


editorial
 Έχει ειπωθεί πολλές φορές ότι ζούμε την εποχή της πληροφόρησης. Σήμερα λέγεται, ότι όποιος έχει τις σω-

στές πληροφορίες κατέχει ή ελέγχει την εξουσία. Αυτός ο ισχυρισμός επιβεβαιώθηκε πριν μερικά χρόνια από 
τον διάσημο κοινωνιολόγο Α. Τόφλερ, ο οποίος μίλησε για τα διάφορα «κύματα» της ανθρωπότητας. 

Το «πρώτο κύμα» στην αρχαία ανθρωπότητα ήταν συνδεμένο με τον πόλεμο ως τρόπος επίλυσης των δι-
αφορών, δηλαδή ήταν η φυσική βία εκείνη η οποία κατείχε ή ήλεγχε την εξουσία. Όποιος ήλεγχε το στρατό και 
κέρδιζε τους πολέμους είχε και τον έλεγχο της εξουσίας. 

Αργότερα, έγινε το χρήμα η κύρια πηγή ελέγχου της εξουσίας. Γιατί το χρή-
μα πληρώνει τους στρατούς. Ο πλούτος κερδίζει τους πολέμους. Αυτό ήταν 

το δεύτερο κύμα, που κορυφώθηκε με την βιομηχανική επανάσταση 
δύο αιώνες πριν. Τέλος, το τρίτο κύμα, το πιο σύγχρονο, είναι 
αυτό της πληροφορίας. Γιατί οι σωστές πληροφορίες ελέγχουν 

το χρήμα, όπως γνωρίζουν πολύ καλά τα χρηματιστήρια όλου 
του κόσμου. 

Από μια εσωτερική φιλοσοφική άποψη, και χρησιμοποιώντας 
ένα αρκετά γνωστό συμβολισμό, θα λέγαμε ότι η βία αντιστοιχεί 

με το φυσικό κόσμο της ύλης, το χρήμα με τον κόσμο της 
ενέργειας και η πληροφορία με τον συγκινησιακό κόσμο 

και τα πάθη. Ένας χαφιές, ένας κατάσκοπος, ένας 
χαρτοκλέφτης, ένας χάκερ κ.λ.π. δεν διαφέρουν πολύ 

ως προς το πάθος που τους διακατέχει στη διαχείριση 
των πληροφοριών που κατέχουν. 

Το λεγόμενο ηλεκτρονικό διαδύκτιο ή Ιντερνέτ αποτελεί σή-
μερα το κύριο παράδειγμα της κυριαρχίας της πληροφορίας στον 

κόσμο. Μέχρι σχετικά πρόσφατα ήταν τα λεγόμενα “μέσα μαζικής επικοινω-
νίας”. Αλλά η πληροφορία σκέτη δεν φαίνεται να αρκεί για να έχουμε έναν κόσμο 

πιο δίκαιο, πιο γνωστικό, πιο ευτυχισμένο… εν τέλει πιο ανθρώπινο, με την ουσιαστική σημασία της λέξης. 
Και εδώ βρίσκεται το δίλημμα και η έλλειψη ενός τέταρτου στοιχείου, του νοητικού. Χρειάζεται πάντα μια 

εκτίμηση της πληροφορίας ως προς την καλή ή κακή της χρήση, δηλαδή ένας ηθικός παράγοντας. Μόνο 
αυτός μπορεί να δώσει «ανθρωπιά» στην ανθρωπότητα. 

Δεν αρκεί λοιπόν να έχει κανείς σωστές πληροφορίες, πρέπει να μπορεί να ξέρει και να τις εκτιμήσει στην 
ορθή τους διάσταση, να έχει δηλαδή διάκριση ή ανώτερη Λογική για να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει στο 
μέγιστο όφελος για όλο το σύνολο. Εδώ συναντάμε αυτό που ονομάζεται Γνώση ή Φιλοσοφία. 

Μιλάμε λοιπόν για ένα «τέταρτο» κύμα της ανθρωπότητας, που ίσως ανήκει ακόμα στο μέλλον, ίσως όμως 
έχει αρχίσει ήδη να γίνεται εμφανές σε μικρούς πυρήνες ανθρώπων, και  ταυτόχρονα σε πολλές πόλεις του 
κόσμου. Πρόκειται για ανθρώπους που δεν αρκούνται στις πληροφορίες, στις πολλές «γνώσεις», αλλά αναζη-
τούν ένα βάθος, την αληθινή γνώση που κρύβεται πίσω από αυτές. Και αυτό είναι Φιλοσοφία με τον κλασικό 
τρόπο, όπως έκαναν οι πρώτοι φιλόσοφοι, οι ονομαζόμενοι Προσωκρατικοί πριν δυόμισι χιλιάδες χρόνια.

Και αν τολμήσουμε ένα βήμα ακόμα, θα λέγαμε ότι και η φιλοσοφική Γνώση δεν αρκεί. Μπορεί να είναι ανώ-
τερη από την πληροφορία, αλλά ακόμα στερεί ως προς την αλήθεια. Το τελικό στάδιο, όπως μας δίδαξαν οι 
αρχαίοι Δάσκαλοι, είναι αυτό της Σοφίας, μιας γνώσης που υπερβαίνει το νου και τη λογική. Ο Δάσκαλός μου 
είπε ότι η Σοφία είναι η Γνώση που έγινε Βίωμα για τον Εαυτό μας και Αγάπη για Υπηρεσία στους άλλους. 

Με αυτόν τον ορισμό, οι Σοφοί της αρχαιότητας παίρνουν άλλη διάσταση, αλλά και δίνεται σε μας η δυ-
νατότητα να τους ακολουθήσουμε… σε κάποιο άλλο πέμπτο «κύμα», που μάλλον ανήκει στο μέλλον πολλών, 
αλλά ίσως μπορεί να γίνει παρόν για κάποιους από μας… Αρκεί να προσπαθήσεις και εσύ αναγνώστη, λίγο 
περισσότερο. Αν δεν ξέρεις πώς, αλλά το θέλεις πραγματικά, σίγουρα θα βρεις κάποιον να σου πει.
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Παιχνίδια στον καθρέφτη
Από το βιβλίο

Ίσως -αντίθετα με όσα έλεγαν στο 
μεσαίωνα- τ’αστέρια να μην είναι φα-
νάρια που τοποθέτησε ο θεός στον 
ουρανό για να φωτίζουν τον άνθρω-
πο. Η επιστήμη έχει δώσει την ξερή και 
κοφτή απάντησή της ως προς αυτό το 
ζήτημα και το κοινό αίσθημα υποδεικνύ-
ει ότι ο Θεός δεν μπορεί να ξοδεύει την 
ενέργειά του δημιουργώντας κόσμους 
με σκοπό και μόνο να μη χάνουν τα 
φτωχά και μικρά ανθρώπινα όντα το 
δρόμο τους τη νύχτα. Όλα αυτά είναι 

αλήθεια, όμως πέρα απ’ αυτήν την αληθινή λογική, αισθανόμαστε 
ότι τα αστέρια είναι τα φώτα που η Μάγια ανάβει στο Σύμπαν ως 
σημάδια Ζωής.

Τα αστέρια ζουν όπως εμείς... όμως λά-
μπουν, δείχνουν την ύπαρξή τους με το να 
αφήνουν να περάσει το φως μέσα τους, αντα-
νακλώντας το έξυπνα ή με το να δονούνται με 
απρόσμενο τρόπο κάνοντας τα άτομά τους να 
μετασχηματίζουν την ταχύτητα σε εκλάμψεις. 
Κάθε απαστράπτον σημείο που βλέπουμε στο 
νυχτερινό ουρανό είναι μια Ζωή που δονεί, μια 
μεγάλη Ζωή, έξυπνη, συνειδητή, εκτεινόμενη σε 
πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από όσο η μικρότη-
τα της σάρκας μας, που χρειάζεται διάφορες 
υπεκφυγές για να μην πέσει στο σκοτάδι.

Η Μάγια είναι υπερήφανη για το σώμα των 
αστεριών της, γι’ αυτό τα ανάβει κάθε μέρα, 
προξενώντας έτσι το θαυμασμό κι εμπνέοντας 
οραματισμούς σε μας τους ανθρώπους, που 
δεν έχουμε μάθει ακόμα να βυθιζόμαστε στο 
άπειρο.

Αυτά τα λαμπερά και μικροσκοπικά σημεία που εμφανίζονται 
στον ουρανό είναι η επιβεβαίωση της δικής μας μικρότητας. Είναι 
μία πρόκληση στην ανθρώπινη ανοησία, που κάνει τον άνθρω-
πο να πιστεύει ότι μπορεί να κυριαρχήσει στο Σύμπαν με τις λίγες 
και φτωχές συσκευές που έμαθε να κατασκευάζει. Όχι πως είναι 
αδύνατο για τον άνθρωπο να πετάξει προς το διάστημα, όμως 
δεν είναι καλό να πιστεύουμε ότι έχουμε πετύχει αυτό που ακόμα 
δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Δεν είναι καλό να αισθανόμαστε αφέντες, 
όταν δεν έχουμε ακόμα πάψει να είμαστε σκλάβοι.

Το “Απειρο” είναι μια σύλληψη υπερβο-
λικά μεγάλη για εμάς. Καθώς ο νους μας 
δεν είναι   άπειρος, όταν αυτός φαντάζεται 
κάτι που τον ξεπερνάει, φοβάται, σκοτει-
νιάζει κι εμποδίζεται στο να σκεφτεί.

Όμως το άπειρο βρίσκεται εκεί, ένα βήμα 
από μας, δεν χρειάζεται ν’ αφήσουμε πίσω 
μας το σίγουρο και σταθερό κόσμο της 
γης, ούτε ν’ αφήσουμε τα μάτια μας να πε-
ριπλανηθούν στον ουρανό... στ’ αστέρια, 
που είναι το σημείο αναφοράς μας στο 
βαθύ διάστημα... Ξέρουμε ότι το μυστή-
ριο είναι μεγάλο κι ανεξιχνίαστο, όμως το 
άπειρο δεν είναι κενό μυστήριο. Υπάρχουν 
κάποια φώτα που φέγγουν κάθε τόσο και, 
αν και βρίσκονται σε αποστάσεις που είναι 
αδύνατο να φανταστούμε, ωστόσο μας 
βοηθούν ως σημεία στήριξης στον ίλιγγο 
του εξωτερικού κενού. 

Φιλοσοφία

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

 ÔÁ ÁÓÔÅÑÉÁ
φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου
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Παιχνίδια στον καθρέφτη
Από το βιβλίο

Ίσως -αντίθετα με όσα έλεγαν στο 
μεσαίωνα- τ’αστέρια να μην είναι φα-
νάρια που τοποθέτησε ο θεός στον 
ουρανό για να φωτίζουν τον άνθρω-
πο. Η επιστήμη έχει δώσει την ξερή και 
κοφτή απάντησή της ως προς αυτό το 
ζήτημα και το κοινό αίσθημα υποδεικνύ-
ει ότι ο Θεός δεν μπορεί να ξοδεύει την 
ενέργειά του δημιουργώντας κόσμους 
με σκοπό και μόνο να μη χάνουν τα 
φτωχά και μικρά ανθρώπινα όντα το 
δρόμο τους τη νύχτα. Όλα αυτά είναι 

αλήθεια, όμως πέρα απ’ αυτήν την αληθινή λογική, αισθανόμαστε 
ότι τα αστέρια είναι τα φώτα που η Μάγια ανάβει στο Σύμπαν ως 
σημάδια Ζωής.

Τα αστέρια ζουν όπως εμείς... όμως λά-
μπουν, δείχνουν την ύπαρξή τους με το να 
αφήνουν να περάσει το φως μέσα τους, αντα-
νακλώντας το έξυπνα ή με το να δονούνται με 
απρόσμενο τρόπο κάνοντας τα άτομά τους να 
μετασχηματίζουν την ταχύτητα σε εκλάμψεις. 
Κάθε απαστράπτον σημείο που βλέπουμε στο 
νυχτερινό ουρανό είναι μια Ζωή που δονεί, μια 
μεγάλη Ζωή, έξυπνη, συνειδητή, εκτεινόμενη σε 
πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από όσο η μικρότη-
τα της σάρκας μας, που χρειάζεται διάφορες 
υπεκφυγές για να μην πέσει στο σκοτάδι.

Η Μάγια είναι υπερήφανη για το σώμα των 
αστεριών της, γι’ αυτό τα ανάβει κάθε μέρα, 
προξενώντας έτσι το θαυμασμό κι εμπνέοντας 
οραματισμούς σε μας τους ανθρώπους, που 
δεν έχουμε μάθει ακόμα να βυθιζόμαστε στο 
άπειρο.

Αυτά τα λαμπερά και μικροσκοπικά σημεία που εμφανίζονται 
στον ουρανό είναι η επιβεβαίωση της δικής μας μικρότητας. Είναι 
μία πρόκληση στην ανθρώπινη ανοησία, που κάνει τον άνθρω-
πο να πιστεύει ότι μπορεί να κυριαρχήσει στο Σύμπαν με τις λίγες 
και φτωχές συσκευές που έμαθε να κατασκευάζει. Όχι πως είναι 
αδύνατο για τον άνθρωπο να πετάξει προς το διάστημα, όμως 
δεν είναι καλό να πιστεύουμε ότι έχουμε πετύχει αυτό που ακόμα 
δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Δεν είναι καλό να αισθανόμαστε αφέντες, 
όταν δεν έχουμε ακόμα πάψει να είμαστε σκλάβοι.

Το “Απειρο” είναι μια σύλληψη υπερβο-
λικά μεγάλη για εμάς. Καθώς ο νους μας 
δεν είναι   άπειρος, όταν αυτός φαντάζεται 
κάτι που τον ξεπερνάει, φοβάται, σκοτει-
νιάζει κι εμποδίζεται στο να σκεφτεί.

Όμως το άπειρο βρίσκεται εκεί, ένα βήμα 
από μας, δεν χρειάζεται ν’ αφήσουμε πίσω 
μας το σίγουρο και σταθερό κόσμο της 
γης, ούτε ν’ αφήσουμε τα μάτια μας να πε-
ριπλανηθούν στον ουρανό... στ’ αστέρια, 
που είναι το σημείο αναφοράς μας στο 
βαθύ διάστημα... Ξέρουμε ότι το μυστή-
ριο είναι μεγάλο κι ανεξιχνίαστο, όμως το 
άπειρο δεν είναι κενό μυστήριο. Υπάρχουν 
κάποια φώτα που φέγγουν κάθε τόσο και, 
αν και βρίσκονται σε αποστάσεις που είναι 
αδύνατο να φανταστούμε, ωστόσο μας 
βοηθούν ως σημεία στήριξης στον ίλιγγο 
του εξωτερικού κενού. 

Φιλοσοφία

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

 ÔÁ ÁÓÔÅÑÉÁ
φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου
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Τι είναι η γη, πέρα από τα αμέτρητα 
μυστήρια του εσωτερικού της, με τις 
πέτρες της, τα φυτά της, τα ζώα της και 
τους ανθρώπους που την κατοικούν, 
δίπλα από αυτούς τους χιλιάδες άλλους 
κόσμους που λάμπουν τρεμουλιαστά 
μέσα στο μυστήριο της νυχτερινής ζωής; 
Είναι πιθανό να είναι η γη μεγάλη για μας, 
όμως τι είναι αυτός ο χωμάτινος σβώλος 
με τη μορφή πλανήτη μέσα στο άπειρο 
που μας περιβάλλει;

Είναι απαραίτητο να ξέρουμε να κατα-
λαμβάνουμε τον ίδιο τον τόπο μας και να 
γνωρίζουμε το ίδιο μας το μέγεθος ώστε, 
όπως έγινε πρόσφατα, ν’ αρχίσουμε 
να μεγαλώνουμε. Τώρα πια δεν αναρωτιώμαστε για το αν υπάρχουν άλλοι κόσμοι, ούτε για το 

αν σ’ αυτούς τους κόσμους υπάρχει ζωή. Με την απλή επιβεβαίωση που δίνουν οι 
αισθήσεις ξέρουμε ότι υπάρχουν άλλοι κόσμοι, γιατί τους βλέπουμε. Τους ξέρουμε 
για ζωντανούς και εφυείς, γιατί η μελέτη των λίγων νόμων που κατορθώνουμε ν’ 
ανακαλύψουμε μας το δείχνουν.

Και είναι πολύ πιθανό αυτοί οι κόσμοι να φιλοξενούν ζωντανά όντα, ίσα, κατώτερα 
ή ανώτερα από εμάς. Γιατί όχι; Δεν μπορούμε να φανταστούμε ένα Θεό τόσο φτωχό 
και περιορισμένο, ώστε να έχει δώσει Ζωή μόνο σ’ αυτόν τον πλανήτη. Ούτε μπορούμε 
να φανταστούμε τον άνθρωπο σαν το μοναδικό ον που είναι άξιο να ζήσει στο ανε-
ξιχνίαστο άπειρο. Είμαστε άραγε τόσο τέλειοι, για ν’ αξίζουμε μια τέτοια διάκριση;

Μπροστά σ’ αυτά τα μεγάλα μυστήρια, η Μάγια παίζει μαζί μας τους αστροναύτες 
και τους εξωγήινους. Καθώς διακατεχόμαστε από την υλική παρουσία των πραγμάτων, 
πιστεύουμε ότι θ’ ανακαλύψουμε το άγνωστο, γιατί μπορούμε να εκτοξεύσουμε κάποια 
σκάφη στο διάστημα. Όσον αφορά στους τόπους που συναντάμε ή τις μορφές ζωής 
που υπάρχουν εκεί, δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου, εκτός αν είναι ανώτερες από μας 
-κάτι που δεν μπορούμε να το υποφέρουμε- κι αν αυτή η ανωτερότητα εκφράζεται σε 
τεχνικά μέσα, περισσότερο προχωρημένα από τα δικά μας, αυτό είναι επίσης εξαιρε-
τικά ανυπόφορο για μας.

Κανένας δε θέλει πια να «σκαλίσει» στον πλανήτη του άλλου. Σήμερα είναι περισσό-
τερο ενδιαφέρον να εκτοξευτούμε όχι προς το μυστήριο των αστεριών (ποιος κατοικεί 
στο εσωτερικό αυτών των σωμάτων;) αλλά προς την κατάκτηση του εσωτερικού 
χώρου.

Μερικές φορές η Μάγια μας φοβίζει και μας κάνει να βλέπουμε “εξωγήινους” εκεί 
που δεν υπάρχει τίποτα άλλο από σκιές και μορφές άγνωστες σε μας. Εκεί όπου ένα 
ανθρώπινο ον είναι κάπως πιό τρελό από τα άλλα εμείς πιστεύουμε πως συναντάμε 
το φανταστικό κάτοικο του άλλου πλανήτη. Και παράξενο πράγμα, οι άνθρωποι φο-
βούνται τους κατοίκους αυτών των άλλων πλανητών. Πάντα τους σκιαγραφούν ως 
άσχημους, τρομακτικούς, παραμορφωμένος σε σχέση με τους δικούς μας κανόνες, 
όμως σοφούς και δυνατούς σε σχέση με τις γνώσεις μας. Κι ακόμη περισσότερο: 
τους σκεφτόμαστε ως σκληρούς και βλαβερούς και πιστεύουμε ότι το μόνο πράγμα 
στο οποίο αποσκοπούν είναι να μας κάνουν σκλάβους και να μας εκμεταλλευτούν. 
Να είναι άραγε αυτό μια ψυχολογική προβολή εκείνου που θα κάναμε εμείς στους 
κατοίκους άλλου πλανήτη, αν μπορούσαμε να τους υποτάξουμε με τη δύναμή μας;

Μ’ όλα αυτά η Μάγια μας κρύβει το αληθινό μυστικό: οι εξωγήινοι είμα-
στε εμείς, που έχουμε δυο αστέρια για μάτια και μια ανήσυχη ψυχή μέσα 
μας, που χρωματίζει το άπειρο μέσα από τον καθρέφτη της Μάγια.

Φιλοσοφία

‘’ ...Με τον Αντάρη κόκκινο να τραγου-
δάει τα νιάτα
Με το ποτάμι του Ουρανού να χύνεται 
στον Αύγουστο
Και με τ’Αστέρι του Βοριά να κλαίει και να 
παγώνει...’ 

Ν.Γκάτσος

Αρχαίος Ελληνικός Μύθος

Ο Σκορπιός ήταν η αιτία του καταστρεπτικού αφηνιασμού των αλόγων του Φοίβου. Ο Φαέθωνας, 
θέλοντας να φανεί αντάξιος του πατέρα του, ζήτησε την άδεια από τον Απόλλωνα να οδηγήσει μόνο για 
μια μέρα το άρμα του Ήλιου. Ο Φοίβος, αφού αρχικά δίστασε, τελικά υπέκυψε και ο Φαέθωνας ανάλαβε 
τα ηνία του άρματος. Τα άλογα άρχισαν να ανεβαίνουν στον ουρανό, αλλά νοιώθοντας ότι άπειρα χέρια 
τα καθοδηγούσαν, ξέφυγαν από το συνηθισμένο δρόμο και οδήγησαν το ηλιακό άρμα προς τους αστερι-
σμούς. Όταν όμως έφτασαν κοντά στον αστερισμό του Σκορπιού, ο Φαέθωνας τρόμαξε από τις φοβερές 
δαγκάνες, την πελώρια ουρά και το κεντρί του Σκορπιού, έχασε την ψυχραιμία και άφησε τα ηνία. Τα άλογα 
αφηνιασμένα αρχίζουν μια τρελή πορεία, πότε στα ύψη του ουρανού καίγοντας τους θεούς, και πότε κοντά 
στη Γη κάνοντας τις θάλασσες να εξατμίζονται και τα βουνά να καπνίζουν. Τελικά, ο Δίας κατακεραυνώνει 
τον φιλόδοξο Φαέθονα, ο οποίος έριξε το άρμα στον μεγάλο ουράνιο ποταμό, τον Ηριδανό. 

Μια άλλη εκδοχή συσχετίζει το Σκορπιό με το μυθικό κυνηγό Ωρίωνα, τον οποίο και σκότωσε με το κεντρί 
του. Αιτία ήταν η αλαζονεία του ήρωα που προκάλεσε την οργή της Αρτέμιδος (άλλοι μύθοι αναφέρουν τη 
Γη), η οποία έστειλε το Σκορπιό να τον θανατώσει.

Κώστας Φραντζικινάκης

Μύθοι των 
Αστερισμών

Σκορπιός
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Τι είναι η γη, πέρα από τα αμέτρητα 
μυστήρια του εσωτερικού της, με τις 
πέτρες της, τα φυτά της, τα ζώα της και 
τους ανθρώπους που την κατοικούν, 
δίπλα από αυτούς τους χιλιάδες άλλους 
κόσμους που λάμπουν τρεμουλιαστά 
μέσα στο μυστήριο της νυχτερινής ζωής; 
Είναι πιθανό να είναι η γη μεγάλη για μας, 
όμως τι είναι αυτός ο χωμάτινος σβώλος 
με τη μορφή πλανήτη μέσα στο άπειρο 
που μας περιβάλλει;

Είναι απαραίτητο να ξέρουμε να κατα-
λαμβάνουμε τον ίδιο τον τόπο μας και να 
γνωρίζουμε το ίδιο μας το μέγεθος ώστε, 
όπως έγινε πρόσφατα, ν’ αρχίσουμε 
να μεγαλώνουμε. Τώρα πια δεν αναρωτιώμαστε για το αν υπάρχουν άλλοι κόσμοι, ούτε για το 

αν σ’ αυτούς τους κόσμους υπάρχει ζωή. Με την απλή επιβεβαίωση που δίνουν οι 
αισθήσεις ξέρουμε ότι υπάρχουν άλλοι κόσμοι, γιατί τους βλέπουμε. Τους ξέρουμε 
για ζωντανούς και εφυείς, γιατί η μελέτη των λίγων νόμων που κατορθώνουμε ν’ 
ανακαλύψουμε μας το δείχνουν.

Και είναι πολύ πιθανό αυτοί οι κόσμοι να φιλοξενούν ζωντανά όντα, ίσα, κατώτερα 
ή ανώτερα από εμάς. Γιατί όχι; Δεν μπορούμε να φανταστούμε ένα Θεό τόσο φτωχό 
και περιορισμένο, ώστε να έχει δώσει Ζωή μόνο σ’ αυτόν τον πλανήτη. Ούτε μπορούμε 
να φανταστούμε τον άνθρωπο σαν το μοναδικό ον που είναι άξιο να ζήσει στο ανε-
ξιχνίαστο άπειρο. Είμαστε άραγε τόσο τέλειοι, για ν’ αξίζουμε μια τέτοια διάκριση;

Μπροστά σ’ αυτά τα μεγάλα μυστήρια, η Μάγια παίζει μαζί μας τους αστροναύτες 
και τους εξωγήινους. Καθώς διακατεχόμαστε από την υλική παρουσία των πραγμάτων, 
πιστεύουμε ότι θ’ ανακαλύψουμε το άγνωστο, γιατί μπορούμε να εκτοξεύσουμε κάποια 
σκάφη στο διάστημα. Όσον αφορά στους τόπους που συναντάμε ή τις μορφές ζωής 
που υπάρχουν εκεί, δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου, εκτός αν είναι ανώτερες από μας 
-κάτι που δεν μπορούμε να το υποφέρουμε- κι αν αυτή η ανωτερότητα εκφράζεται σε 
τεχνικά μέσα, περισσότερο προχωρημένα από τα δικά μας, αυτό είναι επίσης εξαιρε-
τικά ανυπόφορο για μας.

Κανένας δε θέλει πια να «σκαλίσει» στον πλανήτη του άλλου. Σήμερα είναι περισσό-
τερο ενδιαφέρον να εκτοξευτούμε όχι προς το μυστήριο των αστεριών (ποιος κατοικεί 
στο εσωτερικό αυτών των σωμάτων;) αλλά προς την κατάκτηση του εσωτερικού 
χώρου.

Μερικές φορές η Μάγια μας φοβίζει και μας κάνει να βλέπουμε “εξωγήινους” εκεί 
που δεν υπάρχει τίποτα άλλο από σκιές και μορφές άγνωστες σε μας. Εκεί όπου ένα 
ανθρώπινο ον είναι κάπως πιό τρελό από τα άλλα εμείς πιστεύουμε πως συναντάμε 
το φανταστικό κάτοικο του άλλου πλανήτη. Και παράξενο πράγμα, οι άνθρωποι φο-
βούνται τους κατοίκους αυτών των άλλων πλανητών. Πάντα τους σκιαγραφούν ως 
άσχημους, τρομακτικούς, παραμορφωμένος σε σχέση με τους δικούς μας κανόνες, 
όμως σοφούς και δυνατούς σε σχέση με τις γνώσεις μας. Κι ακόμη περισσότερο: 
τους σκεφτόμαστε ως σκληρούς και βλαβερούς και πιστεύουμε ότι το μόνο πράγμα 
στο οποίο αποσκοπούν είναι να μας κάνουν σκλάβους και να μας εκμεταλλευτούν. 
Να είναι άραγε αυτό μια ψυχολογική προβολή εκείνου που θα κάναμε εμείς στους 
κατοίκους άλλου πλανήτη, αν μπορούσαμε να τους υποτάξουμε με τη δύναμή μας;

Μ’ όλα αυτά η Μάγια μας κρύβει το αληθινό μυστικό: οι εξωγήινοι είμα-
στε εμείς, που έχουμε δυο αστέρια για μάτια και μια ανήσυχη ψυχή μέσα 
μας, που χρωματίζει το άπειρο μέσα από τον καθρέφτη της Μάγια.

Φιλοσοφία

‘’ ...Με τον Αντάρη κόκκινο να τραγου-
δάει τα νιάτα
Με το ποτάμι του Ουρανού να χύνεται 
στον Αύγουστο
Και με τ’Αστέρι του Βοριά να κλαίει και να 
παγώνει...’ 

Ν.Γκάτσος

Αρχαίος Ελληνικός Μύθος

Ο Σκορπιός ήταν η αιτία του καταστρεπτικού αφηνιασμού των αλόγων του Φοίβου. Ο Φαέθωνας, 
θέλοντας να φανεί αντάξιος του πατέρα του, ζήτησε την άδεια από τον Απόλλωνα να οδηγήσει μόνο για 
μια μέρα το άρμα του Ήλιου. Ο Φοίβος, αφού αρχικά δίστασε, τελικά υπέκυψε και ο Φαέθωνας ανάλαβε 
τα ηνία του άρματος. Τα άλογα άρχισαν να ανεβαίνουν στον ουρανό, αλλά νοιώθοντας ότι άπειρα χέρια 
τα καθοδηγούσαν, ξέφυγαν από το συνηθισμένο δρόμο και οδήγησαν το ηλιακό άρμα προς τους αστερι-
σμούς. Όταν όμως έφτασαν κοντά στον αστερισμό του Σκορπιού, ο Φαέθωνας τρόμαξε από τις φοβερές 
δαγκάνες, την πελώρια ουρά και το κεντρί του Σκορπιού, έχασε την ψυχραιμία και άφησε τα ηνία. Τα άλογα 
αφηνιασμένα αρχίζουν μια τρελή πορεία, πότε στα ύψη του ουρανού καίγοντας τους θεούς, και πότε κοντά 
στη Γη κάνοντας τις θάλασσες να εξατμίζονται και τα βουνά να καπνίζουν. Τελικά, ο Δίας κατακεραυνώνει 
τον φιλόδοξο Φαέθονα, ο οποίος έριξε το άρμα στον μεγάλο ουράνιο ποταμό, τον Ηριδανό. 

Μια άλλη εκδοχή συσχετίζει το Σκορπιό με το μυθικό κυνηγό Ωρίωνα, τον οποίο και σκότωσε με το κεντρί 
του. Αιτία ήταν η αλαζονεία του ήρωα που προκάλεσε την οργή της Αρτέμιδος (άλλοι μύθοι αναφέρουν τη 
Γη), η οποία έστειλε το Σκορπιό να τον θανατώσει.

Κώστας Φραντζικινάκης

Μύθοι των 
Αστερισμών

Σκορπιός
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Αγάπη Χατζημπαλάση

kινηματογράφος

Η ταινία «ΟΙΩΝΟΣ» και το μυστήριο 
των αγρογλυφικών 

Μανόχ Νάιτ Σιάμαλαν
Παίζουν:
Μελ Γκίμπσον

 Κατά την αρχαιότητα ο οιωνός ήταν ένα 
μαντικό όρνεο που από την πτήση του ή τις κραυγές 
του οι αρχαίοι Έλληνες μάντευαν το μέλλον. Σήμερα 
η λέξη οιωνός σημαίνει προφητικό σημάδι.

 Ο Γκράχαμ Χες (Μελ Γκίμπσον) μένει στην 
φάρμα του με τον μικρότερο αδερφό του και τα 2 
παιδιά του. Ο ίδιος είναι πρώην ιερωμένος στην Κο-
μητεία Μπακς της Πενσυλβανίας αφότου η γυναίκα 
του σκοτώθηκε σε ένα πραγματικά φρικτό τροχαίο 
δυστύχημα. Ένα πρωί ανακαλύπτει πως το χωράφι 
του με τα καλαμπόκια έχει σπαρθεί με…αγρογλυφι-
κά! Τι να σημαίνουν άραγε; Ανόητες φάρσες από 
αχώνευτους γείτονες; Ή μήπως ήρθε το τέλος του 
κόσμου; Το δεύτερο φαίνεται να υπερισχύει όταν τα 
σημάδια στα καλαμπόκια του Γκράχαμ αποδεικνύεται πως δεν είναι τα μόνα. Δεκάδες περιστατικά στη 
μακρινή Ινδία αλλά και πολλά άλλα φαινόμενα στον υπόλοιπο κόσμο είναι αρκετά για να βυθίσουν στην 
αγωνία και την απόγνωση έναν ολόκληρο πλανήτη!
 Το δράμα κορυφώνεται, όταν επιχειρείται να δοθεί μία εξήγηση για την εμφάνιση των αγρογλυφικών 
στο χωράφι του Γκράχαμ Χες αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο: Αποκαλύπτεται ο εφιάλτης μίας εξωγήινης 
εισβολής, απειλή η οποία εμφανίζεται με αποσπασματικές εικόνες στο έργο, αντικατοπτρίζοντας τον φόβο 
του ανθρώπου απέναντι στο άγνωστο, αλλά και την άγνοιά του σχετικά με αυτό. Η αγωνία, η απόγνωση 
και η απελπισία μεγαλώνουν, ενορχηστρωμένες από την προσπάθεια της οικογένειας, να απολαύσουν 
ένα εξαιρετικό γεύμα, λίγο πριν…το τέλος.
 H ταινία ανήκει στο Μανόχ Νάιτ Σιάμαλαν, δημιουργό της «Έκτης Αίσθησης», και πάλι πραγματεύεται 
το άγνωστο. Αναφέρεται στα σημάδια που είναι αποτυπωμένα πάνω στη γη,  τα λεγόμενα «αγρογλυφικά».  
Όμως παίζει σε δύο επίπεδα με την έννοια «οιωνός».

  Σ’ ένα πρώτο επίπεδο φαίνεται να μιλά για τα αγρογλυφικά που βρίσκει ο πρωταγωνιστής στο 
χωράφι του στην έναρξη της ιστορίας, αλλά υπάρχει κι ένα δεύτερο επίπεδο στο οποίο βλέπουμε ότι 
πολλά πράγματα που συνέβησαν στη ζωή του ήταν ένα είδος οιωνού γι’ αυτό που έμελλε να συμβεί 
στο τέλος. Υπάρχει έντονος ο προβληματισμός, αν όσα μας τυχαίνουν είναι συμπτώσεις ή αποσκοπούν 
σε κάτι, δηλαδή να μας διδάξουν κάτι, να μας κάνουν πιο δυνατούς. Ο ίδιος αρχικά χάνει την πίστη 
του στο Θεό και μαζί με αυτό και την εσωτερική του δύναμη για ζωή. Μέσα όμως από τους οιωνούς 
ανακαλύπτει μια νέα δύναμη. 
 Το σενάριο είναι επηρεασμένο από ένα πραγματικό 
γεγονός. Το 1978 ένας αγρότης στην Αγγλία βρήκε μέσα στο 
χωράφι του ένα συμμετρικό σχήμα, χωρίς όμως να φαίνονται 
ίχνη από τρακτέρ. Αυτό το φαινόμενο εξαπλώθηκε και σε άλλα 
χωράφια και πήρε διαστάσεις στα μέσα της εποχής. 

 Τα αγρογλυφικά είναι  εικόνες  άγνωστης προέλευσης και 
καταπληκτικής απόδοσης, αποτυπωμένες  πάνω στο έδαφος. 
Η θεματολογία τους είναι γεωμετρικά σχέδια, μορφές ζώων ή 
ανθρώπων.
 Ένα πολύ γνωστό σημείο που τα αφορά βρίσκεται στο 
Περού στην έρημο της Νάσκα. Πρόκειται για τεράστια σχέδια 
που καλύπτουν  μια έκταση περίπου 50 χλμ. και γίνονται αντιλη-
πτά μόνο από αεροπλάνο. Το ότι μετά τόσα χρόνια συνεχίζουν 
να διακρίνονται οφείλεται στη σύσταση του εδάφους και στο κλίμα της περιοχής. Είναι πραγματικό 
μυστήριο πώς κατάφεραν οι άνθρωποι σ’ κείνη την εποχή να δημιουργήσουν κάτι τέτοιο. Θα  έπρεπε 
να διαθέτουν εργαλεία και μέσα, που μας είναι άγνωστα. Μετά από έρευνες που έγιναν αποδείχτηκε ότι 
παρέχουν πληροφορίες για την κίνηση των άστρων στο χρόνο και στο χώρο. Άλλωστε γνωρίζουμε 
ότι σε πολλά μέρη του κόσμου υπάρχουν αστρολογικά μνημεία που υπολόγιζαν τα ηλιοστάσια και τις 
ισημερίες (π.χ. Στόουνχετζ).
 Όμως τελικά οι ερευνητές δεν θεωρούν ολοκληρωμένη αυτήν την άποψη. Πρέπει να είναι κάτι 
πολύ περισσότερο από αστρονομικό ημερολόγιο.
 Μια άλλη άποψη είναι ότι είχαν θρησκευτικό σκοπό. Δηλαδή ότι αποτελούν ιερά μονοπάτια για 
θρησκευτικές συγκεντρώσεις.
 Άλλη πάλι άποψη είναι ότι σχετίζονται με την ιεροτελεστία της πτώσης του νερού, είτε ως συλ-
λέκτες νερού, είτε ως σύμβολα παράκλησης για νερό.
Φυσικά πρέπει να αναφέρουμε και την άποψη ότι είναι δημι-
ουργίες εξωγήινων, είτε για επαφή με μας, είτε ως διάδρομοι 
προσγείωσης.
 Επίσης  σημαντικά σχέδια βρίσκονται στη Βρεττανία. 
Ένα από αυτά είναι το λευκό άλογο του Έφιγκτον, το οποίο οι 
κάτοικοι της περιοχής έκλεισαν στις θρησκευτικές τους παραδό-
σεις και κάθε 7 χρόνια κάνουν τελετές καθαρισμού του. (Αυτή 
η καταγραφή είναι από τον 17ο αιώνα.) 
  Άλλο γνωστό αγρογλυφικό είναι ο γίγαντας του Σερν 
με 55 μ. μήκος που κρατά ένα ρόπαλο (γι’ αυτό τον λένε και 
Ηρακλή) και έχει έναν έντονο τονισμένο φαλλό, από τη βάση 
του οποίου υψώνεται ο ήλιος την αυγή της 1ης Μαΐου.
 Υπάρχουν βέβαια και τα σύγχρονα αγρογλυφικά, τα 
οποία είναι σχήματα που αποτυπώνονται μέσα σε μια νύχτα σε 
σπαρμένα χωράφια. Εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της άνοιξης 
και του καλοκαιριού σε πάνω από 70 χώρες σε όλο τον κόσμο. 
Το σχήμα τους είναι πολύπλοκο και πολλές φορές θυμίζει τα φράκταλς. Το μυστήριο της υπόθεσης 
έρχονται να συμπληρώσουν μαρτυρίες ανθρώπων που λένε ότι είδαν να σχηματίζονται πολύπλοκοι 
κύκλοι μέσα σε λίγα λεπτά.
 Φυσικά υπήρξαν και περιπτώσεις που έχει αποδειχθεί ότι ήταν απάτη. Υπάρχει όμως μια βασική 
διαφορά στις περιπτώσεις της απάτης. Σε όσες αποδείχτηκε αυτό, τα σπαρτά ήταν κομμένα ή σπασμέ-
να από την επέμβαση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν. Στην περίπτωση όμως των ανεξήγητων 
αγρογλυφικών έχουμε απλώς το λύγισμα των σπαρτών σα να έχουν υποστεί μια θερμική πίεση που 
τα έκανε πιο ελαστικά. Οι επιστήμονες λένε ότι αυτό μπορεί να συμβεί με την εκπομπή μικροκυμάτων 
και υπερήχων.  Άλλο στοιχείο είναι ότι αυτά που θεωρούνται γνήσια, εκπέμπουν μια ηλεκτρομαγνητική 
ενέργεια.
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Αγάπη Χατζημπαλάση

kινηματογράφος

Η ταινία «ΟΙΩΝΟΣ» και το μυστήριο 
των αγρογλυφικών 

Μανόχ Νάιτ Σιάμαλαν
Παίζουν:
Μελ Γκίμπσον

 Κατά την αρχαιότητα ο οιωνός ήταν ένα 
μαντικό όρνεο που από την πτήση του ή τις κραυγές 
του οι αρχαίοι Έλληνες μάντευαν το μέλλον. Σήμερα 
η λέξη οιωνός σημαίνει προφητικό σημάδι.

 Ο Γκράχαμ Χες (Μελ Γκίμπσον) μένει στην 
φάρμα του με τον μικρότερο αδερφό του και τα 2 
παιδιά του. Ο ίδιος είναι πρώην ιερωμένος στην Κο-
μητεία Μπακς της Πενσυλβανίας αφότου η γυναίκα 
του σκοτώθηκε σε ένα πραγματικά φρικτό τροχαίο 
δυστύχημα. Ένα πρωί ανακαλύπτει πως το χωράφι 
του με τα καλαμπόκια έχει σπαρθεί με…αγρογλυφι-
κά! Τι να σημαίνουν άραγε; Ανόητες φάρσες από 
αχώνευτους γείτονες; Ή μήπως ήρθε το τέλος του 
κόσμου; Το δεύτερο φαίνεται να υπερισχύει όταν τα 
σημάδια στα καλαμπόκια του Γκράχαμ αποδεικνύεται πως δεν είναι τα μόνα. Δεκάδες περιστατικά στη 
μακρινή Ινδία αλλά και πολλά άλλα φαινόμενα στον υπόλοιπο κόσμο είναι αρκετά για να βυθίσουν στην 
αγωνία και την απόγνωση έναν ολόκληρο πλανήτη!
 Το δράμα κορυφώνεται, όταν επιχειρείται να δοθεί μία εξήγηση για την εμφάνιση των αγρογλυφικών 
στο χωράφι του Γκράχαμ Χες αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο: Αποκαλύπτεται ο εφιάλτης μίας εξωγήινης 
εισβολής, απειλή η οποία εμφανίζεται με αποσπασματικές εικόνες στο έργο, αντικατοπτρίζοντας τον φόβο 
του ανθρώπου απέναντι στο άγνωστο, αλλά και την άγνοιά του σχετικά με αυτό. Η αγωνία, η απόγνωση 
και η απελπισία μεγαλώνουν, ενορχηστρωμένες από την προσπάθεια της οικογένειας, να απολαύσουν 
ένα εξαιρετικό γεύμα, λίγο πριν…το τέλος.
 H ταινία ανήκει στο Μανόχ Νάιτ Σιάμαλαν, δημιουργό της «Έκτης Αίσθησης», και πάλι πραγματεύεται 
το άγνωστο. Αναφέρεται στα σημάδια που είναι αποτυπωμένα πάνω στη γη,  τα λεγόμενα «αγρογλυφικά».  
Όμως παίζει σε δύο επίπεδα με την έννοια «οιωνός».

  Σ’ ένα πρώτο επίπεδο φαίνεται να μιλά για τα αγρογλυφικά που βρίσκει ο πρωταγωνιστής στο 
χωράφι του στην έναρξη της ιστορίας, αλλά υπάρχει κι ένα δεύτερο επίπεδο στο οποίο βλέπουμε ότι 
πολλά πράγματα που συνέβησαν στη ζωή του ήταν ένα είδος οιωνού γι’ αυτό που έμελλε να συμβεί 
στο τέλος. Υπάρχει έντονος ο προβληματισμός, αν όσα μας τυχαίνουν είναι συμπτώσεις ή αποσκοπούν 
σε κάτι, δηλαδή να μας διδάξουν κάτι, να μας κάνουν πιο δυνατούς. Ο ίδιος αρχικά χάνει την πίστη 
του στο Θεό και μαζί με αυτό και την εσωτερική του δύναμη για ζωή. Μέσα όμως από τους οιωνούς 
ανακαλύπτει μια νέα δύναμη. 
 Το σενάριο είναι επηρεασμένο από ένα πραγματικό 
γεγονός. Το 1978 ένας αγρότης στην Αγγλία βρήκε μέσα στο 
χωράφι του ένα συμμετρικό σχήμα, χωρίς όμως να φαίνονται 
ίχνη από τρακτέρ. Αυτό το φαινόμενο εξαπλώθηκε και σε άλλα 
χωράφια και πήρε διαστάσεις στα μέσα της εποχής. 

 Τα αγρογλυφικά είναι  εικόνες  άγνωστης προέλευσης και 
καταπληκτικής απόδοσης, αποτυπωμένες  πάνω στο έδαφος. 
Η θεματολογία τους είναι γεωμετρικά σχέδια, μορφές ζώων ή 
ανθρώπων.
 Ένα πολύ γνωστό σημείο που τα αφορά βρίσκεται στο 
Περού στην έρημο της Νάσκα. Πρόκειται για τεράστια σχέδια 
που καλύπτουν  μια έκταση περίπου 50 χλμ. και γίνονται αντιλη-
πτά μόνο από αεροπλάνο. Το ότι μετά τόσα χρόνια συνεχίζουν 
να διακρίνονται οφείλεται στη σύσταση του εδάφους και στο κλίμα της περιοχής. Είναι πραγματικό 
μυστήριο πώς κατάφεραν οι άνθρωποι σ’ κείνη την εποχή να δημιουργήσουν κάτι τέτοιο. Θα  έπρεπε 
να διαθέτουν εργαλεία και μέσα, που μας είναι άγνωστα. Μετά από έρευνες που έγιναν αποδείχτηκε ότι 
παρέχουν πληροφορίες για την κίνηση των άστρων στο χρόνο και στο χώρο. Άλλωστε γνωρίζουμε 
ότι σε πολλά μέρη του κόσμου υπάρχουν αστρολογικά μνημεία που υπολόγιζαν τα ηλιοστάσια και τις 
ισημερίες (π.χ. Στόουνχετζ).
 Όμως τελικά οι ερευνητές δεν θεωρούν ολοκληρωμένη αυτήν την άποψη. Πρέπει να είναι κάτι 
πολύ περισσότερο από αστρονομικό ημερολόγιο.
 Μια άλλη άποψη είναι ότι είχαν θρησκευτικό σκοπό. Δηλαδή ότι αποτελούν ιερά μονοπάτια για 
θρησκευτικές συγκεντρώσεις.
 Άλλη πάλι άποψη είναι ότι σχετίζονται με την ιεροτελεστία της πτώσης του νερού, είτε ως συλ-
λέκτες νερού, είτε ως σύμβολα παράκλησης για νερό.
Φυσικά πρέπει να αναφέρουμε και την άποψη ότι είναι δημι-
ουργίες εξωγήινων, είτε για επαφή με μας, είτε ως διάδρομοι 
προσγείωσης.
 Επίσης  σημαντικά σχέδια βρίσκονται στη Βρεττανία. 
Ένα από αυτά είναι το λευκό άλογο του Έφιγκτον, το οποίο οι 
κάτοικοι της περιοχής έκλεισαν στις θρησκευτικές τους παραδό-
σεις και κάθε 7 χρόνια κάνουν τελετές καθαρισμού του. (Αυτή 
η καταγραφή είναι από τον 17ο αιώνα.) 
  Άλλο γνωστό αγρογλυφικό είναι ο γίγαντας του Σερν 
με 55 μ. μήκος που κρατά ένα ρόπαλο (γι’ αυτό τον λένε και 
Ηρακλή) και έχει έναν έντονο τονισμένο φαλλό, από τη βάση 
του οποίου υψώνεται ο ήλιος την αυγή της 1ης Μαΐου.
 Υπάρχουν βέβαια και τα σύγχρονα αγρογλυφικά, τα 
οποία είναι σχήματα που αποτυπώνονται μέσα σε μια νύχτα σε 
σπαρμένα χωράφια. Εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της άνοιξης 
και του καλοκαιριού σε πάνω από 70 χώρες σε όλο τον κόσμο. 
Το σχήμα τους είναι πολύπλοκο και πολλές φορές θυμίζει τα φράκταλς. Το μυστήριο της υπόθεσης 
έρχονται να συμπληρώσουν μαρτυρίες ανθρώπων που λένε ότι είδαν να σχηματίζονται πολύπλοκοι 
κύκλοι μέσα σε λίγα λεπτά.
 Φυσικά υπήρξαν και περιπτώσεις που έχει αποδειχθεί ότι ήταν απάτη. Υπάρχει όμως μια βασική 
διαφορά στις περιπτώσεις της απάτης. Σε όσες αποδείχτηκε αυτό, τα σπαρτά ήταν κομμένα ή σπασμέ-
να από την επέμβαση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν. Στην περίπτωση όμως των ανεξήγητων 
αγρογλυφικών έχουμε απλώς το λύγισμα των σπαρτών σα να έχουν υποστεί μια θερμική πίεση που 
τα έκανε πιο ελαστικά. Οι επιστήμονες λένε ότι αυτό μπορεί να συμβεί με την εκπομπή μικροκυμάτων 
και υπερήχων.  Άλλο στοιχείο είναι ότι αυτά που θεωρούνται γνήσια, εκπέμπουν μια ηλεκτρομαγνητική 
ενέργεια.
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 Σύμφωνα με πολλούς σύγχρονους συγγραφείς, το “Συμπόσιο” είναι το μεγαλύτερο μνημείο που θα μπορούσε 
να φτιάξει ο Πλάτων για τον Σωκράτη, που “δε μοιάζει με κανέναν άνθρωπο, ούτε από τους παλιούς ούτε από 
τους σημερινούς”. Στο έργο αυτό παρουσιάζεται η Ουράνια πηγή απ’ όπου ο Σωκράτης άντλησε τη Σοφία, που 
είναι ο εσωτερικός του “δαίμονας”, το ανώτερο Εγώ ή Πνεύμα αυτού του μεγάλου Μύστη-Φιλόσοφου.

Ακόμα, το “Συμπόσιο” έχει χαρακτηριστεί ως ο πιο ολοκληρωμένος δοξαστικός του Έρωτα, αυτής της μεγάλης 
Δύναμης που κινεί τα πάντα. 

Τα πρόσωπα του διαλόγου είναι ο Αγάθων, ο Φαίδρος, 
ο Παυσανίας, ο Ερυξίμαχος, ο Αριστοφάνης, ο Αλκιβιάδης 
(που φτάνει στο τέλος του συμποσίου) και ο Σωκράτης, 
ο “φοβερός στα ερωτικά”. Οι συμποσιαστές απο-
φασίζουν λοιπόν να εγκωμιάσουν τον έρωτα, αφού 
“δεν έχει τολμήσει ακόμα κανένας άνθρωπος να τον 
τραγουδήσει όπως του αξίζει”, σύμφωνα με τα λόγια 
του Φαίδρου. Έτσι αναλαμβάνει ο καθένας να πει ένα 
μικρό λόγο προς τιμή του Έρωτα.

Από όλους τους 
λόγους που εκφωνή-
θηκαν, ο λόγος του 
Αγάθωνα ήταν αυτός 
που έκανε πάταγο και 
προκάλεσε την επιδο-
κιμασία όλων, που έλε-
γαν ότι ο νεαρός μίλησε 
όπως ταίριαζε στον  
εαυτό του και στο Θεό. 
Θα σταθούμε λοιπόν 
λίγο στο εγκώμιο του 
Αγάθωνα, που μίλησε 
πριν από το Σωκράτη.

Σύμφωνα με τον ποιητή, ο Έρωτας είναι ο πιο 
ευτυχισμένος από τους Θεούς, γιατί είναι ο ωραιό-
τερος και ο καλύτερος από όλους. Είναι εξάλλου και 
ο νεότερος, γιατί πάντα αποφεύγει τα γηρατειά και 
πλησιάζει μόνο τους όμοιούς του, τους νέους.

Είναι τρυφερός, γιατί κατοικεί στις ψυχές ανθρώ-
πων με τρυφερή καρδιά. Είναι λυγερός, γιατί εισχωρεί 
λαθραία όπου θέλει κι έχει χάρη, αφού πάντα φω-
λιάζει σε λουλουδιασμένους τόπους. 

Κι όσον αφορά τις αρετές του, είναι δίκαιος, γιατί 
ούτε αδικεί ούτε αδικείται, επειδή από τη  δράση του 
λείπει η βία και ο καταναγκασμός. Είναι φρόνιμος, 
γιατί φρονιμάδα είναι το να  εξουσιάζει κανείς τις 
ηδονές και τις επιθυμίες του, κάτι που ο Έρωτας το 
κάνει. Είναι ανδρείος, αφού ούτε ο ίδιος ο Άρης δεν 
μπόρεσε να αντισταθεί στον Έρωτα και νικήθηκε από 
τον Έρωτα της Αφροδίτης. Ο Έρωτας είναι σοφός, 
γιατί η δημιουργία όλων των ζωντανών οργανισμών 
οφείλεται στη δική του σοφία. Και όλοι οι Θεοί, σε 
καθετί λαμπρό που γέννησαν, είχαν ως οδηγό τους 
τον Έρωτα και η λαμπρότητα των έργων τους είναι 
απόδειξη ότι ο Δάσκαλος αυτός είναι άξιος.

Μετά τον έπαινο του Αγάθωνα έρχεται η σειρά 
του Σωκράτη, που θα μιλήσει τελευταίος. Και όπως 
είναι φυσικό, όλοι περιμένουν ανυπόμονα αυτή τη 
στιγμή. Τότε όμως ο Σωκράτης δηλώνει ότι ενώ στην 
αρχή δέχτηκε να παινέψει τον Έρωτα, πραγματικά 
“η γλώσσα μου υποσχέθηκε, μα η καρδιά μου όχι”. 
Ο Σωκράτης είναι φιλόσοφος, γι’ αυτό θα πει την 
αλήθεια και δεν θα φορτώσει στον Έρωτα όλες τις 
αρετές που υπάρχουν με σκοπό να τον δείξει όμορ-
φο, αγαθό, δίκαιο, σοφό.

Έτσι ο Σωκράτης μεταφέρει τη διδασκαλία που 
δέχτηκε από τη σοφή Διοτίμα από τη Μαντίνεια, η 
οποία τον μύησε στα ερωτικά θέματα.

Πρώτα-πρώτα, ο Έρωτας είναι έρωτας κάποιου, 
επιθυμεί κάτι. Και βέβαια κάτι που του λείπει. Και επειδή 
ο Έρωτας είναι μόνο της Ομορφιάς, σημαίνει ότι 
αυτή του λείπει, άρα δεν είναι όμορφος. Τα Αγαθά 
είναι όμορφα, άρα στερείται και από αγαθά και δεν 
είναι αγαθός.

Ο Σωκράτης μιλώντας με την Διοτίμα δυσκο-
λεύεται στην αρχή να συλλάβει αυτές τις έννοιες. 
Γιατί πώς είναι δυνατόν ο Έρωτας να είναι άσχημος, 
κακός, αμαθής;

Κι όμως μεταξύ της Επιστήμης (Σοφίας) και της 
αμάθειας υπάρχει κάτι: η σωστή δοξασία, που δεν 
είναι Σοφία αλλά ούτε αμάθεια, και βρίσκεται ανά-
μεσά τους. Με τον ίδιο τρόπο ό,τι δεν είναι όμορφο 
δεν σημαίνει ότι είναι άσχημο, ό,τι δεν είναι αγαθό 
δεν είναι αναγκαστικά κακό.

Ο Έρωτας δεν είναι Θεός, εφόσον οι Θεοί, σαν ανώτερα 
όντα, κατέχουν και ομορφιά και αγαθά, ενώ ο Έρωτας όχι.

Δεν είναι όμως και θνητός. Βρίσκεται μεταξύ θνητού και 
Αθάνατου. Είναι μεγάλος Δαίμονας.

Οι Δαίμονες έχουν σαν εξουσία να φτιάχνουν μια γέφυ-
ρα μεταξύ Θεών και ανθρώπων. Χάρη σ’ αυτούς υπάρχει 
η Μαντική και όλη η Ιερατική τέχνη και κάθε δυνατή επικοι-
νωνία μεταξύ του κόσμου των θνητών και του κόσμου των 
Αθανάτων.

Η φύση του Έρωτα μπορεί να οριστεί από την καταγωγή 
του. Είναι ο γιος της Πενίας και του Πόρου και η σύλληψή του 
έγινε στα γενέθλια της Αφροδίτης. Γι’ αυτό ο Έρωτας είναι 
ακόλουθος της Αφροδίτης και η αγάπη του σχετίζεται με την 
Ομορφιά. Από την παράξενη όμως ένωση του Πόρου και 
της Πενίας ο Έρωτας έχει μια φύση διπλή.

Σαν γιος της Πενίας είναι πάντα φτωχός, σκληρός και 
κακομοιριασμένος, ξυπόλυτος και άστεγος, κοιμάται στο 
ύπαιθρο και συγκατοικεί πάντα με τη στέρηση. Έχει όμως 
πατέρα τον Πόρο, γι’ αυτό κυνηγάει τα ωραία και τα αγα-
θά, είναι ανδρειωμένος, ορμητικός, φοβερός κυνηγός και 
σκανδαλιάρης, διψάει για γνώση και είναι εφευρέτης της, 
φιλοσοφώντας σε όλη του τη ζωή.

Φρίντα  Θεοδωρίδου

  Φιλοσοφία

Ένας Ύμνος Στον Έρωτα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ
 Ή ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ - ΗΘΙΚΟΣ 
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 Σύμφωνα με πολλούς σύγχρονους συγγραφείς, το “Συμπόσιο” είναι το μεγαλύτερο μνημείο που θα μπορούσε 
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Ακόμα, το “Συμπόσιο” έχει χαρακτηριστεί ως ο πιο ολοκληρωμένος δοξαστικός του Έρωτα, αυτής της μεγάλης 
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Τα πρόσωπα του διαλόγου είναι ο Αγάθων, ο Φαίδρος, 
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φασίζουν λοιπόν να εγκωμιάσουν τον έρωτα, αφού 
“δεν έχει τολμήσει ακόμα κανένας άνθρωπος να τον 
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είναι αγαθός.

Ο Σωκράτης μιλώντας με την Διοτίμα δυσκο-
λεύεται στην αρχή να συλλάβει αυτές τις έννοιες. 
Γιατί πώς είναι δυνατόν ο Έρωτας να είναι άσχημος, 
κακός, αμαθής;
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Η φύση του Έρωτα μπορεί να οριστεί από την καταγωγή 
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έγινε στα γενέθλια της Αφροδίτης. Γι’ αυτό ο Έρωτας είναι 
ακόλουθος της Αφροδίτης και η αγάπη του σχετίζεται με την 
Ομορφιά. Από την παράξενη όμως ένωση του Πόρου και 
της Πενίας ο Έρωτας έχει μια φύση διπλή.

Σαν γιος της Πενίας είναι πάντα φτωχός, σκληρός και 
κακομοιριασμένος, ξυπόλυτος και άστεγος, κοιμάται στο 
ύπαιθρο και συγκατοικεί πάντα με τη στέρηση. Έχει όμως 
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Δεν είναι ούτε αθά-
νατος, ούτε θνητός, γιατί 
μπορεί την ίδια μέρα να 
γεννηθεί, να πεθάνει και 
να ξαναγεννηθεί, γιατί 
πάντα χάνει αυτό που 
κερδίζει, για να το ξανα-
ποκτήσει στη συνέχεια. 
Δεν είναι λοιπόν ούτε 
τελείως άπορος, ούτε 
πλούσιος.

Και είναι μεταξύ Σο-
φίας και αμάθειας, είναι 
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ. Γιατί μό-
νον οι Θεοί που κατέ-
χουν ήδη τη Σοφία και 
οι θνητοί αμαθείς που 
μέσα στην άγνοιά τους 

πιστεύουν ότι δεν τη χρειάζονται, δεν είναι Φιλόσοφοι. Όμως 
ο Έρωτας θέλει τα όμορφα και δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο 
από τη Σοφία, γι’ αυτό ο Έρωτας την επιθυμεί.

Όμως σε τι είναι χρήσιμος ο Έρωτας με τέτοια φύση 
που έχει;

Ο Έρωτας ερωτεύεται τα ωραία για να γίνουν δικά του 
και μ’ αυτό τον τρόπο να γίνει ευτυχισμένος.

Δεν ερωτεύονται όμως όλοι οι άνθρωποι κι ακόμα 
δεν ερωτεύονται όλοι τα ίδια αγαθά. Αυτό γίνεται επειδή ο 
αληθινός Έρωτας εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους και 
στις διαφορετικές αυτές εκφράσεις του αποδίδονται τα 
χαρακτηριστικά του αληθινού Έρωτα. Μα ο ΕΡΩΤΑΣ είναι 
μόνο του Αγαθού, και μάλιστα αποβλέπει στην παντοτινή 
κατοχή του Αγαθού.

Η ενέργεια του Έρωτα είναι η γονιμοποίηση μέσα σε 
ομορφιά και κατά το σώμα και κατά την Ψυχή: όλοι οι άνθρω-
ποι εγκυμονούν στο σώμα και στην Ψυχή και όταν φτάσουν 
σε μία ορισμένη ηλικία η φύση τους επιθυμεί να γονιμοποιεί, 
αλλά μόνο μέσα στην ομορφιά. Η δυνατότητα  ένωσης και 
γονιμοποίησης είναι το μόνο είδος αθανασίας που υπάρχει 
στο θνητό ον. Μοίρα και Ειλειθυία για την αναπαραγωγή 
είναι η Καλλονή. Γι’ αυτό όποιος “εγκυμονεί” αισθάνεται 
δυνατή συγκίνηση και λαχτάρα για την ομορφιά, επειδή 
αυτή τον ξαλαφρώνει από μεγάλο πόνο. Γι’ αυτό δεν είναι η 
ομορφιά το αντικείμενο του Έρωτα, αλλά η αναζήτηση της 
γέννησης και της γονιμοποίησης μέσα στην ομορφιά.

Υπάρχουν δύο είδη εκδήλωσης του Έρωτα: Όσοι 
“εγκυμονούν” σωματικά ενώνονται μεταξύ τους και γεννώ-
ντας παιδιά φαντάζονται ότι κερδίζουν δόξα, ευδαιμονία 
και αθανασία (διαιώνιση του είδους). Αλλά υπάρχουν και 
κάποιοι που “εγκυμονούν” ψυχικά αυτά που ταιριάζουν 
στη φύση της Ψυχής: φρόνηση, ανδρεία, δικαιοσύνη και 
σωφροσύνη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Συμπόσιο Πλάτωνος, Εκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος

 Αυτός που έχει λοιπόν θεϊκή ψυχή, επιθυμεί να 
γεννήσει αυτές τις αρετές κι όταν έρθει η ώρα του 
γυρίζει εδώ κι εκεί αναζητώντας την Ομορφιά. Με την 
κατάλληλη εκπαίδευση θα μπορέσει να φτάσει στο 
σκοπό  του. Θεωρώντας και γνωρίζοντας τις διάφορες 
εκφράσεις της Ομορφιάς με τη σειρά και κανονικά, θα 
ακολουθήσει μια διαδικασία αναζήτησης σιγά-σιγά, 
μέχρι να μπορέσει “να μυηθεί στα τέλεια και στα ορα-
ματικά του Έρωτος Μυστήρια”.

Από τον ένα θα περάσει στους δύο και στη συνέ-
χεια σε πολλούς όμορφους ανθρώπους κι από αυτή 
την ένωση θα γεννηθούν ωραίοι λόγοι. Γίνεται τότε ερα-
στής της Ομορφιάς και ξεφεύγει από την υπερβολική 
αγάπη και προσκόλληση σε έναν άνθρωπο.

Οδηγείται στη συνέχεια προς την ψυχική ομορφιά 
και τότε γεννιούνται όμορφοι τρόποι ζωής. Από εκεί 
οδηγείται στα όμορφα μαθήματα και από τα πολλά 
όμορφα μαθήματα στο Μάθημα της ίδιας της Ομορ-
φιάς: “ΕΞΑΦΝΑ θα δει καθαρά μια θαυμάσια Ομορ-
φιά, εκείνην ακριβώς που για χάρη της γίνονταν όλες 
οι προηγούμενες προσπάθειές του”. Θα αντικρίσει 
την ΙΔΕΑ της Ομορφιάς, που είναι αιώνια, αμετάβλητη, 
σφαιρική και ολοκληρωμένη, συνεχόμενη, απόλυτη, 
αυτάρκης.

Στη θέαση της Ιδέας-Ομορφιάς, απαλλαγμένος 
από οποιαδήποτε υλική έκφραση, ο άνθρωπος δεν 
γεννάει είδωλα αρετής, αλλά αληθινή Αρετή. Και 
όποιος γεννήσει και αναθρέψει αληθινή Αρετή, αυτός 
έχει τη δυνατότητα να γίνει αγαπημένος στους Θεούς 
και να γίνει αθάνατος περισσότερο από κάθε άλλον 
άνθρωπο, είναι ο αληθινός Φιλόσοφος. Και σε αυτό 
το έργο και στην απόκτηση αυτού του θησαυρού της 
Αθανασίας ο καλύτερος βοηθός του Φιλόσοφου είναι 
ο ΕΡΩΤΑΣ.

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΤΡΕΥΕΙ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ.
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Ρίτσα Πατελή

 Σωκράτης, 
ο μεγάλος επαναστάτης

 Ο Σωκράτης, με την ιδιόρρυθμη προσωπικότητά 
του και τον εντελώς νέο φιλοσοφικό τρόπο του, αποτελεί 
σταθμό στην ιστορία της φιλοσοφίας.
   Η σωκρατική σκέψη είναι ένας από τους 
σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία της 
φιλοσοφίας. Με αυτήν κλείνει ένας κύκλος 
και ανοίγει ένας άλλος. Γι΄αυτό η ελληνική 
φιλοσοφία χωρίζεται σε προσωκρατική και 
μετασωκρατική. Η προσωκρατική φιλοσοφία 
περιέχει μεγάλη δόση δογματισμού, καθώς 
αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο που επιτρέ-
πει τη μετάβαση από τη μυθική σκέψη στην 
ορθολογιστική. Ο Σωκράτης ανταποκρίθηκε 
με μεγάλη συνέπεια στα αιτήματα της αν-
θρωπολογικής κατεύθυνσης, την οποία είχε 
πάρει η ελληνική επιστήμη, μετατοπίζοντας το 
κέντρο του ενδιαφέροντός της από τη γνώση 
της φύσης στον άνθρωπο και τις εσωτερικές 
δραστηριότητές του, ενώ ταυτόχρονα  έχανε 
τον καθαρά θεωρητικό χαρακτήρα της, αποκτώ-
ντας κυρίως πρακτική σημασία. Με το Σωκράτη 
έχουμε μία νέα αρχή της φιλοσοφίας. Είναι κατά 
συνέπεια ο πρώτος φιλόσοφος, με τη σημερινή 
έννοια της λέξης, την έννοια της αναζήτησης .
 Γεννήθηκε στην Αθήνα (469-399 π.Χ.) 
σε μία εποχή που το ελληνικό έθνος, έχοντας περάσει μέσα από σκληρούς  εξωτερικούς και εσωτε-
ρικούς αγώνες, έχει χάσει την πίστη στην παράδοση και  αναζητά απαντήσεις στα ερωτήματα της 
καθημερινής ζωής.  Καθώς η παρακμή του ελληνικού πολιτισμού άρχιζε να εκδηλώνεται,  η φιλο-
σοφική επανάσταση του Σωκράτη γεννιέται ως μία ανάγκη ηθικής συνειδητότητας τη στιγμή που η 
θρησκευτική πίστη και τα παλαιά ήθη είχαν κλονιστεί και η εποχή της αδιαμφισβήτητης αποδοχής 
των καθιερωμένων είχε πια περάσει. Ο Σωκράτης ασχολήθηκε με το στοιχείο εκείνο που είχε αποφα-
σιστική σημασία για τον πολιτισμό της εποχής του: την ηθική, πολιτική και κοινωνική σπουδαιότητα 
της γνώσης και της επιστήμης. 
 Απέναντι στους Σοφιστές που είχαν τοποθετήσει τον άνθρωπο και τις προσωπικές του επι-
διώξεις στο επίκεντρο της δραστηριότητάς τους, ο Σωκράτης αναζήτησε τη ΜΙΑ καθολικά έγκυρη 
αλήθεια, το καθαυτό δίκαιο και αληθινό πέρα από τις προσωπικές απόψεις που ο καθένας μπορεί 
να υποστηρίζει. Έτσι, αν και ο Σωκράτης πραγματευόταν τα ίδια προβλήματα με τους σοφιστές, ενώ 
οι σοφιστές έπεσαν σ΄ ένα σκεπτικισμό που τους οδήγησε σε μία άγονη δραστηριότητα και ακόμη 
πρόσφεραν επιχειρήματα στην αυθαιρεσία και την αναρχία, ο Σωκράτης μ΄ ένα καθαρό και υγιές  
κριτήριο βρήκε ξανά τα ιδανικά της ηθικότητας και της πίστης στο Λόγο. 
 Οι μαρτυρίες που έχουμε μας δίνουν μία σαφή εικόνα της προσωπικότητάς του. Ο Σωκράτης 
παρουσιάζεται ως ένας απλός άνθρωπος του λαού, γιος του αγαλματοποιού Σωφρονίσκου και της 
μαίας Φαιναρέτης. Αρχικά ασχολήθηκε με τη γλυπτική, εξασκώντας το επάγγελμα του πατέρα του. 
Δεν ήταν πολυμαθής, δεν ανήκε σε καμία σχολή, ούτε ήταν οπαδός κανενός. Δεν είχε σχέση  με καμία 
από τις γνωστές σχολές Μυστηρίων της εποχής. Ήταν πραγματικά ο φιλόσοφος της καθημερινής 
ζωής. Μιλούσε στην Αγορά, συγκεντρώνοντας γύρω του τους πιο αξιόλογους νέους, οι 



16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2005

οποίοι τον σέβονταν ως δάσκαλο της αρετής. Θεωρούσε ως αποστολή του το να επιδοθεί πλήρως 
στην αναζήτηση της Αλήθειας και να διαπαιδαγωγήσει τον εαυτό του και τους συμπολίτες του στην  
αυτογνωσία και τον αυτοέλεγχο. Το «γνώθι σ’ αυτόν» έγινε το έμβλημα της διδασκαλίας του.  Όπως 
μας τον παρουσιάζει ο Πλάτωνας για το Σωκράτη, στην «Απολογία» καμία άλλη λειτουργία, δεν ήταν 
ανώτερη από αυτήν που είχε δεχτεί από τους θεούς, γι΄αυτό προσπάθησε να την εκτελέσει με τη με-
γαλύτερη πιστότητα, παραμελώντας τα δικά του. 
 Η μεγάλη αξία της φιλοσοφίας του Σωκράτη έγκειται στην ηθική σφαίρα της ζωής. Η πρακτική 
αξιοσύνη του ατόμου βρίσκεται στη γνώση του. Η γνώση (επιστήμη) είναι το θεμέλιο όλων των αρετών 
και η αυτογνωσία είναι το κοινό γνώρισμα όλων. Η αρετή, για το Σωκράτη, είναι γνώση και ιδιαίτερα 
γνώση του αγαθού. Το λάθος είναι έλλειψη γνώσης.  Με τη διαλεκτική του απέδειξε ότι ο ηθικός βίος 
,η αδιάκοπη προσπάθεια του ανθρώπου για την ηθική βελτίωσή το, η συμμετοχή του σε κάθε καλό 
και ωραίο είναι ο μοναδικός τρόπος για να πετύχει κανείς τη διαρκή ευδαιμονία.. Ο Σωκράτης ταύτισε 
την ευδαιμονία με την ηθική τελειοποίηση του ανθρώπου. Γι’αυτόν η ευδαιμονία είναι αναγκαία συ-
νέπεια της αρετής. Ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει τη γνώση που οδηγεί στην ευδαιμονία με τη 
φιλοσοφία, δηλαδή τη συνεχόμενη εξέταση του εαυτού του, των άλλων, καθώς και των συνθηκών 
της ανθρώπινης ζωής. Καμία αρετή δεν τόνιζε τόσο πολύ όσο την αρετή της αυτοκυριαρχίας, εκφρά-
ζοντάς την με την ίδια του τη ζωή. Δίκαια θεωρείται ιδρυτής της ηθικής επιστήμης.
 Η μέθοδος διδασκαλίας του Σωκράτη βασιζόταν στο διάλογο, τη ζωντανή ανταλλαγή στο-
χασμών με σκοπό να βρεθεί ο δρόμος προς το Λόγο, προς την αλήθεια. Ήταν πρόθυμος να αρχίσει 
διάλογο με τον καθένα που ήθελε να συζητήσει μαζί του. Παρουσιαζόταν σαν κάποιος που επιθυμεί να 
μάθει και με τις κατάλληλες ερωτήσεις αποσπούσε από το συνομιλητή του τη γνώμη του και ξεσκέπαζε 
τα αδύνατα σημεία της. Τελικά οδηγούσε το συνομιλητή του στο να συνειδητοποιήσει ότι η  επίγνωση 
της άγνοιάς του,  είναι η αρχή κάθε γνώσης («εν οίδα ότι ουδέν οίδα»). Για το Σωκράτη η διαφορά 
ανάμεσα στο σοφό και τον αμαθή βρίσκεται στο ότι ο σοφός γνωρίζει την ατέλεια της γνώσης του 
και θέλει να μάθει, ενώ ο αμαθής  νομίζει ότι γνωρίζει και θεωρεί τον εαυτό ικανό να εκφέρει γνώμη 
για οτιδήποτε. Στη συνέχεια οδηγούσε το συνομιλητή του, βήμα προς βήμα, μέσα από ένα σύστημα 
αλυσιδωτών ερωτήσεων-απαντήσεων, στο να ανακαλύψει και να εκφράσει εκείνο που βρισκόταν 
μέσα του σε λανθάνουσα κατάσταση. Ο διάλογος είχε σα σκοπό να αφαιρέσει τα πέπλα της άγνοι-
ας, αλλά αυτή η «νοητική κάθαρση» δεν ήταν δυνατή χωρίς μία στάση πνευματικής ταπεινότητας, 

προκειμένου να εγκαταλείψει κανείς τις ψεύτικες 
πεποιθήσεις μπροστά στη σαφήνεια του αλη-
θινού. Αυτή την τέχνη «γέννησης» των ψυχών ο 
Σωκράτης την ονόμαζε μαιευτική, καθώς μέσω 
αυτής η γνώση εκμαιεύεται ως ουσία που κρύβει  
μέσα του ο άνθρωπος. Η  προετοιμασία με την 
οποία ξεκινούσε η μαιευτική, ήταν η  ειρωνεία.
 Πίστευε όμως  ότι υπάρχουν καταστάσεις 
που η γνώση, μόνη της, δεν είναι αρκετή για 
να οδηγήσει στη σωστή απόφαση. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις άκουγε μέσα του το «δαιμόνιο», 
μία συμβουλευτική φωνή, που τον απέτρεπε τις 
περισσότερες φορές.   
 Αν και ο ίδιος διαμόρφωσε ιστορικούς και 
φιλοσόφους πολιτικούς,  θεωρούσε ότι το να 
δράσει ο ίδιος σε αυτά τα πεδία ήταν κάτι που 
απείχε πολύ από τις πνευματικές φιλοδοξίες του 
και θα του αφαιρούσε χρόνο από το έργο του. 
Γίνεται έτσι  ηγέτης μιας αριστοκρατίας  του πνεύ-
ματος, πράγμα που τον έφερε σε σύγκρουση με 
τους δημοκρατικούς που ήταν τότε στην εξουσία. 
Οι προσωπικές αντιζηλίες, σε συνδυασμό με την 
παρανόηση της διδασκαλίας του, τον οδήγησαν 
στο δικαστήριο. Η αυστηρή νομιμοφροσύνη του 
τον έκανε να απαξιώσει να συνεχίσει τη ζωή του 
ξεφεύγοντας από μία άδικη δικαστική απόφαση. 
Δίδασκε ότι είναι προτιμότερο κάποιος να αδικεί-

ται παρά να αδικεί. Αν και είχε τη δυνατότητα να δραπετεύσει επέλεξε να πεθάνει πίνοντας το κώνειο. 
Έτσι επικύρωσε, όπως με τη ζωή, εξίσου και με το θάνατο του, την ηθική διδασκαλία του, ότι το αληθινό 

περιεχόμενο της ζωής συνίσταται στην ευπραξία, δηλαδή στην αδιάλειπτη τέλεση δίκαιων πράξεων. 
Καταδικάστηκε σε θάνατο, αυτό όμως συντέλεσε όσο τίποτε άλλο στη μεγάλη του δόξα. Το μεγαλείο 
του Σωκράτη βρίσκεται στο ότι η ζωή και η διδαχή του ήταν το ίδιο πράγμα.
 Αν και ο ίδιος δεν ίδρυσε σχολή, η φιλοσοφία του αναπτύχθηκε από τους μαθητές του προς 
διαφορες κατευθύνσεις, και η ηθική διδασκαλία του αποτέλεσε τη ρίζα που έθρεψε σημαντικά  φι-
λοσοφικά συστήματα στην ιστορία της φιλοσοφίας. Ο Σωκράτης σημάδεψε όχι μόνο την ελληνική 
φιλοσοφία, αλλά ολόκληρη τη δυτική φιλοσοφία, γιατί εκείνος έβαλε τη βάση της Ηθικής και της Δια-
λεκτικής. 
 Ας μην ξεχάσουμε το πόσο ο Πλάτωνας, ένας από τους σημαντικότερους μαθητές του, 
επηρεάστηκε από το δάσκαλό του, τον οποίο έλαβε ως πρότυπο και τον έκανε αθάνατο μέσα από 
τα έργα του, βάζοντάς τον να μιλά για έναν ολόκληρο κόσμο σοφίας. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ», Κ.Δ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, Εκδ ΠΑΠΑΔΗΜΑ, Αθήνα1975
«ΣΩΚΡΑΤΗΣ», GOTTFRIED MARTIN, Μεταφρ. Ιωάννου Ιατρού, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 
«ΣΩΚΡΑΤΗΣ», W.K.C. GUTHRIE, Εκδ. MΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ  
«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ», Ν.Ι.ΛΟΥΒΑΡΙ, Εκδ.Ν.Δ. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.
«ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ», W.WINDELBAND-H.HEIMSOETH , Μεταφρ. Ν.Μ. Σκουτερόπου-
λος, Εκδ. ΜΟΡΦΩΤΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, Αθήνα 1991
« ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Σωκράτης, ο μεγάλος επαναστάτης
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οποίοι τον σέβονταν ως δάσκαλο της αρετής. Θεωρούσε ως αποστολή του το να επιδοθεί πλήρως 
στην αναζήτηση της Αλήθειας και να διαπαιδαγωγήσει τον εαυτό του και τους συμπολίτες του στην  
αυτογνωσία και τον αυτοέλεγχο. Το «γνώθι σ’ αυτόν» έγινε το έμβλημα της διδασκαλίας του.  Όπως 
μας τον παρουσιάζει ο Πλάτωνας για το Σωκράτη, στην «Απολογία» καμία άλλη λειτουργία, δεν ήταν 
ανώτερη από αυτήν που είχε δεχτεί από τους θεούς, γι΄αυτό προσπάθησε να την εκτελέσει με τη με-
γαλύτερη πιστότητα, παραμελώντας τα δικά του. 
 Η μεγάλη αξία της φιλοσοφίας του Σωκράτη έγκειται στην ηθική σφαίρα της ζωής. Η πρακτική 
αξιοσύνη του ατόμου βρίσκεται στη γνώση του. Η γνώση (επιστήμη) είναι το θεμέλιο όλων των αρετών 
και η αυτογνωσία είναι το κοινό γνώρισμα όλων. Η αρετή, για το Σωκράτη, είναι γνώση και ιδιαίτερα 
γνώση του αγαθού. Το λάθος είναι έλλειψη γνώσης.  Με τη διαλεκτική του απέδειξε ότι ο ηθικός βίος 
,η αδιάκοπη προσπάθεια του ανθρώπου για την ηθική βελτίωσή το, η συμμετοχή του σε κάθε καλό 
και ωραίο είναι ο μοναδικός τρόπος για να πετύχει κανείς τη διαρκή ευδαιμονία.. Ο Σωκράτης ταύτισε 
την ευδαιμονία με την ηθική τελειοποίηση του ανθρώπου. Γι’αυτόν η ευδαιμονία είναι αναγκαία συ-
νέπεια της αρετής. Ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει τη γνώση που οδηγεί στην ευδαιμονία με τη 
φιλοσοφία, δηλαδή τη συνεχόμενη εξέταση του εαυτού του, των άλλων, καθώς και των συνθηκών 
της ανθρώπινης ζωής. Καμία αρετή δεν τόνιζε τόσο πολύ όσο την αρετή της αυτοκυριαρχίας, εκφρά-
ζοντάς την με την ίδια του τη ζωή. Δίκαια θεωρείται ιδρυτής της ηθικής επιστήμης.
 Η μέθοδος διδασκαλίας του Σωκράτη βασιζόταν στο διάλογο, τη ζωντανή ανταλλαγή στο-
χασμών με σκοπό να βρεθεί ο δρόμος προς το Λόγο, προς την αλήθεια. Ήταν πρόθυμος να αρχίσει 
διάλογο με τον καθένα που ήθελε να συζητήσει μαζί του. Παρουσιαζόταν σαν κάποιος που επιθυμεί να 
μάθει και με τις κατάλληλες ερωτήσεις αποσπούσε από το συνομιλητή του τη γνώμη του και ξεσκέπαζε 
τα αδύνατα σημεία της. Τελικά οδηγούσε το συνομιλητή του στο να συνειδητοποιήσει ότι η  επίγνωση 
της άγνοιάς του,  είναι η αρχή κάθε γνώσης («εν οίδα ότι ουδέν οίδα»). Για το Σωκράτη η διαφορά 
ανάμεσα στο σοφό και τον αμαθή βρίσκεται στο ότι ο σοφός γνωρίζει την ατέλεια της γνώσης του 
και θέλει να μάθει, ενώ ο αμαθής  νομίζει ότι γνωρίζει και θεωρεί τον εαυτό ικανό να εκφέρει γνώμη 
για οτιδήποτε. Στη συνέχεια οδηγούσε το συνομιλητή του, βήμα προς βήμα, μέσα από ένα σύστημα 
αλυσιδωτών ερωτήσεων-απαντήσεων, στο να ανακαλύψει και να εκφράσει εκείνο που βρισκόταν 
μέσα του σε λανθάνουσα κατάσταση. Ο διάλογος είχε σα σκοπό να αφαιρέσει τα πέπλα της άγνοι-
ας, αλλά αυτή η «νοητική κάθαρση» δεν ήταν δυνατή χωρίς μία στάση πνευματικής ταπεινότητας, 

προκειμένου να εγκαταλείψει κανείς τις ψεύτικες 
πεποιθήσεις μπροστά στη σαφήνεια του αλη-
θινού. Αυτή την τέχνη «γέννησης» των ψυχών ο 
Σωκράτης την ονόμαζε μαιευτική, καθώς μέσω 
αυτής η γνώση εκμαιεύεται ως ουσία που κρύβει  
μέσα του ο άνθρωπος. Η  προετοιμασία με την 
οποία ξεκινούσε η μαιευτική, ήταν η  ειρωνεία.
 Πίστευε όμως  ότι υπάρχουν καταστάσεις 
που η γνώση, μόνη της, δεν είναι αρκετή για 
να οδηγήσει στη σωστή απόφαση. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις άκουγε μέσα του το «δαιμόνιο», 
μία συμβουλευτική φωνή, που τον απέτρεπε τις 
περισσότερες φορές.   
 Αν και ο ίδιος διαμόρφωσε ιστορικούς και 
φιλοσόφους πολιτικούς,  θεωρούσε ότι το να 
δράσει ο ίδιος σε αυτά τα πεδία ήταν κάτι που 
απείχε πολύ από τις πνευματικές φιλοδοξίες του 
και θα του αφαιρούσε χρόνο από το έργο του. 
Γίνεται έτσι  ηγέτης μιας αριστοκρατίας  του πνεύ-
ματος, πράγμα που τον έφερε σε σύγκρουση με 
τους δημοκρατικούς που ήταν τότε στην εξουσία. 
Οι προσωπικές αντιζηλίες, σε συνδυασμό με την 
παρανόηση της διδασκαλίας του, τον οδήγησαν 
στο δικαστήριο. Η αυστηρή νομιμοφροσύνη του 
τον έκανε να απαξιώσει να συνεχίσει τη ζωή του 
ξεφεύγοντας από μία άδικη δικαστική απόφαση. 
Δίδασκε ότι είναι προτιμότερο κάποιος να αδικεί-

ται παρά να αδικεί. Αν και είχε τη δυνατότητα να δραπετεύσει επέλεξε να πεθάνει πίνοντας το κώνειο. 
Έτσι επικύρωσε, όπως με τη ζωή, εξίσου και με το θάνατο του, την ηθική διδασκαλία του, ότι το αληθινό 

περιεχόμενο της ζωής συνίσταται στην ευπραξία, δηλαδή στην αδιάλειπτη τέλεση δίκαιων πράξεων. 
Καταδικάστηκε σε θάνατο, αυτό όμως συντέλεσε όσο τίποτε άλλο στη μεγάλη του δόξα. Το μεγαλείο 
του Σωκράτη βρίσκεται στο ότι η ζωή και η διδαχή του ήταν το ίδιο πράγμα.
 Αν και ο ίδιος δεν ίδρυσε σχολή, η φιλοσοφία του αναπτύχθηκε από τους μαθητές του προς 
διαφορες κατευθύνσεις, και η ηθική διδασκαλία του αποτέλεσε τη ρίζα που έθρεψε σημαντικά  φι-
λοσοφικά συστήματα στην ιστορία της φιλοσοφίας. Ο Σωκράτης σημάδεψε όχι μόνο την ελληνική 
φιλοσοφία, αλλά ολόκληρη τη δυτική φιλοσοφία, γιατί εκείνος έβαλε τη βάση της Ηθικής και της Δια-
λεκτικής. 
 Ας μην ξεχάσουμε το πόσο ο Πλάτωνας, ένας από τους σημαντικότερους μαθητές του, 
επηρεάστηκε από το δάσκαλό του, τον οποίο έλαβε ως πρότυπο και τον έκανε αθάνατο μέσα από 
τα έργα του, βάζοντάς τον να μιλά για έναν ολόκληρο κόσμο σοφίας. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ», Κ.Δ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ, Εκδ ΠΑΠΑΔΗΜΑ, Αθήνα1975
«ΣΩΚΡΑΤΗΣ», GOTTFRIED MARTIN, Μεταφρ. Ιωάννου Ιατρού, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 
«ΣΩΚΡΑΤΗΣ», W.K.C. GUTHRIE, Εκδ. MΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ  
«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ», Ν.Ι.ΛΟΥΒΑΡΙ, Εκδ.Ν.Δ. ΝΙΚΑΣ Α.Ε.
«ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ», W.WINDELBAND-H.HEIMSOETH , Μεταφρ. Ν.Μ. Σκουτερόπου-
λος, Εκδ. ΜΟΡΦΩΤΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, Αθήνα 1991
« ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Σωκράτης, ο μεγάλος επαναστάτης
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Κοινό στοιχείο όλων αυτών των αναφορών είναι η 
μάχη μεταξύ του καλού και του κακού, του άσπρου και του 
μαύρου, του άσχημου και του όμορφου, της ζωής και του 
θανάτου. Πρωταγωνιστής σ’ αυτή τη μάχη είναι ένας Ήρω-
ας - Πολεμιστής ο οποίος μετά από σκληρές δοκιμασίες 
- μάχες νικά το σκοτάδι και φέρνει το φως. Αυτή η 
μάχη γίνεται σε δύο επίπεδα, ένα εξωτερικό που 
διαδραματίζεται μέσα στον κόσμο και ένα 
εσωτερικό μέσα στον ίδιο τον Άνθρωπο, 
τον Πολεμιστή του Φωτός.

Ο Αρζούνα, ανήκει στην τάξη των 
Αρχόντων - Πολεμιστών που ονομά-
ζονται Ξατρίγια. Από αυτόν εξαρτά-
ται ή έκβαση της μάχης μεταξύ των 
Παντάβας (καλό) και των Κουρά-
βας (κακό), για την κατάκτηση της 
πόλης Χαστιναπούρα (Σοφία). 
Μια μάχη που θα γίνει στη μεγάλη 
πεδιάδα του Κουρουτσέτρα (υλικός 
κόσμος, σπηλιά του Πλάτωνα).

Χαστιναπούρα σημαίνει, στα σανσκριτικά, 
ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ. Στην Ινδία ο ελέφαντας 
συμβολίζει το θεό της Σοφίας Γκανέσα. Είναι λοιπόν 
η πόλη της ΣΟΦΙΑΣ και συμβολίζει το ανώτερο επίπε-
δο της Συνείδησης του Ανθρώπου. Γι αυτήν την πόλη 
πολεμούν οι δύο στρατοί, αυτοί που την αξίζουν και 

  Φιλοσοφία

Ο ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΤΟΥ 

ΦΩΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

Γιώργος Αναστασιάδης

Στην Ινδία υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα 
επικά έργα, το Ραμαγιάνα, με κεντρικό ήρωα το 
Ράμα και το πολύ γνωστό Μαχαμπάρατα, τμήμα 
του οποίου είναι η Μπαγκαβάτ Γκίτα με κεντρικό 
ήρωα τον Αρζούνα, με τον οποίο θα ασχοληθεί 
το συγκεκριμένο άρθρο. 

Απ’ όλους τους Μεγάλους Αρχαίους Παραδοσιακούς Πολιτισμούς έχουν διασωθεί και 
καταγραφεί κείμενα ή προφορικές παραδόσεις,  στις οποίες το κυρίαρχο στοιχείο είναι 

ο Άνθρωπος - Ήρωας. 
Στην Ιλιάδα είναι ο Αχιλλέας και 

στην ελληνική Μυθολογία, μεταξύ 
άλλων, αναφέρονται ο Ηρακλής, ο 
Θησέας, ο Περσέας, ο Βελλερεφό-
ντης, ο Ιάσων και αρκετοί άλλοι. 

Στη Μεσοποταμία υπάρχει το 
Έπος του Βασιλιά Γιλγαμές, που 
είναι ίσως το αρχαιότερο γραπτό 
επικό ποίημα που έχει βρεθεί μέχρι 
σήμερα.

Στην ιστορία της αρχαίας Ευ-
ρώπης πιο γνωστός είναι ο μύθος 
του Βασιλιά Αρθούρου και των 12 
Ιπποτών του. 

αυτοί που θέλουν να την σφετεριστούν.
Οι σφετεριστές της ανώτερης συνείδησης 

του Ανθρώπου είναι οι ΚΟΥΡΑΒΑΣ, που μέσα 
στον άνθρωπο είναι τα κατώτερά του στοιχεία: 
τα αρνητικά πάθη, τα ένστικτα, οι εγωιστικές 
επιθυμίες και οτιδήποτε άλλο που προσπαθεί 
να νικήσει το Πνεύμα και να υποτάξει τον Άν-
θρωπο στην ύλη.

Οι ΠΑΝΤΑΒΑΣ συμβολίζουν το Πνεύμα του 
Ανθρώπου, το Καλό, την Αγάπη, το Ουράνιο 
μέρος του. Είναι οι Αρετές και οι Ανθρώπινες 
αξίες που τείνουν να εξαφανιστούν σήμερα. 
Είναι οι αληθινοί Άρχοντες της ΧΑΣΤΙΝΑΠΟΥ-
ΡΑ.

Ο Κρίσνα είναι μία θεότητα της Ινδίας ανά-
λογη του Όσιρι της Αιγύπτου, του Δία στην 
Ελλάδα, και του Χριστού στον Δυτικό κόσμο. 
Συμβολίζει τον Εσωτερικό Δάσκαλο του κάθε 
ανθρώπου, που κατοικεί στο ανώτερο και 
πιο πνευματικό μέρος του. Συμβολίζει και τον 
εξωτερικό Δάσκαλο, αυτόν που είναι ικανός 
να οδηγήσει έναν Μαθητή και να του δείξει τον 
Πραγματικό Δρόμο του αληθινού Πολεμιστή 
του φωτός.

Ο Αρζούνα συμβολίζει τη συνείδηση του 
ανθρώπου που καλείται να αποφασίσει ποιο 
δρόμο θα διαλέξει. Όπως ο Ηρακλής , μπρο-
στά στο σταυροδρόμι, πρέπει να διαλέξει αν 
θα πάρει το δύσκολο δρόμο της Αρετής ή τον 
εύκολο της κακίας. Έτσι και ο Αρζούνα στέκεται 
ανάμεσα στα δύο αντίπαλα στρατόπεδα και 
αμφιβάλει, είναι αναποφάσιστος, ζυγίζει τα 
υπέρ και τα κατά των Παντάβας (καλό)και των 
Κουράβας (κακό). Συμβολίζει τον άνθρωπο 
που πρέπει να διαλέξει ποιο δρόμο θα ακολου-
θήσει, πρέπει να αποφασίσει αν θα ακολουθή-
σει έναν ανοδικό δύσκολο δρόμο που οδηγεί 
στην Κορυφή ή έναν οριζόντιο εύκολο δρόμο 

που τον εγκλωβίζει χαμηλά. Θα διαλέξει το 
Μπλε ή το Κόκκινο χάπι; (Μάτριξ). 

Η Διάκριση, η ικανότητα απόφα-
σης να διαλέξει το δύσκολο και 

ανηφορικό Δρόμο, η Ανδρεία 
του να αμφιβάλλει και όμως 

να ψάχνει την σωστή απά-
ντηση, η Ταπεινότητα να 
ακούσει τον εσωτερικό 
και εξωτερικό Δάσκαλό 
του (Κρίσνα) μετατρέπει 
τον Αρζούνα σ’ έναν 

Πολεμιστή - Φιλόσοφο. 
Πολεμιστή γιατί δίνει την 

εσωτερική μάχη, αντιστέκεται 
στις αλλοτριωμένες και σκοτεινές 

φωνές που προσπαθούν να τον παρασύ-
ρουν και Φιλόσοφο γιατί ακούει την φωνή 
του Δασκάλου του, την ξεχωρίζει και επιλέγει 
τελικά το σωστό.
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Κοινό στοιχείο όλων αυτών των αναφορών είναι η 
μάχη μεταξύ του καλού και του κακού, του άσπρου και του 
μαύρου, του άσχημου και του όμορφου, της ζωής και του 
θανάτου. Πρωταγωνιστής σ’ αυτή τη μάχη είναι ένας Ήρω-
ας - Πολεμιστής ο οποίος μετά από σκληρές δοκιμασίες 
- μάχες νικά το σκοτάδι και φέρνει το φως. Αυτή η 
μάχη γίνεται σε δύο επίπεδα, ένα εξωτερικό που 
διαδραματίζεται μέσα στον κόσμο και ένα 
εσωτερικό μέσα στον ίδιο τον Άνθρωπο, 
τον Πολεμιστή του Φωτός.

Ο Αρζούνα, ανήκει στην τάξη των 
Αρχόντων - Πολεμιστών που ονομά-
ζονται Ξατρίγια. Από αυτόν εξαρτά-
ται ή έκβαση της μάχης μεταξύ των 
Παντάβας (καλό) και των Κουρά-
βας (κακό), για την κατάκτηση της 
πόλης Χαστιναπούρα (Σοφία). 
Μια μάχη που θα γίνει στη μεγάλη 
πεδιάδα του Κουρουτσέτρα (υλικός 
κόσμος, σπηλιά του Πλάτωνα).

Χαστιναπούρα σημαίνει, στα σανσκριτικά, 
ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ. Στην Ινδία ο ελέφαντας 
συμβολίζει το θεό της Σοφίας Γκανέσα. Είναι λοιπόν 
η πόλη της ΣΟΦΙΑΣ και συμβολίζει το ανώτερο επίπε-
δο της Συνείδησης του Ανθρώπου. Γι αυτήν την πόλη 
πολεμούν οι δύο στρατοί, αυτοί που την αξίζουν και 

  Φιλοσοφία

Ο ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΤΟΥ 

ΦΩΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

Γιώργος Αναστασιάδης

Στην Ινδία υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα 
επικά έργα, το Ραμαγιάνα, με κεντρικό ήρωα το 
Ράμα και το πολύ γνωστό Μαχαμπάρατα, τμήμα 
του οποίου είναι η Μπαγκαβάτ Γκίτα με κεντρικό 
ήρωα τον Αρζούνα, με τον οποίο θα ασχοληθεί 
το συγκεκριμένο άρθρο. 

Απ’ όλους τους Μεγάλους Αρχαίους Παραδοσιακούς Πολιτισμούς έχουν διασωθεί και 
καταγραφεί κείμενα ή προφορικές παραδόσεις,  στις οποίες το κυρίαρχο στοιχείο είναι 

ο Άνθρωπος - Ήρωας. 
Στην Ιλιάδα είναι ο Αχιλλέας και 

στην ελληνική Μυθολογία, μεταξύ 
άλλων, αναφέρονται ο Ηρακλής, ο 
Θησέας, ο Περσέας, ο Βελλερεφό-
ντης, ο Ιάσων και αρκετοί άλλοι. 

Στη Μεσοποταμία υπάρχει το 
Έπος του Βασιλιά Γιλγαμές, που 
είναι ίσως το αρχαιότερο γραπτό 
επικό ποίημα που έχει βρεθεί μέχρι 
σήμερα.

Στην ιστορία της αρχαίας Ευ-
ρώπης πιο γνωστός είναι ο μύθος 
του Βασιλιά Αρθούρου και των 12 
Ιπποτών του. 

αυτοί που θέλουν να την σφετεριστούν.
Οι σφετεριστές της ανώτερης συνείδησης 

του Ανθρώπου είναι οι ΚΟΥΡΑΒΑΣ, που μέσα 
στον άνθρωπο είναι τα κατώτερά του στοιχεία: 
τα αρνητικά πάθη, τα ένστικτα, οι εγωιστικές 
επιθυμίες και οτιδήποτε άλλο που προσπαθεί 
να νικήσει το Πνεύμα και να υποτάξει τον Άν-
θρωπο στην ύλη.

Οι ΠΑΝΤΑΒΑΣ συμβολίζουν το Πνεύμα του 
Ανθρώπου, το Καλό, την Αγάπη, το Ουράνιο 
μέρος του. Είναι οι Αρετές και οι Ανθρώπινες 
αξίες που τείνουν να εξαφανιστούν σήμερα. 
Είναι οι αληθινοί Άρχοντες της ΧΑΣΤΙΝΑΠΟΥ-
ΡΑ.

Ο Κρίσνα είναι μία θεότητα της Ινδίας ανά-
λογη του Όσιρι της Αιγύπτου, του Δία στην 
Ελλάδα, και του Χριστού στον Δυτικό κόσμο. 
Συμβολίζει τον Εσωτερικό Δάσκαλο του κάθε 
ανθρώπου, που κατοικεί στο ανώτερο και 
πιο πνευματικό μέρος του. Συμβολίζει και τον 
εξωτερικό Δάσκαλο, αυτόν που είναι ικανός 
να οδηγήσει έναν Μαθητή και να του δείξει τον 
Πραγματικό Δρόμο του αληθινού Πολεμιστή 
του φωτός.

Ο Αρζούνα συμβολίζει τη συνείδηση του 
ανθρώπου που καλείται να αποφασίσει ποιο 
δρόμο θα διαλέξει. Όπως ο Ηρακλής , μπρο-
στά στο σταυροδρόμι, πρέπει να διαλέξει αν 
θα πάρει το δύσκολο δρόμο της Αρετής ή τον 
εύκολο της κακίας. Έτσι και ο Αρζούνα στέκεται 
ανάμεσα στα δύο αντίπαλα στρατόπεδα και 
αμφιβάλει, είναι αναποφάσιστος, ζυγίζει τα 
υπέρ και τα κατά των Παντάβας (καλό)και των 
Κουράβας (κακό). Συμβολίζει τον άνθρωπο 
που πρέπει να διαλέξει ποιο δρόμο θα ακολου-
θήσει, πρέπει να αποφασίσει αν θα ακολουθή-
σει έναν ανοδικό δύσκολο δρόμο που οδηγεί 
στην Κορυφή ή έναν οριζόντιο εύκολο δρόμο 

που τον εγκλωβίζει χαμηλά. Θα διαλέξει το 
Μπλε ή το Κόκκινο χάπι; (Μάτριξ). 

Η Διάκριση, η ικανότητα απόφα-
σης να διαλέξει το δύσκολο και 

ανηφορικό Δρόμο, η Ανδρεία 
του να αμφιβάλλει και όμως 

να ψάχνει την σωστή απά-
ντηση, η Ταπεινότητα να 
ακούσει τον εσωτερικό 
και εξωτερικό Δάσκαλό 
του (Κρίσνα) μετατρέπει 
τον Αρζούνα σ’ έναν 

Πολεμιστή - Φιλόσοφο. 
Πολεμιστή γιατί δίνει την 

εσωτερική μάχη, αντιστέκεται 
στις αλλοτριωμένες και σκοτεινές 

φωνές που προσπαθούν να τον παρασύ-
ρουν και Φιλόσοφο γιατί ακούει την φωνή 
του Δασκάλου του, την ξεχωρίζει και επιλέγει 
τελικά το σωστό.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Μπαγκαβάτ Γκίτα, Εκδόσεις  Δωδώνη
-Ηθική Φιλοσοφία, Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη

Η πόλεμος  μόλις αρχίζει και αρχίζει 
καλά, γιατί έχει κερδηθεί η πρώτη μάχη, 
το να διαλέξει τον ανηφορικό δρόμο 
που οδηγεί σε πολλές συγκρούσεις 
- ξεπεράσματα εμποδίων για την κο-
ρυφή.

Ο καταλύτης που δίνει την ποιότη-
τα και την αξία σ’ αυτόν τον Δρόμο 
ονομάζεται Ορθή Δράση. Σύμφωνα 
με την Μπαγκαβάτ Γκίτα, ο άνθρω-
πος της Ορθής Δράσης δεν δρα 
προσκολλημένος στα αποτελέσματα. 
Δεν είναι δέσμιος της επιτυχίας ή της 
αποτυχίας. Δεν τον εμποδίζουν ή τον 
παρασύρουν τα αποτελέσματα των 
δράσεων, αλλά τον διδάσκουν. Ο 
Αρζούνα έχει στραμμένα τα μάτια του 
ψηλά, στην κορυφή του εαυτού του, σε 
ό,τι ανώτερο μπορεί να ονειρευτεί. Έτσι 
οι δράσεις που κάνει τον βοηθούν να 
καταλάβει το πραγματικό νόημα των 
πραγμάτων, να βλέπει πίσω και μέσα 
από τις μορφές. Είναι ένας Αγωνιστής 
για την επικράτηση του πνεύματος 
πάνω στην ύλη, της ελευθερίας πάνω 
στη σκλαβιά, την ικανότητα απόφασης 
πάνω στη μοιρολατρία, της Δράσης 
πάνω στην Παθητικότητα.

Ο Πολεμιστής του Φωτός ορίζει ένα 
Δρόμο, δείχνει μια στάση ζωής, είναι 
ένα πρότυπο Ανθρώπου που κοιτά 
ψηλά χωρίς να τον εμποδίζει η λάσπη 
που βρίσκεται ανάμεσα στα πόδια του. 
Ακολουθεί ένα Δρόμο που έδειξαν οι 
διάφοροι ήρωες διαφορετικών πολιτι-
σμών: από τον Οδυσσέα έως και τον 

Βασιλιά Αρθούρο, από τον Ηρακλή μέχρι τον Μέγα Αλέξανδρο και 
από τα Ιπποτικά Τάγματα του Μεσαίωνα μέχρι τον σημερινό Άνθρωπο 
που καταφέρνει να ξυπνήσει μέσα του τη Ζωντανή Δύναμη τού να είναι 
Πολεμιστής του Φωτός.

Ο Αρζούνα - Πολεμιστής του φωτός, βρίσκεται μέσα σε κάθε άν-
θρωπο και απλά περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να εκδηλωθεί. Αλλά 
για να γίνει αυτό πρέπει η ψυχή του ανθρώπου να ξεδιπλώσει τις μικρές 
και αδύναμες φτερούγες της, να τις κουνήσει για να δυναμώσουν και 
να κάνει το άλμα για να πετάξει ελεύθερη όσο πιο ψηλά και γρήγορα 
μπορεί σαν το Γλάρο Ιωνάθαν. Δεν θέλει πολλή σκέψη, δεν θέλει πολλή 
συζήτηση, θέλει αποφασιστικότητα και τόλμη για ένα ταξίδι αναζήτησης 
του Φιλόσοφου Πολεμιστή μέσα μας και γύρω μας.

Όλοι οι άνθρωποι παίρνουν αποφάσεις που παίζουν πολύ σημα-
ντικό ρόλο στη μετέπειτα ζωή τους. Τι επάγγελμα θα ακολουθήσουν, 

ποιόν ή ποια θα παντρευτούν, τι φίλους θα κάνουν, αν θα ταξιδέψουν 
ή όχι. Αλλά υπάρχει μια απόφαση που πρέπει να πάρουν κάποια 
στιγμή που θα αλλάξει όλη τη ζωή τους. Από αυτήν την απόφαση 
εξαρτάται αν θα παραμείνουν μέσα στη μάζα, αν θα εγκλωβιστούν 
μέσα στο κοινωνικό σύστημα ή αν τελικά θα καταφέρουν να σηκώ-
σουν ψηλά το κεφάλι και θα γίνουν ένας Αρζούνα, ένας Πολεμιστής 
του Φωτός.
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 ΚΑΙ 
ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ
 Juan Martin Carpio, ιατρός

Χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι προσφέρουμε μια εξήγηση 
πάνω στη διδασκαλία της μετενσάρκωσης, θα προσπαθή-
σουμε να δείξουμε τον αντίκτυπο, που η εν λόγω αντίληψη 
είχε και έχει στην ιατρική  θεωρία και πρακτική. 

Στην εποχή μας υποστηρίζονται πολλές απόψεις, που δεν 
λαμβάνουν υπόψιν τους την μετενσάρκωση και από αυτές 
αναδεικνύονται δύο βασικές θέσεις, μια υλιστική θέση που 
χαρακτηρίζεται από την άρνηση του Θανάτου και του Πόνου 
και μια ορθόδοξη θρησκευτική θέση, με κύριο χαρακτηρι-
στικό της την εγκατάλειψη μπροστά στο πεπρωμένο και την 
αδράνεια μπροστά σε μια ανώτερη δύναμη. 

Σήμερα, η θέση που επικρατεί είναι κυρίως η πρώτη. Η 
σύγχρονη ιατρική επιστήμη χαρακτηρίζεται από την άρνηση οποιουδήποτε υπεραισθητού 
φαινομένου και επιπλέον περιορίζει την ψυχολογία του ανθρώπου σε ένα απλό ζήτημα εγκε-

φαλικής βιοχημείας. Σαν συνέπεια, η ιατρική 
υιοθετεί μια αρνητική στάση μπροστά στα 
φαινόμενα της ζωής και του θανάτου, όπως 
και μπροστά στον πόνο, που πάντα θεωρείται 
αρνητικό στοιχείο και ποτέ δεν εξετάζεται ως 
συνέπεια προσωπικών λαθών ή καρμικής 
προέλευσης.

Επομένως το ιδεώδες της σύγχρονης ιατρι-
κής συνίσταται αφ΄ ενός από την παράταση 
της ζωής με οποιοδήποτε κόστος και αφ΄ ετέ-
ρου από την άμεση καταστολή κάθε πόνου ή 
οποιασδήποτε φυσιολογικής διαταραχής. 

ΙΑΤΡΙΚΗ
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Μπορούμε να παρατηρήσουμε πώς οι πιο 
πρόσφατες έρευνες κατευθύνονται στην ανα-
ζήτηση των γενετικών αιτίων της γήρανσης, την 
κλωνοποίηση, κλπ.

Κάποιες σύγχρονες ερευνητικές ομάδες προ-
τείνουν ότι, αφού πλέον η ψυχή θεωρείται ότι 
δεν υπάρχει, η προσωπική ανθρώπινη εμπειρία 
και  μνήμη θα μπορούσαν να «αποθηκευτούν» 
σε «κυβερνητικές συσκευές», ώστε να υπάρχει 
η δυνατότητα να τις μεταφέρουν σε άλλο νέο 
κλωνοποιημένο σώμα, καταφέρνοντας τελικά 
να πραγματοποιήσουν το σύγχρονο ιατρικό 
«ιδεώδες»: ένα τέλειο ανθρώπινο ρομπότ, που 
αντικαθίσταται, και που είναι πάντα «ενήμερο» 
μέσω των παρεχόμενων  πληροφοριών. 

Προφανώς, εδώ δεν υπάρχει θέση για καμμιά 
θρησκευτική ή φιλοσοφική εξήγηση του ανθρώ-
πινου όντος. Αν και αυτές οι έρευνες μας φαί-
νονται φανταστικές, αυτήν τη στιγμή διάφορες 
ομάδες στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες 
υπολογίζουν σε δημόσια κονδύλια για να τις ανα-
πτύξουν. Σύμφωνα με τα λόγια ενός από τους 
ανώτερους επιστημονικούς υπεύθυνους σχεδίων 
αυτού του τύπου στην Αγγλία, «οι υπολογιστές 
είναι τα παιδιά μας και πρέπει να τους θεωρήσου-
με ως την επόμενη ανθρώπινη γενιά». 

κακή συνήθεια. Φαίνεται ότι σήμερα το σλόγκαν της σύγχρονης ια-
τρικής όσον αφορά τον πόνο και την προέλευσή του είναι «ψωμί για 
σήμερα και πείνα για αύριο».

Από την άλλη μεριά είναι οι ψευτοθρησκευτικές στάσεις που θεω-
ρούν την αρρώστια και τον πόνο σαν θεϊκή τιμωρία αναπόφευκτη, 
μπροστά στην οποία το μόνο που ταιριάζει είναι η παραίτηση μπρο-
στά στην υπέρτατη βούληση. Για παράδειγμα, στις αραβικές περιοχές 
γινόμαστε μάρτυρες της επανεμφάνισης ιατρικών τεχνικών λίγο ή πολύ 
πρωτόγονων ή παραδοσιακών, που βασίζονται στην πίστη ότι ο ένας 
ή ο άλλος προφήτης τις χρησιμοποιούσε με επιτυχία. Επίσης, είναι πλέ-
ον της μόδας το να διαβάζει κανείς προσευχές με μαντραμικό τρόπο 
και ιερά κείμενα, με την ελπίδα ότι ο Θεός θα ακούσει αυτές τις ικεσίες 
και θα γιατρέψει τον ασθενή ή σε αντίθετη περίπτωση, αν πεθάνει ή 
υποφέρει, θα είναι επειδή αυτό είναι το θείο σχέδιο. Στην Αμερική αυξά-
νουν οι χριστιανικές αιρέσεις και οι παρόμοιες λατρείες στις οποίες η 
θεραπεία παρουσιάζεται ως πράξη πίστης, θεωρώντας ταυτόχρονα 
την αρρώστια και τον πόνο σαν δοκιμασίες ή θεϊκές τιμωρίες. 

Αλλά ποια ήταν και είναι η στάση της παραδοσιακής ιατρικής, που 
βασίζεται στη φιλοσοφική και εσωτερική γνώση του ανθρώπου; Πώς 
έβλεπαν οι αρχαίοι τον ρόλο της ιατρικής σε σχέση με τη ζωή και το 
θάνατο, την υγεία και την αρρώστια, αλλά και τη μετενσάρκωση; 

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ
Στην κλασική ιατρική και αντίθετα με τις στάσεις που ήδη είδαμε – της άρνησης στη μια περίπτωση και της 

υποταγής ή παραίτησης μπροστά σε μια εξωτερική δύναμη στην άλλη – η θέση που επικρατεί είναι κυρίως 
αυτή «του εφικτού». 

Η κλασική Ιατρική θεωρεί μόνο τη Μια Ζωή στις δύο φάσεις της, αυτές της ζωής και του θανάτου και συνε-
πώς η μετενσάρκωση αποτελεί ένα ουσιαστικό στοιχείο στις αντιλήψεις της. Τα ίδια της τα σύμβολα, όπως το 
φίδι, δείχνουν την ιδέα της συνέχειας της ζωής μέσα από τις διάφορες περιόδους και με δεδομένο ότι η μετεν-
σάρκωση είναι μια από τις συνέπειες του συσσωρευμένου κάρμα, θεωρεί επίσης τον νόμο της δράσης και της 
αντίδρασης ως θεμελιώδη παράγοντα στην ανάλυση της αρρώστιας και του πόνου. 

Εκ των πραγμάτων και σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια, θα μπορούσε κανείς να διαβεβαιώσει ότι η αρρώστια 
είναι μια ενδιάμεση κατάσταση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, αφού συμμετέχει ταυτόχρονα και στις δύο και 
ότι η ιατρική εστιάζεται, παίρνει θέση, κυρίως στο ενδιάμεσο σημείο, ανάμεσα στις δύο όψεις της Μιας Ζωής. 
Τα σύμβολα και οι μύθοι της αυτό μαρτυρούν. 

Αυτή η στάση «του εφικτού», είναι αυτή που βλέπουμε να αντανακλάται σε ιατρικούς κώδικες τόσο αρ-
χαίους όσο ο αιγυπτιακός. Σ΄ αυτόν επισημαίνεται ότι μπροστά στην αρρώστια  μπορεί να υπάρξουν τρεις 
πιθανές καταστάσεις: η μη δράση, η δράση σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες μεθόδους για την αναζήτηση 
της θεραπείας και η προσπάθεια για θεραπεία. Αναγνωρίζονται έτσι στην αρρώστια παράγοντες αμετακίνητοι, 
θεραπεύσιμοι και ενδιάμεσοι. 

Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΩΣ ΚΑΤΩΦΛΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ: ΟΙ ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΥΘΟΙ

Για να αναλύσουμε αυτή την ενδιάμεση θέση της κλασικής ιατρικής που συσχετίζεται με 
την μετενσάρκωση, θα βασιστούμε στην ανάλυση των μύθων και των κλασικών συμβόλων 
της ιατρικής.

Ο μύθος του Ασκληπιού
Στην αρχαία Ελλάδα υπάρχουν πολλοί μύθοι που συνδέονται λίγο - πολύ με τον Ασκλη-

πιό και την Ιατρική. Ο πρώτος και σημαντικότερος είναι αυτός του ίδιου του Ασκληπιού, 
τον οποίο αναφέρουμε περιληπτικά: 

Ο Ασκληπιός γεννήθηκε από την ένωση του Απόλλωνα με την Κορωνίδα. Αυτή πρόδω-
σε τον Απόλλωνα με τον Ίσχυ και η Άρτεμις εκδικήθηκε για τον Απόλλωνα σκοτώνοντας 
με βέλη την άπιστη και τον εραστή της. Όταν η Κορωνίδα βρισκόταν ήδη στη νεκρική 

ΙΑΤΡΙΚΗ   και   ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ   και   ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

Αν και είναι βέβαιο ότι υπάρχουν δημόσιες 
κινήσεις που υπερασπίζουν κάποια μορφή ευ-
θανασίας και αποφεύγουν έτσι την τεχνητή πα-
ράταση της ζωής, δεν βασίζονται ωστόσο σε μια 
βαθιά ηθική στάση, αλλά μάλλον στο ότι σήμερα 
δεν υπάρχουν ακόμη τα κατάλληλα μέσα που θα 
μας επιτρέψουν να «επωφεληθούμε» από αυτήν 
την κατάσταση. Στην πραγματικότητα δεν δια-
μαρτύρονται εναντίον της τεχνητής διάρκειας της 
ζωής, αλλά εναντίον του τύπου της υποτυπώδους 
επιβίωσης τον οποίο σήμερα διαθέτουμε. 

Παράλληλα με αυτόν τον τύπο ερευνών, 
αναπτύσσονται και εκείνες που στοχεύουν στην 
αναζήτηση νευρικών κέντρων τα οποία, όταν 
διεγείρονται, όχι μόνο κάνουν να εξαφανίζεται 

τελείως ο πόνος, αλλά επίσης μπορούν να δημιουργούν 
ευχάριστα παρατεταμένα αισθήματα. Πρόσφατα διαφη-
μίστηκε η εμφάνιση νέων συσκευών που θα επιτρέπουν, 
μέσω καλωδίων τοποθετημένων πάνω στο τριχωτό της 
κεφαλής, να αισθάνεται κανείς όσους οργασμούς θα 
ήθελε.

Προφανώς οι έρευνες που αποβλέπουν στην εύρεση 
μέσων τα οποία θα αμβλύνουν τον πόνο στα τελευταία 
στάδια του καρκίνου ή σε άλλες ανίατες αρρώστιες, είναι 
ευεργετικές. Αλλά εδώ δεν αναφερόμαστε σ΄ αυτό το 
αναμφισβήτητο όφελος, αλλά σ΄ αυτό που επιδιώκεται σε 
πολλές περιπτώσεις: μια μορφή ηδονισμού χωρίς όρια. 
Σ΄ έναν κόσμο εμπορευματοποιημένο και καταναλωτικό, 
μπορούμε να φανταστούμε τις συνέπειες που θα έχει 
αυτό: τα ναρκωτικά θα εξαφανιστούν μπροστά στη τελευ-
ταία ηλεκτρονική συσκευή που θα προκαλεί ηδονή.

Η άμεση καταστολή του πόνου έκανε να δημιουργη-
θεί μια κουλτούρα εξαρτημένη από τα ηρεμιστικά και τις 

παυσίπονες αγωγές, που σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε 
αντιδράσεις ακόμη πιο επώδυνες – άμεσες ή μελλοντικές 
– χωρίς να διορθώνουν σε βάθος τις ίδιες τις αιτίες, ενώ 
ταυτόχρονα εξασθενούν κάθε φορά και περισ- σότερο
τη φυσική αντίσταση του ανθρώπου μ π ρ ο -
στά στον πόνο. Δεν αναφε- ρόμαστε
καν στην αδιαφορία που υ π ά ρ χ ε ι 
για να γνωρίσουμε τ ις καρμικές 
ή βαθιές αιτίες του πόνου, αλλά 
ακόμη και τις φυσιολογικές, που 
οφείλο- νται σε λάθος συνήθειες.
Είναι πιο εύκολο να πάρουμε ένα 

χάπι παρά να διορθώσουμε μια 
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Μπορούμε να παρατηρήσουμε πώς οι πιο 
πρόσφατες έρευνες κατευθύνονται στην ανα-
ζήτηση των γενετικών αιτίων της γήρανσης, την 
κλωνοποίηση, κλπ.

Κάποιες σύγχρονες ερευνητικές ομάδες προ-
τείνουν ότι, αφού πλέον η ψυχή θεωρείται ότι 
δεν υπάρχει, η προσωπική ανθρώπινη εμπειρία 
και  μνήμη θα μπορούσαν να «αποθηκευτούν» 
σε «κυβερνητικές συσκευές», ώστε να υπάρχει 
η δυνατότητα να τις μεταφέρουν σε άλλο νέο 
κλωνοποιημένο σώμα, καταφέρνοντας τελικά 
να πραγματοποιήσουν το σύγχρονο ιατρικό 
«ιδεώδες»: ένα τέλειο ανθρώπινο ρομπότ, που 
αντικαθίσταται, και που είναι πάντα «ενήμερο» 
μέσω των παρεχόμενων  πληροφοριών. 

Προφανώς, εδώ δεν υπάρχει θέση για καμμιά 
θρησκευτική ή φιλοσοφική εξήγηση του ανθρώ-
πινου όντος. Αν και αυτές οι έρευνες μας φαί-
νονται φανταστικές, αυτήν τη στιγμή διάφορες 
ομάδες στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες 
υπολογίζουν σε δημόσια κονδύλια για να τις ανα-
πτύξουν. Σύμφωνα με τα λόγια ενός από τους 
ανώτερους επιστημονικούς υπεύθυνους σχεδίων 
αυτού του τύπου στην Αγγλία, «οι υπολογιστές 
είναι τα παιδιά μας και πρέπει να τους θεωρήσου-
με ως την επόμενη ανθρώπινη γενιά». 

κακή συνήθεια. Φαίνεται ότι σήμερα το σλόγκαν της σύγχρονης ια-
τρικής όσον αφορά τον πόνο και την προέλευσή του είναι «ψωμί για 
σήμερα και πείνα για αύριο».

Από την άλλη μεριά είναι οι ψευτοθρησκευτικές στάσεις που θεω-
ρούν την αρρώστια και τον πόνο σαν θεϊκή τιμωρία αναπόφευκτη, 
μπροστά στην οποία το μόνο που ταιριάζει είναι η παραίτηση μπρο-
στά στην υπέρτατη βούληση. Για παράδειγμα, στις αραβικές περιοχές 
γινόμαστε μάρτυρες της επανεμφάνισης ιατρικών τεχνικών λίγο ή πολύ 
πρωτόγονων ή παραδοσιακών, που βασίζονται στην πίστη ότι ο ένας 
ή ο άλλος προφήτης τις χρησιμοποιούσε με επιτυχία. Επίσης, είναι πλέ-
ον της μόδας το να διαβάζει κανείς προσευχές με μαντραμικό τρόπο 
και ιερά κείμενα, με την ελπίδα ότι ο Θεός θα ακούσει αυτές τις ικεσίες 
και θα γιατρέψει τον ασθενή ή σε αντίθετη περίπτωση, αν πεθάνει ή 
υποφέρει, θα είναι επειδή αυτό είναι το θείο σχέδιο. Στην Αμερική αυξά-
νουν οι χριστιανικές αιρέσεις και οι παρόμοιες λατρείες στις οποίες η 
θεραπεία παρουσιάζεται ως πράξη πίστης, θεωρώντας ταυτόχρονα 
την αρρώστια και τον πόνο σαν δοκιμασίες ή θεϊκές τιμωρίες. 

Αλλά ποια ήταν και είναι η στάση της παραδοσιακής ιατρικής, που 
βασίζεται στη φιλοσοφική και εσωτερική γνώση του ανθρώπου; Πώς 
έβλεπαν οι αρχαίοι τον ρόλο της ιατρικής σε σχέση με τη ζωή και το 
θάνατο, την υγεία και την αρρώστια, αλλά και τη μετενσάρκωση; 

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ
Στην κλασική ιατρική και αντίθετα με τις στάσεις που ήδη είδαμε – της άρνησης στη μια περίπτωση και της 

υποταγής ή παραίτησης μπροστά σε μια εξωτερική δύναμη στην άλλη – η θέση που επικρατεί είναι κυρίως 
αυτή «του εφικτού». 

Η κλασική Ιατρική θεωρεί μόνο τη Μια Ζωή στις δύο φάσεις της, αυτές της ζωής και του θανάτου και συνε-
πώς η μετενσάρκωση αποτελεί ένα ουσιαστικό στοιχείο στις αντιλήψεις της. Τα ίδια της τα σύμβολα, όπως το 
φίδι, δείχνουν την ιδέα της συνέχειας της ζωής μέσα από τις διάφορες περιόδους και με δεδομένο ότι η μετεν-
σάρκωση είναι μια από τις συνέπειες του συσσωρευμένου κάρμα, θεωρεί επίσης τον νόμο της δράσης και της 
αντίδρασης ως θεμελιώδη παράγοντα στην ανάλυση της αρρώστιας και του πόνου. 

Εκ των πραγμάτων και σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια, θα μπορούσε κανείς να διαβεβαιώσει ότι η αρρώστια 
είναι μια ενδιάμεση κατάσταση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, αφού συμμετέχει ταυτόχρονα και στις δύο και 
ότι η ιατρική εστιάζεται, παίρνει θέση, κυρίως στο ενδιάμεσο σημείο, ανάμεσα στις δύο όψεις της Μιας Ζωής. 
Τα σύμβολα και οι μύθοι της αυτό μαρτυρούν. 

Αυτή η στάση «του εφικτού», είναι αυτή που βλέπουμε να αντανακλάται σε ιατρικούς κώδικες τόσο αρ-
χαίους όσο ο αιγυπτιακός. Σ΄ αυτόν επισημαίνεται ότι μπροστά στην αρρώστια  μπορεί να υπάρξουν τρεις 
πιθανές καταστάσεις: η μη δράση, η δράση σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες μεθόδους για την αναζήτηση 
της θεραπείας και η προσπάθεια για θεραπεία. Αναγνωρίζονται έτσι στην αρρώστια παράγοντες αμετακίνητοι, 
θεραπεύσιμοι και ενδιάμεσοι. 

Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΩΣ ΚΑΤΩΦΛΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΖΩΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ: ΟΙ ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΥΘΟΙ

Για να αναλύσουμε αυτή την ενδιάμεση θέση της κλασικής ιατρικής που συσχετίζεται με 
την μετενσάρκωση, θα βασιστούμε στην ανάλυση των μύθων και των κλασικών συμβόλων 
της ιατρικής.

Ο μύθος του Ασκληπιού
Στην αρχαία Ελλάδα υπάρχουν πολλοί μύθοι που συνδέονται λίγο - πολύ με τον Ασκλη-

πιό και την Ιατρική. Ο πρώτος και σημαντικότερος είναι αυτός του ίδιου του Ασκληπιού, 
τον οποίο αναφέρουμε περιληπτικά: 

Ο Ασκληπιός γεννήθηκε από την ένωση του Απόλλωνα με την Κορωνίδα. Αυτή πρόδω-
σε τον Απόλλωνα με τον Ίσχυ και η Άρτεμις εκδικήθηκε για τον Απόλλωνα σκοτώνοντας 
με βέλη την άπιστη και τον εραστή της. Όταν η Κορωνίδα βρισκόταν ήδη στη νεκρική 

ΙΑΤΡΙΚΗ   και   ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ   και   ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

Αν και είναι βέβαιο ότι υπάρχουν δημόσιες 
κινήσεις που υπερασπίζουν κάποια μορφή ευ-
θανασίας και αποφεύγουν έτσι την τεχνητή πα-
ράταση της ζωής, δεν βασίζονται ωστόσο σε μια 
βαθιά ηθική στάση, αλλά μάλλον στο ότι σήμερα 
δεν υπάρχουν ακόμη τα κατάλληλα μέσα που θα 
μας επιτρέψουν να «επωφεληθούμε» από αυτήν 
την κατάσταση. Στην πραγματικότητα δεν δια-
μαρτύρονται εναντίον της τεχνητής διάρκειας της 
ζωής, αλλά εναντίον του τύπου της υποτυπώδους 
επιβίωσης τον οποίο σήμερα διαθέτουμε. 

Παράλληλα με αυτόν τον τύπο ερευνών, 
αναπτύσσονται και εκείνες που στοχεύουν στην 
αναζήτηση νευρικών κέντρων τα οποία, όταν 
διεγείρονται, όχι μόνο κάνουν να εξαφανίζεται 

τελείως ο πόνος, αλλά επίσης μπορούν να δημιουργούν 
ευχάριστα παρατεταμένα αισθήματα. Πρόσφατα διαφη-
μίστηκε η εμφάνιση νέων συσκευών που θα επιτρέπουν, 
μέσω καλωδίων τοποθετημένων πάνω στο τριχωτό της 
κεφαλής, να αισθάνεται κανείς όσους οργασμούς θα 
ήθελε.

Προφανώς οι έρευνες που αποβλέπουν στην εύρεση 
μέσων τα οποία θα αμβλύνουν τον πόνο στα τελευταία 
στάδια του καρκίνου ή σε άλλες ανίατες αρρώστιες, είναι 
ευεργετικές. Αλλά εδώ δεν αναφερόμαστε σ΄ αυτό το 
αναμφισβήτητο όφελος, αλλά σ΄ αυτό που επιδιώκεται σε 
πολλές περιπτώσεις: μια μορφή ηδονισμού χωρίς όρια. 
Σ΄ έναν κόσμο εμπορευματοποιημένο και καταναλωτικό, 
μπορούμε να φανταστούμε τις συνέπειες που θα έχει 
αυτό: τα ναρκωτικά θα εξαφανιστούν μπροστά στη τελευ-
ταία ηλεκτρονική συσκευή που θα προκαλεί ηδονή.

Η άμεση καταστολή του πόνου έκανε να δημιουργη-
θεί μια κουλτούρα εξαρτημένη από τα ηρεμιστικά και τις 

παυσίπονες αγωγές, που σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε 
αντιδράσεις ακόμη πιο επώδυνες – άμεσες ή μελλοντικές 
– χωρίς να διορθώνουν σε βάθος τις ίδιες τις αιτίες, ενώ 
ταυτόχρονα εξασθενούν κάθε φορά και περισ- σότερο
τη φυσική αντίσταση του ανθρώπου μ π ρ ο -
στά στον πόνο. Δεν αναφε- ρόμαστε
καν στην αδιαφορία που υ π ά ρ χ ε ι 
για να γνωρίσουμε τ ις καρμικές 
ή βαθιές αιτίες του πόνου, αλλά 
ακόμη και τις φυσιολογικές, που 
οφείλο- νται σε λάθος συνήθειες.
Είναι πιο εύκολο να πάρουμε ένα 

χάπι παρά να διορθώσουμε μια 
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πυρά και η ψυχή της κατέβαινε στον Άδη, ο Απόλλων θυμήθηκε 
την ύπαρξη ενός γιου που είχε συλλάβει η μητέρα. Ζήτησε λοι-
πόν από τον Ερμή να τον γλυτώσει. Αυτός, εκμεταλλευόμενος 
το άνοιγμα που του πρόσφερε η φωτιά, γλύτωσε το σώμα του 
μικρού Ασκληπιού. 

Σ΄ αυτόν τον ιδρυτικό μύθο, οι πρωταγωνιστές αντιπροσω-
πεύουν τα θεμελιώδη στοιχεία της ιατρικής:

-Ο Απόλλων είναι ο Ήλιος ή η Φωτιά της Ζωής.
-Κορωνίς σημαίνει «κοράκι», και σύμφωνα με αυτό τον 

μύθο, τα κοράκια που τη φρουρούσαν τιμωρήθηκαν και από 
τότε έγιναν μαύρα. Αντιπροσωπεύει την ανθρώπινη ψυχή που 
ερωτεύεται τον Ίσχυ ( τη «φυσική δύναμη», έναν κατώτερο θεό 
του φυσικού σώματος). 

-Η Άρτεμις, η «θεραπεύτρια», είναι εκείνη που καταστρέφει 
το φυσικό μέρος και την πεσμένη ψυχή για να δώσει γέννηση 
στον Ασκληπιό.

-Ο Ασκληπιός («κόβω», «χωρίζω») λοιπόν γεννιέται από κάτι 
θεϊκό και αθάνατο σε συνδυασμό με κάτι ανθρώπινο και πεσμένο 
στην ύλη, από το οποίο «εξάγεται» ή «αποχωρίζεται». 

Μεταγενέστερα ο μύθος χαρακτηρίζει τον Ασκληπιό για την 
ικανότητά του να ανασταίνει τους νεκρούς. Επειδή δέχτηκε πλη-
ρωμή για να αναστήσει τον Ιππόλυτο, ο Άδης διαμαρτυρήθηκε 
στο Δία ότι ο Ασκληπιός έσπασε την καθεστηκυία τάξη. Τότε ο 
Ζεύς τον κατακεραύνωσε, αλλά αφού κατάλαβε τη σπουδαιότη-
τα της επιστήμης του για τους ανθρώπους, τον έσωσε και τον 
έκανε αθάνατο. 

Ο Πλάτων στους διαλόγους του παρατηρεί ότι εκεί κρύβεται 
άλλη σημασία και ότι ο Ασκληπιός, όντας θεϊκός, δεν θα μπο-
ρούσε να έχει διαπράξει τέτοια ανηθικότητα. Ο μύθος προφανώς 
αντανακλά έναν περιορισμό που επιβάλλεται στην Ιατρική και 
από τότε σε όλους τους Ασκληπιάδες, αυτόν τού να αφήνουν 
την πορεία του θανάτου να παραμένει αμετάβλητη και ότι δεν 
θα ξεπερνώνται κάποια πλαίσια που ανήκουν μόνο στον Άδη. Η 
ανάσταση των νεκρών ήταν, από τότε, μόνο θεϊκό ζήτημα. 

Ο μύθος του Χείρωνα
Ο Ασκληπιός διδάχτηκε ιατρική από τον Κένταυρο Χείρωνα. 

Ο μύθος λέει ότι μια μέρα που ο Χείρων βρισκόταν συντροφιά με 
τον Ηρακλή στη σπηλιά του, τους επιτέθηκαν κάποιοι κένταυροι. 
Ο Ηρακλής, μαινόμενος, πήρε το τόξο του και εκτόξευσε τα δηλη-
τηριώδη βέλη του εναντί-
ον των κενταύρων, όμως 
κατά λάθος τραυμάτισε 
τον Χείρωνα στην κνήμη. 
Αυτός, όντας αθάνατος, 
υπέφερε αφόρητα, χωρίς 
να μπορεί να πεθάνει. 
Τότε ικέτευσε τον Δία να 
τον αφήσει να φύγει. Ο 
Δίας του επέτρεψε να 
ανταλλάξει την αθανασία 
του με τον Προμηθέα, 
και με αυτόν τον τρόπο 
να μπορέσει να πεθάνει. 
Έτσι ανέβηκε στον ουρα-
νό σαν αστερισμός του 
Κενταύρου.

του νότου και του βορρά ή με το θερινό και το χειμε-
ρινό ηλιοστάσιο ή την πόρτα των ανθρώπων και την 
πόρτα των θεών. 

Ακόμη μια φορά εμφανίζεται η ενδιάμεση θέση που 
καταλαμβάνεται από την Ιατρική: το πέρασμα από τη 
μια ζωή στην άλλη. 

Η σχέση του Σέραπι και του Ασκληπιού με τον 
σκύλο είναι συχνή και μερικές φορές συναντάμε το 
σκύλο στα πόδια τους. Η βασική ιδέα είναι η ίδια με 
αυτή που αντικατοπτρίζεται στον Κέρβερο καθώς και 
στον Άνουβι: «Αυτός που ανοίγει δρόμους». Όχι μόνο 
στην άλλη ζωή, αλλά και σ΄ αυτή. Έτσι ο Άνουβις, στην 
Αρχαία Αίγυπτο, ήταν ο προστάτης της μήτρας και 
του κόλπου, ως μορφών εισόδου στον κόσμο. 

Το φίδι
Χωρίς να εμβαθύνουμε σε ένα τόσο πλούσιο θέμα 

σαν αυτό που μας προσφέρει αυτό το σύμβολο, αρκεί 
να θυμηθούμε τη σχέση του με την ιδέα του «δότη της 
ζωής και του θανάτου» και το συμβολισμό του, που 
σχετίζεται με τους κύκλους της μετενσάρκωσης και τον 
κύκλο του άπειρου χρόνου. Συχνά το φίδι εμφανίζεται 
γύρω από το Δένδρο της Ζωής, δηλ. τον  ίδιο τον 
άνθρωπο. Άλλες φορές τυλίγεται γύρω από το Ταυ, 
έμβλημα που μας οδηγεί στο κατεξοχήν σύμβολο της 
ζωής, το Ανκ. 

ΙΑΤΡΙΚΗ   και   ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗΙΑΤΡΙΚΗ   και   ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ
Για άλλη μια φορά συναντάμε το θέμα της 

ανταλλαγής ανάμεσα στη θνητότητα και την 
αθανασία. Οι κένταυροι παρεμβαίνουν στην 
ιστορία και τα βέλη είναι παρόντα, όπως στην 
περίπτωση του μύθου του Ασκληπιού, στον 
οποίο η Άρτεμις, που πάντα συνοδευόμενη 
από κενταύρους ή ελάφια και το τόξο της, 
είναι αυτή που σκοτώνει το θνητό ή κατώτερο 
μέρος. 

Σε σχέση μ΄ αυτό ας θυμηθούμε ότι το 
κατεξοχήν ιατρικό σύμβολο 
στην Αρχαία Αίγυπτο ήταν 
το βέλος και ότι η Σέκμετ, 
θεά της Ιατρικής, εκτόξευε 
βέλη που προξενούσαν 
αρρώστιες ή σκότωναν 
τους εχθρούς των προστα-
τευομένων της. 

Ο συμβολισμός 
του Σέραπι

Ο Σέραπις δεν ήταν μόνο 
θεός της Ιατρικής, αλλά 
επίσης και των Μυστηρί-
ων, όπως ο Ασκληπιός και 
άλλοι θεοί που σχετίζονταν 
με την ιατρική. Ταυτίζεται 

επίσης με τον Πλούτωνα, και συνεπώς, με 
το πέρασμα στον άλλο κόσμο. Στην Αλε-
ξάνδρεια θυσίαζαν σ΄ αυτόν δύο πετεινούς: 
έναν ανοιχτόχρωμο και έναν σκουρόχρωμο. 
Αφού ο Σέραπις αντιπροσώπευε ολόκληρο 
τον ηλιακό κύκλο, ο λευκός πετεινός τού προ-
σφερόταν στην όψη του ως λαμπρού Ηλίου, 
θεού της εκδηλωμένης ζωής, ενώ ο μαύρος 
πετεινός τού προσφερόταν ως σύμβολο του 
ήλιου στο Duat ή στον κάτω κόσμο, σαν θεού 
της απόκρυφης 
ζωής.

Το ραβδί του 
Σέραπι είχε τρία κε-
φάλια που σχετίζο-
νταν με την τριπλή 
αντίληψη για τον 
χρόνο: παρελθόν, 
παρόν και μέλλον. 
Το μεσαίο κεφάλι 
ήταν λιονταριού  
(ο ήλιος ή ο ημε-
ρήσιος ηλιακός 
κύκλος)  κα ι  τα 
άλλα δύο ήταν το 
κεφάλι ενός τσα-
καλιού και ενός λύ-
κου. Είχαν σχέση 
με τον  Uapuaet 
και τον Άνουβι, 
δηλ. με το τσακάλι 

Το Ανκ
Είναι το ιερογλυφι-

κό που σημαίνει «Ζωή», 
«Ζω». Συσχετίζεται με 
πολλά άλλα σύμβολα 
και σημασίες. Αλλά εδώ 
θέλουμε να υπογραμ-
μίσουμε την ιδέα της 
«Πόρτας της Ζωής». Το 
κυκλικό σχήμα που εμ-
φανίζεται πάνω από το 
σταυρό αντιπροσωπεύει 
αυτήν ακριβώς την πόρ-
τα της Ζωής, μέσω της 
οποίας εισχωρεί κανείς 
σ΄ αυτόν τον κόσμο ή 
στον άλλο. Η Ίσιδα το 
κρατάει στα χέρια της 
και μέχρι την εποχή του 
Γαληνού απέδιδαν σ΄ αυτήν την θεά πολλές μαγικές 
θεραπείες, περιλαμβανομένης της ύπαρξης ενός 
συγκεκριμένου φαρμάκου «πανάκεια», που ονομα-
ζόταν Ίσις. 

Για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι η ιατρική επιστή-
μη σχετίζεται μέσω των συμβόλων της με την Πόρτα 
ανάμεσα στους κόσμους. 

Φθα
Σύμφωνα με την Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, είναι ισο-

δύναμος με τον Ασκληπιό. Είναι η Θεία Σοφία ή η 
Δημιουργική Διάνοια. Το όνομά του έχει σημασία 
παρόμοια με το όνομα του Άνουβι, «Αυτός που 
ανοίγει». Είναι αυτός που δέχεται την ψυχή, αλλά 
επίσης είναι η ίδια η Anima Mundi, απ΄ όπου προ-
έρχονται όλες οι ψυχές. Ως Λόγος δημιουργός είναι 
Ιμχοτέπ (Imhot-pou), αυτός που απεικονίζεται πάντα 
με το καπέλο του Φθα. 

Ο Φθα, θεός γιατρός και αλχημιστής, είναι επί-
σης αυτός που ανοίγει τις πόρτες της δημιουργίας 
και αυτός που δέχεται τις ψυχές. 
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πυρά και η ψυχή της κατέβαινε στον Άδη, ο Απόλλων θυμήθηκε 
την ύπαρξη ενός γιου που είχε συλλάβει η μητέρα. Ζήτησε λοι-
πόν από τον Ερμή να τον γλυτώσει. Αυτός, εκμεταλλευόμενος 
το άνοιγμα που του πρόσφερε η φωτιά, γλύτωσε το σώμα του 
μικρού Ασκληπιού. 

Σ΄ αυτόν τον ιδρυτικό μύθο, οι πρωταγωνιστές αντιπροσω-
πεύουν τα θεμελιώδη στοιχεία της ιατρικής:

-Ο Απόλλων είναι ο Ήλιος ή η Φωτιά της Ζωής.
-Κορωνίς σημαίνει «κοράκι», και σύμφωνα με αυτό τον 

μύθο, τα κοράκια που τη φρουρούσαν τιμωρήθηκαν και από 
τότε έγιναν μαύρα. Αντιπροσωπεύει την ανθρώπινη ψυχή που 
ερωτεύεται τον Ίσχυ ( τη «φυσική δύναμη», έναν κατώτερο θεό 
του φυσικού σώματος). 

-Η Άρτεμις, η «θεραπεύτρια», είναι εκείνη που καταστρέφει 
το φυσικό μέρος και την πεσμένη ψυχή για να δώσει γέννηση 
στον Ασκληπιό.

-Ο Ασκληπιός («κόβω», «χωρίζω») λοιπόν γεννιέται από κάτι 
θεϊκό και αθάνατο σε συνδυασμό με κάτι ανθρώπινο και πεσμένο 
στην ύλη, από το οποίο «εξάγεται» ή «αποχωρίζεται». 

Μεταγενέστερα ο μύθος χαρακτηρίζει τον Ασκληπιό για την 
ικανότητά του να ανασταίνει τους νεκρούς. Επειδή δέχτηκε πλη-
ρωμή για να αναστήσει τον Ιππόλυτο, ο Άδης διαμαρτυρήθηκε 
στο Δία ότι ο Ασκληπιός έσπασε την καθεστηκυία τάξη. Τότε ο 
Ζεύς τον κατακεραύνωσε, αλλά αφού κατάλαβε τη σπουδαιότη-
τα της επιστήμης του για τους ανθρώπους, τον έσωσε και τον 
έκανε αθάνατο. 

Ο Πλάτων στους διαλόγους του παρατηρεί ότι εκεί κρύβεται 
άλλη σημασία και ότι ο Ασκληπιός, όντας θεϊκός, δεν θα μπο-
ρούσε να έχει διαπράξει τέτοια ανηθικότητα. Ο μύθος προφανώς 
αντανακλά έναν περιορισμό που επιβάλλεται στην Ιατρική και 
από τότε σε όλους τους Ασκληπιάδες, αυτόν τού να αφήνουν 
την πορεία του θανάτου να παραμένει αμετάβλητη και ότι δεν 
θα ξεπερνώνται κάποια πλαίσια που ανήκουν μόνο στον Άδη. Η 
ανάσταση των νεκρών ήταν, από τότε, μόνο θεϊκό ζήτημα. 

Ο μύθος του Χείρωνα
Ο Ασκληπιός διδάχτηκε ιατρική από τον Κένταυρο Χείρωνα. 

Ο μύθος λέει ότι μια μέρα που ο Χείρων βρισκόταν συντροφιά με 
τον Ηρακλή στη σπηλιά του, τους επιτέθηκαν κάποιοι κένταυροι. 
Ο Ηρακλής, μαινόμενος, πήρε το τόξο του και εκτόξευσε τα δηλη-
τηριώδη βέλη του εναντί-
ον των κενταύρων, όμως 
κατά λάθος τραυμάτισε 
τον Χείρωνα στην κνήμη. 
Αυτός, όντας αθάνατος, 
υπέφερε αφόρητα, χωρίς 
να μπορεί να πεθάνει. 
Τότε ικέτευσε τον Δία να 
τον αφήσει να φύγει. Ο 
Δίας του επέτρεψε να 
ανταλλάξει την αθανασία 
του με τον Προμηθέα, 
και με αυτόν τον τρόπο 
να μπορέσει να πεθάνει. 
Έτσι ανέβηκε στον ουρα-
νό σαν αστερισμός του 
Κενταύρου.
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ρινό ηλιοστάσιο ή την πόρτα των ανθρώπων και την 
πόρτα των θεών. 

Ακόμη μια φορά εμφανίζεται η ενδιάμεση θέση που 
καταλαμβάνεται από την Ιατρική: το πέρασμα από τη 
μια ζωή στην άλλη. 

Η σχέση του Σέραπι και του Ασκληπιού με τον 
σκύλο είναι συχνή και μερικές φορές συναντάμε το 
σκύλο στα πόδια τους. Η βασική ιδέα είναι η ίδια με 
αυτή που αντικατοπτρίζεται στον Κέρβερο καθώς και 
στον Άνουβι: «Αυτός που ανοίγει δρόμους». Όχι μόνο 
στην άλλη ζωή, αλλά και σ΄ αυτή. Έτσι ο Άνουβις, στην 
Αρχαία Αίγυπτο, ήταν ο προστάτης της μήτρας και 
του κόλπου, ως μορφών εισόδου στον κόσμο. 

Το φίδι
Χωρίς να εμβαθύνουμε σε ένα τόσο πλούσιο θέμα 

σαν αυτό που μας προσφέρει αυτό το σύμβολο, αρκεί 
να θυμηθούμε τη σχέση του με την ιδέα του «δότη της 
ζωής και του θανάτου» και το συμβολισμό του, που 
σχετίζεται με τους κύκλους της μετενσάρκωσης και τον 
κύκλο του άπειρου χρόνου. Συχνά το φίδι εμφανίζεται 
γύρω από το Δένδρο της Ζωής, δηλ. τον  ίδιο τον 
άνθρωπο. Άλλες φορές τυλίγεται γύρω από το Ταυ, 
έμβλημα που μας οδηγεί στο κατεξοχήν σύμβολο της 
ζωής, το Ανκ. 

ΙΑΤΡΙΚΗ   και   ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗΙΑΤΡΙΚΗ   και   ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ
Για άλλη μια φορά συναντάμε το θέμα της 

ανταλλαγής ανάμεσα στη θνητότητα και την 
αθανασία. Οι κένταυροι παρεμβαίνουν στην 
ιστορία και τα βέλη είναι παρόντα, όπως στην 
περίπτωση του μύθου του Ασκληπιού, στον 
οποίο η Άρτεμις, που πάντα συνοδευόμενη 
από κενταύρους ή ελάφια και το τόξο της, 
είναι αυτή που σκοτώνει το θνητό ή κατώτερο 
μέρος. 

Σε σχέση μ΄ αυτό ας θυμηθούμε ότι το 
κατεξοχήν ιατρικό σύμβολο 
στην Αρχαία Αίγυπτο ήταν 
το βέλος και ότι η Σέκμετ, 
θεά της Ιατρικής, εκτόξευε 
βέλη που προξενούσαν 
αρρώστιες ή σκότωναν 
τους εχθρούς των προστα-
τευομένων της. 

Ο συμβολισμός 
του Σέραπι

Ο Σέραπις δεν ήταν μόνο 
θεός της Ιατρικής, αλλά 
επίσης και των Μυστηρί-
ων, όπως ο Ασκληπιός και 
άλλοι θεοί που σχετίζονταν 
με την ιατρική. Ταυτίζεται 

επίσης με τον Πλούτωνα, και συνεπώς, με 
το πέρασμα στον άλλο κόσμο. Στην Αλε-
ξάνδρεια θυσίαζαν σ΄ αυτόν δύο πετεινούς: 
έναν ανοιχτόχρωμο και έναν σκουρόχρωμο. 
Αφού ο Σέραπις αντιπροσώπευε ολόκληρο 
τον ηλιακό κύκλο, ο λευκός πετεινός τού προ-
σφερόταν στην όψη του ως λαμπρού Ηλίου, 
θεού της εκδηλωμένης ζωής, ενώ ο μαύρος 
πετεινός τού προσφερόταν ως σύμβολο του 
ήλιου στο Duat ή στον κάτω κόσμο, σαν θεού 
της απόκρυφης 
ζωής.

Το ραβδί του 
Σέραπι είχε τρία κε-
φάλια που σχετίζο-
νταν με την τριπλή 
αντίληψη για τον 
χρόνο: παρελθόν, 
παρόν και μέλλον. 
Το μεσαίο κεφάλι 
ήταν λιονταριού  
(ο ήλιος ή ο ημε-
ρήσιος ηλιακός 
κύκλος)  κα ι  τα 
άλλα δύο ήταν το 
κεφάλι ενός τσα-
καλιού και ενός λύ-
κου. Είχαν σχέση 
με τον  Uapuaet 
και τον Άνουβι, 
δηλ. με το τσακάλι 

Το Ανκ
Είναι το ιερογλυφι-

κό που σημαίνει «Ζωή», 
«Ζω». Συσχετίζεται με 
πολλά άλλα σύμβολα 
και σημασίες. Αλλά εδώ 
θέλουμε να υπογραμ-
μίσουμε την ιδέα της 
«Πόρτας της Ζωής». Το 
κυκλικό σχήμα που εμ-
φανίζεται πάνω από το 
σταυρό αντιπροσωπεύει 
αυτήν ακριβώς την πόρ-
τα της Ζωής, μέσω της 
οποίας εισχωρεί κανείς 
σ΄ αυτόν τον κόσμο ή 
στον άλλο. Η Ίσιδα το 
κρατάει στα χέρια της 
και μέχρι την εποχή του 
Γαληνού απέδιδαν σ΄ αυτήν την θεά πολλές μαγικές 
θεραπείες, περιλαμβανομένης της ύπαρξης ενός 
συγκεκριμένου φαρμάκου «πανάκεια», που ονομα-
ζόταν Ίσις. 

Για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι η ιατρική επιστή-
μη σχετίζεται μέσω των συμβόλων της με την Πόρτα 
ανάμεσα στους κόσμους. 

Φθα
Σύμφωνα με την Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, είναι ισο-

δύναμος με τον Ασκληπιό. Είναι η Θεία Σοφία ή η 
Δημιουργική Διάνοια. Το όνομά του έχει σημασία 
παρόμοια με το όνομα του Άνουβι, «Αυτός που 
ανοίγει». Είναι αυτός που δέχεται την ψυχή, αλλά 
επίσης είναι η ίδια η Anima Mundi, απ΄ όπου προ-
έρχονται όλες οι ψυχές. Ως Λόγος δημιουργός είναι 
Ιμχοτέπ (Imhot-pou), αυτός που απεικονίζεται πάντα 
με το καπέλο του Φθα. 

Ο Φθα, θεός γιατρός και αλχημιστής, είναι επί-
σης αυτός που ανοίγει τις πόρτες της δημιουργίας 
και αυτός που δέχεται τις ψυχές. 
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ΙΑΤΡΙΚΗ   και   ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

Ιησούς Χριστός
Στην πραγματικότητα, αυτό το 

όνομα ήταν εκείνο που δινόταν σ΄ 
αυτόν που διείσδυε στα Μυστήρια 
του Ασκληπιού.

Η Ιασώ, η κόρη του Ασκληπιού, 
ήταν η θεά της θεραπείας, κάτω 
από την προστασία της οποίας 
βρίσκονταν οι υποψήφιοι στη μύηση 
στο ναό του πατέρα της (οι δόκιμοι 
ή «χριστοί», οι ονομαζόμενοι γιοι της 
Ιασούς). 

Ο Μυημένος Ιησούς, που μα-
θήτευσε ανάμεσα στους Εσσαί-
ους και τους θεραπευτές, που 
υπηρετούσαν στο ναό του Σέραπι 
στην Αλεξάνδρεια, φημίστηκε για 
τις θαυματουργές θεραπείες του. 
Στα χριστιανικά Ευαγγέλια μπορεί 
κανείς να παρατηρήσει ότι κάποιοι 
ασθενείς είχαν αρρωστήσει λόγω 
σφαλμάτων που είχαν διαπράξει 
σε προηγούμενες ζωές («αμαρτίαι 
γονέων παιδεύουσι τέκνα»). 

Συμπέρασμα
Η Ιατρική, με τα βασικά της 

σύμβολα, σχετίζεται στενά με τα μυστήρια της ψυχής στις κυκλικές επιστροφές της. Είναι η Επιστήμη 
της Ζωής και του Θανάτου ή της Μιας Ζωής και τοποθετείται ακριβώς στο κατώφλι ανάμεσα στους 
δύο κόσμους.

Η ίδια η αρρώστια μπορεί να θεωρηθεί σαν μια ενδιάμεση κατάσταση ανάμεσα στο θάνατο και 
τη ζωή, ή για να το πούμε με άλλο τρόπο, η αρρώστια , όπως και ο ίδιος ο θάνατος, δεν είναι παρά 

ένα συμβάν ή μια αλλαγή μέσα στη Μια Ζωή.

Επομένως η ιδέα της μετενσάρκωσης είναι 
έμφυτη στην παραδοσιακή ιατρική και αδιαχώ-
ριστη από αυτήν.  
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ÔÏ ÊÇÑÕÊÅÉÏ ÔÏÕ ÅÑÌÇ                                               
ÓÕÌÂÏËÉÓÌÏÓ

του Καθ. Γεώργιου Α. Πλάνα, Ιδρυτή και Διευθυντή της Νέας 
Ακρόπολης στην Ελλάδα    

Δύο Φίδια περιτυλιγμένα γύρω από ένα κεντρικό ραβδί. 
Ένα χιλιόχρονο σύμβολο, του οποίου η ερμηνεία, αναμφισβήτητα,  

είναι από τις πιο πλούσιες και πλατιές που μπορούμε να συναντή-
σουμε στο χρόνο και στο χώρο.
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Ένα σύμβολο πολύ παλιό, που οι Έλληνες το εί-
χαν πάρει από τους Αιγυπτίους, αφού βρίσκου-
με το Κηρύκειο ήδη στις πρώτες Δυναστείες, 
χαραγμένο σε μερικές κατασκευές.
      Επίσης, υπάρχει στην Αρχαία Σουμερία, 
στα χέρια του Έα (του τρίτου Προσώπου της 
Αγίας Τριάδας των Χαλδαίων ), ακόμα και 
στους προϊνκαϊκούς λαούς του πολιτισμού του 
Τσαβίν, στην οροσειρά των Άνδεων. Ο Θωτ και 
ο Σέραπις στην Αίγυπτο, ο Εσμούν στην Εγγύς 
Ανατολή, ο Ασκληπιός, ο Πλούτωνας και τέλος 
ο Ερμής, είναι μερικοί από τους θεούς που σε 
διάφορες φάσεις και πολιτισμούς έφεραν το 
Ιερό Κηρύκειο στα χέρια τους.
      Το Κηρύκειο, εκτός από κοσμικο-αστρολο-
γικό σύμβολο, είναι επιπλέον φυσιολογικό και 
πνευματικό. Σαν κοσμικό σύμβολο, η Σοφία που 
περιέχει και μεταδίδει στον άνθρωπο είναι τόσο 
πλούσια και παγκόσμια, που καλύπτει το γνω-
στό φάσμα των Επτά Κλειδιών ερμηνείας, από 
το βιολογικό μέχρι το ιστορικό, σαν εξελικτική 
πορεία των Όντων.
      Αλλά πέρα από τις διάφορες εμφανίσεις του 

συμβόλου ανάμεσα 
στους ανθρώπους, 
πρέπει να διακρίνουμε 
σ’ αυτό τη σύνθεση 
μιας παγκόσμιας α-
ντικειμενικής αλήθει-
ας, σε σχέση με την 
αγωγή των φυσικών 
και των μεταφυσικών 
φαινομένων της εξέλι-
ξης. Οι αντικειμενικές 
όψεις της πραγματι-
κότητας -τις οποίες 
σήμερα είναι πιο εύ-

κολο να γνωρίσουμε και επομένως να δεχτούμε, εξαιτίας της 
επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης- εκφράστηκαν 
παλιά από τους διάφορους πολιτισμούς, που και αυτοί τις 
είχαν καταλάβει και βιώσει με τον τρόπο τους. 
      Παραδείγματος χάριν, η εξέλιξη των πολιτισμών είναι “δι-
αλεκτική” (όπως είπε ο Χέγκελ) και διακυμαίνεται ανάμεσα σε 
δύο ακραία σημεία: την Ύλη και το Πνεύμα. Από την ιστορική 
άποψη (τώρα αναλύουμε το «Ιστορικό Κλειδί, σύμφωνα με 
την Εσωτερική Φιλοσοφία) οι πολιτισμοί ακολουθούν στην 
εξέλιξή τους ημιτονοειδείς καμπύλες. Στο σχέδιο μπορούμε να 
παρατηρήσουμε ότι στο σημείο Χ ο πολιτισμός βρίσκεται σε 
ισορροπία. Εξελικτικά, με το πέρασμα του χρόνου, επέρχεται 
μια μεγαλύτερη πνευματικότητα (άνοδος της καμπύλης Ω) και 
αναπόφευκτα μία μεγαλύτερη μυστικιστική αποκόλληση από 
την πραγματικότητα και από τον υλικό κόσμο. Ταυτόχρονα, 
παράγεται συμμετρικά μία ελάττωση του υλισμού και της πρα-
κτικής δράσης (κατέρχεται η καμπύλη Α). Τότε ο πολιτισμός 
αρχίζει  και πέφτει, μέχρι που πεθαίνει κατακτημένος από έναν 
εξωτερικό εχθρό, από έναν πιο πρακτικό πολιτισμό, προσαρ-
μοσμένο στη σκληρότητα της πραγματικότητας. 
      

Από το σημείο ισορροπίας Ψ του πολιτισμού, η πνευματικότητα 
μειώνεται στο ελάχιστο, οι θρησκείες φθίνουν, ενώ αντίθετα 
ανέρχεται η καμπύλη Α και ο υλισμός φτάνει στο μάξιμουμ 
του... μεγάλα τεχνολογικά κατορθώματα, αλλά ο πολιτισμός 
καταστρέφεται από μέσα, εξαιτίας εσωτερικών εντάσεων και 
άγχους, εξαιτίας της έλλειψης ιδεωδών και της έλλειψης του 
ιερού.
     Έτσι εξελίσσονται διαλεκτικά οι πολιτισμοί, σχηματίζοντας 

ημιτονοειδείς καμπύλες μέσα στα δύο άκρα της υπερβολής 
και της έλλειψης ουσιωδών αντιλήψεων, ή με άλλα λόγια, του 
πνεύματος και της ύλης. Αυτή είναι μια αποδεδειγμένη ιστο-
ρική  και ανθρώπινη πραγματικότητα (βλ. Χέγκελ, Σπέγκλερ, 
Α. Τόϋμπι κ.α.) Αν θέλαμε να συμβολίσουμε με κάποιο τρόπο 
αυτήν την πραγματικότητα,  το Κηρύκειο του Ερμή θα ήταν το 
πλέον κατάλληλο σύμβολο. Μήπως οι αρχαίοι, μεταξύ άλλων, 
ήθελαν να μας μεταδώσουν αυτή την ιστορική διδασκαλία με 
το χιλιόχρονο αυτό σύμβολο;
      Στον αστρονομικό τομέα, το Κηρύκειο συνδέεται με τις 
κινήσεις των διπλών άστρων που σχηματίζουν ένα συνδυα-
σμένο ζευγάρι, ανατρέχοντας το διάστημα σαν να ήταν δυο 
περιπλεγμένα φίδια, όπως στην περίπτωση του Σείριου και του 
συντρόφου του.
      Σε αμέτρητες περιπτώσεις της Φύσης βλέπουμε αυτό το 
σύμβολο να λειτουργεί και να δείχνει στους ανθρώπους μία 
βαθιά διδασκαλία. «Ό,τι ενώνεται, κάποτε θα χωριστεί για να 
ξαναενωθεί αργότερα».

Μεταφυσικά, το Κηρύκειο αναπαριστάνει την πτώση ή εκδήλωση 
των πνευματικών και ενεργητικών Δυνάμεων μέσα στην Ύλη, που 
οι σύγχρονες φιλοσοφίες ονομάζουν φαινομενικό κόσμο.
      Οι ινδοί Σοφοί έλεγαν ότι αυτές οι Δυνάμεις συσχετίζονται με τη 
γη με τρεις όψεις: ΠΡΑΝΑ, ΦΟΧΑΤ και ΚΟΥΝΤΑΛΙΝΙ, όντας αυτή η 
τελευταία η ανώτερη και κεντρική “Δύναμη”.
      Οι αρχαίες Κοσμοθεωρίες συμπίπτουν στη θεώρηση ενός 
Απόλυτου Θεού, από τον οποίο αρχικά πήγασαν τα πάντα και 
ακολούθησε η βαθμιαία εκδήλωσή τους μέχρι τον κόσμο των 
μορφών. Έτσι, οι αρχαίοι βραχμάνοι συσχέτισαν τη δημιουργία των 
όντων με την εκπνοή που βγαίνει απ’ το στόμα του θεού Βράχμα. 
Κατόπιν, με την εισπνοή, τα πάντα θα ξαναγύριζαν σ’ Αυτόν.
      Μερικές Προσωκρατικές Σχολές μιλούσαν για το ανοδικό και για 
το καθοδικό τόξο της Εξέλιξης, για να δείξουν αυτήν την πτώση των 
θείων σωματιδίων, τα οποία έπρεπε ξανά ν’ ανέβουν, καθαρισμένα 
από αυτήν την κηλίδα ή “πρωταρχική αμαρτία”. Στο Κηρύκειο του 
Ερμή το καθοδικό τόξο αναπαριστάνεται από τα περιτυλιγμένα Φί-
δια, τα οποία θα απορροφηθούν στο κεντρικό ραβδί, αφήνοντας 
ελεύθερο το ηλιακό Πτηνό που, καθισμένο στο ανώτερο σημείο 
του, περιμένει την ευκαιρία για να πετάξει και να ολοκληρώσει την 
ανοδική Πορεία της Εξέλιξης. 

      Αστρονομικά, η 
κεφαλή και η ουρά 

αναπαριστάνουν τα 
σημεία της εκλειπτικής, όπου οι πλανήτες, ακόμα 

και ο ήλιος και η Σελήνη, πλησιάζουν σ’ ένα στενό 
αγκάλιασμα. Όλα αυτά, συνοπτικά, αφορούν τον 

Μακρόκοσμο. 

      Ας δούμε τώρα λίγα για τον Μικρόκοσμο. 
Από φυσιολογική άποψη το Κηρύκειο σημαίνει τη δυνατότητα να 

ξαναδημιουργηθεί η Ισορροπία μέσα στη Ζωή σαν Ενότητα, καθώς 
και τα ζωτικά ρεύματα που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στις διάφο-
ρες βιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος.
      Έτσι, το Σχέδιο του Νόμου του Κηρυκείου, ανάμεσα σε άλλα 
παραδείγματα, το ακολουθούν οι αλυσίδες του Δεσοξυριβοζο-
νουκλεϊνικού οξέος που θεμελιώνουν τη Ζωή, οι νευρικές ίνες του 

συμπαθητικού νευρικού συστήματος στα ανώτερα ζώα, οι ρυθμοί 
της αναπνοής στο αναπνευστικό σύστημα κλπ.
        Αυτή η Εσωτερική Επιστήμη, η τόσο παλιά, την οποία οι αρχαίοι Σοφοί ονόμαζαν Αλχη-
μεία, (σήμερα θα τη λέγαμε Πυρηνική Φυσική), ερμήνευε τα δύο αυτά ρεύματα σαν όψεις της 
ίδιας ενέργειας που ενώνονται σε μία τρίτη, συνθετική και ανώτερη. Ανάμεσα στα σύμβολα του 
θειαφιού και του υδραργύρου εξέφραζαν τις δύο Δυνάμεις που εναλλάσσονται ρυθμικά και 
αρμονικά στη Φύση με ημιτονοειδή τρόπο. Με σύμβολα τα Φίδια ή τους δύο Δράκοντες αναπα-
ρίσταναν τις δύο σπείρες, ανοδική η μία και καθοδική η άλλη, που περιγράφει η ηλιακή τροχιά, 
και πολώνονται σαν ροή Ζωής και Θανάτου στο χειμερινό και στο θερινό ηλιοστάσιο αντίστοιχα 
(όπως στις αρχαίες τελετές και λατρείες Γέννησης, Θανάτου και Ανάστασης του Ήλιου, που 
ακόμα επιβιώνουν εν μέρει στο Χριστιανισμό), όπως φαίνεται στο σχέδιο κάτω σε δισδιάστατη 
προοπτική, σχηματίζοντας ένα πανάρχαιο σύμβολο που βρίσκεται σε πολλές παραστάσεις της 
αρχαιότητας, καθώς και στην Ελλάδα,  κυρίως στο Μυκηναϊκό και Μινωικό Πολιτισμό.
      Άλλο ένα ενδιαφέρον σημείο στο θέμα του συμβολισμού και της σημασίας του Κηρυκείου 
του Ερμή είναι ότι το βρίσκουμε όχι μόνο στην Ελλάδα ή στην Αίγυπτο -από όπου φαίνεται πως 
το πήραν οι Έλληνες- αλλά και σε πολλούς πολιτισμούς που υποτίθεται ότι δεν μπορούσαν 
να έχουν σχέση με τους πολιτισμούς της Μεσογείου, όπου συνήθως συναντάμε αυτό το σύμβολο. Έτσι το 
βλέπουμε στους Ίνκας, στους Μάγια, στους Ζαποτέκα του Μεξικού και σε άλλους νοτιο-αμερικάνικους πο-
λιτισμούς, καθώς και στις λατρευτικές αναπαραστάσεις της Γκουδέα της Σουμερίας και στους Κινέζους και 
Ιάπωνες Φιλοσόφους. 
      Ο ερευνητής μπορεί δίκαια να αναρωτηθεί, πώς είναι δυνατό να υπάρχει το ίδιο σύμβολο, στα ίδια μετα-
φυσικά ή αποκρυφιστικά πλαίσια, σε πολιτισμούς που βρίσκονταν τόσο απομακρυσμένοι μεταξύ τους στο 

Εσωτερισμός
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Ένα σύμβολο πολύ παλιό, που οι Έλληνες το εί-
χαν πάρει από τους Αιγυπτίους, αφού βρίσκου-
με το Κηρύκειο ήδη στις πρώτες Δυναστείες, 
χαραγμένο σε μερικές κατασκευές.
      Επίσης, υπάρχει στην Αρχαία Σουμερία, 
στα χέρια του Έα (του τρίτου Προσώπου της 
Αγίας Τριάδας των Χαλδαίων ), ακόμα και 
στους προϊνκαϊκούς λαούς του πολιτισμού του 
Τσαβίν, στην οροσειρά των Άνδεων. Ο Θωτ και 
ο Σέραπις στην Αίγυπτο, ο Εσμούν στην Εγγύς 
Ανατολή, ο Ασκληπιός, ο Πλούτωνας και τέλος 
ο Ερμής, είναι μερικοί από τους θεούς που σε 
διάφορες φάσεις και πολιτισμούς έφεραν το 
Ιερό Κηρύκειο στα χέρια τους.
      Το Κηρύκειο, εκτός από κοσμικο-αστρολο-
γικό σύμβολο, είναι επιπλέον φυσιολογικό και 
πνευματικό. Σαν κοσμικό σύμβολο, η Σοφία που 
περιέχει και μεταδίδει στον άνθρωπο είναι τόσο 
πλούσια και παγκόσμια, που καλύπτει το γνω-
στό φάσμα των Επτά Κλειδιών ερμηνείας, από 
το βιολογικό μέχρι το ιστορικό, σαν εξελικτική 
πορεία των Όντων.
      Αλλά πέρα από τις διάφορες εμφανίσεις του 

συμβόλου ανάμεσα 
στους ανθρώπους, 
πρέπει να διακρίνουμε 
σ’ αυτό τη σύνθεση 
μιας παγκόσμιας α-
ντικειμενικής αλήθει-
ας, σε σχέση με την 
αγωγή των φυσικών 
και των μεταφυσικών 
φαινομένων της εξέλι-
ξης. Οι αντικειμενικές 
όψεις της πραγματι-
κότητας -τις οποίες 
σήμερα είναι πιο εύ-

κολο να γνωρίσουμε και επομένως να δεχτούμε, εξαιτίας της 
επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης- εκφράστηκαν 
παλιά από τους διάφορους πολιτισμούς, που και αυτοί τις 
είχαν καταλάβει και βιώσει με τον τρόπο τους. 
      Παραδείγματος χάριν, η εξέλιξη των πολιτισμών είναι “δι-
αλεκτική” (όπως είπε ο Χέγκελ) και διακυμαίνεται ανάμεσα σε 
δύο ακραία σημεία: την Ύλη και το Πνεύμα. Από την ιστορική 
άποψη (τώρα αναλύουμε το «Ιστορικό Κλειδί, σύμφωνα με 
την Εσωτερική Φιλοσοφία) οι πολιτισμοί ακολουθούν στην 
εξέλιξή τους ημιτονοειδείς καμπύλες. Στο σχέδιο μπορούμε να 
παρατηρήσουμε ότι στο σημείο Χ ο πολιτισμός βρίσκεται σε 
ισορροπία. Εξελικτικά, με το πέρασμα του χρόνου, επέρχεται 
μια μεγαλύτερη πνευματικότητα (άνοδος της καμπύλης Ω) και 
αναπόφευκτα μία μεγαλύτερη μυστικιστική αποκόλληση από 
την πραγματικότητα και από τον υλικό κόσμο. Ταυτόχρονα, 
παράγεται συμμετρικά μία ελάττωση του υλισμού και της πρα-
κτικής δράσης (κατέρχεται η καμπύλη Α). Τότε ο πολιτισμός 
αρχίζει  και πέφτει, μέχρι που πεθαίνει κατακτημένος από έναν 
εξωτερικό εχθρό, από έναν πιο πρακτικό πολιτισμό, προσαρ-
μοσμένο στη σκληρότητα της πραγματικότητας. 
      

Από το σημείο ισορροπίας Ψ του πολιτισμού, η πνευματικότητα 
μειώνεται στο ελάχιστο, οι θρησκείες φθίνουν, ενώ αντίθετα 
ανέρχεται η καμπύλη Α και ο υλισμός φτάνει στο μάξιμουμ 
του... μεγάλα τεχνολογικά κατορθώματα, αλλά ο πολιτισμός 
καταστρέφεται από μέσα, εξαιτίας εσωτερικών εντάσεων και 
άγχους, εξαιτίας της έλλειψης ιδεωδών και της έλλειψης του 
ιερού.
      Έτσι εξελίσσονται διαλεκτικά οι πολιτισμοί, σχηματίζοντας 
ημιτονοειδείς καμπύλες μέσα στα δύο άκρα της υπερβολής 
και της έλλειψης ουσιωδών αντιλήψεων, ή με άλλα λόγια, του 
πνεύματος και της ύλης. Αυτή είναι μια αποδεδειγμένη ιστο-
ρική  και ανθρώπινη πραγματικότητα (βλ. Χέγκελ, Σπέγκλερ, 
Α. Τόϋμπι κ.α.) Αν θέλαμε να συμβολίσουμε με κάποιο τρόπο 
αυτήν την πραγματικότητα,  το Κηρύκειο του Ερμή θα ήταν το 
πλέον κατάλληλο σύμβολο. Μήπως οι αρχαίοι, μεταξύ άλλων, 
ήθελαν να μας μεταδώσουν αυτή την ιστορική διδασκαλία με 
το χιλιόχρονο αυτό σύμβολο;
      Στον αστρονομικό τομέα, το Κηρύκειο συνδέεται με τις 
κινήσεις των διπλών άστρων που σχηματίζουν ένα συνδυα-
σμένο ζευγάρι, ανατρέχοντας το διάστημα σαν να ήταν δυο 
περιπλεγμένα φίδια, όπως στην περίπτωση του Σείριου και του 
συντρόφου του.
      Σε αμέτρητες περιπτώσεις της Φύσης βλέπουμε αυτό το 
σύμβολο να λειτουργεί και να δείχνει στους ανθρώπους μία 
βαθιά διδασκαλία. «Ό,τι ενώνεται, κάποτε θα χωριστεί για να 
ξαναενωθεί αργότερα».

Μεταφυσικά, το Κηρύκειο αναπαριστάνει την πτώση ή εκδήλωση 
των πνευματικών και ενεργητικών Δυνάμεων μέσα στην Ύλη, που 
οι σύγχρονες φιλοσοφίες ονομάζουν φαινομενικό κόσμο.
      Οι ινδοί Σοφοί έλεγαν ότι αυτές οι Δυνάμεις συσχετίζονται με τη 
γη με τρεις όψεις: ΠΡΑΝΑ, ΦΟΧΑΤ και ΚΟΥΝΤΑΛΙΝΙ, όντας αυτή η 
τελευταία η ανώτερη και κεντρική “Δύναμη”.
      Οι αρχαίες Κοσμοθεωρίες συμπίπτουν στη θεώρηση ενός 
Απόλυτου Θεού, από τον οποίο αρχικά πήγασαν τα πάντα και 
ακολούθησε η βαθμιαία εκδήλωσή τους μέχρι τον κόσμο των 
μορφών. Έτσι, οι αρχαίοι βραχμάνοι συσχέτισαν τη δημιουργία των 
όντων με την εκπνοή που βγαίνει απ’ το στόμα του θεού Βράχμα. 
Κατόπιν, με την εισπνοή, τα πάντα θα ξαναγύριζαν σ’ Αυτόν.
      Μερικές Προσωκρατικές Σχολές μιλούσαν για το ανοδικό και για 
το καθοδικό τόξο της Εξέλιξης, για να δείξουν αυτήν την πτώση των 
θείων σωματιδίων, τα οποία έπρεπε ξανά ν’ ανέβουν, καθαρισμένα 
από αυτήν την κηλίδα ή “πρωταρχική αμαρτία”. Στο Κηρύκειο του 
Ερμή το καθοδικό τόξο αναπαριστάνεται από τα περιτυλιγμένα Φί-
δια, τα οποία θα απορροφηθούν στο κεντρικό ραβδί, αφήνοντας 
ελεύθερο το ηλιακό Πτηνό που, καθισμένο στο ανώτερο σημείο 
του, περιμένει την ευκαιρία για να πετάξει και να ολοκληρώσει την 
ανοδική Πορεία της Εξέλιξης. 

      Αστρονομικά, η 
κεφαλή και η ουρά 

αναπαριστάνουν τα 
σημεία της εκλειπτικής, όπου οι πλανήτες, ακόμα 

και ο ήλιος και η Σελήνη, πλησιάζουν σ’ ένα στενό 
αγκάλιασμα. Όλα αυτά, συνοπτικά, αφορούν τον 

Μακρόκοσμο. 

      Ας δούμε τώρα λίγα για τον Μικρόκοσμο. 
Από φυσιολογική άποψη το Κηρύκειο σημαίνει τη δυνατότητα να 

ξαναδημιουργηθεί η Ισορροπία μέσα στη Ζωή σαν Ενότητα, καθώς 
και τα ζωτικά ρεύματα που παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στις διάφο-
ρες βιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος.
      Έτσι, το Σχέδιο του Νόμου του Κηρυκείου, ανάμεσα σε άλλα 
παραδείγματα, το ακολουθούν οι αλυσίδες του Δεσοξυριβοζο-
νουκλεϊνικού οξέος που θεμελιώνουν τη Ζωή, οι νευρικές ίνες του 

συμπαθητικού νευρικού συστήματος στα ανώτερα ζώα, οι ρυθμοί 
της αναπνοής στο αναπνευστικό σύστημα κλπ.
        Αυτή η Εσωτερική Επιστήμη, η τόσο παλιά, την οποία οι αρχαίοι Σοφοί ονόμαζαν Αλχη-
μεία, (σήμερα θα τη λέγαμε Πυρηνική Φυσική), ερμήνευε τα δύο αυτά ρεύματα σαν όψεις της 
ίδιας ενέργειας που ενώνονται σε μία τρίτη, συνθετική και ανώτερη. Ανάμεσα στα σύμβολα του 
θειαφιού και του υδραργύρου εξέφραζαν τις δύο Δυνάμεις που εναλλάσσονται ρυθμικά και 
αρμονικά στη Φύση με ημιτονοειδή τρόπο. Με σύμβολα τα Φίδια ή τους δύο Δράκοντες αναπα-
ρίσταναν τις δύο σπείρες, ανοδική η μία και καθοδική η άλλη, που περιγράφει η ηλιακή τροχιά, 
και πολώνονται σαν ροή Ζωής και Θανάτου στο χειμερινό και στο θερινό ηλιοστάσιο αντίστοιχα 
(όπως στις αρχαίες τελετές και λατρείες Γέννησης, Θανάτου και Ανάστασης του Ήλιου, που 
ακόμα επιβιώνουν εν μέρει στο Χριστιανισμό), όπως φαίνεται στο σχέδιο κάτω σε δισδιάστατη 
προοπτική, σχηματίζοντας ένα πανάρχαιο σύμβολο που βρίσκεται σε πολλές παραστάσεις της 
αρχαιότητας, καθώς και στην Ελλάδα,  κυρίως στο Μυκηναϊκό και Μινωικό Πολιτισμό.
      Άλλο ένα ενδιαφέρον σημείο στο θέμα του συμβολισμού και της σημασίας του Κηρυκείου 
του Ερμή είναι ότι το βρίσκουμε όχι μόνο στην Ελλάδα ή στην Αίγυπτο -από όπου φαίνεται πως 
το πήραν οι Έλληνες- αλλά και σε πολλούς πολιτισμούς που υποτίθεται ότι δεν μπορούσαν 
να έχουν σχέση με τους πολιτισμούς της Μεσογείου, όπου συνήθως συναντάμε αυτό το σύμβολο. Έτσι το 
βλέπουμε στους Ίνκας, στους Μάγια, στους Ζαποτέκα του Μεξικού και σε άλλους νοτιο-αμερικάνικους πο-
λιτισμούς, καθώς και στις λατρευτικές αναπαραστάσεις της Γκουδέα της Σουμερίας και στους Κινέζους και 
Ιάπωνες Φιλοσόφους. 
      Ο ερευνητής μπορεί δίκαια να αναρωτηθεί, πώς είναι δυνατό να υπάρχει το ίδιο σύμβολο, στα ίδια μετα-
φυσικά ή αποκρυφιστικά πλαίσια, σε πολιτισμούς που βρίσκονταν τόσο απομακρυσμένοι μεταξύ τους στο 
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χώρο και στον ιστορικό χρόνο. Η απά-
ντηση δεν έχει βρεθεί ακόμη, παρόλο 
που το πρόβλημα, σε σχέση μ’ αυτό 
και παρόμοια θέματα “περί Συγκριτικής 
Συμβολολογίας”, απασχολεί πολύ το 
νου των ειδικών. 
      Δύο μόνο λύσεις υπάρχουν για να 
εξηγήσουμε λογικά το φαινόμενο αυτό, 
που κατά κάποιο τρόπο γκρεμίζουν τις 
μέχρι τώρα κατεστημένες θεωρίες. 
      Η μία είναι ότι υπήρξαν σχέσεις 
μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών των 
πέντε ηπείρων, άγνωστες, που ούτε καν 
μπορούμε να τις διανοηθούμε. Αναρω-
τιόμαστε, πώς μπόρεσαν να καλύψουν 
τεράστιες αποστάσεις που χωρίζουν 
τις ηπείρους, χωρίς τα σύγχρονα τε-
χνολογικά μέσα συγκοινωνίας; Ποιοι 
ήταν αυτοί οι Συντονιστές της Κοινής 
Σοφίας; Μόνο στους Μύθους και στις 
Εσωτερικές Παραδόσεις μπορούμε να 
βρούμε μία απάντηση, αν και ίσως 
δεν είναι Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Σύμφωνα με τη 
δεύτερη εκδοχή, αν αποκλείσουμε την 
ύπαρξη σχέσεων μεταξύ των αρχαίων 
πολιτισμών, πρέπει να παραδεχτούμε 
ότι όλοι αυτοί κατείχαν τα κλειδιά για να 
φθάσουν σε μία πραγματικά Αντικειμε-
νική και Κοινή Αλήθεια, που εκφράζεται 
με  Παγκόσμια Σύμβολα, κάτι σαν το 

Συλλογικό Ασυνείδητο του Κ. Γιούγκ. 
      Ο Εσωτερισμός δέχεται και τις δυο 
εκδοχές, αφού υπάρχουν ενδείξεις για 
την επικοινωνία μεταξύ των ηπείρων. 
Εξάλλου, υπάρχει πραγματικά ένα α-
ντικειμενικό Υπερσυνείδητο επίπεδο, στο 
οποίο κατοικούν τα Αρχέτυπα της Αλή-
θειας, το οποίο συνέλαβαν οι Μύστες 
όλων των εποχών και το εξέφρασαν με  
Ιερά Σύμβολα.
      Ο Μύθος αφηγείται ότι δύο Φίδια 
πάλευαν μεταξύ τους. Ξεσχίζοντας το ένα το άλλο, έπεσαν αιμό-
φυρτα και τότε ο Ερμής έβαλε ανάμεσά τους το Κηρύκειό του, 
γύρω από το οποίο τα Φίδια τυλίχτηκαν ήρεμα, θεραπευμένα 
από τις πληγές τους. Αυτό είναι σήμερα ένα εξωτερικό σύμβολο 
της ιατρικής και της φαρμακολογίας, αφιερωμένο στο γιο του 
Απόλλωνα, τον Ασκληπιό, που έμαθε τη “Χρήση” της ενέργειας 
του ιερού Κηρυκείου. Αλλά εσωτερικά συμβολίζει κάτι περισσό-
τερο από την απόκτηση της φυσικής υγείας. Είναι η απόκτηση 
της Ισορροπίας των δύο συμπληρωματικών ενεργειών -δηλαδή 
των κραδασμών που δονούν σε ημιτονοειδείς μορφές, όπως το 
Φίδι- που επιτρέπει στον άνθρωπο να κατακτήσει τη φύση του 
και τη φύση του Κόσμου). Είναι  το Yin -Yang στην Κίνα, η  Ίντα 
και Πιγκάλα στην Ινδία… Η κατοχή του Κηρυκείου σημαίνει την 
κατάκτηση των εσωτερικών Ψυχοπνευματικών Δυνάμεων του 
Ανθρώπου. Ο κύριος του Φιδιού είναι ο Μύστης που ξεπέρασε 
το ανθρώπινο επίπεδο. Συμβολιζόταν μ’ ένα Φίδι στο μέτωπο, 
όπως με την κόμπρα στην Αίγυπτο ή στην Ινδία.
      Στη Βίβλο, όταν ο Αδάμ και η Εύα ήταν πάνσοφοι και ευτυχισμέ-
νοι στον Παράδεισο, προσπάθησαν να ενεργήσουν, δηλαδή να 
γνωρίσουν το Καλό και το Κακό, την Ανώτερή και θεία φύση τους. 
Μπήκαν λοιπόν σ’ επαφή με το Φίδι (σύμβολο της συνείδησης 
του Καλού και του Κακού, της Ελευθερίας και του Νου) που ήταν 
περιτυλιγμένο στο Δέντρο της Ζωής και του Σύμπαντος-Κόσμου. 
Δοκίμασαν “τη Δύναμη” και “έπεσαν”. Συμβολικά, πρόκειται για 
την ανθρώπινη “Πτώση”, επειδή αποκτήθηκε η Συνείδηση για την 
ύπαρξη “της Δύναμης” που θα επέτρεπε την μελλοντική άνοδο, 
όταν οι άνθρωποι θα κατακτούσαν τη Γνώση για τη “Χρήση” 
της Δύναμης του Φιδιού. Το Σύμβολο του Φιδιού (ή δύο Φιδιών) 
τυλιγμένου γύρω από το Δένδρο της Σοφίας, της Ζωής και του 
Κόσμου, είναι παγκόσμιο. Το Κηρύκειο λοιπόν είναι σύμβολο 
ΣΟΦΙΑΣ και ΔΥΝΑΜΗΣ.
      Επομένως, πρόκειται για έναν παγκόσμιο Μύθο, που εκ-
φράζει μια κοινή αλήθεια, ένα Νόμο της Φύσης, ένα Μυστήριο 
του Ανθρώπου. Πιο πέρα από τις διαφορές που βρίσκουμε στις 
θρησκείες (που πάντα βασίζονται στο Μύθο, σαν πνευματική 
και ψυχολογική πραγματικότητα), υπάρχει μία αιώνια διδασκαλία 
που δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Μια διδασκαλία που μπορεί να 
μεταδώσει στον άνθρωπο το Κλειδί της Σοφίας και της Ευτυχίας. 
Ο Άνθρωπος δεν είναι μόνος του, ο Άνθρωπος είναι γεμάτος 
Μυστήρια. Είδαμε ένα από αυτά. Τώρα μένει, όχι μόνο να κατα-
λάβουμε, αλλά και να εφαρμόσουμε.

Η Σοφία υπάρχει επάνω, η εξήγηση και μετάδοσή της κάτω. Η 
εφαρμογή όμως, αναγνώστη, βρίσκεται μέσα σου, και αυτή είναι 
η αληθινή Φιλοσοφία. 

Αρκεί να τολμάς, να θέλεις και να ξέρεις, να μπορείς. 
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Η πολιτιστική ατζέντα της Νέας Ακρόπολης

  Από την Εθελοντική ομάδα «ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ»
της ΝΕΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, διοργα-
νώθηκε και πραγματοποιήθηκε 
με επιτυχία η πανελλαδική εκδρο-
μή στο πανέμορφο Φαράγγι 
στην Πατσό του Ρεθύμνου.
Ήταν μια ακόμη ευκαιρία να γνω-
ρίσουμε τις ομορφιές αυτής της 
περιοχής και να μάθουμε πιο ου-
σιαστικά τις εκδηλώσεις της φύ-
σης και τις δικές μας δυνατότη-
τες, μέσα από τα θεωρητικά και 
πρακτικά μαθήματα που πραγ-
ματοποιήθηκαν στο διήμερο 
αυτό. Είστε όλοι καλεσμένοι στην 
επόμενη εξόρμησή μας.

 
 

1.
Δραστηριότητες του τριμήνου που πέρασε.

2.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΤΗΣ  Κ.Ο.Δ.Ε.
ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ                                    
                                            
21 ΚΑΙ 22 ΜΑΙΟΥ

Ακολουθώντας τον καλλιτεχνικό ρυθμό, ο οποίος επικρατεί στην 
πόλη της Λάρισας, το παράρτημα της Νέας Ακρόπολης δίνει το 
δικό του ξεχωριστό τόνο πραγματοποιώντας μια σειρά από βρα-
διές πολιτισμού. Θέατρο, τραγούδι και προβολές ταινιών αποδει-
κνύουν την άρρηκτη σχέση φιλοσοφίας και τέχνης, ενώ παράλλη-
λα χαρίζουν στους συμμετέχοντες ευχάριστες στιγμές δημιουργικής 
ψυχαγωγίας και πολιτιστικής μέθεξης.

Λάρισα

ΒΡΑΔΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κ.Ο.Δ.Ε.
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Μια όμορφη παράσταση στην Κ.Δ.Α.Π.
Την Τετάρτη 23/ 6/2005 έγινε η τελευταία εκδήλωση της Κοι-
νωνικής και Οικολογικής Δράσης Ελλάδας στο Κέντρο Δημι-
ουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. 
Η εκδήλωση ξεκίνησε με κουκλοθέατρο, που είχε  τίτλο «Ο 
Γλαύκος, η Περσεφόνη και τα χρώματα του καλοκαιριού».(Σε 
προηγούμενες συναντήσεις τα παιδιά έμαθαν να φτιάχνουν 
μόνα τους τις κούκλες και τα σκηνικά). Το μήνυμα του έργου 
ήταν η αγάπη στη φύση και τη ζωή κάθε μορφής και η ανά-
γκη να προσπαθήσουμε να τα προστατέψουμε. Τα παιδιά 
ενθουσιάστηκαν με τις περιπέτειες του Γλαύκου, που τους 
ζήτησε να ζωγραφίσουν στη συνέχεια γι αυτά που έμαθαν. 
Μαζί με τα μέλη της ομάδας βουτήχτηκαν στις μπογιές κι έκα-
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Ακολούθησαν παιχνίδια, τραγούδια και χορός, όχι χωρίς 
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και η προηγούμενη, ήταν μια μεγάλη ευκαιρία. Γνωρίσαμε άτομα με πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, ιδέες και 
πάθος για ζωή και δημιουργία. Και μοιραστήκαμε μαζί τους στιγμές ανθρώπινες…σπάνιες στιγμές.
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του οποίου μέλη και φίλοι της Ν.Α. από την Βόρεια Ελλάδα 
είχαμε την δυνατότητα να εντρυφήσουμε λίγο περισσότερο 
στον πολύχρωμα μαγικό κόσμο των λουλουδιών, αγγίζο-
ντας με την τέχνη της «Ικεμπάνας»: την ομορφιά, την αρμο-
νία και την ισορροπία.

Με το ξεκίνημα του καλοκαιριού ξύπνησε μέσα 
μας και η ανάγκη για εκδρομές. Ένας από 
τους πρώτους προορισμούς μας υπήρξε και 
το αρχαίο ιερό Δίον στους πρόποδες του Ολύ-
μπου. Σε αυτή την πανάρχαια κοίτη της Μακε-
δονικής Αναγέννησης, μέλη και φίλοι της Ν.Α. 
από την Βόρεια Ελλάδα είχαμε την ευκαιρία να 
ξεναγηθούμε στο μουσείο, να περιηγηθούμε 
στους υπαίθριους ναούς και ιερά και να αι-
σθανθούμε λίγο περισσότερο την ιστορία της 
περιοχής. 

4.

3.Θεσσαλονίκη

Α. ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΟΝ

Β. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΚΕΜΠΑΝΑΣ

Ιωάννινα
ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ - ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
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ΠΥΡΑΜΙΔΩΝ 

Οι µυστικές δυνάµεις των 

Θεοδώρα Μαρτζούκου



36 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2005

Όταν μιλάμε για πυραμίδες, συνήθως έρχεται  στο νου μας 
μια εικόνα τεράστιων κατασκευών που υψώνονται πάνω από μια 
απέραντη θάλασσα άμμου. Αυτές είναι οι πυραμίδες της Αιγύπτου. 
Όμως πυραμίδες έχουν ανακαλυφθεί σε πολλά άλλα μέρη του 
κόσμου. Πέρα από τις εξίσου γνωστές πυραμίδες του Μεξικού και 
της Κεντρικής Αμερικής, τα τελευταία εκατό χρόνια έχουν αναφερθεί 
πυραμίδες σε διάφορες τοποθεσίες. 

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αρχαία μνημεία του κό-
σμου είναι ασφαλώς οι προκολομβιανές πυραμίδες της Κεντρικής Αμερικής. Η βαθμιδωτή μορφή 
τους, με εξωτερική σκάλα ή ράμπες σε μία ή περισσότερες πλευρές και με επίπεδη κορυφή, θυμίζει 
περισσότερο τα ζιγκουράτ παρά τις αιγυπτιακές πυραμίδες. Όπως και στη Μεσοποταμία, στην επί-
πεδη κορυφή τους κατασκευάζονταν  ναοί. 

Οι πυραμίδες που παραμένουν σχεδόν άγνωστες στο δυτικό κόσμο είναι οι κινέζικες. Η 
πρώτη φωτογραφήθηκε το 1945, στο τέλος του δεύτερου Παγκοσμίου πολέμου, ενώ φαίνεται 
ότι υπάρχουν περισσότερες από εκατό στην πεδιάδα του Κιν Χουάν, στην 
ενδοχώρα της Κίνας. Μάλιστα το ύψος της μεγαλύτερης  -που αποκαλείται 
«Μεγάλη Λευκή Πυραμίδα» και βρίσκεται στην επαρχία Sichuan- είναι 
γύρω στα τριακόσια μέτρα, δηλαδή διπλάσια από την πυραμίδα 
του Χέοπα στη Γκίζα! 

Στις ζούγκλες της Καμπότζης βρίσκονται τα 
αρχαία ερείπια της κάποτε μεγάλης πόλης, που είναι 
τώρα γνωστή σαν Ανγκόρ, η οποία είχε υπέρο-
χους ναούς, ατελείωτες στοές και τεράστιες πυ-
ραμίδες. Η προφορική παράδοση που με-
ταβιβάστηκε από γενιές Καμποτζιανών 
μας λέει ότι ήταν είτε έργο γιγάντων 
είτε του Πρα-Εούν, γνωστού ως 
«βασιλιά των αγγέλων».

Στη Γαλλία βρέθηκε μια κατασκευή 
που μοιάζει με πυραμίδα. Πιστεύεται ότι αυτή 
η πυραμίδα χτίστηκε από τους Ναΐτες Ιππό-
τες όταν γύρισαν από τις σταυροφορίες 
του 12ου και 13ου αιώνα. Κάτω από αυτήν 
είναι ένας υπόγειος λάκκος με αστρολογικά 
σύμβολα σκαλισμένα στους τοίχους. 

Αινιγματική είναι η λειτουργία των 
ελληνικών πυραμίδων. Ίχνη τους συναντά-
με σήμερα σε δεκαέξι συνολικά περιοχές. Η 
πιο γνωστή, ερειπωμένη πλέον, βρίσκεται 

στο χωριό Ελληνικό Αργολίδας. Εξίσου 
μυστηριώδεις είναι και οι μικρές πυραμίδες 
που βρίσκονται στην κοιλάδα Γκιμάρ της 
Τενερίφης, στα Κανάρια νησιά. Αντίθετα, 

η πιο μεγάλη προϊστορική κατασκευή 
της Δυτικής Ευρώπης άρχισε να μας 

Εσωτερισμός

αποκαλύπτει τα μυστικά της. Πρόκειται για τον 
πυραμιδοειδή τεχνητό λόφο στο Ουιλτσάιαρ 
της Αγγλίας, ο οποίος ονομάστηκε Σίλμπουρι 
Χιλ. Η ραδιοχρονολόγηση ανάγει την κατα-
σκευή της τέσσερις χιλιάδες χρόνια πριν. Είναι 
κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από γύψο, έχει 
ύψος σαράντα μέτρα και αποτελεί τμήμα μιας 
σειράς από προϊστορικές κατασκευές που 
υπάρχουν στην περιοχή. Παρόλο που ο γύψος 
φθείρεται γρήγορα, η πυραμίδα διατηρήθηκε 
μέχρι τις μέρες μας γιατί οι 

Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρέθηκαν 
πολλές μίνι πυραμίδες. Φήμες, που κυκλο-
φορούν τις τελευταίες δεκαετίες, αναφέρουν 
ότι υπάρχουν πυραμίδες στην Αλάσκα, στη 
Φλόριντα, μέσα στα όρια του πολύ γνωστού 
Τρίγωνου των Βερμούδων, και σε άλλα σημεία 
κάτω από τον Ατλαντικό και Ειρηνικό Ωκεανό. 

Τελευταία, κατασκευές παρόμοιες με 
τις πυραμίδες του Σουδάν  -πιο χαμηλές και 
με πιο απότομες πλευρές από τις αιγυπτιακές- 
ανακαλύφθηκαν σε μια ορεινή περιοχή του 
Ουζμπεκιστάν, στην κεντρική Ασία. Η ανακά-
λυψη αυτή έγινε στις περιοχές του Κασανταρίν 
και της Σαμαρκάνδης, στα νότια της χώρας. 
Οι πυραμίδες έχουν ύψος 12-15 μέτρα και είναι 
λείες. 

Σύμφωνα με την Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, η 
πυραμίδα είναι το σύμβολο της δημιουργικής 
φύσης, η εικόνα της Ιεραρχίας που κινεί τους 
κόσμους. Για την ετυμολογία της  λέξης  ΠΥΡΑ-
ΜΙΣ οι αρχαιολόγοι αποδέχτηκαν τον όρο ως 
καθαρά ελληνική λέξη: πυρ+ αμίς «το δοχείο 
της φωτιάς». Οι Έλληνες είδαν στις πυραμίδες 
της Αιγύπτου την ενσάρκωση της πρωταρχικής 
φωτιάς. Το χαρακτηριστικό της φωτιάς είναι ότι 
σηκώνεται πάντα από κάτω προς τα πάνω, 
όποια και να είναι η θέση της. Έτσι η πυραμίδα 
συσχετίζεται με την έννοια της «σύγκλισης προς 
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τα επάνω».  Οι Αιγύπτιοι θεωρούσαν 
την πυραμίδα εικόνα του Κόσμου, μια 
σκάλα φωτός που ένωνε τον Ουρα-
νό με τη Γη. Η Μεγάλη Πυραμίδα της 
Γκίζας, η πιο φημισμένη, ονομαζόταν 
«Η Φωτεινή». Το ιερογλυφικό της είναι 
MR, το ισοσκελές μαύρο τρίγωνο 
που γεννιέται από 2 λόφους, όπως 
ο ήλιος.

Ο Μάσευ πιστεύει ότι η λέξη 
πυραμίς προέρχεται από την 
ελληνική λέξη ΠΥΡ, που σημαίνει 
«φωτιά», και την αιγυπτιακή λέξη ΜΕΤ, 
που σημαίνει «δέκα» ή «μέτρο». Έτσι 
ισχυρίζεται ότι αυτή η λέξη σημαίνει τα 
δέκα αρχικά μέτρα ή τόξα που χαρά-
ζει ο Θεός της φωτιάς, ο ήλιος, στο 
ζωδιακό κόσμο. Τότε σημαίνει κατά 
λέξη «δεκάμορφο μέτρο φωτιάς», που 
είναι συμβολική μορφή της φανερής 
ζωής.

Πολύ μυστήριο περιβάλλει τις πυραμίδες. 
Από το αίνιγμα της κατασκευής τους ως τις τεράστι-
ες αιγυπτιακές, μαγιανές και περουβιανές πυραμίδες 
και τις ανεξήγητες δυνάμεις που φαίνονται ότι υπάρ-
χουν στο πυραμιδικό σχήμα. Οι αιγυπτιολόγοι ισχυρί-
ζονται ότι οι πυραμίδες ήταν τάφοι. Οι περουβιανιστές 

και άλλοι αρχαιολόγοι 
που κάνουν έρευνες 
στην Κεντρική Αμε-
ρική, αναφέρουν ότι 
χρησιμοποιούνταν 
ως ναοί. Και μερικοί 
πυραμιδολόγοι πι-
στεύουν τώρα ότι οι 
πυραμίδες ίσως είναι 
αποθήκες ενέργειας.

Δεν υπάρχει αμ-
φιβολία ότι κάθε 
πολιτισμός που 
έχτισε πυραμίδες, 
το έκανε αυτό με τη 
χρήση πολύ προηγ-
μένων μαθηματικών 
και αστρονομικών 
υπολογισμών και μια 
φαινομενικά απίθανη 
τέλεια εκμάθηση της 
τέχνης της λιθοδο-
μής.

Την προσοχή των περισσοτέρων 
επιστημόνων και ερευνητών έχει τρα-
βήξει η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας, γιατί 
θεωρήθηκε το παλαιότερο και μεγαλύτερο 
κατασκεύασμα του ανθρώπου με τις τελειό-
τερες μαθηματικές και γεωμετρικές αναλογίες. 
Πιστεύεται ότι η Μεγάλη Πυραμίδα αντιπρο-
σωπεύει το αποκορύφωμα της αιγυπτιακής 
γνώσης και ότι είναι το κλειδί για την αποκάλυ-
ψη πολλών μυστικών. Αν και οι επιστήμονες, 
οι αιγυπτιολόγοι και οι αρχαιολόγοι πιστεύουν 
ότι η Μεγάλη Πυραμίδα χτίστηκε από τον 
Χέοπα μεταξύ του 2686 και 2181 π.χ. για να 
χρησιμοποιηθεί ως τάφος, έχουν εκφραστεί 
πολλές διαφωνίες σχετικά πότε και το γιατί 
χτίστηκε η Μεγάλη Πυραμίδα. Μια από τις πα-
λαιότερες χρονολογίες της Μεγάλης Πυραμί-
δας δίνεται από έναν Άραβα συγγραφέα, τον 
Αμπού Ζέιντ ελ Μπαλκί, ο οποίος επικαλείται 
μια αρχαία επιγραφή για να υποστηρίξει ότι 
η Πυραμίδα χτίστηκε την εποχή που η Λύρα 
ήταν στον αστερισμό του Καρκίνου, δηλα-
δή «δύο φορές τριανταέξι χιλιάδες χρόνια 
περίπου». Αυτή η χρονολογία φαίνεται να 
συμφωνεί με μερικούς προσδιορισμούς του 
Άνθρακα 14 που χρονολογούν την Πυραμί-
δα γύρω στο 71.000π.Χ., αν και υπάρχουν 
μερικές αμφιβολίες για την αξιοπιστία του 
Άνθρακα 14 στους χρονολογικούς προσδι-
ορισμούς. Πολλοί λένε ότι οι κατασκευαστές 
ήταν από τον προηγούμενο πολιτισμό της 

Εσωτερισμός

Ατλαντίδος και ότι έφτιαξαν την Πυραμίδα 
ως τρόπο διατήρησης όλων των γνωστών 
επιστημών, καθώς και να δημιουργήσουν 
ένα ναό μύησης και ένα μέσο παραγωγής 
ισχυρών ενεργειακών πεδίων. 

Αυτή η άποψη υποστηρίχτηκε από 
τον Έντγκαρ Καίησυ, σύμφωνα με τον 
οποίο μία ομάδα ανθρώπων από έναν προ-
ηγμένο πολιτισμό μπήκε στην Αίγυπτο γύρω 
στο 12.000 π.Χ. 

Η υπέρτατη προσπάθεια αυτών των 
ανθρώπων ήταν η κατασκευή της Πυραμί-
δας για να συμπεριλάβουν στη δομή της τις 
γνώσεις τους. Η επιλογή αυτού του τόπου 
βασίστηκε στο γεγονός ότι εκεί θα γίνονταν 
οι λιγότερες φυσικές καταστροφές, οι οποίες 
άρχισαν με την καταστροφή της Ατλαντίδας 
και τη μεγάλη πλημμύρα.

Αμέτρητα πειράματα που έχουν γίνει 
επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι στις Πυραμίδες 
της Αιγύπτου τα βακτηρίδια σκοτώνονται, η 
σήψη σταματά και η οργανική ύλη μουμιοποι-
είται. Σ’ ένα από τα πειράματα τοποθετήθηκαν 
για δεκατρείς ημέρες σε πυραμίδες ψάρια. 
Αυτά δεν σάπισαν, αλλά αφυδατώθηκαν, χά-
νοντας τα 2/3 του βάρους τους. Αυτό το φαι-
νόμενο παρουσιάζεται σε όλες τις πυραμίδες, 
εφόσον αυτές είναι προσανατολι-
σμένες ακριβώς στον άξονα Βορ-
ρά-Νότου, είναι τετράπλευρες και 
έχουν συγκεκριμένες αναλογίες. 
Ένας Αμερικανός επιστήμονας, 
ο Πατ Φλάναγκαν, αναφέρει ότι 
οι Πυραμίδες της Αιγύπτου με το 
ίδιο το σχήμα τους λειτουργούν 
ως “συσκευές” που συλλέγουν 
κοσμική ενέργεια! Επιστήμονες 
φωτογράφισαν με υπέρυθρες 
ακτίνες την Μεγάλη Πυραμίδα και 
διαπίστωσαν ότι από την κορυφή 
της εκτινάσσονται χοάνες φωτει-
νής ενέργειας!

Από την Αρχαιότητα ήταν 
γνωστό ότι η μεγάλη πυραμίδα, 
εκτός των αστρονομικών και άλ-
λων συσχετισμών της, εμπεριείχε 
συγκεκριμένες μαθηματικές σχέ-
σεις στη γεωμετρική της δομή, με 
τις οποίες αποτύπωνε ορισμένα 
ιερά μαθηματικά.

Η μεγάλη πυραμίδα είναι μία κανονική 
τετραγωνική πυραμίδα, ύψους περίπου 148 μέ-
τρων, με τετραγωνική βάση πλευράς περίπου 231 
μέτρα και παράπλευρες έδρες ισοσκελή τρίγωνα. 
Αριθμολογικά συνθέτει τους αριθμούς 3, 4, 5 και 
7. Το 3 από τις τριγωνικές παράπλευρες έδρες της, 
το 4 από την τετραγωνική βάση της, το 5 από τις 
πέντε κορυφές τους και το 7 από τη σύνθεση της 
βάσης τους με μία παράπλευρη έδρα τους. 
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τα επάνω».  Οι Αιγύπτιοι θεωρούσαν 
την πυραμίδα εικόνα του Κόσμου, μια 
σκάλα φωτός που ένωνε τον Ουρα-
νό με τη Γη. Η Μεγάλη Πυραμίδα της 
Γκίζας, η πιο φημισμένη, ονομαζόταν 
«Η Φωτεινή». Το ιερογλυφικό της είναι 
MR, το ισοσκελές μαύρο τρίγωνο 
που γεννιέται από 2 λόφους, όπως 
ο ήλιος.

Ο Μάσευ πιστεύει ότι η λέξη 
πυραμίς προέρχεται από την 
ελληνική λέξη ΠΥΡ, που σημαίνει 
«φωτιά», και την αιγυπτιακή λέξη ΜΕΤ, 
που σημαίνει «δέκα» ή «μέτρο». Έτσι 
ισχυρίζεται ότι αυτή η λέξη σημαίνει τα 
δέκα αρχικά μέτρα ή τόξα που χαρά-
ζει ο Θεός της φωτιάς, ο ήλιος, στο 
ζωδιακό κόσμο. Τότε σημαίνει κατά 
λέξη «δεκάμορφο μέτρο φωτιάς», που 
είναι συμβολική μορφή της φανερής 
ζωής.

Πολύ μυστήριο περιβάλλει τις πυραμίδες. 
Από το αίνιγμα της κατασκευής τους ως τις τεράστι-
ες αιγυπτιακές, μαγιανές και περουβιανές πυραμίδες 
και τις ανεξήγητες δυνάμεις που φαίνονται ότι υπάρ-
χουν στο πυραμιδικό σχήμα. Οι αιγυπτιολόγοι ισχυρί-
ζονται ότι οι πυραμίδες ήταν τάφοι. Οι περουβιανιστές 

και άλλοι αρχαιολόγοι 
που κάνουν έρευνες 
στην Κεντρική Αμε-
ρική, αναφέρουν ότι 
χρησιμοποιούνταν 
ως ναοί. Και μερικοί 
πυραμιδολόγοι πι-
στεύουν τώρα ότι οι 
πυραμίδες ίσως είναι 
αποθήκες ενέργειας.

Δεν υπάρχει αμ-
φιβολία ότι κάθε 
πολιτισμός που 
έχτισε πυραμίδες, 
το έκανε αυτό με τη 
χρήση πολύ προηγ-
μένων μαθηματικών 
και αστρονομικών 
υπολογισμών και μια 
φαινομενικά απίθανη 
τέλεια εκμάθηση της 
τέχνης της λιθοδο-
μής.

Την προσοχή των περισσοτέρων 
επιστημόνων και ερευνητών έχει τρα-
βήξει η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας, γιατί 
θεωρήθηκε το παλαιότερο και μεγαλύτερο 
κατασκεύασμα του ανθρώπου με τις τελειό-
τερες μαθηματικές και γεωμετρικές αναλογίες. 
Πιστεύεται ότι η Μεγάλη Πυραμίδα αντιπρο-
σωπεύει το αποκορύφωμα της αιγυπτιακής 
γνώσης και ότι είναι το κλειδί για την αποκάλυ-
ψη πολλών μυστικών. Αν και οι επιστήμονες, 
οι αιγυπτιολόγοι και οι αρχαιολόγοι πιστεύουν 
ότι η Μεγάλη Πυραμίδα χτίστηκε από τον 
Χέοπα μεταξύ του 2686 και 2181 π.χ. για να 
χρησιμοποιηθεί ως τάφος, έχουν εκφραστεί 
πολλές διαφωνίες σχετικά πότε και το γιατί 
χτίστηκε η Μεγάλη Πυραμίδα. Μια από τις πα-
λαιότερες χρονολογίες της Μεγάλης Πυραμί-
δας δίνεται από έναν Άραβα συγγραφέα, τον 
Αμπού Ζέιντ ελ Μπαλκί, ο οποίος επικαλείται 
μια αρχαία επιγραφή για να υποστηρίξει ότι 
η Πυραμίδα χτίστηκε την εποχή που η Λύρα 
ήταν στον αστερισμό του Καρκίνου, δηλα-
δή «δύο φορές τριανταέξι χιλιάδες χρόνια 
περίπου». Αυτή η χρονολογία φαίνεται να 
συμφωνεί με μερικούς προσδιορισμούς του 
Άνθρακα 14 που χρονολογούν την Πυραμί-
δα γύρω στο 71.000π.Χ., αν και υπάρχουν 
μερικές αμφιβολίες για την αξιοπιστία του 
Άνθρακα 14 στους χρονολογικούς προσδι-
ορισμούς. Πολλοί λένε ότι οι κατασκευαστές 
ήταν από τον προηγούμενο πολιτισμό της 

Εσωτερισμός

Ατλαντίδος και ότι έφτιαξαν την Πυραμίδα 
ως τρόπο διατήρησης όλων των γνωστών 
επιστημών, καθώς και να δημιουργήσουν 
ένα ναό μύησης και ένα μέσο παραγωγής 
ισχυρών ενεργειακών πεδίων. 

Αυτή η άποψη υποστηρίχτηκε από 
τον Έντγκαρ Καίησυ, σύμφωνα με τον 
οποίο μία ομάδα ανθρώπων από έναν προ-
ηγμένο πολιτισμό μπήκε στην Αίγυπτο γύρω 
στο 12.000 π.Χ. 

Η υπέρτατη προσπάθεια αυτών των 
ανθρώπων ήταν η κατασκευή της Πυραμί-
δας για να συμπεριλάβουν στη δομή της τις 
γνώσεις τους. Η επιλογή αυτού του τόπου 
βασίστηκε στο γεγονός ότι εκεί θα γίνονταν 
οι λιγότερες φυσικές καταστροφές, οι οποίες 
άρχισαν με την καταστροφή της Ατλαντίδας 
και τη μεγάλη πλημμύρα.

Αμέτρητα πειράματα που έχουν γίνει 
επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι στις Πυραμίδες 
της Αιγύπτου τα βακτηρίδια σκοτώνονται, η 
σήψη σταματά και η οργανική ύλη μουμιοποι-
είται. Σ’ ένα από τα πειράματα τοποθετήθηκαν 
για δεκατρείς ημέρες σε πυραμίδες ψάρια. 
Αυτά δεν σάπισαν, αλλά αφυδατώθηκαν, χά-
νοντας τα 2/3 του βάρους τους. Αυτό το φαι-
νόμενο παρουσιάζεται σε όλες τις πυραμίδες, 
εφόσον αυτές είναι προσανατολι-
σμένες ακριβώς στον άξονα Βορ-
ρά-Νότου, είναι τετράπλευρες και 
έχουν συγκεκριμένες αναλογίες. 
Ένας Αμερικανός επιστήμονας, 
ο Πατ Φλάναγκαν, αναφέρει ότι 
οι Πυραμίδες της Αιγύπτου με το 
ίδιο το σχήμα τους λειτουργούν 
ως “συσκευές” που συλλέγουν 
κοσμική ενέργεια! Επιστήμονες 
φωτογράφισαν με υπέρυθρες 
ακτίνες την Μεγάλη Πυραμίδα και 
διαπίστωσαν ότι από την κορυφή 
της εκτινάσσονται χοάνες φωτει-
νής ενέργειας!

Από την Αρχαιότητα ήταν 
γνωστό ότι η μεγάλη πυραμίδα, 
εκτός των αστρονομικών και άλ-
λων συσχετισμών της, εμπεριείχε 
συγκεκριμένες μαθηματικές σχέ-
σεις στη γεωμετρική της δομή, με 
τις οποίες αποτύπωνε ορισμένα 
ιερά μαθηματικά.

Η μεγάλη πυραμίδα είναι μία κανονική 
τετραγωνική πυραμίδα, ύψους περίπου 148 μέ-
τρων, με τετραγωνική βάση πλευράς περίπου 231 
μέτρα και παράπλευρες έδρες ισοσκελή τρίγωνα. 
Αριθμολογικά συνθέτει τους αριθμούς 3, 4, 5 και 
7. Το 3 από τις τριγωνικές παράπλευρες έδρες της, 
το 4 από την τετραγωνική βάση της, το 5 από τις 
πέντε κορυφές τους και το 7 από τη σύνθεση της 
βάσης τους με μία παράπλευρη έδρα τους. 
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Εσωτερισμός

Η Έλενα Πέτροβνα Μπλαβάτσκυ 
παρατηρεί για το συμβολισμό και τη 

χρήση της πυραμίδας τα εξής:

“Η αιγυπτιακή πυραμίδα αντιπροσωπεύει 
συμβολικά την ιδέα του κοσμικού δένδρου. Η 

κορυφή της είναι ο μυστικός σύνδεσμος ανάμεσα 
στον Ουρανό και στη Γη και συμβολίζει τη ρίζα, ενώ η 

βάση της αντιπροσωπεύει τους κλάδους που εκτείνο-
νται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα του σύμπαντος. 

Μεταδίδει την ιδέα ότι όλα τα πράγματα είχαν την προέλευ-
σή τους στο πνεύμα -με την εξέλιξη να έχει ξεκινήσει αρχικά 

από τα πάνω και προχωρήσει μετά προς τα κάτω, αντί για το 
αντίστροφο, όπως διδάσκει η θεωρία του Δαρβίνου...

Εσωτερικά συμβόλιζε τη δημιουργική αρχή της Φύσης 
και διασαφήνιζε επίσης τις αρχές της Γεωμετρίας, των Μαθηματι-

κών, της Αστρολογίας και της Αστρονομίας. Εσωτερικά, ήταν ένας 
μεγαλειώδης ναός, στα σκοτεινά κοιλώματα του οποίου τελούνταν τα 

Μυστήρια και του οποίου οι τοίχοι υπήρξαν συχνά μάρτυρες των σκηνών 
μύησης μελών της βασιλικής οικογένειας. Η πορφυρή σαρκοφάγος... ήταν 

μία κολυμπήθρα βαπτίσματος, όπου αναδυόμενος ο νεόφυτος «αναγεννιό-
ταν» και γινόταν μύστης.

Ο ονομαζόμενος «Θάλαμος του Βασιλιά»... πιθανώς ήταν ο τόπος 
στον οποίο γινόταν δεκτός ο μυούμενος, αφού είχε περάσει διαμέσου της στενής 

ανηφορικής διάβασης και της Μεγάλης Στοάς... Ο «Θάλαμος του Βασιλιά» είναι 
έτσι ένα «Άγιο των Αγίων». Τις ημέρες των Μυστηρίων της Μύησης ο υποψήφιος, 

αντιπροσωπεύοντας τον ηλιακό θεό, έπρεπε να κατέλθει μέσα στη σαρκοφάγο και 
να παραστήσει την ενεργοποιούσα ακτίνα που εισέρχεται στη γόνιμη μήτρα της Φύσης. 

Aναδυόμενoς  από αυτήν το ερχόμενο πρωί, συμβόλιζε την ανάσταση της ζωής μετά την 
αλλαγή που ονομάζεται θάνατος. Στα Μεγάλα Μυστήρια ο συμβολικός του θάνατος κρατούσε 

δύο ημέρες, οπότε αυτός αναδυόταν μαζί με τον Ήλιο το τρίτο πρωί, μετά την τελευταία νύχτα 
των πιο σκληρών δοκιμασιών...»

Και σε άλλο σημείο επίσης αναφέρει :
 “Ο μυημένος σοφός, ο οποίος είχε περάσει με επιτυχία όλες τις δοκιμασίες, τοποθετούνταν, δεν 

καρφωνόταν αλλά απλώς δενόταν πάνω σε μια κλίνη σε σχήμα “Ταυ” βυθισμένος σε έναν βαθύ ύπνο. 
Αφηνόταν να παραμείνει σε αυτήν την κατάσταση για τρεις μέρες και τρεις νύχτες, κατά την διάρκεια των 

οποίων το πνευματικό “Εγώ” του λέγεται ότι συνομιλούσε με τους θεούς, κατέβαινε στον Άδη, το Αμέντι και 
πρόσφερε ευεργεσίες στα αόρατα όντα, είτε ήταν ψυχές ανθρώπων ή Στοιχειακά πνεύματα, ενώ το σώμα του 

παρέμενε όλο αυτόν το καιρό στην κρύπτη του ναού ή στην υπόγεια σπηλιά. Στην Αίγυπτο τοποθετούνταν μέσα 
στην Σαρκοφάγο, στην αίθουσα του βασιλιά της πυραμίδας του Χέοπα, ενώ κατά την διάρκεια της νύχτας πριν 

από την τρίτη μέρα μεταφερόταν στην είσοδο ενός διαδρόμου όπου μια ορισμένη ώρα, οι ακτίνες του ανατέλλο-
ντος ηλίου έπεφταν πάνω στο πρόσωπό του εκστασιασμένου υποψηφίου, ο οποίος ξυπνούσε για να μυηθεί από 

τον Όσιρη και τον Θωθ, τον θεό της Σοφίας.” Μ.Δ (ΙΙ, 558)  
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Ο Μάνλυ Π. Χωλ αναφέρει στο βιβλίο του «Οι 
μυστικές διδασκαλίες όλων των εποχών» ότι η μεγάλη 
Πυραμίδα χτίστηκε από επιζώντες της Ατλαντίδας. Οι 
μεγαλύτεροι επιστήμονες του Ατλάντιου πολιτισμού 
αντιλήφθηκαν μια επικείμενη καταστροφή και για να 
διασώσουν τις γνώσεις της εποχής τους μετανάστευ-
σαν σε άλλες χώρες και ίδρυσαν κέντρα μάθησης, 
χτισμένα όπως οι ναοί τους, με πυραμιδικό σχήμα. 
Σύμφωνα με το Χωλ, η Πυραμίδα παραμένει σαν μια 
ορατή διαθήκη μεταξύ της Αιώνιας Σοφίας και του 
κόσμου. Τη θεωρεί σαν τον πρώτο ναό μυστικισμού. 

Είναι η πρώτη κατασκευή που χρησιμεύει ως τόπος 
διαφύλαξης των μυστικών αληθειών, που είναι το 
σίγουρο θεμέλιο όλων των τεχνών κι επιστημών. 

Το1993 ο Robert Bauval δημοσίευσε το βιβλίο 
“The Orion Mystery”, στο οποίο αποδεικνύει πολύ 
πειστικά για κάποιον με αστρονομικές γνώσεις, 
επιχειρήματα ότι η θέση των τριών πυραμίδων της 
Γκίζας σχετίζονται με μεγάλη ακρίβεια με τα άστρα του 
αστερισμού του Ωρίωνα. 

Με το κατάλληλο software προσο-
μοίωσε το νυχτερινό ουρανό της αρ-
χαίας Αιγύπτου και βρήκε ότι ο αντιστοιχία 
Πυραμίδες-Αστερισμός του Ωρίωνα “κλειδώνει” 
στη χρονολογία 10.450 π.Χ. (στην εποχή του 
Λέοντα).

Τα παραπάνω καθώς και πολλά άλλα 
στοιχεία συμφωνούν με την χρονολογία που 
δίνει ο Πλάτων για την καταστροφή της Ποσειδω-
νίας (του τελευταίου τμήματος της Ατλαντίδας) 
στα 9.600 π.Χ.. Ο Τόμπκινς, στην εισαγωγή του 
βιβλίου του, λέει πως ο Πλάτωνας στο διάλογο 
του «Τίμαιος», αναφέρεται στο κύριο διαμέρισμα 
σαν το οικοδόμημα του σύμπαντος. 

Πολλοί ερευνητές απέδωσαν στην 
τύχη το γεγονός ότι οι γωνίες και οι επι-
κλινείς επιφάνειες της Πυραμίδας δείχνουν μία 
ανώτερη αντίληψη της τριγωνομετρίας και ότι 
στο σχήμα της έχουν εφαρμοστεί με ακρίβεια 
οι βασικές αναλογίες της «Χρυσής Τομής». 
Οι γεωμετρικές ιδιότητες που προβάλλει είναι 
ασύλληπτες. Η περιφέρεια με ακτίνα ίση με 
το ύψος τής Πυραμίδας, έχει ίδιο μήκος με 
την περίμετρο τής βάσης της. Καταγράφεται 
δηλαδή ο τετραγωνισμός τού κύκλου. Το 

τετράγωνο που σχηματίζεται με πλευρά το 
ύψος τής Πυραμίδας έχει ίδιο εμβαδόν με το 
καθένα από τα τρίγωνα των πλαϊνών εδρών 
της. Ο λόγος τού ύψους ενός τριγώνου 
των πλαϊνών εδρών, δια τού μισού τής μιας 
των πλευρών τής βάσης, είναι ίσος με τον 
χρυσό αριθμό Φ (1,618 ). Οι αναλογίες των 
μέτρων και γωνιών κατασκευής της εκφρά-
ζουν λόγους του Ιερού αριθμού π (3,14) ή 
του Χρυσού αριθμού Φ, κι αυτό συμβαίνει 
με ακρίβεια, μόνον σ’ αυτήν. (Ι. Δάκογλου, 
“ο Μυστικός κώδικας του Πυθαγόρα”). Το 
ύψος της επί 10 εκατομμύρια δίνει την από-
σταση γης - ήλιου. Διπλασιάζοντας το μήκος 

Εσωτερισμός
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Εσωτερισμός

του αθροίσματος των 4 πλευρών της, βρίσκουμε το 
αντίστοιχο ενός λεπτού μιας μοίρας στον Ισημερινό 
1842.92 μέτρα. (σήμερα υπολογίζεται σε 1842.78.) Η 
κοιλότητα των εδρών της επιτρέπει τον προσδιορισμό 
των ισημεριών, με ελάχιστη απόκλιση. Ο γνώμονας 
της κορυφής δείχνει το χειμερινό ηλιοστάσιο και την 
ηλιακή μεσημβρία. Το βάρος της πυραμίδας (600.000 
τόνοι) επί ένα δισεκατομμύριο δίνει το βάρος της γης. Το 
άθροισμα των διαγωνίων της δίνει 25.826, τη διάρκεια 
ενός ζωδιακού κύκλου.

Η ακουστική αρχαιολογία είναι νέος ενδι-
αφέρον κλάδος της αρχαιολογίας, ο οποίος 
ασχολείται με την ακουστική αρχαιολογικών μνημείων. 
Από μελέτες που γίνανε στην Αίγυπτο ανακάλυψαν ότι 
οι πυραμίδες ακολουθούσαν ένα πρότυπο αντηχητικής 
και ότι τα υλικά επιλέχθηκαν προσεκτικά για να μεγι-
στοποιούν αυτά τα αποτελέσματα. Αυτό που βρήκαν 
ήταν ότι η Μεγάλη Πυραμίδα ήταν... κουρδισμένη στη 
νότα F# (φα δίεση). Λέγεται ότι σε Αιγυπτιακά κείμενα 
αναφέρεται ότι αυτή η νότα είναι η αρμονική αντήχηση 
του πλανήτη. Περιέργως βρήκαν την ίδια νότα σε χρήση 
από τους ...αυτόχθονες Ινδιάνους της Αμερικής των 
οποίων τα Ιερά Φλάουτα είναι κουρδισμένα σε αυτήν. 
Από την οπτική γωνία των Ινδικών Chakra η νότα F# 
απορροφάται από το κέντρο της καρδιάς, σχετίζεται 
με το πράσινο χρώμα και είναι η 11η στην αρμονική 
σειρά. 

Στην πυραμίδα του 
Kukulkan στο Chichen 
Itza στο Μεξικό, τα παλα-
μάκια προκαλούν μια σειρά 
τσιριχτών αντηχήσεων στα 
σκαλοπάτια. Το φαινόμενο 
μπορεί να εξηγηθεί ως πε-
ριοδικές αντηχήσεις από τα 
σκαλοπάτια. Παράδοξο είναι 
ότι η αντήχηση μοιάζει με τη 
φωνή του ιερού πτηνού των 
Μάγια, Quetzal, το οποίο 
αντιπροσώπευε το «πνεύμα 
των Μάγια». 

Η πυραμίδα Kukulcan 
είναι φτιαγμένη με τέτοιο 
τρόπο ώστε κατά την Εαρινή 
και Φθινοπωρινή ισημερία 
η σκιά που σχηματίζεται στα 
σκαλοπάτια να μοιάζει με φίδι 
που κατεβαίνει από την κορυ-
φή της πυραμίδας και φτάνει 
στη βάση της όπου υπάρχει 
σκαλισμένο το κεφάλι του. 
Η σχεδίαση της πυραμίδας, 

όπως και άλλων κτισμάτων, δείχνει χρήση 
της γεωμετρίας που χώριζε τον κύκλο σε 
3600. Η πυραμίδα έχει τέσσερις σκάλες 
που αντιπροσωπεύουν με 91 σκαλοπάτια 
η καθεμία (μαζί με το κορυφαίο σύνολο 
365) τις ημέρες του χρόνου.

Οι πυραμίδες παρουσιάζουν 
παράξενα βιοενεργειακά χαρακτη-
ριστικά που συνεχίζουν να μελετούνται 
από τους ερευνητές. Είναι βιοπλασματικοί 
ή βιοτρονικοί συσσωρευτές. Πειράματα 
με φυτά, θεραπευτικό νερό και θεραπείες 
πληγών αποδείχθηκαν εντυπωσιακά. 
Μέσα σε μια πυραμίδα ρέουν ενέργειες 
που διαστέλλουν το χρόνο. Επιταχύ-
νονται οι βιολογικές διαδικασίες. Φυτά 

μέσα σε πυραμίδες αναπτύσσονται με διπλάσια 
ταχύτητα. Πληγές σε χέρια ή πόδια κλείνουν με 
αστραπιαία ταχύτητα, αν μείνουν λίγες ώρες κάτω 
από χάρτινες ή γυάλινες πυραμίδες.

Γιατί υπάρχουν πυραμιδικές κατασκευές 
παντού και γιατί την πυραμίδα και όχι άλλη γεω-
μετρική  μορφή διάλεξαν οι περισσότεροι αρχαίοι 
πολιτισμοί για να οικοδομήσουν τους ναούς τους, 
για την επαφή με το μυστήριο του θανάτου και 
του θείου; Είναι οι πυραμίδες έργα ενός χαμένου 
μητρικού πολιτισμού, υπερπροηγμένου κάποτε, 
αλλά εξαφανισμένου εδώ και χιλιάδες χρόνια; 
Μήπως οι αρχαίοι σοφοί μύστες ήταν γνώστες 
της τρομερής βιοενεργειακής ικανότητας των 
πυραμιδικών κατασκευών;

Με μεγάλο βαθμό ασφάλειας απαντάμε «ναι»  και κατανοούμε γιατί έδιναν τόση σημασία σε 
αυτές και γιατί αφθονούν  σε όλους τους πολιτισμούς. Από την μελέτη της συγκριτικής συμβολολογίας  
των αρχαίων πολιτισμών συμπεραίνουμε πως  η πυραμιδική δομή εκφράζει το σύμπαν και τον άνθρωπο, 
σε αναλογία που γεφυρώνει το μακρόκοσμο με το μικρόκοσμο.

Για να κατανοήσουμε τα ανωτέρω  ερωτήματα,  και ίσως και άλλα πρέπει να 
ανακαλύψουμε την πυραμίδα μέσα μας, το δικό μας μαγικό  βουνό, τη δική μας «ακρο-

πόλη», τον  άξονα όπου συναντούνται οι ενέργειες του ουρανού και της γης. Τότε θα 
μπορέσουμε να κατανοήσουμε  την πυραμίδα έξω από εμάς, τα αινίγματα και τα 

μυστήριά της. Η αναζήτηση αυτή δεν είναι μόνο αξιόλογη, αλλά και επιτακτική. 
Και ίσως οι ιστορικοί να έχουν δίκιο όταν λένε ότι η γνώση του παρελθόντος 

είναι αναγκαία για την κατανόηση του παρόντος και το σχεδιασμό του 
μέλλοντος. Ίσως η πυραμίδα είναι ένα παράθυρο προς το παρελθόν και 

προς το μέλλον.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ιερή Γεωμετρία, Δημήτρης Ευαγγελόπουλος, εκδόσεις Αρχέτυπο

Ιερή Αρχιτεκτονική, Γ. Μπαλτογιάννης, εκδόσεις Έσοπτρον
Η μυστική δύναμη των Πυραμίδων , Bill Schul – Ed. Pettit, εκδόσεις 

Σύμπαν
Θήβες,  G. A. Livraga, εκδόσεις Νέα Ακρόπολη

Η Μυσταγωγία εις την Αρχαίαν Αίγυπτον, Π. Γράβιγγερ, 
έκδοσις του  Περιοδικού Σφιγξ
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Εσωτερισμός

του αθροίσματος των 4 πλευρών της, βρίσκουμε το 
αντίστοιχο ενός λεπτού μιας μοίρας στον Ισημερινό 
1842.92 μέτρα. (σήμερα υπολογίζεται σε 1842.78.) Η 
κοιλότητα των εδρών της επιτρέπει τον προσδιορισμό 
των ισημεριών, με ελάχιστη απόκλιση. Ο γνώμονας 
της κορυφής δείχνει το χειμερινό ηλιοστάσιο και την 
ηλιακή μεσημβρία. Το βάρος της πυραμίδας (600.000 
τόνοι) επί ένα δισεκατομμύριο δίνει το βάρος της γης. Το 
άθροισμα των διαγωνίων της δίνει 25.826, τη διάρκεια 
ενός ζωδιακού κύκλου.

Η ακουστική αρχαιολογία είναι νέος ενδι-
αφέρον κλάδος της αρχαιολογίας, ο οποίος 
ασχολείται με την ακουστική αρχαιολογικών μνημείων. 
Από μελέτες που γίνανε στην Αίγυπτο ανακάλυψαν ότι 
οι πυραμίδες ακολουθούσαν ένα πρότυπο αντηχητικής 
και ότι τα υλικά επιλέχθηκαν προσεκτικά για να μεγι-
στοποιούν αυτά τα αποτελέσματα. Αυτό που βρήκαν 
ήταν ότι η Μεγάλη Πυραμίδα ήταν... κουρδισμένη στη 
νότα F# (φα δίεση). Λέγεται ότι σε Αιγυπτιακά κείμενα 
αναφέρεται ότι αυτή η νότα είναι η αρμονική αντήχηση 
του πλανήτη. Περιέργως βρήκαν την ίδια νότα σε χρήση 
από τους ...αυτόχθονες Ινδιάνους της Αμερικής των 
οποίων τα Ιερά Φλάουτα είναι κουρδισμένα σε αυτήν. 
Από την οπτική γωνία των Ινδικών Chakra η νότα F# 
απορροφάται από το κέντρο της καρδιάς, σχετίζεται 
με το πράσινο χρώμα και είναι η 11η στην αρμονική 
σειρά. 

Στην πυραμίδα του 
Kukulkan στο Chichen 
Itza στο Μεξικό, τα παλα-
μάκια προκαλούν μια σειρά 
τσιριχτών αντηχήσεων στα 
σκαλοπάτια. Το φαινόμενο 
μπορεί να εξηγηθεί ως πε-
ριοδικές αντηχήσεις από τα 
σκαλοπάτια. Παράδοξο είναι 
ότι η αντήχηση μοιάζει με τη 
φωνή του ιερού πτηνού των 
Μάγια, Quetzal, το οποίο 
αντιπροσώπευε το «πνεύμα 
των Μάγια». 

Η πυραμίδα Kukulcan 
είναι φτιαγμένη με τέτοιο 
τρόπο ώστε κατά την Εαρινή 
και Φθινοπωρινή ισημερία 
η σκιά που σχηματίζεται στα 
σκαλοπάτια να μοιάζει με φίδι 
που κατεβαίνει από την κορυ-
φή της πυραμίδας και φτάνει 
στη βάση της όπου υπάρχει 
σκαλισμένο το κεφάλι του. 
Η σχεδίαση της πυραμίδας, 

όπως και άλλων κτισμάτων, δείχνει χρήση 
της γεωμετρίας που χώριζε τον κύκλο σε 
3600. Η πυραμίδα έχει τέσσερις σκάλες 
που αντιπροσωπεύουν με 91 σκαλοπάτια 
η καθεμία (μαζί με το κορυφαίο σύνολο 
365) τις ημέρες του χρόνου.

Οι πυραμίδες παρουσιάζουν 
παράξενα βιοενεργειακά χαρακτη-
ριστικά που συνεχίζουν να μελετούνται 
από τους ερευνητές. Είναι βιοπλασματικοί 
ή βιοτρονικοί συσσωρευτές. Πειράματα 
με φυτά, θεραπευτικό νερό και θεραπείες 
πληγών αποδείχθηκαν εντυπωσιακά. 
Μέσα σε μια πυραμίδα ρέουν ενέργειες 
που διαστέλλουν το χρόνο. Επιταχύ-
νονται οι βιολογικές διαδικασίες. Φυτά 

μέσα σε πυραμίδες αναπτύσσονται με διπλάσια 
ταχύτητα. Πληγές σε χέρια ή πόδια κλείνουν με 
αστραπιαία ταχύτητα, αν μείνουν λίγες ώρες κάτω 
από χάρτινες ή γυάλινες πυραμίδες.

Γιατί υπάρχουν πυραμιδικές κατασκευές 
παντού και γιατί την πυραμίδα και όχι άλλη γεω-
μετρική  μορφή διάλεξαν οι περισσότεροι αρχαίοι 
πολιτισμοί για να οικοδομήσουν τους ναούς τους, 
για την επαφή με το μυστήριο του θανάτου και 
του θείου; Είναι οι πυραμίδες έργα ενός χαμένου 
μητρικού πολιτισμού, υπερπροηγμένου κάποτε, 
αλλά εξαφανισμένου εδώ και χιλιάδες χρόνια; 
Μήπως οι αρχαίοι σοφοί μύστες ήταν γνώστες 
της τρομερής βιοενεργειακής ικανότητας των 
πυραμιδικών κατασκευών;

Με μεγάλο βαθμό ασφάλειας απαντάμε «ναι»  και κατανοούμε γιατί έδιναν τόση σημασία σε 
αυτές και γιατί αφθονούν  σε όλους τους πολιτισμούς. Από την μελέτη της συγκριτικής συμβολολογίας  
των αρχαίων πολιτισμών συμπεραίνουμε πως  η πυραμιδική δομή εκφράζει το σύμπαν και τον άνθρωπο, 
σε αναλογία που γεφυρώνει το μακρόκοσμο με το μικρόκοσμο.

Για να κατανοήσουμε τα ανωτέρω  ερωτήματα,  και ίσως και άλλα πρέπει να 
ανακαλύψουμε την πυραμίδα μέσα μας, το δικό μας μαγικό  βουνό, τη δική μας «ακρο-

πόλη», τον  άξονα όπου συναντούνται οι ενέργειες του ουρανού και της γης. Τότε θα 
μπορέσουμε να κατανοήσουμε  την πυραμίδα έξω από εμάς, τα αινίγματα και τα 

μυστήριά της. Η αναζήτηση αυτή δεν είναι μόνο αξιόλογη, αλλά και επιτακτική. 
Και ίσως οι ιστορικοί να έχουν δίκιο όταν λένε ότι η γνώση του παρελθόντος 

είναι αναγκαία για την κατανόηση του παρόντος και το σχεδιασμό του 
μέλλοντος. Ίσως η πυραμίδα είναι ένα παράθυρο προς το παρελθόν και 

προς το μέλλον.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ιερή Γεωμετρία, Δημήτρης Ευαγγελόπουλος, εκδόσεις Αρχέτυπο

Ιερή Αρχιτεκτονική, Γ. Μπαλτογιάννης, εκδόσεις Έσοπτρον
Η μυστική δύναμη των Πυραμίδων , Bill Schul – Ed. Pettit, εκδόσεις 

Σύμπαν
Θήβες,  G. A. Livraga, εκδόσεις Νέα Ακρόπολη

Η Μυσταγωγία εις την Αρχαίαν Αίγυπτον, Π. Γράβιγγερ, 
έκδοσις του  Περιοδικού Σφιγξ
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Μια απλοϊκή παρατήρηση των άστρων στον καθάριο νυχτερινό ουρανό, μας αποκαλύπτει το θαύμα του 
σύμπαντος και το μυστήριό του. Πώς, τελικά, είναι δυνατή η διαρκής διαστολή του έναστρου χώρου, χωρίς τέλος, κάτι 
που είναι μια ιδέα τόσο απλή, για κάθε μυαλό. Για το αν αυτό θα έχει ένα τέλος, φανταζόμαστε, πάντα θα υπάρχουν 
κάποιες αμφιβολίες. Και για το τι έγινε στο ξεκίνημα και πριν από αυτό, και άλλα τέτοια. Οι δύο φαινομενικά ακραίες 
περιγραφές για τις οποίες ο Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός Blaise Pascal, αποκάλεσε “les deux infinis”, τα
δύο άπειρα.

Η επιστημονική έρευνα σε αυτό το μυστήριο, σε υποατομικό και κοσμικό επίπεδο, αναζητά στην περιοχή των 
ορίων την απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα. Αν και από την εποχή του Δαρβίνου οι δυτικοί επιστήμονες μας έχουν πει 
πως η ύλη δημιούργησε την πραγματικότητα, τη ζωή, κι αυτή η πραγματικότητα είναι στέρεα -κάποιος θα την έλεγε 
πεπερασμένη- όμως το θαύμα του απείρου αποκαλύφθηκε, παρόλα αυτά, στον έναστρο νυχτερινό ουρανό. 

Αλλά στην προσπάθειά τους να ορίσουν την πραγματικότητα, να την περιορίσουν σε ένα νοητικό δοχείο, οι θετικοί 
επιστήμονες βρέθηκαν στη χώρα του μυστηρίου, ένα βασίλειο που όλοι απέφυγαν να ερευνήσουν στο παρελθόν.

Ερευνώντας βαθιά, επίμονα, μέσα σε κάθε υποατομικό σωματίδιο του σύμπαντος, ορισμένοι περιθωριακοί 
φυσικοί διαπίστωσαν πως τίποτα δεν ήταν όπως το περίμεναν. Πραγματικά, ανακάλυψαν πως το φυσικό σύμπαν 
είναι μόλις ένα θρόισμα πάνω σ’ έναν ωκεανό άπειρης ενέργειας, αντίθετα με την επίσημη θέση, όπως του Paul 
Kurtz και της Επιτροπής για τα Αξιώματα της Επιστημονικής Έρευνας του Υπερφυσικού, καθώς και άλλων θετικών 
επιστημών, που βεβαιώνουν πως δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την ύλη. Μας διαβεβαιώνουν, στην πραγματικότητα, 
πως η ύλη είναι η έσχατη πραγματικότητα. 

Δυστυχώς για τους απόλυτους υλιστές, το ρεύμα στρέφεται λίγα χρόνια πίσω.

Στις αρχές του 
20ού αιώνα, ο Albert 
Einstein κατέπληξε 
τον κόσμο με τις 
ανακαλύψεις του 
σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς 
αστροφυσικής. Με 
τη γενική θεωρία 
του για τη βαρύτητα, 

άνοιξε τις πόρτες της επιστήμης προς 
τον Μυστικισμό. Μας είπε πως ο χώρος 
και ο χρόνος αλληλοσυνδέονται, στην 
πραγματικότητα οι σχετικιστικές συντεταγμένες 
μετασχηματίζουν τον χωρόχρονο σε ένα 
συνεχές. 

Επίσης, πρότε ινε πως η ύλη ε ίναι 
αδιαχώριστη από ένα πανταχού παρόν 
κβαντικό πεδίο ενέργειας, πως είναι μια 
συμπύκνωση αυτού του πεδίου, και πως αυτό 
το άγνωστο πεδίο είναι το υπόβαθρο πάνω 
στο οποίο επιπλέουν όλες οι μορφές. Κατά 
συνέπεια, ο δυτικός πολιτισμός οδηγήθηκε 
σε πιο βασικές υποθέσεις για το σύμπαν, για 
την ύλη και για την αντίληψή μας ως προς την 
καταγωγή του ανθρώπου. 

Ο
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ς Μ
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Η

Ο Φυσικός 

του DAVID LEWIS , πηγή: www.esoterica.gr       

ως Μυστικιστήςωςως

Ο Einstein, όμως, άνοιξε μόνο την πόρτα του μυστικιστικού 
βασιλείου. Πολύ περισσότερα ακολούθησαν έπειτα.

Η κβαντική θεωρία ανέπτυξε τις αρχικές ανακαλύψεις του 
Einstein. Οι φυσικοί, στην αναζήτησή τους για τον ορισμό 
των θεμελιωδών ιδιοτήτων της ύλης, βρήκαν πως τα πιο 
μικρά σωματίδια στο σύμπαν, τα πρωτόνια, τα ηλεκτρόνια, 
τα φωτόνια, και άλλα -βασικοί δομικοί λίθοι του υλικού 
σύμπαντος- ξεπερνούν την τρισδιάστατη πραγματικότητα. 
Ανακάλυψαν πως τα ηλεκτρόνια δεν είναι ύλη, με όλη τη 
σημασία που αποδίδουμε σ’ αυτή τη λέξη. Η διάμετρος ενός 
ηλεκτρονίου, για παράδειγμα, δεν μπορεί να μετρηθεί: κάθε 
ηλεκτρόνιο μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν δύο πράγματα σε 
ένα, ένα κύμα και ένα σωματίδιο, κάθε ένα με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά που μας εμποδίζουν να έχουμε μια καθαρή 
υλιστική αντίληψη. 

Ως σωματίδια, συμπεριφέρονται σαν μεγαλύτερα ορατά 
αντικείμενα, όπως μια σφαίρα ή ένας βράχος. Ως κύματα όμως, 
τα ηλεκτρόνια μυστηριωδώς σχηματίζουν τεράστια ενεργειακά 
νέφη. Επιδεικνύουν μαγικές ιδιότητες, διαστρεβλώνοντας το 
χώρο μέσα από τον οποίο διέρχονται, επιδεικνύοντας μια 
ικανότητα στον δυϊσμό. Οι φυσικοί έχουν ανακαλύψει επιπλέον 
πως αυτές οι μαγικές ικανότητες χαρακτηρίζουν το εσωτερικό 
υποατομικό σύμπαν, προσθέτοντας άλλη μία διάσταση, και 
μια ακόμα, τη μυστικιστική, στη φύση αυτού του σύμπαντος.

Πολύ πιο εκπληκτικές αποκαλύψεις αναμένονται στον 
κόσμο της φυσικής. Ο παρατηρητής είναι ένας σύγχρονα 
εξοπλισμένος φυσικός, που καθορίζει, στην πράξη, τη 
φύση ενός υποατομικού σωματιδίου. Όταν οι φυσικοί 
που παρατηρούν σωματίδια σαν σωματίδια, τα βρίσκουν, 
κατανοούν πως είναι σωματίδια. Όμως, όταν παρατηρώντας 
τα ίδια σωματίδια σαν κύματα, τα βρίσκουν σαν κύματα, η 
συνέπεια είναι πως η ύλη ορίζεται με μια ενδιαφέρουσα όψη 
αντί να είναι καθορισμένη ή πεπερασμένη.

 ΜΙΑ ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Ο φυσικός David Bohm, ένας προστατευόμενος του Ein-

stein, διερεύνησε ακόμα πιο βαθιά αυτό το μυστήριο. Θεώρησε 
τη σημασία της νέας φυσικής ακόμη μεγαλύτερη. Διέκρινε πως 
αν η φύση των υποατομικών σωματιδίων εξαρτάται από την 
κατάσταση του παρατηρητή, τότε είναι μάταιο να ψάχνουμε 
για τις αληθινές ιδιότητες των σωματιδίων, όπως θα ήθελε ένας 
κλασικός επιστήμονας, ή να σκεπτόμαστε πως τα υποατομικά 
σωματίδια, τα δομικά στοιχεία της ύλης, δεν υπάρχουν πριν 
κάποιος να μπορέσει να τα παρατηρήσει. 

Στα πειράματα με πλάσμα, στο Εργαστήριο Ραδιολογίας 
του Berkeley, ο Bohm ανακάλυψε πως τα ξεχωριστά ηλεκτρόνια 
δρουν σαν να είναι μέρος ενός αλληλοσυνδεόμενου συνόλου. 
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Μια απλοϊκή παρατήρηση των άστρων στον καθάριο νυχτερινό ουρανό, μας αποκαλύπτει το θαύμα του 
σύμπαντος και το μυστήριό του. Πώς, τελικά, είναι δυνατή η διαρκής διαστολή του έναστρου χώρου, χωρίς τέλος, κάτι 
που είναι μια ιδέα τόσο απλή, για κάθε μυαλό. Για το αν αυτό θα έχει ένα τέλος, φανταζόμαστε, πάντα θα υπάρχουν 
κάποιες αμφιβολίες. Και για το τι έγινε στο ξεκίνημα και πριν από αυτό, και άλλα τέτοια. Οι δύο φαινομενικά ακραίες 
περιγραφές για τις οποίες ο Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός Blaise Pascal, αποκάλεσε “les deux infinis”, τα
δύο άπειρα.

Η επιστημονική έρευνα σε αυτό το μυστήριο, σε υποατομικό και κοσμικό επίπεδο, αναζητά στην περιοχή των 
ορίων την απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα. Αν και από την εποχή του Δαρβίνου οι δυτικοί επιστήμονες μας έχουν πει 
πως η ύλη δημιούργησε την πραγματικότητα, τη ζωή, κι αυτή η πραγματικότητα είναι στέρεα -κάποιος θα την έλεγε 
πεπερασμένη- όμως το θαύμα του απείρου αποκαλύφθηκε, παρόλα αυτά, στον έναστρο νυχτερινό ουρανό. 

Αλλά στην προσπάθειά τους να ορίσουν την πραγματικότητα, να την περιορίσουν σε ένα νοητικό δοχείο, οι θετικοί 
επιστήμονες βρέθηκαν στη χώρα του μυστηρίου, ένα βασίλειο που όλοι απέφυγαν να ερευνήσουν στο παρελθόν.

Ερευνώντας βαθιά, επίμονα, μέσα σε κάθε υποατομικό σωματίδιο του σύμπαντος, ορισμένοι περιθωριακοί 
φυσικοί διαπίστωσαν πως τίποτα δεν ήταν όπως το περίμεναν. Πραγματικά, ανακάλυψαν πως το φυσικό σύμπαν 
είναι μόλις ένα θρόισμα πάνω σ’ έναν ωκεανό άπειρης ενέργειας, αντίθετα με την επίσημη θέση, όπως του Paul 
Kurtz και της Επιτροπής για τα Αξιώματα της Επιστημονικής Έρευνας του Υπερφυσικού, καθώς και άλλων θετικών 
επιστημών, που βεβαιώνουν πως δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την ύλη. Μας διαβεβαιώνουν, στην πραγματικότητα, 
πως η ύλη είναι η έσχατη πραγματικότητα. 

Δυστυχώς για τους απόλυτους υλιστές, το ρεύμα στρέφεται λίγα χρόνια πίσω.

Στις αρχές του 
20ού αιώνα, ο Albert 
Einstein κατέπληξε 
τον κόσμο με τις 
ανακαλύψεις του 
σ τ ο  χ ώ ρ ο  τ η ς 
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τη γενική θεωρία 
του για τη βαρύτητα, 
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τον Μυστικισμό. Μας είπε πως ο χώρος 
και ο χρόνος αλληλοσυνδέονται, στην 
πραγματικότητα οι σχετικιστικές συντεταγμένες 
μετασχηματίζουν τον χωρόχρονο σε ένα 
συνεχές. 

Επίσης, πρότε ινε πως η ύλη ε ίναι 
αδιαχώριστη από ένα πανταχού παρόν 
κβαντικό πεδίο ενέργειας, πως είναι μια 
συμπύκνωση αυτού του πεδίου, και πως αυτό 
το άγνωστο πεδίο είναι το υπόβαθρο πάνω 
στο οποίο επιπλέουν όλες οι μορφές. Κατά 
συνέπεια, ο δυτικός πολιτισμός οδηγήθηκε 
σε πιο βασικές υποθέσεις για το σύμπαν, για 
την ύλη και για την αντίληψή μας ως προς την 
καταγωγή του ανθρώπου. 

Ο
 Φ

υσικός ω
ς Μ

υστικιστής -  ΕΠΙΣΤΗΜ
Η
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βασιλείου. Πολύ περισσότερα ακολούθησαν έπειτα.

Η κβαντική θεωρία ανέπτυξε τις αρχικές ανακαλύψεις του 
Einstein. Οι φυσικοί, στην αναζήτησή τους για τον ορισμό 
των θεμελιωδών ιδιοτήτων της ύλης, βρήκαν πως τα πιο 
μικρά σωματίδια στο σύμπαν, τα πρωτόνια, τα ηλεκτρόνια, 
τα φωτόνια, και άλλα -βασικοί δομικοί λίθοι του υλικού 
σύμπαντος- ξεπερνούν την τρισδιάστατη πραγματικότητα. 
Ανακάλυψαν πως τα ηλεκτρόνια δεν είναι ύλη, με όλη τη 
σημασία που αποδίδουμε σ’ αυτή τη λέξη. Η διάμετρος ενός 
ηλεκτρονίου, για παράδειγμα, δεν μπορεί να μετρηθεί: κάθε 
ηλεκτρόνιο μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν δύο πράγματα σε 
ένα, ένα κύμα και ένα σωματίδιο, κάθε ένα με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά που μας εμποδίζουν να έχουμε μια καθαρή 
υλιστική αντίληψη. 

Ως σωματίδια, συμπεριφέρονται σαν μεγαλύτερα ορατά 
αντικείμενα, όπως μια σφαίρα ή ένας βράχος. Ως κύματα όμως, 
τα ηλεκτρόνια μυστηριωδώς σχηματίζουν τεράστια ενεργειακά 
νέφη. Επιδεικνύουν μαγικές ιδιότητες, διαστρεβλώνοντας το 
χώρο μέσα από τον οποίο διέρχονται, επιδεικνύοντας μια 
ικανότητα στον δυϊσμό. Οι φυσικοί έχουν ανακαλύψει επιπλέον 
πως αυτές οι μαγικές ικανότητες χαρακτηρίζουν το εσωτερικό 
υποατομικό σύμπαν, προσθέτοντας άλλη μία διάσταση, και 
μια ακόμα, τη μυστικιστική, στη φύση αυτού του σύμπαντος.

Πολύ πιο εκπληκτικές αποκαλύψεις αναμένονται στον 
κόσμο της φυσικής. Ο παρατηρητής είναι ένας σύγχρονα 
εξοπλισμένος φυσικός, που καθορίζει, στην πράξη, τη 
φύση ενός υποατομικού σωματιδίου. Όταν οι φυσικοί 
που παρατηρούν σωματίδια σαν σωματίδια, τα βρίσκουν, 
κατανοούν πως είναι σωματίδια. Όμως, όταν παρατηρώντας 
τα ίδια σωματίδια σαν κύματα, τα βρίσκουν σαν κύματα, η 
συνέπεια είναι πως η ύλη ορίζεται με μια ενδιαφέρουσα όψη 
αντί να είναι καθορισμένη ή πεπερασμένη.

 ΜΙΑ ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Ο φυσικός David Bohm, ένας προστατευόμενος του Ein-

stein, διερεύνησε ακόμα πιο βαθιά αυτό το μυστήριο. Θεώρησε 
τη σημασία της νέας φυσικής ακόμη μεγαλύτερη. Διέκρινε πως 
αν η φύση των υποατομικών σωματιδίων εξαρτάται από την 
κατάσταση του παρατηρητή, τότε είναι μάταιο να ψάχνουμε 
για τις αληθινές ιδιότητες των σωματιδίων, όπως θα ήθελε ένας 
κλασικός επιστήμονας, ή να σκεπτόμαστε πως τα υποατομικά 
σωματίδια, τα δομικά στοιχεία της ύλης, δεν υπάρχουν πριν 
κάποιος να μπορέσει να τα παρατηρήσει. 

Στα πειράματα με πλάσμα, στο Εργαστήριο Ραδιολογίας 
του Berkeley, ο Bohm ανακάλυψε πως τα ξεχωριστά ηλεκτρόνια 
δρουν σαν να είναι μέρος ενός αλληλοσυνδεόμενου συνόλου. 
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συνόλου. Στο πλάσμα (ένα αέριο 
που αποτελε ίται  από ηλεκτρόνια και 
θετικά ιόντα σε υψηλή συγκέντρωση) τα 
ηλεκτρόνια λίγο-πολύ συμπεριφέρονται 
σαν ένας αυτορυθμιζόμενος οργανισμός, 
ο οποίος εμφανίζει μια έμφυτη νοημοσύνη. 
Ο Bohm ανακάλυψε έκπληκτος πως η 
υποατομική θάλασσα που δημιουργήθηκε 
ήταν συναισθανόμενη. Σε προέκταση, το 
άπειρο της υποατομικής πραγματικότητας, 
η δημιουργία της ύλης, ίσως να είναι 
ενδιαφέρον.

Γι’ αυτούς που αντιλαμβάνονται το 
πρόβλημα, ο Bohm εξασφάλισε μια χρήσιμη, αν και περιορισμένη, εισαγωγή, 
που μπορεί να οδηγήσει την επιστήμη σε μεγάλα κατορθώματα στη σύγχρονη 
εποχή, αντιμετωπίζοντας τα νέα εμπόδια, πέρα από την αμάθεια, προς μια 
ζώνη επιστημονικού λυκόφωτος. Πνευματικές παρατηρήσεις ανατρέπουν το 
υπομόχλιο της επιστημονικής μεθόδου, από την εποχή του Francis Bacon έχει 
να εμφανιστεί τέτοιος παρατηρητής.

Σαν κάθε δόγμα, που κάποτε ήταν χρήσιμος οδηγός, ο περιορισμός έγινε 
πνιγηρός. Αντίθετα με την αντίληψη για την ικανότητα της ανθρώπινης διανόησης ως μοναδικής για εξονυχιστική 
έρευνα της θεμελιώδους πραγματικότητας, ο Bohm προκάλεσε τον επιστημονικό κόσμο να ενστερνιστεί μια πιο βαθιά 
αντίληψη. Η πραγματικότητα, αναφέρει η εργασία του Bohm, έχει μια πιο λεπτή φύση από αυτή που μπορεί να οριστεί 
από την γραμμική ανθρώπινη σκέψη, την μοντέρνα επιστήμη και τη διανόηση. 

Μέσα στη δημιουργία της πραγματικότητας, ο Bohm δεν είδε μόνο ένα φαινόμενο κυματοσωματιδιακού δυϊσμού, 
όπως παρουσιάσθηκε παραπάνω, αλλά μια αλληλοσύνδεση, μια μη-άπειρη, μη-τοπική πραγματικότητα, μόνο στη 
μορφή κυμάτων τα οποία υπάρχουν σαν σωματίδια. Ισχυρίστηκε, διαισθητικά ίσως, πως τελικά δεν έχει σημασία 
να δούμε το σύμπαν σαν συνάθροιση από ασύνδετα μέρη, αφού όλα είναι ενωμένα, ο χώρος και ο χρόνος είναι 
αλληλοσυνδεόμενα στο ίδιο στοιχείο σαν ύλη. 

Ένα υποατομικό σωματίδιο, τότε, δεν αλλάζει ξαφνικά σε κύμα (σε ταχύτητες που μπορεί να είναι πέρα από αυτή 
του φωτός, όπως ο δάσκαλός του, ο Einstein, πρότεινε), είναι ήδη κύμα διαμοιρασμένο στον ίδιο μη-χώρο με το 
σωματίδιο. Οι φυσικοί το αποκαλούν μη-τοπικότητα. Οι μυστικιστές μοναδικότητα.

Σε απάντηση αυτών που διαφώνησαν ο Bohm ανέπτυξε μια ακόμη πιο βαθιά αντίληψη, πως σ’ ένα αλληλοσυνδεόμενο 
σύνολο από αισθανόμενες οντότητες -όπου όλη η ύλη και τα γεγονότα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους- ο χρόνος, ο 
χώρος και η απόσταση είναι μια ψευδαίσθηση σχετικά με την προοπτική. 

Παρουσίασε, πράγματι, ένα ολογραφικό μοντέλο του σύμπαντος, όπου το σύνολο μπορεί να βρεθεί στο πιο μικρό 
μέρος του, ένα φύλλο από γρασίδι ή ένα άτομο, και όπου η 
ύλη, τροχιά και διάσταση είναι αποτέλεσμα του ολογραφικού 
προβολέα λεπτής αλλά ισχυρής δέσμης ενέργειας.

Όπως όλα μας δείχνουν, ακριβής εντοπισμός -και 
κατ’ επέκταση, αντίληψη του σχήματος των σωματιδίων- 
οπωσδήποτε υπάρχει μόνο στο περιβάλλον που σχετίζεται 
με τη μορφή. Ο Bohm ανακάλυψε πως τα πάντα συνδέονται 
μεταξύ τους -παρελθόν, παρόν και μέλλον- τόσο καλά 
όσο ο χρόνος, ο χώρος και η απόσταση, αφού όλα 
καταλαμβάνουν τον ίδιο μη-χώρο και μη-χρόνο.

Ο David Bohm τιμήθηκε από τον κόσμο της φυσικής 
και γενικότερα τον επιστημονικό κόσμο για την αντίληψη 
πως αναβίωσε το μυστήριο και τη σοφία από τις αρχές 
του χρόνου. Απορρίπτοντας την ιδέα πως τα σωματίδια δεν υπάρχουν μέχρι να παρατηρηθούν, αυτός, όπως και 
ο σπουδαίος νομπελίστας φυσικός Brian Josephson, είπε πως οι φυσικοί πρέπει να δουν τη φύση της υποατομικής 
πραγματικότητας σε ένα νέο δρόμο. 

 

ΙΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
Οι περισσότεροι φυσικοί συμφωνούν πως σε ένα μόνο κυβικό εκατοστό χώρου υπάρχει περισσότερη ενέργεια 

από το άθροισμα όλων των ενεργειακών πηγών σε ολόκληρο το υλικό σύμπαν. Ένα σχολείο φυσικής βρήκε αυτόν 
τον υπολογισμό τόσο απίστευτο, που υπέθεσε πως πρέπει να είναι λάθος. 

Αλλά για κάποιον σαν τον Bohm, η αρχή 
αυτή έχει ειδική σημασία. Η ύλη, σύμφωνα 
με την ελίτ της υποατομικής φυσικής, δεν 
μπορεί τελικά να διαχωριστεί από αυτό που 
αποτελεί τον άδειο χώρο. Είναι, αντίθετα, 
ένα μέρος του χώρου και μέρος από 
τη βαθύτατη, αόρατη σκιά για όποιον 
δεν βλέπει την πραγματικότητα, λεπτή, 
ευαίσθητη και βίαια, όταν εκδηλώνεται 
σαν ύλη για να επιστρέψει ξανά στην 
αόρατή της κατάσταση. Έτσι, ο χώρος 
δεν είναι άδειος αλλά πλήρης με υψηλής 
συγκέντρωσης αιθέρια ενέργεια, την πηγή 
κάθε ύπαρξης.

Σ τ ο  Ο λ ο γ ρ α φ ι κ ό  Σ ύ μ π α ν ,  μ ι α 
επεξεργασία του συμπεράσματος της 
ιδιοφυΐας του Bohm, ο Michael Talbot 
έδειξε πως όλη η ύλη μορφοποιήθηκε 
σαν κυματισμός, σαν αντίγραφο της 
διέγερσης στο εσωτερικό ενός αφάνταστα 
τεράστιου ωκεανού. Ο Talbot έσπευσε 

να πει, παραφράζοντας τον Bohm, πως... “παρά τον φαινομενικό υλισμό και το τεράστιο μέγεθος, το 
σύμπαν δεν υπάρχει μέσα και έξω από τον εαυτό του, αλλά είναι ο πρόγονος από κάτι πιο απέραντο και πιο 
ακαθόριστο”.

Ο Talbot ανέφερε την ιστορία του Bohm, συμπυκνώνοντας τα συμπεράσματα των ανακαλύψεών του και 
του αναμφίβολου μηδενισμού των σύγχρονων επιστημόνων. “Ο Bohm”, είπε ο Talbot, “πίστευε πως η σχεδόν 
παγκόσμια τάση για τον κατακερματισμό του κόσμου και την παράβλεψη της δυναμικής αλληλοσύνδεσης όλων 
των πραγμάτων ευθύνεται για πολλά από τα προβλήματά μας... πιστεύουμε πως μπορούμε να μεταχειριζόμαστε 
τα μέρη του σώματός μας και να μην αγωνιούμε για το σύνολο... να συμφωνήσουμε με το έγκλημα, την ανέχεια 
και τη μανία των ναρκωτικών χωρίς λόγο... κοινωνία σαν ένα σύνολο”. Ο Bohm, αναφέρει ο Talbot, πίστευε 
πως ένας τέτοιος αποκερματισμός μπορεί να επιδράσει στην ολοκληρωτική μας καταστροφή.

Το πρόβλημα, τότε, σύμφωνα με τη σύγχρονη επιστήμη, κυρίως με τη σύγχρονη φυσική, ή με το θαυμασμό 
που νοιώθει ένα παιδί που παρατηρεί τον έναστρο ουρανό, τα δύο άπειρα, είναι τα κατάλοιπα ενός δόγματος 
απόλυτου υλισμού μη αλληλεπιδράσεων. Ενώ η τάση στρέφεται σε σταθερούς κύκλους μέσα στην επιστημονική 
κοινότητα, η ύλη, για την οποία ακόμη μιλάμε, είναι η πηγή κάθε μορφής ζωής. Δεν υπάρχει τίποτα το 
μυστηριώδες, λένε, αντίθετα με τα πιστεύω του Einstein, ο οποίος εκτιμά πως το μυστήριο βρίσκεται στο κέντρο 
κάθε αληθινής επιστήμης. 

Σε γράμματα προς έναν φίλο, ο Δαρβίνος διαφωνεί έντονα με τον εαυτό του, για χάρη του γκραντουαλισμού, 
της θεωρίας πως κάθε μορφή ζωής εξελίσσεται 
αργά και αμείλικτα από πρωτόγονη ύλη μέσα από 
αλλαγές, αποφεύγοντας να στηριχθεί σε κάθε 
πιθανή υπερφυσική ή βιβλική θεωρία δημιουργίας. 
Αυτή η προκατάληψη, που τώρα τη βλέπουμε, 
αποκρυσταλλώθηκε σε τέτοιο βαθμό που ο απόλυτος 
υλισμός έγινε το ιδρυθέν δόγμα του επιστημονικού και 
του ακαδημαϊκού κόσμου. 

Σύμφωνα με τον Allan Bloom, έναν καθηγητή 
του Πανεπιστημίου του Σικάγο, η συζήτηση για την 
ύπαρξη του Απόλυτου, αν και φιλοσοφική παραλλαγή, 
αντιμετωπίστηκε με χλευασμό από τους ακαδημαϊκούς 
κύκλους. Αποκάλυψε στον επίλογο της Αμερικανικής 
Σκέψης πως ο Απολυτισμός, όσο μικρός κι αν είναι, 
αποτελεί ταμπού στις πανεπιστημιακές αίθουσες. 
Δεν μπορεί να υπάρξει καμία θεμελιώδης αρχή ή 
πληροφορία για το σύμπαν, λένε οι ακαδημαϊκοί. Η ελίτ 
της θεωρητικής φυσικής, οπωσδήποτε, συλλαμβάνει 
μια νέα όψη της πολύ αρχαίας φιλοσοφικής και 
μεταφυσικής έννοιας του Απόλυτου.
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συνόλου. Στο πλάσμα (ένα αέριο 
που αποτελε ίται  από ηλεκτρόνια και 
θετικά ιόντα σε υψηλή συγκέντρωση) τα 
ηλεκτρόνια λίγο-πολύ συμπεριφέρονται 
σαν ένας αυτορυθμιζόμενος οργανισμός, 
ο οποίος εμφανίζει μια έμφυτη νοημοσύνη. 
Ο Bohm ανακάλυψε έκπληκτος πως η 
υποατομική θάλασσα που δημιουργήθηκε 
ήταν συναισθανόμενη. Σε προέκταση, το 
άπειρο της υποατομικής πραγματικότητας, 
η δημιουργία της ύλης, ίσως να είναι 
ενδιαφέρον.

Γι’ αυτούς που αντιλαμβάνονται το 
πρόβλημα, ο Bohm εξασφάλισε μια χρήσιμη, αν και περιορισμένη, εισαγωγή, 
που μπορεί να οδηγήσει την επιστήμη σε μεγάλα κατορθώματα στη σύγχρονη 
εποχή, αντιμετωπίζοντας τα νέα εμπόδια, πέρα από την αμάθεια, προς μια 
ζώνη επιστημονικού λυκόφωτος. Πνευματικές παρατηρήσεις ανατρέπουν το 
υπομόχλιο της επιστημονικής μεθόδου, από την εποχή του Francis Bacon έχει 
να εμφανιστεί τέτοιος παρατηρητής.

Σαν κάθε δόγμα, που κάποτε ήταν χρήσιμος οδηγός, ο περιορισμός έγινε 
πνιγηρός. Αντίθετα με την αντίληψη για την ικανότητα της ανθρώπινης διανόησης ως μοναδικής για εξονυχιστική 
έρευνα της θεμελιώδους πραγματικότητας, ο Bohm προκάλεσε τον επιστημονικό κόσμο να ενστερνιστεί μια πιο βαθιά 
αντίληψη. Η πραγματικότητα, αναφέρει η εργασία του Bohm, έχει μια πιο λεπτή φύση από αυτή που μπορεί να οριστεί 
από την γραμμική ανθρώπινη σκέψη, την μοντέρνα επιστήμη και τη διανόηση. 

Μέσα στη δημιουργία της πραγματικότητας, ο Bohm δεν είδε μόνο ένα φαινόμενο κυματοσωματιδιακού δυϊσμού, 
όπως παρουσιάσθηκε παραπάνω, αλλά μια αλληλοσύνδεση, μια μη-άπειρη, μη-τοπική πραγματικότητα, μόνο στη 
μορφή κυμάτων τα οποία υπάρχουν σαν σωματίδια. Ισχυρίστηκε, διαισθητικά ίσως, πως τελικά δεν έχει σημασία 
να δούμε το σύμπαν σαν συνάθροιση από ασύνδετα μέρη, αφού όλα είναι ενωμένα, ο χώρος και ο χρόνος είναι 
αλληλοσυνδεόμενα στο ίδιο στοιχείο σαν ύλη. 

Ένα υποατομικό σωματίδιο, τότε, δεν αλλάζει ξαφνικά σε κύμα (σε ταχύτητες που μπορεί να είναι πέρα από αυτή 
του φωτός, όπως ο δάσκαλός του, ο Einstein, πρότεινε), είναι ήδη κύμα διαμοιρασμένο στον ίδιο μη-χώρο με το 
σωματίδιο. Οι φυσικοί το αποκαλούν μη-τοπικότητα. Οι μυστικιστές μοναδικότητα.

Σε απάντηση αυτών που διαφώνησαν ο Bohm ανέπτυξε μια ακόμη πιο βαθιά αντίληψη, πως σ’ ένα αλληλοσυνδεόμενο 
σύνολο από αισθανόμενες οντότητες -όπου όλη η ύλη και τα γεγονότα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους- ο χρόνος, ο 
χώρος και η απόσταση είναι μια ψευδαίσθηση σχετικά με την προοπτική. 

Παρουσίασε, πράγματι, ένα ολογραφικό μοντέλο του σύμπαντος, όπου το σύνολο μπορεί να βρεθεί στο πιο μικρό 
μέρος του, ένα φύλλο από γρασίδι ή ένα άτομο, και όπου η 
ύλη, τροχιά και διάσταση είναι αποτέλεσμα του ολογραφικού 
προβολέα λεπτής αλλά ισχυρής δέσμης ενέργειας.

Όπως όλα μας δείχνουν, ακριβής εντοπισμός -και 
κατ’ επέκταση, αντίληψη του σχήματος των σωματιδίων- 
οπωσδήποτε υπάρχει μόνο στο περιβάλλον που σχετίζεται 
με τη μορφή. Ο Bohm ανακάλυψε πως τα πάντα συνδέονται 
μεταξύ τους -παρελθόν, παρόν και μέλλον- τόσο καλά 
όσο ο χρόνος, ο χώρος και η απόσταση, αφού όλα 
καταλαμβάνουν τον ίδιο μη-χώρο και μη-χρόνο.

Ο David Bohm τιμήθηκε από τον κόσμο της φυσικής 
και γενικότερα τον επιστημονικό κόσμο για την αντίληψη 
πως αναβίωσε το μυστήριο και τη σοφία από τις αρχές 
του χρόνου. Απορρίπτοντας την ιδέα πως τα σωματίδια δεν υπάρχουν μέχρι να παρατηρηθούν, αυτός, όπως και 
ο σπουδαίος νομπελίστας φυσικός Brian Josephson, είπε πως οι φυσικοί πρέπει να δουν τη φύση της υποατομικής 
πραγματικότητας σε ένα νέο δρόμο. 

 

ΙΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
Οι περισσότεροι φυσικοί συμφωνούν πως σε ένα μόνο κυβικό εκατοστό χώρου υπάρχει περισσότερη ενέργεια 

από το άθροισμα όλων των ενεργειακών πηγών σε ολόκληρο το υλικό σύμπαν. Ένα σχολείο φυσικής βρήκε αυτόν 
τον υπολογισμό τόσο απίστευτο, που υπέθεσε πως πρέπει να είναι λάθος. 

Αλλά για κάποιον σαν τον Bohm, η αρχή 
αυτή έχει ειδική σημασία. Η ύλη, σύμφωνα 
με την ελίτ της υποατομικής φυσικής, δεν 
μπορεί τελικά να διαχωριστεί από αυτό που 
αποτελεί τον άδειο χώρο. Είναι, αντίθετα, 
ένα μέρος του χώρου και μέρος από 
τη βαθύτατη, αόρατη σκιά για όποιον 
δεν βλέπει την πραγματικότητα, λεπτή, 
ευαίσθητη και βίαια, όταν εκδηλώνεται 
σαν ύλη για να επιστρέψει ξανά στην 
αόρατή της κατάσταση. Έτσι, ο χώρος 
δεν είναι άδειος αλλά πλήρης με υψηλής 
συγκέντρωσης αιθέρια ενέργεια, την πηγή 
κάθε ύπαρξης.

Σ τ ο  Ο λ ο γ ρ α φ ι κ ό  Σ ύ μ π α ν ,  μ ι α 
επεξεργασία του συμπεράσματος της 
ιδιοφυΐας του Bohm, ο Michael Talbot 
έδειξε πως όλη η ύλη μορφοποιήθηκε 
σαν κυματισμός, σαν αντίγραφο της 
διέγερσης στο εσωτερικό ενός αφάνταστα 
τεράστιου ωκεανού. Ο Talbot έσπευσε 

να πει, παραφράζοντας τον Bohm, πως... “παρά τον φαινομενικό υλισμό και το τεράστιο μέγεθος, το 
σύμπαν δεν υπάρχει μέσα και έξω από τον εαυτό του, αλλά είναι ο πρόγονος από κάτι πιο απέραντο και πιο 
ακαθόριστο”.

Ο Talbot ανέφερε την ιστορία του Bohm, συμπυκνώνοντας τα συμπεράσματα των ανακαλύψεών του και 
του αναμφίβολου μηδενισμού των σύγχρονων επιστημόνων. “Ο Bohm”, είπε ο Talbot, “πίστευε πως η σχεδόν 
παγκόσμια τάση για τον κατακερματισμό του κόσμου και την παράβλεψη της δυναμικής αλληλοσύνδεσης όλων 
των πραγμάτων ευθύνεται για πολλά από τα προβλήματά μας... πιστεύουμε πως μπορούμε να μεταχειριζόμαστε 
τα μέρη του σώματός μας και να μην αγωνιούμε για το σύνολο... να συμφωνήσουμε με το έγκλημα, την ανέχεια 
και τη μανία των ναρκωτικών χωρίς λόγο... κοινωνία σαν ένα σύνολο”. Ο Bohm, αναφέρει ο Talbot, πίστευε 
πως ένας τέτοιος αποκερματισμός μπορεί να επιδράσει στην ολοκληρωτική μας καταστροφή.

Το πρόβλημα, τότε, σύμφωνα με τη σύγχρονη επιστήμη, κυρίως με τη σύγχρονη φυσική, ή με το θαυμασμό 
που νοιώθει ένα παιδί που παρατηρεί τον έναστρο ουρανό, τα δύο άπειρα, είναι τα κατάλοιπα ενός δόγματος 
απόλυτου υλισμού μη αλληλεπιδράσεων. Ενώ η τάση στρέφεται σε σταθερούς κύκλους μέσα στην επιστημονική 
κοινότητα, η ύλη, για την οποία ακόμη μιλάμε, είναι η πηγή κάθε μορφής ζωής. Δεν υπάρχει τίποτα το 
μυστηριώδες, λένε, αντίθετα με τα πιστεύω του Einstein, ο οποίος εκτιμά πως το μυστήριο βρίσκεται στο κέντρο 
κάθε αληθινής επιστήμης. 

Σε γράμματα προς έναν φίλο, ο Δαρβίνος διαφωνεί έντονα με τον εαυτό του, για χάρη του γκραντουαλισμού, 
της θεωρίας πως κάθε μορφή ζωής εξελίσσεται 
αργά και αμείλικτα από πρωτόγονη ύλη μέσα από 
αλλαγές, αποφεύγοντας να στηριχθεί σε κάθε 
πιθανή υπερφυσική ή βιβλική θεωρία δημιουργίας. 
Αυτή η προκατάληψη, που τώρα τη βλέπουμε, 
αποκρυσταλλώθηκε σε τέτοιο βαθμό που ο απόλυτος 
υλισμός έγινε το ιδρυθέν δόγμα του επιστημονικού και 
του ακαδημαϊκού κόσμου. 

Σύμφωνα με τον Allan Bloom, έναν καθηγητή 
του Πανεπιστημίου του Σικάγο, η συζήτηση για την 
ύπαρξη του Απόλυτου, αν και φιλοσοφική παραλλαγή, 
αντιμετωπίστηκε με χλευασμό από τους ακαδημαϊκούς 
κύκλους. Αποκάλυψε στον επίλογο της Αμερικανικής 
Σκέψης πως ο Απολυτισμός, όσο μικρός κι αν είναι, 
αποτελεί ταμπού στις πανεπιστημιακές αίθουσες. 
Δεν μπορεί να υπάρξει καμία θεμελιώδης αρχή ή 
πληροφορία για το σύμπαν, λένε οι ακαδημαϊκοί. Η ελίτ 
της θεωρητικής φυσικής, οπωσδήποτε, συλλαμβάνει 
μια νέα όψη της πολύ αρχαίας φιλοσοφικής και 
μεταφυσικής έννοιας του Απόλυτου.
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 ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Πέρα από το Big Bang, το βιβλίο του Paul La Violette 
πάνω στους αρχαίους μύθους και την “επιστήμη της 
διαρκούς δημιουργίας”, αποκαλύπτει ένα έκτακτο διαρκές 
μήνυμα, κωδικοποιημένο μέσα από τις αρχαίες μυθολογίες 
σε ολόκληρο τον κόσμο, ένα μήνυμα που σήμερα 
αντηχούν οι κβαντικοί κοσμολόγοι, όπως ο Andre Linde 
του Πανεπιστημίου του Stanfortd και ο Steven Hawking 

του Πανεπιστημίου του Cambridge.
Μεταφερόμενοι στη σύγχρονη εποχή από τους μύστες 

της προϊστορίας, αυτοί οι αρχαίοι μύθοι επαναλαμβάνουν 
θεμελιώδεις περιγραφές, τις οποίες μόλις τώρα αντιλαμβάνονται 

ο ι  ν ε ώ τ ε ρ ο ι 
των νεώτερων 

φυσικών, για ένα 
παγκόσμιο δυναμικό 

υπόβαθρο μέσα σε όλες 
τις μορφές της ύλης. “Σε όλες 

τις περιπτώσεις”, λέει ο La Violette, “η αρχαιότητα (οι μύθοι) μεταφέρει 
αποτελεσματικά περιγραφές για το πώς ένας αρχικά ομοιόμορφος και 
χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αιθέρας αυτοδιαιρείται για να παράγει 
ένα αντίγραφο διπολικό... κύμα.”

Οι εργασίες του La Violette, λέγοντάς μας πως μια “αρχαία 
επιστήμη δημιουργίας” κατήλθε σε εμάς μέσα από τους μύθους, 
η οποία “εμπεριέχει όλα τα φυσικά όντα, έμψυχα ή άψυχα, για να 
συντηρείται από μια υπόγεια διαδικασία, μια διακύμανση της ζωτικής 
ενέργειας που παριστάνεται σε όλες τις περιοχές του διαστήματος... 
Έτσι η αρχαία επιστήμη της δημιουργίας... συμπεραίνει την παρουσία 
έμβιας συνείδησης ή πνεύματος σε όλα τα πράγματα, ακόμη και στα 
άψυχα αντικείμενα όπως οι βράχοι και τα ποτάμια ή η ίδια η γη”. 

Ενώ υποστηρίζει την υπόθεσή του με αρχές της κβαντικής φυσικής, ο 
La Violette λέει στους υλιστές που κυριαρχούν στον κόσμο της σύγχρονης επιστήμης: “Αυτή η όψη της απεραντοσύνης 
ζώντας σε έντονη αντίθεση με το αποστειρωμένο μηχανιστικό παράδειγμα, το οποίο αρνείται την ύπαρξη ενός αόρατου 
υπερφυσικού βασιλείου, ξεχνά τη διαφορά ανάμεσα στην επιστήμη και τη θρησκεία”.

Μεγάλοι ιερείς της φυσικής, όπως ο 
νομπελίστας Steven Weinberg, και άλλοι 
αξιόλογοι φυσικοί, ξεκάθαρα αφήνουν ανοιχτή 
την πόρτα στη Διαρκή Δημιουργία του La Vio-
lette, εναρμονίζοντας, σύμφωνα με τον φυσικό 
Michio Kaku του Πανεπιστημίου της Νέας 
Υόρκης, τον Ιουδο-Χριστιανισμό, το Βουδισμό 
και τις επιστημονικές κοσμολογίες. Οι μεγάλοι 
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“ιερείς” επίσης εκφράζουν την πιθανότητα για 
παράλληλα σύμπαντα, ή ένα πολυσύμπαν, 
στο οποίο η δική μας πραγματικότητα είναι μία 
από τις πολλές που μπορούν να υπάρξουν 
στον μη-χρόνο/μη-χώρο, μια αρχή που 
ακούγεται σαν μια επιστημονική έκδοση μιας 
υπερφυσικής ύπαρξης. 

Στρεφόμενοι στη θεωρία του Big Bang, 
αδυνατούμε να υπολογίσουμε το τι συνέβαινε 
πριν από το Big Bang. Ο Kaku, σε ένα νέο 
άρθρο στους London Daily Telegraph, 
παρουσιάζει τον Weinberg λέγοντας, “Μια 
σημαντική συνέπεια είναι πως δεν υπήρξε 
ένα ξεκίνημα... το πολυσύμπαν είχε τις 
παρουσιαζόμενες συνθήκες οι οποίες 
ευνοούσαν τη βιολογική ζωή, όπως λέει ο 
Freeman Dyson του Princeton, πράγμα 
άσχημο για τους υλιστές. Είναι σαν να ήξερε 
το σύμπαν πως εμείς θα ερχόμασταν”.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ
Οι επιστημονικές αρχές τώρα αρχίζουν να δέχονται πως 

ένα έμφυτα νοήμον σύμπαν έχει υιοθετηθεί, φυσικά, εδώ και 
χιλιάδες χρόνια. Αρχαία σανσκριτικά κείμενα παριστάνουν τη 
φύση του Purusha, την Υπέρτατη Συνείδηση, και του Chittam, ή 
χάους, σαν θεμελιώδεις για τη φύση της πραγματικότητας. Τα 
ορυκτό, το φυτικό και το ζωικό βασίλειο υπάρχουν σαν κατώτερες 
βαθμίδες της Υπέρτατης Συνείδησης, και το ανθρώπινο βασίλειο 
είναι υψηλά συναισθανόμενο, συμμετέχει σ’ αυτή την ροή 
απεραντοσύνης με λεπτές αισθήσεις.

Εδώ, η σκέψη είναι μια μινιατούρα του σύμπαντος και το 
σύμπαν μια επέκταση της σκέψης. Και ενώ η διαφωνία επεκτείνεται 
διαρκώς στη δυτική επιστήμη, σε κάθε σημείο η ιστορία συμφωνεί 
με τις αναφορές της επιστήμης της γιόγκα, σαν άμεση βιωματική 
εμπειρία, την οποία οι υψηλοί ιερείς της φυσικής εξοστρακίζουν 
από την επίσημη θεωρία. Σε έναν υψηλό βαθμό συνειδητότητας, 
για παράδειγμα, βρίσκεται ο μεγάλος γιόγκι Paramhansa Yo-
gananda, ο οποίος πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του 
στις Η.Π.Α., ενασκούμενος στην ένωσή του με την κοσμική 
απεραντοσύνη, έχοντας αφιερώσει τον εαυτό του σ’ αυτό το 
σκοπό για πολλά χρόνια. 

Στη φημισμένη αυτοβιογραφία του, ο Yogananda περιγράφει 
την εμπειρία του: “Η αίσθηση της ταυτότητάς μου ήταν για καιρό 
συνδεδεμένη με ένα σώμα”, αφηγείται, “αλλά αποδεχόμενη τα 
άτομα του περιβάλλοντός μου... Η συνηθισμένη μου μετωπική 
όραση είχε τώρα αλλάξει σε μια απέραντη σφαιρική άποψη, 
σαν να ήταν ευαίσθητη στα πάντα... τα πάντα έλιωναν μέσα σε 
μια φωτοβόλα θάλασσα. Το ενοποιό φως εναλλάσσεται με τον 
υλισμό των μορφών”.

Μετά την περιγραφή μιας κατάστασης εκστατικής ευτυχίας, ο 
φημισμένος γιόγκι άρχισε να λέει: “Ένα φούσκωμα δόξας μέσα 
μου άρχισε να ξετυλίγεται στις πόλεις, στις ηπείρους, στη γη, 
στα ηλιακά και αστρικά συστήματα, στα νεφελώματα και στα 
αιθέρια συστήματα... Ολόκληρος ο κόσμος... ακτινοβολούσε με 
την απεραντοσύνη του είναι μου”. Στη διάλεκτο της σύγχρονης 
φυσικής, αυτή η εμπειρία μοιάζει με περιγραφή μιας μη-
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 ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Πέρα από το Big Bang, το βιβλίο του Paul La Violette 
πάνω στους αρχαίους μύθους και την “επιστήμη της 
διαρκούς δημιουργίας”, αποκαλύπτει ένα έκτακτο διαρκές 
μήνυμα, κωδικοποιημένο μέσα από τις αρχαίες μυθολογίες 
σε ολόκληρο τον κόσμο, ένα μήνυμα που σήμερα 
αντηχούν οι κβαντικοί κοσμολόγοι, όπως ο Andre Linde 
του Πανεπιστημίου του Stanfortd και ο Steven Hawking 

του Πανεπιστημίου του Cambridge.
Μεταφερόμενοι στη σύγχρονη εποχή από τους μύστες 

της προϊστορίας, αυτοί οι αρχαίοι μύθοι επαναλαμβάνουν 
θεμελιώδεις περιγραφές, τις οποίες μόλις τώρα αντιλαμβάνονται 

ο ι  ν ε ώ τ ε ρ ο ι 
των νεώτερων 

φυσικών, για ένα 
παγκόσμιο δυναμικό 

υπόβαθρο μέσα σε όλες 
τις μορφές της ύλης. “Σε όλες 

τις περιπτώσεις”, λέει ο La Violette, “η αρχαιότητα (οι μύθοι) μεταφέρει 
αποτελεσματικά περιγραφές για το πώς ένας αρχικά ομοιόμορφος και 
χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αιθέρας αυτοδιαιρείται για να παράγει 
ένα αντίγραφο διπολικό... κύμα.”

Οι εργασίες του La Violette, λέγοντάς μας πως μια “αρχαία 
επιστήμη δημιουργίας” κατήλθε σε εμάς μέσα από τους μύθους, 
η οποία “εμπεριέχει όλα τα φυσικά όντα, έμψυχα ή άψυχα, για να 
συντηρείται από μια υπόγεια διαδικασία, μια διακύμανση της ζωτικής 
ενέργειας που παριστάνεται σε όλες τις περιοχές του διαστήματος... 
Έτσι η αρχαία επιστήμη της δημιουργίας... συμπεραίνει την παρουσία 
έμβιας συνείδησης ή πνεύματος σε όλα τα πράγματα, ακόμη και στα 
άψυχα αντικείμενα όπως οι βράχοι και τα ποτάμια ή η ίδια η γη”. 

Ενώ υποστηρίζει την υπόθεσή του με αρχές της κβαντικής φυσικής, ο 
La Violette λέει στους υλιστές που κυριαρχούν στον κόσμο της σύγχρονης επιστήμης: “Αυτή η όψη της απεραντοσύνης 
ζώντας σε έντονη αντίθεση με το αποστειρωμένο μηχανιστικό παράδειγμα, το οποίο αρνείται την ύπαρξη ενός αόρατου 
υπερφυσικού βασιλείου, ξεχνά τη διαφορά ανάμεσα στην επιστήμη και τη θρησκεία”.

Μεγάλοι ιερείς της φυσικής, όπως ο 
νομπελίστας Steven Weinberg, και άλλοι 
αξιόλογοι φυσικοί, ξεκάθαρα αφήνουν ανοιχτή 
την πόρτα στη Διαρκή Δημιουργία του La Vio-
lette, εναρμονίζοντας, σύμφωνα με τον φυσικό 
Michio Kaku του Πανεπιστημίου της Νέας 
Υόρκης, τον Ιουδο-Χριστιανισμό, το Βουδισμό 
και τις επιστημονικές κοσμολογίες. Οι μεγάλοι 
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“ιερείς” επίσης εκφράζουν την πιθανότητα για 
παράλληλα σύμπαντα, ή ένα πολυσύμπαν, 
στο οποίο η δική μας πραγματικότητα είναι μία 
από τις πολλές που μπορούν να υπάρξουν 
στον μη-χρόνο/μη-χώρο, μια αρχή που 
ακούγεται σαν μια επιστημονική έκδοση μιας 
υπερφυσικής ύπαρξης. 

Στρεφόμενοι στη θεωρία του Big Bang, 
αδυνατούμε να υπολογίσουμε το τι συνέβαινε 
πριν από το Big Bang. Ο Kaku, σε ένα νέο 
άρθρο στους London Daily Telegraph, 
παρουσιάζει τον Weinberg λέγοντας, “Μια 
σημαντική συνέπεια είναι πως δεν υπήρξε 
ένα ξεκίνημα... το πολυσύμπαν είχε τις 
παρουσιαζόμενες συνθήκες οι οποίες 
ευνοούσαν τη βιολογική ζωή, όπως λέει ο 
Freeman Dyson του Princeton, πράγμα 
άσχημο για τους υλιστές. Είναι σαν να ήξερε 
το σύμπαν πως εμείς θα ερχόμασταν”.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ
Οι επιστημονικές αρχές τώρα αρχίζουν να δέχονται πως 

ένα έμφυτα νοήμον σύμπαν έχει υιοθετηθεί, φυσικά, εδώ και 
χιλιάδες χρόνια. Αρχαία σανσκριτικά κείμενα παριστάνουν τη 
φύση του Purusha, την Υπέρτατη Συνείδηση, και του Chittam, ή 
χάους, σαν θεμελιώδεις για τη φύση της πραγματικότητας. Τα 
ορυκτό, το φυτικό και το ζωικό βασίλειο υπάρχουν σαν κατώτερες 
βαθμίδες της Υπέρτατης Συνείδησης, και το ανθρώπινο βασίλειο 
είναι υψηλά συναισθανόμενο, συμμετέχει σ’ αυτή την ροή 
απεραντοσύνης με λεπτές αισθήσεις.

Εδώ, η σκέψη είναι μια μινιατούρα του σύμπαντος και το 
σύμπαν μια επέκταση της σκέψης. Και ενώ η διαφωνία επεκτείνεται 
διαρκώς στη δυτική επιστήμη, σε κάθε σημείο η ιστορία συμφωνεί 
με τις αναφορές της επιστήμης της γιόγκα, σαν άμεση βιωματική 
εμπειρία, την οποία οι υψηλοί ιερείς της φυσικής εξοστρακίζουν 
από την επίσημη θεωρία. Σε έναν υψηλό βαθμό συνειδητότητας, 
για παράδειγμα, βρίσκεται ο μεγάλος γιόγκι Paramhansa Yo-
gananda, ο οποίος πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του 
στις Η.Π.Α., ενασκούμενος στην ένωσή του με την κοσμική 
απεραντοσύνη, έχοντας αφιερώσει τον εαυτό του σ’ αυτό το 
σκοπό για πολλά χρόνια. 

Στη φημισμένη αυτοβιογραφία του, ο Yogananda περιγράφει 
την εμπειρία του: “Η αίσθηση της ταυτότητάς μου ήταν για καιρό 
συνδεδεμένη με ένα σώμα”, αφηγείται, “αλλά αποδεχόμενη τα 
άτομα του περιβάλλοντός μου... Η συνηθισμένη μου μετωπική 
όραση είχε τώρα αλλάξει σε μια απέραντη σφαιρική άποψη, 
σαν να ήταν ευαίσθητη στα πάντα... τα πάντα έλιωναν μέσα σε 
μια φωτοβόλα θάλασσα. Το ενοποιό φως εναλλάσσεται με τον 
υλισμό των μορφών”.

Μετά την περιγραφή μιας κατάστασης εκστατικής ευτυχίας, ο 
φημισμένος γιόγκι άρχισε να λέει: “Ένα φούσκωμα δόξας μέσα 
μου άρχισε να ξετυλίγεται στις πόλεις, στις ηπείρους, στη γη, 
στα ηλιακά και αστρικά συστήματα, στα νεφελώματα και στα 
αιθέρια συστήματα... Ολόκληρος ο κόσμος... ακτινοβολούσε με 
την απεραντοσύνη του είναι μου”. Στη διάλεκτο της σύγχρονης 
φυσικής, αυτή η εμπειρία μοιάζει με περιγραφή μιας μη-
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τοπικότητας στην ηλεκτρονική θάλασσα. 
Στη διάλεκτο της γιόγκα καλείται Ενότητα με 
την Υπέρτατη Συνειδητότητα, Ύστατη Ύπαρξη, 
ή Θεό.

Όπως οι σοφοί χιλιάδες χρόνια πριν από 
αυτόν, ο Yogananda περιέγραψε το σύμπαν 
σαν κάτι συγκροτημένο από απερίγραπτα 
λεπτό Φως. Περιέγραψε το υλικό σύμπαν σαν 
συνδυασμό των ίδιων στοιχείων αλλά σε μια 
ανώτερη μορφή, μια θεμελιώδη αντήχηση 
μεταξύ του παραδοσιακού μυστικισμού και της 
σημερινής μοντέρνας φυσικής. 

Όσον αφορά την πηγή αυτού του Φωτός, 
ο Yogananda δηλώνει: “Η θεία διασπορά των 
ακτίνων ξεχύνεται από μια εσωτερική πηγή, 
εκτινάσσεται στους γαλαξίες μετασχηματιζόμενη 
σε απερίγραπτες αύρες. Είδα ξανά και ξανά 
τις δημιουργικές ακτίνες να συμπυκνώνονται 
σε αστερισμούς, μετά να διαλύονται στα 
στοιχεία τους από διάφανες φλόγες. Με κυκλική 
επανάληψη, 1036 λέξεις μεταφέρθηκαν στις 
διάφανες φλόγες, μετά η φωτιά επέστρεψε στο 
στερέωμα”.

Ίσως είναι πιο σημαντική, μας λένε οι σοφοί, η 
εμπειρία τους για το κέντρο κάθε φωτός και την πηγή κάθε δημιουργίας από ένα σημείο διαισθητικής αντίληψης 
στην ύπαρξή τους, όχι στο νοητικό τους, ένα σημείο που τονίζει τα όρια της δυτικής επιστημονικής μεθόδου. 
Και ενώ η δυτική επιστήμη μπορεί να μπλοκάρει μια τέτοια υποκειμενική στάση, η οποία στερείται επιστημονικής 
επιβεβαίωσης, αυτοί οι μύστες έχουν αφιερώσει τον εαυτό τους στην απόλυτη περιγραφή και παντού η ιστορία 
αναφέρει παρόμοιες εμπειρίες. 

Η επιστήμη των γιόγκι, πρακτικά μέσα στο εργαστήριο της ανθρώπινης αλληλοσύνδεσης, είναι πραγματικά 
η επιστήμη της αλληλοσύνδεσης, την οποία οι φυσικοί σαν τον Bohm θεωρούν πως είναι αδιαχώριστη από 
την πραγματικότητα και υπεύθυνη για αυτήν. 

Στο δικό του μοναχικό δρόμο, η δική μας απλοϊκή πεζότητα κάτω από τα αστέρια πιθανόν να καταλήξει στο 
ίδιο συμπέρασμα.

h t tp : / /www.at lant i s r i s i ng .com/ i s sue8/
ar8physicist.html

πηγή: www.esoterica.gr , στα πλαίσια της συνεργασίας 
με το περιοδικό μας  
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Niκολαΐδου Λίνα - ψυχολόγος

Η σελίδα της υγείας
         

Οι πηγές της 

Ανασφάλειας

Η ανασφάλεια είναι η αιτία και το απο-
τέλεσμα ενός συναισθήματος αδυνα-
μίας και δυσπιστίας. Ένας ανασφαλής 
άνθρωπος νιώθει ότι απειλείται από 
άγνωστες καταστάσεις ή ανθρώπους. 
Δυσπιστεί απέναντι στον καθένα και 
δρα παθητικά ή επιθετικά, για να προ-
στατέψει τον εαυτό του από το φαντα-

στικό κίνδυνο. Όταν φοβόμαστε, παύει να 
λειτουργεί η λογική και η φαντασία μας απο-

χαλινώνεται, δημιουργώντας τα χειρότερα ορά-
ματα που απέχουν κατά πολύ από την πραγματι-

κότητα, διαστρεβλώνεται η αντίληψή μας και δεν 
ερμηνεύουμε σωστά τις προθέσεις και τις πρά-
ξεις των άλλων. Τότε γεννιέται η προκατάληψη, 

η στενοκεφαλιά, ο θυμός, το μίσος, και σε ακραίες περιπτώσεις, η επιθετι-
κότητα, η βία, η σκληρότητα και ο πό-
λεμος. 

Η ανασφάλεια επιφέρει  συνέπειες σε 
κοινωνικό επίπεδο, οι οποίες επηρε-
άζουν κατά πολύ τη συναναστροφή 
και την  επικοινωνία με τους ανθρώ-
πους γύρω μας. Πιο συγκεκριμένα, 
με την ανασφάλεια, καταστρέφεται 
η αρμονία στις ανθρώπινες σχέσεις, 
αλλά επίσης δημιουργείται φόβος 
στο να ζει κανείς στον κόσμο. Φόβος  
σημαίνει να ζει κανείς στη μοναξιά και 
ο φόβος, με τη σειρά του, διώχνει την 
υγεία και την ευτυχία. 
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Φυσικά, έντονα είναι τα σωματικά και 
ψυχολογικά συμπτώματα της ανασφά-
λειας, τα οποία θα μπορούσαμε να συ-
νοψίσουμε στα εξής:

 Διαρκής ένταση.

 Έκκριση αδρεναλίνης και νοραδρεναλί-
νης από τα επινεφρίδια.

 Εξασθένιση νευρικού συστήματος. 

 Ο υποθάλαμος και η υπόφυση βγαίνουν 
από την ισορροπία τους.

 Το ανοσολογικό σύστημα, παύει να λει-
τουργεί ικανοποιητικά, λόγω της εξασθένι-
σης.
Συνέπεια όλων αυτών είναι αρχή για ποικίλες 
σωματικές ή ψυχικές ασθένειες, όπως άγχος, 
κατάθλιψη, φοβίες κ.λ.π.

Ανθρώπινοι τύποι στην ομάδα της 
ανασφάλειας σύμφωνα με τον Edward 
Bach: 
 
Ο ανασφαλής που αμφιβάλλει για τον εαυτό 
του και την ικανότητά του να αποφασίζει και 
να εκφράζει απόψεις. Ζητά συνέχεια τις συμ-
βουλές των άλλων.

    Ο ανασφαλής που δυσκολεύεται να απο-
φασίσει και ταλαντεύεται ανάμεσα σε 2 πράγ-
ματα, γιατί μια του φαίνεται το ένα σωστό και 
μια το άλλο, έτσι δεν μπορεί να συγκεντρωθεί 
σε κάτι. 

    Ο ανασφαλής που χάνει εύκολα το θάρ-
ρος του. Η παραμικρή καθυστέρηση ή εμπό-
διο τον κάνει να αμφιβάλλει και να χάνει εύκο-
λα το θάρρος του (ηττοπάθεια).

    Ο ανασφαλής που βρίσκεται σε απελπι-
σία, απόγνωση και έχει χάσει την πίστη του ότι 
πλέον θα βοηθηθεί. 

    Ο ανασφαλής που αισθάνεται συνεχώς 
κουρασμένος σωματικά και πνευματικά και 
νιώθει ότι δεν διαθέτει ψυχική και σωματική δύ-
ναμη για να βαστήξει το φορτίο της ζωής. 

   Ο ανασφαλής που είναι φιλόδοξος και 
θέλει να χαρεί τη ζωή σε κάθε της έκφραση, 
αλλά δυσκολεύεται να αποφασίσει με τι θα 
έπρεπε να ασχοληθεί γιατί δεν νιώθει να τον 
έλκει τίποτε ιδιαίτερα, νιώθει ότι η ζωή κυλάει 
άσκοπα. 

Αίτια της ανασφάλειας:

1. Υπέρ - ικανοποίηση αναγκών: ασχο-
λούμαστε με αυτές σαν προσκολλήσεις, 
συσσωρεύοντας όλο και περισσότερα απο-
κτήματα κι έτσι μπερδευόμαστε σε ακραίες 
ψυχολογικές καταστάσεις και κάνουμε όλο 
και πιο πολύπλοκες σκέψεις. Αποτέλεσμα: 
ασθενικά σώματα και κουρασμένες ψυχές.
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Πώς ξεπερνιέται η ανασφάλεια: 

 
Αυτό - αποδοχή: να παραδεχτούμε ότι 
νιώθουμε ανασφαλείς, ότι έχουμε φό-
βους, ότι είμαστε αδύναμοι. Να είμαστε 
ειλικρινείς με τον εαυτό μας και με τους 
άλλους ανθρώπους.

 
Ανάληψη ευθύνης: να αποδεχτούμε 
την ευθύνη για το πρόβλημά μας για 
να μπορέσουμε να το λύσουμε. Κάθε 
άτομο είναι προσωπικά υπεύθυνο για 
την ευτυχία και τη δυστυχία του, για την 
αρρώστια και την υγεία του κ.λ.π. Μόνο 
εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό 
μας. Επίσης, να δεχόμαστε τα αποτελέ-
σματα των πράξεών μας, οποιαδήποτε 
και αν είναι αυτά, αλλά εμείς πάντα να 
επιχειρούμε το καλύτερο. 

 
Αντιμετώπιση φόβων–ρίσκο: να μπο-
ρούμε να ρισκάρουμε, να διακινδυνεύ-
ουμε να χάσουμε τα κεκτημένα, την ιδέα 
που έχουν οι άλλοι για εμάς, να διακιν-
δυνεύουμε να εμπιστευόμαστε τους άλ-
λους, να εκφράζουμε τα συναισθήματά 
μας, να είμαστε διαφορετικοί από τους 
άλλους, κρατώντας πάντα τα ιδανικά 
μας και τις πεποιθήσεις μας. Όποιος ρι-
σκάρει είναι ελεύθερος. 

2. Φόβος: όπως της μοναξιάς, των 
ανθρώπων, της τρέλας, του θανάτου, 
του να μη χάσουμε τα κεκτημένα, μήπως 
δεν είμαστε τέλειοι και κάνουμε λάθος, 
μήπως πληγωθούμε ή πονέσουμε αν 
εμπιστευτούμε τους ανθρώπους κ.λ.π.

Ο φόβος βασίζεται στην άγνοια που 
σημαίνει ότι δεν έχουμε επαφή με τον 
πραγματικό εαυτό μας. Ο φόβος άλλο-
τε κινητοποιεί τον οργανισμό και άλλοτε 
τον καταρρακώνει. Στη δεύτερη περί-
πτωση, το άτομο που φοβάται, δυσκο-
λεύεται να λειτουργήσει κοινωνικά και 
επαγγελματικά. 

3. Η Προσκόλληση – εξάρτηση από 
αντικείμενα, ανθρώπους, σχέσεις και 
εξωτερικές καταστάσεις: τότε νιώθου-
με το φόβο του αποχωρισμού. Φοβό-
μαστε να απαρνηθούμε οποιαδήποτε 
ασφάλεια νομίζουμε ότι έχουμε.

4. Προσπάθεια για έλεγχο (κυριαρχία) ανθρώπων 
και καταστάσεων: όταν βλέπουμε τους ανθρώπους σαν 
αντικείμενα απόλαυσης ή εμπόδια στις απολαύσεις και 
όχι ως ψυχές. Έτσι, αγαπάμε εγωιστικά ή προσπαθούμε 
με πολύ λεπτούς τρόπους να κάνουμε το δικό μας, να 
αλλάξουμε τους άλλους ώστε να κάνουν αυτό που εμείς 
θέλουμε ή μας βολεύει. Αν αυτοί που «αγαπάμε» δεν μας 
παρέχουν όσα θέλουμε (ασφάλεια, υπακοή, απόλαυση), 
σταματάμε να αγαπάμε και θυμώνουμε ή πληγωνόμαστε 
και βέβαια νιώθουμε ανασφαλείς.

5. Το ότι δεν πιστεύουμε στην ύπαρξη ενός αθάνα-
του και αιώνιου μέρου μέσα μας: τότε νιώθουμε αδύνα-
μοι και ανασφαλείς, κάνουμε τον εαυτό μας αδύναμο και 
αισθανόμαστε ανίκανοι και αβοήθητοι να αλλάξουμε τη 
δυστυχία μας. Συνέπεια είναι η στέρηση, η κατάθλιψη, ο 
θυμός, η πικρία, το μίσος, η ζήλεια, ο φόβος.

6. Οι αρνητικές μνήμες του παρελθόντος: που υπο-
νομεύουν το αίσθημα της σιγουριάς στο παρόν και στο 
μέλλον.

7. Η αποφυγή του πόνου: Η τάση να αποφύγουμε τα 
προβλήματα και τη συναισθηματική φόρτιση που σχετί-
ζεται με αυτά. Η αποφυγή του πόνου είναι η πρωταρχική 
βάση όλων των ανθρώπινων ψυχικών παθήσεων.
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Η σημασία της μάθησης: η ασφάλεια, όπως 
όλα τα πράγματα, μαθαίνεται. Με συνεχή προ-
σπάθεια, μαθαίνει κάποιος να αντιμετωπίζει τις 
φοβίες και τις ανασφάλειές του.

 
Η σημασία της ανεξαρτησίας και της πρωτο-
βουλίας: να γίνουμε πρωταγωνιστές της ζωής, 
να στεκόμαστε στα πόδια μας, να αντιμετωπί-
ζουμε τα προβλήματα της ζωής μας και να μην 
εξαρτιόμαστε από τους άλλους. 

 
Η βεβαιότητα της ύπαρξης μας είναι πέρα από 
την προσωπικότητα και η διοχέτευση της ανά-
γκης για αυτοπραγμάτωση δίνει μια διαχρο-
νικότερη ασφάλεια: γιατί δεν ξοδεύουμε τόσο 
πολύ χρόνο σε σκέψη, ενέργεια, χρήμα για την 
ικανοποίηση των απατηλών επιθυμιών – αναγκών. 

 
Ειδικότερα για την ψυχολογική ανασφάλεια: να εμπιστευόμαστε τους άλλους, να μάθουμε σε μια 
ανώτερη αγάπη χωρίς προσκολλήσεις και όρους, να πειθαρχούμε και να ελέγχουμε τις συγκινή-
σεις  μας, να έχουμε ένα ενεργό ενδιαφέρον και μια ενεργή προσφορά για τους άλλους. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. www.iatronet.gr
2. www.care.gr
3. www.jesuslovesyou/life/stress.htm
4. www.web4health.info/el/
answers/anx-def.htm
5. Λεξικό Ψυχολογίας, Νίκος Πα-
παδόπουλος, εκδόσεις Ελληνικά 
Γράμματα.
6. Το αντίδοτο του άγχους, Δρ. Ρό-
μπερτ Σαρπ και Ντέιβιντ Λιουις, εκδ. 
Κονίδαρη, Αθήνα 1979.

Τέλος δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τίποτε δεν διαρκεί αιώνια, άρα πραγματική ασφάλεια δεν 
υπάρχει. Μόνο η εσωτερική βεβαιότητα πως ότι και να συμβεί θα συνεχίσουμε ακόμη και 
πέρα από το θάνατο του υλικού κόσμου. Η μόνη αληθινή ασφάλεια είναι μέσα μας. 
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σπόροι... σοφίας
για τον άνθρωπο:

Οι τραχείς άνθρωποι είναι δύο ειδών:
αυτοί που υποτάσσονται με την επιβολή και αυτοί που 
την αναζητούν μέσα από την υποταγή.

Η φύση των ανθρώπων είναι τέτοια που, όταν νιώθουν 
δυσαρέσκεια για κάτι και τη νιώθουν από κοινού, 
ενώνονται από αυτήν, σχεδόν τόσο πολύ, όσο και από 
μία κοινή έλξη.

για την κοινωνία:

Στην σιγή γεννιέται η αλήθεια και δημιουργείται η έκφραση.

Άν ένα πράγμα είναι αληθινό και νόμιμο, συμμετέχει, με 
επαρκή τρόπο, στο Είναι του. Και αν το κάνει αυτό, τότε 
είναι ουσιαστικά αμετάβλητο και δε μπορεί ποτέ να πάψει 
να είναι τέτοιο στο παρόν σχέδιο του 
σύμπαντος.

για τον κόσμο:

Η καλοσύνη είναι κακία μεταλλαγμένη μέσα από την εξέλιξη 
και το κακό είναι καλό που έπεσε στην αντεξέλιξη.

Το να ανέχεται κανείς το κακό είναι σα να συμμαχεί μαζί 
του.

Αμαρτάνει κανείς όχι μόνο όταν κάνει κακό, αλλά και όταν 
δεν κάνει καλό.

J. A. Livraga
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Για περισσότερες πληροφορίες γράψτε στο e-mail: Savvas_pattakos@yahoo.gr

Η σελίδα του

Απλά λάθη στη σύγχρονη 
ενασχόληση με τις πολεμικές τέχνες

Bodhidharma

Σάββας Παττακός

 Μετά από μια σειρά σελίδων αφιερωμένων στο παραπάνω θέμα 
θα κάνουμε μια σύνθεση των  απλών λαθών τα οποία αναφέραμε σε 
ό,τι αφορά τη σύγχρονη ενασχόληση με τις πολεμικές τέχνες. Τα χαρα-
κτηρίσαμε απλά, γιατί δεν είναι πολύπλοκα ούτε αξεπέραστα, αν κά-
ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για το νόημα και τη φιλοσοφία  του 
Δρόμου των Πολεμικών Τεχνών.

 Είναι λάθος λοιπόν ότι:

1. Οι πολεμικές τέχνες προέρχονται αποκλειστικά από την Ανατολή:
 Πολεμικές τέχνες και συστήματα αναπτύχθηκαν και στη Δύση, όπως και στα περισσό-
τερα μέρη του κόσμου σε διάφορες εποχές.

2. Οι πολεμικές τέχνες είναι μόνο τεχνικές στρατιωτικής αντιπαράθεσης: Είναι αλήθεια 
ότι οι πολεμικές τέχνες γεννήθηκαν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πολεμιστών 
στο πεδίο της μάχης, αλλά στην πορεία όταν οι ανάγκες και οι τρόποι του πολέμου 
άλλαξαν, μετατράπηκαν σε δρόμο αυτογνωσίας αλλά και γνώσης γενικότερα. Αυτό 
-η μετατροπή των πολεμικών τεχνών από Jutsu σε do-  ήταν έργο μιας σειράς μεγάλων 
και φωτισμένων δασκάλων των Πολεμικών τεχνών και των μαθητών τους.

3. Οι πολεμικές τέχνες είναι μέθοδοι για καλή υγεία, χαλάρωση, δύναμη κ.τ.λ.: Όλα 
αυτά είναι αποτελέσματα της ενασχόλησης με τις πολεμικές τέχνες αλλά δεν είναι ο 
στόχος τους. 

4. Οι πολεμικές τέχνες είναι αποτέλεσμα κάποιων θρησκευτικών μορφών, οφείλουν 
την πατρότητα τους σε αυτές ή είναι και …θρησκεία ή ένα είδος θρησκείας: Όπως ανα-
φέραμε πολεμικές τέχνες αναπτύχθηκαν κάτω από διάφορα θρησκεύματα αλλά αυτό 
δεν τις μετατρέπει σε θρησκεία.

5. Οι πολεμικές τέχνες είναι ένα σπορ και άθλημα αποκλειστικά:

6. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη εξάπλωση των πολεμικών τεχνών στον κόσμο σήμερα, 
στο θέαμα που προσφέρουν, στο ότι κάποια στυλ έγιναν ολυμπιακά αθλήματα και 
στο ότι όντως η εξάσκηση στις πολεμικές τέχνες εμπεριέχει την άθληση. Όμως παρ’ 
όλα αυτά πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πολεμικές τέχνες δεν είναι σπορ με την έννοια 
και τον τρόπο με τον οποίο ασχολείται με τα σπορ ο σύγχρονος άνθρωπος.

7. Το να νομίζει κανείς ότι η δύναμη των πολεμικών τεχνών βρίσκεται στον τεχνικό πα-
ράγοντα και ότι όσο πιο πολλές τεχνικές γνωρίζει κανείς τόσο πιο αποτελεσματικός θα 
είναι: Έτσι παραγνωρίζεται ο παράγοντας πνεύμα του πολεμιστή -που μπορεί να διαθέ-
τει κάποιος και ας μην ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες- και να θεωρείται πολεμιστής 
οποιοσδήποτε μικροαστός ο οποίος φοβάται ακόμη και τη σκιά του και βλέπει ένα φίδι 
σε κάθε  κομμάτι σχοινί που συναντά πεσμένο στο δρόμο του.

8. Το να νομίζει κανείς ότι η ανάπτυξη και η αποτελεσματικότητα στις πολεμικές τέχνες 
έχει σχέση με την ανάπτυξη των μυών και ότι όσο πιο πολλούς μυς συγκεντρώσει κανείς 
στο σώμα του τόσο πιο αποτελεσματικός θα είναι. 

9. Ότι οι πολεμικές τέχνες βασίζονται αποκλειστικά σε…. παραψυχολογικές τεχνικές με 
χρήση μόνο  αόρατων ενεργειών σε αναπνοές και… φυσήματα που εξουδετερώνουν 
οποιονδήποτε: Είναι αλήθεια ότι η σωστή και σε βάθος ενασχόληση με τις πολεμικές τέ-
χνες βοηθά στην ανάπτυξη κάποιων λεπτών ενεργειών του ανθρώπινου σώματος (π.χ. 
το Τσι) αλλά όχι ότι στόχος τους είναι αυτό ή μόνο αυτό. Η απλή βασική εξάσκηση είναι 
το πιο σημαντικό πράγμα στις πολεμικές τέχνες και αυτό το γνωρίζουν και το τονίζουν 
όλοι οι σωστοί δάσκαλοι των πολεμικών τεχνών.

 Αυτά σε γενικές γραμμές είναι τα απλά λάθη στη σύγχρονη ενασχόληση με 
τις πολεμικές τέχνες. Υπάρχουν και αρκετά άλλα τα οποία όμως είναι κυρίως αποτέλε-
σμα των παραπάνω κύριων λαθών. Αυτά τα λάθη τα χαρακτηρίσαμε απλά γιατί δεν 
είναι πολύπλοκα ούτε αξεπέραστα, αν κάποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για το νόημα 
και τη φιλοσοφία  του Δρόμου 
των Πολεμικών Τεχνών. Όπως 
αναφέραμε στην πρώτη σελί-
δα, όταν ξεκινούσαμε αυτήν τη 
σειρά άρθρων, η σωστή ενα-
σχόληση με τις πολεμικές τέχνες 
προσφέρει στον άνθρωπο ένα 
πολύτιμο εργαλείο γνώσης και 
αντιμετώπισης του εαυτού του 
και του κόσμου. Θα συνεχίσου-
με στις επόμενες σελίδες μας 
να  αναφερόμαστε στα θετικά 
στοιχεία των πολεμικών τεχνών, 
καθώς και στην ιστορική και 
φιλοσοφική τους παρουσία-
ση, δίνοντας έτσι τη δυνατότη-
τα στους αναγνώστες μας να 
γνωρίσουν και να ασχοληθούν 
με το Φιλοσοφικό Δρόμο των 
πολεμικών τεχνών, με το Do.
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Για περισσότερες πληροφορίες γράψτε στο e-mail: Savvas_pattakos@yahoo.gr

Η σελίδα του

Απλά λάθη στη σύγχρονη 
ενασχόληση με τις πολεμικές τέχνες

Bodhidharma

Σάββας Παττακός

 Μετά από μια σειρά σελίδων αφιερωμένων στο παραπάνω θέμα 
θα κάνουμε μια σύνθεση των  απλών λαθών τα οποία αναφέραμε σε 
ό,τι αφορά τη σύγχρονη ενασχόληση με τις πολεμικές τέχνες. Τα χαρα-
κτηρίσαμε απλά, γιατί δεν είναι πολύπλοκα ούτε αξεπέραστα, αν κά-
ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για το νόημα και τη φιλοσοφία  του 
Δρόμου των Πολεμικών Τεχνών.

 Είναι λάθος λοιπόν ότι:

1. Οι πολεμικές τέχνες προέρχονται αποκλειστικά από την Ανατολή:
 Πολεμικές τέχνες και συστήματα αναπτύχθηκαν και στη Δύση, όπως και στα περισσό-
τερα μέρη του κόσμου σε διάφορες εποχές.

2. Οι πολεμικές τέχνες είναι μόνο τεχνικές στρατιωτικής αντιπαράθεσης: Είναι αλήθεια 
ότι οι πολεμικές τέχνες γεννήθηκαν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πολεμιστών 
στο πεδίο της μάχης, αλλά στην πορεία όταν οι ανάγκες και οι τρόποι του πολέμου 
άλλαξαν, μετατράπηκαν σε δρόμο αυτογνωσίας αλλά και γνώσης γενικότερα. Αυτό 
-η μετατροπή των πολεμικών τεχνών από Jutsu σε do-  ήταν έργο μιας σειράς μεγάλων 
και φωτισμένων δασκάλων των Πολεμικών τεχνών και των μαθητών τους.

3. Οι πολεμικές τέχνες είναι μέθοδοι για καλή υγεία, χαλάρωση, δύναμη κ.τ.λ.: Όλα 
αυτά είναι αποτελέσματα της ενασχόλησης με τις πολεμικές τέχνες αλλά δεν είναι ο 
στόχος τους. 

4. Οι πολεμικές τέχνες είναι αποτέλεσμα κάποιων θρησκευτικών μορφών, οφείλουν 
την πατρότητα τους σε αυτές ή είναι και …θρησκεία ή ένα είδος θρησκείας: Όπως ανα-
φέραμε πολεμικές τέχνες αναπτύχθηκαν κάτω από διάφορα θρησκεύματα αλλά αυτό 
δεν τις μετατρέπει σε θρησκεία.

5. Οι πολεμικές τέχνες είναι ένα σπορ και άθλημα αποκλειστικά:

6. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη εξάπλωση των πολεμικών τεχνών στον κόσμο σήμερα, 
στο θέαμα που προσφέρουν, στο ότι κάποια στυλ έγιναν ολυμπιακά αθλήματα και 
στο ότι όντως η εξάσκηση στις πολεμικές τέχνες εμπεριέχει την άθληση. Όμως παρ’ 
όλα αυτά πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πολεμικές τέχνες δεν είναι σπορ με την έννοια 
και τον τρόπο με τον οποίο ασχολείται με τα σπορ ο σύγχρονος άνθρωπος.

7. Το να νομίζει κανείς ότι η δύναμη των πολεμικών τεχνών βρίσκεται στον τεχνικό πα-
ράγοντα και ότι όσο πιο πολλές τεχνικές γνωρίζει κανείς τόσο πιο αποτελεσματικός θα 
είναι: Έτσι παραγνωρίζεται ο παράγοντας πνεύμα του πολεμιστή -που μπορεί να διαθέ-
τει κάποιος και ας μην ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες- και να θεωρείται πολεμιστής 
οποιοσδήποτε μικροαστός ο οποίος φοβάται ακόμη και τη σκιά του και βλέπει ένα φίδι 
σε κάθε  κομμάτι σχοινί που συναντά πεσμένο στο δρόμο του.

8. Το να νομίζει κανείς ότι η ανάπτυξη και η αποτελεσματικότητα στις πολεμικές τέχνες 
έχει σχέση με την ανάπτυξη των μυών και ότι όσο πιο πολλούς μυς συγκεντρώσει κανείς 
στο σώμα του τόσο πιο αποτελεσματικός θα είναι. 

9. Ότι οι πολεμικές τέχνες βασίζονται αποκλειστικά σε…. παραψυχολογικές τεχνικές με 
χρήση μόνο  αόρατων ενεργειών σε αναπνοές και… φυσήματα που εξουδετερώνουν 
οποιονδήποτε: Είναι αλήθεια ότι η σωστή και σε βάθος ενασχόληση με τις πολεμικές τέ-
χνες βοηθά στην ανάπτυξη κάποιων λεπτών ενεργειών του ανθρώπινου σώματος (π.χ. 
το Τσι) αλλά όχι ότι στόχος τους είναι αυτό ή μόνο αυτό. Η απλή βασική εξάσκηση είναι 
το πιο σημαντικό πράγμα στις πολεμικές τέχνες και αυτό το γνωρίζουν και το τονίζουν 
όλοι οι σωστοί δάσκαλοι των πολεμικών τεχνών.

 Αυτά σε γενικές γραμμές είναι τα απλά λάθη στη σύγχρονη ενασχόληση με 
τις πολεμικές τέχνες. Υπάρχουν και αρκετά άλλα τα οποία όμως είναι κυρίως αποτέλε-
σμα των παραπάνω κύριων λαθών. Αυτά τα λάθη τα χαρακτηρίσαμε απλά γιατί δεν 
είναι πολύπλοκα ούτε αξεπέραστα, αν κάποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για το νόημα 
και τη φιλοσοφία  του Δρόμου 
των Πολεμικών Τεχνών. Όπως 
αναφέραμε στην πρώτη σελί-
δα, όταν ξεκινούσαμε αυτήν τη 
σειρά άρθρων, η σωστή ενα-
σχόληση με τις πολεμικές τέχνες 
προσφέρει στον άνθρωπο ένα 
πολύτιμο εργαλείο γνώσης και 
αντιμετώπισης του εαυτού του 
και του κόσμου. Θα συνεχίσου-
με στις επόμενες σελίδες μας 
να  αναφερόμαστε στα θετικά 
στοιχεία των πολεμικών τεχνών, 
καθώς και στην ιστορική και 
φιλοσοφική τους παρουσία-
ση, δίνοντας έτσι τη δυνατότη-
τα στους αναγνώστες μας να 
γνωρίσουν και να ασχοληθούν 
με το Φιλοσοφικό Δρόμο των 
πολεμικών τεχνών, με το Do.
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βιβλίων
παρουσίαση

βιβλίων παρουσίαση

2. ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΒΙΚΙ ΓΟΥΟΛ. Εκδόσεις Κέδρος

Το Αύρα-Σώμα είναι μια μοναδική μορφή 
αυτο-θεραπείας για το σώμα, το νου και το 
πνεύμα, με τη βοήθεια των χρωμάτων. Η ιστο-
ρία  που κρύβεται πίσω από τη δημιουργία του 
είναι εντυπωσιακή. Πρόκειται για την ιστορία 
της Βίκι Γουόλ, ενός χαρισματικού ατόμου  με 
διορατικές ικανότητες,  που δημιούργησε μια 
μέθοδο θεραπείας βασισμένη στα κρυστάλλι-
να-διάφανα έλαια, εκχυλίσματα βοτάνων και 
αποστάγματα.
Το βιβλίο αυτό καλύπτει τη διαγνωστική δια-
δικασία  της θεραπείας Αύρα-Σώμα, αναφέ-
ρεται στο συμβολισμό και στην ιστορία των 
χρωμάτων, δίνει παραδείγματα θεραπειών και 
αποτυπώνει γλαφυρά τη συναρπαστική ζωή 
της συγγραφέως Βίκι Γουόλ. Μέσα από τις σε-
λίδες του ο αναγνώστης μπορεί να μάθει για 
το Αύρα-Σώμα και να απολαύσει μια μοναδική 
εμπειρία. 

3. ΝΑΖΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ
ΠΙΤΕΡ  ΛΕΒΕΝΤΑ. Εκδόσεις Κέδρος

Ένα βιβλίο σχετικά με το πολυσυζητημένο θέμα 
της σχέσης των Ναζί με τον Αποκρυφισμό.

Μαγεία και πολιτική. Από τις βιβλικές εποχές του 
Σαούλ και της μάντισσας του Ενδώρ, οι πολιτι-
κοί ηγέτες από τη μία απαγορεύουν ή απορ-
ρίπτουν τον αποκρυφισμό και από την άλλη 
συμβουλεύονται κρυφά  αστρολόγους, μέντι-
ουμ και μυστικιστικές οργανώσεις σε κρίσιμες 
περιόδους.
Τι ήταν η Εταιρεία της Θούλης; Εκμεταλεύτηκε ο 
Χίτλερ τον αποκρυφισμό;
Ο ειδικός μελετητής σε θέματα αποκρυφισμού 
Πίτερ Λαβέντα εντοπίζει και αναλύει τις απαρ-
χές των σχέσεων του ναζιστικού κινήματος με 
αποκρυφιστικές οργανώσεις και κυρίως  με τη 
Θεοσοφία. Όπως σημειώνει ο εκδότης, με σχο-
λαστικές περιγραφές και οξυδερκείς αναλύσεις 
των γεγονόντων, παρουσιάζει τους αποκτυ-
φιστές που συγκεντρώθηκαν γύρω από τους 
Ναζί και επηρέασαν με τον τρόπο τους τις εξε-
λίξεις.

1. ΖΕΝ ΚΑΙ ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ
ΚΑΙΤΕΝ  ΝΟΥΚΑΡΙΓΙΑ . Εκδόσεις Ιάμβλιχος

Πριν μελετήσεις το Ζεν τα βουνά είναι βουνά και τα 
ποτάμια είναι ποτάμια. Όταν αρχίσεις να μελετάς 
το Ζεν τα βουνά δεν είναι πια βουνά μήτε τα ποτά-
μια ποτάμια. Σαν αποκτήσεις τη φώτιση όμως, τα 
βουνά ξαναγίνονται βουνά  και  τα ποτάμια  ξανα-
γίνονται ποτάμια.
Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα μελέτη της φιλο-
σοφίας του Ζεν και της Μαθητείας στην Κίνα και 
την Ιαπωνία, γραμμένη από έναν ιάπωνα ακαδη-
μαϊκό, τον Καϊτέν Νουκαρίγια.
Με πνευματική καθαρότητα, με σαφήνεια και τη 
διαύγεια του καθαρού νερού, ο συγγραφέας 
περιγράφει τη μετάβαση από την περιπλοκή της 
αισθητήριας αντίληψης στην ουσία των πραγμά-
των, στη βουδική ενοποιημένη φύση που κάνει το 
βουνό, το ποτάμι ή τον άνθρωπο να είναι αυτό 
που είναι.  
Η ιστορική και δογματική θέση του Ζεν Βουδισμού 
στην Άπω Ανατολή καταγράφεται, συγκρίνεται με 
τα αρχαία φιλοσοφικά ρεύματα, ανανεώνεται και 
προσαρμόζεται στη σύγχρονη πραγματικότητα 
για να γίνει τρόπος ζωής και σκέψης, απομακρυ-
σμένος από τη στείρα προγονολατρεία, έτοιμος 
να επηρεάσει τη σκέψη μεγάλων διανοητών του 
βουδισμού, όπως υπήρξε  ο Ντ. Τ. Σουζούκι.
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βιβλίων
παρουσίαση

βιβλίων παρουσίαση

2. ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΒΙΚΙ ΓΟΥΟΛ. Εκδόσεις Κέδρος

Το Αύρα-Σώμα είναι μια μοναδική μορφή 
αυτο-θεραπείας για το σώμα, το νου και το 
πνεύμα, με τη βοήθεια των χρωμάτων. Η ιστο-
ρία  που κρύβεται πίσω από τη δημιουργία του 
είναι εντυπωσιακή. Πρόκειται για την ιστορία 
της Βίκι Γουόλ, ενός χαρισματικού ατόμου  με 
διορατικές ικανότητες,  που δημιούργησε μια 
μέθοδο θεραπείας βασισμένη στα κρυστάλλι-
να-διάφανα έλαια, εκχυλίσματα βοτάνων και 
αποστάγματα.
Το βιβλίο αυτό καλύπτει τη διαγνωστική δια-
δικασία  της θεραπείας Αύρα-Σώμα, αναφέ-
ρεται στο συμβολισμό και στην ιστορία των 
χρωμάτων, δίνει παραδείγματα θεραπειών και 
αποτυπώνει γλαφυρά τη συναρπαστική ζωή 
της συγγραφέως Βίκι Γουόλ. Μέσα από τις σε-
λίδες του ο αναγνώστης μπορεί να μάθει για 
το Αύρα-Σώμα και να απολαύσει μια μοναδική 
εμπειρία. 

3. ΝΑΖΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ
ΠΙΤΕΡ  ΛΕΒΕΝΤΑ. Εκδόσεις Κέδρος

Ένα βιβλίο σχετικά με το πολυσυζητημένο θέμα 
της σχέσης των Ναζί με τον Αποκρυφισμό.

Μαγεία και πολιτική. Από τις βιβλικές εποχές του 
Σαούλ και της μάντισσας του Ενδώρ, οι πολιτι-
κοί ηγέτες από τη μία απαγορεύουν ή απορ-
ρίπτουν τον αποκρυφισμό και από την άλλη 
συμβουλεύονται κρυφά  αστρολόγους, μέντι-
ουμ και μυστικιστικές οργανώσεις σε κρίσιμες 
περιόδους.
Τι ήταν η Εταιρεία της Θούλης; Εκμεταλεύτηκε ο 
Χίτλερ τον αποκρυφισμό;
Ο ειδικός μελετητής σε θέματα αποκρυφισμού 
Πίτερ Λαβέντα εντοπίζει και αναλύει τις απαρ-
χές των σχέσεων του ναζιστικού κινήματος με 
αποκρυφιστικές οργανώσεις και κυρίως  με τη 
Θεοσοφία. Όπως σημειώνει ο εκδότης, με σχο-
λαστικές περιγραφές και οξυδερκείς αναλύσεις 
των γεγονόντων, παρουσιάζει τους αποκτυ-
φιστές που συγκεντρώθηκαν γύρω από τους 
Ναζί και επηρέασαν με τον τρόπο τους τις εξε-
λίξεις.

1. ΖΕΝ ΚΑΙ ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ
ΚΑΙΤΕΝ  ΝΟΥΚΑΡΙΓΙΑ . Εκδόσεις Ιάμβλιχος

Πριν μελετήσεις το Ζεν τα βουνά είναι βουνά και τα 
ποτάμια είναι ποτάμια. Όταν αρχίσεις να μελετάς 
το Ζεν τα βουνά δεν είναι πια βουνά μήτε τα ποτά-
μια ποτάμια. Σαν αποκτήσεις τη φώτιση όμως, τα 
βουνά ξαναγίνονται βουνά  και  τα ποτάμια  ξανα-
γίνονται ποτάμια.
Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα μελέτη της φιλο-
σοφίας του Ζεν και της Μαθητείας στην Κίνα και 
την Ιαπωνία, γραμμένη από έναν ιάπωνα ακαδη-
μαϊκό, τον Καϊτέν Νουκαρίγια.
Με πνευματική καθαρότητα, με σαφήνεια και τη 
διαύγεια του καθαρού νερού, ο συγγραφέας 
περιγράφει τη μετάβαση από την περιπλοκή της 
αισθητήριας αντίληψης στην ουσία των πραγμά-
των, στη βουδική ενοποιημένη φύση που κάνει το 
βουνό, το ποτάμι ή τον άνθρωπο να είναι αυτό 
που είναι.  
Η ιστορική και δογματική θέση του Ζεν Βουδισμού 
στην Άπω Ανατολή καταγράφεται, συγκρίνεται με 
τα αρχαία φιλοσοφικά ρεύματα, ανανεώνεται και 
προσαρμόζεται στη σύγχρονη πραγματικότητα 
για να γίνει τρόπος ζωής και σκέψης, απομακρυ-
σμένος από τη στείρα προγονολατρεία, έτοιμος 
να επηρεάσει τη σκέψη μεγάλων διανοητών του 
βουδισμού, όπως υπήρξε  ο Ντ. Τ. Σουζούκι.
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Επόμενο τεύχος
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΟ

Ταό. Ο Δρόμος. Ένας όρος που 
δύσκολα θα μπορούσε να τον 
αντιληφθεί ένας Δυτικός. Προέρ-
χεται και επιβεβαιώνει τον καθαρά 
διαισθητικό τρόπο με τον οποίο 
σκέφτονταν, ζούσαν και αντιλαμ-
βάνονταν οι Κινέζοι.

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ

Η ζωή και ο θανάτος. Δυο όψεις 
του ίδιου νομίσματος, της «ΜΙΑΣ 
ΖΩΗΣ», όπως έγραφαν οι αρχαίοι 
σοφοί. 
Αρκεί να δεχτούμε τις απόψεις τους, 
για να συνειδητοποιήσουμε την ίδια 
την πορεία της εξέλιξης.

ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΥΘΟ-
ΛΟΓΙΑΣ

Ανατρέχοντας στους μύθους πα-
ρατηρούμε πως δεν είναι απλά πα-
ραμύθια, αλλά τελικά αποτελούν 
ένα ιδανικό πρότυπο της πραγμα-
τικότητας.  
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