, στη θε ο λο γί α, στη γλωσ σο λο γί α, 
στη βιο λο γί α, στη γε ω λο γί α, στα µα θη µα τι κά, στη 
δι πλω µα τί α και στην τέ χνη των ε φευ ρέ σε ων. 

Συ γκα τα λέ γε ται µε τα ξύ των πρώ των που ε πι νό η-
σαν – ύ στε ρα α πό τον Πα σκάλ- υ πο λο γι στι κή µη χα-
νή. Συ νέ λα βε το σχέ διο λει τουρ γί ας α τµο µη χα νών, 
µε λέ τη σε κι νέ ζι κη φι λο σο φί α και ερ γά στη κε για την 
προ ώ θη ση της ε νό τη τας της Γερ µα νί ας.  

Εί χε θέ σει ως κύ ριο σκο πό της ζω ής του την 
α νεύ ρε ση µιας οι κου µε νι κής µε θό δου, µε την ο ποί α 
θα ή ταν δυ να τό να α πο κτιού νται οι γνώ σεις, να γί-
νο νται ε φευ ρέ σεις και να κα τα νο εί ται η ου σια στι κή 
ε νό τη τα του σύ µπα ντος.

Η scientia generalis (γε νι κή ε πι στή µη) που προ-
σπά θη σε να οι κο δο µή σει, εί χε πο λυά ριθ µες πλευ ρές 
και αρ κε τές α πό αυ τές τον ο δή γη σαν σε µα θη µα τι κές 
α να κα λύ ψεις. 

Η α να ζή τη ση µιας lingua universalis (οι κου µε-
νι κής γλώσ σας) νι κής γλώσ σας) νι κής γλώσ σας στην ο ποί α κά θε νο η τι κό σφάλ µα 
θα α πει κο νι ζό ταν σε σφάλ µα υ πο λο γι στι κό, δεν τον 
ο δή γη σε µό νο στη συµ βο λι κή λο γι κή, αλ λά και σε 
πολ λές και νο το µί ες στο µα θη µα τι κό συµ βο λι σµό. Ο 
Λά ι µπνιτ ς υ πήρ ξε έ νας α πό τους ε ξέ χο ντες ε πι νο η τές 
µα θη µα τι κών συµ βό λων. Λί γοι άν θρω ποι εί χαν κα τα-
νο ή σει τό σο κα λά τη ση µα σί α της ε νό τη τας µορ φής 

και πε ριε χο µέ νου.

Αγαλµα προς τιµήν του Λαϊµπνιτς

åðéóôçìçåðéóôçìç
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Σύµ φω να µε τον Λά ι µπνιτ ς, ο δι πλός χα 
ρα κτή ρας των φι λο σο φι κών ε ρευ νών 
πρέ πει να εί ναι Η ΚΑ ΘΟ ΛΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ και Η ΣΥΜ-

ΦΙ ΛΙΩ ΣΗ ΤΩΝ Α ΝΤΙ ΘΕ ΤΩΝ. Α ντί θε τα µε τους 
προ γε νέ στε ρούς του και σύγ χρο νους φι λο-
σό φους (Ντε κάρ τ, Λοκ, Σπι νό ζα, Μπέ ι κον) 
που προ σπα θού σαν να πε ριο ρί σουν τα ό ρια 
της φι λο σο φί ας, ο Λά ι µπνιτ ς εί ναι ο πρώ τος, 
στους νε ώ τε ρους χρό νους, που α ντι µε τω πί ζει 
τη φι λο σο φί α σαν µέ σο για την εύ ρε ση της 
ε νό τη τας και της αρ µο νί ας των πραγ µά των.

Γε νι κό-Με ρι κό, Λο γι κό-Με τα φυ σι κό, Ύ λη-
Πνεύ µα, Ε µπει ρί α-Έµ φυ το, Φι λο σο φί α/Φι λο σο φί α/Φι λο σο φί α Θρη-
σκεί α, ό λα αυ τά εί ναι ζευ γά ρια α πό α ντί θε τα 
τα ο ποί α φαί νο νται α δύ να το να συµ φι λιω-
θούν. Το πνεύ µα της ε πο χής του Λά ι µπνιτ ς 
ή ταν ό τι η α πο δο χή της µιας έν νοιας ε πέ βαλ λε 
τον πλή ρη α πο κλει σµό της άλ λης. Μέ σω της 
ε ξο νυ χι στι κής α νά λυ σης, αυ τές οι έν νοιες 
α πο γυ µνώ νο νται α πό τα κοι νά τους στοι χεί α. 
Αυ τή εί ναι η λο γι κή του ΚΑ ΜΑ-ΜΑ ΝΑΣ (υ πο-
κει µε νι κός νους). Ο Λά ι µπνιτ ς προ σπα θεί να 
µην πέ σει σε αυ τά τα ψεύ τι κα δι λήµ µα τα και 
προ σεγ γί ζει την πιο ο λι στι κή φι λο σο φί α µέ σω 
του ΜΑ ΝΑΣ, του Α ντι κει µε νι κού Νου. Χρη σι-
µο ποιεί δύ ο µε θό δους : την Ε ΚΛΕ ΚΤΙ ΚΗ και 
την ΠΡΟ ΣΩ ΠΙ ΚΗ Ε ΡΕΥ ΝΑ.

Α ντί θε τα µε τους σύγ χρο νούς του, ο Λά ι-
µπνιτ ς προ σπα θεί να γνω ρί σει ό λες τις θε ω ρί ες 

των προ η γού µε νών του. Δεν α πορ ρί πτει κα-
µιά, εί ναι Ε ΚΛΕ ΚΤΙ ΚΙ ΣΤΗΣ και πι στεύ ει σε µια 
ΑΙΩ ΝΙΑ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ, που σύµ φω να µε τον 
καθ. Jorge A. Livraga εί ναι «…η Α λη θι νή 
Φι λο σο φί α, η Α γά πη στη Σο φί α, η φι λο σο φί α 
των αι τιών και ό χι έ να εί δος λο γι κού παι χνι-
διού ξε κοµ µέ νου α πό τη Φύ ση».

Η σχέση Φυσικής-Μεταφυσικής       
Γι’ αυ τό ο Λά ι µπνιτ ς χρη σι µο ποιεί και τη µε τα-

φυ σι κή, που ή ταν δυ σφη µι σµέ νη στις µέ ρες του, 
για να πε ρι γρά ψει τους γε νι κούς νό µους της φύ σης. 
Έ τσι, δί νει δί καιο και στις δύ ο πα ρα τά ξεις: «… Ό πως η 
Ψυ χή δεν πρέ πει να χρη σι µο ποιεί ται για να ε ξη γή σει 
τα µέ ρη του σώ µα τος του ζώ ου, αλ λά την αρ µο νί α 
του συ νό λου, έ τσι δεν πρέ πει να χρη σι µο ποιού µε τις 
µε τα φυ σι κές δυ νά µεις για να ε ξη γή σου µε τα µε ρι κά 
προ βλή µα τα της φύ σης αλ λά µό νο τις γε νι κές αρ-
χές της». Έ τσι τις βά ζει στη σω στή τους διά στα ση:
«Α πό τη µε τα φυ σι κή ε ξαρ τά ται η α λυ σί δα 
αλ λά η φυ σι κή προ σφέ ρει τους κρί κους της 
α λυ σί δας». Ε δώ οι α πό ψεις του Λά ι µπνιτ ς ταυ τί ζο-
νται µε τις ι δέ ες της αιώ νιας Ε σω τε ρι κής φι λο σο φί ας, 
που θε ω ρεί ό τι κά θε φαι νό µε νο που α ντι λαµ βά νε ται 
η σύγ χρο νη Φυ σι κή εί ναι α πλώς το α πο τέ λε σµα 
µε τα φυ σι κών-πνευ µα τι κών δρά σε ων που δε φαί-
νο νται στα όρ γα να µέ τρη σης της µη χα νο κρα τι κής 
ε πι στή µης. Αυ τό το α να γνω ρί ζει στον Λά ι µπνιτ ς και 
η Μπλα βά τσκυ: «Το «Πνεύ µα –Ύ λη» και η «Ύ λη 
– Πνεύ µα» ε κτεί ο νται ά πει ρα σε βά θος και ό πως η 
«ου σί α των πραγ µά των» του Λά ι µπνιτ ς, έ τσι και η 
δι κή µας ου σί α των α λη θι νών πραγ µά των βρί σκε ται 
στο έ βδο µο βά θος, ε νώ η ψεύ τι κη χον δρο ει δής ύ λη 
της Ε πι στή µης βρί σκε ται στο κα τώ τε ρο ά κρο των 
α ντι λη πτι κών µας αι σθή σε ων». 

Η θεωρία των µονάδων 
Ο Λά ι µπνιτ ς έ φτα σε σ’ έ να στε νό πλη σί α σµα α νά-

µε σα στο σώ µα και την ψυ χή. «Αν α να λύ ο ντας 
τις ι διό τη τες των σω µά των, ο δη γη θού µε στο 
να συλ λά βου µε ά υ λες πρώ τες δυ νά µεις, απ’ 
την άλ λη η ε σω τε ρι κή ε µπει ρί α µας κά νει να 
γνω ρί σου µε µια πραγ µα τι κή ε νερ γη τι κή δύ να-
µη, την ψυ χή µας. Δεν µπο ρού µε λοι πόν να 
συλ λά βου µε άλ λες ου σί ες πα ρά σε α να λο γί α 
µε την ψυ χή µας. Ά ρα οι ου σί ες πρέ πει να εί-
ναι ψυ χές». Έ τσι ο κό σµος δεν εί ναι µια µη χα νή, 
ό πως το ή θε λαν ο Ντε κάρ τ και ο Χο µπς. Το ΠΑΝ σ’ 
αυ τόν εί ναι δύ να µη, ζω ή, ψυ χή, σκέ ψη, ε πι θυ µί α. 
Η µη χα νή εί ναι αυ τό που βλέ που µε, αλ λά δεν βλέ-

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΛΑΙΜΠΝΙΤΣ ΚΑΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ
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που που µε πα ρά το ε ξω τε ρι κό των πραγ ε πα ρά το ε ξω τε ρι κό των πραγ ε πα ρά το ε ξω τε ρι κό των πραγ µά των. Στην 
έν νοια της πραγ έν νοια της πραγ µα τι κής ου σί ας ο Λά ι α τι κής ου σί ας ο Λά ι α τι κής ου σί ας ο Λά ι µπνιτ ς δί νει 
την ο νο µα σί α της µο νά δας.

Τα γενικά χαρακτηριστικά των µο-�
νάδων:

•  Το πλή θος των µο νά δων εί ναι ά πει ρο. 
•  Κά θε µο νά δα έ χει µια φύ ση α νά λο γη µε τη 

φύ ση της αν θρώ πι νης ψυ χής και κά θε µια έ χει ι διαί-
τε ρα γνω ρί σµα τα.

•  Η µο νά δα εί ναι ον α λη θι νά α πλό, δεν έ χει 
µέ ρη.

• Η µο νά δα εί ναι προι κι σµέ νη µε αυ τάρ κεια, δεν 
υ πό κει ται σε ε ξω τε ρι κές ε πι δρά σεις.

•  Ό λες οι µο νά δες εί ναι προι κι σµέ νες µε α ντί-
λη ψη. Τι α ντι λαµ βά νο νται οι µο νά δες : το σύ µπαν 
ο λό κλη ρο α πό µια δι κή τους ά πο ψη. Έ χουν έ να πε δί ο 
α ντί λη ψης ευ κρι νές, πέ ρα α πό το ο ποί ο δε βλέ πουν 
τα πράγ µα τα πα ρά συ γκε χυ µέ να.

Οι Μο νά δες που α να φέ ρει ο Λά ι µπνιτ ς δεν εί ναι 
υ λι κά ά το µα, ού τε εί ναι τα ά το µα του Δη µό κρι του. 
Ό χι, ο Λά ι µπνιτ ς δεν βλέ πει τις Μο νά δες στον κό-
σµο των φαι νο µέ νων, στην ύ λη, στη φύ ση, αλ λά 
τις βλέ πει πί σω α πό τα υ λι κά α ντι κεί µε να, πί σω α πό 
τον κό σµο των φαι νο µέ νων. Κά θε υ λι κό α ντι κεί µε νο 
α ντα πο κρί νε ται σε κά τι ά υ λο, σε κά τι α λη θι νά πραγ-
µα τι κό, σε µιαν αιώ νια, α διαί ρε τη και α κα τά στρε πτη 
Μο νά δα. Για τους αν θρώ πους και τα ζώ α, µο νά δα 
εί ναι η ψυ χή. Για τα α ντι κεί µε να του υ πό λοι που φυ-
σι κού κό σµου, µο νά δες ά υ λες εί ναι οι «ου σια στι κές 
µορ φές τους».

Πα ρα κά τω θα πα ρου σιά σου µε µε ρι κά α πο σπά-
σµα τα α πό τη Μυ στι κή Δο ξα σί α της Ε.Π.Μπλα βά-
τσκυ, που α να φέ ρο νται στο πό σο κο ντά πλη σί α σε 
ο Λά ι µπνιτ ς τις ε σω τε ρι κές δι δα σκα λί ες, ει δι κά στη 
θε ω ρί α του για τις µο νά δες.

« Ο Λά ι µπνιτ ς διεύ ρυ νε την πε ριο χή της νο η τι κής 
ζω ής, κα τα στρέ φο ντας την α ντί θε ση α νά µε σα σε έµ-
ψυ χη και ά ψυ χη ύ λη. Έ κα νε ό µως και κά τι πε ρισ σό τε-
ρο: α ντέ δρα σε στην ι δέ α της ύ λης, της ε κτει νό µε νης 
ου σί ας. Ο Λά ι µπνιτ ς δεν ι κα νο ποιού νταν α πό την 
υ πό θε ση ό τι η ύ λη α πο τε λού νταν α πό έ ναν πε πε ρα-
σµέ νο α ριθ µό πο λύ µι κρών µε ρών. Η µα θη µα τι κή 
του σκέ ψη τον α νά γκα σε να ε πε κτεί νει την ι δέ α στο 
ά πει ρο. Έ τσι, µη δε νί ζο ντας τη γε ω µε τρι κή έ κτα ση 
των α τό µων, ο Λά ι µπνιτ ς τα προί κι σε µε µια ά πει-
ρη έ κτα ση στη µε τα φυ σι κή διά στα ση. Ό ταν παύ ει 
να βλέ πει τον κό σµο του χώ ρου, ο νους πρέ πει να 
βυ θι στεί σε έ να µε τα φυ σι κό κό σµο για να συλ λά βει 
την πραγ µα τι κή ου σί α…Αυ τό εί ναι το πνεύ µα, η ί δια 
η ρί ζα της α πό κρυ φης σκέ ψης».

« Οι µο νά δες του Λά ι µπνιτ ς µπο ρούν α πό µια 
σκο πιά να ο νο µά ζο νται δύ να µη και α πό µια άλ λη ύ λη. 
Για την α πό κρυ φη ε πι στή µη, δύ να µη και ύ λη εί ναι 
α πλώς δυο ό ψεις της ί διας ΟΥ ΣΙΑΣ»

«…Έ τσι η πραγ µα τι κό τη τα στον εκ δη λω µέ νο 
κό σµο α πο τε λεί ται α πό µια ε νό τη τα µο νά δων, ά υ-
λων (α πό τη δι κή µας σκο πιά) και ά πει ρων. Αυ τές 
ο Λά ι µπνιτ ς τις ο νο µά ζει «Μο νά δες», η Α να το λι κή 
φι λο σο φί α «Τζι βά» και ο Α πο κρυ φι σµός (ό πως οι 
Κα µπα λι στές και ό λοι οι Χρι στια νοί) τους δί νει διά-
φο ρα ο νό µα τα. Για µας, ό πως και για τον Λά ι µπνιτ ς, 
εί ναι η «έκ φρα ση του σύ µπα ντος» και κά θε φυ σι κό 
ση µεί ο δεν εί ναι πα ρά η φαι νο µε νι κή έκ φρα ση του 
νο ού µε νου, µε τα φυ σι κού ση µεί ου. Η διά κρι σή του 
α νά µε σα στην α ντί λη ψη και την κα τά λη ψη εί ναι η 
φι λο σο φι κή, αν και α σα φής, έκ φρα ση των ε σω τε-
ρι κών δι δα σκα λιών. Τα «πε ριο ρι σµέ να σύ µπα ντά» 
του, α πό τα ο ποί α «υ πάρ χουν τό σα πολ λά ό σες και 
Μο νά δες», εί ναι η χα ο τι κή πα ρου σί α ση του δι κού 
µας Ε πτα δι κού Συ στή µα τος µε τις διαι ρέ σεις και τις 
υ πο διαι ρέ σεις του». 

Η προαποκατεστηµένη αρµονία 
(Ψυχής και Σώµατος) 

Στην ε πο χή που δρού σε ο Λά ι µπνιτ ς δέ σπο ζε η 
Καρ τε σια νή α ντί λη ψη ό τι Σώ µα και Ψυ χή εί ναι ου-
σί ες της ί διας φύ σης, συ νε πώς δεν µπο ρού σαν να 
ε ξη γή σουν την αλ λη λε πί δρα σή τους. Ο Λά ι µπνιτ ς 
προ σπά θη σε να λύ σει το πρό βλη µα των σχέ σε-
ων α νά µε σα στο σώ µα και την ψυ χή, αλ λά και 
των σχέ σε ων ό λων των ου σιών µε τα ξύ τους. 
Κα τέ λη ξε στην υ πό θε ση της «προ α πο κα τε στη-
µέ νης αρ µο νί ας», µια θε ω ρί α του συ να ντά τις 
έν νοιες του Α να το λι κού «Δάρ µα» και του «Κάρ-
µα», ό λων των ό ντων.

Σύµ φω να µ’ αυ τήν την υ πό θε ση ο Θε ός δη µιούρ-
γη σε την ψυ χή και το σώ µα, µε τρό πο που κα θέ να 
α πό αυ τά να α κο λου θεί τους δι κούς του νό µους, Ελενα Π. Μπλαβάτσκυ
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που έ λα βε α πό το ξε κί νη µά του, και ταυ τό χρο να να 
συµ φω νεί το έ να µε το άλ λο (Ψυ χή και Σώ µα). Η 
σω µα τι κή µά ζα βρί σκε ται η ί δια έ τοι µη να δρά σει 
µε τρό πο που η ψυ χή θέ λει, και η ψυ χή έ χει η ί δια 
τις α ντι λή ψεις που α ντι στοι χούν στη διά τα ξη του 
σώ µα τός της.

Υ πο θέ στε, λέ ει ο Λά ι µπνιτ ς, ό τι η ψυ χή και το 
σώ µα συ γκρί νο νται µε δύ ο ρο λό για. Αυ τά τα δύ ο 
ρο λό για δεν δρούν το έ να πά νω στο άλ λο, ο ω ρο λο-
γο ποιός ε πί σης δεν α σχο λεί ται συ νέ χεια να τα βά ζει 
να συµ φω νούν µε τα ξύ τους. Έ χουν α πό κα τα σκευ ής 
φτια χτεί µε τέ τοια τέ χνη, ώ στε µό να τους να εί ναι 
πά ντα σύµ φω να. Η έ νω ση της ψυ χής και του σώ µα-
τος δεν εί ναι κα θό λου µια ψευ δαί σθη ση, εί ναι µια 
πραγ µα τι κό τη τα.

Η φαινοµενικότητα του εξωτερικού 
κόσµου.

Σαν συ νέ πεια της θε ω ρί ας των µο νά δων προ-
κύ πτει κα θα ρά, σύµ φω να µε τον Λά ι µπνιτ ς, ό τι 
η ύ παρ ξη του κό σµου δεν µπο ρεί να εί ναι πα ρά 
φαι νο µε νι κή, α φού αυ τό που πραγ µα τι κά υ πάρ χει 
εί ναι ά υ λο.

Ε δώ ο Λά ι µπνιτ ς ταυ τί ζε ται µε την Ιν δι κή σο φί α, 
που λέ ει ό τι στον κό σµο µας κυ ριαρ χεί η Μά για ή 
Ψευ δαί σθη ση που ρί χνει τα πέ πλα της και ε ξα πα τά 
τον κό σµο νο µί ζο ντας για πραγ µα τι κό αυ τό που 
εί ναι ψεύ τι κο. Συ να ντά και τον Πλά τω να που στο 
Μύ θο της Σπη λιάς δια φο ρο ποιεί τον πραγ µα τι κό 
κό σµο που βρί σκε ται έ ξω α πό τον ψεύ τι κο κό σµο 
της σπη λιάς.

Α να φέ ρει ο Λά ι µπνιτ ς στη Μο να δο λο γί α του:
«Το σώ µα δεν έ χει κα θό λου α λη θι νή ε νό-

τη τα. Η ε νό τη τά του προ έρ χε ται α πό την α ντί-
λη ψή του. Αυ τή εί ναι έ να όν της φα ντα σί ας, 
έ να φαι νό µε νο…Έ τσι, τα σώ µα τα εί ναι: 1) 
φαι νό µε να 2) φαι νό µε να λο γι κά δια ταγ µέ να, 
κα τα νο η τά α πό µια φα ντα σί α»

Αυ τές τις πρω το πο ρια κές για τη Δύ ση ι δέ ες που 
εί χε ο Λά ι µπνιτ ς τις σχο λιά ζει και η Ε.Π. Μπλα βά-
τσκυ:

«Για τον Σπι νό ζα, η ύ λη εί ναι νε κρή και α δρα νής, 
αλ λά για τις διεισ δυ τι κές νο η τι κές δυ νά µεις του Λά-
µπνιτ ς κα θε τί εί ναι ζώ σα δρα στη ριό τη τα και δρώ σα 
ε νέρ γεια. Υ πο στη ρί ζο ντας αυ τήν την ά πο ψη έρ χε ται 
πιο κο ντά στην Α να το λή α πό ο ποιο δή πο τε άλ λο 
στο χα στή της ε πο χής του ή µε τα γε νέ στε ρο. Η α να-
κά λυ ψή του ό τι µια δρώ σα ε νέρ γεια σχη µα τί ζει την 
ου σί α της ύ λης, εί ναι µια αρ χή που τον φέρ νει σε ά µε ση 
σχέ ση µε τους ε νο ρα τι κούς της Α να το λής».

Η ιεραρχία και η εξέλιξη των όντων
Ό πως εί δα µε πιο πά νω, ψυ χή και σώ µα, κα τά τον 

Λά µπνιτ ς, έ χουν πραγ µα τι κή αλ λη λεγ γύ η, ε πει δή η 

ψυ χή εί ναι η ε νό τη τα του σώ µα τος και το σώ µα εί ναι 
η ά πο ψη της Ψυ χής. Μπο ρού µε να πα ρο µοιά σου µε 
το σώ µα µ’ έ ναν κύ κλο και την ψυ χή το κέ ντρο του 
ο που ό λες οι α κτί νες κα τα λή γουν σ’ αυ τόν.

«Κά θε ορ γα νι σµός υ πό κει ται σε µια διαρ κή 
α να νέ ω ση των µε ρών του. Αλ λά ταυ τό χρο να 
η µορ φή µέ νει. Και µ’ αυ τό το νό η µα, ό λα τα 
σώ µα τα, τα φυ τά και τα ζώ α έ χουν έ ναν πυ ρή-
να ου σια στι κό, ο ο ποί ος µέ νει ά θι κτος, ό ταν το 
ο ρα τό σώ µα κα τα στρέ φε ται».

Αυ τή η α ντί λη ψη έρ χε ται σύµ φω νη µε τις αρ-
χαί ες δι δα σκα λί ες και την πραγ µα τι κή έν νοια της 
α θα να σί ας της ψυ χής. Ο Λά ι µπνιτ ς πι στεύ ει ό τι η 
α θά να τη ψυ χή πά ντα συν δέ ε ται µ’ έ ναν ορ γα νι σµό,  
άλ λο τε πε ρισ σό τε ρο και άλ λο τε λι γό τε ρο τέ λειο. 
Ού τε η γέν νη ση ού τε ο θά να τος εί ναι α πό λυ τα γι’ 
αυ τόν. Αν η γέν νη ση εί ναι έ να πέ ρα σµα α πό το µη 
ον στο Εί ναι, τό τε ο θά να τος εί ναι έ να πέ ρα σµα α πό 
το Εί ναι στο µη ον. Ε δώ ο µε γά λος αυ τός φι λό σο φος 
µας θυ µί ζει έ ντο να την α ντί λη ψη για την ζω ή και 
το θά να το, σαν δύ ο ό ψεις του ί διου νο µί σµα τος, 
η ο ποί α ε πι κρα τού σε στις πα ρα δο σια κές κοι νω νί ες 
της Αι γύ πτου, της Ιν δί ας, της Αρ χαί ας Ελ λά δας και 
σε τό σες άλ λες.

Τη δια δι κα σί α αυ τή ο Λά ι µπνιτ ς την ο νό µα ζε 
«µε τα µόρ φω ση» και ό χι µε τεµ ψύ χω ση. Υ πο στη ρί-
ζει ό τι οι ψυ χές δεν α φή νουν πο τέ τα σώ µα τά τους 
ο λο κλη ρω τι κά και δεν περ νούν πο τέ α πό έ να σώ µα 
σε έ να άλ λο που θα τους ή ταν τε λεί ως νέ ο.

Σύµ φω να µε την Ε.Π. Μπλα βά τσκυ:
«Εί ναι αρ κε τά γνω στό ό τι ο Λά ι µπνιτ ς πλη σί α σε 

αρ κε τά πολ λές φο ρές πο λύ κο ντά στην α λή θεια, αλ λά 
ό ρι σε λα θε µέ να την ε ξέ λι ξη των Μο νά δων, πράγ µα 
που δεν εί ναι πα ρά ξε νο α φού δεν ή ταν µυ η µέ νος, 
ού τε καν Μυ στι κι στής, αλ λά α πλώς έ νας πο λύ ε νο ρα-
τι κός φι λό σο φος. Κι ό µως κα νέ νας ψυ χο-φυ σι κός δεν 
πλη σί α σε πο τέ πιο κο ντά απ’ ό,τι αυ τός στο γε νι κό 
ε σω τε ρι κό πε ρί γραµ µα της ε ξέ λι ξης…».

Ας δού µε τώ ρα ποιο ή ταν αυ τό το ε µπνευ σµέ νο 
πε ρί γραµ µα της ε ξέ λι ξης του Λά ι µπνιτ ς:

«Η τε λειό τη τα µιας ψυ χής δεν εί ναι άλ λο 
πα ρά ο βαθ µός ευ κρί νειας των α ντι λή ψε ών 
της. Έ τσι υ πάρ χει µια α πει ρί α βαθ µών στα ζω-
ντα νά ό ντα».

Α νά µε σα σ’ αυ τήν την α πει ρί α βαθ µών ο Λά ι-
µπνιτ ς δια κρί νει τρεις που εί ναι σαν τα κύ ρια στά δια 
της φύ σης. Αυ τοί εί ναι: τα α πλά ζώ ντα, τα ζώ α και 
οι άν θρω ποι.

1. Η γυ µνή µο νά δα ε νω µέ νη µε έ να ι διαί τε ρο 
σώ µα σχη µα τί ζει έ να ζω ντα νό. Στην κα τώ τε ρη αυ τή 
βαθ µί δα της ε ξέ λι ξης υ πάρ χει µό νο α ντί λη ψη και 
ό ρε ξη, ό χι ό µως συ νεί δη ση. Ε δώ ο Λά ι µπνιτ ς κα τα-
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τάσ σει τα φυ τά. Εί ναι τα ό ντα που λει τουρ γούν στο 
Αι θε ρο φυ σι κό και το πρα νι κό (ε νερ γεια κό) ε πί πε δο. 
Τα θε ω ρεί προι κι σµέ να µε Ψυ χή.

2. Ο δεύ τε ρος βαθ µός αυ τής της µο νά δας εί ναι 
προι κι σµέ νος µε µια πιο ευ κρι νή α ντί λη ψη, δη λα δή αί-
σθη µα. Μια τέ τοια µο νά δα ε νω µέ νη µ’ έ να ι διαί τε ρο 
σώ µα ο νο µά ζε ται ζώ ο. Αυ τό κα τέ χει και Αι σθη µα τι κό 
Σώ µα, ό πως ο νο µά ζει ο Λά ι µπνιτ ς το εν διά µε σο α νά-
µε σα στην α πλή α ντί λη ψη και το λό γο.

3. Η τρί τη βαθ µί δα εί ναι για τις ψυ χές που έ χουν 
προι κι στεί µε λό γο και ε σω τε ρι κή πα ρα τή ρη ση ή για 
τα πνεύ µα τα τα ο ποί α συν δε δε µέ να µε έ να σώ µα 
ι διαί τε ρο, α πο τε λούν τα λο γι κά ζώ α: τον άν θρω πο 
που έ χει την ι κα νό τη τα να α νυ ψώ νε ται προς τις α λή-
θειες (Νο η τι κό Σώ µα).

4. Ο Λά ι µπνιτ ς υ πο στη ρί ζει ό τι ο άν θρω πος δεν 
εί ναι το πιο τέ λειο δη µιούρ γη µα του Θε ού. Πα ρα δέ-
χε ται ό τι πά νω α πό τον άν θρω πο υ πάρ χει µια σκά λα 
πνευ µά των που πλη σιά ζουν α ό ρι στα τον Θε ό, ό πως 
κά τω α πό αυ τόν (τον άν θρω πο) υ πάρ χει µια σει ρά 
ζώ ων και ορ γα νι κών ό ντων που κα τέρ χο νται α ό ρι στα 
προς την κα θα ρή υ λι κό τη τα.

Και πά λι θα α να φέ ρου µε την ά πο ψη της Μπλα-
βά τσκυ για τον Λά ι µπνιτ ς, τις Μο νά δες και την 
ε ξέ λι ξη:

«Οι υ πο διαι ρέ σεις που έ κα νε ο Λά ι µπνιτ ς, ο σο δή-
πο τε α τε λείς α πό τη σκο πιά του Α πο κρυ φι σµού, δεί-
χνουν έ να πνεύ µα µε τα φυ σι κής ε νό ρα σης στο ο ποί ο 
δεν έ φτα σε πο τέ κα νέ νας άν θρω πος της ε πι στή µης 
ού τε ο Ντε κάρ τ ού τε ο Κά ντ. Σύµ φω να µε τον 
Λά ι µπνιτ ς: «Υ πήρ χε πά ντα µια ά πει ρη δια βάθ µι ση 
σκέ ψης. Mό νο έ να µι κρό τµή µα του πε ριε χο µέ νου 
της σκέ ψης µας, α νε βαί νει στην κα θα ρό τη τα της 
διαί σθη σης µέ σα στο φως της τέ λειας συ νεί δη σης. 
Πολ λά πα ρα µέ νουν σε µια συ γκε χυ µέ νη ή α σα φή 
κα τά στα ση, την κα τά στα ση της α ντί λη ψης, αλ λά 
υ πάρ χουν ε κεί».

Ο Ντε κάρ τ αρ νή θη κε την ψυ χή στο ζώ ο, α ντί θε-
τα ο Λά ι µπνιτ ς, ό πως οι α πο κρυ φι στές, προί κι σε ο λό-
κλη ρη τη δη µιουρ γί α µε νο η τι κή ζω ή, που σύµ φω να 
µ΄ αυ τόν εί ναι ι κα νή για ά πει ρες δια βαθ µί σεις…».

«Ο άν θρω πος, το Ά τµα, η Θεί α Μο νά δα εί ναι που 
περ νά α πό το Ο ρυ κτό στο φυ τό, α πό το φυ τό στο 
ζώ ο, α πό το ζώ ο στον άν θρω πο, α πό τον άν θρω πο 
στον θε άν θρω πο».

«ΘΕ ΟΣ-ΜΟ ΝΑ ΔΑ-ΜΟ ΝΑ ΔΑ-ΜΟ ΝΑ ΔΑ Α ΤΟ ΜΟ εί ναι οι α ντι στοι χί ες του-Α ΤΟ ΜΟ εί ναι οι α ντι στοι χί ες του- : 
ΠΝΕΥ ΜΑ-ΠΝΕΥ ΜΑ-ΠΝΕΥ ΜΑ ΨΥ ΧΗ-ΣΩ ΜΑ

Α ΤΜΑ-Α ΤΜΑ-Α ΤΜΑ ΜΑ ΝΑΣ-Α ΣΤΡΙ ΚΟ στον άν θρω πο-Α ΣΤΡΙ ΚΟ στον άν θρω πο- ».
Έ τσι βλέ που µε ό τι η Μπλα βά τσκυ συν δέ ει τη 

µο νά δα του Λά ι µπνιτ ς µε το σώ µα ΜΑ ΝΑΣ (µο νάς-ο νάς-ο νάς
Μά νας µοιά ζουν και ε τυ µο λο γι κά) στον άν θρω πο δηλ. 
τον α γνό Νου που υ πάρ χει µέ σα στον κα θέ να και που 
εί ναι αυ τή, η µο νά δα, η ο ποί α ε πα νεν σαρ κώ νε ται κά-
θε φο ρά πλου τί ζο ντας σε ε µπει ρί ες. «Η µε λέ τη του 
έρ γου του Λά ι µπνιτ ς δεί χνει πό σο εί χε προ σεγ γί σει 

τα κρυµ µέ να µυ στι κά της ε σω τε ρι κής Θε ο γο νί ας. Κι 
ό µως αυ τός ο φι λό σο φος µό λις α νυ ψώ θη κε απ’ τα 
πε δί α, τις κα τώ τε ρες αρ χές του Κο σµι κού Με γά λου 
σώ µα τος. Η θε ω ρί α του δεν φτά νει σε ύ ψη α νώ τε ρα 
α πό ε κεί να της εκ δη λω µέ νης ζω ής, της αυ το συ νεί-
δη σης και της διά νοιας, α φή νο ντας  α νέγ γι χτα τα 
προ γε νε τι κά µυ στή ρια». 
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3 Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ: «Ιστορία του Ευρωπαϊκού 

Πνεύµατος»
4 D.J .STRUIK:  «Συνοπ τ ι κ ή  Ι σ τ ορ ί α 

Μαθηµατικών»
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ÕÐÍÏÓ ÊÁÉ ÕÃÅÉÁ

ÊÏÊÏËÁÊÇ ×ÑÕÓÏÕËÁ

Ç óåëßäá ôçò Õãåßáò

Ο Ύ πνος στην Ελ λη νι κή Μυ θο λο γί α

Ο Ύ πνος ή ταν ο έ νας α πό τους τέσ σε ρις 
γιους του Ε ρέ βους και της Νύ χτας και α δελ φός 
του Μό ρου, του Κη ρός, του Ο νεί ρου και του 
Θα νά του. Μά λι στα µε τον τε λευ ταί ο, το Θά να το, 
λέ γε ται ό τι ή ταν δί δυ µοι. Γεν νή θη κε στο νη σί της 
Λή µνου, το «Νη σί των Ο νεί ρων», λα τρευό ταν ό µως 
ε κτε νέ στε ρα, ό πως µαρ τυ ρούν τα ιε ρά τα α φιε ρω-
µέ να σ’ αυ τόν και τα α γάλ µα τά του που έ χουν α να-
κα λυ φθεί σε πολ λά µέ ρη σε ο λό κλη ρη την Ελ λά δα. 
Στις α να πα ρα στά σεις του τον συ να ντά µε ως έ ναν 
ό µορ φο νε α ρό, µε γλυ κιά και ή ρε µη φυ σιο γνω µί α. 
Α πό τους κρο τά φους του ξε πε τά γο νταν δυο µι κρά 
φτε ρά που του προ σέ δι δαν την ε ντύ πω ση του 
α νά λα φρου. 

Ο Ύ πνος ερ γα ζό ταν τη νύ χτα πλα νώ µε νος ή συ χα 
και πρά α σε ό λη τη γη  και χύ νο ντας α πό έ να κέ ρας 
τα ό νει ρα. Μια χα ρα κτη ρι στι κή α να πα ρά στα σή του 
τον πα ρου σιά ζει να κοι µά ται σε µια κλί νη και γύ ρω 
του να πε τούν µι κρά φτε ρω τά παι διά, τα ό νει ρα. 

Πρό κει ται για µια θε ό τη τα αρ κε τά α γα πη τή 
στους αν θρώ πους. Ο Ύ πνος εί ναι αυ τός που χα ρί ζει 
την ξε κού ρα ση στους αν θρώ πους, την α νά παυ ση 
του σώ µα τος α πό τους κό πους της η µέ ρας και την 
α παλ λα γή του πνεύ µα τος α πό τις µέ ρι µνες του βί ου. 
Α φο ρά δε και τους θε ούς, α φού και οι θε οί κοι µού-
νται, σύµ φω να µε τον Ό µη ρο.

Ο Ύ πνος ή ταν για τους αρ χαί ους ο θε ός ό λων 
των θε ών και των αν θρώ πων. Γιος του ή ταν ο Μορ-
φέ ας, ο θε ός των ο νεί ρων. 

Σή µε ρα…ο ύ πνος…

Ο ύ πνος στη ση µε ρι νή ε πο χή, τό σο στην πο σό-
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τη τα ό σο και στην ποιό τη τά του, µοιά ζει να εί ναι 
έ να δύ σκο λο θέ µα, σε ση µεί ο µά λι στα να έ χει κα-
τα ντή σει έ να πραγ µα τι κό πρό βλη µα για πολ λούς. 
Εί τε λό γω των αυ ξη µέ νων ε παγ γελ µα τι κών µας 
υ πο χρε ώ σε ων και των νυ χτε ρι νών ω ρα ρί ων εί τε 
λό γω των δια τρο φι κών µας συ νη θειών εί τε ε ξαι τί ας 
της έ ντο νης πα ρου σί ας του άγ χους στο ση µε ρι νό 
τρό πο ζω ής εί τε λό γω των κα θο ρι στι κών αλ λα γών 
στις συ νή θειες της κα θη µε ρι νής δια βί ω σης, οι άν-
θρω ποι σή µε ρα πα ρα πο νιού νται ή ό τι δεν κοι µού-
νται ε παρ κώς ή ό τι δεν κοι µού νται κα λά. Μά λι στα 
η συ γκε κρι µέ νη α νε πάρ κεια σ’ αυ τήν τη βα σι κή και 
α πα ραί τη τη κα θη µε ρι νή συ νή θεια, συ νε πά γε ται την 
εµ φά νι ση και άλ λων πολ λών προ βλη µά των. Τι εί ναι 
ό µως αυ τό το κοι νό αλ λά πε ρί ερ γο α πό τη φύ ση του 
φαι νό µε νο που ο νο µά ζε ται ύ πνος; 

Ο ρι σµός και χρη σι µό τη τα του 
ύ πνου

Ο ύ πνος ο ρί ζε ται ως η κα τά στα ση κα τά την ο ποί α 
προ κα λεί ται προ σω ρι νή και πε ριο δι κή α που σί α της 
συ νει δη τό τη τας του αν θρώ που α πό το οι κεί ο φυ σι κό 
πε ρι βάλ λον, µε τρό πο ό µως που να ε ξα κο λου θούν 
οι ζω τι κές λει τουρ γί ες.  Με άλ λα λό για, µε πε ριο δι κό 
ρυθ µό και για κά ποιο χρο νι κό διά στη µα το ά το µο 
παύ ει να έ χει ε πα φή µε το ε ξω τε ρι κό πε ρι βάλ λον, 
η συ νεί δη σή του α πο σύ ρε ται προς τα «µέ σα» και 
«χά νει» τον έ λεγ χο της βού λη σής του. 

Έ χει υ πο λο γι σθεί ό τι περ νά µε το έ να τρί το 
της ζω ής µας στο να κοι µό µα στε, βυ θι σµέ νοι 
σ’ έ ναν κό σµο που λί γο κα τα λα βαί νου µε. Με 
δι κές του πα ρα µέ τρους χρό νου και χώ ρου πο λύ 
δια φο ρε τι κές α πό τη δι κή µας πραγ µα τι κό τη τα. 

Το κεφάλι του ΥπνουΤο κεφάλι του Υπνου

Ç ÓÅËÉÄÁ ÔÇÓ ÕÃÅÉÁÓÇ ÓÅËÉÄÁ ÔÇÓ ÕÃÅÉÁÓ

«Ζού µε» σ’ αυ τόν µέ σα α πό τα «πα ρά ξε να» ό νει-
ρα και το πρω ί, στην κα τά στα ση της ε γρή γορ σης, 
θυ µό µα στε ε λά χι στα πράγ µα τα α πό το ο λο νύ χτιο 
«τα ξί δι» µας. 

Η προ σω ρι νή και πα ρο δι κή αυ τή πα ρου σί α µας 
σ’ αυ τήν την ξε χω ρι στή διά στα ση εί ναι µια τε λεί ως 
α να γκαί α πρά ξη, που σκο πό έ χει την νευ ρο βιο λο γι κή 
α να νέ ω ση του ορ γα νι σµού και την ψυ χο λο γι κή α πο-
φόρ τι ση και α να ζω ο γό νη ση του α τό µου. Αν λεί ψει 
ο ύ πνος α πό τη ζω ή µας σε ε ξα κο λου θη τι κό ρυθ µό, 
εµ φα νί ζο νται δια φό ρων ει δών προ βλή µα τα υ γεί ας.

Α πό ορ γα νι κή ά πο ψη  ο ύ πνος συν δέ ε ται µε την 
α πο βο λή των ά χρη στων προ ϊ ό ντων του µε τα βο λι-
σµού, µε την ω ρί µαν ση του νευ ρι κού συ στή µα τος, 
ει δι κά στα βρέ φη, και κυ ρί ως µε την ε ξα φά νι ση 
ε νός µε γά λου α ριθ µού νευ ρι κών ε ρε θι σµά των που 
βοµ βαρ δί ζουν τον ε γκέ φα λο ό λη µέ ρα.  Κα τά τη 
διάρ κεια της η µέ ρας, µε τον κα ται γι σµό των πλη ρο-
φο ριών στον αν θρώ πι νο ε γκέ φα λο α πό τα χι λιά δες 
ε ρε θί σµα τα, τα ε γκε φα λι κά νευ ρι κά κύτ τα ρα και 
κυ κλώ µα τα υ φί στα νται έ να λει τουρ γι κό κο ρε σµό. 
Τη νύ χτα, κι ε νώ ε µείς κοι µό µα στε, ό λες αυ τές οι 
πλη ρο φο ρί ες συσ σω ρεύ ο νται και µε τα φέ ρο νται στη 
µνή µη, α φή νο ντας ε λεύ θε ρο και α να νε ω µέ νο το «πε-
δί ο ερ γα σιών» του ε γκε φά λου για την ε πό µε νη µέ ρα 
που θα α κο λου θή σει.

Α πό ψυ χο λο γι κή ά πο ψη, µέ σω των ο νεί ρων µας 
φαί νε ται να βιώ νου µε µια συ νέ χεια της συ ναι σθη µα-
τι κής µας ζω ής και τό τε, ό πως πρε σβεύ ει ο Φρό ι ντ, 
ι κα νο ποιού νται οι ε πι θυ µί ες µας και α πο φορ τί ζε ται ο 
συ ναι σθη µα τι κός µας κό σµος α πό κά θε λο γής ψυ χο-
λο γι κές ε ντά σεις. Με άλ λα λό για, µέ σω των ο νεί ρων 
εί ναι σαν να πρω τα γω νι στού µε σε θε α τρι κές πα ρα-
στά σεις που α να πα ρι στούν την ε σω τε ρι κή συ ναι σθη-
µα τι κή µας ζω ή, µε σκο πό πά ντα την α παλ λα γή α πό 
τα µε γά λα φορ τί α που αυ τή προ κα λεί στο ά το µο. 
Έ τσι, το ά το µο ξυ πνά κά θε µέ ρα α πο φορ τι σµέ νο 
συ ναι σθη µα τι κά και α να νε ω µέ νο, για να µπο ρεί να 
συ νε χί σει τη ζω ή του σε και νού ριες βά σεις, µε νέ ες 
κά θε φο ρά δυ νά µεις.

Συ νο λι κά, ό πως φαί νε ται α πό τα πα ρα πά νω, ο 
ύ πνος α πο τε λεί µια σπου δαί α δυ να τό τη τα συ στη µα τι-
κής α να νέ ω σης και εν δυ νά µω σης του α τό µου βιο λο-
γι κά και ψυ χο λο γι κά για την κα θη µε ρι νή ζω ή του. Η 
ση µα ντι κό τη τά του στη δια τή ρη ση του ορ γα νι σµού 
µας α πο δει κνύ ε ται ε ξάλ λου α πό τις σο βα ρές δια τα ρα-
χές που προ κα λού νται α πό την έλ λει ψή του.

Με πα ρα τη ρή σεις έ χει βρε θεί, κά τι οι κεί ο σε 
ό λους µας, ό τι µε τά α πό εί κο σι ώ ρες α ϋ πνί ας αρ χί-
ζουν να εµ φα νί ζο νται ση µεί α υ περ βο λι κής κού ρα σης, 
κοκ κί νι σµα των µα τιών, α δυ να µί α στην ι κα νό τη τα 
α ντί λη ψης και συ χνά λά θη, ο φθαλ µι κές ψευ δαι σθή-
σεις, α στά θεια του σώ µα τος, ζα λά δες, µεί ω ση της 
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α κου στι κής ι κα νό τη τας, α δυ να µί α συ γκέ ντρω σης, 
σύγ χυ ση και ε λάτ τω ση της µνή µης και της ι κα νό τη-
τας για µά θη ση. Έ χει α κό µα πα ρα τη ρη θεί ση µα ντι κή 
αύ ξη ση στον α παι τού µε νο χρό νο ε πού λω σης των σω-
µα τι κών τραυ µά των και κα κώ σε ων, ε νώ κά τι τέ τοιο 
θα λέ γα µε ό τι ι σχύ ει και στον εν δό τε ρο ψυ χο λο γι κό 
κό σµο. Η έλ λει ψη ύ πνου ευ νο εί και την εµ φά νι ση 
σακ χα ρώ δους δια βή τη, α φού αυ ξά νει την αν θε κτι κό-
τη τα στην ιν σου λί νη. 

Σο βα ρά εί ναι ε πί σης τα συ ναι σθη µα τι κά α πο τε-
λέ σµα τα, κα θώς το ά το µο εξ αι τί ας της έλ λει ψης 
ύ πνου πα ρου σιά ζει έ ντο νη ευε ρε θι στό τη τα, νευ ρι-
κό τη τα, ε πι θε τι κό τη τα, συ ναι σθη µα τι κή α στά θεια, 
κα κή διά θε ση, α το νί α, κού ρα ση και µε λαγ χο λί α. 
Γε νι κά τεί νει να α πα ντά στα διά φο ρα ε ρε θί σµα τα µε 
α ντι δρά σεις α πό λυ τα δυ σα νά λο γες σε σχέ ση µε τη 
ση µα σί α τους.

Με ό λα τα πα ρα πά νω έ να ά το µο α πο τε λεί, αν 
µη τι άλ λο, µη λει τουρ γι κή και υ γι ή ύ παρ ξη για τον 
ε αυ τό του και σε χει ρό τε ρες α κό µα κα τα στά σεις 
µπο ρεί να γί νει έ νας πραγ µα τι κός δη µό σιος κίν δυ νος. 
Έ χει βρε θεί ό τι έ να µε γά λο πο σο στό π.χ. αυ το κι νη τι-
στι κών α τυ χη µά των ο φεί λε ται στον ύ πνο κα τά την 
ο δή γη ση. Οι συ νέ πειες λοι πόν δεν α φο ρούν µό νο 
τον το µέ α της υ γεί ας, αλ λά και της οι κο νο µί ας, ε νός 
το µέ α α πό λυ τα συ νυ φα σµέ νου µε την υ γεί α των πο-
λι τών και την πα ρα γω γι κό τη τά τους, η ο ποί α ε πί σης 
σα φώς µειώ νε ται σε συν θή κες έλ λει ψης ύ πνου.

Με λέ τη του ύ πνου 

Α πό την αρ χαιό τη τα δί νε ται µε γά λη ση µα σί α στη 
σχέ ση του ύ πνου και της κα λής υ γεί ας. Ο Ιπ πο κρά-
της ι σχυ ρι ζό ταν ό τι «έ νας κα λός για τρός πρέ-
πει πά ντα να ξέ ρει να α κού ει µε προ σο χή τα 
ό νει ρα του α σθε νούς του», ε νώ ο φι λό σο φος 
και ε πι στή µο νας Α ρι στο τέ λης δί δα σκε ό τι τα 
ό νει ρα εί ναι µια πι στό τα τη α ντα νά κλα ση της 
συ νο λι κής κα τά στα σης της υ γεί ας των αν θρώ-
πων. Η συ σχέ τι ση αυ τή προ ω θεί και σή µε ρα την 
ε ντα τι κή έ ρευ να πά νω στο φαι νό µε νο του ύ πνου 
α πό τους σύγ χρο νους ε πι στή µο νες. 

Η έ ρευ να αυ τή πραγ µα το ποιεί ται µε τη βο-
ή θεια ε θε λο ντών α πό ε ξει δι κευ µέ νο προ σω πι κό 
σε ει δι κούς χώ ρους που ο νο µά ζο νται ερ γα στή ρια 
ύ πνου. Η κυ ριό τε ρη µέ θο δος εί ναι ο συν δυα σµός 
του η λε κτρο ε γκε φα λο γρα φή µα τος (Η ΕΓ) για την 
πα ρα τή ρη ση της η λε κτρι κής δρα στη ριό τη τας του 
ε γκε φά λου και της πα ρα κο λού θη σης µε τη λε ο πτι κή 
κά µε ρα των κι νή σε ων του σώ µα τος κα τά τις ώ ρες 
του ύ πνου. Έ τσι βρέ θη καν και µε τρή θη καν οι ε ξής 
φά σεις του ύ πνου: 

ΠΡΩ ΤΗ ΦΑ ΣΗ: Λέ γε ται και υ πνα γω γι κή. Ο 

ε γκέ φα λος πα ρου σιά ζει την ί δια η λε κτρο νι κή δρα στη-
ριό τη τα µε την ε γρή γορ ση. Ε πέρ χε ται στα δια κή σω-
µα τι κή µυ ϊ κή χα λά ρω ση και εµ φα νί ζο νται φευ γα λέ ες 
ει κό νες που συν δέ ο νται µε τον κό σµο των ο νεί ρων. 
Ο καρ δια κός ρυθ µός αρ χί ζει να ε πι βρα δύ νε ται. Το 
ξύ πνη µα εί ναι πο λύ εύ κο λο σ’ αυ τήν τη φά ση.

ΔΕΥ ΤΕ ΡΗ ΦΑ ΣΗ: Φά ση του ε λα φρύ ύ πνου. 
Δρα στη ριο ποιού νται ει δι κές ο µά δες  κυτ τά ρων που 
ο νο µά ζο νται ά τρα κτοι ύ πνου. Τα µά τια αρ χί ζουν να 
γυ ρί ζουν γύ ρω γύ ρω και αρ γά.

ΤΡΙ ΤΗ ΦΑ ΣΗ: Η η λε κτρι κή δρα στη ριό τη τα του 
ε γκε φά λου έ χει µειω θεί κα τά πέ ντε φό ρες. Η καρ δια-
κή συ χνό τη τα, η αρ τη ρια κή πί ε ση και η θερ µο κρα σί α 
του σώ µα τος ε λατ τώ νο νται, ε νώ το ξύ πνη µα γί νε ται 
πια πο λύ δύ σκο λα.

ΤΕ ΤΑΡ ΤΗ ΦΑ ΣΗ: Φά ση του πο λύ βα θύ ύ πνου. 
Στο ε γκε φα λο γρά φη µα εµ φα νί ζο νται τα λε γό µε να 
κύ µα τα δέλ τα. Η πί ε ση, ο σφυγ µός και η θερ µο κρα-
σί α έ χουν φτά σει στις χα µη λό τε ρες τι µές τους. Το 
ξύ πνη µα γί νε ται πά ρα πο λύ δύ σκο λα και µό νο µε 
πο λύ ι σχυ ρά ε ρε θί σµα τα. 

ΦΑ ΣΗ REM ( Rapid Eye Movement = γρή γο-

Ç ÓÅËÉÄÁ ÔÇÓ ÕÃÅÉÁÓÇ ÓÅËÉÄÁ ÔÇÓ ÕÃÅÉÁÓ
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ρες κι νή σεις των µα τιών ): Με τά α πό ε νε νή ντα λε πτά 
που διαρ κούν οι πα ρα πά νω φά σεις το ε γκε φα λο γρά-
φη µα πα ρου σιά ζει ξαφ νι κά µια έ ντο νη δρα στη ριό τη-
τα, ό µοια µε της ε γρή γορ σης. Η κυ κλο φο ρί α και η 
θερ µο κρα σί α αυ ξά νο νται και οι βολ βοί των µα τιών 
πα ρου σιά ζουν µε γά λη κι νη τι κό τη τα. Εί ναι η φά ση 
του ο νει ρέ µα τος. Το ά το µο σ’ αυ τή τη φά ση στρι-
φο γυ ρί ζει στο κρε βά τι του. Συ νο λι κά ο νει ρευό µα στε 
πε ρί που ε νε νή ντα λε πτά κά θε νύ χτα, α φού ό λες οι 
πα ρα πά νω φά σεις ε πα να λαµ βά νο νται µε την ί δια 
σει ρά 4-6 φο ρές. Η διάρ κεια της φά σης RΕΜ αυ ξά-
νε ται ό σο πλη σιά ζει το ξη µέ ρω µα. 

Αν και το φαι νό µε νο του ύ πνου εί ναι ξε χω ρι στό 
σε κά θε άν θρω πο, έ χει υ πο λο γι στεί ό τι αρ κούν 5-8 
ώ ρες ύ πνου κά θε βρά δυ για µια κα λή υ γεί α. Σε πε ρα-
σµέ να χρό νια το διά στη µα αυ τό ή ταν µε γα λύ τε ρο, 
π.χ. ο µέ σος ό ρος ω ρών ύ πνου ή ταν 9 το 1910, 
ε νώ σή µε ρα εί ναι 7 ώ ρες. 

Στις Με σο γεια κές χώ ρες πα ρα τη ρεί ται το φαι νό-
µε νο του κα θη µε ρι νού µε ση µε ρια νού σύ ντο µου 
ύ πνου διάρ κειας 30’ – 90’ (σιέ στα) κυ ρί ως τους 
κα λο και ρι νούς µή νες. Για να υ πο φέ ρει κα λύ τε ρα τις 
µε γά λες θε ρι νές θερ µο κρα σί ες και τις µα κριές η µέ-
ρες, ο ορ γα νι σµός χρειά ζε ται στη µέ ση της µέ ρας 
έ να µι κρό διά λειµ µα µε τά το µε ση µε ρια νό γεύ µα, 
ο πό τε και οι ζω τι κές λει τουρ γί ες πέ φτουν σε ρυθ µό 
για την πραγ µα το ποί η ση της πέ ψης. Εί ναι µια κα λή 
συ νή θεια που α να νε ώ νει το ά το µο για το υ πό λοι πο 
της µέ ρας σω µα τι κά και ψυ χο λο γι κά.

Στην αρ χαιό τη τα µε γά λη ή ταν η ση µα σί α του 
ύ πνου και των ο νεί ρων στη ζω ή των αν θρώ πων. 

Υ πάρ χουν αρ κε τές α να φο ρές σε αρ χαί α κεί µε να, 
στους Ορ φι κούς ύ µνους, στον Ό µη ρο, στα φι λο σο-
φι κά έρ γα κλπ. Μά λι στα, τό ση ή ταν η σπου δαιό τη τά 
του, που το φαι νό µε νο του ύ πνου και τα ό νει ρα 
ή ταν τµή µα της θε ουρ γι κής θε ρα πευ τι κής που 
α φο ρού σε τη θε ρα πεί α των α σθε νών µε την ε πέµ-
βα ση των ιε ρέ ων - θε ρα πευ τών στους να ούς - ιε ρά 
- θε ρα πευ τή ρια, ό πως τα Α σκλη πιεί α. Πρό κει ται για 
τη δια δι κα σί α της «ε γκοί µη σης». Ή ταν  µια αρ χαί α 
πρα κτι κή µε θε ρα πευ τι κό σκο πό, κα τά την ο ποί α οι 
α σθε νείς πή γαι ναν στο να ό και µε τά α πό κα τάλ λη λη 
ε ξα γνι στι κή προ ε τοι µα σί α σω µα τι κή και ψυ χο λο γι κή, 
τις κα τάλ λη λες θυ σί ες στους θε ούς και τις ιε ρο τε λε-
τουρ γί ες, (εγ)κοι µώ νταν για να δε χτούν µες στον 
ύ πνο τους το θε ό σταλ το ό νει ρο ή την ε πί σκε ψη 
του θε ού ή του ιε ρού του ό φε ως ή του ιε ρέ α που 
θα πα ρου σί α ζε την κα τάλ λη λη θε ρα πεί α ή κά ποια 
πα ρέµ βα ση προ φη τι κού χα ρα κτή ρα, ε πι βο η θη τι κή 
για το ά το µο. 

Η δια γνω στι κή λοι πόν και η θε ρα πευ τι κή µέ σα 
α πό τον ύ πνο α πο τε λού σαν τµή µα τα της αρ χαί ας 
πα ρά δο σης και εί ναι κα τα νο η τή η ε να σχό λη ση της 
σύγ χρο νης ε πι στή µης µε αυ τά. Ο ύ πνος, ε ξάλ λου, 
εί ναι έ να θέ µα που πά ντα α πα σχο λού σε και θα α πα-
σχο λεί τον άν θρω πο.

Δια τα ρα χές του ύ πνου
Έ χουν δια γνω σθεί πε ρί που 80 δια φο ρε τι κές 

πα θο λο γι κές κα τα στά σεις που έ χουν σχέ ση µε τον 
ύ πνο. Σή µε ρα το 30% του πλη θυ σµού των α νε πτυγ-ού των α νε πτυγ-ού των α νε πτυγ
µέ νων χω ρών φαί νε ται να υ πο φέ ρει απ’ αυ τές. Τα 
συ χνό τε ρα προ βλή µα τα εί ναι οι α ϋ πνί ες, η υ πνη-
λί α, η ναρ κο λη ψί α, το ρο χα λη τό, η ά πνοια κα τά τη 
διάρ κεια του ύ πνου, οι ε φιάλ τες, η υ πνο βα σί α κ.ά. 
Η κά θε κα τά στα ση έ χει τα δι κά της αί τια αλ λά κα-
τα λή γουν ό λες στην έλ λει ψη ι κα νο ποι η τι κού ύ πνου 
και στα ε περ χό µε να δευ τε ρεύ ο ντα προ βλή µα τα 
που αυ τή ε πι φέ ρει. Εί µα στε λοι πόν µια κοι νω νί α µε 
δια τα ραγ µέ νο ύ πνο;

Για έ ναν κα λό ύ πνο…

Μια ι κα νο ποι η τι κή ω στό σο πο σό τη τα και ποιό-
τη τα ύ πνου δεν εί ναι εύ κο λο κα τόρ θω µα. Πρέ πει 
να λαµ βά νου µε υ πό ψη πολ λούς και δια φο ρε τι κούς 
πα ρά γο ντες για να ε πι τύ χου µε µια ευ χά ρι στη και 
α πο τε λε σµα τι κή ε µπει ρί α ύ πνου κά θε νύ χτα. 

Σύµ φω να µε τις πα ρα µέ τρους που ευ νο ούν ή 
α ντί θε τα δυ σχε ραί νουν τον ύ πνο, υ πάρ χουν ο ρι-
σµέ νες πρα κτι κές συµ βου λές βο η θη τι κές για να 
α πο κοι µη θού µε γλυ κά και βα θιά…

Α πο φεύ γου µε:

Ç ÓÅËÉÄÁ ÔÇÓ ÕÃÅÉÁÓÇ ÓÅËÉÄÁ ÔÇÓ ÕÃÅÉÁÓ
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- τα µε γά λα γεύ µα τα πριν τον ύ πνο. 

- τη λή ψη υ περ βο λι κής πο σό τη τας αλ κο όλ
- το κά πνι σµα
- τη λή ψη κα φε ΐ νης
- τους κα βγά δες και τις έ ντο νες συ ζη τή σεις
-την πα ρα κο λού θη ση ται νιών θρί λερ ή άλ λων που 

προ κα λούν έ ντο να και αρ νη τι κά συ ναι σθή µα τα
- την έ ντο νη σω µα τι κή ά σκη ση α µέ σως πριν τον 

ύ πνο
- τις αρ νη τι κές σκέ ψεις 
- το φό βο µας για ο τι δή πο τε και ει δι κά για το αν 

θα κοι µη θού µε
- τη συ χνή χρή ση του υ πνο δω µα τί ου ή του 

κρε βα τιού για άλ λους λό γους α πό   αυ τούς που προ-

ο ρί ζο νται
- τη συ χνή λή ψη υ πνω τι κών φαρ µά κων
Προ σέ χου µε:
- να δια τη ρού µε λι τό, κα θα ρό και ζε στό 

το υ πνο δω µά τιό µας
- να έ χου µε κα θα ρά κλι νο σκε πά σµα τα
- να δια τη ρού µε χα µη λό φω τι σµό
- να χα λα ρώ νου µε µε έ να ζε στό ντους και 

έ να πο τή ρι γά λα πριν τον ύ πνο
- να δια βά ζου µε ευ χά ρι στα και ποιο τι κά 

α να γνώ σµα τα ή να α κού µε α πα λή και ποιο-
τι κή µου σι κή πριν τον ύ πνο

- να ξα πλώ νου µε για ύ πνο µό νο ε πει δή 
και ό ταν νυ στά ζου µε

- να α σκού µα στε σω µα τι κά σε κα θη µε-
ρι νή βά ση

- να ση κω νό µα στε α πό το κρε βά τι αν δεν 
µας παίρ νει ο ύ πνος και να α σχο λού µα στε µε 
κά τι ευ χά ρι στο µέ χρι να νυ στά ξου µε

- να δια τη ρού µε έ να τα κτι κό πρό γραµ µα 
ύ πνου

Ας α ντι µε τω πί σου µε λοι πόν τον ύ πνο σαν 
µια ξε χω ρι στή τε λε τουρ γί α και ας του δώ σου-
µε την α νά λο γη ση µα σί α και προ σο χή. Χω ρίς 
άγ χος, µε α το µι κή πει θαρ χί α και πρό γραµ µα, 
θα κα τα φέ ρου µε να α πο λαµ βά νου µε την α πό-
λυ τα φυ σιο λο γι κή και ευερ γε τι κό τα τη αυ τή 
δρα στη ριό τη τα σε κά θε πε ρί ο δο της ζω ής µας. 
Κα λό µας ύ πνο και…ό νει ρα γλυ κά!

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ
-Ε γκυ κλο παί δεια «Υ γεί α», τ. 4, εκ δ. ΔΟ ΜΙ-
ΚΗ
-Ε γκυ κλο παί δεια «Υ δρό γειος», τ. 15, εκ δ. 
ΔΟ ΜΙ ΚΗ
-Ε γκυ κλο παί δεια «Δραν δά κη», τ. 22
-Πε ριο δι κό «Νέ α Α κρό πο λη», άρ θρο. «Ύ πνος 

και Θά να τος», τ. 85, εκ δ. Ε.Ν.Α.
Διά φο ρα sites α πό το Internet µε θέ µα 

τον ύ πνο και την ε γκοί µη ση

Η άσκηση βοηθά πολύ τον άνθρώπινο οργανισµό 
εκτός αν ασκούµαστε λίγο πριν την ώρα του 
ύπνου. 

Ç ÓÅËÉÄÁ ÔÇÓ ÕÃÅÉÁÓÇ ÓÅËÉÄÁ ÔÇÓ ÕÃÅÉÁÓ
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ÏÉ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÉÓ ÔÇÓ ØÕ×ÇÓ

 Ì ð ï ô ô é ô ó Ý ë ë éκατά τον  Ì ð ï ô ô é ô ó Ý ë ë éκατά τον  Ì ð ï ô ô é ô ó Ý ë ë é
ISABELLE OHMANN

Ο πί να κας
Ο τί τλος «Ά νοι ξη», που δό θη κε α πό τον 16ο αιώ-

να, α ντι στοι χεί σε µια ζω γρα φι κή που φαί νε ται να 
α πει κο νί ζει και να γιορ τά ζει την ά φι ξη της ά νοι ξης. 
Στη µέ ση ε νός πορ το κα λε ώ να εµ φα νί ζε ται σ΄ έ να 
λι βά δι η Α φρο δί τη, η θε ά του έ ρω τα. Αυ τός ο διά κο-
σµος συµ βο λί ζει, χω ρίς αµ φι βο λί α, τον ιε ρό κή πο 
της θε άς που βρι σκό ταν, κα τά τη µυ θο λο γί α, στο 
νη σί της Κύ πρου. 

Ο πί να κας «δια βά ζε ται» α πό δε ξιά προς τα α ρι-
στε ρά. 

Στο πρώ το µέ ρος του πί να κα, δε ξιά, ο Μποτ-
τι τσέλ λι πα ρα πέ µπει σ΄ έ να δι ή γη µα του Λα τί νου 
ποι η τή Ο βί διου: µέ σα στον κή πο των Ε σπε ρί δων, 
ο θε ός του α νέ µου Ζέ φυ ρος, βλέ πο ντας τη νύµ φη 
Χλω ρί δα, κα τε λή φθη α πό ά γριο πά θος, την α κο λού-
θη σε και την έ κα νε µε τη βί α γυ ναί κα του. Αλ λά 
α φού µε τά νοιω σε για την ορ µή του, την µε τέ τρε ψε 
σε Φλώ ρα, βα σί λισ σα της αιώ νιας ά νοι ξης και της 
πρό σφε ρε το βα σί λειο των λου λου διών. Η Φλώ ρα 
εί ναι λοι πόν η θε ά της νιό της και της αν θο φο ρί ας, 
προ στά τι δα της γε ωρ γί ας και της θη λυ κής γο νι µό τη-
τας. Σπέρ νει τα λου λού δια στη γη, δεί χνο ντας µ΄ 
αυ τό τη γο νι µο ποιό της δύ να µη. 

Στο κέ ντρο, κυ ρί αρ χη αυ τού του άλ σους, η Α φρο-
δί τη στέ κε ται λί γο πί σω, σαν να θέ λει ν’ α φή σει την 
α κο λου θί α της να πε ρά σει µπρο στά της. Πά νω α πό 
τη θε ά, οι πορ το κα λιές σχη µα τί ζουν η µι κύ κλιο, σαν 
φω το στέ φα νο που πε ρι βάλ λει τη θε ά. Και ο γιος 
της, ο Έ ρως, ε κτο ξεύ ει τα ε ρω τι κά του βέ λη µε 
κλει στά τα µά τια. 

Α ρι στε ρά, βλέ που µε τις τρεις Χά ρι τες, συ νο-
δούς της Α φρο δί της, να χο ρεύ ουν κυ κλι κά γε µά τες 
χά ρη. 

B‘ ΜΕΡΟΣ

Η ΑΝΟΙΞΗ

Συ νο δεύ ο νται α πό τον Ερ µή, τον αγ γε λια φό ρο 
των θε ών, ο ο ποί ος κλεί νει τον πί να κα α πό τα α ρι-
στε ρά. Με το δε ξί χέ ρι κρα τά ει το κη ρύ κειο για να 
α πο µα κρύ νει τα α πει λη τι κά σύν νε φα α πό τον κή πο 
της Α φρο δί της. Γυ ρί ζει την πλά τη στη σύν θε ση σαν 
να θέ λει να α πο µο νω θεί. Ο Ερ µής εί ναι ε δώ ο προ-
στά της ε νός κή που, µέ σα στον ο ποί ο δεν υ πάρ χουν 
σύν νε φα και στον ο ποί ο βα σι λεύ ει αιώ νια γα λή νη. 

Η γεν ναιό τη τα του Ερ µή στο έρ γο του φύ λα κα 
του άλ σους φαί νε ται α πό την πα ρου σί α του ξί φους 
στην α ρι στε ρή του πλευ ρά. 

Ο κή πος εί ναι σύµ βο λο της αιώ νιας γα λή νης και 
ά νοι ξης. Πρέ πει να ση µειω θεί ό τι το δά σος και η ύ λη 
εί ναι συ νώ νυ µα στα λα τι νι κά (sylva) και ό τι δεν πρό-
κει ται ε δώ µό νο για τη γέν νη ση της Α φρο δί της αλ λά 
και για την εν σάρ κω σή της στην ύ λη. Ο κή πος της 
Α φρο δί της εί ναι ε πο µέ νως ο κή πος του κό σµου. 

Ο πί να κας α ντι κα θρε φτί ζει ω στό σο έ ναν 
πιο ε κλε πτυ σµέ νο συµ βο λι σµό α πό µί α α πλή 
α νοι ξιά τι κη α να πα ρά στα ση του κή που της α γά-
πης της Α φρο δί της. Συµ βο λί ζει το δρό µο της 
α γά πης προς το θεί ο: την εί σο δο της ψυ χής 
στον κή πο του κό σµου και το δρό µο τε λειο ποί-
η σής της, α πό την ο δό της συ ναι σθη µα τι κής 
α γά πης σ΄ αυ τήν της α γνής α γά πης, που ο δη-
γεί στην προ σή λω ση στις αιώ νιες α λή θειες. 

Ο συµ βο λι σµός
Στη σύν θε ση, ο πί να κας πα ρου σιά ζει δύ ο µέ-

ρη που ε ναρ µο νί ζο νται γύ ρω α πό τον ά ξο να που 
α ντι προ σω πεύ ε ται α πό την Α φρο δί τη. Αυ τά τα δύ ο 
µέ ρη δεί χνουν το δι πλό πρό σω πο της Α φρο δί της, 
σύµ βο λο του δυ ϊ σµού της ψυ χής: η Πάν δη µος 
Α φρο δί τη έλ κε ται α πό τις γή ι νες α πο λαύ σεις 
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και η Ου ρά νια Α φρο δί τη τεί νει προς την ου ρά-
νια ευ δαι µο νί α.

Αυ τά τα δύ ο πρό σω πα της α γά πης, της ου ρά νιας 
α γά πης και της βέ βη λης α γά πης, α πει κο νί ζο νται στα 
δύ ο τρί πτυ χα του πί να κα, που πα ρι στά νει τις µε τα-
µορ φώ σεις της α γά πης που α να πτύσ σο νται στον 
κή πο της Α φρο δί της. Ο Φι τσί νο και οι Πλα τω νι κοί 
συ νέ λα βαν την α γά πη σαν κά τι διτ τό, κα µω µέ νο 
α πό φυ σι κή γή ι νη ε πι θυ µί α και α πό µια πνευ µα τι κή 
έλ ξη που τεί νει προς το Θε ό. Πε ριέ γρα φαν την ι δα νι κή 
αν θρώ πι νη δια δι κα σί α σαν την στα θε ρή προ σπά θεια 
για να πε ρά σει κα νείς α πό το αι σθη σια κό πά θος στην 
πνευ µα τι κή ε πι θυ µί α της γνώ σης και του φω τός µέ-
σα α πό την έ νω ση µε το Θε ό. 

Ο Ζέ φυ ρος, η Χλω ρίς και η Φλώ ρα
Ο Θε ός του α νέ µου, ο Ζέ φυ ρος µπαί νει µάλ λον 

ορ µη τι κά στον κή πο σε ση µεί ο που κά νει τα δέν δρα 
να λυ γί σουν. Φου σκώ νει µε δύ να µη τα µά γου λά του 
για να κά νει να βγουν ζε στές πνο ές. Κυ νη γά ει τη 
ντυ µέ νη µε δια φα νή πέ πλα νύµ φη που τον κοι τά ζει 
µε τρό µο. Συµ βο λί ζει το α χα λί νω το πά θος. Ο Μποτ-
τι τσέλ λι α πει κο νί ζει τη µε τα µόρ φω ση της νύµ φης 
Χλω ρί δας σε Φλώ ρα, σαν αλ λα γή της φύ σης: η α πλο-
ϊ κή Χλω ρί δα µε τα τρέ πε ται σε θριαµ βευ τι κή 
ο µορ φιά, σαν καρ πός της έ νω σης του πά θους 
και της α γνό τη τας.

Σ΄ έ να άλ λο κλει δί, σύµ φω να µε τον Ορ φι σµό, 
η ψυ χή ει σέρ χε ται στο σύ µπαν, φε ρό µε νη α πό τους 
α νέ µους. Ο Ζέ φυ ρος, ο σκο τει νός, πα ρου σιά ζε ται 
στον κή πο του κό σµου και κά νει να µπει σ΄ αυ τόν η 
ψυ χή/Χλω ρίς, το ου ρά νιο ά στρο ε νώ ό λα µοιά ζουν 
να τη συ γκρα τούν, ό πως το πά θος κα θυ στε ρεί την 
πο ρεί α προς τον ου ρά νιο κό σµο. 

Η Φλώ ρα, η ψυ χή-λου λού δι εί ναι η µορ φή της 
γή ι νης ο µορ φιάς, που δεν εί ναι µό νο ό µορ φη η ί δια 
αλ λά µε το να σκορ πί ζει τα ρό δα της, ο µορ φαί νει 
τον κό σµο. Η Φλώ ρα α πει κο νί ζει τη δεύ τε ρη 
Α φρο δί τη, τη γή ι νη Α φρο δί τη ή την Πάν δη µο 
Α φρο δί τη. Εί ναι η µη τέ ρα της ζω ής.

Η Α φρο δί τη
Μα κριά α πό το να εί ναι η εν σάρ κω ση της σαρ-

κι κής α γά πης, η Α φρο δί τη, σαν ά ξο νας του πί να κα, 
συµ βο λί ζει το ου µα νι στι κό ι δε ώ δες της πνευ µα τι-
κής α γά πης, το ο ποί ο, µε την α νά βα ση της ψυ χής, 
ε πι τρέ πει την α νύ ψω σή της προς την α γνή διά νοια. 
Ό πως η Διο τί µα στο Συ µπό σιο του Πλά τω να, δεί χνει 
το δρό µο της ου ρά νιας ο µορ φιάς και της ου ρά νιας 
α γά πης.

Σύµ φω να µε τον Πλά τω να, η κοι νω νί α α νά µε σα 
στους θνη τούς και τους θε ούς κα θιε ρώ νε ται µε τη 
µε σο λά βη ση της Α γά πης. Αυ τή η Α γά πη προ σω πο-
ποιεί ται στην Α φρο δί τη. Κα θο ρί ζει έ τσι το πα γκό σµιο 
σύ στη µα αλ λη λε ξάρ τη σης που διέ πει την κυ κλο φο-
ρί α των θε ϊ κών δώ ρων. Η Α φρο δί τη βρί σκε ται στο 
κέ ντρο µιας δια δι κα σί ας που συν δέ ει τους θε ούς µε 
τους αν θρώ πους και η ο ποί α ρυθ µί ζε ται σε τρεις 
χρό νους: την εκ πό ρευ ση, που εί ναι η δη µιουρ γί α, τη 
στρο φή ή αρ πα γή, που δη µιουρ γεί µια ζω ο γό νο έκ-ια ζω ο γό νο έκ-ια ζω ο γό νο έκ
στα ση α πό την ο ποί α ξε πη δά ει η Α γά πη και την ε πα νέ-
ντα ξη ή τε λειο ποί η ση, που ε πι τρέ πει την ε πι στρο φή 
στον ου ρα νό και την έ νω ση µε τους θε ούς. 

Ό πως έ γρα φε ο Πί κο ντελ λα Μι ρά ντο λα στο 
Commento, «α νυ ψού µε νος α πό τε λειό τη τα 
σε τε λειό τη τα, ο άν θρω πος φθά νει σ΄ αυ τόν 
το βαθ µό ό που η ψυ χή του ε νώ νε ται τε λεί ως 
µε το νου και ό που α πό άν θρω πος γί νε ται άγ-
γε λος, φλε γό µε νος ο λό κλη ρος απ’ αυ τή την 
αγ γε λι κή α γά πη, σαν µια ύ λη που δράτ τε ται 
α πό τη φω τιά και µε τα µορ φώ νε ται σε φω τιά, 
ε ξα γνι ζό µε νη απ’ ό λες τις α κα θαρ σί ες του γή ι-
νου σώ µα τος, πε τώ ντας µέ χρι το νο η τό ου ρα-
νό, ό που (η ψυ χή) α να παύ ε ται στην α γκα λιά 
του πρω ταρ χι κού πα τέ ρα και ε κεί βρί σκει την 
ευ τυ χί α».

Ό πως έ λε γε ο Χόρ χε Λι βρά γκα, «ο Μποτ τι τσέλ-
λι πα ρου σιά ζει την Α φρο δί τη «που ε ξου σιά ζει 
το πα ρελ θόν, το πα ρόν και το µέλ λον. Εί ναι ο 
κε ντρι κός ά ξο νας. Εί ναι η πλα τω νι κή Α γά πη 
που ε ξου σιά ζει ό λα τα εκ δη λω µέ να και συ γκε-
κρι µε νο ποιεί ται σύµ φω να µε τις α νά γκες και 
το βαθ µό συ νεί δη σης του κα θε νός». 

Η Α φρο δί τη υ ψώ νει το χέ ρι προς τις τρεις Χά ρι-
τες σε χει ρο νο µί α µε τριο πά θειας. Θε ά της ο µό νοιας 
και της αρ µο νί ας, η Α φρο δί τη α πει κο νί ζε ται, στον 
α να γεν νη σια κό Νε ο πλα τω νι σµό, σαν ευερ γε τι κή, 
ει ρη νι κή και µε τρη µέ νη θε ά. Μοιά ζει έ γκυος, σαν να 
εί ναι γε µά τη α πό την αρ µο νί α του κό σµου. 

Οι τρεις Χά ρι τες
Ο Πί κο ντελ λα Μι ρά ντο λα έ γρα ψε ό τι: «η µο νά-

δα της Α φρο δί της ε κτυ λίσ σε ται στην Τριά δα 
των Χα ρί των». Οι τρεις Χά ρι τες α ντι προ σω πεύ ουν 
ε πο µέ νως τους τρεις χρό νους και τα τρί α πρό σω πα 
της α γά πης. Στο χρι στια νι κό κλει δί, οι τρεις Χά ρι τες 
α ντι προ σω πεύ ουν τις θε ο λο γι κές α ρε τές: Πί στη, Ελ-
πί δα και Ευ σπλα χνί α.

Στο νε ο πλα τω νι κό κλει δί, αυ τό το τρί πτυ χο πα-
ρου σιά ζει την Pulchritud-Amor (Castitas)-Volup-
tas, την Ο µορ φιά, την Α γά πη (α γνή), την Α πό λαυ ση. 
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Για τον Φι τσί νο «η α γά πη αρ χί ζει α πό την ο µορ φιά 
και τε λειώ νει στην α πό λαυ ση». Στη δια δρο µή που 
γε µί ζει την ψυ χή, η τέ χνη εί ναι η πρώ τη βαθ µί δα 
µε την α πό λαυ ση της ο µορ φιάς, και η χα ρά του 
στο χα σµού εί ναι η τε λευ ταί α βαθ µί δα έκ στα σης 
της ιε ρής α γά πης. 

Η πρώ τη Χά ρις εί ναι η Ο µορ φιά
Στην τέ χνη της Α να γέν νη σης, η θέ ση της Ο µορ-

φιάς εί ναι κε ντρι κή, έ χο ντας έ να σχε δόν µυ στι κι-
στι κό ρό λο. Οι καλ λι τέ χνες και οι ποι η τές έ χουν την 
προ φη τι κή ι κα νό τη τα να βλέ πουν το Ω ραί ο και έ τσι 
να ε ξαί ρουν την α γά πη για τη γνώ ση. Μέ σα α πό την 
ε µπει ρί α της Ο µορ φιάς, α ντα νά κλα σης του Θε ού, 
εί ναι που κα τα φέρ νει κα νείς να υ ψω θεί στο ό ρα µα 
του θεί ου. «Η ο µορ φιά του κό σµου εί ναι η 
λα µπρό τη τα του προ σώ που του Θε ού» έ λε γε 
ο Φι τσί νο. Σύµ φω να µε την πλα τω νι κή δι δα σκα λί α, ο 
φι λό σο φος πρέ πει να ε ξά γει α πό την αι σθη τή ο µορ-
φιά αυ τό που πρέ πει να εν θαρ ρύ νει το ζή λο για την 
α νώ τε ρη α γά πη.

Για τον Φι τσί νο, το Κα λό ε γκα θί στα ται στο κέ-
ντρο µιας σφαί ρας, της ο ποί ας η ε πι φά νεια εί ναι η 
Ο µορ φιά, σαν δύ ο ό ψεις της ί διας πραγ µα τι κό τη τας, 
η ε σω τε ρι κή τε λειό τη τα και η ε ξω τε ρι κή τε λειό τη τα. 
Ο Πί κο ντελ λα Μι ρά ντο λα υ πο τάσ σει την Ο µορ φιά 
στο Κα λό, ό πως η αι σθη τι κή υ πό κει ται στην η θι κή. 
Η ο µορ φιά εί ναι ε πί σης, σύµ φω να µε την πλα τω νι-
κή δι δα σκα λί α, που πε ρι λαµ βά νε ται στο Φαί δρο, η 
µό νη α να πα ρά στα ση που µπο ρεί να α φυ πνί σει στην 
ψυ χή µας την α νά µνη ση της ου ρά νιας ο µορ φιάς, την 
ο ποί α α τέ νι σε πριν α πό την εί σο δό της στον κό σµο. 
Γι΄ αυ τό, για τους φι λο σό φους της Α να γέν νη σης, η 
Ο µορ φιά εί ναι πνευ µα τι κή. 

Η Χά ρις του κέ ντρου εί ναι η Α γά πη
Την ταυ τί ζουν ε πί σης µε την Α γνό τη τα. Εί ναι η 

α γνή α γά πη, που δεν κη λι δώ νε ται α πό την αι σθη σια-
κή ε πι θυ µί α, ε πει δή µό νο η α γνή α γά πη ο δη γεί στην 
α λη θι νή α πό λαυ ση της ο µορ φιάς. Ξε χω ρί ζει α πό τις 
άλ λες µε το να µη φο ρά ει κα νέ να κό σµη µα. 

Η Ανοιξη

ôå÷íç - óõìâïëéóìïéôå÷íç - óõìâïëéóìïé
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Μας γυ ρί ζει την πλά τη, για να δεί ξει ό τι η στρο φή 
προς τα θεί α πράγ µα τα ση µαί νει ό τι α πο στρέ φε ται 
αυ τόν τον κό σµο για να α νοι χτεί σ΄ Ό λο το Άλ λο. 
Αυ τή η µε σο λα βη τι κή λει τουρ γί α της Α γά πης α ντι-
στοι χεί στον ο ρι σµό που δό θη κε α πό τον Πλά τω να 
στο Συ µπό σιο, δηλ. ό τι «Α γά πη εί ναι η Ε πι θυ-
µί α που α φυ πνί ζε ται α πό την Ο µορ φιά». Αν 
η Ο µορ φιά δεν εί ναι η πη γή, µό νο η Ε πι θυ µί α δεν 
θα εί ναι Α γά πη αλ λά έ να ζω ι κό πά θος. Ε νώ µό νο η 
Ο µορ φιά, χω ρίς κα νέ να δε σµό µε το πά θος, δεν θα 
εί ναι πα ρά µια α φη ρη µέ νη ο ντό τη τα που δεν θα προ-
κα λεί Α γά πη. Μό νο η α να ζω ο γο νη τι κή δύ να µη της 
Α γά πης µπο ρεί να πε τύ χει να ε νώ σει τα α ντί θε τα, 
αν η Α γά πη α τε νί ζει Ό λο το Άλ λο. 

Η τρί τη Χά ρις εί ναι η Ε πι θυ µµµί α
Η ε πι θυ µί α δεν εί ναι η αι σθη σια κή η δο νή ί α δεν εί ναι η αι σθη σια κή η δο νή ί α δεν εί ναι η αι σθη σια κή η δο νή 

αλ λά α ντί θε τα, α ντι προ σω πεύ ει την ευ τυ χί αα ντι προ σω πεύ ει την ευ τυ χί αα ντι προ σω πεύ ει την ευ τυ χί α, 
α πώ τε ρο σκο πό του φι λο σό φου, που πρέ πει να την καπου πρέ πει να την καπου πρέ πει να την κα--
τα κτή σει απ΄ αυ τήν την ε να τέ νι ση Ό λου του Άλ λου. 
Αυ τή η ευ τυ χί α (η ευ δαι µο νί α των αρ χαί ων) 
εί ναι το υ πέρ τα το κα λό.

Ο χα ρι τω µέ νος κύ κλος, το µπλέ ξι µο των τριών 
χα ρί των που δη µιουρ γεί έ να µε λε τη µέ νο κό µπο, 
µια ι σορ ρο πη µέ νη συµ µε τρί α α νά µε σα στις τρεις 
α δελ φές, εί ναι το σύµ βο λο της αρ µο νί ας στη δια-
µά χη. Α ντι προ σω πεύ ουν το µε γά λο µυ στή ριο της 
ο µό νοιας που ξε περ νά το δυ ϊ σµό µε την πα ρου σί α 
ε νός «τρί του». Η Ο µορ φιά εί ναι ο καρ πός αυ τής της 
ο µό νοιας που γεν νιέ ται α πό τον κυ κλι κό χο ρό αυ τών 
των τριών νε α ρών γυ ναι κών.

Έ ρως
Ο Έ ρως εί ναι γιος της Ου ρά νιας Α φρο δί της. Στο 

De Amore, ο Φι τσί νο γρά φει: «Ό πως η ψυ χή 
εί ναι η µη τέ ρα της Α γά πης, η Α φρο δί τη εί ναι 
ταυ τό ση µη µε την ψυ χή και η Α γά πη εί ναι η 
ε νέρ γεια της ψυ χής». Εί ναι πά νω στην Α γά πη/
Α γνό τη τα που ο Έ ρως ε κτο ξεύ ει τα βέ λη του. 

Στον µυ στι κι σµό της Α να γέν νη σης, ο Έ ρως 
εί ναι έ να όρ γα νο που βο η θά ει να δια σχί σει κα νείς 
τα νο η τά ε πί πε δα που χω ρί ζουν το Θε ό α πό τα πλά-
σµα τά του. Με το φλε γό µε νο βέ λος του, ο Έ ρως 
θα ε µπνεύ σει στην α γνή α γά πη την ε πι θυ µί α, θα 
α φυ πνί σει την α πο κοι µι σµέ νη βού λη ση της ψυ χής 
και θα την ω θή σει στην α να ζή τη σή της. Θα εί ναι 
έ νας η ρω ι κός εν θου σια σµός που θα τε λειώ σει σε µια 
εκ στα τι κή συγ χώ νευ ση α νά µε σα στον κυ νη γό και το 
α ντι κεί µε νο του κυ νη γιού, σύµ φω να µε µια ει κό να 
που χρη σι µο ποί η σε ο Φι τσί νο και στη συ νέ χεια ο 
Τζορ ντά νο Μπρού νο. 

«Ο Ορ φέ ας λέ ει ό τι η α γά πη δεν έ χει µά-
τια, ε πει δή βρί σκε ται πέ ρα α πό το νου» έ λε γε 
ο Πί κο ντελ λα Μι ρά ντο λα. Για τον Φι τσί νο, ό πως και 
για τους Ου µα νι στές της Α να γέν νη σης, για να γί νει 
γνω στή η θε ϊ κή φύ ση της α θά να της ψυ χής που βρί-
σκε ται κρυµ µέ νη στα βά θη του ε αυ τού, πρέ πει να 
α να πτυ χθεί έ να ε σω τε ρι κό βλέµ µα, που συµ βο λί ζε-
ται α πό τους καλ λι τέ χνες της Α να γέν νη σης, σαν µια 
φυ σι κή τύ φλω ση. Εί ναι η αλ λα γή του βλέµ µα τος, 
που συ νι στά ται στο Corpus Hermeticum. Αυ τή η 
ε σω τε ρι κή ό ρα ση α ντι προ σω πεύ ε ται α πό τον Έ ρω τα 
που έ χει τα µά τια δε µέ να. 

Ερ µής
Ο Ερ Ο Ερ Ο Ερ µής βρί σκε ται στην ά κρη του πί να κα και 

γνω στο ποιεί τον τε λι κό σκο πό του τα ξι διού της γνω στο ποιεί τον τε λι κό σκο πό του τα ξι διού της γνω στο ποιεί τον τε λι κό σκο πό του τα ξι διού της 
α γά πηςα γά πηςα γά πης. Σεί ο ντας το κη ρύ κειό του προς τον ου ρα νό, 
προ τρέ πει προς το εκ στα τι κό ό ρα προ τρέ πει προς το εκ στα τι κό ό ρα προ τρέ πει προς το εκ στα τι κό ό ρα µα, που ε πι τυγ χά-
νε ται α πό την έ νω ση νε ται α πό την έ νω ση νε ται α πό την έ νω ση µε το πνεύ µα. 

Πα ρα δο σια κά ο Ερ µής εί ναι ο ο δη γός και συ νο-
δός των Χα ρί των. «Η διά νοια α κο λου θεί την ευ χα ρί-
στη ση, η ο ποί α εί ναι το υ πέρ τα το α γα θό, το αυ θε-
ντι κό τε ρο και το διαρ κέ στε ρο», έ λε γε ο Πί κο ντελ λα 
Μι ρά ντο λα. Ε πει δή αυ τά τα α νώ τε ρα συ ναι σθή µα τα, 
ό πως η αυ θε ντι κή χα ρά, εί ναι που ε πι τρέ πουν την 
εκ κό λα ψη της σο φί ας, δη λα δή η διά νοια που ο δη γεί 
την αν θρώ πι νη προ σω πι κό τη τα.  

Ο Φι τσί νο πα ρου σιά ζει τον Ερ µή σαν τον πο λυ-
µή χα νο θε ό της διά νοιας «που υ πεν θυ µί ζει τη γνώ ση 
των θε ϊ κών πραγ µά των µε τη δύ να µη του λό γου». 
Έ τσι, µε τη δια φω τι στι κή δύ να µη της νο η τι κής συ-
γκέ ντρω σης, ο Ερ µής διώ χνει τα σύν νε φα της σκέ-
ψης: ο Ερ µής δια σχί ζει τα νέ φη µε τη ρά βδο 
του και σκορ πί ζει τα νο η τι κά προ βλή µα τα που 
γεν νιού νται α πό τα ευε ρέ θι στα πά θη και τις 
«α νό η τες α πό ψεις».

Ο Ερ µής εί ναι ε πί σης ο µυ στα γω γός, αυ τός που 
ε πι τρέ πει τη διείσ δυ ση των µυ στι κών ή ερ µη τι κών 
γνώ σε ων. Με τη ρά βδο του, παί ζει µε τα σύν νε φα 
και χαί ρε ται να τα αγ γί ζει, ε πει δή εί ναι τα ευερ γε τι κά 
πέ πλα µέ σα α πό τα ο ποί α το µε γα λεί ο της υ περ βα-
τι κής α λή θειας µπο ρεί να φθά σει στο θε α τή χω ρίς 
ω στό σο να τον α φα νί σει. Το να α πο κα λύ πτει κα νείς 
τα µυ στή ρια, ση µαί νει να α φαι ρεί τα πέ πλα ε νώ δια-
τη ρεί την α δια φά νειά τους έ τσι ώ στε η α λή θεια να 
µπο ρεί να ει σχω ρή σει και ό χι να τυ φλώ σει. 

Δεί χνο ντας το θε ϊ κό φως που κρύ βε ται α πό τα 
σύν νε φα και γυ ρί ζο ντας την πλά τη στον κό σµο για 
να συ γκε ντρω θεί στο υ περ πέ ραν, ο Ερ µής α κο λου-
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θεί την πρά ξη των Χα ρί των που ξε κί νη σε µε το 
χο ρό τους. Εί ναι ο ο δη γός του πνεύ µα τος, που 
συµ βο λί ζε ται α πό τις α ντε στραµ µέ νες φλό γες  
που σχη µα τί ζο νται στην τή βεν νό του. 

Αλ λά η σύν θε ση εί ναι έ νας πραγ µα τι κός κύ κλος 
στον ο ποί ο ο Ερ µής και ο Ζέ φυ ρος ξα να συ να ντώ-
νται. Το να γυ ρί σει κα νείς την πλά τη στον κό σµο 
µε την α δια φο ρί α του Ερ µή και το να ξα να βρεί τον 
κό σµο µε τον αυ θορ µη τι σµό του Ζέ φυ ρου εί ναι οι 
δύ ο συ µπλη ρω µα τι κές δυ νά µεις της α γά πης, φύ λα-
κας των ο ποί ων εί ναι η Α φρο δί τη και α ντι πρό σω πος 
ο Έ ρω τας.

Πνο ή και πνεύ µα εί ναι έ να και το αυ τό. Η α νοι-
ξιά τι κη πνο ή του Ζέ φυ ρου (που στην ά γρια ό ψη του 
µπο ρεί ε πί σης να ταυ τι στεί µε έ να σά τυ ρο ή τον 
Πά να, έ να εί δος γή ι νου Ερ µή) και το πνεύ µα του 
Ερ µή α ντι προ σω πεύ ουν δύ ο φά σεις µιας ε πα να λαµ-
βα νό µε νης δια δι κα σί ας. Αυ τό που κα τε βαί νει στη γη 
µε τη µορ φή της πνο ής του πά θους, ε πι στρέ φει στον 
ου ρα νό µέ σα α πό το πνεύ µα της προ σή λω σης.

Με τον ί διο τρό πο η σύν δε ση Α φρο δί της 
(Ψυ χής) και Ερ µή (πνεύ µα ή Νους) πε ρι γρά-
φο νται α πό τον Πλω τί νο στις Εν νε ά δες, σαν 
η πιο τέ λεια µορ φή της Α φρο δί της. 

Μπο ρεί ε πί σης κά ποιος να πα ρα τη ρή σει ό τι το 
τρί πτυ χο των Χα ρί των εί ναι α κρι βής α ντα νά κλα ση, 
α ντε στραµ µέ νη, αυ τού που σχη µα τί ζε ται α πό τον 
Ζέ φυ ρο, τη Χλω ρί δα και τη Φλώ ρα ή α πό το Πά θος 
– Α γνό τη τα και την Ο µορ φιά. Αν το πρώ το τρί πτυ χο 
α κο λου θεί µια κα θο δι κή κί νη ση εν σάρ κω σης (εκ πό-
ρευ ση), που έ χει σαν στό χο την Ο µορ φιά, το δεύ τε-
ρο τρί πτυ χο, που α πο τε λεί ται α πό τις τρεις Χά ρι τες 
α πει κο νί ζει τη στρο φή προς Ό λο το Άλ λο µε  τε λι κό 

σκο πό την Ο µό νοια ε νώ ο Ερ µής συµ βο λί ζει την ε πα-
νέ ντα ξη στον Ου ρα νό µε σκο πό την Α λή θεια. 

Έ τσι ζω γρα φί ζο νται τα τρί α βα σι κά βή µα τα της 
µε τα µόρ φω σης της ψυ χής του φι λο σό φου, του 
ε ρα στή της σο φί ας, ο ο ποί ος, α φυ πνι ζό µε νος α πό 
την Ο µορ φιά, πρέ πει να πε τύ χει την ε νό τη τα µε 
τον ε αυ τό του για να φθά σει στην α να ζή τη ση της 
α λή θειας. 
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ÐñïÝëåõóç & óõìâïëéóìïß 
ðåñéïäéêþí åèßìùí

Óôçí óýã÷ñïíç ÅëëÜäá, üðùò êáé 
óôçí õðüëïéðç Åõñþðç, óÞìåñá 
âñßóêïõìå ß÷íç ôùí åèßìùí, ðïõ 
óõíäÝïíôáé ìå ôéò ôåëåôÝò ôçò 
áñ÷áéüôçôáò, ìüíï óå êÜðïéåò 
ðïëý áðïìïíùìÝíåò ðåñéï÷Ýò. 
Ðáëáéüôåñá üìùò áõôÜ ôá 
ëéãïóôÜ Ýèéìá åß÷áí ôï ÷áñáêôÞñá 
ìåãÜëùí ãéïñôþí óå ïëüêëçñç 
ôçí ÅëëÜäá. 

ÐïëëÝò öïñÝò ôá Ýèéìá áõôÜ åßíáé 

áíáêáôåìÝíá ìå ðëÞèïò 
ðñïëÞøåùí êáé äåéóéäáéìïíéþí, 

áöïý Ý÷åé ÷áèåß ç ãíþóç 

ôùí áéôéþí ðïëëþí åèéìéêþí 
ðñÜîåùí.
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ÅÈÉÌÁÅÈÉÌÁ

Δ‘ ΜΕΡΟΣ

ΧΕΙ ΜΩ ΝΑΣ 
Σύµ φω να µε την λα ϊ κή πί στη, ό λο το Δω δε-

κα ή µε ρο, α πό την πα ρα µο νή των Χρι στου γέν-
νων µέ χρι τα Φώ τα, έρ χο νται στη γη οι Κα λι κά-
ντζα ροι και πει ρά ζουν τους αν θρώ πους.

Για τον Ν. Πο λί τη (“Πα ρα δό σεις”), οι Κα λι κά ντζα-
ροι εί ναι πλά σµα τα της νε ο ελ λη νι κής µυ θο λο γί ας και 
α φορ µή για τη δη µιουρ γί α τους έ δω σαν οι µε ταµ-
φιέ σεις που γί νο νταν τις η µέ ρες του Δω δε κα ή µε ρου 
και φό βι ζαν, ε νο χλού σαν τους αν θρώ πους.

Άλ λοι µε λε τη τές, ό πως ο Κ. Ρω µαί ος (“Κα λι κά-
ντζα ροι”), ο Δ. Λου κό που λος (“Η λα ϊ κή πί στη των 
Φα ρά σων”), α πο δί δουν τη δο ξα σί α των Κα λι κά ντζα-
ρων στην αρ χαί α Ελ λά δα και λέ νε ό τι τα δαι µό νια 
του Δω δε κα ή µε ρου εί ναι οι ί διες οι “κή ρες”, 
οι ψυ χές που κα τοι κούν στον Ά δη. Αυ τές τις 
η µέ ρες, που ο Ά δης ή ταν α νοι χτός ε πέ στρε φαν στον 
κό σµο και µε διά φο ρους τρό πους ε νο χλού σαν τους 
αν θρώ πους και κυ ρί ως µό λυ ναν τις τρο φές. Με 
διά φο ρες Τε λε τές οι άν θρω ποι τις ε ξευ µέ νι ζαν και 
προ σπα θού σαν να προ φυ λα χτούν απ’ αυ τές. Και 
σή µε ρα οι άν θρω ποι µε α νά λο γες µε θό δους και προ-
σφο ρές ε ξευ µε νί ζουν τους Κα λι κά ντζα ρους.

Κυ ρί ως η φω τιά εί ναι αυ τή που έ χει α πο-
τρε πτι κή δύ να µη, ό πως πι στεύ ουν και στην 
υ πό λοι πη Ευ ρώ πη. Γι’ αυ τό, ο λό κλη ρο το Δω δε κα-
ή µε ρο πρέ πει να καί ει η φω τιά στο τζά κι, που α νά βει 
την πα ρα µο νή των Χρι στου γέν νων. Το κού τσου ρο 
που χρη σι µο ποιεί ται λέ γε ται “χρι στό ξυ λο” ή “δω-
δε κα µε ρί της” ή “σκαρ κά ντζα λος” και προ έρ χε-
ται α πό α γκα θω τό δέν δρο (α χλα διά ή α γριο κε ρα σιά). 
Το µι σο καµ µέ νο κού τσου ρο που µέ νει, κα θώς και 
η στά χτη της φω τιάς, θε ω ρεί ται ό τι έ χουν α πο τρε-
πτι κή και προ φυ λα κτι κή δύ να µη για το χα λά ζι, τους 
κε ραυ νούς, τις αρ ρώ στιες. Σε κά ποιες πε ριο χές 
γί νο νται σπον δές λα διού και κρα σιού στο τζά κι, κα-
τά λοι πο αρ χαί ων λα τρειών φω τιάς.
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Στην  Β. Ελ λά δα και στον Πό ντο την πα ρα µο νή 
των Χρι στου γέν νων α νά βουν µε γά λες φω τιές στις 
πλα τεί ες και τους δρό µους του χω ριού ή σε ψη λά 
µέ ρη.

Τό σο η χα µη λή φω τιά στο τζά κι, ό σο και οι 
µε γά λες φω τιές που α νά βουν στην ύ παι θρο, 
κα τά τη γνώ µη πολ λών ε θνο λό γων, προ έρ χο-
νται α πό τις αρ χαί ες Τε λε τές του Χει µε ρι νού 
Η λιο στα σί ου.Οι φω τιές αυ τές συµ βο λί ζουν τον ί διο 
τον Ή λιο, που πε θαί νει φαι νο µε νι κά και α να σταί νε ται 
α µέ σως. Άλ λω στε εί ναι γνω στή η προ έ λευ ση της η µε-
ρο µη νί ας της γέν νη σης του Χρι στού α πό τις Τε λε τές 
του Μί θρα, του Α ήτ τη του Ή λιου, που τε λού νταν 
στο Χει µε ρι νό Η λιο στά σιο.

Άλ λο έ θι µο του Δω δε κα ή µε ρου, που 
υ πήρ χε στη Β. Ελ λά δα και τον Πό ντο, εί ναι οι 
µε ταµ φιέ σεις. Οι ο µά δες των µε ταµ φιε σµέ νων 
παίρ νουν µορ φή ά γριων ζώ ων και έ χουν δια φο ρε-
τι κές ο νο µα σί ες σε κά θε πε ριο χή: στη Μα κε δο νί α 
και στη Θεσ σα λί α λέ γο νται “Ρο γκά τσια” ή “Ρο-
γκα τσά ρια, στον Πό ντο λέ γο νται “Μω µό ε ροι”.
Οι ο µά δες αυ τές πε ρι φέ ρο νταν στους δρό µους και 
ε πι σκέ πτο νταν τα σπί τια, τρα γου δώ ντας και µα ζεύ-
ο ντας δώ ρα. Ε πί σης γί νο νταν συ γκρού σεις µε τα ξύ 
α ντί πα λων  Ο µά δων.                     

Α νά λο γα έ θι µα συ να ντά µε και σε πολ λούς ευ ρω-
πα ϊ κούς λα ούς.

Κα τά τους ε θνο λό γους, οι µε ταµ φιε σµέ νοι 
των Χρι στου γέν νων δεν συµ βο λί ζουν µό νο 
τις σκο τει νές δυ νά µεις του Χει µώ να, αλ λά και 
τους δαί µο νες της βλά στη σης, κα θώς ε πί σης 
και τις Ψυ χές των προ γό νων.  Άλ λω στε εί ναι γνω-
στή η σύν δε ση της Λα τρεί ας των Νε κρών µε το Χει-
µε ρι νό Η λιο στά σιο. Την η µέ ρα των Χρι στου γέν νων 
γί νο νται ε πι σκέ ψεις στα νε κρο τα φεί α και προ σφο ρές 
στους νε κρούς. Ε πί σης πη γαί νουν στην εκ κλη σί α συ-
κώ τι, κρα σί και κου λού ρια, που τα µοι ρά ζουν στον 
κό σµο και “πί νουν µια µα κα ριά”.

Με γά λη ση µα σί α δί νε ται στο δεί πνο των 
Χρι στου γέν νων, στις 24 Δε κεµ βρί ου. Τα φα γη-
τά εί ναι πλού σια και πολ λές φο ρές φτά νουν α κό µα 
και τα 9 δια φο ρε τι κά εί δη. Το κύ ριο φα γη τό εί ναι ο 
χοί ρος και φαί νε ται ό τι η χοι ρο σφα γί α προ έρ χε ται 
α πό τους αρ χαί ους Ρω µαί ους α γρό τες, που θυ σί α ζαν 
χοί ρο κα τά τα Σα τουρ νά λια (17-25 Δε κεµ βρί ου) 
προς τι µήν του Κρό νου και της Δή µη τρας. Στη Β.  
Ελ λά δα το πιο συ νη θι σµέ νο κα ρύ κευ µα του χοι ρι νού 
εί ναι λά χα νο στην άρ µη, που θε ω ρεί το στην αρ χαιό-
τη τα θε ρα πευ τι κό µέ σο και το χρη σι µο ποιού σαν στη 

λα τρεί α των Θε ών της Ια τρι κής, κυ ρί ως του Α πόλ λω-
να. Τα υ πο λείµ µα τα του Χρι στου γεν νιά τι κου 
δεί πνου θε ω ρού νται ιε ρά και τα ρί χνουν στα 
χω ρά φια, για να δώ σουν ευ φο ρί α, αλ λά και 
ως προ σφο ρά στα ξω τι κά της φύ σης.

Αυ τή τη νύ χτα γί νε ται και “το κέ ρα σµα της 
βρύ σης”, δη λα δή προ σφο ρές στο πνεύ µα των νε-
ρών (Ή πει ρος).Ή πει ρος).Ή πει ρος

Τη νύ χτα των Χρι στου γέν νων γί νο νται και 
µα ντεί ες, κυ ρί ως µε ε µπυ ρο σκο πί α: ρί χνουν 
κόκ κους σι τα ριού, (ή χλω ρά φύλ λα ε λιάς ή κα ρυ διάς) ή χλω ρά φύλ λα ε λιάς ή κα ρυ διάς) ή χλω ρά φύλ λα ε λιάς ή κα ρυ διάς
πά νω στην καυ τή πλά κα της πα ρα στιάς. Α πό τον 
τρό πο που θα πη δή ξουν ή θα α παν θρα κω θούν οι κόκ-τρό πο που θα πη δή ξουν ή θα α παν θρα κω θούν οι κόκ-τρό πο που θα πη δή ξουν ή θα α παν θρα κω θούν οι κόκ
κοι, µα ντεύ ουν την τύ χη του α τό µου. Στη συ νέ χεια 
ρί χνουν τους σπό ρους στη βρύ ση ή στο πη γά δι.

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ:
Γ.Α. ΜΕ ΓΑΣ «Ελ λη νι κές Γιορ τές και Έ θι µα της Λα-

ϊ κής Λα τρεί ας»
Εκ δ. Ο ΔΥΣ ΣΕ ΑΣ, Α θή να 1932
Δη µή τριος Σ. Λου κά τος « Ει σα γω γή στην Ελ λη νι-

κή Λα ο γρα φί α»
Εκ δ. ΜΟΡ ΦΩ ΤΙ ΚΟ Ι ΔΡΥ ΜΑ Ε ΘΝΙ ΚΗΣ ΤΡΑ ΠΕ ΖΗΣ, 

Α θή να 1978

Αναπαράσταση της Θεάς Δήµητρας



45 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ

âéâëéïðáñïõóéáóçâéâëéïðáñïõóéáóç

ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΡΕΡΙΧ
1929 – 1938

ΤΟΜΟΣ Ι
Εκδ. ΚΕΔΡΟΣ

Η Έ λε να Ρέ ριχ υ πήρ ξε µα ζί µε τον σύ ζυ γό 
της Νί κο λας Ρέ ριχ συ νι δρύ τρια της Agni Yoga 
Society και συγ γρα φέ ας πολ λών βι βλί ων. Το βι-
βλί ο αυ τό α πο τε λεί τον πρώ το τό µο ε πι στο λών, 
η θι κού και πνευ µα τι κού πε ριε χο µέ νου, που έ στει-
λε σε µα θη τές και φί λους της. Α να φέ ρε ται στις 
δι δα σκα λί ες ό λων των ε πο χών, στην ύ παρ ξη της 
Ιε ραρ χί ας, στη Μυ στι κή Δο ξα σί α, στις Ε πι στο λές 
των Μα χά τµα και σε έ να σω ρό άλ λα θέ µα τα που 
εν δια φέ ρουν ι διαί τε ρα αυ τούς που α σχο λού νται 
µε τον Ε σω τε ρι σµό.

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Ε.ΤΖ. ΓΚΟΛΝΤ
Εκδ. ΚΕΔΡΟΣ

Το βιβλίο αυτό µας προσκαλεί σ΄ ένα 
νοητικό ταξίδι και λειτουργεί ως ερέθισµα για 
µια υπερβατική εµπειρία, για τη µεταθανάτια 
ζωή. Πετυχαίνοντας να µεταφέρει τις αιώνιες 
πνευµατικές αξίες της θιβετιανής παράδοσης 
στο δυτικό πολιτισµό, το συγκεκριµένο έργο 
παρουσιάζει όλα τα στάδια ανάµεσα στη ζωή 
και το θάνατο, αλλά και πέρα από αυτόν, 
µυώντας τον αναγνώστη στο δαιδαλώδες 
ταξίδι της πνευµατικής µεταµόρφωσης και 
αναγέννησης.
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Ε ΛΕ ΝΑ Π. ΜΠΛΑ ΒΑ ΤΣΚΥ 
- Α ΠΟ ΜΝΗ ΜΟ ΝΕΥ ΜΑ ΤΑ
MARY K. NEEF
Εκ δό σεις Νέ α Α κρό πο λη

Η Έ λε να Πέ τροβ να Μπλα βά τσκυ εί ναι µί α α πό τις 
µε γα λύ τε ρες µορ φές της ι στο ρί ας του Ε σω τε ρι σµού 
στους τε λευ ταί ους αιώ νες. 

Η  Έ λε να Π. Μπλα βά τσκυ κα τά φε ρε έ να µε γα λειώ-
δες έρ γο. Ά νοι ξε τις Πύ λες -κλει στές µέ χρι τό τε- του 
Μυ στη ρί ου και της Γνώ σης. Τις ά νοι ξε α φιε ρώ νο ντας 
τη ζω ή της σ’ αυ τό το έρ γο, έ να έρ γο α γά πης και προ-
σφο ράς. Έ να έρ γο α φιε ρω µέ νο µε ευ γνω µο σύ νη στους 
Δι δα σκά λους της, αλ λά και σε ό λους τους µελ λο ντι κούς 
µα θη τές της Σο φί ας. Έ να έρ γο ζω ής, για τί ό πως έ λε γε 
η ί δια: „Ου δέν α λη θεί ας µεί ζον“.

Η ΞΕ ΧΑ ΣΜΕ ΝΗ ΕΛ ΛΑ ΔΑ
Η Αρ χαί α Ελ λά δα 
Ξα νάρ χε ται στο φως
PHILIPP VANDENBERG
Εκ δ. ΚΟ ΝΙ ΔΑ ΡΗ

Α πό τη χώ ρα µας πέ ρα σαν αρ κε τοί αρ χαιο λό γοι µε σκο πό 
να ξα να φέ ρουν στο φως τους για πολ λούς αιώ νες χα µέ νους 
ι στο ρι κούς τό πους, ό πως την Τροί α, τις Μυ κή νες, την Ο λυ-
µπί α, την Πέρ γα µο, την Κνωσ σό και άλ λους. Ό λοι αυ τοί 
γνώ ρι ζαν τη γλώσ σα του Ο µή ρου, ή ξε ραν τον Παυ σα νί α, 
α γα πού σαν την κλα σι κή Ελ λά δα. Λά τρευαν την ι στο ρί α της, 
ο νει ρεύ ο νταν να την ε πα να προσ διο ρί σουν, να την α να στυ λώ-
σουν, να α πο δεί ξουν την ύ παρ ξή της. Διέ θε σαν πε ριου σί ες, 
ήρ θαν α ντι µέ τω ποι µε α ντί ξο ες συν θή κες και ε µπό δια – και 
το χει ρό τε ρο, ε µπό δια α πό τα ί διο το νε ο σύ στα το ελ λη νι κό 
κρά τος – αρ ρώ στη σαν και πολ λοί έ δω σαν και τη ζω ή τους 
α κό µη γι΄ αυ τό.

ΝΕ ΡΩΝ  - ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑΣ ΚΑΙ ΘΕ ΟΣ
ΚΑΛ ΛΙ ΤΕ ΧΝΗΣ ΚΑΙ Α ΝΟ Η ΤΟΣ
PHILIPP VANDENBERG
Εκ δ. ΚΟ ΝΙ ΔΑ ΡΗ

Ο συγ γρα φέ ας δι η γεί ται την ά νο δο του Νέ ρω να, την πε ρί-
ο δο της δια κυ βέρ νη σής του και πε ρι γρά φει τις ί ντρι γκές του. 
Ε πι πλέ ον ε ξε τά ζει και το εν δια φέ ρον του για τις κα λές τέ χνες, 
που ξε περ νού σε κα τά πο λύ αυ τό για την πο λι τι κή. Α να φέ ρε ται 
τέ λος, στις συ νω µο σί ες που οι ε χθροί του ύ φαι ναν ε να ντί ον 
του, ο δη γώ ντας τον τε λι κά στην αυ το κτο νί α. 
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ΛΕΞΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΜΩΝ
ΤΟΜΟΙ Α ΚΑΙ Β
ΑΛΕΞΗΣ ΤΟΤΣΚΑΣ

Το δίτοµο αυτό έργο έρχεται να καλύψει ένα κενό της Ελληνικής Βιβλιογραφίας. 
Στον πρώτο τόµο του περιλαµβάνονται ρήσεις των Αρχαίων Ελλήνων, της Παλαιάς 
και της Νέας Διαθήκης, ποιητικά αποσπάσµατα γνωστών ποιητών. Ο δεύτερος τόµος 
περιλαµβάνει αφορισµούς για διάφορους τοµείς της ανθρώπινης ζωής, Ιστορία, 
επιστήµη, πολιτισµό, κράτος, πολιτική, κ.α. προσφέροντας έτσι στον αναγνώστη 
συµπυκνωµένη σοφία και γνώση. 

ΚΑΙ ΣΑΡ ΚΑΙ ΚΛΕ Ο ΠΑ ΤΡΑ
Οι τε λευ ταί ες µέ ρες της Ρω µα ϊ κής Αυ το κρα το ρί ας
PHILIPP VANDENBERG
Εκ δ. ΚΟ ΝΙ ΔΑ ΡΗ

Ο Φί λιπ Βά ντεν µπερ γκ µας πα ρου σιά ζει µια ρε α λι στι κή 
ει κό να του Καί σα ρα και της Κλε ο πά τρας βα σι σµέ νη στους 
χρο νι κο γρά φους και ι στο ρι κούς της ε πο χής ε κεί νης. Στο προ-
σκή νιο των πο λι τι κών γε γο νό των της Ρώ µης, εµ φα νί ζε ται ο 
Καί σα ρας, ο ο ποί ος α να κη ρύσ σε ται σε δι κτά το ρα, διε ξά γει 
νι κη φό ρους πο λέ µους, συ να ντιέ ται µε την Κλε ο πά τρα και, 
τέ λος, δο λο φο νεί ται.

Αλ λά και η ζω ή της Αι γύ πτιας βα σί λισ σας συ νε χί ζει να 
γο η τεύ ει µέ χρι σή µε ρα. Πα ντρεύ τη κε τον α δελ φό της για 
να α νέ βει στην ε ξου σί α, α πέ κτη σε παι διά, αρ χι κά α πό τον 
Καί σα ρα και µε τά α πό το Μάρ κο Α ντώ νιο, προ σπά θη σε µε τη 
βο ή θεια αυ τών των δύ ο αν δρών να πραγ µα το ποι ή σει το ό νει-
ρό της, να ε νώ σει την Α να το λή µε τη Δύ ση σε µια πα γκό σµια 
αυ το κρα το ρί α και, τέ λος, αυ το κτό νη σε µε δη λη τή ριο.
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ÁÐÏËËÙÍÁ

ÏΌ µη ρος ,  ο Η σί ο δος και  ο Σό λων ε ί  
ναι οι αρ χαιό τε ροι και µο να δι κοί συγ 
γρα φείς που µας πλη ρο φο ρούν ό τι στις α πώ τα τες 

ε πο χές υ πήρ χε έ νας ι διαί τε ρος θε ρα πευ τής-ε πο χές υ πήρ χε έ νας ι διαί τε ρος θε ρα πευ τής-ε πο χές υ πήρ χε έ νας ι διαί τε ρος θε ρα πευ τής για τρός 
των θε ών, ο Παιών ή Παιάν ή Παι ή ων. Οι µε τα γε-
νέ στε ροι χρη σι µο ποί η σαν την ο νο µα σί α αυ τή σαν 
τι µη τι κό τί τλο και την α πέ δι δαν σε θε ούς, ή ρω ες 
και θε ρα πευ τές.

Το ό νο µα Παιών ή Παιάν ε τυ µο λο γού µε νο α πό 
το ρή µα «παί ω», ση µαί νει την ε πί τευ ξη θε ρα πευ τι-
κού α πο τε λέ σµα τος µε την ε πί θε ση των χε ριών στον 
πά σχο ντα. Γι αυ τό στα έρ γα των αρ χαί ων Ελ λή νων 
ποι η τών συ να ντά µε την δια τύ πω ση «παιώ νια χέ ρια».  
Η δια τύ πω ση αυ τή α πο δί δε ται στα χέ ρια του σο φού 
κέ νταυ ρου Χεί ρω να, τα ο ποί α ο νο µά στη καν έ τσι, 
για τί µε αυ τά συ νέ λε γε τα θε ρα πευ τι κά βό τα να  και 
τα έ βα ζε πά νω στα τραύ µα τα και τις πλη γές ή πα ρα-
σκεύ α ζε µε αυ τά τα ια µα τι κά βό τα να. 

Η α να φο ρά του Πλού ταρ χου, ό τι δη λα δή τα 
πρώ τα και ά ρι στα α γα θά της µου σι κής εί ναι «η α ντα-
πό δο ση ευ γνω µο σύ νης στους θε ούς» και «η διά τα ξη 
της ψυ χής µέ σα σε κα θα ρό τη τα, µου σι κό τη τα και αρ-
µο νί α», ε ξη γεί  το λό γο που ο Χεί ρων δί δα σκε στους 
µα θη τές του την τέ χνη των µου σι κών ορ γά νων. 
Πράγ µα τι η ε φαρ µο γή της θε ρα πευ τι κής µου σι κής 
µαρ τυ ρεί ται στη δρά ση των ψυ χι κών θε ρα πευ τών 
Ορ φέ α, Λί νου, Θα λή τα, Πυ θα γό ρα και άλ λων.

Ο Παιών, κα τά τη δι ή γη ση της Διώ νης, ό ταν 
αυ τή πα ρη γο ρού σε την κό ρη της Α φρο δί τη που 
τραυ µα τί στη κε α πό τον Διο µή δη µε βέ λος, θε ρά-
πευ σε τον κα τα φυ γό ντα στον Ό λυ µπο Ά δη, ό ταν 
αυ τός ο τε λευ ταί ος τραυ µα τί στη κε στην εκ στρα τεί α 
της  Πύ λου α πό τον Η ρα κλή. Θε ρά πευ σε ε πί σης και 
τον τραυ µα τι σµέ νο µε βέ λος στην κοι λιά Ά ρη µε 
παυ σί πο να βό τα να, τα ο ποί α έ δρα σαν αι µο στα τι κά 

Ï Ðáéþí-Áðüëëùí, ôá «ðáéþíéá ÷Ýñéá», ôï èåßï áíôßäïôï, ôï 

«êáôáðüôéïí ôïõ ÁíäñÝïõ», ôá áëêáëïåéäÞ ôùí áñ÷áßùí êáé 

ôï «Üíèïò-ðÝñáóìá» óôï «Ìõóôéêü ôïõ Ùñßùíá» êáé ôïõò 

Äåõêáëéùíßäåò ôïõ Êýíïõ.

και ε που λω τι κά. 
Στα ο µη ρι κά κεί µε να οι θε ρα πευ τές χρη σι µο-

ποιού σαν κυ ρί ως φυ τι κά βό τα να, αλ λά και ο ρυ κτά, 
ό πως το θεί ο («Ο δύσ σεια» Χ, 481-482) ή ζω ι κά, 
ό πως ο ιός της έ χιδ νας («Ι λιάς» Β, 723). Α νά λο γα 
µε τη χη µι κή ε νέρ γεια  ή τη φαρ µα κο λο γι κή ι διό τη τα 
του κα θε νός, α πο κα λού νταν πι κρά (στυ πτι κά), ο δυ-
νή φα τα (παυ σί πο να), ή πια (α ντι φλο γι στι κά), ε σθλά 
(α να κου φι στι κά), µη τιό ε ντα (πο λύ χρη στα), κα κά 
ή λυ γρά (δη λη τη ριώ δη), ου λό µε να (κα τα ρα µέ να), 
αν δρο φό να (ε γκλη µα τι κά), θυ µο φθό ρα (θα να τη φό-
ρα), νη πεν θή (χα ρο ποιά(χα ρο ποιά( ), ά λο χα (ά λυ πα), ε πί λη θα 
(ε πι λή σµο να) και άλ λα.

Γε νι κά τα φάρ µα κα και τα βό τα να εί χαν την 
ι διό τη τα του µα γι κού φίλ τρου, του δη λη τη ρί ου του 
ιά µα τος, α κό µα δε και του θεί ου α ντι δό του (µώ λυ). 
Γι αυ τό και ο Ό µη ρος, α να φε ρό µε νος στους για τρούς 
τους κα τα γρά φει ως προ ερ χό µε νους α πό τη γε νιά 
του Παιώ να.

Αλ λά και ο Η σί ο δος  α να φέ ρε ται στον µέ γα 
θε ρα πευ τή Παιώ να, τον ο ποί ο µά λι στα δια χω ρί ζει 
α πό τον Α πόλ λω να. Κατ΄ αυ τόν οι αρ ρώ στιες που 
τυ ραν νού σαν τους θνη τούς στέλ νο νταν α πό τους 
θε ούς αυ τό µα τα και ή ταν α πρό βλε πτες, ό πως στις 
πε ρι πτώ σεις του Προ µη θέ α και της Παν δώ ρας. 

Στα κεί µε να του Σό λω να ε πί σης δια βά ζου µε ό τι 
οι για τροί θε ρα πευ τές, α σκού ντες το ε πάγ γελ µα του 
γνώ στη των πολ λών φαρ µά κων Παιώ να, σε ο ρι σµέ-
νες πε ρι πτώ σεις δεν ε πι τύγ χα ναν το προσ δο κώ µε νο 
α γα θό α πο τέ λε σµα της ί α σης, πα ρά τις προ σπά θειές 
τους. Για τί, πολ λές φο ρές α πό µια µι κρή ε νό χλη ση 
προ κα λεί το σο βα ρή ε πι πλο κή που δεν υ πο χω ρού σε 
µε α ντι φλο γι στι κά φάρ µα κα. Σε άλ λες ό µως, η α πλή 
ε πί θε ση των χε ριών του θε ρα πευ τή µπο ρού σε να 
α πο κα τα στή σει γρή γο ρα την υ γεί α του αρ ρώ στου.
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Ό πως φαί νε ται λοι πόν α πό τις αρ χαιό τε ρες πη-
γές, στον Ό µη ρο ο Παιών εί ναι θε ρα πευ τής των 
θε ών θε ών θε ών µε την ε πί θε ση θαυ ε την ε πί θε ση θαυ ε την ε πί θε ση θαυ µα τουρ γών βο τά νωνα τουρ γών βο τά νωνα τουρ γών βο τά νων, στον στον 
Η σί ο δο σω τή ρας µε θαυ µα τουρ γά ιά µα τα και στο 
Σό λω να, θε ρα πευ τής κυ ρί ως µε την ε πί θε ση των 
χε ριών. Πράγ µα τι ο θε ο ποι η θείς µε τά την κα τα κε-
ραύ ω σή του γιος του Α πόλ λω να και της Κο ρω νί δας 
Α σκλη πιός, µα θη τής του Χεί ρω να, γε νάρ χης των 
Α σκη πια δών, πα τέ ρας του για τρού Μα χά ο να και του 
θε ρα πευ τή Πο δα λεί ριου και «ά ναξ Παι ή ον», κα τά 
τον Η ρών δα «θε ρά πευε τον πά σχο ντα α πλά µε την 
ε πί θε ση του χε ριού του». 

Η ταύ τι ση του Α πόλ λω να µε τον Παιώ να α νά γε-
ται στους ορ φι κούς χρό νους, ό που χα ρα κτη ρί ζε ται 
«Παιάν ι ή ιος», «Παιάν ε κη βό λος» και «Ι η παι ή ων». 
Κα τά τον Α πολ λώ νιο τον Ρό διο στο θε ό αυ τόν προ-
σφέ ρο νταν ευ χα ρι στή ριες θυ σί ες και τε λού νταν προς 
τι µή του χο ρευ τι κές γιορ τές, ε νώ στον Καλ λί µα χο 
υ µνεί ται ο α λε ξί κα κος Παι ή ων που τό ξευ σε τον Πύ-
θω να. Οι κα θιε ρω µέ νες «παιώ νιες» γιορ τές, ό πως και  
«παιώ νιο υ δρο θε ρα πευ τή ριο», λε πτο φυείς έν νοιες 
της αρ χαιο ελ λη νι κής γραµ µα τεί ας, εί ναι σπά νια κα-
τα νο η τές σή µε ρα, ό πως σπά νιοι εί ναι και οι µύ στες 
του πνευ µα τι κού µε γα λεί ου των αρ χαιο ελ λή νων.

Παιώ νιοι ύ µνοι ψάλ λο νταν και προς την σε λη-
νια κή Άρ τε µη-Ε κά τη. Στο ιε ρό του Αµ φιά ρα ου στον 
Ω ρω πό υ πήρ χε βω µός, µέ ρη του ο ποί ου ή ταν α φιε-
ρω µέ να στον Δί α, τον Η ρα κλή και τον Α πόλ λω να, 
τα ο ποί α εί χαν την ε πω νυ µί α «Παιών». Σε ξε χω ρι στό 
µέ ρος λα τρευό ταν η Α θη νά Παιω νί α, ά γαλ µα της 
ο ποί ας στην Α θή να εί χε την ί δια ε πω νυ µί α. «Παιάν 
Ζεύς» λα τρευό ταν ε πί σης στη Ρό δο µε την έν νοια 
του α λε ξί κα κου, α πό την ο ποί α προ έρ χε ται και η 
ε πί κλη ση «ιω Ζέ υ».

Α πό τα ια µα τι κά βό τα να που α να φέ ρο νται πα ρα-
πά νω και που αρ γό τε ρα υ µνή θη καν α πό τον Αι σχύ λο 
σαν «φάρ µα κα παιώ νια» (Αι σχύ λος » (Αι σχύ λος » ( «Α γα µέ µνων» 
στιχ. 848), έ να µό νο κα το νο µά ζε ται και εί ναι ε πώ νυ-
µο του θε ού, η παιω νί α. Η αρ χαιό τε ρη α να φο ρά στο 
φυ τό αυ τό γί νε ται για πρώ τη φο ρά στα «Αρ γο ναυ-
τι κά» του Ορ φέ α. Στον 4ο π.Χ. αιώ να τη συ να ντά µε 
στον Θε ό φρα στο και µε το δεύ τε ρό της ό νο µα που 
εί ναι γλυ κυ σί δη. Αρ γό τε ρα, ο Διο σκου ρί δης (1ο ς π.Χ. 
αιώ νας) αιώ νας) αιώ νας κα τέ γρα ψε τις φαρ µα κευ τι κές της ι διό τη τες, 
τις ο ποί ες α ντέ γρα ψε και ο Γα λη νός, α να φέ ρο ντας 
έ να δεύ τε ρο ό νο µά της (που ή ταν «γλυ κυ σί δη») χα-
ρα κτη ρί ζο ντάς την φάρ µα κο της σα ρα πιά δας. 

Μια άλ λη ε πί σης ση µα ντι κή πλη ρο φο ρί α του Γα-
λη νού, α ντλεί ται α πό τον Κα ρύ στιο φαρ µα κο λό γο 
Αν δρέ α (3ο ς  –2ο ς π.Χ. αιώ νας), αιώ νας), αιώ νας τον φε ρό µε νο ως συγ-
γρα φέ α του έρ γου «Γε νε α λο γί α Ια τρι κή», στο ο ποί ο 
α να φέ ρει ό τι ο Ιπ πο κρά της, α φού πρώ τα µε λέ τη σε, 
έ κα ψε τα αρ χεί α του Α σκλη πεί ου της Κνί δου. Μνη µο-

νεύ ει λοι πόν ο Γα λη νός το «κα τα πό τιον του Αν δρέ-
ου», το ο ποί ο χα ρα κτη ρί ζει παιό νιο. Δεν γνω ρί ζου µε 
πιο ή ταν το βό τα νο αυ τόπιο ή ταν το βό τα νο αυ τόπιο ή ταν το βό τα νο αυ τό, αλ λά εί ναι γνω στό ό τι η αλ λά εί ναι γνω στό ό τι η αλ λά εί ναι γνω στό ό τι η 
σύγ χρο νη φαρ µα κο λο γί α κα τα τάσ σει τις γλυ κυ σί δες 
στα φυ σι κά ναρ κω τι κά, που πε ριέ χουν γλυ κό ζη, µε-
τά την α φαί ρε ση της ο ποί ας πα ρα µέ νει, σε µε ρι κές 
πε ρι πτώ σεις, έ να αλ κα λο ει δές, που σε ο ρι σµέ να εί δη 
εί ναι ι σχυ ρό δη λη τή ριο. 

Η µό νη δυ να τή προ σέγ γι ση στην παιω νί α, που 
δι καιο λο γεί και τη σχέ ση της µε τον Α πόλ λω να-Παιώ-
να, εί ναι µια άλ λη προ σω νυ µί α του θε ού. Πρό κει ται 
για τον Μυ ρι καί ο Α πόλ λω να, προ στά τη της ρη τι νο-
φό ρου µυ ρί κης, η το πο λο γι κή µε το νο µα σί α της 
ο ποί ας α να φέ ρε ται στην α γλα ο φώ τι δα-παιω νί α. Η 
µυ στι κή ο νο µα σί α της τε λευ ταί ας µας ο δη γεί στην 
κυ νά καν θα, το κυ νό σπα στον του συγ γρα φέ α και 
αρ χιε ρέ α Αι λια νού, που συν δέ ε ται µε τις ιε ρουρ γί ες 
του Λο κρού Κύ νου, ι δρυ τή πα νάρ χαιας ο µώ νυ µης 
πό λης της Φω κί δας που κα τοι κή θη κε α πό τον Δευ-
κα λί ω να και την Πύρ ρα. 

Φαί νε ται ό τι το «άν θος του Α πόλ λω να» υ πο-
κρύ πτει το «Μυ στι κό του Ω ρί ω να», στο ο ποί ο α να-
φέ ρο νται οι Robert Bauval  και Adrian Gilbert  
στο ο µώ νυ µο έρ γο τους «The Orion Mystery». 
Η ε πι στη µο νι κή τεκ µη ρί ω ση της «Γέ νε σης», που 
την πα ρου σιά ζουν οι πα ρα πά νω ε ρευ νη τές, ο δη γεί 
στο Σεί ριο, το Ά στρο του Κυ νός, ό πως α κρι βώς ε κεί 
ο δη γούν και οι µυ στι κές ιε ρουρ γί ες του «άν θους», 
η λο κρι κή λα τρεί α της κυ νά καν θας και η πα νελ λή νια 
λα τρεί α του Α πόλ λω να-Κύ να, ε σω τε ρι κά στοι χεί α 
της ο ποί ας πα ρου σιά ζει ο  Πλά τω νας στα έρ γα του 
«Γορ γί ας», «Φαί δρος» και «Φαί δων». 
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