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lÁðü ôïí 
   Åêäüôç   Åêäüôç

ÌÝ óá á ðü äéÜ öï ñá óå ìé íÜ ñéá, ï ìé ëß åò, âé âëß á êáé Üñ èñá, ïé å ñåõ íç ôÝò ôçò Äéå èíïýò ÍÝ áò Á êñü -
   Åêäüôç

Ý óá á ðü äéÜ öï ñá óå ìé íÜ ñéá, ï ìé ëß åò, âé âëß á êáé Üñ èñá, ïé å ñåõ íç ôÝò ôçò Äéå èíïýò ÍÝ áò Á êñü -
   Åêäüôç

  ðï ëçò, ìå  ðñù ôï ðü ñï ôïí é äñõ ôÞ ôçò ôïí é ôá ëü êáè. Ôæüñ ôæéï Á. Ëé âñÜ ãêá, Ý ÷ïõí èÝ óåé, ôá ôå ëåõ-
ôáß á 50 ÷ñü íéá, óå äéÜ öï ñåò ÷þ ñåò óå ü ëï ôïí êü óìï, ôï èÝ ìá ôïõ åñ ÷ï ìïý å íüò íÝ ïõ Ìå óáß ù íá.

Åí ôù ìå ôá îý, êáé êá èþò ðñï ÷þ ñç óáí ôá ÷ñü íéá, ôï èÝ ìá áõ ôü Ý ãé íå ðéï îå êÜ èá ñï óôá ìÜ ôéá é óôï-
ñé êþí êáé  êïé íù íéï ëü ãùí ðá ãêü óìéáò öÞ ìçò, ü ðùò ôïõ Ïõ ìðÝñ ôï ¸ê êï Þ ôïõ Öïý ñéï Êï ëü ìðï, 
ðïõ Þñ èáí íá ðñï óôå èïýí óôïõò õ ðï óôç ñé ÷ôÝò áõ ôÞò ôçò èå þ ñç óçò. ÐñÜã ìá ôé ç å ðï ÷Þ ìáò Üñ ÷é óå 
íá äåß ÷íåé óõ ìðôþ ìá ôá ðïõ ìáò êÜ íïõí íá óêå ðôü ìá óôå ü ôé á íôé ìå ôù ðß óïõ ìå Ý íá ÍÝ ï Ìå óáß ù íá, 
áë ëÜ áõ ôÞ ôç öï ñÜ «ðá ãêï óìéï ðïé ç ìÝ íï», ðá ñü ëï ðïõ ï êÜ èå ëá üò êáé óå êÜ èå ðå ñéï ÷Þ ôçò ãçò  
èá ôïí âéþ óåé ìå äéá öï ñå ôé êü ôñü ðï, á íÜ ëï ãá ìå ôïí âáè ìü å ðéñ ñï Þò ôçò ç ãå ìï íé êÞò äõ ôé êÞò êïõë-
ôïý ñáò å ðÜ íù ôïõò.   

Óýì öù íá ìå ôéò ôå ëåõ ôáß åò óôá ôé óôé êÝò, ç ðá ãêü óìéá öôþ ÷éá áõ îÜ íå ôáé êÜ èå ÷ñü íï. Ïé öôù ÷ïß ãß-
íï íôáé  ðå ñéó óüôå ñïé êáé öôù ÷ü ôå ñïé å íþ ïé ðëïý óéïé ëé ãü ôå ñïé êáé ðëïõ óéü ôå ñïé. Á óèÝ íåéåò ðïõ 
èå ù ñïý íôáí å îá öá íé óìÝ íåò Ý ÷ïõí îá íá ãõ ñß óåé å íþ ç å ãêëç ìá ôé êü ôç ôá, ç âß á êáé ç äéá öèï ñÜ ìå ãá-
ëþ íïõí óå ü ëç ôçí õ äñü ãåéï. 

Áí êáé ôï öáé íü ìå íï äåí åß íáé êá èå áõ ôü êáé íïýñ ãéï, Ý ÷åé ü ìùò Ý íá êáé íïýñ ãéï ÷á ñá êôç ñé óôé êü, Áí êáé ôï öáé íü ìå íï äåí åß íáé êá èå áõ ôü êáé íïýñ ãéï, Ý ÷åé ü ìùò Ý íá êáé íïýñ ãéï ÷á ñá êôç ñé óôé êü, Á
ðïõ åß íáé áõ ôü ôçò ðá ãêï óìéï ðïß ç óçò. Ïé ëá ïß ôçò ãçò åß íáé ôü óï óôå íÜ óõí äå äå ìÝ íïé ìå ôï äß ÷ôõï 
ôçò ðá ãêü óìéáò á íïé êôÞò á ãï ñÜò, ðïõ êÜ èå ôï ðé êü êïé íù íé êï ðï ëé ôé êü öáé íü ìå íï Ý ÷åé ó÷å äüí á ìÝ-
óùò êÜ ðïéï á íôß êôõ ðï óôï äéå èíÝò óý íï ëï. Ìå óáéù íé êÝò ðå ñß ï äïé õ ðÞñ îáí óôçí áñ ÷áß á Áß ãõ ðôï, 
óôçí Êß íá êáé óôçí áñ ÷áß á Åë ëÜ äá ãéá ðá ñÜ äåéã ìá, áë ëÜ ç å ðß äñá óÞ ôïõò ðï ôÝ äåí åß ÷å ðá ãêü óìéá 
åì âÝ ëåéá. 

Éäá íé êÜ êáé á îß åò, ðïõ ß ó÷õáí ãéá ôïõò ðáð ðïý äåò ìáò, ðñéí äý ï Þ ôñåéò ãå íéÝò, ôþ ñá Ý ÷ïõí ó÷å äüí 
îå ÷á óôåß, êáé ôïë ìÜ ìå íá ðïý ìå ü ôé ìÜë ëïí é ó÷ý ïõí á êñé âþò ôá á íôß èå ôÜ ôïõò. Ç å ðé ôÜ ÷õí óç ôùí 
é óôï ñé êþí ÷ñü íùí ôéò ôå ëåõ ôáß åò äå êá å ôß åò åß íáé ôå ñÜ óôéá êáé ç ôá ÷ý ôç ôá ìå ôçí ï ðïß á êá ôåõ èõ íü-
ìá óôå óå Ý íá íÝ ï Ìå óáß ù íá åß íáé ü ëï êáé ìå ãá ëý ôå ñç.

Ùóôü óï, ôï æç ôïý ìå íï äåí åß íáé íá á íáã ãåß ëïõ ìå Ý íá åß äïò Á ðï êÜ ëõ øçò ìå êá ôá óôñï öï ëï ãé êÝò 
äéá èÝ óåéò, ãéá ôß óå êÜ èå Ìå óáß ù íá õ ðÜñ ÷ïõí ðïë ëÝò ÷ñïéÝò, êÜ ðïéåò êá ëÝò, Üë ëåò êá êÝò êáé äåí 
åß íáé ü ëá óêï ôá äé óìüò êáé êá ôá óôñï öÞ. Õ ðÜñ ÷ïõí êáé êÜ ðïéá èå ôé êÜ óôïé ÷åß á ðïõ êÜ èå é óôï ñé êüò 
ìðï ñåß íá å íôï ðß óåé. 

Íï ìß æù ü ìùò ü ôé åß íáé óç ìá íôé êü íá îÝ ñïõ ìå ðñïò ôá ðïý âá äß æïõí ôá é óôï ñé êÜ âÞ ìá ôá ôçò áí èñù-
ðü ôç ôáò ðñï êåé ìÝ íïõ íá ëÜ âïõ ìå ôá ìÝ ôñá ìáò êáé ðñï ðá íôüò íá ðñï å ôïé ìÜ óïõ ìå ôçí å ðü ìå íç 
é óôï ñé êÞ á íá ôï ëÞ, äçë. ôçí å ðü ìå íç Á íá ãÝí íç óç.   

ÁÁõ ôü åß íáé á êñé âþò ôï ìÝ ëç ìá ôçò ÍÝ áò Á êñü ðï ëçò, íá äéá óþ óåé êáé íá äéá öõ ëÜ îåé ôïõò ðéï á îéü-õ ôü åß íáé á êñé âþò ôï ìÝ ëç ìá ôçò ÍÝ áò Á êñü ðï ëçò, íá äéá óþ óåé êáé íá äéá öõ ëÜ îåé ôïõò ðéï á îéü-Áõ ôü åß íáé á êñé âþò ôï ìÝ ëç ìá ôçò ÍÝ áò Á êñü ðï ëçò, íá äéá óþ óåé êáé íá äéá öõ ëÜ îåé ôïõò ðéï á îéü-Á
ëï ãïõò óðü ñïõò ôçò áñ ÷áß áò êáé ôçò óýã ÷ñï íçò Ãíþ óçò óå ìéá å ðï ÷Þ óêï ôá äé óìïý, óå áõ ôü ôï íÝ ï ëï ãïõò óðü ñïõò ôçò áñ ÷áß áò êáé ôçò óýã ÷ñï íçò Ãíþ óçò óå ìéá å ðï ÷Þ óêï ôá äé óìïý, óå áõ ôü ôï íÝ ï 
ìå óáß ù íá, þ óôå íá ìðï ñåß íá ôïõò ðå ñÜ óåé êáé íá ôïõò ðá ñá äþ óåé óå ìéá íÝ á å ðï ÷Þ, óå ìéá ÍÝ á ìå óáß ù íá, þ óôå íá ìðï ñåß íá ôïõò ðå ñÜ óåé êáé íá ôïõò ðá ñá äþ óåé óå ìéá íÝ á å ðï ÷Þ, óå ìéá ÍÝ á 
Á íá ãÝí íç óç. 

ÓðÜ íéá ðá ñïõ óéÜ æï íôáé óôçí é óôï ñß á å ðï ÷Ýò ôü óï åí äéá öÝ ñïõ óåò óáí ôç äé êÞ ìáò, áë ëÜ êáé óõã-ðÜ íéá ðá ñïõ óéÜ æï íôáé óôçí é óôï ñß á å ðï ÷Ýò ôü óï åí äéá öÝ ñïõ óåò óáí ôç äé êÞ ìáò, áë ëÜ êáé óõã-
÷ñü íùò ôü óï äý óêï ëåò. Óôï äé êü ìáò ÷Ý ñé åß íáé íá îÝ ñïõ ìå íá åê ìå ôáë ëåõ ôïý ìå óù óôÜ áõ ôÞí ôçí ÷ñü íùò ôü óï äý óêï ëåò. Óôï äé êü ìáò ÷Ý ñé åß íáé íá îÝ ñïõ ìå íá åê ìå ôáë ëåõ ôïý ìå óù óôÜ áõ ôÞí ôçí 
åõ êáé ñß á, þ óôå, ü ÷é ìü íï íá îÝ ñïõ ìå íá ï íåé ñåõü ìá óôå, áë ëÜ êáé íá ïé êï äï ìÞ óïõ ìå Ý íá íÝ ï ìá êáé åõ êáé ñß á, þ óôå, ü ÷é ìü íï íá îÝ ñïõ ìå íá ï íåé ñåõü ìá óôå, áë ëÜ êáé íá ïé êï äï ìÞ óïõ ìå Ý íá íÝ ï ìá êáé 
êá ëý ôå ñï êü óìï ãéá ôï ìÝë ëïí. 

Ç ÄÉÅÕ ÈÕÍ ÓÇÇ ÄÉÅÕ ÈÕÍ ÓÇ
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Êáé á íÜ ìå óá óå áõ ôÝò, 

ôçí ôù ñé íÞ óôéã ìÞ.
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Εκτός α πό τις συ νη θι σµέ νες πο λι τι κές ο 
 µι λί ες που κα τα φέρ νουν να µας δεί ξουν 
α ντι κρουό µε νες ό ψεις ε νός ί διου γε γο νό τος, 

η ε πι στή µη, που εί ναι σή µε ρα πρω το πό ρος της 
α ντι κει µε νι κής έ ρευ νας, έ χει πέ σει στα δί χτυα µιας 
α πλου στευ µέ νης πα ρου σί α σης για λι γό τε ρο κα ταρ τι-
σµέ νους α να γνώ στες, και κά τω α πό την προ στα σί α 
ευ γε νι κών λέ ξε ων, χει ρα γω γεί και αυ τή τα γε γο νό τα 
µε κρυ φή σκο πι µό τη τα.

Τον Αύ γου στο, εί χα την ευ και ρί α να δια βά σω 
έ να τµή µα της «ψυ χα γω γι κής Ε πι στή µης» σε κά ποιο 
πε ριο δι κό µε γά λης κυ κλο φο ρί ας. Κά θε µέ ρα, µε λί γα 
λό για, πα ρου σί α ζε κά ποιο θέ µα κοι νού εν δια φέ ρο-
ντος, µε εύ κο λα και συ µπα θη τι κά συ µπε ρά σµα τα… 
Αλ λά… α λη θι νά; Εί ναι α λή θεια ό τι πά ντα µπο ρού µε 
να µά θου µε κά τι πε ρισ σό τε ρο, αλ λά το κά νου µε 
κά τω α πό τον πα ρα µορ φω τι κό φα κό µιας συµ φε-
ρο ντο λο γι κής ε πι κοι νω νί ας.

Μου έ κα νε ε ξαι ρε τι κή ε ντύ πω ση ο τρό πος µε τον 
ο ποί ο υ πο βι βά ζουν το ε πί πε δο των µε γά λων  προ σω-
πι κο τή των, ώ στε να έ χου µε ό λο και λι γό τε ρα µε γά λα 
πα ρα δείγ µα τα στα ο ποί α να µπο ρού µε να α να φερ-
θού µε. Εί ναι σαν να έ χει α να λά βει η ε πι στή µη να µας 
δεί ξει ό τι ό λοι εί µα στε ί διοι, αλ λά µε τα φέ ρο ντας τα 
µέ τρα και τα σταθ µά πο λύ χα µη λά, στα χυ δαί α και 
τα ε πι πό λαια. Η µε γα λο φυ ΐ α δεν υ πάρ χει. Εί ναι έ να 
λά θος της Φύ σης. Α κρι βώς έ τσι ο νο µά ζε ται το άρ θρο 
που θέ λω να σχο λιά σω: «λά θη προς τα πά νω».

Ο συγ γρα φέ ας πε ρι γρά φει δύ ο πο λύ γνω στές 
πε ρι πτώ σεις ε ξαι ρε τι κών αν θρώ πων: ε νός µου σι κού, 
του Μό τσαρ τ, και ε νός φι λο σό φου, του Κα ντ. Α να φέ-
ρε ται σε µε λέ τες που  προ σπα θούν να α πο δεί ξουν 
ό τι τό σο ο έ νας ό σο και ο άλ λος ή ταν άρ ρω στοι, 
και αυ τό που ε µείς θε ω ρού µε µε γα λο φυ ΐ α δεν εί ναι 
πα ρά το α πο τέ λε σµα γε νε τι κών λα θών. 

Στην πε ρί πτω ση του Μό τσαρ τ, γί νε ται λό γος 
για το «σύν δρο µο του Ου ίλ λιαµ ς», που δη µιουρ γεί 
προ βλή µα τα αρ τη ρια κής κυ κλο φο ρί ας, κά ποια δια-
νο η τι κή κα θυ στέ ρη ση, χα µη λή προ σο χή και µε γά-
λο άγ χος. Α ντί θε τα, δη µιουρ γεί πο λύ κοι νω νι κούς 
αν θρώ πους, µε κα λή α κου στι κή µνή µη και µε γά λο 
τα λέ ντο για τη µου σι κή. Αυ τό το σύν δρο µο δη µιουρ-
γεί ται σε έ να χρω µό σω µα που ε πη ρε ά ζει 16 γο νί δια, 
δηλ. έ να γε νε τι κό λά θος, το ο ποί ο, αν το δει κα νείς 
α πό την προ ο πτι κή ά πει ρων ό πως ε µείς αν θρώ πων, 
µε τα τρέ πε ται σε έ να «λά θος προς τα πά νω». Δεν 
υ πάρ χει µε γα λο φυ ΐ α, υ πάρ χει λά θος στη Φύ ση. Έ νας 
ε ξαι ρε τι κός άν θρω πος εί ναι έ να λά θος της Φύ σης.

Η πε ρί πτω ση του Κα ντ εί ναι πα ρό µοια. Α να λύ-
ο ντας τα γρα πτά του, µας λέ νε ό τι ό λα τους εί χαν 
µε γά λη σα φή νεια ι δε ών και εκ θέ το νταν πο λύ σω-
στά, µέ χρι που έ φτα σε στα 47 του χρό νια. Α πό 
τό τε και µε τά ο Κα ντ ο δή γη σε τη φι λο σο φι κή του 
έ ρευ να προς το έ δα φος του Λό γου. Γεν νή θη καν τα 
πιο µε γα λειώ δη έρ γα του, στα ο ποί α θε µε λιώ νει την 
αν θρώ πι νη γνώ ση σε εν νοιο λο γι κές δο µές α νε ξάρ τη-
τες α πό τις συ γκι νή σεις.

Συ µπτω µα τι κά, α πό τό τε πα ρα πο νιέ ται για δυ να-
τούς πο νο κε φά λους και α πώ λεια ό ρα σης στο α ρι στε-
ρό µά τι, στοι χεί α που δί νουν την ε ντύ πω ση ό τι εί χε 
κά ποιο ε γκε φα λι κό ό γκο στον α ρι στε ρό µε τω πιαί ο 
λο βό, ε κεί ό που βρί σκο νται τα κέ ντρα που κά νουν 
δυ να τή τη σχέ ση µε τα ξύ των συ ναι σθη µά των και 
του ορ θού λό γου.

Έ τσι λοι πόν, η ι κα νό τη τα του Κα ντ να φτά σει 
στον Κα θα ρό Λό γο, να α πο κολ λη θεί η σκέ ψη α πό 
τη συ ναι σθη µα τι κή ε πιρ ρο ή, εί ναι άλ λο έ να γε νε τι-
κό λά θος στους ε γκε φα λι κούς νευ ρώ νες. Πρέ πει να 
εί ναι κα νείς άρ ρω στος, λοι πόν, για δια χω ρί σει το 
λό γο α πό το συ ναί σθη µα και για να δώ σει στο λό γο 
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το ρό λο στή ρι ξης των υ περ βα τι κών αν θρώ πι νων 
γνώ σε ων!!!

Ο συγ γρα φέ ας του άρ θρου δεν ι σχυ ρί ζε ται τί πο-
τα. Πα ρου σιά ζει αυ τές τις µε λέ τες και α φή νει τον 
α να γνώ στη ε λεύ θε ρο να α να λύ σει αυ τές -και ί σως και 
άλ λες- άλ λες- άλ λες πε ρι πτώ σεις ως πι θα νές. Κα τα λή γει λέ γο ντας: 
«Εν τέ λει, τι εί ναι η ε ξέ λι ξη αν ό χι µια υ πο µο νε τι κή 
συλ λο γή λα θών προς τα πά νω;».

Αυ τή εί ναι, πι θα νόν -για να α φή σου µε κά ποιο 
χώ ρο στην αµ φι βο λί α, ό πως το α παι τεί η ση µε ρι νή 
µό δα- η κρυ φή γλώσ σα της µυ θι κής Σπη λιάς του 
Πλά τω να. Τί πο τα α πό ό σα βλέ που µε δεν εί ναι πραγ-
µα τι κό τη τα. Πα ρα τη ρού µε µο νά χα σκιές, οι ο ποί ες, 
ε ξαι τί ας µιας ει δι κής διά θε σης της Σπη λιάς, φαί νο νται 
πραγ µα τι κό τη τες στις αι σθή σεις µας, και ί σως και 
στο λο γι σµό µας…

Αν συ νε χί ζου µε αυ τόν το συλ λο γι σµό, η ε ξέ λι ξη 
δεν εί ναι πια µια προ ο δευ τι κή α νύ ψω ση της αν θρώ πι-
νης κα τά στα σης, η ο ποί α ε πι τρέ πει να α να πτύ ξου µε 
και να γεν νή σου µε τις ε σω τε ρι κές και τις πρα κτι κές 
µας α ξί ες. Η ε ξέ λι ξη εί ναι έ να λά θος της Φύ σης. Τρα-
βά ει προς τα ε πά νω, ε πει δή πα ρά γει ε ξαι ρέ-
σεις, αλ λά ό χι ε πει δή α πο τε λεί µια υ πέρ βα ση. 
Το «φυ σι κό» εί ναι να εί µα στε ό πως εί µα στε, 
σή µε ρα, αύ ριο και πά ντα. Για τί να αλ λά ξου µε, 
α φού έ χου µε µια ε ξαι ρε τι κή γε νε τι κή µη χα νή 
που µας α πο κα λύ πτει πώς πρέ πει να εί µα στε 
ε µείς οι άν θρω ποι;

Σε κά τι ό µως εί µα στε σύµ φω νοι.
Αυ τή η α σφυ κτι κή µα ζι κο ποί η ση µέ σα στην 

ο ποί α εί µα στε βυ θι σµέ νοι, πρέ πει να έ χει κά ποιο 
«λά θος», µια πόρ τα δια φυ γής, για να µπο ρού µε να 
α να πνεύ σου µε πιο κα θα ρούς α νέ µους, πιο υ ψη λούς. 
Η Σπη λιά έ χει µια πόρ τα ε ξό δου, και ο άν θρω πος 
που εί ναι αρ κε τά έ ξυ πνος για να τη βρει, θα βρει 
ε πί σης την πραγ µα τι κό τη τα, µε ή χω ρίς ό γκους στον 
ε γκέ φα λο.

Και ε πί σης συµ φω νού µε στο ό τι η ε ξέ λι ξη εί-
ναι µια υ πο µο νε τι κή συλ λο γή… αλ λά αν θρώ πι νων 
δυ να το τή των, α νοι χτών σε µια ό λο και πιο σω στή 
έκ φρα ση, µια υ πο µο νε τι κή συλ λο γή α ρε τών, ό σο και 
αν δεν α ρέ σει πο λύ σή µε ρα η λέ ξη α ρε τή.

Η ε ξέ λι ξη πά ντα πη γαί νει προς τα ε πά νω. Και σε 
αυ τό εί µα στε. Μέ σα στη Σπη λιά, αλ λά προ σπα θώ-
ντας να βγού µε έ ξω.        
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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 

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 óôïí 
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
Β‘ ΜΕΡΟΣ
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Όπως εί χα µε α να φέ ρει η συµ µε το χή 
στα Μυ στή ρια της Σα µο θρά κης , 
δεν ε ξαρ τιό ταν α πό δια φο ρές φυ λής, φύ-

λου, κοι νω νι κής τά ξης, ε θνι κό τη τας. Έ τσι, ε νώ στα 
Ε λευ σί νια η συµ µε το χή πε ριο ρι ζό ταν στους Έλ λη νες 
πο λί τες α πό φι λο λο γι κή και ε θνι κή ά πο ψη και στους 
ε λεύ θε ρους αν θρώ πους α πό κοι νω νι κή ά πο ψη, στη 
Σα µο θρά κη, α ντί θε τα, µπο ρού σαν να µυ η θούν άν-
δρες και γυ ναί κες ο ποιασ δή πο τε η λι κί ας, ε θνι κό τη τας 
και γλώσ σας, εί τε ή ταν σκλά βοι, εί τε ε λεύ θε ροι. Αυ τό 
το φαι νό µε νο έ δω σε στα Μυ στή ρια της Σα µο θρά κης 
µια θέ ση ε ξαι ρε τι κής ση µα σί ας στον αρ χαί ο κό σµο 
και α πό κοι νω νι κή ά πο ψη συ γκρί νε ται µε την και νο-
το µί α του Χρι στια νι σµού ό σον α φο ρά την α νο χή  και 
τον φι λε λευ θε ρι σµό σε σχέ ση µε τη λα ϊ κή συµ µε το-
χή στη θρη σκευ τι κή λει τουρ γί α. Α κό µα, ό πως α να-
φέ ρει ο Πλού ταρ χος, η λέ ξη Θρη σκεί α προ έρ χε ται 
α πό τη λέ ξη Θρά κη, α πό τις ιέ ρειες “Θράσ σες”. Ό σο 
για τα υ πό λοι πα η Μύ η ση στη Σα µο θρά κη τε λεί το 
χω ρι στά και δεν εί χε σχέ ση µε τις ε τή σιες δη µό σιες 
θρη σκευ τι κές τε λε τές, οι ο ποί ες εί χαν ε ξω τε ρι κό 
χα ρα κτή ρα. Σ’ αυ τές  τα ά το µα µπο ρού σαν να ζη-
τή σουν την ιε ρο τε λε στί α της Μύ η σης σε ό ποια η µε-
ρο µη νί α του χρό νου διά λε γαν, ό πως α πο δει κνύ ε ται 
α πό τις στή λες-α πό τις στή λες-α πό τις στή λες κα τα λό γους µε τις α ντί στοι χές τους 
ε πι γρα φές, που βρί σκο νται στην αυ λή του Μου σεί ου 

του νη σιού. Α κό µα, µο λο νό τι η Μύ η ση γι νό ταν µό νο 
στη Σα µο θρά κη, α πό την ελ λη νι στι κή του λά χι στον 
ε πο χή, πολ λοί πυ ρή νες µυ η µέ νων ορ γα νώ νο νταν σε 
θρη σκευ τι κά και µυ η τι κά Τάγ µα τα και Α δελ φό τη τες 
και συ γκε ντρώ νο νταν σε ο ρι σµέ νους τό πους και ει-
δι κές η µε ρο µη νί ες σ’ ό λη την Ελ λά δα.

Οι Μυ στη ρια κές λει τουρ γί ες, ε κτός α πό τις ε ξω-
τε ρι κές τε λε τές Λα τρεί ας, για πα ρά δειγ µα τις συ νη θι-
σµέ νες προ σευ χές, θυ σί ες, σπον δές και προ σφο ρές, 
πε ριεί χαν ε πί σης την Α πο κά λυ ψη µιας Ιε ρής Ι στο ρί-
ας, ό πως συ νέ βαι νε και στην Ε λευ σί να, σε σχέ ση µε 
τον Ά δη και την Περ σε φό νη, κα θώς και την ε ξή γη ση 
στον Υ πο ψή φιο µιας σει ράς µα γι κών συµ βό λων που 
ο χα ρα κτή ρας τους µας εί ναι ά γνω στος. Πα ράλ λη λα, 
εί ναι πο λύ πι θα νό να γι νό ταν µια µε τα φυ σι κή και 
συµ βο λι κή ε ξή γη ση του Μύ θου. Ο Η ρό δο τος µας 
λέ ει ό τι στη Σα µο θρά κη οι Μύ στες µά θαι ναν να κα τα-
λα βαί νουν τη βα θιά ση µα σί α των συµ βό λων και των 
ι θυ φαλ λι κών α να πα ρα στά σε ων του Ερ µή-Καδ µί λου 
και αιώ νες αρ γό τε ρα ο Ρω µαί ος  φι λό σο φος Ουάρ-
ρων θα πει ό τι ο ρι σµέ να σύµ βο λα που α πο κα λύ πτο-
νταν κα τά τη Μύ η ση στη Σα µο θρά κη συµ βό λι ζαν 
τον Πα τέ ρα Ου ρα νό και τη µη τέ ρα Γη.

Αυ τές οι πρά ξεις και α πο κα λύ ψεις, που πα ρέ µε-
ναν αυ στη ρά µυ στι κές, ε πέ τρε παν στους Μύ στες 
µια ε πι κοι νω νί α µυ στι κι στι κού χα ρα κτή ρα µε το 
Θεί ο στοι χεί ο και τους Θε ούς. Έ τσι ή ταν σε θέ ση να 
α πο κτή σουν ο ρι σµέ νες θεί ες χά ρες, ό πως τη βο ή θεια 
των Δυ νά µε ων της Φύ σης και των Θε ών, της Τύ χης 
και των Μοι ρών. Αυ τή η θεί α προ στα σί α συ σχε τι ζό-
ταν κυ ρί ως µε τις θα λάσ σιες δυ νά µεις. Με τά την 
τε λε τή της Μύ η σης πα ρα δι δό ταν στον Υ πο ψή φιο µια 
πορ φυ ρή ζώ νη, που έ δε νε στη µέ ση του στο ύ ψος 
του υ πο γα στρί ου και που θε ω ρεί το µα γι κό φυ λα κτό, 
το ο ποί ο προ στά τευε κυ ρί ως α πό κιν δύ νους στα 
τα ξί δια και ει δι κά στα θα λασ σι νά. Τέ τοια πα ρα δείγ-
µα τα βλέ που µε στην πε ρί πτω ση των Βα σι λιά δων 
«Α ΝΑΞ» Α γα µέ µνο να και Ο δυσ σέ α ό πως α να φέ ρει 
ο Ό µη ρος. Α κό µη, µε τά τη µύ η ση πα ρε δί δε το και 
το µα γι κό δα χτυ λί δι προ στα σί ας, κα τα σκευα σµέ νο 
α πό µια µα γνη τι κή πέ τρα η ο ποί α ε πέ τρε πε την “ε πι-
κοι νω νί α” µε τη Δύ να µη των Βω µών-Βρά χων που 
ή ταν α φιε ρω µέ νοι στη Θε ά Μη τέ ρα Α ξί ε ρω.

Η Ε.Π. Μπλα βά τσκυ στην “Α πο κα λυµ µέ νη Ί σι δα” 
α να φέ ρει ό τι τα µυ στή ρια της Σα µο θρά κης εί ναι 
τα πιο πα λιά που υ πήρ ξαν στη λε γό µε νη 5η Ά ρια 
Φυ λή, α φού υ πήρ χαν και πριν τον Τρω ι κό πό λε µο, 
στη θρυ λι κή ε πο χή, και ξε περ νού σαν σε βα θύ τη τα 
τα Ορ φι κά και τα Ε λευ σί νια. Η πα ρά δο ση λέ ει ό τι 
α κό µη και ο ί διος ο Ορ φέ ας µυ ή θη κε ε κεί πριν να 

Πήλινο ειδώλιο Έρωτα 3ος αι. π.Χ. 
Μουσείο Σαµοθράκης
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ξε κι νή σει για την Αρ γο ναυ τι κή εκ στρα τεί α.

Η µύ η ση στα Μυ στή ρια ε ξα σφά λι ζε στους µύ-
στες ό χι µό νο προ στα σί α στη φυ σι κή ζω ή, αλ λά 
και κά τι που ή ταν γι αυ τούς πο λύ ση µα ντι κό στη 
µε τα θα νά τια ζω ή. Α να φο ρές πολ λών Ελ λή νων και 
Ρω µαί ων ι στο ρι κών ε πι βε βαί ω ναν ό τι η συµ µε το χή 
στα Μυ στή ρια έ κα νε τους αν θρώ πους η θι κά κα λύ τε-
ρους και πιο κα θα ρούς. Γι αυ τό και ο νό µα ζαν τους 
Μύ στες και “Ευ σε βείς”.

Τό σο στα Μυ στή ρια της Σα µο θρά κης ό σο και στα 
Ε λευ σί νια, υ πήρ χαν δύ ο βαθ µοί µύ η σης: η κυ ρί ως 
µύ η ση και η Ε πο πτεί α. Αλ λά ε νώ στα Ε λευ σί νια η 
α πό κτη ση των δύ ο αυ τών βαθ µών συ σχε τι ζό ταν µε 
τις ε τή σιες τε λε τές και έ πρε πε να πε ρά σει το χρο νι κό 
διά στη µα ε νός χρό νου, του λά χι στον α νά µε σα στον 
έ να και στον άλ λο βαθ µό, στη Σα µο θρά κη τον α νώ τε-
ρο βαθ µό της Ε πο πτεί ας µπο ρού σε να τον α πο κτή σει 
ο υ πο ψή φιος Μύ στης α µέ σως µε τά τη Μύ η ση, αν οι 
πνευ µα τι κές ι διό τη τές του το ε πέ τρε παν.

Ε ξάλ λου, ε νώ φαί νε ται ό τι στα Ε λευ σί νια η Ε πο-
πτεί α ή ταν α πα ραί τη τη για την ο λο κλή ρω ση της 
Τε λε τής Μύ η σης, στη Σα µο θρά κη, α ντί θε τα, οι κα τά-
λο γοι µυ στών δεί χνουν ό τι η α πό κτη ση του βαθ µού 
της Ε πο πτεί ας ή ταν η ε ξαί ρε ση και ό χι ο κανό νας. 
Αυ τό σή µαι νε ό τι ο Υ πο ψή φιος για να α πο κτή σει 
αυ τό το βαθ µό έ πρε πε να έ χει µε ρι κές ι διό τη τες και 
ι κα νό τη τες, οι ο ποί ες ή ταν δύ σκο λο να υ πάρ χουν 
στην πλειο ψη φί α των α πλών µυ στών. Ι κα νό τη τες 
που ο πωσ δή πο τε ή ταν, ό πως α πο δεί χτη κε πρό σφα τα 
α πό τη µε λέ τη των µυ η τι κών κα τα λό γων, η θι κού και 
πνευ µα τι κού εί δους και ό χι κοι νω νι κού, πο λι τι κού ή 
οι κο νο µι κού χα ρα κτή ρα.

Πριν τη τε λε τή της Ε πο πτεί ας ο υ πο ψή φιος έ κα νε 
µπρο στά στον ιε ρο φά ντη έ να εί δος ε ξο µο λό γη σης 
των ε λατ τω µά των και των “α µαρ τιών” του, πρά ξη 

που θε ω ρεί ται µο να δι κή πε ρί πτω ση στην Ελ λη νι κή 
θρη σκεί α.

Οι τε λε τές µύ η σης στα µυ στή ρια τε λού νταν, 
ό πως και σε άλ λα Κέ ντρα Μυ στη ρί ων, τη νύ χτα κά τω 
α πό το φως α ναµ µέ νων δαυ λών και λυ χνα ριών που 
το πο θε τού νταν σε ει δι κές θέ σεις στον Ιε ρό χώ ρο. 
Οι Μύ στες έ πρε πε να βα δί ζουν σιω πη λά και ρυθ µι-
κά σαν να ή ταν έ νας χο ρός σκιών, κρα τώ ντας στα 
χέ ρια τους α ναµ µέ να, α πό µια µό νο ά κρη λυ χνά ρια, 
ό πως συ µπε ραί νε ται α πό την πο σό τη τα αυ τών που 
βρέ θη καν στις α να σκα φές. Με ρι κά α πό τα λυ χνά ρια 
αυ τά εί χαν χα ραγ µέ νο ε πά νω στην κέ ρα µο το µα γι κό 
αρ χι κό γράµ µα της λέ ξης Θε ός και Θά λασ σα, το 8 
που α νά µε σα σ’ άλ λους συµ βο λι σµούς -που δεν θα 
σχο λιά σου µε σ’ αυ τό το µι κρό άρ θρο- συµ βο λί ζει και 
την ο ρι ζό ντια διά µε τρο του Κύ κλου ως πρώ τη εκ δή-
λω ση του Θεί ου. Άλ λα λυ χνά ρια εί χαν χα ραγ µέ νο 
το γράµ µα Ε ξα πλω µέ νο, το ο ποί ο βλέ που µε ε πί σης 
χα ραγ µέ νο σε µια πέ τρα-βω µό στους Δελ φούς που 
συµ βό λι ζε -κα τά τον Α ρι στο τέ λη- τις τρεις Ου σί ες ή 
Εκ δη λώ σεις της Θε ό τη τας (της Α γί ας Τριά δας του 
Ή λιου). Με γά λος α ριθ µός των λυ χνα ριών αυ τών 
εί χαν δύ ο τρύ πες για δύ ο φι τί λια, που, µα ζί µε τη 
τρύ πα του κέ ντρου, σχη µά τι ζαν τον α ριθ µό 3. Πι-
θα νόν οι Υ πο ψή φιοι στην α πλή µύ η ση να ά να βαν 
µό νο τη µια ά κρη του λυ χνα ριού  που κρα τού σαν 
στο χέ ρι τους. Α φού λάµ βα ναν τη µύ η ση, θα ά να βαν 
και την άλ λη ά κρη και τό τε θα µπο ρού σαν να γί νουν 
Υ πο ψή φιοι στο δεύ τε ρο βαθ µό Ε πο πτεί ας και α φού 
ο λο κλή ρω ναν κι αυ τήν, θα το ά να βαν στο κέ ντρο, 
έ τσι ώ στε οι τρεις κά θε τες φλό γες θα σχη µά τι ζαν έ να 
κά θε το ε πί πε δο πά νω στο ο ρι ζό ντιο του λυ χνα ριού. 
Κι αυ τοί οι τρεις τρό ποι για ν’ α νά ψει ο Υ πο ψή φιος 
το λυ χνά ρι του θα α ντι προ σώ πευαν τις τρεις (3) βα-
σι κές ε ξε λι κτι κές κα τη γο ρί ες των αν θρώ πων.

Οι τε λευ ταί ες α να σκα φές µάς έ χουν α πο κα λύ ψει 

Ο ΟδυσσέαςΟ Οδυσσέας

Το ιερό των Καβείρων
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πόρ τες που εί χαν σχέ ση µε την ιε ραρ χι κή κα τη γο ρί α 
του Μύ στη και οι πιο α νώ τε ροι και πα λιοί απ’ αυ τούς 
κά θο νταν σε πά γκους πά νω σε µια ε ξέ δρα στο πλά ι 
της αί θου σας για να πα ρα κο λου θή σουν την Τε λε τή 
που γι νό ταν στο κέ ντρο της. Πριν ό µως, λί γο πιο 
πέ ρα, πραγ µα το ποιού νταν σπον δές και κά θαρ ση σε 
κά ποια δε ξα µε νή µε α για σµέ νο νε ρό. Στην ελ λη νι στι-
κή ε πο χή, και ί σως α πό πιο πα λιά, εί ναι βέ βαιο ό τι ο 
Υ πο ψή φιος στα µα τού σε µπρο στά σ’ έ ναν ιε ρό λί θο 
που βρι σκό ταν στο βά θος ε νός στρογ γυ λού λάκ κου 
κι έ κα νε σπον δές µε ιε ρά υ γρά πά νω σ’ αυ τόν. Το 
ά νοιγ µα αυ τό ή ταν σκε πα σµέ νο µ’ έ να κι νη τό ξύ λι νο 
κά λυµ µα. Στο τέ λος της τε λε τής ο Μύ στης κα θό ταν 
πά νω σε µια στρόγ γυ λη ξύ λι νη ε ξέ δρα που ή ταν 
µπροστά στην κε ντρι κή εί σο δο, ε νώ γύ ρω του τε λού-
νταν ιε ροί χο ροί κά τω α πό τους µα γι κούς ρυθ µούς 
τε λε τουρ γι κών ύ µνων. Με τά απ’ αυ τήν την τε λε τή 
τον ο δη γού σαν στη βό ρεια αί θου σα -περ νώ ντας µια 
απ’ τις δύ ο ει σό δους της, που πι θα νόν η µια ή ταν 
α νη φο ρι κή και η άλ λη κλι µα κω τή- ε κεί ό που θα τε λού-
νταν κά ποιες πρά ξεις και τε λε τουρ γι κές πα ρα στά σεις. 
Τό τε του α πο κα λύ πτο νταν τα ιε ρά σύµ βο λα, των 
ο ποί ων τη ση µα σί α θα του ε ξη γού σαν κι αυ τός θα 
έ πρε πε να ερ µη νεύ σει. Ύ στε ρα ε πέ στρε φε α πό την 
αί θου σα του Α να κτό ρου στην “Ιε ρή Οι κί α” ό που θα 
του πα ρέ δι δαν έ να ντο κου µέ ντο µε την α πό δει ξη της 
εγ γρα φής του στον κα τά λο γο των Μυ στών, το ο ποί ο 
χα ρα ζό ταν σε στή λες εν σω µα τω µέ νες στους τοί χους 
του κτι ρί ου. Α κό µα και σή µε ρα µπο ρεί να δια βά σει 
κα νείς τέ τοιες ε πι γρα φές.

Με τά α πό αυ τήν τη δια δι κα σί α, ο µύ στης µπο-
ρού σε να ζη τή σει, αν το ε πι θυ µού σε, να γί νει δε κτός 
για την α πό κτη ση του α νώ τε ρου βαθ µού της Ε πο-
πτεί ας. Η τε λε τή αυ τή τε λεί το στο κτί ριο που ο νο-
µα ζό ταν “Ιε ρόν”, στα νό τια του Ιε ρού Χώ ρου, που 
στο µέ τω πό του ά να βαν πε λώ ριοι πυρ σοί. Κα νέ νας 
ε κτός α πό τους τέ λειους Μύ στες δεν µπο ρού σε να 
βρε θεί σ’ αυ τόν τον τό πο. Πριν µπει ο Υ πο ψή φιος 
στην Ε πο πτεί α έ πρε πε να τε λέ σει µια πρά ξη: έ στε-
κε µπρο στά στη φω τιά ε νός µε γά λου δαυ λού που 
στα πλά γιά του υ πήρ χαν δύ ο µε γά λα µαρ µά ρι να 
σκα λο πά τια. Α νέ βαι νε σ’ έ να απ’ αυ τά. Στα άλ λο, 
όρ θιος και ιε ρα τι κός, βρι σκό ταν ο ιε ρο φά ντης, που 
του έ κα νε διά φο ρες ε ρω τή σεις σαν έ να εί δος “αρ-
νη τι κής ε ξο µο λό γη σης”. Αν έ παιρ νε την έ γκρι ση, και 
µε τά α πό µια κά θαρ ση στη φλό γα της φω τιάς του 
δαυ λού, µπο ρού σε να προ χω ρή σει και να µπει µέ σα 
στο ιε ρό α πό την κε ντρι κή εί σο δο και ί σως τό τε θα 
ά να βε το λυ χνά ρι που βρι σκό ταν στο κέ ντρο. Στη 
συ νέ χεια ο Ε πό πτης πή γαι νε στο πί σω µέ ρος του 
κτι ρί ου για να δει µε τα δι κά του µά τια µια ιε ρή και 
µυ στι κι στι κή α πο κά λυ ψη, όπως το δεί χνει και η ί δια 

Ο  Κ ά β ε ι ρ ο ς  τ η ς 
Θεσσαλονίκης

Η Καβείρια ΔήΗ Καβείρια Δήµητρα 
(πάνω σε  τετράδραχπάνω σε  τετράδραχµο 
των Συρίωντων Συρίων)

πολ λές εν δεί ξεις για το γε γο νός ό τι τε λού νταν συ µπό-
σια στον ιε ρό χώ ρο, ό πως αρ γό τε ρα θα τε λε στούν οι 
“α γά πες” α νά µε σα στους Χρι στια νούς. Δεν ξέ ρου µε 
α κρι βώς αν τα συ µπό σια αυ τά και η κά θαρ ση που 
τα συ νό δευε γί νο νταν πριν ή µε τά α πό τις τε λε τές 
µύ η σης. Αυ τό που εί ναι σί γου ρο ό µως εί ναι ό τι κα-
τα να λώ νο νταν µε γά λες πο σό τη τες κρα σιού κι ό τι 
ο κά θε Μύ στης εί χε για προ σω πι κή του χρή ση έ να 
λυ χνά ρι, έ να κύ πελ λο κι έ ναν µι κρό κρα τή ρα στα 
ο ποί α χά ρα ζε απ’ έ ξω τις πε ρισ σό τε ρες φο ρές τη λέ-
ξη «Θε ών», δη λα δή «α νή κει στους θε ούς». Με τά το 
τε λε τουρ γι κό συ µπό σιο, α φού τα χρη σι µο ποιού σε, 
τα έ σπα γε για να µην ξα να χρη σι µο ποι η θούν α πό 
άν θρω πο. Ε πί σης ξέ ρου µε ό τι οι Μύ στες φο ρού σαν 
στο κε φά λι στε φά νια α πό φύλ λα δάφ νης, βε λα νι διάς 
ή α γριε λιάς, που στην πε ρί πτω ση των Με γά λων Μυ-
στών ή ταν α πό χρυ σά φι.

Α πό τις µε λέ τες και έ ρευ νες που έ γι ναν µπο ρού-
µε να έ χου µε µια γε νι κή ει κό να για την τυ πι κή δια δι-
κα σί α που α κο λου θού σαν στην Τε λε τή µύ η σης, αν 
και ό σον α φο ρά το πε ριε χό µε νό της τα πε ρισ σό τε ρα 
µέ νουν α κό µα στο σκο τά δι, πε ρι µέ νο ντας µια πιο 
σο βα ρή και βα θιά µε λέ τη συ γκρι τι κής θε ο λο γι κής 
φαι νο µε νο λο γί ας και συµ βο λι κής Με τα φυ σι κής που 
θα µπο ρού σε να ρί ξει πε ρισ σό τε ρο φως στο θέ µα.

Οι ε τοι µα σί ες για τη µύ η ση γί νο νταν σ’ έ να µι κρό 
δω µά τιο, στα νό τια του Α να κτό ρου (κα τοι κί α του Ά να-
κτος). κτος). κτος Την αί θου σα αυ τή την έ λε γαν ε πί ση µα “Ιε ρή 
Οι κί α”. Ε κεί οι Υ πο ψή φιοι έ παιρ ναν το λυ χνά ρι τους 
και φο ρού σαν τη χα ρα κτη ρι στι κή στο λή της τε λε τής, 
ί σως µαύ ρου χρώ µα τος. Στη µε γά λη αί θου σα του 
Α να κτό ρου µπο ρού σε να φτά σει κα νείς α πό τρεις 

Αγγείο από το Καβείριο Αγγείο από το Καβείριο 
στη Θήβαστη Θήβα
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η λέ ξη Ε πο πτεί α, δηλ. “Α νώ τε ρη Ό ρα ση”. Σ’ αυ τό 
το ση µεί ο ο Ιε ρο φά ντης έ µπαι νε στην α ψί δα και 
α νέ βαι νε πά νω σ’ έ ναν ιε ρό βρά χο, σαν άµ βω να, 
και ε κτε λού σε µυ στι κούς τύ πους πα ρου σιά ζο ντας 
ταυ τό χρο να στον Ε πό πτη τα α νώ τε ρα ιε ρά σύµ βο-
λα. Ε πί σης προ σφέ ρο νταν σπον δές στους Θε ούς του 
Κά τω Κό σµου. Σε µε τα γε νέ στε ρες ε πο χές, κά τω α πό 
την α ψί δα και τον άµ βω να, υ πήρ χε µια κρύ πτη ό που 
θυ σια ζό ταν τε λε τουρ γι κά έ νας ταύ ρος ή έ νας κριός, 
α φιε ρω µέ νος στη Θε ά Μη τέ ρα Α ξί ε ρω. Το χυ µέ νο 
αί µα έ λου ζε τον Μύ στη που βρι σκό ταν σ’ έ να λάκ κο 
σκαµ µέ νο στο χώ µα, ο ο ποί ος εί χε πά νω του έ να 
ξύ λι νο σκέ πα σµα. Αυ τή η τε λι κή τε λε τή α πο τε λού σε 
έ να πραγ µα τι κό “βά πτι σµα αί µα τος και φω τιάς”, 
ό πως συ νέ βαι νε ε πί σης στη ρω µα ϊ κή ε πο χή στα 
Μυ στή ρια του Μί θρα.

Αυ τό εί ναι το σύ νο λο των στοι χεί ων που µπο-
ρού µε να δια θέ σου µε σχε τι κά µε τη γνώ ση για τα  
Μυ στή ρια των Με γά λων θε ών της Σα µο θρά κης. Τα 
υ πό λοι πα θα µεί νουν κρυµ µέ να για ό λους αυ τούς 
που δεν µυ ή θη καν. Πα ρό λα αυ τά, µια αύ ρα µα γεί ας, 
σε βα σµού και α φο σί ω σης δια πο τί ζει α κό µα ε κεί νη 
την αι νιγ µα τι κή πε ριο χή. Α κό µα πάλ λο νται οι ιε ρές 
πέ τρες ε κεί νες, ό χι για το βέ βη λο του ρί στα αλ λά 
για τον προ σκυ νη τή που τις α να γνω ρί ζει στο χτύ πο 
της δι κής του καρ διάς. Α κό µα βλέ πει κα νείς τους 
βρά χους απ’ το φως των πα λιών ε κεί νων πυρ σών. 
Αλ λά... Μό νο αυ τός που έ χει µέ σα του α ναµ µέ νο έ να 
Δαυ λό ... σαν ση µαί α της α θά να της Ψυ χής του.

Γύψινη αποκατάσταση ακρωτηρίου του ιερού 
των Μεγάλων Θεών. 150 - 125 π.Χ. Μουσείο 
Σαµοθράκης

Ο ι  τρε ι ς  αδελφο ί  Κάβε ιρο ι  (Ετρουσκ ι κή 
αγγειογραφία)
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ÍÏÏÓÖÁÉÑÁ: 
Ìéá åðåñ÷üìåíç, óõëëïãéêÞ, 
ðáíáíèñþðéíç ÄéÜíïéá

Ç óýã÷ñïíç 

ôå÷íïëïãßá 

Ý÷åé êáôáöÝñåé 

óÞìåñá ìÝóù ôùí 

ôçëåðéêïéíùíéþí êáé 

ôçò êõâåñíçôéêÞò 

íá öÝñåé ôïõò 

áíèñþðïõò ðéï 

êïíôÜ, ìå ôçí Ýííïéá 

üôé åðéôñÝðåé ôç 

äéáêßíçóç êáé ôçí 

áíôáëëáãÞ éäåþí 

áíÜ ôçí õöÞëéï óå 

åëÜ÷éóôï ÷ñüíï. 

Ìðïñïýìå íá 

ðïýìå ëïéðüí üôé 

Ýôóé ó÷çìáôßæåôáé 

Ýíá ðáãêüóìéï 

äßêôõï, ôï ïðïßï 

ðïëëïß èåùñïýí 

ùò ôï «êåíôñéêü 

íåõñéêü óýóôçìá» 

åíüò Ðáãêüóìéïõ 

ÅãêåöÜëïõ (Íïõ). 

Ðç ãÞ: esoterica.gr
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O
ι µελ λο ντο λό γοι πι στεύ ουν ό τι αυ τό  
το σύ στη µα εί ναι α πλά η βά ση µιας 
δυ να µι κά α να πτυσ σό µε νης Νο ό σφαι ρας, 

ε νός «νο η τι κού πε δί ου» της Γης, το ο ποί ο θα α πο-
τε λεί τη συ νά θροι ση ό λων των µορ φο γε νε τι κών 
πε δί ων της Γης. Ε νός πε δί ου που πε ριέ χει τη συλ λο-
γι κή γνώ ση ό λης της αν θρω πό τη τας, µιας έν νοιας 
που πα ρα πέ µπει στο Συλ λο γι κό Υ πο συ νεί δη το του 
Carl Jung. 

Την ι δέ α της Νο ό σφαι ρας πα ρου σί α σε για 
πρώ τη φο ρά ο Ι η σου ί της ιε ρέ ας και πα λαιο ντο-
λό γος Pierre Teilhard de Chardin, πολ λά 
χρό νια πριν την εµ φά νι ση του Internet. Ο 
Chardin πί στευε ό τι, στα δια κά αλ λά στα θε ρά, η αν-
θρω πό τη τα α κο λου θεί µια πο ρεί α α πό την α το µι κή 
συ νει δη τό τη τα προς µια συλ λο γι κή συ νει δη τό τη τα, 
µια πα ναν θρώ πι νη υ περσυ νείδη ση.

Εί ναι ά ρα γε δυ να τόν, η ση µε ρι νή τε χνο λο γί α 
να µας ο δη γή σει σε µια τε χνο λο γι κή – πνευ µα τι κή 
µο να δι κό τη τα, την ο ποί α ο Chardin συ νή θι ζε να 
α πο κα λεί «ση µεί ο Ω»; 

Η Βιό σφαι ρα
Σύµ φω να λοι πόν µε τον Chardin αλ λά και σύµ-

φω να µε τον Ρώ σο βιο λό γο Vladimir Ivanovich 
Verdansky, η Γη µε τα τρέ πε ται α πό µί α Βιό σφαι ρα, 
(δηλ. µια σφαί ρα µε τα σχη µα τι σµού της κο σµι κής 
ε νέρ γειας σε ζω ή) σε µια Νο ό σφαι ρα.

Η Βιό σφαι ρα α πο τε λεί µια λε πτή µεµ βρά νη που 
πε ρι βά λει τη Γη, πε ρι λαµ βά νο ντας ου σια στι κά το 
χώ ρο ό που µπο ρούν να ε πι βιώ σουν οι λε γό µε νοι 
βιο λο γι κοί ορ γα νι σµοί. Μπο ρεί να θε ω ρη θεί σαν µια 
ξε χω ρι στή ο ντό τη τα πά νω στον πλα νή τη µας. Ο 
Verdansky ό ρι ζε τη Βιό σφαι ρα ως ε ξής: «εί ναι η µο-
να δι κή, µέ γι στη γε ω λο γι κή δύ να µη στη Γη, η ο ποί α 
κι νεί ται, ε πε ξερ γά ζε ται και α να κυ κλώ νει δι σε κα τοµ-
µύ ρια τό νους µά ζας κά θε χρό νο. Εί ναι το κε ντρι κό 
υ πο σύ στη µα ε νός κε ντρι κού κυ βερ νη τι κού συ στή-
µα τος, της Γης, το ο ποί ο τεί νει προς µί α δυ να µι κή 
α νι σορ ρο πί α και προς µί α τρο µα κτι κή ε σω τε ρι κή 
α νο µοιό τη τα».

Αυ τή η βιό σφαι ρα θα µε τα µορ φω θεί µέ σω βιο χη-
µι κών καύ σε ων σε µί α «τε χνό σφαι ρα», η ο ποί α µε τη 
σει ρά της θα κο ρυ φω θεί στη Νο ό σφαι ρα: τη σφαί ρα 
της νό η σης και της συλ λο γι κής διά νοιας.

Σύµ φω να µε τον Verdansky, η Νο ό σφαι ρα 
ή δη πε ρι βά λει τη Γη, αλ λά βρί σκε ται σε α συ νεί δη τη 
κα τά στα ση λει τουρ γώ ντας µη χα νι κά. Ό ταν θα γί νει 
πλή ρως συ νει δη τή θα δη µιουρ γή σει έ να νέ ο ε πί πε δο 
συ νει δη τό τη τας, α νοί γο ντας νέ ους και δυ να µι κούς 
ο ρί ζο ντες. Ο Chardin απ’ τη µε ριά του πι στεύ ει ό τι 
ο ό ρος «Νέ α Ιε ρου σα λήµ» της Βί βλου, α να φέ ρε ται 
στις α ντα να κλά σεις αυ τού του κό σµου δια µέ σου 
της ι στο ρί ας.

Ο Verdansky ο νό µα σε τη γε ω λο γι κή πε ρί ο δο 
µε τα σχη µα τι σµού της Βιό σφαι ρας «Ψυ χο ζω ι κή 

πε ρί ο δο». 

Η Τε χνό σφαι ρα
Η Τε χνό σφαι ρα εί ναι το στά διο µε τά βα σης 

α πό τη Βιό σφαι ρα στη Νο ό σφαι ρα. Πρό κει ται 
για έ να τε χνη τό ε πί πε δο, δη µιούρ γη µα της 
τε χνο λο γί ας, που κα λύ πτει σαν «γι γα ντιαί ο 
σε ντό νι» τη Γη. Αυ τό το «στρώ µα» τε χνο λο-
γί ας θα ε πι τρέ ψει τη γέν νη ση της Νο ό σφαι-
ρας. Η Τε χνό σφαι ρα πε ρι λαµ βά νει µε τα ξύ άλ λων 
τις πα γκό σµιες οι κο νο µι κές α γο ρές, κα θώς και το 
δί κτυο της πο λε µι κής βιο µη χα νί ας, αλ λά και τον πα-
γκό σµιο ι στό α νταλ λα γής πλη ρο φο ριών (Internet 
και άλ λες τη λε πι κοι νω νί ες).και άλ λες τη λε πι κοι νω νί ες).και άλ λες τη λε πι κοι νω νί ες Ε ξαι τί ας της µε γά λης 
εκ πο µπής χη µι κών και α κτι νο βο λί ας α πό την 
Τε χνό σφαι ρα, η Βιό σφαι ρα έ χει ει σέλ θει σε 
µια πε ρί ο δο κρί σης και βιο χη µι κής α νά φλε-
ξης. Αυ τό θα εί ναι το προ οί µιο της έ λευ σης της 
Νο ό σφαι ρας, η ο ποί α ό µως θα ε πι φέ ρει ξα νά 
ι σορ ρο πί α και στα θε ρό τη τα στη Βιό σφαι ρα. 
Αυ τά του λά χι στον υ πο στη ρί ζει ο Dr. Jose 
Arguelles.

Ο σχη µα τι σµός αυ τής της Νο ό σφαι ρας εί ναι 
στα δια κός: α πό την α πλο ϊ κή σκέ ψη των αρ χα ϊ κών 
χρό νων µέ χρι τη σύγ χρο νη ε πο χή της πλη ρο φο ρί ας 
και της κυ βερ νη τι κής. Το πρώ το µε γά λο βή µα προς 
αυ τήν την κα τεύ θυν ση έ γι νε µε τη χρή ση του προ-
φο ρι κού λό γου. Ή ταν η µε τά βα ση σε έ να α νώ τε ρο 
ε πί πε δο ε πι κοι νω νί ας, το ο ποί ο ε πέ τρε ψε τη διά δο ση 
της γνώ σης, έ στω και σε πε ριο ρι σµέ νο α ριθ µό µε λών 
της αν θρω πό τη τας. Η ε ξέ λι ξη αυ τή δια φο ρο ποί η σε 
τον άν θρω πο απ’ το ζω ι κό βα σί λειο. Η ε πό µε νη ε ξέ-
λι ξη υ πήρ ξε ο γρα πτός λό γος, που συ νέ βα λε στην 
πε ραι τέ ρω ε ξά πλω ση της γνώ σης. Προ φο ρι κός και 
γρα πτός λό γος συ νέ βα λαν τα µέ γι στα στην α νά πτυ-
ξη της φι λο σο φί ας, της µου σι κής, της ποί η σης και 
στη γε νι κό τε ρη α νύ ψω ση του πο λι τι σµού.

Εί χα µε πλέ ον πε ρά σει σαν αν θρω πό τη τα σε µια 
ε πο χή δια νο η τι κής ε ξέ λι ξης. Άρ χι σαν να σχη µα τί ζο-
νται ο λό κλη ρα συ στή µα τα σκέ ψης. Έ να ε πι πλέ ον 
µέ σο διά δο σης της γνώ σης υ πήρ ξε η ε φεύ ρε ση της 
τυ πο γρα φί ας τον 15ο αιώ να, η ο ποί α ε πι τά χυ νε 
τρο µα κτι κά τη διά δο ση της γνώ σης. Σή µε ρα, σαν 
α πο τέ λε σµα της βιο µη χα νι κής ε πα νά στα σης και των 
τε χνολο γι κών αλ µά των του 19ου και του 20ου 
αιώ να, έ χου µε φτά σει σε µια πο λυ µε σι κή δια κί νη ση 
πλη ρο φο ριών, µέ σω του τη λε φώ νου, της φω το-
γρα φί ας, του βί ντε ο και των δι κτύ ων υ πο λο γι στών. 
Κα θο ρι στι κό ρό λο σ’ αυ τά τα τε χνο λο γι κά άλ µα τα 
έ παι ξαν η πο λε µι κή βιο µη χα νί α και οι πα γκό σµιες 
οι κο νο µι κές α γο ρές. Μ’ άλ λα λό για, ο πό λε µος (κυ ρί-
ως οι δύ ο πα γκό σµιοι πό λε µοι) κα θώς και το κυ νή γι 
του κέρ δους µέ σω µιας στα δια κής οι κο νο µι κής πα-
γκο σµιο ποί η σης.

Έ τσι η Τε χνό σφαι ρα ε ξε λί χθη κε σε έ να «πα γκό-
σµιο καρ κί νω µα» που εί χε την κο ρύ φω σή του στη 
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χρή ση της πυ ρη νι κής βόµ βας στη Χι ρο σί µα και στην 
ε πο χή του ψυ χρού πο λέ µου. Αυ τό το τε χνη τό δη-
µιούρ γη µα της Τε χνό σφαι ρας έ φτα σε να α πο τε λεί 
µια κα τα στρο φι κή τε χνο κρα τι κή µη χα νή κα τά τον 
Dr. Jose Arguelles.

Σή µε ρα βρι σκό µα στε σε µια µη δε νι στι κή φά ση, 
γε µά τη σύγ χυ ση ρό λων και σκο πών. Φαί νε ται να 
τε λειώ νει η ε πο χή του Homo Sa pi ens και να α να δύ-
ε ται η ε πο χή του Homo Sa pi ens Cyberneticus.

Το «ση µεί ο Ω» και η Νο ό σφαι ρα
Ο Chardin α ντι λαµ βά νε ται τη δη µιουρ γί α της 

Νο ό σφαι ρας σαν την ε νο ποί η ση του υ λι σµού και 
της πνευ µα τι κό τη τας σε έ να «ση µεί ο Ω» ό πως το 
α πο κα λεί. Ό ρι σε το «ση µεί ο Ω» ως «το ση µεί ο σύ-
γκλι σης της αν θρώ πι νης ε ξέ λι ξης για την α νά δυ ση 
του υ περ-προ σω πι κού». Εί ναι το ση µεί ο µιας πα-
γκό σµιας υ περ συ νει δη τής τη λε πά θειας. Πρό κει ται 
για το α πο κο ρύ φω µα της τέ χνης, της φι λο σο φί ας, 
του πο λι τι σµού και της ε πι στή µης σε µί α δυ να µι κή 
µο να δι κό τη τα.

Το ση µεί ο αυ τό θα ε πι τευ χθεί, ό ταν α φού σαν 
αν θρω πό τη τα έ χου µε τι θασ σεύ σει τα στοι χεί α της 

φύ σης, θα α να ζη τή σου µε το Θε ό και την α γά πη. Θα 
εί ναι σαν να α να κα λύ πτει ο άν θρω πος τη φω τιά, για 
δεύ τε ρη φο ρά στην ι στο ρί α.

Για τους µελ λο ντο λό γους το «ση µεί ο Ω» θα 
προ κύ ψει α πό µια πνευ µα τι κή κο ρύ φω ση της Κυ-
βερ νη τι κής. Γι’αυ τούς θα εί ναι η αυ γή του αν θρώ-
που-θε ού, του Homo Sapiens Cyberneticus, του 
δη µιουρ γού ε νός τε χνο λο γι κού-πνευ µα τι κού κό σµου. 
Αυ τό θα εί ναι το ε πό µε νο στά διο της ε ξέ λι ξής µας: 
ο άν θρω πος-ο άν θρω πος-ο άν θρω πος θε ός που ε νο ποιεί µέ σα του ό λες τις 
συ νι στώ σες του πο λι τι σµού. Για κά ποιους µελ λο-
ντο λό γους, ό πως ο Philip K . Dick, αυ τή 
η τε ρά στια πα γκό σµια ρο ή πλη ρο φο ριών θα 
προ κα λέ σει την α να σύ στα ση της κλα σι κής φι-
λο σο φι κής έν νοιας του Λό γου. Η πλη ρο φο ρί α 
θα α πο τε λεί µια ζω ντα νή ο ντό τη τα. Για τον 
Dick, αυ τή η ε πο χή δεν εί ναι µα κριά, ε νώ για 
άλ λους θε ω ρεί ται κά τι πο λύ µα κρι νό.

Απ’ την άλ λη µε ριά, οι ε πι κρι τές αυ τής της ει κό νας 
του – µελ λο ντι κού – κό σµου, ι σχυ ρί ζο νται ό τι δεν 
πρό κει ται πα ρά για µια µε τα φυ σι κή προ έ κτα ση του πα-
γκό σµιου δι κτύ ου πλη ρο φο ριών. Μια φα ντα στι κή προ έ-Μια φα ντα στι κή προ έ-Μια φα ντα στι κή προ έ
κτα ση που δεν έ χει κα νέ να ί χνος πνευ µα τι κό τη τας. 

Ό µως, θα ή ταν εν δια φέ ρον να ε ξε τά σου-
µε µια λο γι κή α να λο γί ας που πα ρα θέ τουν 
οι υ πο στη ρι κτές της θε ω ρί ας του ε περ χό µε-
νου «ση µεί ου Ω»: ο αν θρώ πι νος ε γκέ φα λος 
α να πτύσ σε ται σε δύ ο στά δια. Αρ χι κά µε τον 
πολ λα πλα σια σµό των κυτ τά ρων του και σε 
δεύ τε ρη φά ση α πό τον πολ λα πλα σια σµό 
των δια συν δέ σε ων των ε γκε φα λι κών κυτ τά-
ρων. Αν σκε φτού µε ό τι α παι τού νται πε ρί που 
10 δι σε κα τοµ µύ ρια τέ τοιες ε γκε φα λι κές 
συ νά ψεις για να έ χου µε έ ναν πλή ρη αν θρώ-
πι νο ε γκέ φα λο και ό τι, ο πλη θυ σµός της Γης 
πλη σιά ζει τα 10 δι σε κα τοµ µύ ρια, εί ναι σαν 
να προ σεγ γί ζου µε τη δη µιουρ γί α αυ τής της 
πα ναν θρώ πι νης διά νοιας. Ο συλ λο γι κός Νους 
εί ναι έ τοι µος να ξυ πνή σει !

Βι βλιο γρα φί αΒι βλιο γρα φί α
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Á ÐÏË ËÙ ÍÉÏÓ 
Ï ÔÕÁ ÍÅ ÁÓ

Ãéþñãïò Á íáóôáóéÜäçòÃéþñãïò Á íáóôáóéÜäçòÃéþñãïò Á íáóôáóéÜäçòÃéþñãïò Á íáóôáóéÜäçò

Κα τα γό ταν  α πό πλού σια οι κο γέ νεια και  Κα τα γό ταν  α πό πλού σια οι κο γέ νεια και  Κοι α να φο ρές για την γέν νη σή του εί ναι Κοι α να φο ρές για την γέν νη σή του εί ναι Κγε Κγε Κ µά τες α πό συµ βο λι κά στοι χεί α. Αυ τό συµ βαί-
νει µό νο σε Αν θρώ πους που έ παι ξαν πο λύ ση µα ντι κό 
ρό λο στην πο ρεί α της Αν θρώ πι νης ε ξέ λι ξης. 

Ο Φι λό στρα τος γρά φει πως η µη τέ ρα του 
Α πολ λώ νιου εί δε έ να ό νει ρο λί γο πριν α πό τη γέν-
νη σή του. Της πα ρου σιά στη κε στο ό νει ρό της έ νας 
θε ός. Ό ταν τον ρώ τη σε για το µέλ λον του παι διού 
το ο ποί ο θα γεν νού σε, αυ τός της α πά ντη σε: Θα 
γεν νή σεις Ε µέ να !                                                          
                                                                                         
                      

- Και ποιός εί σαι ε σύ  τον ρώ τη σε ε κεί νη.
- Εί µαι ο Π ρ ω τ ε ύ ς, ο θα λάσ σιος γέ ρων.
Πράγ µα τι ο Α πολ λώ νιος, εί χε την ι κα νό τη τα να 

Ãåí íÞ èç êå óôéò áñ ÷Ýò ôïõ Ãåí íÞ èç êå óôéò áñ ÷Ýò ôïõ 

1ïõ áéþ íá ì.×. óôá Ôý á íá 1ïõ áéþ íá ì.×. óôá Ôý á íá 

ôçò Êá ðá äï êß áò êáé Ý ìåé-ôçò Êá ðá äï êß áò êáé Ý ìåé-

íå ãíù óôüò ùò  ï íå ãíù óôüò ùò  ï 

“Á ðïë ëþ íéïò ï Ôõá-“Á ðïë ëþ íéïò ï Ôõá-

íÝ áò“. Ãé áõ ôüí ôïí íÝ áò“. Ãé áõ ôüí ôïí 

¸ë ëç íá öé ëü óï öï ¸ë ëç íá öé ëü óï öï 

ãñÜ öôç êáí ðïë ëÜ á ðü 

ôïõò ìå ôÝ ðåé ôá é óôï ñé-

êïýò, öé ëü óï öïõò êáé 

óõã ãñá öåßò. ¹ ôáí ìß á 

ðï ëý óç ìá íôé êÞ ðñï-

óù ðé êü ôç ôá ðïõ Ý äñá óå óù ðé êü ôç ôá ðïõ Ý äñá óå 

êáé å ðç ñÝ á óå óç ìá íôé êÜ êáé å ðç ñÝ á óå óç ìá íôé êÜ 

ôçí ðï ñåß á ôçò å îÝ ëé îçò ôçò ôçí ðï ñåß á ôçò å îÝ ëé îçò ôçò 

öé ëï óï öé êÞò óêÝ øçò  ôçò å ðï-öé ëï óï öé êÞò óêÝ øçò  ôçò å ðï-

÷Þò ôïõ. Á íá ãíù ñß óôç êå ùò 

“èåß ïò ¢í èñù ðïò“ ó÷å äüí á ðü 

ü ëïõò ôïõò ëá ïýò ôçò Ìå óï ãåß-

ïõ, óôçí å ðï ÷Þ ôïõ. Áñ ãü ôå ñá 

ü ìùò îå ÷íéÝ ôáé á ðü ôïí ðï ëý 

êü óìï êáé óõ íôñï öåý åé ìü íï 

ôç óêÝ øç å êåß íùí ðïõ á öéÝ ñù-

óáí ôç æù Þ ôïõò óôç öé ëï óï-

öß á.
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τρό πο που τις ε φάρ µο ζε. Ή ταν έ νας πρα κτι κός 
φι λό σο φος και για κά θε δι δα σκα λί α του έ βρι σκε 
έ να πε δί ο ε φαρ µο γής µέ σα στην κοι νω νί α. Ο Φι-
λό στρα τος α να φέ ρει πως σε κά θε χώ ρα που 
τα ξί δευε έ δι νε συµ βου λές στους άρ χο ντες οι 
ο ποί οι τις ε φάρ µο ζαν προς ό φε λος ό λων των 
αν θρώ πων.

Δεν ή ταν α πλώς έ νας ρή το ρας αλ λά ή ταν 
έ νας πραγ µα τι κός α να ζη τη τής της α λή θειας. 
Μέ σα α πό ό λα τα φι λο σο φι κά συ στή µα τα 
α να ζή τη σε και βρή κε τις πιο ε σω τε ρι κές δι δα-
σκα λί ες και τις έ κα νε τρό πο ζω ής.

Α κο λου θώ ντας πι στά τα δι δάγ µα τα του 
Πυ θα γό ρα α σκού σε αυ στη ρή δί αι τα για το 
σώ µα και, σαν α πο τέ λε σµα της πνευ µα τι κής 
του ε ξέ λι ξης, ά σκη σε τον αυ το έ λεγ χο και την 
πε ντα ε τή σιω πή. Η πρα κτι κή ε φαρ µο γή των 
δι δα σκα λιών τού πρό σφε ρε τη δυ να τό τη τα να 
α να πτύ ξει υ περ φυ σι κές δυ νά µεις σε τέ τοιο 
βαθ µό που οι άν θρω ποι τον θε ο ποί η σαν. Πά-
νω απ’ ό λα ό µως, αυ τό που χα ρα κτή ρι σε τον 
Α πολ λώ νιο ή ταν  ό τι σε ό λη του την ζω ή τον 
συ νό δε ψε η Α ρε τή.

Τα ξι δεύ ο ντας σχε δόν σε ό λον τον τό τε 
γνω στό κό σµο, σε Α να το λή και Δύ ση  ήρ θε σε 
ε πά φή µε πολ λά και δια φο ρε τι κά ιε ρα τεί α. Οι 
Ιε ρείς τον α πο δέ χτη καν σαν έ να µε γά λο Ιε ρέ α 
ο ο ποί ος εί χε την ι κα νό τη τα να ε πι κοι νω νεί 
µε άλ λες δια στά σεις και άλ λα υ πε ραν θρώ πι να 
ό ντα. Σι γά-σι γά η φή µη του α πλώ θη κε σε ό λες 
τις πε ριο χές της Παµ φυ λί ας, της Κι λι κί ας, της 

προ βλέ πει το µέλ λον σαν τον Πρω τέ α, να ε λέγ χει 
ό λες τις κα τα στά σεις και να δια φεύ γει α πό κά θε κίν-
δυ νο που συ να ντού σε.

Η µη τέ ρα του Α πολ λώ νιου, λί γο πριν τον γεν νή-
σει πή γε σ’ έ να λι βά δι για να  µα ζέ ψει λου λού δια. 
Ε κεί νύ στα ξε και κοι µή θη κε, ε νώ έ να σµή νος λευ κών 
κύ κνων την πε ρι κύ κλω σε µε ση κω µέ να τα φτε ρά 
προς τον ου ρα νό, κά τω α πό τον ή χο ε νός µε λω δι-
κού παιά να. Κα θώς ξυ πνού σε α πό αυ τήν την ε ξαί σια 
µε λω δί α γέν νη σε τον θε ό σταλ το Α πολ λώ νιο, χω ρίς 
πό νο. Ταυ τό χρο να, έ νας κε ραυ νός σταλ µέ νος α πό 
τον Δί α έ πε σε δί πλα του χω ρίς να τον αγ γί ξει.

   Α πό µι κρή η λι κί α φα νε ρώ θη καν τα πλού σια 
χα ρί σµα τά του. Εί χε µε γά λη ευ φυ ί α, πο λύ δυ να τή 
µνή µη και έκ φρα ζε ό, τι διά βα ζε µε πο λύ µε γά λη 
ευ φρά δεια. Ο πα τέ ρας του τον έ στει λε σε η λι κί α 
14 χρό νων στην Ταρ σό της Κι λι κί ας, δί πλα στον 
µε γά λο ρή το ρα Ευ θύ δη µο α πό τη Φοι νί κη, για να 
τον δια παι δα γω γή σει. Αρ γό τε ρα πή γε στις Αι γές των 
Τυά νων, ό που µυ ή θη κε στη φι λο σο φί α του Πλά τω-
να, του Α ρι στο τέ λη, του Χρύ σιπ που, του Ε πί κου ρου 
και άλ λων φι λο σό φων. Δή λω νε θαυ µα στής του 
Πυ θα γό ρα και έ ζη σε σύµ φω να µε τα πρό τυ πα του 
Πυ θα γο ρι σµού. Δώ ρι σε την έ παυ λή του στον τό τε 
Δά σκα λο της Πυ θα γό ρειας σχο λής Εύ ξε νο και α πό 
16 χρο νών άρ χι σε να ζεί πο λύ πει θαρ χη µέ να. Δεν 
έ τρω γε κρέ ας πα ρά µό νο χόρ τα και καρ πούς. Έ πι νε 
µό νο νε ρό και α πέ φευ γε ο τι δή πο τε προ ερ χό ταν α πό 
ζώ α. Μό νι µη κα τοι κί α του ή ταν τα Ιε ρά.

  Ο Α πολ λώ νιος ο Τυα νέ ας ή ταν έ νας πραγ µα-
τι κός φι λό σο φος. Αυ τό φαί νε ται ό χι µό νο α πό τις 
Δι δα σκα λί ες που διέ δω σεΔι δα σκα λί ες που διέ δω σε, άλ λα κυ ρί ως α πό τον άλ λα κυ ρί ως α πό τον 

öéëïóïöéáöéëïóïöéá
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Πα λαι στί νης και της Α ρα βί ας. Τα ξί δε ψε και 
στην Ιν δί α για να α να ζη τή σει ε κεί τους Δι δα-
σκά λους για τους ο ποί ους υ πήρ χε η φή µη ό τι 
ε φάρ µο ζαν τις δι δα σκα λί ες που πρέ σβευαν, 
για το κα λό ό λων των αν θρώ πων. Έ τσι ξε κί νη-
σε έ να µα κρυ νό τα ξί δι, αρ κε τά δύ σκο λο για 
την ε πο χή ε κεί νη και µέ σα α πό θαυ µα στές πε-
ρι πέ τειες φθά νει στη χώ ρα των φι λο σό φων.

Σε ό λα τα τα ξί δια του τον α κο λου θού σαν 
µα θη τές του. Ο Δά µις ή ταν ο πιο πι στός και 
αρ γό τε ρα έ γρα ψε µε κά θε λε πτο µέ ρεια τη βιο-
γρα φί α του Δα σκά λου του. Με βά ση αυ τά τα 
γρα πτά ο Φλά βιος Φι λό στρα τος έ γρα ψε τον 
βί ο του Α πολ λώ νιου του Τυα νέ α.

Υ πάρ χουν πολ λές α να φο ρές για την ζω ή 
και το έρ γο του µε γά λου φι λο σό φου. Τον 
α να φέ ρουν ο Δί ων Κάσ σιος, ο Αµ µια νός Μαρ-
κε λί νος, ο Λου κια νός Ιε ρο κλής, ο Ευ σέ βιος, ο 
Κασ σιό δω ρος, ο Φώ τιος και πολ λοί άλ λοι.

Ο γνω στός ε σω τε ρι στής Ελ φάς Λευ ϊ ερ µη-
νεύ ει και α πο κα λύ πτει ερ µη τι κές και αλ χη µι-
κές δι δα σκα λί ες που εί ναι διά σπαρ τες µέ σα 
στις α να φο ρές για τον Α πολ λώ νιο. Η Έ λε να 
Πέ τροβ να Μπλα βά τσκυ α φιε ρώ νει έ να ει δι-
κό κε φά λαιο σε έ ναν α πό τους τό µους της 
Μυ στι κής Δι δα σκα λί ας, κα τα τά σσο ντας τον 
Α πολ λώ νιο στους µε γα λύ τε ρους Μυ η µέ νους 
Δι δα σκά λους ό λων των ε πο χών.

Η πα ρά λη λη α νά πτυ ξη του χρι στια νι-
σµού, την ε πο χή ε κεί νη, εί ναι η βα σι κή αι τί α 
που η φή µη του Α πολ λώ νιου κα λύ φθη κε µε 
γκρί ζα πέ πλα και το έρ γο του έ µει νε ά γνω στο 
για πολ λά χρό νια.

Ο Α πολ λώ νιος α σχο λή θη κε µε την α να γέν-
νη ση και την δια τή ρη ση σε υ ψη λά ε πί πε δα, 
των Ιε ρα τεί ων  τα ο ποί α βρί σκο νταν γύ ρω 
α πό τη Με σό γειο. Τα ξί δε ψε στην Κύ προ, την 
Έφ φε σο, τη Χί ο, τη Ρό δο, την Κρή τη, την Α θή-
να και τη Σπάρ τη. Αρ γό τε ρα ε πι σκέ φτη κε την 
Αί γυ πτο, την Ι τα λί α και την Ι σπα νί α. Ήρ θε σε 
ε πα φή µε Ρω µαί ους αυ το κρά το ρες, τους ο ποί-
ους συµ βού λε ψε και τους έ στρε ψε προς το 
Κα λό. Η θέ λη σή του για την αυ στη ρή ε φαρ µο-
γή των Δι δα σκα λί ων µε στό χο το κοι νό Κα λό, 
τον έ φε ρε σε σύ γκρου ση µε το κα τε στη µέ νο 
κι έ τσι φυ λα κί στη κε και εκ διώ χθη κε α πό τον 
Δο µι τια νό. Γρή γο ρα ό µως ε λευ θε ρώ θη κε και 
συ νέ χι σε α πτό η τος το ιε ρό του έρ γο.

Μια προ σε κτι κή µε λέ τη των α να φο ρών για 
τον Α πολ λώ νιο α πο κα λύ πτει  ό τι ο µε γά λος 
αυ τός φι λό σο φος εκ δή λω νε πο λύ φυ σι κά µε 
α πλό και α πο τε λε σµα τι κό τρό πο τις υ πα ραν-

θρώ πι νες δυ νά µεις του. Θε ρά πευ σε πά ρα 
πολ λούς αν θρώ πους α πό α νί α τες α σθέ νειες, 
εµ φα νι ζό ταν σε πολ λά και δια φο ρε τι κά µέ ρη 
ταυ τό χρο να, έ κα νε προ γνώ σεις για το ά µε σο 
µέλ λον που σε λί γες µέ ρες ε πα λη θεύ ο νταν, κα-
τα λά βαι νε ό λες τις γλώ σες χω ρίς πο τέ ο ί διος 
να τις έ χει δι δα χθεί  και τέ λος του α πο δί δο νται 
α κό µα και α να στά σεις νε κρών.

Ο ί διος δεν έ κα νε ε πί δει ξη των δυ νά µε ών 
του, άλ λα βο η θού σε αν θρώ πους και λα ούς που 
εί χαν ά µε ση α νά γκη, µε στό χο την  α πα να φο-
ρά των αν θρώ πων στο σω στό δρό µο. Έ τσι 
προ κά λε σε το θαυ µα σµό και την α πο δο χή 
χι λιά δων αν θρώ πων άλ λα και τη συ κο φα ντί α 
και τη δια στρέ βλω ση των ε νερ γειών του α πό 
άλ λους.

Αν κά ποιος έ χει τη δυ να τό τη τα να εµ βα θύ-
νει πιο πο λύ στη µε λέ τη και την έ ρευ να για 
την ζω ή και το έρ γο του Α πολ λώ νιου, κα τα-
λα βαί νει ό τι ο Α πολ λώ νιος ξε φεύ γει α πό τα 
αν θρώ πι να πλαί σια. Τον βλέ που µε να διορ θώ νει 
και να κα τευ θύ νει ιε ρείς και ιε ρα τεί α για να α πο κα-
τα στα θεί µε πιο σω στό τρό πο η ε πι κοι νω νί α των 
αν θρώ πων µε το θεί ο. Δι δά σκει τον σφαι ρι κό τρό πο 
α ντί λη ψης των πραγ µά των, την α νε κτι κό τη τα στο 
δια φο ρε τι κό, την α να ζή τη ση της α λή θειας και την 
α πο φυ γή α πό τον φα να τι σµό και τον δογ µα τι σµό 
που βλά πτει τους αν θρώ πους. Δί νει ση µα σί α και 
στην πα ρα µι κρή λε πτο µέ ρεια της κα θη µε ρι νής ζω-
ής του α πλού αν θρώ που, γι αυ τό τον βλέ που µε να 
κα τευ θύ νει βα σι λείς άλ λα και να συ γκρού ε ται µε το 
κα τε στη µέ νο της ε πο χής, α µε τα κί νη τος.

Η ζω ή και του έρ γο του Α πολ λώ νιου του 
Τυα νέ α µπο ρεί να α πο τε λέ σει πρό τυ πο και 
πη γή πρα κτι κών Δι δα σκα λιών, για ό ποιον θέ-
λει να α κο λου θή σει έ να δρό µο ε ξέ λι ξης, έ να 
δρό µο µα θη τεί ας µε α νοι χτό µυα λό και χω ρίς 
προ κα τα λή ψεις, µε στό χο έ ναν κα λύ τε ρο άν-
θρω πο και µια κα λύ τε ρη κοι νω νί α.

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ
Ά πα ντα του Φι λό στρα του, εκ δό σεις: Κά-

κτος
Πε ριο δι κό Ν.Α τεύ χος 24
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Ο Δαί δα λος ή ταν ο πρώ τος που φι λο Ο Δαί δα λος ή ταν ο πρώ τος που φι λο Ο τέ χνη σε α γάλ µα τα θε ών, αλ λά συ νά 
 µα ε πι νό η σε και πολ λά ερ γα λεί α και µη χα-

νή µα τα που σχε τί ζο νται µε αυ τές τις τέ χνες, ό πως 
το τσε κού ρι, το νή µα της στάθ µης, το τρυ πά νι. 
Α νέ πτυ ξε την τέ χνη της α γαλ µα το ποι ί ας σε τέ τοιο 
βαθ µό, που ό σοι έ βλε παν τα έρ γα του νό µι ζαν πως 
αυ τά µπο ρού σαν να δουν και ό τι θα έ πρε πε να τα 
δέ σουν, για τί θα µπο ρού σαν α κό µα και να κι νη θούν. 
Ε ξάλ λου, ή ταν ο πρώ τος που έ βα λε µά τια στα α γάλ-
µα τα και χώ ρι σε τα χέ ρια και τα πό δια α πό το σώ-
µα, τα ο ποί α, µέ χρι τό τε, ή ταν κολ λη µέ να πά νω σε 
αυ τό. Λέ γε ται µά λι στα ό τι κά ποια νύ χτα ο Η ρα κλής 
α πο κε φά λι σε έ να α πό τα α γάλ µα τα του Δαί δα λου 
στην Κό ριν θο, νο µί ζο ντας ό τι εί χε να κά νει µε έ ναν 
πραγ µα τι κό ε χθρό. 

Στο Δαί δα λο α πο δί δε ται ε πί σης η ε φεύ ρε ση 
των ια µα τι κών λου τρών, της τε χνη τής λί µνης, του 
πα νιού που χρη σι µο ποιεί ται στη ναυ σι πλο ΐ α, κα θώς 
και έ να εί δος σά ου νας. Συ γκε κρι µέ να α να φέ ρε ται 
ό τι ε πρό κει το για µια σπη λιά µε φω τιές, στην ο ποί α 
ό σοι έ µπαι ναν, χω ρίς βέ βαια να καί γο νται, αι σθά νο-
νταν πο λύ ό µορ φα και θε ρα πεύ ο νταν α πό διά φο ρες 
α σθέ νειες. 

Ο Δαί δα λος εί χε έ ναν α νι ψιό α πό την α δελ φή 
του την Πέρ δι κα, τον Τά λω, ο ο ποί ος µα θή τευε κο-
ντά του. Ο Τά λως ή ταν και αυ τός πο λύ έ ξυ πνος και 
ε φευ ρε τι κός, πο λυ τά λα ντος, και πα ρά το νε α ρό της 
η λι κί ας του, πολ λές φο ρές, κα τά φερ νε να ξε πε ρά σει 
το δά σκα λό του. Ο Τά λως, παι δί α κό µα, κα τα σκεύ α σε 
τον κε ρα µι κό τρο χό κι ε πι νό η σε το δια βή τη και τον 
τόρ νο. Ε πί σης ε πι νό η σε το πριό νι, πα ρα τη ρώ ντας 
τα δό ντια ε νός φι διού. Ο Δαί δα λος κυ ριεύ τη κε α πό 
µε γά λη ζή λια για τον πο λυ τά λα ντο α νι ψιό του και, 
µια µέ ρα, προ φα σι ζό µε νος ό τι θα του έ δει χνε την 
πό λη της Α θή νας, τον πέ τα ξε α πό την Α κρό πο λη. Την 
ώ ρα που τον έ θα βε, κά ποιοι πε ρα στι κοί τον εί δαν 
και ό ταν τον ρώ τη σαν τι κά νει, τους εί πε ό τι εί χε 
σκο τώ σει έ να µε γά λο φί δι, το ο ποί ο έ θα βε ε κεί νη 
τη στιγ µή. Γρή γο ρα ό µως τον α να κά λυ ψαν και τον 

ΔΑΙ ΔΑ ΛΟΣ

Ï Äáß äá ëïò åß íáé Ý íáò á ðü 

ôïõò óç ìá íôé êü ôå ñïõò Þ ñù-

åò ôçò Áô ôé êÞò. Ãéïò ôïõ Ìç-

ôß ï íá êáé ôçò É öé íü çò, Þ ôáí 

ß óùò ï êá ëý ôå ñïò êáé ðéï îá-

êïõ óôüò ôå ÷íß ôçò ôïõ áñ ÷áß-

ïõ êü óìïõ. Åß ÷å èáõ ìá óôÝò 

é êá íü ôç ôåò óôçí áñ ÷é ôå êôï íé-

êÞ, óôç ãëõ ðôé êÞ, áë ëÜ Þ ôáí 

êáé ðï ëý ìå ãÜ ëïò å öåõ ñÝ ôçò. 

Êá ôÜ ìß á åê äï ÷Þ, áõ ôÝò ôéò 

èáõ ìá óôÝò ôÝ ÷íåò ôéò Ý ìá èå 

á ðü ôçí ß äéá ôçí Á èç íÜ, êáé 

êá ôÜ Üë ëç, á ðü ôïí ìå ãá ëý-

ôå ñï ôå ÷íß ôç êáé å öåõ ñÝ ôç, 

ôïí ¹ öáé óôï, ï ï ðïß ïò, ü ðùò 

ëÝ ãå ôáé, Þ ôáí ìá êñé íüò ðñü-

ãï íüò ôïõ. 

Ìé÷Üëçò ÊáôßíáòÌé÷Üëçò ÊáôßíáòÌé÷Üëçò ÊáôßíáòÌé÷Üëçò Êáôßíáò
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κα τα δί κα σαν σε ε ξο ρί α. 

Ο Δαί δα λος αρ χι κά πή γε σ’ έ να δή µο κο ντά στην 
Ατ τι κή, οι κά τοι κοι του ο ποί ου ο νο µά στη καν αρ γό τε-

ρα Δαι δα λί δες, α πό το ό νο µά του. Κα τά µί α άλ λη εκ-ί α άλ λη εκ-ί α άλ λη εκ
δο χή, το ό νο µα Δαί δα λος και Δαι δα λί δες προ έρ χε ται 
α πό τα δαί δα λα, τα ξυ λό γλυ πτα που έ φτια χναν στην 
Κρή τη. Σύµ φω να, λοι πόν, µε αυ τήν την εκ δο χή, οι 
Δαι δα λί δες δεν ή ταν α πό γο νοι του Δαί δα λου αλ λά 
ξυ λο γλύ πτες, και αρ γό τε ρα, µε την ε ξέ λι ξη αυ τής της 
τέ χνης, µαρ µα ρο γλύ πτες και α γαλ µα το ποιοί. 

Α πό τους Δαι δα λί δες λέ γε ται ό τι κα τα γό ταν και 
ο Σω κρά της µε τον πα τέ ρα του, ως λι θο ξό οι και 
α γαλ µα το ποιοί. 

Αρ γό τε ρα ο Δαί δα λος, µη µπο ρώ ντας να µεί νει 

Αί γυ πτο έ φτια ξε τα προ πύ λαια της Μέµ φι δας, αλ λά 
και έ ναν πο λύ µε γά λο λα βύ ριν θο, πριν α πό αυ τόν της 
Κρή της. 

Έ να πε ρι στα τι κό που συν δέ ει το Δαί δα λο µε το 
λα βύ ριν θο και το µί το, χά ρη στον ο ποί ο σώ θη κε ο 
Θη σέ ας, και συγ χρό νως δη λώ νει τις ε ξαι ρε τι κές ι κα-

νό τη τές του εί ναι το πα ρα κά τω. Σύµ φω να µε κά ποια 
εκ δο χή του µύ θου, ο Δαί δα λος, έ χο ντας βο η θή σει 
το Θη σέ α να βγει α πό το λα βύ ριν θο χά ρη στο µί το 
και α παλ λάσ σο ντας έ τσι την Α θή να α πό το σκλη ρό 
φό ρο που πλή ρω νε στην Κρή τη, έ φυ γε α πό ε κεί κυ-

νη γη µέ νος α πό το Μί νω α. Ο τε λευ ταί ος, προ κει µέ νου 
να τον βρει, σκέ φτη κε έ να τέ χνα σµα – γρί φο, που 
µό νο ο Δαί δα λος θα µπο ρού σε να το λύ σει. 

Ο Δαίδαλος κολλάει τα φτερά του Ίκαρου. (Σχέδιο σε αγγείο)

άλ λο στην Ατ τι κή, κα τέ φυ γε στην Κρή τη, στο πα-

λά τι του βα σι λιά Μί νω α. Η φή µη του, ως µε γά λου 
καλ λι τέ χνη και ε φευ ρέ τη, εί χε φτά σει στην Κρή τη 
πο λύ πριν απ’ αυ τόν. Έ τσι, ο Μί νω ας τον δέ χτη κε 
µε τι µές και πο λύ σύ ντο µα έ γι ναν φί λοι. 

Ο Δαί δα λος έ ζη σε στην Κρή τη πο λύ και ρό, φτιά-

χνο ντας πο λυ τε λή α νά κτο ρα, δια κο σµη µέ να µε 
α γάλ µα τα, βω µούς, λου τρά, θέ α τρα, που ό µοιά τους 
δεν υ πήρ χαν. Α ξιο ση µεί ω τη εί ναι και η κα τα σκευ ή 
του λα βυ ρίν θου, ό που ή ταν φυ λα κι σµέ νος ο τε ρα-

τό µορ φος Μι νώ ταυ ρος. Ο λα βύ ριν θος εί χε 1300 

δω µά τια, α πο θή κες και αυ λές. 

Λέ γε ται ε πί σης ό τι, ε κτός α πό την Κρή τη, ο Δαί δα-

λος έ ζη σε στη Σι κε λί α και στην Αί γυ πτο. Ό που πή γαι νε, 

τα έρ γα του ή ταν θαυ µα στά και πολ λές φο ρές τον 
τι µού σαν α κό µα και σαν θε ό. Λέ γε ται α κό µα ό τι στην 

Κα θώς τον α να ζη τού σε, εί χε µα ζί του έ να σα λι-
γκά ρι (το ο ποί ο έ χει πα ρό µοιο συµ βο λι σµό µε το λα-

βύ ριν θο) και µια κλω στή (µί τος) ί τος) ί τος και ζη τού σε να βρει 
ε κεί νον που θα µπο ρού σε να πε ρά σει την κλω στή 
µέ σα α πό το σα λι γκά ρι, προ σφέ ρο ντας έ να µε γά λο 
χρη µα τι κό πο σό ως έ πα θλο. Που θε νά δεν µπό ρε σε 
να βρει τον κα τάλ λη λο άν θρω πο. Έ τσι, κά ποια στιγ-

µή έ φτα σε στη Σι κε λί α. Ό ταν το έ δει ξε στον ε κεί 
βα σι λιά, τον Κόκ κα λο, στον ο ποί ο εί χε κα τα φύ γει 
ο Δαί δα λος, και ή δη εί χε κά νει πολ λά πράγ µα τα γι’ 
αυ τόν, ο βα σι λιάς σκέ φτη κε ό τι εί χε τον κα τάλ λη λο 
άν θρω πο για να λύ σει το γρί φο. Πράγ µα τι ο Δαί δα-

λος κα τά φε ρε να πε ρά σει την κλω στή µέ σα α πό το 
σα λι γκά ρι (ό πως εί χε κα τα φέ ρει να ο δη γή σει το Θη-

σέ α  µε τη βο ή θεια του µί του έ ξω α πό το λα βύ ριν θο), 

µε τον ε ξής τρό πο: Τρύ πη σε το σα λι γκά ρι στη µί α 
ά κρη. Έ δε σε την κλω στή σε έ να µυρ µή γκι και το 
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ά φη σε να µπει µέ σα σ’ αυ τό. Το µυρ µή γκι, µη έ χο-

ντας άλ λη έ ξο δο, βγή κε α πό την άλ λη ά κρη µα ζί µε 
την κλω στή. Ο βα σι λιάς χα ρού µε νος ε πέ στρε ψε στο 
Μί νω α, δεί χνο ντάς του το σα λι γκά ρι και την κλω στή. 

Έ τσι ο Μί νω ας κα τά λα βε ό τι ο Δαί δα λος βρι σκό ταν 
ε κεί, αν και τε λι κά δεν κα τά φε ρε να τον πιά σει. 

Ο µύ θος σχε τι κά µε το Δαί δα λο υ πο δη λώ νει µια 
τε χνο λο γι κή πρό ο δο και πο λι τι στι κή α νά πτυ ξη, πα-

ράλ λη λη της α νά πτυ ξης του µι νω ι κού πο λι τι σµού, 

κα θώς και το πέ ρα σµα πολ λών στοι χεί ων α πό αυ τόν 
τον πο λι τι σµό στην η πει ρω τι κή Ελ λά δα. Α νά λο γη εί-
ναι και η σχέ ση του Δαί δα λου µε τη Σι κε λί α και την 
Αί γυ πτο, ό σο α φο ρά τε χνο λο γι κά και πο λι τι στι κά 
ε πι τεύγ µα τα που βρέ θη καν στις πα ρα πά νω πε ριο χές 
και στον ελ λα δι κό χώ ρο. 

Ε ξε τά ζο ντας α κό µα και το γε νε α λο γι κό δέ ντρο 
του Δαί δα λου, βλέ που µε κά ποιες πα ραλ λα γές και 
προ σαρ µο γές σε διά φο ρες πε ρι πτώ σεις. Έ τσι, κα τά 
τον Φε ρε κύ δη και τον Πλά τω να, ο Δαί δα λος εί ναι γιος 
του Ευ πά λα µου και εγ γο νός του Ε ρε χθέ α, ο ο ποί ος, 

στην πε ρί πτω ση που ταυ τί ζε ται µε τον Ε ρι χθό νιο, 

µας ο δη γεί στον Ή φαι στο, που ή ταν πα τέ ρας του 
τε λευ ταί ου. 

Σε µε τα γε νέ στε ρες εκ δο χές του Διό δω ρου και 
του Α πολ λό δω ρου, ο Δαί δα λος γί νε ται δι σέγ γο νος 
του Ε ρε χθέ α, α φού προ στί θε ται και ο Μη τί ο νας πριν 
ή µε τά τον Ευ πά λα µο. Ο Παυ σα νί ας α να φέ ρει ως 
πα τέ ρα του Δαί δα λου τον Πα λα µά ο να. Με αυ τήν 
την προ σθή κη (του Μη τί ο να(του Μη τί ο να( ), ο µύ θος του Δαί δα λου 
γί νε ται σύγ χρο νος του Θη σέ α και του Μί νω α. Στο συ-

γκε κρι µέ νο µύ θο βλέ που µε ό τι ο Δαί δα λος βο η θά ει 
τον Θη σέ α να βγει α πό το λα βύ ριν θο µε το µί το 
που δί νει στην Α ριάδ νη. Χω ρίς την πα ρέµ βα ση του 
Μη τί ο να, ο Δαί δα λος και ο Θη σέ ας θα εί χαν δια φο-

ρά δύ ο γε νε ών. 

Ε πί σης, τα ο νό µα τα που σχε τί ζο νται µε το Δαί-
δα λο, ό πως Μη τί ων, Μη τιά δου σα, Ευ πά λα µος, δη λώ-

νουν τη σο φί α, την ε φευ ρε τι κό τη τα (µή τις) ή τις) ή τις και τη 
χει ρω να κτι κή ι κα νό τη τα (ευ-πα λά µη). Ε ξάλ λου, στα 
ο νό µα τα Ναυ κρά τη, Ναύ πλιος, Ναυ σι µέ δο ντας και 
Οια κός φαί νε ται η σχέ ση του Δαί δα λου µε τη ναυ σι-
πλο ϊ α. Συ γκε κρι µέ να, η Ναυ κρά τη (αυ τή που κρα τά 
το πλοί ο) ή ταν η σύ ζυ γός του. Ο Ναύ πλιος ή ταν 

πλο η γός, ο Ναυ σι µέ δο ντας ή ταν πλοί αρ χος και το 
ό νο µα Οια κός ση µαί νει πη δά λιο. Οι τρεις πα ρα πά νω 
ή ταν πα τέ ρας και α δέλ φια του Πα λα µί δη, ο ο ποί ος 
σχε τί ζε ται µε τον Δαί δα λο. 

Έ τσι, βλέ που µε να ε νι σχύ ο νται τα χα ρα κτη ρι στι-
κά του Δαί δα λου, ο ο ποί ος εκ προ σω πεί το καλ λι τε χνι-
κό και ε φευ ρε τι κό πνεύ µα µε τις διά φο ρες τε χνι κές 
ι κα νό τη τες που α παι τού νται για το σχε δια σµό και 
τη χρή ση µη χα νών, ερ γα λεί ων, κτι σµά των και πρω-

το πο ρια κών καλ λι τε χνη µά των. 

Βλέ που µε, λοι πόν, ό τι για τους Α θη ναί ους της 
ε πο χής, ο µε γά λος τε χνί της, µε ταλ λουρ γός, ε φευ ρέ-

της και δη µιουρ γός Δαί δα λος εκ προ σω πεί αυ τό που 
εκ προ σω πού σε ο Ή φαι στος. 

Σχε τι κά µε το τέ λος του Δαί δα λου α να φέ ρε ται 
ό τι, σε µια εκ στρα τεί α των Α θη ναί ων µε αρ χη γό το 
Θη σέ α ε να ντί ον του Δευ κα λί ω να, ο ο ποί ος εί χε α ντι-
κα τα στή σει το Μί νω α στην Κρή τη, ο Δαί δα λος τους 
α κο λού θη σε ως ο δη γός. Η ε πι κρα τέ στε ρη εκ δο χή 
λέ ει ό τι ο Δαί δα λος πέ θα νε στην Αί γυ πτο, ό που οι 
Αι γύ πτιοι τον έ θα ψαν σ’ έ να νη σά κι του πο τα µού 
Νεί λου, λα τρεύ ο ντάς τον σαν θε ό. 
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Το µή να Ια νουά ριο, το πα ράρ τη µα της Λά 
ρι σας πραγ µα το ποί η σε µια βρα διά πα ρα µυ θιού, 

µε σκο πό να α να δει χθεί η α ξί α του πα ρα µυ θιού, σε 
έ να κό σµο στεί ρο α πό φα ντα σί α, Στη δρα στη ριό τη-
τα αυ τή, οι προ σκε κλη µέ νοι και τα µέ λη του σω µα-
τεί ου πή ραν µια γεύ ση α πό τη µα γεί α του µύ θου 
που ξε τυ λί γε ται, α φού εί δαν ή ρω ες και νε ρά ι δες να 
ζω ντα νεύ ουν µπρο στά στο µά τια τους και να τους 
προ σφέ ρουν πλού σια η θι κά δι δάγ µα τα

΄΄Υ πάρ χει τί πο τα α λη θι νό τε ρο α πό την α λή θεια; 
Ναι, το πα ρα µύ θι. Αυ τό δί νει νό η µα α θά να το στην 
ε φή µε ρη α λή θεια΄΄

Α να φο ρά στο Γκρέ κο

ΘΕ Α ΤΡΙ ΚΗ ΠΑ ΡΑ ΣΤΑ ΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙ ΔΙΑ

«Ï êëÝöôçò ôùí áóôåñéþí»
3 ΔΕ ΚΕΜ ΒΡΙΟΥ 2003

Στα πλαί σια της κοι νω νι κής µας προ σφοράς, 
εί χα µε τη χα ρά να πα ρου σιά σου µε α φι-

λο κερ δώς, στο ΚΕΠ ΣΙ ΔΗ ΡΟ ΚΑ ΣΤΡΟΥ (ΚΕΠ ΣΙ ΔΗ ΡΟ ΚΑ ΣΤΡΟΥ (ΚΕΠ ΣΙ ΔΗ ΡΟ ΚΑ ΣΤΡΟΥ ί δρυ µα 
παι διών µε α να πη ρί α), µια θε α τρι κή πα ρά στα ση, µε 
τί τλο «Ο κλέ φτης των α στε ριών». Μέ σα α πό µια 
ι στο ρί α µε µά γισ σες και νε ρά ι δες, τα ξι δέ ψα µε στον 
κό σµο του πα ρα µυ θιού, για να µι λή σου µε, για το 
Κα λό το Δί καιο, τα Ό νει ρα, την Α γά πη και για την 
Ο µορ φιά και προ στα σί α του Κό σµου. Την προ σπά-
θειά µας αυ τή, στή ρι ξαν σαν χο ρη γοί µε δώ ρα, παι-
χνί δια και φα γη τά η ε ται ρί α ΔΕΛ ΤΑ και τα παι δι κά 
κα τα στή µα τα ΚΟΥ ΚΟΥ. 

Όπως κά θε χρό νο έ τσι και φέ τος τα Χρι 
στού γεν να ε τοι µα στή κα µε για να βγού µε 

στους δρό µους και να τρα γου δή σου µε τα κά λα ντα 
και άλ λα γιορ τι νά τρα γού δια. Και ο σκο πός µας... 
Να προ σφέ ρου µε µια χα ρού µε νη γιορ τι νή πι νε λιά 
στους κα θη µε ρι νούς και δύ σκο λους ρυθ µούς της 
πό λης µας.

Ç Ñ Á Ê Ë Å É Ï
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Για τρί τη συ νε χό µε νη χρο νιά η Κί νη ση Φο 
ρέ ων Ε θε λο ντι σµού διορ γά νω σε η µε ρί δα α φιε-

ρω µέ νη στην Ι δέ α του Ε θε λο ντι σµού και στους 
Ε θε λο ντές. Στό χοι της η µε ρί δας ή ταν:

•Να προ ω θη θεί η Ι δέ α του Ε θε λο ντι σµού 
ως «Στά ση Ζω ής», ώ στε να γί νει Τρό πος Ζω ής 
σε ό σο το δυ να τό πε ρισ σό τε ρους αν θρώ πους.

•Να πα ρου σια στεί το έρ γο των Ε θε λο ντι κών 
Φο ρέ- ων προ σφέ ρο ντας ταυ τό χρο να έ να 

χώ ρο α νταλ λα γής ι δε ών και σκέ-
ψε ων για τα καί ρια ζη τή µα τα που 
σχε τί ζο νται µε τον άν θρω πο, την 
κοι νω νί α και το πε ρι βάλ λον.

• Να προ ω θη θεί η συ να δελ-
φο σύ νη ό λων των αν θρώ πων, 
ι διαί τε ρα στο πλαί σιο της πα γκο-
σµιο ποί η σης: Ο Ε θε λο ντι σµός 
µπο ρεί να συµ βάλ λει κα τα λυ-
τι κά στο να µην υ πάρ χουν 
δια κρί σεις, µι σαλ λο δο ξί α και 
κά θε εί δους ρα τσι στι κή α ντι-
µε τώ πι ση. Στη θέ ση αυ τών 
να υ πάρ χει η αν θρώ πι νη αλ-

λη λεγ γύ η που ό λοι πρε σβεύ ου µε. 
Η Η µε ρί δα έ γι νε την Κυ ρια κή 8 Φε βρουα-

ρί ου, στο χώ ρο του Ιω νι κού Κέ ντρου (Λυ σί ου 
11, Πλά κα), η µε ρί δα µε την συµ µε το χή 25 

É Ù Á Í Í É Í Á

ΗΚ.Ο.Δ.Ε.Ιω αν νί νων  στα πλαί σια της συ 
νε χό µε νης κοι νω νι κής της δρά σης, ε πι σκέ φτη-

κε κα τά τη διάρ κεια των γιορ τών, το Κέ ντρο Δη-
µιουρ γι κής Α πα σχό λη σης Παι διών µε ει δι κές 
α νά γκες (Κ.Δ.Α.Π) και τον κα ταυ λι σµό των 
Τσιγ γά νων της πό λης των Ιω αν νί νων. 

Συµ µε τεί χα µε στην Χρι στου γεν νιά τι κη 
γιορ τή του κέ ντρου Κ.Δ.Α.Π., ό που ο Ά γιος 
Βα σί λης έ δω σε δώ ρα και γλυ κά στα παι διάΒα σί λης έ δω σε δώ ρα και γλυ κά στα παι διά. 
Τρα γου δή σα Τρα γου δή σα µε, χο ρέ ψα µε µα ζί τους και φεύ-
γο ντας δώ σα γο ντας δώ σα µε την υ πό σχε ση να πη γαί νου µε 
πιο συ χνάπιο συ χνά. Το µε γα λύ τε ρο δώ ρο για ό λους µας 
ή ταν τα χα ή ταν τα χα µό γε λα των παι διών, που πληµ µύ-
ρι σαν τις ψυ χές ρι σαν τις ψυ χές µας. 

Λί γες Λί γες µέ ρες πριν την Πρω το χρο νιά ε πι σκε-
φτή κα φτή κα µε τον κα ταυ λι σµό τον Τσιγ γά νων που 
µέ νουν κά τω α πό ά θλιες συν θή κες στην ά κρη έ νουν κά τω α πό ά θλιες συν θή κες στην ά κρη 
της πό λης της πό λης µας, δί πλα στη λί µνη. Α ντι κρί-
σα µµε αν θρώ πους πα ρα µε λη µέ νους α πό την 
Πο λι τεί αΠο λι τεί α, που δεν εί χαν ού τε τα βα σι κά για 
να ε πι βιώ σουννα ε πι βιώ σουν. Η προ σφο ρά µας σε αυ τούς 

ή ταν ζε στά 
ρού χα, γλυ-
κά, παι χνί δια 
για τα παι διά 
και µια γλυ-
κιά κου βέ ντα που να κά νει την ελ πί δα να ξυ--
πνή σει ξα νά µέ σα τους… 

εθελοντικών οργανώσεων.

Xoρη γός 
ε πι κοι νω νί ας 
της η µε ρί-
δας ήταν ο 
«ΜΕ ΛΩ ΔΙΑ 
99,2 FM”
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     ÌÜíïò Ôóßæåê

Η µάχη των Συρακουσών

212 π.Χ. Κά τω α πό τα τεί χη των Συ ρα κου σών, µε ρι κά µέ τρα α πό τη θά λασ σα, έ νας γέ ρο ντας χα ρά ζει 
κύ κλους πά νω στην υ γρή άµ µο µε µια ξύ λι νη βέρ γα. Ο ρυθ µι κός πα φλα σµός των κυ µά των διευ κο λύ νει 
τη µε λω δι κή ρο ή των σκέ ψε ών του, κα θώς αυ τός ξι φο µα χεί µε τα τέ ρα τα της λο γι κής για την καρ διά της 
α λή θειας.. 

Εί ναι µια συ νή θεια που τη δια τη ρεί α πό µι κρό παι δί, να κα τε βαί νει λί γο πριν ξη µε ρώ σει στην α κρο για λιά, 
ό ταν αυ τή εί ναι α κό µα έ ρη µη και ή συ χη, και να δια λο γί ζε ται πά νω σε κά ποιο µα θη µα τι κό αί νιγ µα. Η α πέ-
ρα ντη γα λή νη του πρω ι νού το πί ου µα ζί µε τον κα θα ρό θα λασ σι νό α έ ρα, κά νουν τις σκέ ψεις του α πο λύ τως 
διαυ γείς, και η αυ στη ρή ο µορ φιά των µα θη µα τι κών, α νε βά ζει το πνεύ µα του σ’ έ ναν πα ρά δει σο λε πτών 
δια νο η τι κών α πο λαύ σε ων. 

Κα θώς οι πρώ τες η λια χτί δες γλι στρούν δει λά-δει λά α πό τον ο ρί ζο ντα ε πά νω στη θά λασ σα και συ να ντούν 
το σκυ φτό και σκε φτι κό πρό σω πό του γέ ρο ντα, αυ τός, ξε χνώ ντας για µια στιγ µή το θε ώ ρη µα που προ σπα θεί 
να α πο δεί ξει, και µε δά κρυα στα µά τια, κοι τά τον νε ο γέν νη το ή λιο που πα σχί ζει ν’ α να δυ θεί απ’ τα σκο τεινά 
νε ρά της Με σο γεί ου. Ο Αρ χι µή δης πα ρα κο λου θεί την τε λευ ταί α α να το λή της ε πί γειας ζω ής του.

Ο θάνατος του Αρχιµήδη. Αντίγραφο ρωµαϊκού ψηφιδωτού του 3ου αι. µ.Χ. (Φρανκφούρτη, Δηµοτικό 
Ινστιτούτο Τέχνης).Ινστιτούτο Τέχνης).Ινστιτούτο Τέχνης
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πρώ τος ο βα σι λιάς Ιέ ρων εν δια φέρ θη κε και έ πει σε 
τον Αρ χι µή δη να κα τευ θύ νει έ να µέ ρος της τέ χνης 
του α πό τα νο η τά στα υ λι κά πράγ µα τα και α φού κα-
τά κά ποιον τρό πο α να µεί ξει τη θε ω ρί α µε την α πτή 
πραγ µα τι κό τη τα να την κά νει πιο κα τα νο η τή στους 
πολ λούς…Ο Αρ χι µή δης ό µως εί χε τό σο υ ψη λό φρό-
νη µα και βά θος ψυ χής και κα τεί χε τέ τοιο πλού το 
θε ω ρη µά των, ώ στε για τα έρ γα, α πό τα ο ποί α α πέ-
κτη σε ό νο µα και δό ξα ό χι αν θρώ πι νης αλ λά κά ποιας 
θεί ας σω φρο σύ νης, δεν θέ λη σε ν’ α φή σει σύγ γραµ-
µα, ε πει δή ό µως θε ω ρού σε την α πα σχό λη ση µε τη 
µη χα νι κή -και γε νι κά κά θε τέ χνη που υ πη ρε τεί την 
α νά γκη τα πει νή και βά ναυ ση- πε ριό ρι ζε τον ζή λο του 
µό νο σ’ ε κεί να στα ο ποί α το ω ραί ο και το µο να δι κό 
συ νυ πάρ χουν χω ρίς να τα νο θεύ ει κα θό λου η α νά γκη 
και σε ό σα α πό τη µια εί ναι α σύ γκρι τα µε τα άλ λα 
και α πό την άλ λη πα ρέ χουν πε δί ο ά µιλ λας της ύ λης 
µε τη θε ω ρί α, για τί η πρώ τη προ σφέ ρει το µέ γε θος 
και την ο µορ φιά και η δεύ τε ρη την α κρί βεια και την 
υ περ φυ σι κή δύ να µη».     

     Η µά χη ε κτυ λί χθη κε το 215 π.Χ. και έ φε ρε α ντι-
µέ τω πους τον Μάρ κελ λο, τον µε γα λύ τε ρο ρω µαί ο 
στρα τη γό και τον Αρ χι µή δη, τον µε γα λύ τε ρο Έλ λη να ε γα λύ τε ρο Έλ λη να ε 
µα θη µα τι κό. Αυ τοί ή ταν τα πνεύ µα τα που κι νού σαν 
τα νή µα τα των αι µα τη ρών συ γκρού σε ων, µέ σα απ’ 
τον σιω πη λό να ό των σκέ ψε ών τους, µε τη δια φο ρά 
ό τι ο Αρ χι µή δης προ σπα θού σε να σώ σει τους συ µπο-
λί τες τουλί τες του, ε νώ ο Μάρ κελ λος το ό νο ε νώ ο Μάρ κελ λος το ό νο µά τουά του.      

Ε ξή ντα ρω µα ϊ κές πε ντή ρεις, γε µά τες µε κά θε εί---
δους ό πλα και βέ λη, εµ φα νί στη καν µπρο στά στην πόπρο στά στην πό--
λη σε διά τα ξη µά χης, ε πι τι θέ µε νες προς τη συ νοι κί α ε νες προς τη συ νοι κί α ε νες προς τη συ νοι κί α 

Όταν τα σύν νε φα του πο λέ µου άρ χι 
σαν να µα ζεύ ο νται α πει λη τι κά πά νω 
απ’ τις Συ ρα κού σες, λό γω του α ντα γω νι-

σµού µε τα ξύ Ρώ µης και Καρ χη δό νας, ο βα σι λιάς 
Ιέ ρων πα ρα κά λε σε τον Αρ χι µή δη να ε φαρ µό σει τις 
µη χα νι κές α να κα λύ ψεις του για την ο χύ ρω ση και 
την ά µυ να της πό λης. Α φή νο ντας για µια α κό µη 
φο ρά τις έ ρευ νές του, για να ι κα νο ποι ή σει τον φί λο 
του, ο Αρ χι µή δης δέ χτη κε και α νέ λα βε τη διεύ θυν ση 
της ά µυ νας της πό λης ε να ντί ον των Ρω µαί ων. Ή ταν 
έ νας ά θλος το να ο χυ ρω θούν α πο τε λε σµα τι κά τα 
22 χι λιό µε τρα τεί χους που πε ριέ βα λαν την πό λη, 
ώ στε να µπο ρέ σουν να α ντι µε τω πί σουν την ε πι κεί-
µε νη ε πί θε ση του πα νί σχυ ρου ρω µα ϊ κού στρα τού, 
που σά ρω νε θριαµ βευ τι κά ό σες σι κε λι κές κτή σεις 
τολ µού σαν να α ντι στα θούν στο πέ ρα σµά του. 
Αλ λά ο πραγ µα τι κός ά θλος, ή ταν η βού λη ση ε νός 
αν θρώ που, που µπό ρε σε, σαν θε ϊ κός α γω γός, να 
διο χε τεύ σει τη φω τιά της διά νοιας πά νω στα τρι κυ µι-
σµέ να νε ρά της ύ λης, κά νο ντας για µια στιγ µή, τα 
παι χνί δια της µοί ρας να πα γώ σουν και τους ή χους 
των τυ µπά νων να σω πά σουν. 

     Χα ρα κτη ρι στι κά εί ναι τα λό για του Πλού ταρ χου 
για τα α µυ ντι κά µη χα νή µα τα που κα τα σκεύ α σε την 
πε ρί ο δο ε κεί νη ο Αρ χι µή δης:

«««Ο ί διος δεν τα θε ω ρού σε κά τι ά ξιο προ σο χήςΟ ί διος δεν τα θε ω ρού σε κά τι ά ξιο προ σο χήςΟ ί διος δεν τα θε ω ρού σε κά τι ά ξιο προ σο χής, 
για τί τα πε ρισ σό τε ρα τα εί χε δη για τί τα πε ρισ σό τε ρα τα εί χε δη µιουρ γή σει ως πά ρεριουρ γή σει ως πά ρερ--
γογο, παί ζο ντας µε τα γε ω µε τρι κά προ βλή µα τα, ε νώ ε νώ 

Αναγεννησιακή  γκραβούρα που απεικονίζει τον Αρχιµήδη 
να µελετά πολεµικές µηχανές για την άµυνα των 
Συρακουσών.

Ο κρατήρας της Ο κρατήρας της 
σελήνης που φέρει σελήνης που φέρει 
τ ο  ό ν οτ ο  ό ν ο µα  τ ο υ 
ΑρχιΑρχιµήδη.
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βγά ζο ντας πο λε µι κές κραυ γές για να εν θαρ ρύ νουν 
τους ε αυ τούς τους. Εί ναι χι λιά δες. Οι Συ ρα κού σιοι 
πα ρα κο λου θούν σιω πη λοί. Ο Αρ χι µή δης θέ τει σε κί-
νη ση τις µη χα νές του. Έ να σφύ ριγ µα κα λύ πτει την 
ο χλο βο ή. Πί σω α πό τα τεί χη, τε ρά στιοι βρά χοι ε κτι-
νάσ σο νται στον α έ ρα. Έρ χο νται να προ σγειω θούν 
πά νω στους πε ζι κά ριους, κα τα πλα κώ νο ντάς τους. Οι 
Συ ρα κού σιοι ζη τω κραυ γά ζουν κα θώς οι ε να πο µεί να-
ντες στρα τιώ τες τρέ πο νται πα νι κό βλη τοι σε φυ γή.      

Ταυ τό χρο να, α πό την άλ λη πλευ ρά του τεί χους, 
πρό βα λαν ξαφ νι κά ε να ντί ον των πλοί ων αιω ρού µε να 
δο κά ρια, που άλ λα σκά φη σπρώ χνο ντάς τα µε το βά-
ρος τους α πό ψη λά τα κα τα βύ θι ζαν, και άλ λα, α δρά-
χνο ντάς τα α πό την πλώ ρη µε σι δε ρέ νια χέ ρια, τα 
σή κω ναν όρ θια πά νω α πό τη θά λασ σα και τα βύ θι ζαν 
µε την πρύ µνη προς τα κά τω, ή στρι φο γυ ρί ζο ντάς τα 
µε σχοι νιά και κά νο ντάς τα να δια γρά ψουν κύ κλους, 
τα χτυ πού σαν στους α πό το µους βρά χους κά τω α πό 
το τεί χος και τους σκο πέ λους, α φα νί ζο ντας µ’ αυ τή 
τη συ ντρι βή και πολ λούς α πό τα πλη ρώ µα τα.

Η µη χα νή που µε τέ φε ρε ο Μάρ κελ λος πά νω 
στα ε νω µέ να πλοί α λε γό ταν σαµ βύ κη, για τί εί χε 
κά ποια ο µοιό τη τα µε το ο µώ νυ µο µου σι κό όρ γα νο. 
Εί ναι έ να εί δος πύρ γου, που α πο τε λεί ται α πό µε τα-
κι νού µε νες σκά λες προ στα τευ µέ νες α πό ξύ λι νους 
τα µπλά δες. Το πο θε τώ ντας τη µί α σκά λα πά νω στην 
άλ λη µπο ρού σε κα νείς να ξε πε ρά σει το ύ ψος των 
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της Α χρα δι νήςτης Α χρα δι νής, ό που το τεί χος βρί σκε ται στην ά κρη ό που το τεί χος βρί σκε ται στην ά κρη ό που το τεί χος βρί σκε ται στην ά κρη 
της θά λασ σας φτά νο ντας της θά λασ σας φτά νο ντας µέ χρι την προ κυ έ χρι την προ κυ έ χρι την προ κυ µαί α. Οι 
Ρω Ρω µαί οι το ξό τες πή ραν θέ ση και έ στει λαν ε κα το ντάαί οι το ξό τες πή ραν θέ ση και έ στει λαν ε κα το ντάαί οι το ξό τες πή ραν θέ ση και έ στει λαν ε κα το ντά-
δες βέ λη στο πά νω µέ ρος του τεί χους. Α κο λού θη σαν 
οι σφεν δο νι στές, ρί χνο ντας στην πό λη βρο χή α πό 
πέ τρες. Ο δε Μάρ κελ λος, α φού έ νω σε ο χτώ πλοί α, 
δέ νο ντάς τα α νά δύ ο µε χο ντρά σχοι νιά, έ στη σε πά-
νω τους µια πε λώ ρια µη χα νή και κα τέ πλε ε ε να ντί ον 
του τεί χους, έ χο ντας ε µπι στο σύ νη στο πλή θος των 
δυ νά µε ών του, στη λα µπρό τη τα της προ ε τοι µα σί-
ας του και στη δό ξα που τον πε ριέ βαλ λε. Την ί δια 
στιγ µή, ρω µαί οι πε ζι κά ριοι ο δη γού µε νοι α πό τον 
α ντι στρά τη γο Άπ πιο Κλαύ διο όρ µη σαν α πό το βου-
νό, προ σπα θώ ντας µε πο λιορ κη τι κές χε λώ νες να 
δη µιουρ γή σουν έ να ά νοιγ µα για να ει σβά λουν στην 
πό λη α πό την πε ριο χή των Ε ξα πύ λων.      

Οι Συ ρα κού σιοι βλέ πο ντάς τα ό λα αυ τά αι σθάν-
θη καν έκ πλη ξη και δεν µι λού σαν, α πό δέ ος, για τί 
αµ φέ βαλ λαν αν θα µπο ρού σαν ν’ α ντέ ξουν σε τό ση 
ορ µή και δύ να µη. Οι Ρω µαί οι ήλ πι ζαν ό τι µέ σα σε 
πέ ντε η µέ ρες, κα θώς ερ γά ζο νταν πολ λοί, θα ξε πε-
ρά σουν στις προ ε τοι µα σί ες τους α ντι πά λους τους, 
χω ρίς να υ πο λο γί σουν την ι κα νό τη τα του Αρ χι µή δη 
και χω ρίς να προ βλέ ψουν ό τι σε µε ρι κές πε ρι στά σεις 
µια ψυ χή εί ναι πιο α πο τε λε σµα τι κή α πό τη δύ να µη 
ό λων των χε ριών.

Οι Ρω µαί οι στρα τιώ τες τρέ χουν χω ρίς κά λυ ψη, 

“Μη µου τους κύκλους τάραττε”, σε µια κλασικιστική ανιστορική απεικόνιση
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ο χυ ρω µά των.      
Αν η σαµ βύ κη έ φτα νε µέ χρι το τεί χος, θα ή ταν 

το τέ λος των Συ ρα κου σών. Στρα τιώ τες, έ τοι µοι 
για µά χη, πε ρί µε ναν κά τω α πό τις σκά λες. Δε κά δες 
αν δρών τρα βού σαν τα σχοι νιά, για να τις στή σουν 
όρ θιες ε νώ άλ λοι το πο θε τού σαν σφή νες και µα δέ ρια 
για να τις στα θε ρο ποι ή σουν. Η ε πί θε ση θα ξε σπού σε 
α πό στιγ µή σε στιγ µή. Ή δη οι στρα τιώ τες α νέ βαι ναν 
τις σκά λες.      

     Ε κεί νη τη στιγ µή, έ νας τε ρά στιος βρά χος πέ-
ρα σε πά νω α πό τα τεί χη κά νο ντας έ ναν εκ κω φα ντι κό 
θό ρυ βο. Πριν α κό µα βρει το στό χο του, έ σκι σε τον 
α έ ρα έ νας δεύ τε ρος, το ί διο µε γά λος, και α κο λού θη-
σε έ νας τρί τος. Η σαµ βύ κη χτυ πή θη κε τρεις φο ρές. 
Στε κό ταν ε κεί, κρε µα σµέ νη στον α έ ρα. Σιω πή. Ό λα 
τα µά τια ή ταν στραµ µέ να πά νω της. Τα λα ντεύ θη κε 
α νε παί σθη τα.      

Οι στρα τιώ τες που εί χαν σκαρ φα λώ σει στις σκά-
λες έ βγα λαν κραυ γές τρό µου. Οι άν δρες που εί χαν 
µεί νει στο κά τω µέ ρος της σκά λας, βλέ πο ντας την 
να κι νεί ται πά νω α πό τα κε φά λια τους, έ νω σαν τα 
ουρ λια χτά τους µε αυ τά των συ ντρό φων τους που 
έ πε φταν στη γέ φυ ρα και συ ντρί βο νταν µπρο στά στα 
πό δια τους. Άλ λοι εκ σφεν δο νί στη καν στη θά λασ σα 
και πνί γη καν. Η σαµ βύ κη κα τέρ ρευ σε πά νω στα 
κα ρά βια που την υ πο στή ρι ζαν, βυ θί ζο ντας αρ κε τά 
α πό αυ τά.     

Θύ µα των µη χα νών του Αρ χι µή δη, το κύ ριο ό πλο 
των Ρω µαί ων, αυ τό που ε πρό κει το να τσα κί σει τις 
Συ ρα κού σες, χά θη κε µέ σα στα νε ρά, ση κώ νο ντας 
τε ρά στια κύ µα τα και α να τρέ πο ντας τα πλοί α που 
την συ νό δευαν, µπρο στά στα τεί χη της Α χρα δι νής. 
Στις υ πό λοι πες γα λέ ρες, οι Ρω µαί οι πα ρα κο λου θού-
σαν πα γω µέ νοι την κα τα στρο φή της σαµ βύ κης. Το 
η θι κό τους εί χε γί νει σµπα ρά λια.

Ό µως ο Μάρ κελ λος ή ταν ο µε γα λύ τε ρος Ρω µαί ος 
στρα τη γός. Τη νύ χτα, α θό ρυ βα, έ φε ρε τα πλοί α του 
κά τω α πό τα τεί χη. Για τί οι µη χα νές που χρη σι µο-
ποιού σε ο Αρ χι µή δης, λό γω της µε γά λης δύ να µής 
τους, θα πε τού σαν τα βέ λη πά νω α πό τα κε φά λια 
τους, α πό κο ντά ό µως δεν θα εί χαν α πο τε λε σµα τι κό-
τη τα, για τί η α πό στα ση της βο λής ή ταν µι κρή.     

Ο Αρ χι µή δης ό µως, ό πως φά νη κε, εί χε α πό 
και ρό προ ε τοι µά σει και για τέ τοιες πε ρι στά σεις τα 
µη χα νή µα τά του. Οι συ στοι χί ες α πό βαλ λί στρες και 
κα τα πέλ τες ή ταν το πο θε τη µέ νες σαν τους σω λή νες 
του εκ κλη σια στι κού ορ γά νου, η κα θε µιά µε δια φο-
ρε τι κή εµ βέ λεια. Έ τσι τα βλή µα τά τους πε τύ χαι ναν 
τα ρω µα ϊ κά πλοί α, σε ο ποια δή πο τε α πό στα ση α πό 
τα τεί χη και αν βρί σκο νταν. Ε πί σης, στα α νοίγ µα τα 
του τεί χους που δεν ή ταν µε γά λα αλ λά πολ λά και 
πυ κνά εί χε το πο θε τή σει σκορ πιούς, που χτυ πού σαν 
σε µι κρό διά στη µα και οι ε χθροί δεν µπο ρού σαν να 
τους δουν.     

Ό ταν λοι πόν πλη σί α σαν οι Ρω µαί οι πι στεύ ο ντας 
ό τι δεν τους εί χαν α ντι λη φθεί, δέ χτη καν πά λι πολ-

λά βέ λη και πλήγ µα τα: πέ τρες πέ τρες 
έ πε φταν α πό την κο ρυ φή έ πε φταν α πό την κο ρυ φή 
πά νω τους σχε δόν κά θε τα πά νω τους σχε δόν κά θε τα 
και το τεί χος απ’ ό λα τα ό λα τα 
µέ ρη του ε κτό ξευε βέ λη. . 
Έ τσι α να γκά στη καν να 
ο πι σθο χω ρή σουν. Ό µως ως 
κι ό ταν βρέ θη καν σε µα κρι νή α κρι νή 
α πό στα ση, τα βέ λη τους έ φτα ναν τα βέ λη τους έ φτα ναν 
κι έ πε φταν πά νω τους, ό σο κι αν α ποό σο κι αν α πο-
µα κρύ νο νταν.      

Ο Αρ χι µή δης τα πε ρισ σό τε ρα ή δης τα πε ρισ σό τε ρα µη χα-
νή µα τά του τα εί χε το πο θε τή σει κά τω α τά του τα εί χε το πο θε τή σει κά τω 
α πό το τεί χος και οι Ρω µαί οι φαί νο νταν αί οι φαί νο νταν 
σαν να µά χο νταν µε τους θε ούςε τους θε ούς, κα θώς 
πολ λά δει νά έ πε φταν πά νω τουςπολ λά δει νά έ πε φταν πά νω τους, χω ρίς 
ε κεί νοι να γνω ρί ζουν α πό πούε κεί νοι να γνω ρί ζουν α πό πού.  

Στη συ νέ χεια, ο Αρ χι µή δης ε νερ γο ποίή δης ε νερ γο ποί-
η σε άλ λη µια ε φεύ ρε σή του. Τε ρά στια δο-
κά ρια κα τρα κύ λη σαν α πό το πά νω κά ρια κα τρα κύ λη σαν α πό το πά νω µέ ρος 
των τει χών, δια λύ ο ντας κυ ριο λε κτι κά τα δια λύ ο ντας κυ ριο λε κτι κά τα 
πλοί α του Μάρ κελ λου. Και α κό Και α κό µµα χει ρό τεα χει ρό τε-
ρα, µε τά το χτύ πη µα, τα δο κά ρια ε πέ στρε φαν ε κεί 
απ’ ό που εί χαν ξε κι νή σει. Συ γκρα τη µέ να µε σχοι νιά, 
µπο ρού σαν να ξα να ση κω θούν µέ χρι την κο ρυ φή 
του τεί χους και να ξα να πέ σουν πά νω στα πλοί α που 
θε ω ρού σαν ό τι ή ταν α σφα λή.

Οι σκλη ρο τρά χη λοι στρα τιώ τες και ναύ τες, που 
εί χαν α κο λου θή σει το Μάρ κελ λο σε ό λες του τις 
εκ στρα τεί ες, άρ χι σαν να τα χά νουν. Πο τέ δεν εί χαν 
συ να ντή σει τέ τοια α ντί στα ση. Ο µε γα λύ τε ρος Ρω-
µαί ος στρα τη γός εί χε ητ τη θεί µπρο στά στα τεί χη 
των Συ ρα κου σών. Ο Μάρ κελ λος δεν µπο ρού σε να 
κα τα λά βει τι εί δους δύ να µη προ κα λού σε αυ τούς 
τους ά θλους. 

Αν γνώ ρι ζε τις µε λέ τες στις ο ποί ες εί χε α φο σιω-
θεί ο Αρ χι µή δης τα τε λευ ταί α χρό νια, ό λα θα εί χαν 
γί νει πιο ξε κά θα ρα. Το µή κος του µο χλού, τη µά ζα 
που α παι τεί ται, ό,τι έ χει σχέ ση µε την τέ χνη των 
ζυ γών, ο Αρ χι µή δης το κα τέ χει πλή ρως. Εί ναι ο 
µά γος των µο χλών και των ζυ γών. Με τη βο ή θεια 
της γε ω µε τρί ας έ χει κα τα γρά ψει τους νό µους της 
µη χα νι κής. Οι Συ ρα κού σιοι πα ρα κο λου θού σαν τα 
κα τορ θώ µα τα του χω ρίς κα µιά έκ πλη ξη. Για τί στην 
πραγ µα τι κό τη τα ό λοι οι υ πό λοι ποι Συ ρα κού σιοι ή ταν 
το σώ µα της πα ρα σκευ ής του Αρ χι µή δη και µί α η 
ψυ χή που κι νού σε και έ στρε φε τα πά ντα, και ε νώ 
ό λα τα ό πλα έ µε ναν α δρα νή, µό νο τα δι κά του χρη-
σι µο ποιού σε τό τε η πό λη και για την ά µυ να και για 
την α σφά λειά της.

Στο τέ λος ο Μάρ κελ λος, κα θώς εί δε ό τι οι Ρω-
µαί οι ή ταν τό σο τρο µο κρα τη µέ νοι ώ στε, αν κά ποιο 
σχοι νί ή κά ποιο ξύ λο φαι νό ταν να προ βάλ λει πά νω 
α πό το τεί χος, µο νά χα αυ τό βλέ πο ντας φώ να ζαν πως 
ο Αρ χι µή δης βά ζει σε κί νη ση κά ποια µη χα νή ε να ντί-
ον τους κι έ φευ γαν πα νι κό βλη τοι, πα ραι τή θη κε α πό 

ÉÓÔÏÑÉÁÉÓÔÏÑÉÁ
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κά θε µά χη και ε πί θε ση, α να θέ το ντας την ε ξέ λι ξη της 
πο λιορ κί ας στον χρό νο. Αυ τό που δεν κέρ δι σε µε τα 
ό πλα, ήλ πι ζε να το κερ δί σει µε την πεί να. Δύ ο χρό νια 
αρ γό τε ρα, οι Συ ρα κού σες α ντι στέ κο νταν α κό µα.     

Ό µως το µή κος του τεί χους του Διο νυ σί ου, που 
υ πήρ ξε η σω τη ρί α τους, έ µελ λε να γί νει και η κα τα-
στρο φή τους. Ή ταν α δύ να το να ε πο πτεύ σει κα νείς 
έ να τό σο µα κρύ τεί χος για έ να τό σο µε γά λο χρο νι κό 
διά στη µα. Κά ποιο βρά δυ που η πό λη εί χε τη γιορ τή 
της Άρ τε µης, και οι Συ ρα κού σιοι το εί χαν ρί ξει στο 
πιο τό και στη δια σκέ δα ση, µια ο µά δα πει να σµέ νοι 
προ δό τες ά νοι ξαν µια κα κο φυ λαγ µέ νη πύ λη, στις 
Ε πι πο λές. Οι Ρω µαί οι όρ µη σαν στην πό λη. Οι Συ ρα-
κού σες εί χαν πέ σει.

Το χά ρα µα, ο Μάρ κελ λος κα τέ βη κε προς τα 
Ε ξά πυ λα, ε νώ οι α ξιω µα τι κοί του τον µα κά ρι ζαν. 
Και λέ γε ται ό τι µό λις εί δε α πό πά νω και πα ρα τή ρη σε 
κα λά την έ κτα ση και την ο µορ φιά της πό λης, έ µει νε 
για πο λύ ώ ρα δα κρυ σµέ νος, α πό συ µπό νια γι’ αυ τό 
που ε πρό κει το να της συµ βεί, κα θώς διαι σθάν θη κε 
πώς θα κα τα ντού σε µε τά α πό λί γο µε τη λε η λα σί α 
του στρα τού. Για τί κα νέ νας α πό τους αρ χη γούς δεν 
τολ µού σε ν’ α ντι τα χθεί στους στρα τιώ τες, που ζη-
τού σαν να ω φε λη θούν α πό τη διαρ πα γή, ε νώ πολ λοί, 
µά λι στα, πα ρα κι νού σαν να την κά ψουν και να την 
ι σο πε δώ σουν. Τέ τοια πρό τα ση ο Μάρ κελ λος ού τε να 
την α κού σει δεν ή θε λε, α να γκά στη κε ό µως πα ρά τη 
θέ λη σή του να τους α φή σει να ω φε λη θούν α πό τη 
λε η λα σί α και τους δού λους. Τους ε λεύ θε ρους ό µως 
α πα γό ρευ σε να τους αγ γί ξουν.    

Ε κεί νη την ώ ρα, ο Αρ χι µή δης βρι σκό ταν στην 
α κρο για λιά. Με λε τού σε κά τι µό νος του πά νω σ’ έ να 
διά γραµ µα και η σκέ ψη και το βλέµ µα του ή ταν τό σο 
α πορ ρο φη µέ να στη θε ω ρη τι κή του ερ γα σί α, ώ στε 
δεν α ντι λή φθη κε ού τε την ε πι δρο µή των Ρω µαί ων, 
ού τε την ά λω ση της πό λης. Ω στό σο, δεν χρεια ζό ταν 
να τα α ντι λη φθεί, για τί τα εί χε προ βλέ ψει ε δώ και 
πο λύ και ρό. Ό ταν ξε κι νού σε το βρά δυ, λί γο πριν την 
ε πι δρο µή των Ρω µαί ων, τον πε ρί πα τό του προς τη 
θά λασ σα, γνώ ρι ζε ό τι δεν θα γυρ νού σε στην πό λη 
ζω ντα νός. Ο Αρ χι µή δης ό µως εί χε ε πι τε λέ σει το 
χρέ ος του α πέ να ντι στην αν θρω πό τη τα. Κι ό ταν 
ξαφ νι κά στά θη κε έ νας στρα τιώ της µπρο στά του και 

τον διέ τα ξε να τον α κο λου θή σει και να πά νε στον 
Μάρ κελ λο, αυ τός ού τε ση κώ θη κε, ού τε τον κοί τα ξε. 
Ή ξε ρε πως οι Ρω µαί οι θα εκ µε ταλ λεύ ο νταν τις γνώ-
σεις του για πο λε µι κούς σκο πούς. Ή ξε ρε ε πί σης ό τι 
θα του πρό σφε ραν µε γά λες τι µές και α ξιώ µα τα για 
να συ νερ γα στεί µα ζί τους. Αυ τός ό µως εί χε πε ρά σει 
τα τε λευ ταί α χρό νια της ζω ής του υ πε ρα σπί ζο ντας 
την πό λη του. Και  τώ ρα η πό λη του εί χε πέ σει. Δεν 
υ πήρ χε πια πα τρί δα γι’ αυ τόν ε πά νω στη Γη.

Γι’ αυ τό, ό ταν ο στρα τιώ της σή κω σε το ξί φος 
του α πει λώ ντας ό τι θα τον σκο τώ σει, ο Αρ χι µή δης 
χα µο γέ λα σε στον θά να το λέ γο ντας πως οι κύ κλοι 
που εί χε χα ρά ξει στην άµ µο εί χαν γι’ αυ τόν µε γα λύ-
τε ρη α ξί α απ’ τη ζω ή του.

Το ξί φος του λε γε ω νά ριου, αγ γε λια φό ρος της 
ορ γής, δε συ νά ντη σε στην κά θο δό του πα ρά έ να 
ά δειο δο χεί ο, για τί η ψυ χή του Αρ χι µή δη, εί χε δια βεί 
συ νει δη τά το κα τώ φλι του θα νά του, α να δυό µε νη 
στην αιω νιό τη τα.

Βι βλιο γρα φί αΒι βλιο γρα φί α
- Αρ χι µή δης: Μαρ τυ ρί ες, εκ δό σεις Κά κτος
- Ντε νί Γκε τζ: Το θε ώ ρη µα του πα πα γά λου, εκ-εκ-εκ

δό σεις Πό λις
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επιπλεόντων σωµάτων του 10ου αι.
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Προσωπογραφία του Μπετόβεν σε ώριµη ηλικία
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Μου σι κή ι διο φυ ί α, ευ ρη µα τι κός, ρο µα 
ντι κός, ι διό τρο πος, δυ στυ χι σµέ νος, 
βα θιά ε σω τε ρι κή φύ ση, Άν θρω πος. Πολ λοί 

χα ρα κτη ρι σµοί έ χουν α πο δο θεί µε το διά βα του χρό-
νου στο µε γά λο συν θέ τη και Δά σκα λο. Χα ρα κτη ρι-
στι κά, στο έρ γο «Γκαί τε – Μπε τό βεν» του Ρο µαίν 
Ρολ λάν, δια βά ζου µε: «Δεν εί ναι πολ λοί, ού τε α νά µε-
σα στις µε γα λο φυ ΐ ες, ε κεί νοι που διαρ κώς κοι νω νούν 
µε το πνεύ µα της Γης. Ο Γκαί τε και ο Μπε τό βεν ή ταν 
δυο α πό τους οι κεί ους µε τις µη τέ ρες». Και στο έρ-
γο του «Μπε τό βεν» ο Ε µίλ Λού ντβιχ α να φέ ρει: «Ο 
Μπε τό βεν στά θη κε ο πιο α γνός και ο πιο µο ντέρ νος 
απ’ ό λους τους καλ λι τέ χνες. Η µου σι κή του εί ναι η 
γλώσ σα που οι λα οί κα τα λα βαί νουν, το έρ γο του 
τεί νει προς την ε λευ θε ρί α και την ευ τυ χί α ό λων των 
αν θρώ πων… Με την πε ρί πα θη καρ διά του, που έ παλ-που έ παλ-που έ παλ
λε κά θε στιγ µή της ζω ής του, µε τον έ ντο νο ε γω ι σµό 
που του ε πέ τρε πε να υ περ πη δά ει τα χει ρό τε ρα ε µπό-
δια µέ χρι να φτά σει στη νί κη, κα τόρ θω σε να φτά σει 
τε λι κά µέ σα α πό την τέ χνη στην α πο λύ τρω ση». Ο 
ί διος ο Μπε τό βεν, α να φε ρό µε νος στην τέ χνη του, 
α να φέ ρει ό τι ο µου σι κός φτά νει σε ε πί πε δα υ ψη λό-
τε ρα α πό τον ποι η τή. Ο ί διος εί χε α φιε ρώ σει τον 
ε αυ τό του στο «να κά νει απ’ ό λο του το εί ναι έ να 
να ό της τέ χνης… να θυ σιά σει στον ύ ψι στο Σκο πό 
ό λα αυ τά που κα λού µε ζω ή».

Ο Λ.Β. Μπε τό βεν γεν νή θη κε στις 17 Δε κέµ βρη 
1770, σ’ έ να φτω χι κό σπί τι στην ο δό Μπόν γκασ σε 
στη Βόν νη. Δεν έ ζη σε ευ τυ χι σµέ να παι δι κά χρό νια. 
Η µη τέ ρα του Κα τε ρί να Κέρ βε ριχ ή ταν µια γυ ναί κα 
τα πει νής κα τα γω γής που δού λευε ως υ πη ρέ τρια αλ-
λά µε ι διαί τε ρη λε πτό τη τα, ευ γέ νεια και ευαι σθη σί α, 
σε α ντί θε ση µε τον πα τέ ρα του Γιό χαν Μπε τό βεν, 
άν θρω πο βά ναυ σο και µέ θυ σο. Α πό τα ο κτώ α δέλ φια 
του τα πέ ντε πέ θα ναν σε νε α ρή η λι κί α. Έ τσι ήρ θε 
α πό µι κρός σε ε πα φή µε τον αν θρώ πι νο πό νο και 
έ µα θε να υ πο µέ νει τη δυ στυ χί α και να συµ µε ρί ζε ται 
τις θλί ψεις των άλ λων. Ση µα ντι κό πρό σω πο στη ζω ή 
του ο παπ πούς του Λού ντβιχ, µου σι κός της Αυ λής,, 
που τι µή θη κε µε τον τί τλο του Κα πελ λµά ϊ στερ, άν-
θρω πος µε µε γά λη µου σι κή ι κα νό τη τα και ε ξαι ρε τι κό 
ή θος τον ο ποί ο θαύ µα ζε ι διαί τε ρα.

Ο πρώ τος του δά σκα λος ή ταν ο πα τέ ρας του, 
που ή ταν και ο ί διος τε νό ρος στην Αυ λή. Χω ρίς 
να έ χει ι διαί τε ρη µου σι κή α ντί λη ψη, διέ κρι νε το 
τα λέ ντο του γιου του, το ο ποί ο προ σπά θη σε να 
εκ µε ταλ λευ θεί. Κα τα πιέ ζει το µι κρό Μπε τό βεν – σε 
η λι κί α τεσ σά ρων ε τών τον υ πο χρε ώ νει να µε λε τά 
µέ χρι το πρω ί στο πιά νο – και λό γω της πα ρά λο γης 
αυ στη ρό τη τάς του, ο Μπε τό βεν συ χνά σκε φτό ταν 
να ε γκα τα λεί ψει τις µου σι κές σπου δές. Δί νει την 

πρώ τη του συ ναυ λί α σε η λι κί α ο κτώ ε τών (ο πα τέ ρας 
του δή λω σε έ ξι). Ο πρώ τος πραγ µα τι κά α ξιό λο γος 
δά σκα λός του, σε η λι κί α δέ κα ε τών, ή ταν ο Κρί στιαν 
Νε έ φε, ορ γα νί στας της Αυ λής που τον κα θο δή γη σε 
χω ρίς να τον πνί γει µε κα νό νες και του ε νέ πνευ σε 
ε µπι στο σύ νη. Ε ντε κά µι ση χρό νων κά νει το ντε µπού-
το του, δώ δε κα την πρώ τη δη µο σί ευ ση και στα δε κα-
τρί α α ντι κα θι στά τον Νε έ φε στην αυ λή. Στα 1787 
συ να ντά τον Μό τσαρ τ στη Βιέν νη και νι κώ ντας τη 
δυ σπι στί α του τον κά νει να α να φω νή σει: «αυ τός ο 
νέ ος θα κα τα πλή ξει τον κό σµο» και τον δέ χε ται ως 
µα θη τή του. Λί γο αρ γό τε ρα µε τη βο ή θεια του πρί-
γκι πα Φρα γκί σκου και του ευ γε νή Βαλ ντστά ιν, που 
του γνώ ρι σε τον Σαίξ πηρ, τον Κα ντ, τον Λέσ σιν γκ και 
τον Γκαί τε, γρά φε ται στο Πα νε πι στή µιο και σπου δά-
ζει γερ µα νι κή φι λο λο γί α. Το 1793 γί νε ται µα θη τής 
του Χά υδ ν και αρ χί ζει πα ράλ λη λα µα θή µα τα µε τον 
Γιό χαν Σεν κ, τον Άλ µπρε χτσµπέρ κερ και τον ή δη 
διά ση µο Α ντό νιο Σα λιέ ρι.

Α γα πού σε ι διαί τε ρα τους κλα σι κούς. Λέ γε ται ό τι 
εί χε πά ντα κά τω α πό το µα ξι λά ρι του έρ γα του Ο µή-
ρου, του Πλά τω να, του Πλου τάρ χου, του Όσ σιαν, και 
του Γκαί τε ε νώ µε λε τού σε συ χνά Α ρι στο τέ λη, Τά κι το, 
Κι κέ ρω να, Σα σι νύ, Πε στα λό τσι και Κα ντ. Έ τρε φε βα-
θιά ε κτί µη ση για τα έρ γα της ιν δι κής φι λο σο φί ας. Α πο-
σπά σµα τα ό πως: «Τυ λιγ µέ νος στον ί σκιο της αιώ νιας 
Μό νω σης, στην α δια πέ ρα στη Νύ χτα του παρ θέ νου 
δά σους, του α διά βα του, του α πρό σι του … µε το Πνεύ-
µα βου λιαγ µέ νο στον ε αυ τό σου… Μπράχ µα» ή α πό 
την Μπα γκα βάτ Γκί τα: «Ευ τυ χι σµέ νος ε κεί νος που 
α πώ θη σε ό λα του  τα πά θη  και µε ό λη τη δύ να µη 
της δρά σης του τε λειού ται» ή «Κί νη τρο της δρά σης 

Προσωπογραφία του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν σε 
νεαρή ηλικία
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σου να εί ναι η ί δια η δρά ση και ό χι η ε πι τυ χί α της» 
βρί σκου µε συ χνά στα ση µειω µα τά ριά του ει δι κά α πό 
το 1815, 1816. Εί ναι ε κλε κτι κι στής, µε λε τά χω ρίς 
προ κα τα λή ψεις. Ο ί διος α να φέ ρει: «Χω ρίς να ι σχυ ρί ζο-
µαι ό τι εί µαι σο φός, προ σπά θη σα α πό τα παι δι κά µου 
χρό νια να κα τα λά βω τα λό για των σο φών και των 
µε γά λων πνευ µά των ό λων των ε πο χών. Σε µια σε-
λί δα παρ τι τού ρας του γρά φει µε µε γά λα γράµ µα τα: 
«Ο η θι κός νό µος µέ σα µας και ο έ να στρος ου ρα νός 
πά νω θέ µας. Κα ντ». Α πό το Σίλ λερ α ντι γρά φει, κορ-
νι ζά ρει και το πο θε τεί στο γρα φεί ο του, δί πλα στην 
προ το µή του Βρού του, την αι γυ πτια κής προ έ λευ σης 
φρά ση: «Εί µαι αυ τό που Εί ναι. Εί µαι το Παν, ό,τι Εί-
ναι, υ πήρ ξε και θα Εί ναι. Κα µιά αν θρώ πι νη ύ παρ ξη 
δε σή κω σε πο τέ τον πέ πλο µου».

Η σχέ ση του µε τη φύ ση που κα τα δει κνύ ε ται 
στα έρ γα του τον ο δη γεί σε µια ε σω τε ρι κή α ντί λη-
ψη της Θε ό τη τας, πρω το πο ρια κή για την ε πο χή του 
και σε µια ελ πι δο φό ρα α ντί λη ψη για τη ζω ή και τον 
κό σµο. Σ’ έ να α πό τα ση µειώ µα τά του α να φέ ρει: « 
Έ χω την ε ντύ πω ση πως κά θε δέ ντρο µου λέ ει: Α γιό-
τη τα, Α γιό τη τα… Ποιος µπο ρεί να τα εκ φρά σει ό λα 
αυ τά; Κι αν ό λα χα θούν, α πο µέ νει η γη, α κό µα και 
το χει µώ να». Στο βι βλί ο του Στούρ µ «Η φι λο σο φί α 
της Φύ σε ως» υ πο γραµ µί ζει πολ λές φο ρές τα ε ξής: 
«Θά θε λα πο λύ να µοιά ζω σε ό λα µε έ να δέ ντρο. 
Θά θε λα να γί νω α νώ τε ρος σε Α ρε τή, α νά λο γα µε 
τις ι κα νό τη τες και τη θέ ση που ο Θε ός µου έ δω σε, 
καρ πο φο ρώ ντας, βυ θί ζο ντας τις ρί ζες µου µε τη στα-
θε ρό τη τα της ψυ χής, για να δώ σω στην πρα κτι κή ζω ή 
µου κα τεύ θυν ση και δύ να µη. Βιά ζο µαι να µοιά σω σε 
αυ τά τα δέ ντρα δέ νο ντας τις ρί ζες µου ό λο και δυ να-
τό τε ρα µε τη γη». Και µε τά τη γη έρ χε ται η σει ρά 
του ου ρα νού, των ά στρων που η προ σέγ γι σή τους 
µε το Θε ό η ρε µεί την καρ διά του: «Α να µπο ρού σα 
να πή γαι να α πό ά στρο σε ά στρο, ό πως πά νω α πό 
λου λού δι σε λου λού δι».

Εί ναι πι θα νό ο Μπε τό βεν να υ πήρ ξε Τέ κτο νας, 
δεν εί ναι ό µως βέ βαιο ό πως για τον Χά υδν, το Μό-
τσαρ τ και τον Γκαί τε. 

Σε γρα πτά του α να φέ ρει για τη Θε ό τη τα: «Α γα-
πά ω το Θεί ο χω ρίς να εί µαι χρι στια νός. Η Λει τουρ γί α 
εί ναι για µέ να έ να κεί µε νο ό χι πε ρισ σό τε ρο πει στι κό 
α πό τα γρα πτά του Μίλ τω να και του Γκαί τε». Σε 
προ χω ρη µέ νη η λι κί α γρά φει: «Ο Σω κρά της και ο 
Ι η σούς στά θη καν τα πρό τυ πά µου». Α να φέ ρουν ό τι 
πί στευε σε έ να προ σω πι κό Θε ό και ό τι α πευ θυ νό ταν 
κα τευ θεί αν στη Θε ό τη τα χω ρίς κα νε νός εί δους µε σο-
λα βη τές. Ό ταν κά πο τε έ νας µα θη τής του τού έ δει ξε 
µια παρ τι τού ρα του «Φι ντέ λιο» ό που εί χε γρά ψει: 
«Τέ λος µε τη βο ή θεια του Θε ού» ο Μπε τό βεν πρό σθε-
σε: «Άν θρω πε, βο η θή σου µό νος σου». 

Ή ταν έ νας ι διαί τε ρα γό νι µος δη µιουρ γός. Οι κα τα-

χω ρη µέ νες σε κα τα λό γους συν θέ σεις του φτά νουν 
στις 138, χω ρίς να υ πο λο γί σου µε τα έρ γα της νε α-
νι κής του η λι κί ας. Τα α θά να τα έρ γα του εί ναι: 

Οι 9 Συµ φω νί ες, οι 32 Σο νά τες για πιά νο, οι Σο-
νά τες για βιο λί και πιά νο, τα 5 Κον σέρ τα για πιά νο 
και ορ χή στρα, τα Κουαρ τέ τα, η ό πε ρα «Φι ντέ λιο», 
η λει τουρ γί α « Missa solemnis», το «Σε πτέ το», 
χω ρι στά τα Τρί ο, τα Κου ι ντέ τα, οι Σε ρε νά τες και οι 
Μπα κα τέ λες. 

Δια κρί νο νται σε τρεις πε ριό δους: την Πρώ ι µη, τη 
Μέ ση και την Ύ στε ρη. Σε ό λα αυ τά τα έρ γα δια κρί-
νου µε το η ρω ι κό πνεύ µα µε το ο ποί ο α ντι µε τώ πι ζε 
τις δο κι µα σί ες της πο λύ πα θης ζω ής του και τη βα θιά 
ε σω τε ρι κό τη τα του µου σι κού και αν θρώ που.

Οι ση µα ντι κές του συν θέ σεις ξε κι νούν το 1797. 
Μέ χρι τό τε στα διο δρο µεί ως πια νί στας και α να γνω-
ρί ζε ται ως ευ ρη µα τι κός δε ξιο τέ χνης, πα ρό λη την 
ο ξύ τη τα και την υ περ βο λι κή χρή ση που τον κα τη γο-
ρούν ό τι έ κα νε στο πε ντάλ και  φη µί ζε ται για τους 
ε ξαί ρε τους αυ το σχε δια σµούς του, που λέ γε ται ό τι 
µπο ρού σε να τους ε πα να λά βει ε πα κρι βώς. Οι α ρι-
στο κρα τι κοί κύ κλοι της ε πο χήςστο κρα τι κοί κύ κλοι της ε πο χής, στους ο ποί ους ή ταν στους ο ποί ους ή ταν 

Ο Μπετόβεν ενώ συνθέτει στο σπίτι του στη ΒιέννηΟ Μπετόβεν ενώ συνθέτει στο σπίτι του στη ΒιέννηΟ Μπετόβεν ενώ συνθέτει στο σπίτι του στη Βιέννη, 
παρασυρµένος σε ένα βασανιστικό δηµιουργικό ιουργικό 
όραµα, σύµφωνα µε τη στερεότυπη ερµηνεία του ηνεία του 
ροµαντισµού.
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πε ρι ζή τη τος, µι λούν για µια τέ τοια α πα λό τη τα µε 
την ο ποί α χτυ πού σε τα πλή κτρα που άγ γι ζε το Θεί ο. 
Α να φέ ρε ται ό τι κά πο τε έ νας πια νί στας, που τον εί-
χε προ κα λέ σει σε α να µέ τρη ση µό λις τον ά κου σε να 
παί ζει έ φυ γε κρυ φά α πό την αί θου σα συ ναυ λιών και 
κα νείς δεν ξα νά κου σε να γί νε ται λό γος γι’ αυ τόν. 

Το 1799 συν θέ τει την «Πα θη τι κή Σο νά τα» 
ή «Α πασ σιο νά τα», καρ πό του έ ρω τά του για την 
ό µορ φη Ουγ γα ρέ ζα α ρι στο κρά τισ σα Τε ρέ ζα Φον 
Μπρούν σβικ και α κο λου θούν το «Σε πτέ το» (1800) 
και η « Σο νά τα της Ά νοι ξης» (1801).

Το 1802 εί ναι πο λύ δύ σκο λη χρο νιά, κα θώς η 
α γα πη µέ νη του Τζου λιέτ τα Γκου ι τσιάρ ντι στην ο ποί α 
εί χε α φιε ρώ σει τη «Σο νά τα υ πό το Σε λη νό φως» τον 
ε γκα τα λεί πει και µα ζί µε αυ τήν η α κο ή του, που εί χε 
αρ χί σει να πα ρου σιά ζει προ βλή µα τα α πό το 1796. 
Βρί σκε ται σε τέ τοια α πελ πι σί α που συ ντάσ σει τη 
«Δια θή κη του Χά ι λι γκεν στάτ» και τη στέλ νει στους 
δυο α δελ φούς του µε την πα ρά κλη ση να δια βα στεί 
και να ε κτε λε σθεί µε τά το θά να τό του. Ξε κι νά λέ γο-
ντας:  «Ώ άν θρω ποι, που µε θε ω ρεί τε και µε κρί νε τε 
µο χθη ρό και µι σάν θρω πο, πό σο µε α δι κεί τε. Η καρ-
διά µου α πό τό τε που ή µουν έ φη βος ή ταν δο σµέ νη 
στη λα χτά ρα για το Κα λό. Αι σθα νό µουν έ τοι µος 
να πραγ µα το ποι ή σω µε γά λα πράγ µα τα. Σκε φθεί τε 
ό µως ό τι ε δώ και έ ξι χρό νια µε έ χει χτυ πή σει µια 
α νε πα νόρ θω τη συµ φο ρά… Εί χα α πο φα σί σει να δώ-
σω έ να τέ λος. Μο νά χα η τέ χνη µε συ γκρά τη σε. Μου 
φαι νό ταν α δύ να το να ε γκα τα λεί ψω τον κό σµο πριν 
ο λο κλη ρώ σω ό σα ή µουν προ ο ρι σµέ νος να δώ σω». 
Ξα νά βλέ που µε να γυ ρί ζει η έν νοια του Σκο πού, ε νός 
ύ ψι στου Σκο πού, ε νός προ ο ρι σµού που υ περ βαί νει 
τις αν θρώ πι νες δο κι µα σί ες. Ε ξάλ λου ο Μπε τό βεν, 
ό πως ο ί διος α να φέ ρει, γνω ρί ζει κα λά α πό τον α γα-
πη µέ νο του Πλά τω να «ποια εί ναι η µοί ρα που πε ρι-
µέ νει τους αυ τό χει ρες στο µε τα θα νά τιο τα ξί δι της 
ψυ χής» και ορ θώ νε ται σε πα ρά δειγ µα βού λη σης και 
α γω νι στι κό τη τας.

Το 1803 γρά φει την 3η του Συµ φω νί α, την 
«Η ρω ι κή», που την α φιε ρώ νει στο Να πο λέ ο ντα, τον 
ή ρω ά του, που εν σαρ κώ νει τα ι δα νι κά της ε λευ θε-

ρί ας, δι καιο σύ νης και συ να δελ φο σύ νης στα ο ποί α 
πι στεύ ει µε πά θος. Στο ε ξώ φυλ λό της γρά φει «Βο-
να πάρ της». Στο Να πο λέ ο ντα α φιε ρώ νει και το 5ο

Κον σέρ το για πιά νο ή  «Αυ το κρα το ρι κό» (1809). 
Με τά την α να γό ρευ ση ό µως του Να πο λέ ο ντα σε 
Αυ το κρά το ρα θύ µω σε τό σο πο λύ που έ σκι σε το ε ξώ-
φυλ λο και ο νό µα σε τη Συµ φω νί α «Η ρω ι κή».

Το 1807 γρά φει την «5η Συµ φω νί α» µε θέ µα 
την πά λη του αν θρώ που µε το πε πρω µέ νο, πά λη 
που κα τά τους µε λε τη τές ο δη γεί στην τε λι κή νί κη 
του αν θρώ που α πέ να ντι στη µοί ρα, σε θρί αµ βο 
της  αν θρώ πι νης θέ λη σης. Κατ’ άλ λους ό µως αυ τή 
η πά λη που δη λώ νε ται µε τα τρί α χτυ πή µα τα που 
α πο τε λούν και µο τί βο του έρ γου, στα δια κά γλυ καί-
νει και κά ποια στιγ µή χτύ πη µα-µοί ρα και άν θρω πος 
έ χουν γί νει Ε ΝΑ. Ο άν θρω πος έ χει δε χθεί το Δάρ µα 
του (Δρό (Δρό ( µος), ος), ος τον προ ο ρι σµό του και α κο λου θεί το 
Πε πρω µέ νο, το Σκο πό του µε τον ο ποί ο συµ µα χεί.

Την ί δια πε ρί ο δο γρά φει και την 6η Συµ φω νί α ή 
«Ποι µε νι κή» που υ ψώ νε ται ως ύ µνος στη φύ ση και 
τα στοι χεί α της, τον ή λιο, τον ά νε µο, τα δέ ντρα, τη 
γη. Η φύ ση γί νε ται για τον Μπε τό βεν  «Δα σκά λα 
ζω ής». «Α γα πώ τα δέ ντρα πε ρισ σό τε ρο α πό τους 
αν θρώ πους. Τα δά ση, οι βρά χοι σου δί νουν την 
α πά ντη ση που πε ρι µέ νεις», γρά φει στη φί λη του 
Τε ρέ ζα Μαλ φά τι. 

Το 1812 – 1813 βιώ νει µια βα θιά ε ρω τι κή 
α πο γο ή τευ ση. Εί ναι ο έ ρω τας στην α θά να τη πο-
λυα γα πη µέ νη, για την ο ποί α έ χουν γρα φεί πολ λά 
αλ λά τί πο τα σί γου ρο. Εί ναι πολ λές οι γυ ναί κες που 
πέ ρα σαν α πό τη ζω ή του και α νά µε σά τους ι διαί τε ρη 
θέ ση κα τέ χει η Μπετ τί να Μπρε ντά νο, α γα πη µέ νη του 
Γκαί τε. Πα ρό τι ό µως υ πήρ ξε ρο µα ντι κά ε ρω τευ µέ-
νος σε ο λό κλη ρη τη ζω ή του δε στά θη κε τυ χε ρός σε 
αυ τόν τον το µέ α. Το 1812 γί νε ται και η πε ρί φη µη 
συ νά ντη ση Γκαί τε – Μπε τό βεν. Α να γνω ρί ζει ο έ νας 
το έρ γο του άλ λου αλ λά εί ναι πο λύ δια φο ρε τι κές 
φύ σεις και  υ πάρ χει γε νι κά αρ κε τό µυ στή ριο για το 
τι συ νέ βαι νε α νά µε σά τους. Λέ γε ται ό τι ο Γκαί τε 
α πέ φευ γε να µι λά για τον Μπε τό βεν και µια φο ρά 
που τον έ πει σαν να α κού σει την 5η , ά κου σε µό νο 

το πρώ το µέ ρος, γύ ρι σε στο σπί τι του 
χλω µός και δεν ξα νά κου σε πο τέ µου-
σι κή του. 

Το 1816 συν θέ τει έ να κύ κλο τρα-
γου διών «Στη Μα κρι νή Α γα πη µέ νη» και 
ξε κι νά το σχε δια σµό της 9η ς . Το 1822 
τε λειώ νει τη λει τουρ γί α του «Missa 
solemnis», την ο ποί α δού λευε για 10 
ο λό κλη ρα χρό νια. Α να φέ ρουν ό τι την 
ε πο χή που τη συ νέ θε τε ή ταν πά ντα 
λου σµέ νος στον ι δρώ τα, χτυ πού σε το 
τέ µπο µε χέ ρια και πό δια και οι κά τοι-
κοι του Μαί ντλι γκ στο ο ποί ο βρι σκό ταν 
τον θε ω ρού σαν δαι µο νι σµέ νο.  Ό ταν 
ό µως τε λεί ω σε βρέ θη καν µπρο στά σε 
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έ να νέ ο άν θρω πο. Ο ί διος στο κεί µε νο του «Κύ ριε» 
γρά φει: «Α ΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡ ΔΙΑ ΜΠΟ ΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΡ ΔΙΑ». Θε ω ρεί ται το έρ γο που α πε λευ θέ ρω σε 
τον Μπε τό βεν α πό τις γή ι νες α βε βαιό τη τες. Πα ρό λα 
αυ τά δέ χθη κε έ ντο νη κρι τι κή για τί θε ω ρή θη κε ό τι, 
ει δι κά στα µέ ρη της λει τουρ γί ας, η χρή ση έ ντο νων 
ή χων, α ντί των συ νη θι σµέ νων ή πιων, ή ταν α σέ-
βεια. Ό τι ο Μπε τό βεν δεν έ δει ξε την α παι τού µε νη 
ευ λά βεια που χρεια ζό ταν αλ λά στά θη κε µπρο στά 
στο Θε ό σαν να ή ταν και ο ί διος έ νας Θε ός. Η α ξί α 
του έρ γου, που θε ω ρεί ται µα ζί µε την 9η έ να α πό 
τα α ρι στουρ γή µα τα του Μπε τό βεν,  α να γνω ρί στη κε 
µε τά το θά να τό του. 

Το 1823 ο λο κλη ρώ νε ται η «9η   Συµ φω νί α» ή 
«Ύ µνος στη Χα ρά», η κα τά πολ λούς κα λύ τε ρη Συµ-
φω νί α του Μπε τό βεν. Γρά φε ται σε πο λύ δύ σκο λες 
συν θή κες: σω µα τι κοί πό νοι, οι κο νο µι κά προ βλή µα-
τα, α διά κο πη α γω νί α για τον «ά τα κτο» και ψυ χρό 
α νι ψιό του Καρ λ  -του ο ποί ου εί ναι κη δε µό νας α πό 
το 1815- δε στα µα τούν τον Μπε τό βεν. Α ντί θε τα 
βρί σκει τη δύ να µη να φτά σει µέ σα α πό τον πό νο στη 
χα ρά και να δι δά ξει στους αν θρώ πους το δρό µο της 
α δελ φο σύ νης και της ευ τυ χί ας. Στην ω δή στη χα ρά 
ο Μπε τό βεν µι λά για την κοι νή Μοί ρα ό λων των αν-
θρώ πων στο µα κρύ Δρό µο της Αν θρω πό τη τας, για 
την τε λι κή έ νω ση ό λων των Ψυ χών στο ΠΑΝ. Το 
Μά ιο του 1825 η 9η πα ρου σιά ζε ται στο κοι νό και ο 
δη µιουρ γός α πο θε ώ νε ται. Ε κεί νος ό µως κα θι σµέ νος 
στην πλα τεί α δεν α κού ει ού τε έ να χει ρο κρό τη µα και 
χρειά ζε ται να τον πά ρει µια α πό τις κο ρί στες και να 
τον γυ ρί σει στο κοι νό για να µπο ρέ σει του λά χι στον 
να δει τον µε γά λο εν θου σια σµό. Ό ταν η συ ναυ λί α 
τε λειώ νει, λι πο θυ µά.

Το τέ λος έρ χε ται λί γο αρ γό τε ρα. 26 Μαρ τί ου 
1827, µε τά α πό µια βα ριά πνευ µο νί α που πέ ρα σε 
την προ η γού µε νη χρο νιά, χω ρίς να λά βει τις α παι-
τού µε νες φρο ντί δες α πό τον α δερ φό και τον α νι ψιό 
του, µε συ νο δεί α τρο µε ρές α στρα πές και βρο ντές 
µιας φύ σης που τό σο α γά πη σε στην ευ ρύ τη τά της 
ο Μπε τό βεν πε θαί νει. Κη δεύ ε ται µε ό λες τις τι µές -ο 
διά ση µος Φρα ντς Γκριλ λπάρ τσερ, ο µε γα λύ τε ρος αυ-
στρια κός ποι η τής εκ φω νεί έ να συ γκι νη τι κό ε πι κή δειο 
µπρο στά σε πλή θος κό σµου- και το τα ξί δι του στον 
Ου ρα νό που τό σο πο λύ ε πι θύ µη σε: «Αχ! να µπο ρού-
σα να τα ξί δευα α πό ά στρο σε ά στρο» ξε κι νά…  

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ:
· «Οι µε γά λοι µου σουρ γοί», εκ δ. Τσι τσι λιώ νης
· «Μπε τό βεν», Ε µίλ Λού ντβιχ
· « Γκαί τε – Μπε τό βεν», Ρο µαίν Ρολ λάν
· Ε γκυ κλο παί δεια «Πά πυ ρος -Λα ρούς-Λα ρούς- »
· Ε γκυ κλο παί δεια «Δραν δά κης»
· Ιnternet:  Συλ λο γή άρ θρων
· «MISSA SOLEMNIS»
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ΑΙΓΥΠΤΟΣ
... Για τους Αι γυ πτί ους, ο άν θρω πος α πο-

τε λεί ται α πό 7 φο ρείς Συ νεί δη σης, οι ο ποί οι 
χρη σι µεύ ουν για την έκ φρα ση του Ε γώ 
στους εκ δη λω µέ νους κό σµους και ό τι η 
Συ νεί δη ση και η βού λη ση ε πι τρέ πουν στον 
άν θρω πο να συ ντο νί σει και να ε ναρ µο νί σει 
αυ τούς τους 7 φο ρείς;

Δ ι α β ά σ τ ε  τ ο  ά ρ θ ρ ο
http://www.nea-acropoli.gr/CIVI-http://www.nea-acropoli.gr/CIVI-
LI ZATIONS/africa/egypt/filosofy_LI ZATIONS/africa/egypt/filosofy_
egypt.htm egypt.htm 

Ο Α να ξί µαν δρος λέ ει ό τι η πρώ τη 
αρ χή εί ναι το Άπει ρο, το ο ποί ο εί ναι 
ο µοιο γε νές, ά φθαρ το, αιώ νιο, α µε-
τά βλη το και βρί σκε ται διά χυ το σε 

ο λό κλη ρο το Σύ µπαν;
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ΙΝΔΙΑ - ΦιλοσοφίαΦιλοσοφία

... Γιό γκα ση µαί νει “έ νω ση”, 
δεί χνο ντας το σκο πό του αν θρώ-
που, που εί ναι η έ νω ση µε τον 
Θε ό;

Δ ι α β ά σ τ ε  τ ο  ά ρ θ ρ ο 
http://www.nea-acropoli.gr/http://www.nea-acropoli.gr/
civi li zations/asia/sasia/india/civi li zations/asia/sasia/india/

ΠΕΡΣΙΑ - Φιλοσοφία
... Σε παραβολές των Σούφι το κρασί 

συµβολίζει την διαχρονική εσωτερική 
διδασκαλία;

Δ ι α β ά σ τ ε  τ ο  ά ρ θ ρ ο 
http://www.nea-acropoli.gr/CIVI-http://www.nea-acropoli.gr/CIVI-
LI ZATIONS/asia/sasia/persia/fi-LI ZATIONS/asia/sasia/persia/fi-
losofy_persia.htmlosofy_persia.htm

ΕΛΛΑΔΑ - ΦιλοσοφίαΦιλοσοφίαΦιλοσοφία
... Ο Αναξιµένης θεωρεί ως πρώτη 

αρχή τον Αέρα, µια έννοια παρόµοια µε 
τον Αιθέρα των ασιατών φιλοσόφων, 
την Κοσµική Ψυχή ή Anima Mundi;

Δ ι α β ά σ τ ε  τ ο  ά ρ θ ρ ο 
http://www.nea-acropoli.http://www.nea-acropoli.
gr/civi li zations/europe/hel-gr/civi li zations/europe/hel-
las/filosofy_hellas.htmlas/filosofy_hellas.htm

... ανοίξτε την πύλη στη γνώση!

ãíùñßæåôå üôé ...
ÃÍÙÑÉÆÅÔÅ ÏÔÉ ...ÃÍÙÑÉÆÅÔÅ ÏÔÉ ...
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ÃÍÙÑÉÆÅÔÅ ÏÔÉ ...ÃÍÙÑÉÆÅÔÅ ÏÔÉ ...

Η κα λύ βα ε νός ε ξε ρευ νη τή της Α νταρ κτι κής, που χρο νο λο γεί ται α πό το 1908, 
αρ χαί α πα λά τια στο Ι ράκ, εγ χά ρα κτα σχέ δια Α βο ρί γι νων σε σπη λιές της Αυ στρα λί ας και ο 

σταθ µός πα ρα γω γής η λε κτρι κής ε νέρ γειας Battersea του Λον δί νου πε ρι λαµ βά νο νται στη λί στα 
των 100 Πε ρισ σό τε ρο Α πει λού µε-
νων Μνη µεί ων, που πα ρου σί α σε το 
Πα γκό σµιο Τα µεί ο για τα Μνη µεί α 
την Τε τάρ τη.

Πά ντως, τα πε ρισ σό τε ρο γνω-
στά α πει λού µε να µνη µεί α, που 
βρί σκο νται στην πέ µπτη θέ ση 
ε πι κιν δυ νό τη τας, εί ναι το Σι νι κό 
Τεί χος και η γει το νιά των Δί δυ µων 
Πύρ γων στη Νέ α Υόρ κη. Ό πως µε-
τα δί δει το Reuters, η λί στα κα ταρ-
τί σθη κε α φού 10µε λής ε πι τρο πή 
ει δι κών ε πι στη µό νων ε ξέ τα σε και 
α πέρ ρι ψε ε κα το ντά δες αι τή σεις 
α πό ό λο τον κό σµο.

Για πρώ τη φο ρά φέ τος το 
Πα γκό σµιο Τα µεί ο πε ριέ λα βε στη 
λί στα µνη µεί α και α πό τις ε πτά 
η πεί ρους, ε νώ σε αυ τή πε ρι κλεί ο-
νται και 80 µνη µεί α που δεν εί χαν 
µπει στη λί στα πο τέ στο πα ρελ θόν.

Ο ρι σµέ να α πό τα πρω το εµ φα νι ζό µε να µνη µεί α εί ναι, ε κτός α πό την κα λύ βα του ε ξε ρευ νη τή, 
το πρώ ην σι δη ρο δρο µι κό δί κτυο µε α τµο µη χα νές στην Πα ρα γουά η και οι οι κι σµοί α πό λά σπη 
και ά χυ ρα της φυ λής Ντο γκόν στο Μα λί.

Οι α πει λές για τα µνη µεί α ποι κίλ λουν. Μπο ρεί να εί ναι φυ σι κά τα αί τια, µπο ρεί να ο φεί λε ται 
στην αν θρώ πι νη α µέ λεια, την υ περ βο λι κή α νά πτυ ξη, στον του ρι σµό, στις κυ βερ νη τι κές πο λι τι κές, 
αλ λά και σε πο λέ µους. Στην τε λευ ταί α κα τη γο ρί α ε µπί πτουν τα πα λά τια στο Ι ράκ, οι µι να ρέ δες 
στο Αφ γα νι στάν και η πα λαι στι νια κή πό λη Να µπλούς µε ι στο ρί α 4.000 ε τών. 

Α πό τα 100 µνη µεί α, τα έ ξι βρί σκο νται στις Η ΠΑ και στο Με ξι κό. Η Κί να και η Τουρ κί α έ χουν 
πέ ντε, ε νώ η Ιν δί α, το Πε ρού και η Βρε τα νί α έ χουν τέσ σε ρα. Σε ό λη την Ευ ρώ πη υ πάρ χουν 33 
α πει λού µε να µνη µεί α, στη Νό τιο Α µε ρι κή 31, στην Α φρι κή και στη Μέ ση Α να το λή 18, στην 
Α σί α 16 και α πό έ να σε Αυ στρα λί α και Α νταρ κτι κή.

Πη γή: news.in.gr

Τα 100 Πε ρισ σό τε ρο 
Α πει λού µε να Μνη µεί α σε ό λο τον κό σµο
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ôï ðéï áðïôåëåóìáôéêü 

öÜñìáêï êáôÜ ôïí ÐáñÜêåëóïöÜñìáêï êáôÜ ôïí ÐáñÜêåëóï

Xñéóôßíá ÃéÜãêáXñéóôßíá ÃéÜãêáXñéóôßíá ÃéÜãêáXñéóôßíá ÃéÜãêá

ÁÃÁÐÇ,

Ο για τρός της  πα ρα πά νω ι στο ρί ας, ο 
ο ποί ος και τη δι η γεί ται, δια θέ τει χα-
  ρα κτη ρι στι κά που τον κά νουν να µοιά ζει 

βγαλ µέ νος α πό πα ρα µύ θια µε µά γους και αλ χη µι στές. 
Εί ναι  ο Πα ρά κελ σος.  

Για τον ι διόρ ρυθ µο Ελ βε τό για τρό, ο φό βος εί ναι 
ο πα τέ ρας της αρ ρώ στιας. Α ντί δο το στο φό βο εί ναι 
η α γά πη. Α γά πη  µε την έν νοια της ε σω τε ρι κής και 
ε ξω τε ρι κής αρ µο νί ας και ι σορ ρο πί ας, που βιώ νε ται 
σε α νώ τε ρα ε πί πε δα και ξε περ νά τον πό νο και την 
η δο νή.

Η  Α γάπη ως θετική σκέψη 
Σύµ φω να µε τον Πα ρά κελ σο υ πάρ χουν 5 σφαί-

ρες οι ο ποί ες ε πη ρε ά ζουν τον άν θρω πο. Αυ τές οι 
σφαί ρες έ χουν τη γε νι κή ο νο µα σί α ΟΝ: α) το Θεί ο 
Ον (η Θεί α Βού λη ση) β) Το Α στρι κό Ον (οι κο σµι κές 
ε πιρ ρο ές) ε πιρ ρο ές) ε πιρ ρο ές γ) Το Δη λη τη ριώ δες Ον (τα βλα βε ρά στοι-
χεί α που α πει λούν τον άν θρω πο κι έρ χο νται α πό 
το πε ρι βάλ λον του) δ) Το Φυ σι κό Ον  (το Ζω τι κό 
- Πρά να) ε) Το Πνευ µα τι κό Ον (ο συ ναι σθη µα τι κός 
κό σµος).ος).ος

Οι βλα βε ρές δυ νά µεις που α πει λούν τον άν θρω-
πο µπο ρεί να προ έρ χο νται απ’ ό λες τις πα ρα πά νω 
σφαί ρες. 

Μια ση µα ντι κή κα τη γο ρί α πα θή σε ων πη γά ζει α πό 
το Πνευ µα τι κό Ον, τον συ ναι σθη µα τι κό κό σµο και 
πε ρι λαµ βά νει ό λα τα κα κά που προ κα λού νται α πό 
πά θη, α πό κα κές ε πι θυ µί ες, ά τα κτες σκέ ψεις ή µια 
νο ση ρή φα ντα σί α. Αυ τές οι ψυ χο λο γι κές κα τα στά-
σεις µπο ρούν να προ κα λέ σουν φυ σι κές αλ λα γές στο 
φυ σι κό σώ µα. Η ντρο πή πα ρά γει το κοκ κί νι σµα του 
προ σώ που, ε νώ ο φό βος πα ρά γει τη χλω µά δα. Κα τά 
τον ί διο τρό πο η α γά πη και η  ε πι θυ µί α µπο ρούν να 
θε ρα πεύ σουν και ο φό βος µπο ρεί να σκο τώ σει. Η 
κα κό βου λη φα ντα σί α µπο ρεί να ε πη ρε ά σει το µυα λό 
να δη λη τη ριά σει τη ζω τι κό τη τα, να τραυ µα τί σει ή 

Ìéá öïñÜ êé Ýíáí êáéñü, óôá 

÷ñüíéá ôçò ÁíáãÝííçóçò, ìéá 

ðüëç èåñéæüôáí áðü åðéäçìßá  

ëïéìïý. Ìéá ìÝñá Ýíáò ãéáôñüò 

óõíÜíôçóå ôïí Ëïéìü êáé ôïõ 

æÞôçóå íá ðåñéïñéóôåß íá ðÜñåé 

Ýíáí ìéêñü áñéèìü øõ÷þí ôç 

÷ñïíéÜ ðïõ èá áêïëïõèïýóå, 

ìå áíôÜëëáãìá ôçí ðáñáìïíÞ 

ôïõ ãéáôñïý áõôïý óôçí 

ðüëç. Óôï ôÝëïò ôïõ ÷ñüíïõ 

ï ãéáôñüò óõíÜíôçóå ôïí 

Ëïéìü êáé áíáêÜëõøå üôé åß÷å 

áöáéñÝóåé äéðëÜóéï áñéèìü 

øõ÷þí áðü ôïí óõìöùíçìÝíï. 

Ï ãéáôñüò åîïñãßóôçêå ðïõ 

äåí ôçñÞèçêå ç óõìöùíßá, ï 

Ëïéìüò üìùò ôïõ áðÜíôçóå: 

“Åãþ ðÞñá üóåò øõ÷Ýò óïõ 

õðïó÷Ýèçêá. Ïé õðüëïéðïé 

ðÝèáíáí áðü ôïí öüâï ôçò 

áññþóôéáò”.

Ç óåëßäá ôçò Õãåßáò
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να σκο τώ σει το σώ µα.
Σκέ φτο µαι ση µαί νει δρω στο ε πί πε δο της σκέ ψης 

κι αν η σκέ ψη εί ναι αρ κε τά έ ντο νη, τό τε προ κα λεί 
α πο τέ λε σµα στο φυ σι κό ε πί πε δο. Η φα ντα σί α, 
εί τε θε τι κή εί τε κα κό βου λη, εί ναι µια δύ να-
µη που µπο ρεί να προ βλη θεί στον ε αυ τό µας 
ή στους άλ λους. Συ νή θως εί ναι πε ρισ σό τε ρο 
δρα στή ρια κα τά τη διάρ κεια του ύ πνου πα ρά 
κα τά την ε γρή γορ ση, για τί ό ταν το φυ σι κό 
σώ µα κοι µά ται, το α στρι κό σώ µα εί ναι ε λεύ-
θε ρο να πά ει ό που ε πι θυ µεί ή ε κεί ό που προ-
σελ κύ ε ται.

Η ζω ή που βρί σκε ται στο αν θρώ πι νο σώ µα εί ναι 
η anima vegetina (ζω ώ δης ψυ χή). Εί ναι µια α ό ρα τη 
φω τιά (θεί ον) που  εύ κο λα µπο ρεί να γί νει φλό γα µε 
τη δύ να µη της φα ντα σί ας. Ο άν θρω πος που δεν έ χει 
κα κές ε πι θυ µί ες αλ λά  η σκέ ψη του δια πο τί ζε ται µε 
α γά πη, εί ναι έ νας άν θρω πος υ γι ής. 

Σύµ φω να µε τον Πα ρά κελ σο, οι σκέ ψεις δεν 
εί ναι α νύ παρ κτα πράγ µα τα, αλ λά σχη µα τί ζο νται 
α πό µια ου σί α που α πο τε λεί το στοι χεί ο της ψυ χής, 
ό πως έ να κοµ µά τι πά γου γί νε ται α πό την ου σί α του 
νε ρού. Η θέ λη ση εί ναι η δύ να µη που µπο ρεί 
να συ γκε ντρώ σει την ει κό να που σχη µα τί ζε ται 
στη διά νοια, µε την ί δια έν νοια που η δύ να µη 
του ψύ χους κά νει µια µά ζα νε ρού να πα γώ σει 
και να γί νει στέ ρε ος πά γος. Κι ό πως έ να κοµ-
µά τι πά γου µπο ρεί να ρι χτεί α πό έ να µέ ρος 
σε άλ λο, κα τά τον ί διο τρό πο, µια  σκέ ψη που 
παίρ νει µορ φή α πό µια έ ντο νη θέ λη ση µπο ρεί 
να ε ξα κο ντι στεί και να δρά σει στο φυ σι κό σώ-
µα, το δι κό µας ή των άλ λων.

Η κα κή φα ντα σί α εί ναι η αι τί α πολ λών πα-
θή σε ων. Η πί στη και η α γά πη εί ναι η θε ρα πεί α 
για ό λες. Αν δεν µπο ρού µε να θε ρα πεύ σου µε 
µια α σθέ νεια µε τον τρό πο αυ τό, εί ναι ε ξαι τί ας 
της έλ λει ψης γνώ σης. Αν εί χα µε συ νεί δη ση 
της δύ να µης του Θε ού µέ σα µας, δεν θα α πο-

τυγ χά να µε πο τέ. Η θε ρα πευ τι κή δύ να µη των φαρ-
µά κων συ χνά συ νί στα ται ό χι τό σο στο πνεύ µα που 
κρύ βε ται µέ σα τους, ό σο στο πνεύ µα µε το ο ποί ο 
λαµ βά νο νται. Η πί στη τα κά νει α πο τε λε σµα τι κά, η 
αµ φι βο λί α κα τα στρέ φει τις ι διό τη τές τους. 

Ό πως έ να δη λη τή ριο µπο ρεί να κά νει κά ποιο 
άλ λο α βλα βές, η ε πί δρα ση της θε τι κής φα ντα σί ας 
µπο ρεί να ε ξου δε τε ρώ σει ο ποια δή πο τε βλα βε ρή 
δύ να µη στον ορ γα νι σµό.

Η Α γάπη ως χαρακτηριστικό του 
θεραπευτή

Η α γά πη λει τουρ γεί θε ρα πευ τι κά τό σο για τον  
ί διο τον άν θρω πο, που τη βιώ νει ε σω τε ρι κά, ό σο και 
για τον άν θρω πο προς τον ο ποί ο στρέ φε ται. Πρέ πει 

ε πο µέ νως να δια πο τί ζει τον θε ρα πευ τή  για 
να εί ναι α πο τε λε σµα τι κός στο έρ γο του.

Η Ια τρι κή ή  Ια τρο σο φί α κα τά τον 
Πα ρά κελ σο, βα σί ζε ται σε τέσ σε ρις θε µε-
λιώ δεις στή λες: στη Φι λο σο φί α, στην 
Α στρο νο µί α, στην Αλ χη µεί α και στην  
Virtus. Η έν νοια της virtus α πο δί δε ται 
α πό κά ποιους σχο λια στές ως Ευ σχη µο σύ-
νη και α πό άλ λους ως Α ρε τή. Η α κρι βής 
της ση µα σί α πε ρι κλεί ει την ιπ πο-
κρα τι κή έν νοια της δε ο ντο λο γί ας 
και συ νά µα την έν νοια της προ σω-
πι κής ι κα νό τη τας και πνευ µα τι κής 
ι σχύ ος του για τρού. Με άλ λα λό για 
πρό κει ται για  µια σω µα τι κή, η θι-
κή, ψυ χι κή και πνευ µα τι κή στά ση, 
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που α πο σκο πεί στην πραγ µά τω ση ι σχυ ρής 
προ σω πι κό τη τας, ψυ χι κής  ι σορ ρο πί ας και 
πνευ µα τι κής ει ρή νης. Με τα ό πλα αυ τά θα 
νι κη θεί η δυ σαρ µο νί α και η δια τά ρα ξη της 
φυ σι κής κα τά στα σης και της ι σορ ρο πί ας του 
α σθε νούς. Πρό κει ται για µια σω µα τι κή και 
πνευ µα τι κή τε χνι κή, πο λύ κο ντά σ’ αυ τήν της 
ιν δι κής γιό γκα.

Ο ί διος ο Πα ρά κελ σος ο ρί ζει την πα ρα πά νω έν-
νοια ως µια ου ρά νια δύ να µη που δεν πη γά ζει α πό 
κα νέ να φάρ µα κο,  αλ λά εί ναι µια α ό ρα τη θε ρα πευ-
τι κή ου σί α.

Αυ τή η ου ρά νια δύ να µη, ό πως την ο ρί ζει ο 
Πα ρά κελ σος,  που εκ φρά ζε ται  και µε τα δί δε ται ως 
ι σορ ρο πί α, αρ µο νί α και πνευ µα τι κή ει ρή νη, εί ναι στην 
ου σί α η α γά πη που ο θε ρα πευ τής πρέ πει να νιώ θει και 
να χα ρί ζει στον α σθε νή του. Ο ί διος ο Πα ρά κελ σος 
συ νή θι ζε να λέ ει ό τι “η ια τρι κή δεν εί ναι τί πο τε άλ λο 
πα ρά το έ λε ος που στέλ νει ο Θε ός σ’ ε κεί νους που 
το χρειά ζο νται” και ό τι “ο για τρός πρέ πει να εί ναι 
προι κι σµέ νος µε ό χι λι γό τε ρη α γά πη απ’ ό ση έ χει ο 
Θε ός για τον άν θρω πο”.

Η Α γάπη ως ορθή δράση
Έ νας µε γά λος α ριθ µός α σθε νειών προ έρ χε-

ται, κα τά τον Πα ρά κελ σο, α πό καρ µι κές αι τί ες, 
α πό πνευ µα τι κές αι τί ες που προ ϋ πήρ χαν α πό 
προ η γού µε νες ζω ές. Η α σθέ νεια πα ρου σιά ζε ται 
προ κει µέ νου να ε πι βλη θεί η θεί α δι καιο σύ νη. Μο να-
δι κός θε ρα πευ τής σ’ αυ τές τις πε ρι πτώ σεις εί ναι ο 
Θε ός. Ο α σθε νής θα θε ρα πευ τεί µό νο αν µε 
τις πρά ξεις του κα τα φέ ρει να εκ µη δε νί σει το 
αρ νη τι κό του κάρ µα.

Η Α γάπη ως ολιστική αντίληψη του 
κόσµου 

Για τον Πα ρά κελ σο, το στε ρέ ω µα του 
σώ µα τος εί ναι το σω µα τι κό ι σο δύ να µο του 
α στρι κού ου ρα νού.  Ο για τρός, για να δια γνώ-
σει µια α σθέ νεια, ο φεί λει να ξέ ρει κα λά τον 
ε ξω τε ρι κό και ε σω τε ρι κό ου ρα νό και να κα τα-
φέ ρει να βρει την τά ξη του και στον άν θρω πο, 
για τί το χέ ρι που έ φτια ξε τον κό σµο, έ κλει σε 

“µέ σα στο δέρ µα του αν θρώ που ό λα ό σα 
έ χει ο ου ρα νός”. Ο Πα ρά κελ σος θε ω ρεί ό τι η 
α σθέ νειες κρύ βο νται στη φύ ση, ό πως και οι 
θε ρα πεί ες τους. Δεν υ πάρ χει τί πο τε πιο φυ σι-
κό λοι πόν α πό το να α σθε νεί έ νας άν θρω πος. 
Ο άν θρω πος πρέ πει να κα τα νο ή σει ό τι α πο τε λεί έ να 
µι κρό κο σµο του τε ρά στιου κό σµου γύ ρω του, να 
ι σορ ρο πή σει µε τη φύ ση και α φού την πα ρα τη ρή σει, 
να στρα φεί µέ σα του και να θε ρα πεύ σει τις πλη γές 
του, “ό πως ο ου ρα νός εί ναι για τρός του ε αυ τού 
του”. “Για τί ε κεί νος που δεν ξέ ρει τί πο τε, τί πο τε 
δεν α γα πά…αλ λά ε κεί νος που κα τα λα βαί νει α γα πά, 
πα ρα τη ρεί, βλέ πει”.

Σε µια ε πο χή που η φα ντα σί α εί ναι ε ξα σθε-
νη µέ νη και που ο α να γνώ στης θα πρέ πει να 
κο πιά σει πο λύ για να κα τα φέ ρει να βρει στοι-
χεί α για τον Πα ρά κελ σο σε κά ποια δη µό σια 
βι βλιο θή κη, ια τρι κά ε ρευ νη τι κά κέ ντρα α να κοι-
νώ νουν ε πί ση µα ό τι η α γά πη του για τρού προς 
τον α σθε νή και η θε τι κή σκέ ψη του α σθε νούς 
εί ναι τα πλέ ον α πο τε λε σµα τι κά φάρ µα κα, θέ-
ση που υ πο στή ρι ζε µε σθέ νος πριν α πό πέ ντε 
πε ρί που αιώ νες έ νας ι διόρ ρυθ µος για τρός α πό 
την Ελ βε τί α, ο Φί λιπ πος Ω ρέ ω λους Μπό µπα στ 
φον Χό χεν χα ϊµ, γνω στός στην ι στο ρί α µε το 
ό νο µα Πα ρά κελ σος. 

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ
• Καρ λ Γιου γκ: “Ο Πα ρά κελ σος”, Εκ δό σεις 
Μπαρ µπου νά κη
• Δ. Τσα βδά ρας: “Πα ρά κελ σος, ο µε γα λύ τε-
ρος για τρός µά γος των αιώ νων”, Εκ δό σεις 
Μ. Μα κρή
• Franz Hartmann: “Ο Πα ρά κελ σος και 
η ου σί α της δι δα σκα λί ας του”. Εκ δό σεις Τε-
τρα κτύς

ç óåëéäá ôçò õãåéáóç óåëéäá ôçò õãåéáó
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Για τί Φι λο σο φι κές Πο λε µι κές Τέ-
χνες;

Η φι λο σο φι κή στά ση εί ναι έ να κύ ριο χα ρα κτη ρι-
στι κό του αν θρώ που. Η Φι λο σο φί α -σαν α γά πη στη 
σο φί α- εί ναι που έ χει ο δη γή σει τα βή µα τα του αν-
θρώ που µέ σα στα δύ σκο λα µο νο πά τια της ε ξέ λι ξης. 
Ο κά θε άν θρω πος που α σχο λεί ται σο βα ρά µε κά τι, 
πρέ πει πρώ τα απ’ ό λα να εί ναι φι λό σο φος,  να α να-
ρω τιέ ται για το για τί των πραγ µά των και να α να ζη τά 
τη γνώ ση που θα τον ο δη γή σει στη  σο φί α. 

Οι  Πο λε µι κές Τέ χνες εί ναι α να πό σπα στα 
συν δε δε µέ νες  µε το Φι λο σο φι κό δρό µο.  
Ό λοι οι µε γά λοι  Δά σκα λοι και Ι δρυ τές Συ στη-
µά των Πο λε µι κών Τε χνών εί χαν α σχο λη θεί µε 
τη Φι λο σο φί α.  Αυ τό φαί νε ται α πό τη ζω ή τους 
και την κλη ρο νο µιά που ά φη σαν  µε πρώ το 
τον Μπο ντι ντάρ µα, που θε ω ρεί ται ο θε µε λιω τής  
των Πο λε µι κών Τε χνών στην Κί να. 

Σή µε ρα βλέ που µε ό λο και πε ρισ σό τε ρος κό σµος 
να α σχο λεί ται µε τις Πο λε µι κές Τέ χνες. Ό µως η 
ε να σχό λη ση αυ τή, αν και φτά νει σε αρ κε τά υ ψη λό 
ε πί πε δο α πό τε χνι κή ά πο ψη, δεν πε ρι λαµ βά νει τη 
φι λο σο φι κή α να ζή τη ση. 

«Δυ στυ χώς οι µο ντέρ νες Πο λε µι κές τέ χνες 
έ χουν µε τα τρα πεί σε έ να ό µορ φο παι χνί δι για µι κρο-
α στούς», ό πως α να φέ ρει ο συγ γρα φέ ας του 
βι βλί ου: « Ο Eσω τε ρι κός Δρό µος των Πο λε-
µι κών Τε χνών» Μ. Ε τσε νί κε.

Η έλ λει ψη φι λο σο φι κής στά σης και ε σω τε ρι κής 
α να ζή τη σης εί ναι που έ χουν στε ρή σει τις Πο λε µι κές 
Τέ χνες  σή µε ρα  α πό ση µα ντι κά στοι χεί α που χα ρα-
κτή ρι ζαν αρ χι κά ό λα τα πα ρα δο σια κά συ στή µα τα Πο-
λε µι κών Τε χνών.   Τα στοι χεί α αυ τά α να φέ ρο νται: 

• Στη σχέ ση Δα σκά λου και µα θη τή. 
• Στη δια µόρ φω ση του χα ρα κτή ρα και την α να-

Ç Öéëïóïößá ôùí Ç Öéëïóïößá ôùí 
Ðïëåìéêþí Ôå÷íþí

ÅãêáéíéÜæïõìå áðü áõôü ôï ôåý÷ïò ìéá óåëßäá áöéåñùìÝíç óôç  

Öéëïóïößá ôùí Ðïëåìéêþí Ôå÷íþí. 

ζή τη ση του  πνεύ µα τος του Πο λε µι στή. 
• Στη νί κη ε νά ντια στα κα τώ τε ρα στοι χεί α του 

ε αυ τού του, ό πως τους φό βους, τα πά θη  και τους 
ε γω ι σµούς κά θε εί δους. 

• Και τε λι κά τη νί κη πά νω στην ά γνοια,  που θα 
ο δη γή σει στη σο φί α.

Η ε θι µο τυ πί α, η πει θαρ χί α, η δυ να µι κή πα ρα τή ρη-
ση της φύ σης, η αυ το συ γκέ ντρω ση, ο δια λο γι σµός, 
η εν συ νεί δη τη α να πνο ή και κί νη ση, η γνώ ση για 
τα λε πτό τε ρα  ε νερ γεια κά  σώ µα τα του αν θρώ που 
εί ναι µε ρι κά µό νο α πό τα στοι χεί α που συ νό δευαν  
τις Πο λε µι κές Τέ χνες,  έ τσι ό πως τις ξε κί νη σαν οι 
µε γά λοι Δά σκα λοι,  οι ο ποί οι τις πα ρου σί α σαν σαν 
έ να δρό µο αυ το βελ τί ω σης του α τό µου. 

Σή µε ρα,  λό γω και της  µε τα τρο πής σε σπορ, οι 
Πο λε µι κές Τέ χνες έ χουν χά σει αρ κε τά α πό αυ τά τα 
στοι χεί α. Μέ σα α πό αυ τήν τη σε λί δα θα προ σπα θή-
σου µε να  τα το νί σου µε  και να εµ βα θύ νου µε  σ’ 
αυ τά, µε στό χο να κα τα λά βου µε ό τι  και η ε σω τε ρι-
κή µά χη  εί ναι µέ ρος των Πο λε µι κών Τε χνών  και 
ό πως έ λε γε ο µε γά λος  αρ χαί ος Έλ λη νας  φι λό σο φος  
Πλά τω νας:

«Το να νι κή σει κα νείς τον ε αυ τό του εί ναι η πρώ τη 
και η µε γα λύ τε ρη α πό ό λες τις νί κες».

  
Για πε ρισ σό τε ρες πλη ρο φο ρί ες γράψ τε στο e-

mail: ena-gx@hol.gr

ÓÜâ âáò Ðáô ôá êüò

Ç óåëßäá ôïõ Bodhidharma

O Bodhidharma
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ΤΟ ΑΙ ΘΕ ΡΙ ΚΟ ΣΩ ΜΑ
Ε ΣΩ ΤΕ ΡΙ ΚΗ ΣΥ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝ ΘΡΩ ΠΟΥ
ΑΡ ΘΟΥΡ Ε. ΠΑ ΟΥΕΛ

Εκ δ. ΚΕ ΔΡΟΣ

Το Αι θε ρι κό Σώ µα α πο τε λεί το πρώ το 
βι βλί ο της τε τρα λο γί ας του Άρ θουρ Πά ουελ, 
που ε πι θυ µεί να δώ σει στον α να γνώ στη το 
υ λι κό που θα του ε πι τρέ ψει να γνω ρί σει την 
πνευ µα τι κή υ πό στα ση του αν θρώ που. 

Το συ γκε κρι µέ νο βι βλί ο πε ριέ χει ό λες τις 
α πα ραί τη τες πλη ρο φο ρί ες για το κοµ µά τι αυ-
τό της ε σω τε ρι κής σύ στα σης του αν θρώ που, 
το ο ποί ο, αν και δεν α πο τε λεί φο ρέ α της συ-
νει δη τό τη τας ό πως τα άλ λα σώ µα τα (α στρι κό, 
νο η τι κό, αι τια τό) εί ναι ε ξαι ρε τι κής ση µα σί ας, 
αφού εί ναι υ πεύ θυ νο για την κα τα νο µή της 
ε νέρ γειας, που λαµ βά νει α πό τον ή λιο, στον 
υ πό λοι πο ορ γα νι σµό, έ χει τα δι κά του ε νερ-
γεια κά κέ ντρα (τσά κρα) και σχε τί ζε ται ά µε σα 
µε τον µα γνη τι σµό.

ΤΟ Α ΣΤΡΙ ΚΟ ΣΩ ΜΑ
Ε ΣΩ ΤΕ ΡΙ ΚΗ ΣΥ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ ΑΝ ΘΡΩ ΠΟΥ
ΑΡ ΘΟΥΡ Ε. ΠΑ ΟΥΕΛ
Εκ δ. ΚΕ ΔΡΟΣ

Αυ τό το βι βλί ο εί ναι το δεύ τε ρο της τε τρα-
λο γί ας του Άρ θουρ Πά ουελ για την πνευ µα τι-
κή υ πό στα ση του αν θρώ που.

Μας δί νει τη δυ να τό τη τα να µά θου µε 
πολ λά για το α στρι κό σώ µα. Α πό τις κύ ριες 
λει τουρ γί ες του µέ χρι το ρό λο που παί ζει στη 
ζω ή κα τά τη διάρ κεια του ύ πνου αλ λά και µε τά 
το θά να το. Μα ς ξε να γεί στον α στρι κό κό σµο 
– που α πο τε λεί και το φυ σι κό του πε ρι βάλ λον 
-- µας γνω ρί ζει τους κα τοί κους του κό σµου 
αυ τού και ε ξη γεί τα α στρι κά φαι νό µε να.

Η ΜΥ ΣΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΗΣ Α ΘΑ ΝΑ ΣΙΑΣ, 
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ΤΗΣ ΜΑ ΚΡΟ ΒΙΟ ΤΗ ΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΝΕΥ ΜΑ ΤΙ ΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΟΡ ΦΩ-

ΣΗΣ
ΛΙΟΥ Ι ΜΙΝ ΓΚ – ΛΥ ΓΙΕΝ

Εκ δ. ΚΕ ΔΡΟΣ Ε ΣΩ ΤΕ ΡΙ ΚΗ Α ΝΑ ΖΗ ΤΗ ΣΗ

Α πό την αρ χαιό τη τα ως σή µε ρα το θέ µα 
της α θα να σί ας, φο ρέ ας ε νός γο η τευ τι κού αι-
νίγ µα τος, ε ντυ πω σί α ζε τους αν θρώ πους. Το 
συ γκε κρι µέ νο βι βλί ο, το ο ποί ο πε ρι λαµ βά νει 
κεί µε να γραµ µέ να α πό Κι νέ ζους σο φούς, δεί-
χνει ό τι η α θα να σί α τό σο µε την έν νοια της 
µα κρο ζω ί ας και της µα κρο βιό τη τας ό σο και 
µε την έν νοια της α λη θι νής αιώ νιας ζω ής εί-
ναι µέ σα στις δυ να τό τη τες του αν θρώ που. Το 
βι βλί ο συν δέ ει α να πό σπα στα την α θα να σί α µε 
την πνευ µα τι κή µε τα µόρ φω ση. Η πα ρά τα ση 
της ζω ής δί νει στον α να ζη τη τή τη δυ να τό τη τα 
να πε τύ χει την πνευ µα τι κή µε τα µόρ φω ση και 
η πνευ µα τι κή µε τα µόρ φω ση µε τη σει ρά της 
του χα ρί ζει την πο θη τή α θα να σί α. 

ΤΑ Ο Ϊ ΣΤΙ ΚΗ ΓΙΟ ΓΚΑ
ΑΛ ΧΗ ΜΕΙΑ ΚΑΙ Α ΘΑ ΝΑ ΣΙΑ

ΛΟΥ ΚΟΥΑΝ ΓΥ
Εκ δ. ΚΕ ΔΡΟΣ Ε ΣΩ ΤΕ ΡΙ ΚΗ Α ΝΑ ΖΗ ΤΗ ΣΗ

Ε λά χι στα εί ναι γνω στά στη Δύ ση για την 
κι νέ ζι κη αλ χη µεί α, η ο ποί α έ χει στό χο την 
α θα να σί α ό πως δι δά σκε ται στην τα ο ϊ στι κή 
γιό γκα. Στο βι βλί ο αυ τό συ γκε ντρώ νο νται 
οι δι δα σκα λί ες των ση µα ντι κό τε ρων δα σκά-
λων σ΄ αυ τόν τον χώ ρο, έ τσι ό πως έ χουν δια-
σω θεί στη διάρ κεια σα ρά ντα ε πτά αιώ νων.

Αυ τή η αρ χαί α µέ θο δος συ νί στα ται στο 
στα µά τη µα της ρο ής της γε νε σιουρ γού δύ-
να µης, που εί ναι έµ φυ τη σε κά θε άν θρω πο. 
Κατ΄ αυ τόν τον τρό πο η θε µε λιώ δης αυ τή 
δύ να µη δια τη ρεί ται µέ σα στο σώ µα και µε-
του σιώ νε ται σε µια θε τι κή ζω τι κή ε νέρ γεια, 
ι κα νή να α πο κα τα στή σει τους δε σµούς του 
α τό µου µε το αρ χι κό πνεύ µα, το ο ποί ο προ-
ϋ πήρ χε της δη µιουρ γί ας του κό σµου. 

ΟΙ ΣΟΥ ΜΕ ΡΙΟΙ
Ε ΝΑΣ ΛΑ ΟΣ ΣΤΙΣ Α ΠΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ-

ΡΙΑΣ
HELMUT UHLIG

âéâëéïðáñïõóéáóçâéâëéïðáñïõóéáóç
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Εκ δ. ΚΟ ΝΙ ΔΑ ΡΗ
Μό λις στις αρ χές του αιώ να µας, ήρ θαν στο φως ση µα ντι κά 

ευ ρή µα τα α πό τον πο λι τι σµό των Σου µε ρί ων, ε νός λα ού που 
έ ζη σε την 3η χι λιε τί α π.Χ. στη Με σο πο τα µί α. Οι Σου µέ ριοι, 
µε την ε ξέ λι ξη της σφη νο ει δούς γρα φής, την µνη µεια κή αρ χι-
τε κτο νι κή και την άρ τια δο µή της κοι νω νί ας τους, έ θε σαν τις 
βα σι κές αρ χές για τους µε τα γε νέ στε ρους πο λι τι σµούς στην 
αρ χαί α Α να το λή και ό χι µό νο.

Ο Χέλ µουτ Ού λιχ πε ρι γρά φει την ι στο ρί α, τον πο λι τι σµό 
και την τέ χνη ε νός α πό τους αρ χαιό τε ρους και ταυ τό χρο να 
πιο ε ξε λιγ µέ νους πο λι τι σµούς του κό σµου, στη ρι ζό µε νος στα 
α πο τε λέ σµα τα ε ντα τι κών ε ρευ νών.

Ο ΔΡΟ ΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΞΙΟΥ
ΑΡ ΧΑΙΟΙ ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΣΜΟΙ Α ΝΑ ΜΕ ΣΑ ΣΤΗΝ ΚΙ ΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΩ ΜΗ
HELMUT UHLIG

Εκ δ. ΚΟ ΝΙ ΔΑ ΡΗ
Ο δρό µος του µε τα ξιού που έ νω νε Α να το λή και Δύ ση, δεν ε ξυ-

πη ρε τού σε µό νο ε µπο ρι κούς σκο πούς, αλ λά χρη σι µο ποι ή θη κε 
και για τη δια κί νη ση πο λι τι στι κών και θρη σκευ τι κών ι δε ών.

Ο συγ γρα φέ ας του α φη γεί ται τη µα κραί ω νη ι στο ρί α αυ τής 
της πα νάρ χαι ης ο δού που συν δέ ει Α να το λή – Δύ ση, πα ρου σιά-
ζει α πο δεί ξεις πα λιού µε γα λεί ου, πο λι τι στι κής άν θη σης αλ λά 
και α ντι θέ σε ων µιας γε µά της σφρί γος ζω ής και πε ρι γρά φει τις 
προ σω πι κές του ε µπει ρί ες και τα βιώ µα τα. Οι πο λύ ε ντυ πω σια-
κές έγ χρω µες φω το γρα φί ες, που τρά βη ξε ο ί διος ο συγ γρα φέ-
ας, δεί χνουν την ι διαί τε ρη γο η τεί α του το πί ου και των πε ριο χών 
µέ σα α πό τις ο ποί ες περ νά ει ο δρό µος του µε τα ξιού. 

ΣΦΙΓ ΓΑ - ΤΑ ΜΥ ΣΤΗ ΡΙΑ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ
ΒΙ ΒΛΙΟ ΤΡΙ ΤΟ

Α ΠΟ ΤΟΝ ΡΑΜ ΣΗ Β΄ ΜΕ ΧΡΙ ΤΟΝ ΠΡΩ ΤΟ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ 
ΤΗΣ ΚΙ ΝΑΣ

HANS-CHRISTIAN HUF

Εκ δ. ΚΟ ΝΙ ΔΑ ΡΗ
Στο τρί το του βι βλί ο ο συγ γρα φέ ας αρ χί ζει πρώ τα µε τον Ραµ-

σή Β΄, έ ναν α πό τους ση µα ντι κό τε ρους φα ρα ώ της Αι γύ πτου που 
συ νέ βα λε α πο φα σι στι κά στην οι κο δό µη ση της αρ χαί ας Αι γύ πτου και 
συ νε χί ζει µε έ να α πό τα σκο τει νό τε ρα κε φά λαια του Χρι στια νι σµού, 
τους αι µα τη ρούς διωγ µούς δια φό ρων µειο νο τή των κα τά τη πε ρί ο δο 
του Με σαί ω να. Κα τό πιν α να φέ ρε ται στη Σκο τσέ ζα βα σί λισ σα Μα ρί α 
Στιού αρ τ και στα ε πτά θαύ µα τα του αρ χαί ου κό σµου. Τε λειώ νει το 
τρί το του βι βλί ο µε την ι στο ρί α του Ρω µαί ου αυ το κρά το ρα Νέ ρω να και 
µε τον πρώ το Κι νέ ζο αυ το κρά το ρα και τον πε ρί φη µο πή λι νο στρα τό 
του που ήρ θε στην ε πι φά νεια το 1974.
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óðïñïé óïöéáóóðïñïé óïöéáó

ÓðüñïéÓðüñïéÓðüñïé
Óïößáò

Óðüñïé
Óïößáò

Óðüñïé

J. A. Livraga Rizzi 

Ðáãêüóìéïò ÉäñõôÞò 

 ôïõ Öéëïóïöéêïý êáé Ðïëéôéóôéêïý Ïñãáíé-

óìïý 

Åßíáé ìÞðùò ôï óýìðáí áõôü ðïõ ôñÝ÷åé ìðñïóôÜ óôá ìÜôéá 

ôçò øõ÷Þò Þ áíôßèåôá áõôÞ åßíáé ç ôáîéäéþôéóóá ôïõ óýìðáíôïò; 

Íá ìéá ðáéäéêÞ åñþôçóç ðïõ èá êÜíåé ôïõò «öéëïóüöïõò» íá 

÷áìïãåëÜóïõí, áëëÜ ðïõ äåí èá ìðïñÝóïõí íá ôçí áðáíôÞóïõí 

éêáíïðïéçôéêÜ.

Öéëüóïöïò ðñáãìáôéêüò åßíáé áõôüò ðïõ áãáðÜåé ôçí áëÞèåéá 

êáé ôïëìÜåé íá êÜíåé ôá ðÜíôá, ãéáôß ÷Üñç óôçí åóùôåñéêÞ 

ôïõ ðåéèáñ÷ßá äå öïâÜôáé ìÞðùò ìðëå÷ôåß óôéò ÷áëáñùìÝíåò 

êëùóôÝò ôçò Üãíïéáò Þ ôçò öáíôáóßùóçò.
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Ã. ×áñáëáìðüðïõëïò

ÁÑ×ÁÚÊÏ ÂÇÌÁÂÇÌÁÂÇÌÁ

ÏÉÍÏÓ ÁÊÑÁÔÏÓ ÊÁÉ 
ÊÅÊÑÁÌÅÍÏÓ

Ï Üêñáôïò öõóéêüò ïßíïò êáé ç ôÝ÷íç ôçò ìßîçò ôïõ, ï 

Áãáèïäáßìùí-Äéüíõóïò, ïé áíáëïãßåò êáé ç öéëïóïöéêÞ åñìçíåßá 

ôçò ìßîçò êáôÜ ôïí Ðëïýôáñ÷ï. 

Ó�τον πο λυ πλη θή θί α σο του Βάκ χου α να Ó�τον πο λυ πλη θή θί α σο του Βάκ χου α να Ó�φέ ρε ται και ο Ά κρα τοςÓ�φέ ρε ται και ο Ά κρα τοςÓ� , η προ σω πο ποί 
η ση του ά κρα του Ó�η ση του ά κρα του Ó� (α πρό σµι κτου) οί νου. 

Α να φέ ρε ται ό τι στη Μου νι χί α τι µού σαν τον ή ρω α 
Α κρα το πό τη και στη Σπάρ τη τον ή ρω α Κε ρά ω να, το 
ό νο µα του ο ποί ου προ έρ χε ται α πό το ρή µα κε ράν-
νυ µι που ση µαί νει  α να κα τώ νω. 

Η µί ξη του οί νου µε το νε ρό, α πο τέ λε σε ξε χω-
ρι στή τέ χνη και ι διαί τε ρο α ντι κεί µε νο έ ρευ νας. Οι 
αρ χαιό τε ρες α να φο ρές γί νο νται στα ο µη ρι κά ποι ή-
µα τα, ό που ο ά κρα τος οί νος χρη σι µο ποιεί ται κυ ρί-
ως στις σπον δές προς τους θε ούς. Ό ταν η Α θη νά 
µε ταµ φιε σµέ νη πή γε στο σπί τι του Ο δυσ σέ α στην 
Ι θά κη, ε νώ αυ τός έ λει πε, βρή κε τον Τη λέ µα χο και 
τους οι νο χό ους να πα ρα σκευά ζουν για το δεί πνο των 
µνη στή ρων της Πη νε λό πης κρά µα, α να κα τεύ ο ντας 
µέ σα σε κρα τή ρες οί νο και νε ρό. 

Στα ο µη ρι κά χρό νια, η πρώ τη λή ψη τρο φής που 
ή ταν γνω στή αρ χι κά ως α κρά τι σµα και µε τά ως ά ρι-
στο, κα τα νά λω ναν ά κρα το οί νο. Το α κρά τι σµα (α πό 
το ρή µα α κρα τί ζω που ση µαί νει παίρ νω ή προ σφέ-
ρω πρό γευ µα), έ να κοµ µά τι ψω µί βου τηγ µέ νο σε 
ά κρα το οί νο µνη µο νεύ ε ται µια φο ρά στην «Ι λιά δα» 
και µια στην «Ο δύσ σεια». Στην κλα σι κή ε πο χή εί ναι 
πια το κα θιε ρω µέ νο πρό γευ µα και το συ να ντά µε 
ως α κρα τι σµό. 

Σύµ φω να µε την πα ρά δο ση οι άν θρω ποι στην 
αρ χή έ πι ναν το κρα σί α νέ ρω το και δεν µπο ρού σαν 
να στα θούν στα πό δια τους. Η πρώ τη µί ξη κρα σιού 
έ γι νε α πό τον γιο του Δευ κα λί ω να και της Πύρ ρας 

Αµ φι κτύ ο να, που έ γι νε τρί τος βα σι λιάς της Α θή νας, 
πριν τονΚέ κρο πα   και το Κρα να ό. Ο Αµ φι κτύ ω νας 
δι δά χτη κε την τέ χνη αυ τή α πό το Διό νυ σο και τη δί-
δα ξε µε τη σει ρά του στους αν θρώ πους, αρ χί ζο ντας 
α πό τους Α θη ναί ους. 

Μια άλ λη πα ρά δο ση για την α να κά λυ ψη του 
κε κρα µέ νου οί νου, που α πο δί δε ται σε φυ σι κά αί-
τια, κα τα γρά φει ο για τρός Φι λω νί δης στο έρ γο του 
«Πε ρί Μύ ρων και Στε φά νων»: «Ό ταν µε τα φέρ θη κε 
α πό το Διό νυ σο το α µπέ λι α πό την Ε ρυ θρά Θά λασ-πέ λι α πό την Ε ρυ θρά Θά λασ-πέ λι α πό την Ε ρυ θρά Θά λασ
σα στην Ελ λά δα και πολ λοί στρά φη καν σε ά µε τρη 
α πό λαυ ση του οί νου και τον έ πι ναν ά κρα το, άλ λοι 
στρά φη καν µε µα νί α και πα ρα πα τού σαν και άλ λοι 
έ µοια ζαν µε νε κρούς α πό το κά ρω µα  που προ κα λού-
σε η οι νο πο σί α. Ό ταν κά ποιοι κά πο τε έ πι ναν κο ντά 
στην α κτή, έ πε σε βρο χή και διέ λυ σε το συ µπό σιο, 
ε νώ το βα ρέ λι, στο ο ποί ο εί χε µεί νει λί γο κρα σί, το 
γέ µι σε µε νε ρό. Ό ταν κα θά ρι σε ο ου ρα νός και γύ ρι-
σαν στον ί διο τό πο, γεύ τη καν το µίγ µα κι έ νιω σαν 
ευ χά ρι στη και χω ρίς ε νο χλή σεις α πό λαυ ση. Γι αυ τό 
το λό γο οι Έλ λη νες, ό ταν προ σφέ ρε ται α νέ ρω το 
κρα σί σε δεί πνο, ε πι κα λού νται τον Α γα θό Δαί µο να 
τι µώ ντας τη θε ό τη τα που το ε πι νό η σε, δη λα δή το 
Διό νυ σο. Ε νώ ό ταν µε τά το δεί πνο προ σφέ ρε ται το 
πρώ το πο τή ρι µε νε ρω µέ νο κρα σί, ε πι κα λού νται το 
Δί α Σω τή ρα, ε πει δή τον θε ω ρούν αί τιο τής χω ρίς 
ε νό χλη ση α νά µι ξης κρα σιού και νε ρού, αυ τόν που 
εί ναι και ο δη µιουρ γός των βρο χών». 

Η α να κά λυ ψη του κρα σιού και η τέ χνη της µί ξης 
του θε ω ρού νταν θε ϊ κά δώ ρα. Ό πως γρά φει ο για τρός 
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ÁÑ×ÁÚÊÏ ÂÇÌÁÁÑ×ÁÚÊÏ ÂÇÌÁ

Μνη σί θε ος «οι θε οί α πο κά λυ ψαν το κρα σί στους 
θνη τούς», αλ λά αυ τό ή ταν µε γά λο α γα θό µό νο για 
ό σους το χρη σι ό σους το χρη σι ό σους το χρη σι µο ποιού σαν σω στάο ποιού σαν σω στάο ποιού σαν σω στά, α να α να µει γνύ ο ντας ει γνύ ο ντας ει γνύ ο ντας 
το µε νε ρό, κα θώς και µε υ γρά φάρ µα κα. Στην πρώ-
τη πε ρί πτω ση, η πό ση του µίγ µα τος προ κα λού σε 
κα λή διά θε ση. Στη δεύ τε ρη ή ταν «πο λύ χρή σι µο 
στην ια τρι κή για τί α να κα τω νό ταν µε τα υ γρά φάρ µα-
κα και έ δι νε ω φέ λεια σε ό σους ή ταν πλη γω µέ νοι». 
Η υ πέρ µε τρη πό ση βέ βαια προ κα λού σε α λα ζο νεί α, 
τρέ λα και πα ρά λυ ση του σώ µα τος.  

Στη σχέ ση µί ξης λαµ βα νό ταν υ πό ψη η ποιό τη τα 
του κρα σιού. Τα δυ να τά κρα σιά δη λα δή α ραιώ νο νταν 
µε πε ρισ σό τε ρο νε ρό. Η α να λο γί α του κρά µα τος 
ή ταν τρί α µέ ρη νε ρού σε έ να µέ ρος κρα σιού αλ λά και 
2+1 ή 3+2 ή 1+1. Ο Η σί ο δος, συµ βου λεύ ο ντας 
τον α δελ φό του Πέρ ση, σε θε ρι νή πε ρί ο δο, του προ-
τεί νει τρί α µέ ρη νε ρού σε έ να µέ ρος κρα σιού. 

Φαί νε ται ό τι η σω στή α να λο γί α της µί ξης α κο λου-
θού σε τη δρα στι κό τη τα του κά θε κρα σιού. Το πιο 
δρα στι κό, που ε πι δε χό ταν και τη µε γα λύ τε ρη α νά µει-
ξη, ή ταν της Ι σµά ρου. Με τρί α πο τή ρια α πό αυ τό ο 
Ο δυσ σέ ας τύ φλω σε τον Κύ κλω πα Πο λύ φη µο. 

Α να φέ ρε ται ό τι το κρα σί πα ρα σκευα ζό ταν µε τη 
µί ξη πε νή ντα µε ρών γλεύ κους σε έ να µέ ρος θα λασ-έ ρος θα λασ-έ ρος θα λασ
σι νού νε ρού. Γι νό ταν δε πιο δυ να τό ό ταν χρη σι µο-
ποιού νταν στα φύ λια α πό νέ α α µπέ λια. Μί ξη ε πί σης 
γι νό ταν και µε τα ξύ κρα σιών. Α να κά τω ναν σκλη ρό 
και εύ ο σµο κρα σί µε µα λα κό και ά ο σµο, ό πως για 
πα ρά δειγ µα κρα σί της Η ρά κλειας µε κρα σί της Ε ρυ-
θραί ας, α πό τα ο ποί α το έ να έ δι νε α πα λό τη τα και 
το άλ λο ά ρω µα. 

Ο πο λυ γρα φό τα τος Πλού ταρ χος εν δια φέρ θη κε 
ι διαί τε ρα για τα στοι χεί α του δια τρο φι κού πο λι τι σµού 
των Ελ λή νων. Έ να α πό τα προ βλή µα τα που τον α πα-
σχό λη σαν ή ταν κι αυ τό της σω στής µί ξης, το ο ποί ο 
κα τα χώ ρη σε µε τον τί τλο «Πε ρί του ή πέ ντε πί νειν ή 
τρι ή µη τέσ σε ρα» (Για το αν πρέ πει να πί νεις (οί νο 
α ραιω µέ νο µε νε ρό) στα πέ ντε ή στα τρί α και ό χι 
στα τέσ σε ρα). Ε κεί λοι πόν α να φέ ρε ται: 

Ό σοι α σχο λού νται µε τις αρ µο νί ες του Διό νυ σου 
(δη λα δή την οι νο πο σί α), διέ κρι ναν τρεις α να λο γί ες 
του κρα σιού µε το νε ρό, την α να λο γί α των πέ ντε, 
των τριών και των τεσ σά ρων µε ρών, ο πό τε λέ νε και 
τρα γου δούν: «ή πέ ντε πί νειν ή τρι ή µη τέσ σε ρα». 
Πράγ µα τι στα πέ ντε εί ναι σύµ φω να µε την α να λο γί α 
έ να προς ε νά µι σι, ό που τρί α µέ ρη νε ρού α να κα τεύ ο-
νται µε δυο µέ ρη κρα σιού, στα τρί α εί ναι η α να λο γί α 
του δι πλά σιου, ε φό σον το έ να µέ ρος (του κρα σιού 
που α να µι γνύ ε ται) µε δυο µέ ρη (του νε ρού(του νε ρού( ), ε νώ στα 
τέσ σε ρα, ό που σε έ να µέ ρος (του κρα σιού(του κρα σιού( ) προ στί θε-
νται τρί α νε ρό (αυ τός εί ναι ο λό γος έ να προς έ να και 
έ να τρί το), για κά ποιους σώ φρο νες άν δρες στο πρυ-

τα νεί ο ή για δια λε κτι κούς µε ση κω µέ να φρύ δια, ό ταν 
ε ξε τά ζουν τις µε τα στρο φές στους συλ λο γι σµούς, 
α να λο γί α νη φά λια που δεν έ χει κα νέ να α πο τέ λε σα να λο γί α νη φά λια που δεν έ χει κα νέ να α πο τέ λε σα να λο γί α νη φά λια που δεν έ χει κα νέ να α πο τέ λε σµαα. 
Α πό τις άλ λες δύ ο, η α να λο γί α δύ ο προς έ να φέρ νει 
τον τα ραγ µέ νο τού το τό νο της µέ θης που ο δη γεί 
τους αν θρώ πους στο κέ φι «και κι νεί στο µυα λό τις 
χορ δές που δεν πρέ πει να κι νού νται». Αυ τό συµ βαί-
νει για τί ού τε νη φά λιος µπο ρεί να µεί νει κα νείς ού τε 
βα φτί ζει τον α νό η το άν θρω πο στον ά κρα το οί νο. Η 
α να λο γί α δύ ο προς έ να εί ναι αρ µο νι κό τα τη, σε ό λες 
τις πε ρι πτώ σεις φέρ νει ύ πνο, κά νει τις έ γνοιες να 
ξε χνιού νται, κα θώς, σύµ φω να µε την έκ φρα ση του 
Η σί ο δου για κεί νη «που διώ χνει το κα κό και η ρε µεί 
τα παι διά και γα λη νεύ ει και η ρε µεί σε βά θος τα υ πε-
ρο πτι κά και ά κο σµα πά θη µέ σα µας». 

Ο Πλού ταρ χος, έ γρα ψε κι έ να έρ γο για τη µου-
σι κή.  Ε κεί κά νει λό γο για τις α να λο γί ες που προσ-Ε κεί κά νει λό γο για τις α να λο γί ες που προσ-Ε κεί κά νει λό γο για τις α να λο γί ες που προσ
διό ρι ζαν τις αρ χαί ες µου σι κές συµ φω νί ες. Στο Ζ΄ 
πρό βλη µα του 4ο υ βι βλί ου του, του ο ποί ου δεν σώ-
ζε ται η α νά πτυ ξη, γί νε ται λό γος για τη δια φο ρε τι κή 
τά ξη των πλα νη τών και των η µε ρών που παίρ νουν 
τα ο νό µα τά τους α πό τους πλα νή τες. Μά λι στα ο 
Δί ων ο Κάσ σιος (XXXVII, 18) γρά φει ό τι πέ ρα α πό 
την α στρο νο µι κή ε ξή γη ση του προ βλή µα τος υ πήρ χε 
και η µου σι κή ε ξή γη ση, η ο ποί α βα σι ζό ταν στο τε-
τρά χορ δο. Ο Πλού ταρ χος ε δώ χρη σι µο ποιεί το στί χο 
«και κι νεί στο µυα λό τις χορ δές που δεν πρέ πει να 
κι νού νται» α πό κά ποια τρα γω δί α ά γνω στου ποι η τή 
(Kock «Comicorum Atticorum Fragmental» 
α δέ σπο τα αρ. 361). 

Η συ χνή χρή ση του και σε άλ λα έρ γα ( «Πε ρί του 
α κού ειν» 43d, «Πε ρί α ορ γι σί ας» 456c, «Πό τε ρον 
τα της ψυ χής ή του σώ µα τος πά θη χεί ρο να» 501a, 
και «Πε ρί α δο λε σχί ας» 502d) µαρ τυ ρεί και το βα θύ-
τε ρο νό η µά του.
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“Ï Éêáñïò”
Ôé óõìâïëßæåé ï ìýèïò ôïõ ºêáñïõ, ðïéÜ åßíáé ç óçìáóßá êáé ç 

÷ñçóéìüôçôÜ ôïõ ãéá ôïí óçìåñéíü Üíèñùðï;

“Öéëïóïößá Æåí”
Ãéá ôïí äõôéêü Üíèñùðï ç áíáôïëÞ êáé ç öéëïóïößá ôçò ðáñáìÝíåé ðÜíôá 

Ýíá ìõóôÞñéï. Èá ðñïóðáèÞóïõìå íá ðñïóåããßóïõìå ôçí öéëïóïößá Æåí, 

êáé íá êáôáíïÞóïõìå ôá “ìõóôéêÜ” ôçò.

“Ç Ìõóôçñéþäçò Áôëáíôßäá”
Ç Áôëáíôßäá åßíáé Ýíáò ìýèïò Þ ìéá ðñáãìáôéêüôçôá; 

                          

... êáé Üëëá èÝìáôá åóùôåñéóìïý êáé öéëïóïößáò.
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