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α. μόνιμες στήλες
editorial

 Με το που μπήκε η Άνοιξη, πριν λίγες εβδομάδες, όλοι αισθανθήκαμε και μοιραστήκαμε με τη 
Φύση τη χαρά των νέων βλασταριών που ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τον ανανεωμένο  κύκλο της ζωής 
τους. Η Γη ντύνεται στα πράσινα και πολλά ζώα βγαίνουν από τη χειμερία νάρκη τους. Ακόμα και μέσα 
στις πόλεις οι άνθρωποι νοιώθουν αυτήν την ανανέωση και ντύνονται πιο ελαφρά, με πιο χρωματιστά 
ρούχα και δείχνουν περισσότερη ζωντάνια και όρεξη για βόλτες, ψυχαγωγία αλλά και για εργασία. 

 Το σώμα μας αισθάνεται την άνοιξη με φυσικό τρόπο, χωρίς  Το σώμα μας αισθάνεται την άνοιξη με φυσικό τρόπο, χωρίς 
καν να το συνειδητοποιούμε με τη λογική τις περισσότερες φορές. Και καν να το συνειδητοποιούμε με τη λογική τις περισσότερες φορές. Και 

όμως, η συνείδησή μας θα έπρεπε να προετοιμάζεται πιο σωστά όμως, η συνείδησή μας θα έπρεπε να προετοιμάζεται πιο σωστά 
για αυτό το γεγονός. Οι αρχαίοι λαοί μάς κληροδότη-για αυτό το γεγονός. Οι αρχαίοι λαοί μάς κληροδότη-
σαν πολλές παραδόσεις και εορταστικές τελετές, για να σαν πολλές παραδόσεις και εορταστικές τελετές, για να 

μπορεί ο άνθρωπος να δεχτεί συνειδητά αυτές τις αλλαγές μπορεί ο άνθρωπος να δεχτεί συνειδητά αυτές τις αλλαγές 
των εποχών του χρόνου που καθορίζονται από αστρονομικές των εποχών του χρόνου που καθορίζονται από αστρονομικές 
κινήσεις στον Ουρανό και επηρεάζουν έντονα τη Φύση και κινήσεις στον Ουρανό και επηρεάζουν έντονα τη Φύση και 

όλα τα πλάσματα στη Γη.όλα τα πλάσματα στη Γη.

 Οι Τελετές που γιόρταζαν την άνοιξη στους 
αρχαίους πολιτισμούς και γενικότερα στους πα-

ραδοσιακούς λαούς ήταν πολύ πλούσιες σε 
συμβολισμό και είχαν μεγάλη σημασία για την ανα-

νέωση τόσο της αγροτικής ζωής όσο και των ίδιων νέωση τόσο της αγροτικής ζωής όσο και των ίδιων 
των ανθρώπων στην κοινωνία. Τα σπίτια ασβεστώνονταν των ανθρώπων στην κοινωνία. Τα σπίτια ασβεστώνονταν 

ξανά, τα εργαλεία ακονίζονταν και λαδώνονταν, τα σκεύη και ξανά, τα εργαλεία ακονίζονταν και λαδώνονταν, τα σκεύη και 
τα έπιπλα καθαρίζονταν και στιλβώνονταν, τα ρούχα έβγαιναν από τα έπιπλα καθαρίζονταν και στιλβώνονταν, τα ρούχα έβγαιναν από 

τα σεντούκια τους και αερίζονταν και όλα ανανεώνονταν μαζί με τη Φύση, 
μπαίνοντας σε μια νέα τάξη.

Παράλληλα, οι άνθρωποι ετοίμαζαν προσφορές στους θεούς τους, που σκοπό είχαν να τους ευ-
χαριστήσουν και να ζητήσουν την ευμένειά τους στο νέο κύκλο της ζωής. Και όλα τελείωναν με μεγάλα 
κοινοτικά γλέντια, με τραγούδια και χορούς, συνήθως κυκλικής κίνησης, που δόξαζαν την άνοιξη. Δεν 
ήταν λίγες οι φορές που αυτές οι γιορτές οδηγούσαν σε νέες γνωριμίες και σχέσεις ανάμεσα στα δύο 
φύλα, που αργότερα κατέληγαν σε γάμους. Βέβαια, σε ακραίες και μεμονωμένες περιπτώσεις, κατέλη-
γαν και σε ξέφρενα όργια και σεξουαλικές υπερβολές με δυσάρεστες συνέπειες.   

Για πολλούς λαούς ο νέος χρόνος άρχιζε με την άνοιξη, ως νέο κύκλο αφύπνισης της ζωής. Είναι η 
στιγμή των νέων υποσχέσεων και των νέων σχεδίων για όλη τη χρονιά, αλλά και του απολογισμού της 
χρονιάς που πέρασε. Έτσι, μπορούν να εκτιμηθούν τα περασμένα λάθη και να μπει ένα πρόγραμμα για 
να διορθωθούν ή και για να μην ξαναγίνουν. Είναι η κατάλληλη στιγμή να σταθμίσουμε το παρελθόν 
και το άμεσο μέλλον, εδραιώνοντας το παρόν στη νέα ζωή που ξεκινάει, που ανοίγει μπροστά μας, 
γιατί αυτό σημαίνει «άνοιξη».

Είναι όμορφο και σημαντικό να προσπαθήσουμε και εμείς, άνθρωποι του 21ου αι., να αναβιώσουμε 
τέτοιες παραδόσεις, προσαρμόζοντάς τις στην εποχή μας, αλλά κρατώντας την ουσία τους, σαν ένα 
τρόπο να πάρουμε την πύρινη σκυτάλη των αρχαίων προγόνων μας και να κρατήσουμε ζωντανή 
τη φωτιά της Σοφίας τους. Αυτό είναι έργο για φιλοσόφους δράσης, για ιδεαλιστές που θέλουν να 
εφαρμόσουν τις φιλοσοφικές και παραδοσιακές Διδασκαλίες στην πράξη. Και αυτό επιχειρούμε στη 
Νέα Ακρόπολη.   

                                               Γ. Α. Πλάνας  



6

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

Παιχνίδια στον καθρέφτη
Από το βιβλίο

Π Η ΑΓΑΠΗ

φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου

Είναι φανερό ότι η Αγάπη είναι ο αντίθετος πόλος του Πολέμου. Όμως και στην Αγάπη κρύβεται ένας άλ-
λος δυϊσμός, από τον οποίο απορρέει ένας δίκαιος μέσος όρος. Μεταξύ της ηδονής και του πόνου υπάρχει 
η Αγάπη. Μεταξύ εκείνου που μας ικανοποιεί υπερβολικά κι εκείνου που μας πονάει βαθιά, βρίσκεται η ήρεμη 
απλότητα της Αγάπης.

Ηδονή και πόνος είναι μόνο συγκινήσεις. Eίναι μεταβλητές, δεν έχουν καμία απολύτως μονιμότητα. Τίποτα 
δεν είναι πιο ασταθές από μια ηδονή, η οποία δεn φτάνει ποτέ στην πλήρη ευχαρίστηση γιατί, ενόσω  την απο-
λαμβάνουμε, υποφέρουμε από το φόβο μην τη χάσουμε. Για το λόγο αυτό, ηδονή και πόνος πηγαίνουν πάντα 
μαζί. Μέσα στη μεταβλητότητα αυτών των δύο ακραίων συγκινήσεων, συναντάμε την Αγάπη, ως έκφραση 
του άριστου συναισθήματος.

Η Αγάπη είναι σήμερα η πιο χρησιμοποιημένη λέξη και το λιγότερο βιωμένο συναίσθημα... Όλοι μιλούν για 
Αγάπη και για το μεγάλο συναίσθημα στο οποίο αφοσιώνονται, κι όσο περισσότερο μιλούν τόσο πιο πολύ 
φανερώνουν πόσο τους λείπει η Αγάπη. Γι’ αυτό όλοι μιλάμε γι’ αυτό που έχουμε ανάγκη κι όχι γι’ αυτό που 
κατέχουμε. Η δυσκολία στο να νιώσουμε, να αισθανθούμε στ’ αλήθεια την Αγάπη, έγκειται στο ότι για κάτι τέτοιο 
μας είναι απαραίτητη μια μεγάλη αρμονία.

Ç ÁÃÁÐÇÇ ÁÃÁÐÇÇ ÁÃÁÐÇÇ ÁÃÁÐÇ
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Παιχνίδια στον καθρέφτη Η ΑΓΑΠΗ
Θα πρέπει προηγουμένως να έχουμε αναγνωρίσει στους 

εαυτούς μας το ατελείωτο παιχνίδι της Μάγια που μας πηγαίνει 
από το ένα άκρο στο άλλο, από τις ηδονές στους πόνους, 
χωρίς να μας αφήνει να ηρεμήσουμε στη σταθερότητα της χωρίς να μας αφήνει να ηρεμήσουμε στη σταθερότητα της 
σκληρότητας της Αγάπης.

Στην Αγάπη χωρούν όλα, μια δόση ηδονής που μας κάνει 
να την ονειρευόμαστε, μια δόση πόνου που μας κάνει να τη 
βιώνουμε.

Η Αγάπη είναι μια βαθιά ανάγκη ένωσης μ’ εκείνο που μας 
λείπει. Αν και εξαίρετο συναίσθημα, η Αγάπη είναι μια εκδήλω-
ση στέρησης που διακατέχει τους ανθρώπους. Δεν αγαπάμε 
αυτό που έχουμε. Αυτό που έχουμε βρίσκεται απλά μαζί μας 
ή μέσα μας, αποτελώντας κομμάτι του εαυτού μας. Αγαπάμε 
εκείνο που λείπει, εκείνο που έχουμε ανάγκη, εκείνο που θέλου-
με να προσελκύσουμε με τα δυνατά χέρια του πόθου.

Αγαπάμε αυτό που μας συμπληρώνει, αυτό που προσθέτει σε μας εκείνο που δεν έχουμε. Γι’ αυτό ο άντρας 
αγαπάει τη γυναίκα κι η γυναίκα τον άντρα. Γι’ αυτό ο αμαθής αγαπάει τη Σοφία και γίνεται “φιλόσοφος”, 
και γι’ αυτό ο σοφός αγαπάει την αγαθοσύνη της άγνοιας. Γι’ αυτό ο πατέρας αγαπάει το γιο και ο γιος τον 
πατέρα. Γι’ αυτό η Μάγια αγαπάει τους ανθρώπους της, κι οι άνθρωποι αγαπούν την ψευδαίσθηση που τους 
προξενεί η Μάγια...

Αγάπη με πόνο είναι η καλύτερη μορφή εμπειρίας. Αν κι εμείς οι άνθρωποι απορρίπτουμε τον πόνο σαν 
κάτι κακό, είναι το πικρό φάρμακο, που ωστόσο μας παρέχει την υγεία της γνώσης. Αν δεν υπήρχε πόνος, δεν 
θα δίναμε ποτέ προσοχή ούτε στα πράγματα που μας περιβάλλουν ούτε στον ίδιο τον εαυτό μας.

Η Αγάπη έχει κάτι άπονο.

Υποφέρουμε γι’ αυτό που μας λείπει, υποφέρουμε όταν 
έχουμε αυτό που μας έλειπε, εξαιτίας του ενδεχόμενου να το 
αφήσουμε, και υποφέρουμε όταν χάνουμε αυτό που είχαμε, 
γιατί δεν το έχουμε πια...Όμως επιθυμώντας, κατέχοντας και 
χάνοντας, είναι σαν να μαθαίνουμε εμείς οι άνθρωποι κάτι 
από το απατηλό παιχνίδι της Μάγια κι από τα παράξενα 
παιχνίδια που αυτή βάζει στα χέρια μας. Αγάπη με ηδονή 
είναι η πιο θαυμαστή μάσκα με την οποία μπορεί η Μάγια 
να παρουσιαστεί. Ποιος θέλει να απορρίψει την ηδονή; Αυτή 
είναι η μάσκα με την οποία η Ζωή προστατεύει τη ζωή, αυτή 
είναι η συνταγή της αναπαραγωγής. 

Μετά έρχεται η Αγάπη-Προστασία για τα μικρά όντα 
που γεννήθηκαν πρόσφατα... κι αυτό είναι ένα άλλο πέπλο 
για να σωθούν οι νέες ζωές, είναι η “αγάπη των γονέων”, 
που βλέπουν πάντα όμορφα τα μικρά παιδιά που έχουν να 
μεγαλώσουν.
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Τελικά είναι δυνατόν να ξυπνήσει η αληθινή Αγάπη, όταν ο πατέρας 
χρειάζεται να δει τον εαυτό του να διαιωνίζεται στο παιδί κι αγαπάει εκείνον 
που τον διαδέχεται στη ζωή, κι ακόμα όταν το παιδί χρειάζεται τη βοήθεια 
και την πείρα του πατέρα κι αγαπάει εκείνον από τον οποίο διδάσκεται. 
Εδώ, το πέπλο της ηδονής έχει πια βγει...μένει μόνο ένα συναίσθημα 
καθαρό, ανθρώπινο, φυσικό.

Είπαμε ότι η Αγάπη αναζητά εκείνο που χρειάζεται, εκείνο που λείπει 
για να επιτευχθεί η πληρότητα. Γι’ αυτό η Αγάπη είναι μια ισχυρή δύναμη 
που έλκει τα πράγματα, που ενώνει τα αντίθετα, τα φέρνει σε σύγκλιση, 
τα λιώνει και τα συμπληρώνει με τρόπο ώστε, εκεί που υπήρχαν δύο αντι-
κείμενα, να υπάρχει ένα μόνο. Είναι όπως ένας ιμάντας που αναζητά και 
παγιδεύει την άλλη άκρη του.

Κοιτάζοντας τη ζωή της Μάγια, βλέπουμε ότι ένα σώμα “αγαπάει” 
το Φαγητό που χρειάζεται για να επιβιώσει. Κοιτάζοντας πέρα από το 
παιχνίδι της Μάγια, βλέπουμε ότι η ψυχή αγαπάει το Θεό που έχασε κατά 
την κάθοδό της...

Η Αγάπη εκφράζεται με καθολικό τρόπο, όταν γίνεται πράξη, όταν 
περνάει από τον πόθο του αναγκαίου στην απορρόφηση του αναγκαίου 
μέσα στο ίδιο το Ένα. Κάθε δράση της Αγάπης είναι μια δράση που μας 
οδηγεί φυσιολογικά προς μια μεγαλύτερη τελειοποίηση, προς μια πιο 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Και η Αγάπη εκφράζεται με ανώτερο τρόπο, 
όταν κατευθύνει το βλέμμα στα πιο Υψηλά Αντικείμενα, όταν μαθαίνει 
να κοιτάζει προς τα πάνω, διαπερνώντας με οξεία όραση τα πέπλα της 
Μάγια, όταν οραματίζεται κι επιθυμεί να πετύχει ευγενή ιδεώδη.

Τότε ο άνθρωπος μπαίνει σε δράση, πετάει με τα φτερά της βούλη-
σης, φτάνει στο ιδεώδες που τόσο ποθούσε, γίνεται ένα μ’ αυτό και το 
κάνει ψυχή της δικής του ψυχής και σάρκα της δικής του σάρκας. Αυτός 
ο άνθρωπος γνωρίζει την Αγάπη. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας ιδεα-
λιστής, που δεν αγαπάει μόνο, αλλά δουλεύει εντατικά για εκείνο που 
αγαπάει, όπως η Μάγια, όπως η ψευδαίσθηση του κόσμου που τόσο 
την λατρεύει η Μάγια  και δουλεύει συνεχώς μ’ αυτήν, υφαίνοντας τα 
λεπτά δίχτυα της ύπαρξης.
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Κώστας Φρατζικινάκης

Μύθοι των αστερισμών

Ταύρος
και 

Πλειάδες

 ‘’ Η Σελήνη έχει χαθεί,
οι Πλειάδες έχουν δύσει,
η νύχτα έχει σχεδόν περάσει,
και η ζωή φεύγει γοργά.
Ξαπλώνω στο κρεβάτι, 
μόνη ‘’ 

Σαπφώ  (6ος αιώνας π.Χ.)

Κλασική μυθολογία

Ο Ταύρος είναι ένας από τους 
σημαντικότερους αστερισμούς 
και περιλαμβάνει δύο ονομαστές 
ομάδες αστεριών: τις Πλειάδες και 
τις Υάδες. Το Ρωμαϊκό έτος, πριν 
την εποχή του Ιουλίου Καίσαρα, 
άρχιζε το Μάρτιο, σε μία εποχή που ο Ταύρος είναι ορατός μόνο προς τη Δύση και δύει μετά τον Ήλιο. Αυτό το 
γεγονός ενέπνευσε το Βιργίλιο στην πολύ γνωστή περιγραφή: 

«Ο λευκός ταύρος ανοίγει με τα χρυσά του κέρατα το έτος»
Ο Ταύρος για τους αρχαίους Έλληνες ήταν ο Δίας μεταμορφωμένος που απήγαγε την Ευρώπη ενώ έπαιζε 

με τις φίλες της στις ακτές της πατρίδας της, της Φοινίκης, και τη μετέφερε στην Κρήτη.
Οι Υάδες: Οι Υάδες ήταν κόρες του Άτλαντα και μαζί με τις Πλειάδες, τις αδελφές τους, ονομάζονταν Ατλαντί-

δες. Η ονομασία Υάδες, η οποία υποτίθεται ότι προέρχεται από την ελληνική λέξη υετός, δόθηκε σ’ αυτές λόγω 
του ότι επηρέαζαν τον καιρό. Οι κλασικοί συγγραφείς τις αναφέρουν συχνά σαν άστρα της βροχής.

Οι Πλειάδες:   Οι Πλειάδες εξαπλώνονται στο λαιμό του Ταύρου, όπου μοιάζουν σαν να σχηματίζουν σμήνος. 
Ο Tennyson τις περιγράφει σαν πυγολαμπίδες. Για τους Έλληνες ήταν αστέρια ευνοϊκά για τα μακρινά ταξίδια 
και όριζαν, μέσω της ηλιακής τους ανατολής, το Μάιο  σαν τον καταλληλότερο μήνα για την επανάληψη των 
θαλασσίων ταξιδιών. Από αυτή την ιδιότητά τους μπορεί να προέρχεται και η ονομασία τους: από το ρήμα 
«πλέω».

Τα όμορφα άστρα των Πλειάδων προσήλκυσαν το ενδιαφέρον σχεδόν όλων των πολιτισμών. Οι αρχαίοι 
Ινδοί τα συνέδεσαν με τα επτά αγαθά ουράνια πνεύματα των Βεδών και της Ζεντ Αβέστα και τα τοποθέτησαν στο 
κέντρο του σύμπαντος σαν κατοικία της υπέρτατης θεότητας. Οι πρωτόγονες φυλές της Αυστραλίας, ακόμα 
και σήμερα, χορεύουν προς τιμή των «επτά αστεριών», αφού τα θεωρούν προστάτες των φυλών τους.

Κάποιοι από τους κλασικούς ποιητές αναφέρονται στις Πλειάδες σαν σμήνος περιστεριών που φεύγουν 
μακριά από τον ουράνιο κυνηγό, τον Ωρίωνα. Η δημοτική παράδοση βλέπει σ’ αυτές μια κότα με τους νεοσ-
σούς της ενώ την Αλκυόνη, το λαμπρότερο αστέρι των Πλειάδων, το βλέπει άλλοτε σαν κότα κι άλλοτε σαν 
κόρη που ταΐζει τα πουλιά. Στις ανατολικές παραδόσεις παρομοιάζεται με περιδέραιο από πολύτιμους λίθους 
που σπινθηροβολούν. Στην Ελλάδα λέγεται κοινώς «Πούλια».
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Ο Tennyson τις περιγράφει σαν πυγολαμπίδες. Για τους Έλληνες ήταν αστέρια ευνοϊκά για τα μακρινά ταξίδια και 
όριζαν, μέσω της ηλιακής τους ανατολής, το Μάιο  σαν τον καταλληλότερο μήνα για την επανάληψη των θαλασ-
σίων ταξιδιών. Από αυτή την ιδιότητά τους μπορεί να προέρχεται και η ονομασία τους: από το ρήμα «πλέω».

Τα όμορφα άστρα των Πλειάδων προσήλκυσαν το ενδιαφέρον σχεδόν όλων των πολιτισμών. Οι αρχαίοι 
Ινδοί τα συνέδεσαν με τα επτά αγαθά ουράνια πνεύματα των Βεδών και της Ζεντ Αβέστα και τα τοποθέτησαν στο 
κέντρο του σύμπαντος σαν κατοικία της υπέρτατης θεότητας. Οι πρωτόγονες φυλές της Αυστραλίας, ακόμα και 
σήμερα, χορεύουν προς τιμή των «επτά αστεριών», αφού τα θεωρούν προστάτες των φυλών τους.

Κάποιοι από τους κλασικούς ποιητές αναφέρονται στις Πλειάδες σαν σμήνος περιστεριών που φεύγουν μακριά 
από τον ουράνιο κυνηγό, τον Ωρίωνα. Η δημοτική παράδοση βλέπει σ’ αυτές μια κότα με τους νεοσσούς της ενώ 
την Αλκυόνη, το λαμπρότερο αστέρι των Πλειάδων, το βλέπει άλλοτε σαν κότα κι άλλοτε σαν κόρη που ταΐζει τα 
πουλιά. Στις ανατολικές παραδόσεις παρομοιάζεται με περιδέραιο από πολύτιμους λίθους που σπινθηροβολούν. 
Στην Ελλάδα λέγεται κοινώς «Πούλια».

Αλκυόνη: Η Αλκυόνη, το λαμπρότερο αστέρι του σμήνους, συνδέεται με το ομώνυμο θαλασσοπούλι. Ο 
Άγγλος ορνιθολόγος, Thompson, υποθέτει ότι η σύνδεση αυτή οφείλεται στην παρουσία της Αλκυόνης που 
μεσουρανεί τις απογευματινές ώρες, κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, όταν το θαλασσοπούλι χτίζει τη φωλιά του. 
(Κάποιες ηλιόλουστες ημέρες του Ιανουαρίου ονομάζονταν, απ’ τ’ αρχαία χρόνια, Αλκυονίδες, επειδή πίστευαν 
ότι οφείλονταν στην κατευναστική δράση του τοκετού της Αλκυόνης στον καιρό). Ο Milton, στον Ύμνο της Γένε-
σης, συνδυάζει το μύθο με τη γαλήνη της φύσης, κατά τη γέννηση του Σωτήρα. Η μυθολογία λέει ότι η Αλκυόνη, 
κόρη του θεού των ανέμων, Αιόλου, ήταν η αφοσιωμένη σύζυγος του βασιλιά της Θεσσαλίας, Κήυκα. Κάποτε 
εκείνος θέλησε να ταξιδέψει στους Δελφούς, αγνοώντας τη χειμωνιάτικη τρικυμία, για να συμβουλευτεί το μαντείο. 
Παρά τις διαμαρτυρίες της Αλκυόνης ξεκίνησε, αλλά το πλοίο ναυάγησε και ο βασιλιάς πέθανε. Η Αλκυόνη ενώ 
περιπλανιόταν περίλυπη στην παραλία, είδε το σύζυγό της να επιπλέει νεκρός στα κύματα κι έπεσε στη θάλασσα 
για να τον αγκαλιάσει. Τότε συνέβη το θαύμα, αφού κι οι δυο τους μεταμορφώθηκαν σε αλκυόνες και πέταξαν 
πάνω απ’ τα κύματα, τα οποία αμέσως ησύχασαν και γαλήνη διαδέχτηκε την άγρια τρικυμία.

ΟΙ ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Μυθολογία των ιθαγενών Kiowa
Κάποτε επτά νεαρές κοπέλες ενώ έπαιζαν, απομακρύνθηκαν από το χωριό τους. Μια αγέλη από αρκούδες 

τις είδε και άρχισε να τις κυνηγά. Οι επτά μικρές βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση: ήταν πολύ μακριά για να γυ-
ρίσουν στο χωριό τους και πολύ αργές για να ξεφύγουν απ’ τα ζώα. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν 
ν’ ανέβουν στην κορυφή ενός μικρού βράχου και να προσευχηθούν σ’ αυτόν να τις σώσει. Οι νεαρές κοπέλες 
είχαν αγνή καρδιά κι έτσι το πνεύμα του βράχου άκουσε την προσευχή τους. Ξαφνικά ο βράχος άρχισε ν’ ανυ-
ψώνεται μεταφέροντας τις μικρές στον ουρανό. Οι αρκούδες χίμηξαν πάνω του κι άρχισαν να σκαρφαλώνουν 
στην κορυφή που βρίσκονταν τα κορίτσια, αλλά δεν μπόρεσαν να τα φτάσουν. Ο βράχος έφτασε τελικά πολύ 
ψηλά κι όταν σταμάτησε, οι επτά μικρές αδελφές βρήκαν τις θέσεις τους στο ουράνιο στερέωμα, όπου ακόμη 
μπορούμε και τις βλέπουμε. Ο βράχος που τις έσωσε υπάρχει ακόμα. Οι Kiowa τον αποκαλούν Mateo Tipi, αλλά 
η αγγλική μετάφραση είναι «Πέτρα του Διαβόλου» που βρίσκεται στο Γουαϊόμινγκ.

Μια πινελιά στους Ουρανούς (Μυθολογία της Ιαπωνίας)
Το πιο κοινό όνομα στην Ιαπωνία για το σμήνος των Πλειάδων είναι 

“Subaru”. Στη Δύση το γνωρίζουμε βέβαια από την εταιρεία με το ίδιο 
όνομα που στο λογότυπό της έχει τ’ αστέρια. Ο όρος αυτός έχει βουδι-
στικές ρίζες και σημαίνει «ενωμένοι» ή «αυτοί που σμίγουν». Σε ορισμένες 
περιοχές της Ιαπωνίας φαντάζονταν τις Πλειάδες σαν δεμάτια από στάχυ 
σε μπόγους ή σαν σπόρους που πρέπει να φυτευτούν με την ηλιακή ανα-
τολή του σμήνους, την Άνοιξη. Άλλες παραδόσεις τις θέλουν σαν δίχτυα 
ψαρέματος από πέτρες και μπαμπού. Από τις ανατολές και τις δύσεις 
των Πλειάδων καθορίζουν οι ψαράδες πότε να ρίξουν τα δίχτυα τους. Οι 
γιαπωνέζοι, πολύ συχνά, βλέπουν στις «Επτά Αδελφές» των Ελλήνων τους 
«Επτά Χαρούμενους Θεούς» που είναι πολύ δημοφιλείς σαν μινιατούρες 
στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. Κάποιο άλλο όνομα για τις Πλειάδες 
είναι «Άστρο Πινέλο», όνομα που δίνουν και στους διάττοντες αστέρες. 
Αυτό είναι ενδιαφέρον, αφού όπως τα πεφταστέρια αφήνουν μια λευκή 
πινελιά στον ουρανό, έτσι κι οι Πλειάδες μοιάζουν με λευκές πινελιές στο 
μαύρο φόντο τ’ ουρανού. 
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Αγάπη Χατζημπαλάση

kινηματογράφος

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΜΙΣΟΣ 
(EQUILIBRIUM)

           Πρόκειται για μια ταινία επιστημονικής 
φαντασίας του Kurt Wimmer.  Παρ’ όλο που ήταν 
χαμηλού προϋπολογισμού και στην Ελλάδα κυ-
κλοφόρησε κατευθείαν σε dvd, πρόκειται για μια 
ολοκληρωμένη ταινία, με θαυμάσιες ερμηνείες,  
ενδιαφέρουσα πλοκή,   και αξιοπρεπές σενάριο.

           Μετά τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο 
οι άνθρωποι διαπίστωσαν ότι για όλα τα κακά 
ευθύνεται το συναίσθημα. Εξ αιτίας του συναι-
σθήματος αισθανόμαστε οργή, μίσος, ζήλια, 
μανία, που εκδηλώνονται με τη βία και οδηγούν 
την ανθρωπότητα σε εγκλήματα και πολέμους. 
Πίστεψαν ότι εάν εξαλείψουν το συναίσθημα τότε 
θα χαθεί και κάθε αιτία πολέμου. 

              Με τη βοήθεια της χρήσης του ναρκωτικού «Πρόζιουμ» (παραπέμπει στο Πρόζακ) κατάφεραν να 
δημιουργήσουν μια νέα κοινωνία ανθρώπων  δίχως συναίσθημα. Αυτή η κοινωνία πρέπει φυσικά να προφυ-
λάσσεται από οτιδήποτε μπορεί να ξυπνήσει το συναίσθημα. ΄Έτσι λοιπόν απαγορεύεται η τέχνη σε όλες της 
τις μορφές, τα χρώματα, τα αρώματα, η μουσική, η ποίηση, η ζωγραφική …

Επίσης χρειάζεται και μια επίλεκτη ομάδα, για να αστυνομεύει τους ανθρώπους από τυχόν «κατρακύλισμα 
στο συναίσθημα». Αυτόν το ρόλο ανέλαβε μια ομάδα εκπαιδευμένων σε πολύ προχωρημένες πολεμικές τέχνες. 
Τους ονομάζουν «κληρικούς», και είναι αφοσιωμένοι στη νέα κυβέρνηση.  Επαγρυπνούν, έτσι ώστε κάθε ένδειξη 
συναισθήματος και κάθε δάκρυ να καταγγέλλεται και ο ένοχος να συλλαμβάνεται και να θανατώνεται ως τρο-
μοκράτης και εμπρηστής του συστήματος, επειδή συνειδητά επαναστάτησε, αρνούμενος να πάρει το πρόζιουμ. 
Την ίδια τύχη έχει και οτιδήποτε μπορεί να ξυπνήσει το συναίσθημα. Βλέπουμε τη Τζοκόντα να χαμογελά, όχι 
πλέον μυστηριακά αλλά με ένα ειρωνικό χαμόγελο την ώρα που την τυλίγουν οι φλόγες των κληρικών. 

Το νόημα της ζωής δείχνει να έχει χαθεί μέσα στο γρίζο της πόλης και στο ανέκφραστο πρόσωπο των αν-
θρώπων. Κανείς όμως δεν ανησυχεί για αυτό, αφού οι άνθρωποι έχουν χάσει κάτι από την ψυχή τους. 

Όλοι φορούν γάντια, αφού η αφή δεν είναι πλέον τρόπος να γνωρίσει κανείς το περιβάλλον. Η αφή μπορεί 
να ξυπνήσει μνήμες και η μνήμη συναίσθημα. Όλοι λειτουργούν μόνο με το νοητικό. Μόνο ο νους γνωρίζει το 
καλό και το κακό. 
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Ακόμα και στον πιο καλοφτιαγμένο τοίχο θα υπάρξει 
κάποια στιγμή μια μικρή ρωγμή. Εκεί που μοιάζει να 
επικρατεί το τσιμέντο, θα προσπαθήσει ένα μικρό φυτό 
θα βρει το δρόμο προς το φως… κι ο Έρωτας μπορεί 
να είναι κρυμμένος μέσα σ’ ένα μπουκαλάκι γυναικείας 
κολόνιας…(αναφορά στην όσφρηση που παρακινεί 
το συναίσθημα).

Η Ευτυχία είναι ένα θέμα που απασχόλησε τους 
ανθρώπους εδώ και χιλιάδες χρόνια. Φιλοσοφικά, 
θρησκευτικά και πολιτικά ρεύματα είχαν θέσει ως σκοπό 
τους την αναζήτηση μιας φόρμουλας για να νικηθεί 
το κακό στον άνθρωπο. Μόνο που μερικές φορές ο 
σκοπός μπορεί να είναι καλός, αλλά τα μέσα λάθος. 
Και άλλοτε να μην γίνεται κατανοητή μια ιδέα ή μια 
διδασκαλία  και να εφαρμόζεται ένα συμπέρασμα σε 
λανθασμένη μορφή.

 Σ’ αυτήν την κοινωνία θεώρησαν την αναχαίτιση 
του συναισθήματος ως εξαφάνισή του. Αυτό όμως 
που πραγματικά θα έπρεπε να αναζητηθεί είναι ο 
έλεγχος του συναισθήματος. Η αναχαίτιση μπορεί να 
επιφέρει κάποια προσωρινά αποτελέσματα, αλλά δεν 
είναι λύση. Είναι ένα είδος στρουθοκαμηλισμού. 

Αυτό βέβαια είναι κάτι που συμβαίνει και στον 
πολιτισμό μας. Ο  άνθρωπος προτιμά να θάψει τα 
ελαττώματα του αντί να τα γνωρίσει και να τα καταπο-
λεμήσει με τις αρετές του. Η αυτογνωσία που μαζί με 
την αυτοκυριαρχία   οδηγεί στον έλεγχο είναι κάτι που 
δεν επιζητείται , επειδή θέλει χρόνο και κόπο. Αντίθετα 
επικρατούν απόψεις, όπως για παράδειγμα, ότι πρέπει 
να εκφράσει κανείς και το αρνητικό μέσα του ή να χορτάσει τα πάθη του, για να κορεσθεί και να μην τα θέλει 
πια.

 H μέθοδος της αναχαίτισης ισχυροποιεί το ελάττωμα, επειδή το αφήνεις ανεξέλεγκτο και εκείνο εμφανίζεται 
ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένεις, με διπλάσια μάλιστα ένταση. Η  μέθοδος του κορεσμού  ισχυροποιεί το ζωικό 
μέρος του ανθρώπου σε βάρος του ανθρώπινου, αφού είναι εκείνο που θρέφουμε. 

 Η διαχρονική φιλοσοφία μιλά για έλεγχο του εαυτού. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να φοβάται να κοιτάξει μέσα 
του, όσο θάρρος κι αν απαιτεί κάτι τέτοιο. Αν δεν το κάνει, τότε δεν ζει 
πραγματικά. 

Η γνώση προϋποθέτει μάχη. Είναι κρυμμένη μέσα σε ορμητικά  βαθιά 
ποτάμια και όχι σε ήσυχες και ρηχές  λίμνες. Είναι μια διαδικασία που ο 
καθένας καλείται να κάνει μόνος του, ζώντας μέσα σ’ ένα σύνολο που 
επηρεάζει και επηρεάζεται από αυτό. 

Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να ονειρεύεται και αυτή η ικανότητα 
είναι που τον διαχωρίζει από τα ζώα. Το όραμα για κάτι καλύτερο είναι ένα 
κομμάτι του Θεού μέσα μας. Ο πόνος είναι συναίσθημα αλλά είναι και  
ένας από τους φορείς της συνείδησης, δηλαδή φορέας της γνώσης. 

Ο Σταυρός γίνεται  σύμβολο του ανθρώπου. Η λέξη «Άνθρωπος» 
συνδέεται με το «άνω θρώσκω», κοιτώ προς τα πάνω, άρα στο ανώτερο 
που έχω. Καθετοποιούμαι, σε αντίθεση με το ζωικό στοιχείο, που είναι 
οριζόντιο.

 Δεν ξεφεύγει όμως απ’ αυτό. Γι’ αυτό παλεύουν μέσα του δύο δυνά-
μεις. «…Στα πρόσκαιρα ζωντανά σώματα δύο ρεύματα παλεύουν α)ο 
ανήφορος, προς τη σύνθεση, προς τη ζωή, προς την αθανασία β)ο 
κατήφορος, προς την αποσύνθεση, προς την ύλη, προς τον θάνατο….» 
(Ασκητική του Καζαντζάκη).

Μόνο η αυτογνωσία και ο αυτοέλεγχος μπορούν να οδηγήσουν στην 
αυτοπραγμάτωση, στην ισορροπία. Το συναίσθημα όπως και η λογική, 
είναι τα μέσα. Μετατρέπονται σε πρόβλημα όταν «θεοποιούνται», όταν 
δηλαδή από μέσα μετατρέπονται σε σκοπούς. 
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Από τους μεγαλύτερους κλασικούς φιλοσόφους, ο πιο γνωστός 
μαθητής του Σωκράτη και ο πιο πιστός ίσως στις διδασκαλίες του, 
πολυγραφότατος, ο Πλάτωνας, αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης αλλά 
και σκληρής κριτικής από τους μετα-
γενέστερους. Πολλοί στηρίχτηκαν στις 
διδασκαλίες του για να εισάγουν νέες 
θεωρίες και φιλοσοφικά συστήματα και 
πολλοί τις χρησιμοποίησαν, συνήθως 
παραποιώντας τες, για να εξυπηρετήσουν 
προσωπικά οφέλη.

 Όπως και να ‘χει, ο Πλάτωνας υπήρξε και παραμένει ένας από τους 
σημαντικότερους φιλοσόφους της κλασικής Ελλάδας και δε θα πάψει ποτέ να 
μελετάται από τους λάτρεις της φιλοσοφίας και όχι μόνο. Όμως, αν και έχουν 
γραφτεί πολλά για τα έργα και τις διδασκαλίες του, υπάρχει ένα μέρος που 
δε φαίνεται να απασχολεί πολύ τους σύγχρονους φιλολόγους και ερευνητές. 
Μέσα στο έργο του Πλάτωνα κρύβονται πολύ βαθιές εσωτερικές γνώσεις που δε 
φαίνονται με την πρώτη ματιά. Και όμως ο Εσωτερισμός είναι κυρίαρχο στοιχείο 
στο έργο του μεγάλου φιλοσόφου, ο οποίος γνώρισε όλα τα σημαντικά κέντρα 
γνώσης της εποχής του, μέσα και έξω από τον Ελλαδικό χώρο.

Για τον άνθρωπο
Όσον αφορά τη σύσταση του ανθρώπου ως ον, ο εσωτερισμός αναφέρει 

ότι ο άνθρωπος αποτελείται από δυο βασικά στοιχεία: το πνεύμα (αθάνατη ψυχή) 
και την προσωπικότητα. Μέσα στον κύκλο των μετενσαρκώσεων, αυτό που 
παραμένει αναλλοίωτο, άφθαρτο, διηνεκές είναι το πνεύμα, το οποίο ενσαρκώ-
νεται κάθε φορά σε ένα φθαρτό σώμα και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που 
αποτελούν την προσωπικότητα κάθε ατόμου. Η προσωπικότητα αποτελείται από 
τέσσερις βασικούς φορείς: το φυσικό σώμα, την ενέργεια που δίνει ζωή σ’ αυτό 
το σώμα –στον εσωτερισμό ονομάζεται πράνα- το συναισθηματικό μας κόσμο 
και τον εγωιστικό νου, ο οποίος σκέφτεται και καθοδηγεί τον άνθρωπο με βάση 
τις προσωπικές του επιθυμίες και στόχους. Αυτοί οι φορείς συσχετίζονται με τα 
4 στοιχεία δημιουργίας του κόσμου: Γη, Νερό, Αέρας, Φωτιά, αντίστοιχα.

 Από την άλλη, το πνεύμα είναι αυτό που που μετέχει της θείας ουσίας, 
είναι το θείο μέρος στον άνθρωπο και ακριβώς γι’ αυτό αποτελεί τη γέφυρα που 
ενώνει τον άνθρωπο με το θεό. Αποτελείται από τον καθαρό, ανιδιοτελή νου ή 
Μάνας στα σανσκριτικά, «από το διαισθητικό φορέα ή Βούδι και από το θείο 
σπινθήρα της Βούλησης ή Άτμα, που είναι το πραγματικό ον του ανθρώπου, η 
αιτία όλων των άλλων, το ΑΤΟΜΟ.» (1) 

 Όλοι αυτοί οι φορείς του ανθρώπου θα μπορούσαν να κατανεμηθούν 
και με άλλο τρόπο σε τρία μέρη: Σώμα, Ψυχή, Νούς ή Πνεύμα, με την Ψυχή να αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στο 
Σώμα και το Πνεύμα. Αυτό το διαχωρισμό συναντάμε ξεκάθαρα στον Πλάτωνα: «Νουν μεν εν ψυχή, ψυχή δε εν 
σώματι ξυνιστάς το παν ξυνετεκταίντο»

Ισμήνη Αληζιώτη

Η Μυστική Διδασκαλία του

ΠΛΑΤΩΝΑ
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Δηλαδή «Αφού εβαλε νου στην ψυχή και την 
ψυχή στο σώμα (ο Δημιουργός) κατασκεύασε τα 
πάντα» (2) Για το ίδιο πράγμα μιλάει ο Πλάτωνας 
όταν αναφέρεται στην ψυχή και τα μέρη της. Θε-
ωρεί ότι η ψυχή αποτελείται αρχικά από δύο μέρη, 
ένα θνητό κι ένα αθάνατο. Το αθάνατο μέρος της 
είναι που αιχμαλωτίζεται στο θνητό σώμα –εν-
σάρκωση του πνεύματος στην ύλη- ενώ το θνητό 
είναι ο συναισθηματικός και νοητικός φορέας της 
προσωπικότητας.  Το θνητό μέρος  χώρισαν οι 
θεοί σε άλλα δύο, ένα ανώτερο κι ένα κατώτερο 
και ανάμεσα τους τοποθέτησαν τις «φρένες», που 
είναι ο λογικός νους, η φυσική νοημοσύνη του 
ανθρώπου.(3) Ο Πλάτωνας ονομάζει το κατώτερο 
μέρος επιθυμητικό και το συνδέει με τα ένστικτα και 
τις κατώτερες επιθυμίες και το ανώτερο θυμοειδές 
που περιλαμβάνει τα διάφορα συναισθήματα που 
επηρεάζουν τη διάθεση μας. Το μεν πρώτο εδρεύει 
στο συκώτι και εμπεριέχει επιθυμίες και φαντασιώ-
σεις, το δε δεύτερο εδρεύει κοντά στο κεφάλι. (4)

Όσο για το αθάνατο μέρος της ψυχής, σύμφω-
να με το μεγάλο φιλόσοφο ονομάζεται λογιστικό. 
Για να υπάρχει αρμονία και δικαιοσύνη στον άν-
θρωπο, πρέπει αυτό το αθάνατο μέρος να ελέγχει 
και να κυβερνά όλα τα υπόλοιπα. Σύμφωνα με τον 
εσωτερισμό, για να εξελίσσεται ο άνθρωπος και 
να βελτιώνεται συνεχώς οφείλει να δρα και να ζει 
στηριζόμενος στο πνευματικό μέρος του και ελέγ-
χοντας την προσωπικότητα .

Για την πόλη
Αυτή την τριμέρεια της ψυχής αναπτύσσει ο 

Πλάτωνας στην «Πολιτεία» του και τη συνδέει με τη 
δικαιοσύνη, τόσο στον ίδιο τον άνθρωπο, όσο και 
στην πολιτεία, με την κατανομή των πολιτών σε τρεις 
κάστες. Αυτός ο διαχωρισμός δε γίνεται κληρονο-
μικά, ούτε με βάση την οικονομική κατάσταση των 
πολιτών αλλά ανάλογα με την εσωτερική εξέλιξη του 
καθενός και με την ικανότητα του να χρησιμοποιεί 
το λογιστικό και να ελέγχει την προσωπικότητα και 
τα κατώτερα μέρη της ψυχής. 

Η Διδασκαλία ΠλάτωναΑυτές οι τρεις κάστες πολιτών χαρακτηρίζονται από μια 
αρετή, σύμφωνα πάντα με το μέρος της ψυχής που επικρατεί. 
Έτσι, αυτοί στους οποίους επικρατεί το λογιστικό –άρα είναι 
πιο εξελιγμένοι εσωτερικά και ελέγχουν καλύτερα τα κατώτερα 
στοιχεία της προσωπικότητας- χαρακτηρίζονται από την 
αρετή της σοφίας και ανήκουν στην κάστα των Αρχόντων. 
Είναι αυτοί, που έχοντας εφαρμόσει δικαιοσύνη στον ίδιο 
τον εαυτό τους, μπορούν να την ασκήσουν την πόλη και 
να κυβερνήσουν δίκαια τους άλλους. 

Ακολουθούν οι Φύλακες, όπου επικρατεί το θυμοειδές 
μέρος της ψυχής και χαρακτηρίζονται από την αρετή της 
ανδρείας. Είναι οι φύλακες της πόλης, που, μέσα από 
κατάλληλη εκπαίδευση μπορούν να χρησιμοποιούν το 
θυμοειδές μέρος της ψυχής αναπτύσσοντας τα πιο αγνά 
και ανώτερα συναισθήματα, ενώ έχουν ελέγξει το κατώτερο 
επιθυμητικό τους.

Τέλος έχουμε τους ανθρώπους που κυριαρχούνται 
από το επιθυμητικό και χαρακτηρίζονται από την αρετή της 
σωφροσύνης. Είναι οι αγρότες και οι τεχνίτες της πολιτείας. 
Ο διαχωρισμός που κάνει ο Πλάτωνας, ακριβώς επειδή γί-
νεται βάσει φυσικών χαρακτηριστικών και όχι κοινωνικών ή 
οικονομικών δεν εμπεριέχει κανενός είδους ρατσισμό. Όλοι 
είναι χρήσιμοι στην πολιτεία του και όλοι απαραίτητοι. Όμως, 
ακριβώς για να λειτουργεί δίκαια αυτή η πολιτεία και να είναι 
πυρήνας εξέλιξης για τους πολίτες της, ο καθένας πρέπει να 
έχει την κατάλληλη θέση και να προσφέρει ανάλογα με τις 
δυνατότητες του και στους υπόλοιπους, με γνώμονα πάντα 
το κοινό καλό.

Αυτή είναι η επανάσταση που φέρνει ο Πλάτωνας στα 
δεδομένα της εποχής με αποτέλεσμα να δεχτεί σκληρή κριτική 
και πολλή αμφισβήτηση. Μελετώντας όμως κανείς ειδικά 
αυτό το έργο, την «Πολιτεία», αντιλαμβάνεται τόσο φυσικά 
αυτή του την αντίληψη και διαπιστώνει ότι όλα αυτά βασί-
ζονται σε πολύ βαθιές αλήθειες, τις οποίες ο φιλόσοφος 
άντλησε από τα μυστηριακά κέντρα της εποχής του στα 
οποία είχε μυηθεί. 

Για τον κόσμο

Τα περισσότερα στοιχεία για τον κόσμο και τη δημιουργία 
του συναντώνται στον «Τίμαιο». Αν και πρόκειται για έναν 
από τους διαλόγους του Πλάτωνα, σ’ αυτό το έργο εκτίθεται 
μια καθαρά Μυστηριακή Διδασκαλία. «Δεν είναι τυχαίο ότι 
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ο Πλάτωνας βάζει έναν Πυθαγόρειο, τον Τίμαιο, 
να την εκθέσει, αφού οι Πυθαγόρειοι έκφραζαν 
στην αρχαιότητα την πιο εσωτερική φιλοσοφική 
γνώση. Άλλωστε πολλοί μελετητές θεωρούν ότι 
στον Τίμαιο περιέχονται καθαρά πυθαγορικές 
γνώσεις, τις οποίες είχε στην κατοχή του ο φιλό-
σοφος.» (5)

 Ο Τίμαιος ξεκινά με ένα από τα πιο σημα-
ντικά φιλοσοφικά ερωτήματα όλων των εποχών 
και όλων των φιλοσοφικών συστημάτων: «Τι το 
ον αεί; Τι είναι εκείνο το οποίον υπάρχει πάντοτε 
αλλά δε γεννάται ποτέ και τι είναι εκείνο το οποίον 
πάντοτε γεννάται αλλά ποτέ δεν υπάρχει;» (6) Είναι 
το αιώνιο φιλοσοφικό ερώτημα για το «Είναι» και το 
«Υπάρχειν», το δημιουργημένο και τον αδημιούρ-
γητο κόσμο, το εκδηλωμένο και το ανεκδήλωτο.

 Ήδη στην Πολιτεία, με το μύθο της σπηλιάς, ο 
Πλάτωνας διαχωρίζει τον εκδηλωμένο, μεταβλητό 
κόσμο της ύλης και της πλάνης, το Έτερον, από 
τον αληθινό αμετάβλητο κόσμο των Αρχετύπων, 
τον κόσμο των Ιδεών, το Ταυτόν. Εκεί κατοικούν 
τα 4 Αρχέτυπα : Αγαθό, Δίκαιο, Όμορφο, Αληθές, 
που ενσαρκώνονται στον υλικό κόσμο ως Θρη-
σκεία, Δικαιοσύνη, Τέχνη και Επιστήμη.

 Όσον αφορά την πρωταρχική Δημιουρ-
γία, ο Πλάτωνας με το στόμα του Τίμαιου λέει ότι 
εν αρχή ην το χάος, αλλά ο Δημιουργός έβαλε 
τάξη σ’ αυτό το χάος και κατασκεύασε το σύμπαν 
αφού έβαλε νου στην ψυχή και ψυχή στο σώμα, 
χργησιμοποιώντας την αναλογία, την οποία ανα-
λύει μαθηματικά στο έργο. 

Στη συνέχεια αναφέρει τα τέσσερα στοιχεία, 
Γη, Νερό, Αέρα, Φωτιά, από τα οποία, συνδεδε-
μένα μεταξύ τους με αρμονική αναλογία, ο θεός 
δημιούργησε τον ορατό, εκδηλωμένο κόσμο. Από 

Η μυστική Διδασκαλία του Πλάτωνα
αυτά τα στοιχεία δη-
μιούργησε και τον 
άνθρωπο με τους 
4 φορείς της προ-
σωπικότητας που 
αναφέρει ο Εσωτε-
ρισμός.

Η ψυχή του κό-
σμου δημιουργή-
θηκε πριν από το 
σώμα του και το-
ποθετήθηκε αρχικά 
στο κέντρο. Μετά 
επεκτάθηκε ώστε να καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο εξωτερικά. 
«Εδώ, κατ’ αναλογία με τη δομή του ανθρώπου σύμφωνα 
με τον Εσωτερισμό, μπορούμε να πούμε ότι ο Πλάτωνας 
αναφέρεται στην Αύρα του Κόσμου, κάτι ασύλληπτο για τον 
ανθρώπινο νου.» (8)  

 Στη συνέχεια, συσχετίζει τα 4 στοιχεία με 4 στερεά, 
αποτελούμενα από τρίγωνα, τα οποία συμβάλλουν στη 
δημιουργία του κόσμου. Συσχετίζει λοιπόν τη Φωτιά με το 
τετράεδρο-Πυραμίδα, τον Αέρα με το οκτάεδρο, το Νερό με 
το εικοσάεδρο και τη Γη με τον κύβο. Με το συνδυασμό αυ-
τών των γεωμετρικών στερεών δημιουργεί ο θεός τον κόσμο. 
Όμως υπάρχει κι ένα πέμπτο στερεό που συνδέεται με το 
πέμπτο στοιχείο, τον Αιθέρα. Είναι το πενταγωνικό δωδεκάε-
δρο, που εμπεριέχεται σε μορφές του αόρατου κόσμου, στην 
ύπαρξη των οποίων καταλήγει λογικά, μέσα απο μαθηματικές, 
αριθμητικές και γεωμετρικές αναλύσεις. 

 Στο ίδιο έργο αλλά και σε άλλα ο φιλόσοφος μιλά 
για την Ατλαντίδα δίνοντας λεπτομερή στοιχεία για τη δομή 
και τους ανθρώπους της, κάτι που ο Εσωτερισμός αναφέρει 
εκτενώς. Πρόκειται για μια εξελικτική φάση της ανθρωπότητας 
που ονομάζεται τέταρτη φυλή και κατοικούσε σε μια ήπειρο 
στο σημερινό Ατλαντικό Ωκεανό.

Είναι τόσες πολλές  οι εσωτερικές διδασκαλίες που βρίσκουμε στα έργα του Πλάτωνα που θα ήταν 
αδύνατο να εκτεθούν σ’ αυτές τις λίγες γραμμές. Ο αναγνώστης θα μπορούσε να εντρυφήσει περισσότερο σ’ 
αυτές τις διδασκαλίες μελετώντας τον ίδιο το φιλόσοφο και αναζητώντας τις κρυφές πτυχές των έργων του, συ-
γκρίνοντας τες με τις φιλοσοφικές αλήθειες του Εσωτερισμού. Θ’ ανακαλύψει ότι δεν πρόκειται για έναν ακόμη 
κλασικό φιλόσοφο, αλλά για μια ιδιαίτερα εξελιγμένη προσωπικότητα, ένα φωτισμένο άνθρωπο, έναν πραγματικό 
μύστη. 
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                   Τα χαρακτηριστικά της  Νέας Εποχής

Σέμη Γκούφα

Τα χαρακτηριστικά της 
                                Νέας Εποχής

Οι μύθοι του σύγχρονου Δυτικού πολιτισμού καταρρέουν ο ένας μετά τον άλλον. «Εδώ και αρκετό ό ό ό 
καιρό η γενική αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο, βασισμένη στην ιδέα της εξέλιξης και της διηνε-ηνε-ηνε-ηνε-
κούς προόδου της επιστήμης, έχει εξαντληθεί. Ζούμε στην κατάρρευση των πολιτικών σχημάτων που 
αποτελούν απόρροια της αισιόδοξης αυτής φιλοσοφίας». (Εdgan Morin “Terre-Patrie”.)

Είναι γεγονός ότι ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι έχει περάσει πια η εποχή της ευημερίας των λαών ρίας των λαών ρίας των λαών ρίας των λαών 
και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ο Norman Stone περιγράφει με σκληρά λόγια τη νέα κατάσταση που  κατάσταση που  κατάσταση που  κατάσταση που 
διαμορφώνεται: Αν δεν το έχετε ήδη αντιληφθεί, μπαίνουμε ταχύτατα σ΄ ένα καινούργιο μεσαίωνα…επι-γιο μεσαίωνα…επι-γιο μεσαίωνα…επι-γιο μεσαίωνα…επι-
στρέφουμε πίσω σ΄ ένα μεσαιωνικό κόσμο γεμάτο ζητιάνους, μεταδοτικές ασθένειες, μισαλλοδοξία και ιες, μισαλλοδοξία και ιες, μισαλλοδοξία και ιες, μισαλλοδοξία και 
προκαταλήψεις».

Η εποχή μας είναι μια μεταβατική εποχή, οι σημερινές δημοκρατίες συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο οιούν όλο και περισσότερο οιούν όλο και περισσότερο οιούν όλο και περισσότερο 
τη μεταβατικότητά τους. Συνειδητοποιούν την προσωρινότητα του ρόλου τους, καθώς αντιλαμβάνονται την ς, καθώς αντιλαμβάνονται την ς, καθώς αντιλαμβάνονται την ς, καθώς αντιλαμβάνονται την 
έλευση νέων κοινωνικοπολιτικών μορφών. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να υφίσταται το μέλλον που ορεί να υφίσταται το μέλλον που ορεί να υφίσταται το μέλλον που ορεί να υφίσταται το μέλλον που 
όλοι ονειρεύονται και να οδηγείται με τις υπάρχουσες πολιτικές μορφές.

Η Πολιτική σήμερα είναι παρεξηγημένη και αυτό είναι απολύτως δικαιολογημένο, επειδή ο περισσότερος αιολογημένο, επειδή ο περισσότερος αιολογημένο, επειδή ο περισσότερος αιολογημένο, επειδή ο περισσότερος 
κόσμος κρίνει και κατακρίνει την πολιτική σύμφωνα με τα υπάρχοντα πρόσωπα και τα συστήματα διακυ-ντα πρόσωπα και τα συστήματα διακυ-ντα πρόσωπα και τα συστήματα διακυ-ντα πρόσωπα και τα συστήματα διακυ-
βέρνησης. Είναι λάθος όμως να συγχέουμε την Πολιτική ως έννοια με την πολιτική του σήμερα. Η έννοια νοια με την πολιτική του σήμερα. Η έννοια νοια με την πολιτική του σήμερα. Η έννοια νοια με την πολιτική του σήμερα. Η έννοια 
της Πολιτικής στην Εσωτερική Φιλοσοφία είναι πολύ διαφορετική απ΄ ότι σήμερα.τική απ΄ ότι σήμερα.τική απ΄ ότι σήμερα.τική απ΄ ότι σήμερα.

Η Πολιτική, με την ευρύτερη έννοια, «Τα της Πόλης», είναι η ορθή διακυβέρνηση της Πόλης και αποτελεί ι η ορθή διακυβέρνηση της Πόλης και αποτελεί ι η ορθή διακυβέρνηση της Πόλης και αποτελεί ι η ορθή διακυβέρνηση της Πόλης και αποτελεί 
ταυτόχρονα Επιστήμη και Τέχνη. Εκείνα δηλαδή που επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία της κοινωνίας, της τρέπουν τη σωστή λειτουργία της κοινωνίας, της τρέπουν τη σωστή λειτουργία της κοινωνίας, της τρέπουν τη σωστή λειτουργία της κοινωνίας, της 
Παιδείας, των διαφόρων τμημάτων της και του ανθρώπου ως υπεύθυνου Πολίτη.που ως υπεύθυνου Πολίτη.που ως υπεύθυνου Πολίτη.που ως υπεύθυνου Πολίτη.

Επομένως, για την επίτευξη και την απόκτηση της Ευδαιμονίας, η Πολιτική, πάντα φιλοσοφικά θεωρούμενη, υδαιμονίας, η Πολιτική, πάντα φιλοσοφικά θεωρούμενη, υδαιμονίας, η Πολιτική, πάντα φιλοσοφικά θεωρούμενη, υδαιμονίας, η Πολιτική, πάντα φιλοσοφικά θεωρούμενη, 
είναι το κύριο μέσο. Κι αυτό γιατί, αντίθετα με τη σημερινή εποχή όπου η Πολιτική έχει καταλήξει μια δημα-σημερινή εποχή όπου η Πολιτική έχει καταλήξει μια δημα-σημερινή εποχή όπου η Πολιτική έχει καταλήξει μια δημα-σημερινή εποχή όπου η Πολιτική έχει καταλήξει μια δημα-
γωγική τέχνη αποπροσανατολισμού και πλάνης, στην οποία εξυπηρετείται το συμφέρον του ισχυρότερου ης, στην οποία εξυπηρετείται το συμφέρον του ισχυρότερου ης, στην οποία εξυπηρετείται το συμφέρον του ισχυρότερου ης, στην οποία εξυπηρετείται το συμφέρον του ισχυρότερου 
σε βάρος των υπολοίπων πολιτών, στην αρχαιότητα η Πολιτική ήταν Μυητική Γνώση.χαιότητα η Πολιτική ήταν Μυητική Γνώση.χαιότητα η Πολιτική ήταν Μυητική Γνώση.χαιότητα η Πολιτική ήταν Μυητική Γνώση.

Διδασκόταν στα Μυστήρια, στα οποία διαμορφώνονταν οι Άρχοντες. 
Η Πολιτική ήταν η Τέχνη για τη διαμόρφωση των Αρίστων. Ήταν μια αληθινά Αλχημική Τέχνη για τη με-όρφωση των Αρίστων. Ήταν μια αληθινά Αλχημική Τέχνη για τη με-όρφωση των Αρίστων. Ήταν μια αληθινά Αλχημική Τέχνη για τη με-όρφωση των Αρίστων. Ήταν μια αληθινά Αλχημική Τέχνη για τη με-

τάλλαξη του ανθρώπου από δέσμιο των κατωτέρων παθών του σε αληθινά ελεύθερο πολίτη και κύριο του  των κατωτέρων παθών του σε αληθινά ελεύθερο πολίτη και κύριο του  των κατωτέρων παθών του σε αληθινά ελεύθερο πολίτη και κύριο του  των κατωτέρων παθών του σε αληθινά ελεύθερο πολίτη και κύριο του 
Εαυτού του.

Από όλα αυτά συμπεραίνουμε ότι ο ρόλος τους Πολιτικού είναι πολύ σημαντικός. Είναι αυτός που οδη-ουμε ότι ο ρόλος τους Πολιτικού είναι πολύ σημαντικός. Είναι αυτός που οδη-ουμε ότι ο ρόλος τους Πολιτικού είναι πολύ σημαντικός. Είναι αυτός που οδη-ουμε ότι ο ρόλος τους Πολιτικού είναι πολύ σημαντικός. Είναι αυτός που οδη-
γεί και καθοδηγεί τους Πολίτες και δεν είναι τυχαίο που ο Πλάτωνας συνδέει το ρόλο του πολιτικού με του λίτες και δεν είναι τυχαίο που ο Πλάτωνας συνδέει το ρόλο του πολιτικού με του λίτες και δεν είναι τυχαίο που ο Πλάτωνας συνδέει το ρόλο του πολιτικού με του λίτες και δεν είναι τυχαίο που ο Πλάτωνας συνδέει το ρόλο του πολιτικού με του 
Γιατρού, καθώς και την Πολιτική με την Ιατρική. Η μεν πρώτη δίνει Ζωή, Δικαιοσύνη και Αρμονία στην πόλη, Πολιτική με την Ιατρική. Η μεν πρώτη δίνει Ζωή, Δικαιοσύνη και Αρμονία στην πόλη, Πολιτική με την Ιατρική. Η μεν πρώτη δίνει Ζωή, Δικαιοσύνη και Αρμονία στην πόλη, Πολιτική με την Ιατρική. Η μεν πρώτη δίνει Ζωή, Δικαιοσύνη και Αρμονία στην πόλη, 
η δε δεύτερη στον άνθρωπο, στα διάφορα οργανικά συστήματά του. Ο Πολιτικός, ο φωτισμένος δηλαδή θρωπο, στα διάφορα οργανικά συστήματά του. Ο Πολιτικός, ο φωτισμένος δηλαδή θρωπο, στα διάφορα οργανικά συστήματά του. Ο Πολιτικός, ο φωτισμένος δηλαδή θρωπο, στα διάφορα οργανικά συστήματά του. Ο Πολιτικός, ο φωτισμένος δηλαδή 
Άρχοντας, είναι ο Γιατρός των ψυχών. Γιατρός των ψυχών. Γιατρός των ψυχών. Γιατρός των ψυχών.

Από αυτήν και μόνο τη θεώρηση μπορούμε, για άλλη μια φορά, να συνειδητοποιήσουμε  πόσο μακριά αι μόνο τη θεώρηση μπορούμε, για άλλη μια φορά, να συνειδητοποιήσουμε  πόσο μακριά αι μόνο τη θεώρηση μπορούμε, για άλλη μια φορά, να συνειδητοποιήσουμε  πόσο μακριά αι μόνο τη θεώρηση μπορούμε, για άλλη μια φορά, να συνειδητοποιήσουμε  πόσο μακριά 
από την πολιτική βρίσκονται οι σημερινοί πολιτικοί. Δικαίως λοιπόν η αντίληψή μας για τους πολιτικούς ιτική βρίσκονται οι σημερινοί πολιτικοί. Δικαίως λοιπόν η αντίληψή μας για τους πολιτικούς ιτική βρίσκονται οι σημερινοί πολιτικοί. Δικαίως λοιπόν η αντίληψή μας για τους πολιτικούς ιτική βρίσκονται οι σημερινοί πολιτικοί. Δικαίως λοιπόν η αντίληψή μας για τους πολιτικούς 
είναι η χειρότερη, σε τέτοιο σημείο που πολλοί νέοι σήμερα δεν θέλουν καν να ακούνε για πολιτική, κόμματα ότερη, σε τέτοιο σημείο που πολλοί νέοι σήμερα δεν θέλουν καν να ακούνε για πολιτική, κόμματα ότερη, σε τέτοιο σημείο που πολλοί νέοι σήμερα δεν θέλουν καν να ακούνε για πολιτική, κόμματα ότερη, σε τέτοιο σημείο που πολλοί νέοι σήμερα δεν θέλουν καν να ακούνε για πολιτική, κόμματα 
ή συστήματα διακυβέρνησης, γιατί όλα είναι σάπια, μουχλιασμένα, και απαρχαιωμένα.ματα διακυβέρνησης, γιατί όλα είναι σάπια, μουχλιασμένα, και απαρχαιωμένα.ματα διακυβέρνησης, γιατί όλα είναι σάπια, μουχλιασμένα, και απαρχαιωμένα.ματα διακυβέρνησης, γιατί όλα είναι σάπια, μουχλιασμένα, και απαρχαιωμένα.

Και όμως! Κάποιοι σήμερα επιμένουν και επιχειρηματολογούν  ότι, αντίθετα, ο κόσμος βαδίζει προς την αι όμως! Κάποιοι σήμερα επιμένουν και επιχειρηματολογούν  ότι, αντίθετα, ο κόσμος βαδίζει προς την αι όμως! Κάποιοι σήμερα επιμένουν και επιχειρηματολογούν  ότι, αντίθετα, ο κόσμος βαδίζει προς την αι όμως! Κάποιοι σήμερα επιμένουν και επιχειρηματολογούν  ότι, αντίθετα, ο κόσμος βαδίζει προς την 
ειρήνη και τη σύμπνοια, καθώς οι Μεγάλες Δυνάμεις που  κυβερνούν θα οδηγήσουν βαθμιαία σε δημο-ήνη και τη σύμπνοια, καθώς οι Μεγάλες Δυνάμεις που  κυβερνούν θα οδηγήσουν βαθμιαία σε δημο-ήνη και τη σύμπνοια, καθώς οι Μεγάλες Δυνάμεις που  κυβερνούν θα οδηγήσουν βαθμιαία σε δημο-ήνη και τη σύμπνοια, καθώς οι Μεγάλες Δυνάμεις που  κυβερνούν θα οδηγήσουν βαθμιαία σε δημο-
κρατικές μορφές. κρατικές μορφές. κρατικές μορφές. κρατικές μορφές. 
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Όμως αυτό, δυστυχώς, είναι ένα πολιτικό 
σόφισμα. «Δημοκρατική» ήταν η Κομμουνιστική 
Γερμανία. Ο Στάλιν πολέμησε για τη «δημοκρα-
τία». Ο Μουσολίνι διαβεβαίωσε ότι η καλύτερη 
δημοκρατία ήταν η «συντεχνιακή του Φασιστικού 
κράτους». Ο Φράνκο έλεγε ότι αυτό που έκανε 
ήταν «Οργανική Δημοκρατία», οι ΗΠΑ ήταν «δη-
μοκρατικές» παρόλο που δεν είχαν καταργήσει τη 
δουλεία μετά τον εμφύλιο πόλεμο και μπορούμε 
να συνεχίσουμε με πολλά άλλα παραδείγματα 
εφαρμογής της Δημοκρατίας!

Επομένως τι είδους εγγύηση μπορούν να 
μας δώσουν οι σύγχρονες πολιτικές μορφές 
εξουσίας, τα λεγόμενα σύγχρονα πολιτικά συ-

στήματα, για την αληθινή Δημοκρατία; Μήπως αυτό το 
πρωτόγονο σύστημα στο οποίο οι πολλοί κυβερνούν 
τους λίγους, εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα; Η 
απάντηση που θα έδινε κανείς σε αυτό το ερώτημα είναι 
σήμερα ξεκάθαρη και απογοητευτική.

Αν ανοίξουμε ένα λεξικό στη λέξη «πολίτευμα» θα 
δούμε ότι αυτό περιγράφεται σαν ένα σύστημα κανό-
νων δικαίου, στο οποίο ορίζεται ο ανώτατος φορέας 
της κρατικής εξουσίας, καθώς σε αυτό βρίσκονται τα 
βασικά στοιχεία σχηματισμού, οργανικής συγκρότη-
σης και λειτουργίας των εξουσιών του κράτους, όπως 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία, μοναρχία, ολιγαρχία 
κ.λ.π. 

Επίσης στον όρο «μορφή πολιτεύματος» συναντάμε 
άλλους όρους όπως κοινοβουλευτική δημοκρατία, 
προεδρευόμενη δημοκρατία, βασιλευόμενη δημοκρα-
τία, συνταγματική μοναρχία κ.λ.π. Όμως στην πραγμα-
τικότητα πού διαφέρουν όλες αυτές οι μορφές; Κανείς 
δεν ξέρει να απαντήσει!

Επίσης ενδιαφέρον έχει να δούμε τι λέει ένα σύγχρο-
νο λεξικό στην λέξη Πολιτική. Σύμφωνα με αυτό, «Πολι-
τική είναι το σύνολο των θεμάτων που έχουν σχέση με 
τα κοινά, τη ζωή ενός κοινωνικού συνόλου, το σύνολο 
των πρακτικών διακυβέρνησης ενός κράτους με τους 
πολίτες του και των σχέσεων μεταξύ άλλων κρατών». 
Κάτω από αυτόν τον ορισμό θα συμπέραινε κανείς ότι η 
Πολιτική, μεταξύ άλλων, είναι το μέσο για να μπορέσει ο 
Πολίτης να επικοινωνήσει με τους Συμπολίτες του μέσα 
σε μια Κοινωνία.

Η αλήθεια είναι ότι η επικοινωνία που είναι κάτι πα-
ραπάνω από την έννοια της κοινωνίας, είναι αυτό που 
σφραγίζει, δίνει κύρος σε κάποια κοινωνία όντων.

Από τη στιγμή που συναντάμε λοιπόν μια κοινω-
νία στην οποία η επικοινωνία έχει εκμηδενιστεί τότε 
μπορούμε να πούμε ότι αυτή η κοινωνία είναι ψυχρή, 
ναρκωμένη, χωρίς σθένος, χωρίς ζωή και αυτή η 
έλλειψη σχέσεων επικοινωνίας θα την αποσυνθέσει, 
προκαλώντας το θάνατό της.



18 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ  2006

                   Τα Νέας Εποχής

Μια κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι 
δεν μπορούν να έχουν σχέσεις επικοινωνίας 
μεταξύ τους, όπου οι άνθρωποι είναι στοι-
βαγμένοι και συνωστισμένοι, δεν θα μπο-
ρούσαμε πραγματικά να τη θεωρήσουμε 
αληθινή. Και αυτό είναι το πρόβλημα που 
βασανίζει το σημερινό πολιτισμό.

Γιατί λοιπόν δεν υπάρχει σήμερα επικοι-
νωνία ανάμεσα στους ανθρώπους; Γιατί 
αυτό το χιλιόχρονο άγαλμα της Πολιτικής 

έχει σκεπαστεί με λάσπη που το κάνει να χάνει κάθε αληθινή έχει σκεπαστεί με λάσπη που το κάνει να χάνει κάθε αληθινή 
όψη, λάμψη και ομορφιά; Γιατί δεν νοιάζεται κανείς για τον 
διπλανό του, είτε στην πολυκατοικία του, είτε στην δουλειά του, 
είτε στο δρόμο; Επειδή ο άνθρωπος έχει γίνει ένα ρομπότ, έχει 
πάψει να είναι Άτομο και έχει διασπαστεί, χάνοντας την πραγ-
ματική ελευθερία προκειμένου να γίνει σκλάβος των ψεύτικων 
καταναλωτικών στόχων. 

Η κρίση των σύγχρονων πολιτικών μορφών είναι ολοκλη-
ρωτική και καμία ομάδα δεν έχει την αναγκαία ασφάλεια. Τα 
στοιχεία τους αναμιγνύονται επικίνδυνα, όπως αποδείχθηκε 
μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Η Ανατολική κομ-
μουνιστική ή πρώην κομμουνιστική ομάδα δημοκρατικοποιείται 
όλο περισσότερο, ενώ η Δυτική κομμουνιστικοποιείται σιγά 
σιγά. Για χάρη αυτού του άρθρου άνοιξα το «Χρονικό του 
20ου αιώνα» κι εκεί με έκπληξη διαπίστωσα ότι πρωτοσέλιδα 
εφημερίδων έκαναν λόγο για την κρίση στον κόσμο. Οι πο-
λιτικοί του 1914 «πάσχιζαν για την ειρήνη στην Ευρώπη» το 
ίδιο έκαναν οι πολιτικοί του 1942, οι πολιτικοί του 1972, για το 
ίδιο «κόπτονται» οι πολιτικοί του σήμερα, στο έτος 2006. Από 
την αρχή του 20ου αιώνα όλοι «πασχίζουν» για μια καλύτερη 
κοινωνία, για την ειρήνη και την δημοκρατία.

Και αν πάμε ακόμα πιο πίσω ή δούμε τα πράγματα πιο ανα-
λυτικά θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μια «περίεργη» και σχεδόν 
ακριβής ομοιότητα μεταξύ του φεουδάρχη (τσιφλικά) και ενός 
σημερινού πολιτικού κόμματος. Αμφότεροι έχουν στη διάθεσή 
τους μια σειρά από γραμματείες και κάποιον κόσμο, στον 
οποίο έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν τη γνώμη τους. Το 
ίδιο κάθε Φεουδάρχης – Αρχηγός Κόμματος πολεμά εναντίον 
των άλλων Φεουδαρχών-Αρχηγών Κομμάτων μέσω των «κα-
νονιών» της Προπαγάνδας, των συνεντεύξεων ή των ομιλιών 
σε συγκεντρωμένα πλήθη. Ο εκλογικός αγώνας κρίνεται απτά  
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με την κατάκτηση των ψήφων. Σήμερα οι Αρχηγοί κρατούν τα με την κατάκτηση των ψήφων. Σήμερα οι Αρχηγοί κρατούν τα 
ηνία των χωρών, όπως οι Πρίγκιπες ή οι Μονάρχες.

Συγκρίνοντας τις σύγχρονες πολιτικές μορφές διακυβέρ-
νησης με αυτές που επικρατούσαν στο Μεσαίωνα εύλογα θα 
δούμε ότι επικρατεί, όπως και τότε, η θεωρία του Μακιαβελι-
σμού. Σύμφωνα με αυτήν, αυτό που επικρατεί στις σύγχρονες 
πολιτικές μορφές είναι η μηχανορραφία, η δολοπλοκία, η 
κυνικότητα και η άρση κάθε ηθικού φραγμού για την επίτευξη 
των άνομων στόχων. Επομένως, κάλλιστα θα μπορούσαμε να 
ισχυριστούμε ότι οι σύγχρονοι πολιτικοί είναι μακιαβελιστές. (Αν 
και η θεωρία του ίδιου του Μακιαβέλι έρχεται σε πλήρη αντίθεση 
με αυτήν την ευρύτερη έννοια που δόθηκε πολύ αργότερα). 

Απόδειξη ασθένειας των σύγχρονων κρατών και των μορ-
φών διακυβέρνησης είναι το γεγονός ότι ένα Κράτος εξακο-
λουθεί να λειτουργεί το ίδιο κατά τη διάρκεια των δύο ή τριών 
μηνών της απουσίας μιας Κυβέρνησης, η οποία οφείλεται σε 
κρίση ή εκλογές.

Είναι πια δεδομένο ότι τα παλιά πρότυπα έχουν αποδειχθεί 
άχρηστα για να λύσουν και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα 
του σύγχρονου κόσμου. Χρειάζεται ένα νέο μοντέλο, ένα νέο 
πρότυπο εκπαίδευσης και αντιμετώπισης του κόσμου που 
να έχει προοπτική μέλλοντος και ελπιδοφόρα οράματα. Και 
αυτό δεν είναι μια ουτοπία κάποιων ονειροπόλων. Γιατί όπως 
σήμερα τα ιστορικά γεγονότα φανερώνουν τα μελανά τους 
στοιχεία, έτσι και αύριο τα ιστορικά γεγονότα θα δείξουν την 
αναγέννηση, την Αλήθεια, την Δικαιοσύνη, την Ομορφιά, που 
θα πηγάζει από μια Νέα Κοινωνία, από μια Νέα Πολιτική, από 
μια Νέα Τέχνη και Επιστήμη, προερχόμενη από ένα Νέο και 
Καλύτερο Άνθρωπο.

Αυτό το όνειρο μπορεί να επιτευχθεί αρκεί όλοι μας σιγά-
σιγά να συνειδητοποιήσουμε ότι «Κάθε βελτίωση της Κοινωνίας 
αρχίζει με αυτήν του ανθρώπου». Αυτή η φράση δείχνει προς 
ποια κατεύθυνση μπορούμε να βρούμε απαντήσεις σε όλα 
αυτά. Η βελτίωση του ανθρώπου ριζώνει βασικά στην ανα-
κάλυψη και ανασύνταξη του Ατόμου, του Αληθινού δηλαδή 
Εαυτού μας.

Ένας σύγχρονος Ανατολικός Φιλόσοφος, ο Ινδός Ν. Σρι 
Ραμ έλεγε: «Η Ανθρωπότητα χωρίζεται σε τρία τμήματα: στο 
πρώτο ανήκουν οι άνθρωποι που φτιάχνουν Παρθενώνες, 
στο δεύτερο εκείνοι που γκρεμίζουν και στο τρίτο αυτοί που 
παρατηρούν αδρανείς»….. Δεν μένει τίποτα άλλο από το να 
διαλέξουμε συνειδητά με ποιο μέρος της Ανθρωπότητας θέ-
λουμε να είμαστε.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Προς ένα νέο Μεσαίωνα Javier Alvarado Planas,  Εκδόσεις Ν.Α
Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού  Γ.Α.Πλάνας, Εκδόσεις ΝΑ
Επιλογή Ομιλιών στην Νέα Ακρόπολη, Εκδόσεις ΝΑ
Λεξικό της δημοτικής γλώσσας, Εκδόσεις Άτλας
Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας,  Γ.Μπαμπινιώτη
Λεξικό της Φιλοσοφίας, Θεοδόσης Πελεγρίνης
Περιοδικό Ν.Α. τεύχος 41 άρθρο «Ο Άνθρωπος και η Πόλη», Γ.Α.Πλάνας
Περιοδικό Ν.Α. τεύχος 48 άρθρο «Έπεσε το Τείχος», J.A.Livraga

 Οι εικόνες της σελίδας αυτής προέρχονται από τον παγκόσμιο παιδικό 
διαγωνισμό ζωγραφικής της ICA με θέμα “Παγκόσμιος Χάρτης”και απο-
τελούν βραβευμένα έργα για το έτος 2003
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Η προέλευση του Σουφισμού, σαν εσωτερικό ρεύμα μέσα στους 
κόλπους του Ισλαμισμού, είναι σκοτεινή και αμφι-
λεγόμενη, όπως συμβαίνει συνήθως με κάθε 
εσωτερικό ρεύμα. Αν και οι Σούφι υποστηρί-
ζουν ότι ο Σουφισμός είναι μια εσωτερική 
διδασκαλία στα πλαίσια του Ισλάμ, που 
συμβιβάζεται με την ορθοδοξία του 
Κορανίου, είναι επίσης παραδεκτό 
ότι πίσω του βρίσκεται μια πανάρ-
χαια εσωτερική παράδοση, που 
μερικοί σοφοί Σούφι τη συνδέουν 
με τον Πυθαγόρα και ακόμα με 
τον Ερμή τον Τρισμέγιστο ή Θωτ 
των αρχαίων Αιγυπτίων. Έτσι για 
μερικές σχολές του Σουφισμού ή 
για μερικά Τάγματα η σειρά δια-
δοχής των δασκάλων τους φτάνει 
μέχρι το Μωάμεθ. Για άλλες μέχρι 
τον Ουβάις Ελ Καρνί, που πέθανε 
τον 7ο αιώνα και δεν συνάντησε 
ποτέ τον Μωάμεθ, και για άλλες 
δεν προέρχεται από κάποια συγκε-
κριμένη πηγή και υποστηρίζουν ότι 
οι εσωτερικές τους διδασκαλίες είναι 
χιλιάδων χρόνων και αντιστοιχούν και 
συνδέονται με τα ρεύματα του Τρισμέγι-
στου, του Πυθαγόρα, του Πλάτωνα και άλλων 
αρχαίων σοφών.

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

                   Οι ΣούφιΑπό το βιβλίο 
«Εισαγωγή στη Σοφία της Ανατολής»

ΟΙ ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΣΟΥΦΙ
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Σχετικά με αυτό ο μεγά-
λος διδάσκαλος Σούφι 
Ιμπν Ελ Φαρίντ (1181-
1235) λέει:”Το κρασί μας 
υπήρχε πριν από αυτό 
που εσείς ονομάζετε 
σταφύλια και αμπέλια. 
Εμείς ήπιαμε προς τιμήν 
του Φίλου, μεθώντας 
πριν δημιουργηθεί το 

αμπέλι” Σε παραβολές των Σούφι το κρασί συμβολίζει 
τη διαχρονική εσωτερική διδασκαλία, που κατά τους 
ίδιους, είναι η ίδια με όλων των άλλων εσωτερικών συ-
στημάτων, γιατί η Διδασκαλία είναι μία. Το αμπέλι και 
το σταφύλι είναι τα συστήματα, τα εξωτερικά κανάλια, 
τα θρησκευτικά σώματα και τα φιλοσοφικά σχήμα-
τα. Για τους Σούφι, στους οποίους πάντα αρέσει να 
μιλούν με παραβολές και με ποιητική και συμβολική 
γλώσσα, η διδασκαλία ή το κρασί τους υπήρχε από 
πολύ παλιά και ταυτίζεται με την έννοια των Μυστηρί-
ων σε άλλους παραδοσιακούς πολιτισμούς. Γι’ αυτό 
και δεν μπορεί να θεωρηθεί ο Σουφισμός προϊόν του 
Ισλαμισμού. Απλώς ενσωματώθηκε σ’ αυτόν χρη-
σιμοποιώντας τον ως φορέα, εφόσον αποδείχτηκε 
κατάλληλος εξ αιτίας της ανεξιθρησκείας του, μια και 
σύμφωνα με τα ίδια τα λόγια του Προφήτη στο Κορά-
νι, κάθε άλλος προφήτης ή σοφός ιδρυτής θρησκείας 
ή Φιλοσοφικής Σχολής θεωρείται Απεσταλμένος του 
Θεού, του Αλλάχ, του Ακατονόμαστου.

Τη λέξη “σούφι” την χρησιμοποιούσαν στην Αραβία 
και πριν από το Μωάμεθ και οι παραδόσεις μιλούν 

                   Οι μυστικοί  Σούφι

για την ύπαρξη του Σουφισμού στην 2η χιλιετία για την ύπαρξη του Σουφισμού στην 2η χιλιετία 
π.Χ.  Σύμφωνα με τις πιο αποδεκτές απόψεις η π.Χ.  Σύμφωνα με τις πιο αποδεκτές απόψεις η 
λέξη “σούφι” σημαίνει “μαλλί” και συνδέεται με λέξη “σούφι” σημαίνει “μαλλί” και συνδέεται με 
το μάλλινο ρούχο ή χιτώνα που φορούσαν οι το μάλλινο ρούχο ή χιτώνα που φορούσαν οι 
σοφοί, οι αναχωρητές και οι διδάσκαλοι Σούφι. σοφοί, οι αναχωρητές και οι διδάσκαλοι Σούφι. 
Άλλες όμως εκδοχές τη συσχετίζουν με το Αιν Άλλες όμως εκδοχές τη συσχετίζουν με το Αιν 
Σοφ των Καββαλιστών και βρίσκουν μεγάλη Σοφ των Καββαλιστών και βρίσκουν μεγάλη 
σχέση ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο εσωτερικά σχέση ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο εσωτερικά 
ρεύματα. Έτσι στην “Ιουδαϊκή Εγκυκλοπαίδεια” ρεύματα. Έτσι στην “Ιουδαϊκή Εγκυκλοπαίδεια” 
αναφέρεται ότι οι Εβραίοι σοφοί της Καββάλα αναφέρεται ότι οι Εβραίοι σοφοί της Καββάλα 
θεωρούν ότι η παράδοσή τους και η παράδοση θεωρούν ότι η παράδοσή τους και η παράδοση 

των Μυημένων τους έχουν των Μυημένων τους έχουν 
την ίδια προέλευση με το την ίδια προέλευση με το 
Σουφισμό. Οι Σούφι όμως 
αρνούνται ότι η δική τους 
παράδοση προέρχεται από 
κάποια συγκεκριμένη πηγή 
και δεν περιορίζονται στην 
αντιστοιχία με την Καββάλα 
ή με άλλο παρόμοιο εσωτε-
ρικό ρεύμα, αλλά θεωρούν 
την παράδοσή τους καθο-
λικής διάχυσης.

Στη διδασκαλία των Σούφι 
είναι σημαντικό να προ-
σέξουμε ότι διατηρείται 
η συμβολική χρήση της 
γλώσσας, όπως στα αρ-
χαία Μυστήρια, ώστε μόνο 
οι “έτοιμοι” και οι μυημένοι 
να μπορούν να καταλά



22 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ  2006

βουν. Γι’ αυτό, όταν 
μεταφράζεται σε ξένη 
γλώσσα μια πραγ-
ματεία ή ένα ποίημα 
των Σούφι το μόνο 
που μένει είναι η σκέτη 
εξωτερική φλούδα, 
όμορφες λέξεις, βα-
θιά ίσως φιλοσοφικά 
νοήματα αλλά χωρίς 
το πραγματικό εσωτε-
ρικό και πολυδιάστατο 
μήνυμα.

Μέσα στη διδασκαλία 
των Σούφι, που καλύ-
πτει όλο το ανθρώ-
πινο φάσμα εκφρά-
σεων, διακρίνουμε, 
για παράδειγμα, την 

εξελικτική θεωρία πολύ πριν από το Δαρβίνο και τη θεωρία 
ότι το ανθρώπινο πλάσμα βγήκε από τη θάλασσα, όπως 
έλεγε και ο Αναξίμανδρος στην προσωκρατική Ελλάδα. Η 
διδασκαλία τους προχωράει περισσότερο και ισχυρίζεται ότι 
το ον εξελίσσεται από ορυκτό σε φυτό, από φυτό σε ζώο, μετά 
σε άνθρωπο, μετά σε άγγελο, μέχρις ότου συγχωνευθεί στη 
Θεία Συνείδηση, όπως λένε οι Εσωτερικές Ανατολικές Διδα-
σκαλίες όταν μιλούν για κύκλους εξέλιξης μέσα σε Πλανητικές 
Αλυσίδες, Γύρους και Μπαλόνια ή για Κόσμους ύπαρξης σε 
διάφορες συνειδησιακές διαστάσεις.

Ο Σουφισμός στο Δυτικό Μεσαίωνα είχε μεγάλη επίδραση. 
Όπως είναι γνωστό, η αρχαία κλασική φιλοσοφία επανήλθε 
στη μεσαιωνική Δύση μέσω 
των Αράβων μεταφραστών και 
σχολιαστών, που είχαν την κε-
ντρική έδρα τους στην Ευρώπη  
και συγκεκριμένα στην Ισπανία, 
την οποία είχαν κατακτήσει τον 
8ο αιώνα. Για παράδειγμα, 
ο μοναχός Ρογήρος Βάκων 
(1214-1294), ο μεγάλος Μύστης 
και θεμελιωτής της εμπειρικής 
μεθόδου, είχε σπουδάσει στην 
Ισπανία των Σαρακηνών και 
είχε έρθει σε επαφή με μύστες 
Σούφι, τους οποίους αναφέρει 
στα φιλοσοφικά του έργα ως 
“Ανατολίτες Φιλοσόφους”. Ο 
Βάκωνας μυήθηκε πιθανόν 
στη Σχολή της Κόρντοβας, της 
οποίας σημαντικός δάσκαλος 
υπήρξε ο Μπεν Γκάμπιρον ή 
Αβισεβρών, ο οποίος άσκησε 
ζωτική επιρροή στην ίδρυση 
του Φραγκισκανικού Τάγματος 
από τον Άγιο Φραγκίσκο της 

                   Οι ΣούφιΑσίζης, στο οποίο εισήλθε ο Βάκωνας 
το 1247. Επίσης, ο μεγάλος εσωτεριστής 
φιλόσοφος Ράυμοντ Λουλλ παραδέχεται 
ότι έγραψε το περίφημο ποίημά του “Το 
βιβλίο του Εραστή και της Αγαπημένης 
του” (1283) βασιζόμενος σ’ ένα Σουφικό 
πρότυπο.

Εκεί όμως που είναι πιο φανερές οι σχέ-
σεις και οι επιδράσεις του Σουφισμού 
στη Δύση είναι στο Τάγμα των Ναϊτών. 
Μερικοί από τους 9 αρχικούς Ιππότες 
ιδρυτές του Τάγματος, λέγεται ότι ήταν 
μύστες Σούφι, όπως ο αρχηγός τους 
ο Ούγκε ντε Πεϋν και ο Γοδεφρείδος ντε 
Σαιντ-Ομέρ. Οι επαφές των Ναϊτών στους 
Αγίους Τόπους με ορισμένους Σούφι και 
με τα μυστικά Τάγματά τους, είναι πλέον 
εξακριβωμένες ιστορικά από τα πρακτικά 
της Δίκης εναντίον του Ναϊτικού Τάγμα-
τος, που προκάλεσε την εξαφάνισή τους. 
Πολλά ιποττικά εσωτερικά Τάγματα που 
ιδρύθηκαν μετά φέρουν τη σφραγίδα 
του και συνεπώς την επίδραση του Σου-
φισμού. Οι μεσαιωνικές γνώσεις περί 
Αστρολογίας, Αλχημείας, Μαγείας κ.λ.π., 
εισήλθαν στη Δύση μέσω των Αράβων, 
των Εβραίων Καββαλιστών και των διδα-
σκάλων Σούφι, οι δ δασκαλίες των οποί-
ων επιβίωσαν ανάμεσα στις διάφορες 
εσωτερικές ομάδες της Ευρώπης, από το 
Μεσαίωνα ως τη σύγχρονη εποχή.
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Τα Τέσσερα Μεγάλα Κλασικά 
Τάγματα του Σουφισμού:

Ενα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Σουφι-Ενα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Σουφι-
σμού είναι η ποικιλία των εκφράσεων με την σμού είναι η ποικιλία των εκφράσεων με την 
οποία μπορούν να μεταδώσουν τις διδασκα-οποία μπορούν να μεταδώσουν τις διδασκα-
λίες τους οι δάσκαλοι Σούφι. Μέσα από τη λίες τους οι δάσκαλοι Σούφι. Μέσα από τη 
μουσική, το τραγούδι και το χορό, όπως στην μουσική, το τραγούδι και το χορό, όπως στην 
περίπτωση των Δερβίσηδων (υποψήφιοι περίπτωση των Δερβίσηδων (υποψήφιοι 
Σούφι ειδικής Σχολής), μέσα από την ομαδική Σούφι ειδικής Σχολής), μέσα από την ομαδική 
εργασία, μέσα από τη χρήση συμβόλων, και εργασία, μέσα από τη χρήση συμβόλων, και 
σημείων, μέσα από αισθητήριες εντυπώσεις, σημείων, μέσα από αισθητήριες εντυπώσεις, 
μέσα από ποιήματα, παραβολές, αφηγήσεις, μέσα από ποιήματα, παραβολές, αφηγήσεις, 
μέσα από υψηλές μεταφυσικές και φιλοσοφι-μέσα από υψηλές μεταφυσικές και φιλοσοφι-
κές έννοιες, ο διδάσκαλος Σούφι καταφέρνει κές έννοιες, ο διδάσκαλος Σούφι καταφέρνει 

                   Οι μυστικοί  Σούφι
να μεταδώσει στο μαθητή του, σύμφωνα με αυτό 
που αυτός χρειάζεται, μια διδασκαλία και μια πιο 
υψηλή πνευματική κατάσταση συνείδησης. Αυ-
τές οι μέθοδοι, παρόλο που χρησιμοποιούνται 
ελεύθερα από κάθε δάσκαλο, ανάλογα με την 
περίπτωση και την ανάγκη, αποτέλεσαν με την 
πάροδο του χρόνου διάφορες Σχολές ή Τάγματα 
που εξειδικεύθηκαν και ανέπτυξαν περισσότερο 
κάποια από αυτές τις μεθόδους. Τέσσερα είναι κάποια από αυτές τις μεθόδους. Τέσσερα είναι 
τα κλασικά Τάγματα των Σούφι, αν και υπάρχουν τα κλασικά Τάγματα των Σούφι, αν και υπάρχουν 
πολλοί φημισμένοι Δάσκαλοι και Μύστες Σούφι, οι πολλοί φημισμένοι Δάσκαλοι και Μύστες Σούφι, οι 
οποίοι δεν ανήκουν σε κανένα από αυτά και χρη-οποίοι δεν ανήκουν σε κανένα από αυτά και χρη-
σιμοποιούσαν τα δικά τους συστήματα, τα οποία σιμοποιούσαν τα δικά τους συστήματα, τα οποία 
όμως δεν κατόρθωσαν να κρυσταλλοποιηθούν όμως δεν κατόρθωσαν να κρυσταλλοποιηθούν 
σε κάποια συγκεκριμένη παραδοσιακή Σχολή μετά σε κάποια συγκεκριμένη παραδοσιακή Σχολή μετά 
το θάνατό τους.

Το Τάγμα “Χίστι”, που είναι το παλαιότερο, ιδρύθηκε Το Τάγμα “Χίστι”, που είναι το παλαιότερο, ιδρύθηκε 
τον 10ο αιώνα από τον δάσκαλο Αμπούτ Ισάκ Χίστι, τον 10ο αιώνα από τον δάσκαλο Αμπούτ Ισάκ Χίστι, 
απόγονο του Μωάμεθ και χρησιμοποίησε τη μουσική απόγονο του Μωάμεθ και χρησιμοποίησε τη μουσική 
και τον χορό για τις ασκήσεις του. Οι Δερβίσηδες αυτού και τον χορό για τις ασκήσεις του. Οι Δερβίσηδες αυτού 
του Τάγματος έμπαιναν στις πόλεις, τραγουδούσαν, του Τάγματος έμπαιναν στις πόλεις, τραγουδούσαν, 
έπαιζαν μουσική και χόρευαν για να συγκεντρώνουν έπαιζαν μουσική και χόρευαν για να συγκεντρώνουν 
και να γοητεύουν τους ανθρώπους και μετά τους δι-και να γοητεύουν τους ανθρώπους και μετά τους δι-
ηγούνταν μια ιστορία ή έναν μύθο που είχε διδακτική ηγούνταν μια ιστορία ή έναν μύθο που είχε διδακτική 
και μυητική σημασία. Εκείνοι που καταλάβαιναν και και μυητική σημασία. Εκείνοι που καταλάβαιναν και 
“ξυπνούσαν”, τους ακολουθούσαν. Γρήγορα όμως “ξυπνούσαν”, τους ακολουθούσαν. Γρήγορα όμως 
οι Χίστι αποκρυσταλλώθηκαν, όπως έγινε αργότερα οι Χίστι αποκρυσταλλώθηκαν, όπως έγινε αργότερα 
και με άλλα Τάγματα Σούφι και οι τεχνικές τους περιο-και με άλλα Τάγματα Σούφι και οι τεχνικές τους περιο-
ρίστηκαν σε μια απλοϊκή αγάπη για την μουσική και σε ρίστηκαν σε μια απλοϊκή αγάπη για την μουσική και σε 
μια επιφανειακή χορευτική δεξιοτεχνία, στην οποία η μια επιφανειακή χορευτική δεξιοτεχνία, στην οποία η 
συγκινησιακή διέγερση που προκαλείται με τις ασκήσεις συγκινησιακή διέγερση που προκαλείται με τις ασκήσεις 
αυτές, συγχέεται με την αληθινή “πνευματική εμπειρία”. αυτές, συγχέεται με την αληθινή “πνευματική εμπειρία”. 
Οι μουσικοί και οι χορευτές τους όμως έχουν μεγάλη Οι μουσικοί και οι χορευτές τους όμως έχουν μεγάλη 
εκτίμηση στον Ισλαμικό κόσμο και κυρίως στις Ινδίες. εκτίμηση στον Ισλαμικό κόσμο και κυρίως στις Ινδίες. 

Ένα πιο εσωτερικό και φιλοσοφικό Τάγμα είναι αυτό Ένα πιο εσωτερικό και φιλοσοφικό Τάγμα είναι αυτό 
που ιδρύθηκε το 12ο αιώνα από τον Αμπντούλ Καντίρ, που ιδρύθηκε το 12ο αιώνα από τον Αμπντούλ Καντίρ, 
στα νότια της Κασπίας Θάλασσας. Ειδικεύθηκε στο να στα νότια της Κασπίας Θάλασσας. Ειδικεύθηκε στο να 
προκαλεί πνευματικές καταστάσεις έκστασης, όπως προκαλεί πνευματικές καταστάσεις έκστασης, όπως 
το ινδικό Σαμάντι. Η διδασκαλία του χρησιμοποιούσε το ινδικό Σαμάντι. Η διδασκαλία του χρησιμοποιούσε 
ορολογίες, παραβολές και συστήματα που μοιάζουν μ’ ορολογίες, παραβολές και συστήματα που μοιάζουν μ’ 
εκείνα που χρησιμοποίησαν αργότερα στην Ευρώπη οι εκείνα που χρησιμοποίησαν αργότερα στην Ευρώπη οι 
Ροδόσταυροι. Το τρίτο είναι το Τάγμα “Σουχραβάρντι”, Ροδόσταυροι. Το τρίτο είναι το Τάγμα “Σουχραβάρντι”, 
που ιδρύθηκε επίσης το 12ο αιώνα από το δάσκαλο που ιδρύθηκε επίσης το 12ο αιώνα από το δάσκαλο 
Ζιζαουντίν Σουχραβάρντι. Οι τεχνικές του είναι ποικίλες Ζιζαουντίν Σουχραβάρντι. Οι τεχνικές του είναι ποικίλες 
και συμπεριλαμβάνουν σχεδόν όλα όσα αναφέραμε 
προηγουμένως, όπως τη μυστικιστική έκσταση μέσω 
στροβιλικών χορευτικών κινήσεων ή το διαλογισμό σε 
απόλυτη ηρεμία και σιωπή για την επίτευξη της “αντίλη-
ψης του Πραγματικού”. Η διδασκαλία τους εκφράζεται 
μέσα από φαινομενικά παράλογες ιστορίες που κρύ-
βουν βαθιά συμβολικά σημεία και νοήματα, προσιτά 
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μόνο σε όσους έχουν “ξύπνιο” το πνευματικό στοιχείο 
μέσα τους. Οι οπαδοί αυτού του Τάγματος επηρέασαν 
βαθιά άλλες μυστικιστικές ομάδες εξαπλωμένες στις 
Ινδίες, την Περσία και την Αφρική.

Το τέταρτο κλασικό Τάγμα είναι αυτό του “Νακσμπάντι”, 
που ιδρύθηκε από τον Μπαχαουντίν Νακσμπάντ το 14ο 
αιώνα στην κεντρική Ασία και είναι το πιο εσωτερικό και 
ολοκληρωμένο από όλα τα Σουφικά Τάγματα. Σ’ αυτό 
διαμορφώθηκε ο μεγάλος Σούφι μύστης Χουτζβίρι, 
συγγραφέας του βιβλίου “Η Αποκάλυψη του Κρυμμέ-
νου” στα Περσικά, που αφορούσε το Σουφισμό και 
τα Τάγματά του και  θεωρείται αυθεντία στο είδος του. 
Το Τάγμα του Νάκσμπαντ διακλαδώθηκε αργότερα σε 
πολλές άλλες Σχολές. Μερικοί θεωρούν αυτό το τάγμα 
σαν την πιο παλιά μυστικιστική “αλυσίδα διαδοχής”, 
παρόλο που Ιδρύθηκε αργότερα. Μόνο οι δάσκαλοι 
“Σεΐχηδες” αυτού του Τάγματος έχουν εξουσία να μυ-
ούν μαθητές σε όλα τα άλλα Τάγματα δερβίσηδων, 
γιατί η διδασκαλία τους τρεφόταν από τις αρχαίες και 
τις πιο εσωτερικές ασκήσεις του Σουφισμού, οι οποίες 

χαρακτηρίζονται για την μεγάλη αυστηρότητα και δυσκολία εκτέλεσής τους. Σύμφωνα με τη 
διδασκαλία του, κοινή σε όλους τους Σούφι, υπάρχουν 4 Μεγάλα Ταξίδια, που μπορούμε να 
τα θεωρήσουμε ως στάδια Μύησης. 

Το πρώτο ταξίδι αποσκοπεί στην εναρμό-
νιση της συνείδησης με την αντικειμενική 
πραγματικότητα, επιτυγχάνοντας έτσι την 
“εκμηδένιση” του υποκειμενικού και ψεύτικου 
εγώ.  Μετά ο Σούφι περνάει στο δεύτερο 
ταξίδι, στο οποίο γίνεται αληθινά Τέλειος Αν-
θρωπος και σταθεροποιεί την αντικειμενική 
του γνώση για την πραγματικότητα. Σ’ αυτήν 
τη μυητική φάση ο Σούφι γίνεται Δάσκαλος, 
με τον τίτλο “κουτόμπ” δηλαδή “κέντρο ή 
σημείο προς το οποίο στρέφονται όλοι”.  
Στο τρίτο ταξίδι ο Δάσκαλος αποκτά καθο-
λικότητα και μπορεί να οδηγήσει πνευματικά 
οποιονδήποτε τύπο ανθρώπων, ανεξάρτη-
τα από θρησκεία, χαρακτήρα ή πολιτιστικό 
περιβάλλον, πλαίσια στα οποία περιορίζεται 
ο Δάσκαλος του δεύτερου ταξιδιού. Τέλος 
το τέταρτο ταξίδι σημαίνει ότι ο Δάσκαλος ή 
Τέλειος Ανθρωπος είναι σε θέση να οδηγεί 
τους μαθητές του πέρα από τα όρια των 
φυσικών διαστάσεων του ορατού κόσμου 
και να τους βοηθάει πέρα από αυτό που 
θεωρείται φυσικός θάνατος. Στο τέταρτο 
ταξίδι η συνείδηση συνεχίζεται και μετά το 
θάνατο. Τότε  ο Σούφι έχει πλήρη απόδειξη 
της ύπαρξης της ψυχής και της αθανασίας 
της και συνεχίζει να εργάζεται συνειδητά και 
συνεχώς, ταξιδεύοντας σε ανώτερες διαστά-
σεις, μέχρι να επανέλθει στον κόσμο, σε μια 
νέα μορφή ζωής.
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Η πολιτιστική ατζέντα της Νέας Ακρόπολης

 Στις αρχές του 2006 συμμετείχαμε σε εκδήλωση της Μ.Κ.Ο “Caritas”, η οποία ήταν 
αφιερωμένη σε παιδιά προσφύγων και μεταναστών που ζουν στην Αθήνα.

2. Η Κ.Ο.Δ.Ε. (Κοινωνική & Οικολογική Δράση Ελλά-
δας ) της Νέας Ακρόπολης συμμετείχε στο 1ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο για τον εθελοντισμό που διοργανώθηκε 
από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
/ΥΠ.Ε.Π.Θ., το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, το 
Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, τη ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ και το ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕ-
ΣΟΛΟΓΓΙΟΥ και έλαβε χώρα στο Μεσολόγγι το Σαββα-
τοκύριακο 3-4 Δεκεμβρίου. 
Στο συνέδριο συμμετείχαν και πολλοί άλλοι εθελοντικοί 
φορείς (Action Aid, Unicef, Γιατροί χωρίς σύνορα, Ελ-
ληνικός Ερυθρός Σταυρός κ.α.) που παρουσίασαν το 
έργο τους και έθεσαν νέους στόχους για το μέλλον.
Το συνέδριο κινήθηκε γύρω από το θέμα «Ο Εθελοντι-
σμός ως Διαχρονική Ανθρωπιστική και Αναπτυξιακή 
Αξία και Δραστηριότητα». Οι συναντήσεις μεταξύ των 
εθελοντικών φορέων ήταν εξαιρετικά γόνιμες και πολ-
λά υποσχόμενες για δημιουργικές συνεργασίες.

1.
Δραστηριότητες του τριμήνου που πέρασε.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε χώρο που διατη-
ρεί η Οργάνωση στην οδό Μιχαήλ Βόδα και συμμετεί-
χαν πολλά παιδιά με τους γονείς τους. Εμείς, προσκε-
κλημένοι της “Caritas” κάναμε θεατρικό δρώμενο για 
τα παιδιά με χριστουγεννιάτικο θέμα, χορέψαμε μαζί 
τους και οργανώσαμε ομαδικά παιχνίδια.

2.
1. «… Μεξικό, Κεντρική Αμερική. Μια περιοχή γεμάτη 
μυστήριο, κρυμμένα μυστικά, πολιτισμούς αρχαίους, 
που οι ρίζες τους χάνονται στα βάθη του χρόνου…»
Σ’ ένα τέτοιο ταξίδι αναζήτησης και περιπέτειας μας τα-
ξίδεψε το Σάββατο 26/11/05 και ώρα 20:00 μ.μ. μέσα 
από την ομιλία της η κα Μαρία Χιμένεθ με θέμα: «ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ: ΡΙΖΕΣ – ΣΥΜΒΟΛΑ – ΜΥΣΤΗ-
ΡΙΑ». Έγινε παρουσίαση του ομώνυμου βιβλίου της με 
παράλληλη προβολή οπτικοακουστικού υλικού.
Οι επισκέπτες που παρευρέθησαν, ενθουσιασμένοι, 
είχαν ένα ζεστό και γόνιμο διάλογο με την ομιλήτρια, η 
οποία στο τέλος υπέγραψε τα βιβλία της.

4.

3.

ΑΘΗΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, την περίοδο των 
εορτών φορέσαμε τη στολή του Άγιου Βασίλη, για να 
σκορπίσουμε χαρά, τραγούδια και πολλές ευχές στους 
συμπολίτες μας. 

ΡΕΘΥΜΝΟ

6.

5.
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1. Τα μέλη του παραρτήματος της 
Λάρισας, και όχι μόνο, έσπασαν 
τη ρουτίνα της καθημερινότητας 
και ξέφυγαν από τους ασφυκτι-
κούς ρυθμούς της πόλης, πραγ-
ματοποιώντας μια εκδρομή (όπως 
το συνηθίζουν άλλωστε) στο βου-
νό των Θεών, τον Όλυμπο. Πεζο-
πορία και παιχνίδια στο δάσος 
ήταν ορισμένες από τις δραστηρι-
ότητες, που βοήθησαν στην επα-
νένωση με τα φυσικά στοιχεία και 
στην κατανόηση ότι ο αυθεντικός 
άνθρωπος είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι της Φύσης. 

1.

2.

4.

3.

Στο  Ηράκλειο, το θεατρικό  έργο «Το  όνειρο του  σκιάχτρου» διασκέδασε πολλά παιδιά  Στο  Ηράκλειο, το θεατρικό  έργο «Το  όνειρο του  σκιάχτρου» διασκέδασε πολλά παιδιά  
των δημοτικών σχολείων του  νομού, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας,
προσφέροντας άφθονο γέλιο σε μικρούς και μεγάλους. Μια ξεχωριστή παράσταση, με 
υπέροχα χρωματιστά κοστούμια, διαλόγους γεμάτους ενδιαφέρον και «σασπένς»,
καθώς επίσης και πολλά μηνύματα για  το θάρρος, τη φιλία και την αγάπη για ελευθερία, 
χάρισαν μια ξεχωριστή «νότα» στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΛΑΡΙΣΑ

2. Στο χώρο του πολιτιστικού και 
φιλοσοφικού κέντρου «Νέα Ακρό-
πολη» στη Λάρισα, πραγματοποι-
ήθηκε διήμερο σεμινάριο πρώτων 
βοηθειών από εκπαιδευτές του 
Ερυθρού Σταυρού. Έτσι, λοιπόν, τα 
μέλη του συλλόγου και πολλοί άλ-
λοι είχαν την  ευκαιρία να διδαχθούν 
τις βασικές αρχές των πρώτων βο-
ηθειών, προκειμένου να φάνουν 
χρήσιμοι και αξιόπιστοι σε περίπτω-
ση έκτακτης ανάγκης.
Σε έναν κόσμο που τα ατυχήματα, η 
βία και η εγκληματικότητα διαρκώς 
αυξάνονται, η ανάγκη για βοήθεια 
προς το συνάνθρωπο κρίνεται 
απαραίτητη. Εμείς λοιπόν δεν μέ-
νουμε αδιάφοροι και παίρνουμε την 
πρωτοβουλία.

1.Τα μέλη του πολιτιστικού οργα-
νισμού «Νέα Ακρόπολη Θεσσαλο-
νίκης», συνεχίζοντας την ανθρω-
πιστική και κοινωνική τους δράση 
στην πόλη μας, επισκέφθηκαν στις 
15/12/05 την παιδιατρική πτέρυγα 
στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
Στο χώρο αυτό διοργανώθηκε μια 
θεατρική παράσταση βασισμένη 
σ’ ένα χριστουγεννιάτικο παραμύ-
θι, ψυχαγωγώντας τα νοσηλευόμε-
να παιδιά.
Παράλληλα, με την ευγενική χο-
ρηγία της εταιρείας ΔΕΛΤΑ, προ-
σφέρθηκαν δώρα και χυμοί, δημι-
ουργώντας μια  ζεστή κι ευχάριστη 
ατμόσφαιρα αγάπης, 
ανταποκρινόμενοι στο πνεύμα των 
Χριστουγέννων.

2.Η πρώτη ομιλία για το νέο έτος, του παραρτήματος Θεσσαλο-
νίκης, ήταν αφιερωμένη στον αρχαίο πολιτισμό της Κίνας, παρου-
σιάζοντας με οπτικοακουστικό υλικό δείγματα της κουλτούρας και  
των φιλοσοφικών συστημάτων (ο δρόμος του ΤΑΟ) που ανέδειξε 
στο πέρασμα  των αιώνων. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.

5.
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Στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. ιδρύεται στον Κρότωνα, στην Κάτω Ιταλία, 
η πρώτη σχολή φιλοσοφίας του κλασικού κόσμου, το Ομακοείο. Είναι μια 
προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στον κόσμο των μυστηρίων 
και στον κόσμο των ανθρώπων. Αποτελεί την αρχή μιας πλειάδας σχολών 
φιλοσοφίας, που θα δημιουργηθούν αργότερα στην Ελλάδα και στη Ρώμη. 
Δημιουργός της είναι ο Πυθαγόρας από την Σάμο. 

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Ο Πυθαγόρας γεννήθηκε στη Σάμο, ανάμεσα στο 592 και το 572 π.Χ. Από 

μικρός εμφάνισε ιδιαίτερα χαρίσματα που θα προκαλέσουν αργότερα τη 
δημιουργία ενός θρύλου που τον θέλει γιο του Απόλλωνα. Το ίδιο το όνομά 
του σημαίνει «Αυτός που αναγγέλθηκε από την Πυθία». Λαμβάνει μέρος 
στους Ολυμπιακούς αγώνες και στέφεται Ολυμπιονίκης στην πάλη. 

Ταξιδεύει στην Αίγυπτο και μυείται στα μυστήρια της Μέμφιδος και της 
Ηλιούπολης. Μετά στη Φοινίκη και στη Χαλδαία, όπου διδάσκεται αστρο-
νομία και γεωμετρία. Τέλος, φαίνεται ότι ήλθε σε επαφή με τους δρυίδες 
στη Γαλατία. Επιστρέφει στη Σάμο και ιδρύει μια σχολή, καταφέρνοντας 
να έχει πάνω από 3.000 μαθητές. Η αίγλη του προκαλεί τις αντιδράσεις της 
εξουσίας της Σάμου κι έτσι αναγκάζεται να φύγει. Μετά από ένα αρκετά 
μακρύ ταξίδι φτάνει στον Κρότωνα και ιδρύει την πασίγνωστη σχολή του, 
γύρω στο 520 π.Χ.

Σε όλη του τη ζωή φρόντισε να είναι παράδειγμα για τους άλλους αν-
θρώπους, κάτι που αποτελεί τη βάση του τρόπου διδασκαλίας του.

Η Πυθαγορική διδασκαλία
Η διδασκαλία του είναι μια «φόρμουλα» που θα οδηγήσει τον άνθρωπο 

στο να κατανοήσει τους νόμους της φύσης και να βελτιώσει και να αναπτύ-
ξει τις ικανότητές του. Η αρχή αυτής της «φόρμουλας» είναι τα Μαθηματικά. 
Όχι όμως με τη σημερινή αντιμετώπιση αλλά με μία θεώρηση που μπορεί 
να μας οδηγήσει στην πρώτη αιτία των πραγμάτων. Οι αριθμοί είναι Θεοί 
θα πει αργότερα ο Πλάτωνας, που για πολλούς είναι ο τελευταίος μεγά-
λος πυθαγόρειος, παρόλο που δεν γνώρισε ποτέ τον Πυθαγόρα. Από 
τους αριθμούς είναι που αρχίζει το στάδιο της εκδήλωσης του κόσμου. Ο 
Πυθαγόρας εκφράζει τη δημιουργία του κόσμου ως εξής:

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
Τα μαθηματικά είναι το σημείο όπου συναντιούνται και εναρμονίζονται 

η θρησκεία, η επιστήμη και η τέχνη. Γι’ αυτό, η διδασκαλία του είναι ολιστική 
και περιλαμβάνει αρμονικά, τη θρησκευτική αντίληψη, την επιστημονική 
έρευνα και το πείραμα. Και όλα αυτά διαποτισμένα από ένα σύνολο ηθικών 
κανόνων, που και αυτοί σχετίζονται με μαθηματικά κλειδιά και αριθμούς.

Τα μαθηματικά σύμβολα έχουν μεγάλη σημασία για την Πυθαγορική 
διδασκαλία, γιατί μέσα από αυτά κατάφερναν να «στερεώσουν» στον 
εκφρασμένο κόσμο οτιδήποτε είχαν καταφέρει να κατακτήσουν. Δηλαδή, 
μπορούσαν να καταγράψουν, χρησιμοποιώντας τα μαθηματικά σύμβολα, 
μία ψυχολογική κατάσταση ή μια έκφραση ομορφιάς. Όπως για παράδειγμα ο αριθμός φ (φ = 1.62…) που είναι 
η έκφραση του κανόνα της ομορφιάς της φύσης.

Ο Πυθαγόρας είναι ο ιδρυτής της μουσικής επιστήμης, ο εφευρέτης των συμβόλων που σχετίζονται με τις νότες. 
Το μαθηματικό μέρος αυτής της επιστήμης ονομαζόταν «Αρμονική». Είναι ο πρώτος που μιλάει για τη σφαιρικό-
τητα της γης και ότι αυτή αποτελεί μέρος ενός συνόλου ομόκεντρων σφαιρών, που οι αποστάσεις μεταξύ τους 
ρυθμίζονται με μουσικά διαστήματα. Είναι η αρμονία των σφαιρών.

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
Ο μεγάλος Δάσκαλος της Αρχαίας Ελλάδας

Παναγιώτης Αβρονιδάκης
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Η Πυθαγορική εκπαίδευση.
Παρόλο που το Ομακοείο λειτουργούσε με 

κοινοβιακό τρόπο, υπήρχαν παράλληλα και 
δραστηριότητες που απευθύνονταν στο πλατύ 
κοινό. Αυτές ήταν, κυρίως, δημόσιες ακροάσεις 
πάνω σε ερωτήματα της καθημερινότητας και σε 
φιλοσοφικές λύσεις τους. Πολλοί ήταν αυτοί που 
απλά παρακολουθούσαν χωρίς να επιθυμούν την 
εφαρμογή των λύσεων στην πράξη. Άλλοι πάλι 
εμβάθυναν με την είσοδό τους στην κοινότητα 
ως μαθητές. 

Για να γίνει δεκτός μαθητής κάποιος έπρεπε να 
περάσει δοκιμασίες, κυρίως ψυχολογικού τύπου. 
Σκοπός των δοκιμασιών ήταν να μπορέσει να 
ενεργοποιήσει τη Διάνοια και Ηθική ικανότητα. 
Τη Διάνοια, ώστε να μπορέσει να έχει δική του 
γνώμη. Την Ηθική ικανότητα για να διαθέσει αυ-
τήν τη Διάνοια για το κοινό καλό, ελέγχοντας τις 
εγωιστικές τάσεις. 

Ακόμα στόχος ήταν να σφυρηλατηθεί ο χα-
ρακτήρας του ανθρώπου και να αναπτύξει την 
ανδρεία, τη δύναμη, την ηρεμία και τον αυτοέλεγ-
χο. Για παράδειγμα, τον έβαζαν για λίγες ημέρες 
μόνο του, σ’ ένα δωμάτιο, με λίγο φαγητό και λίγο 
νερό. Ακόμα του έδιναν μια πινακίδα με κάποιο 
γεωμετρικό σύμβολο χαραγμένο επάνω της. Αφού 
διαλογιζόταν τον έφερναν στο αμφιθέατρο, όπου 
μπροστά σε πολλούς παλιότερους μαθητές, θα 
έπρεπε να παρουσιάσει αυτό που κατάλαβε. Κατά 
τη διάρκεια της παρουσίασης το ακροατήριο τον 
αποδοκίμαζε με διάφορους τρόπους. Με αυτή τη 
δοκιμασία ο υποψήφιος μπορούσε να ελέγξει το 
ελάττωμα της ΥΠΕΡΟΨΊΑΣ.

Στα πλαίσια των μελών υπήρχαν τρεις βαθμοί: 
ο Νεόφυτος, ο Ακουσματικός και ο Μαθηματι-
κός.

Στο βαθμό του Νεόφυτου οι δοκιμασίες ήταν 
λεπτότερες και κυρίως πάνω στη φαντασία του. 
Αποσκοπούσαν στο να αναπτυχθεί η δημιουργική 
φαντασία, απομονώνοντας και περιορίζοντας τη 
φαντασιοπληξία. Η δημιουργική φαντασία διαφέ-
ρει από τη φαντασιοπληξία στο ότι είναι ελεγχό-
μενη, έχει στόχο και δίνει πρακτικά αποτελέσματα. 
Αντίθετα, η δεύτερη μας παρασύρει σε ουτοπικούς 

συνειρμούς που είναι εντελώς 
ανεφάρμοστοι.

Το επίπεδο αυτό ολοκλη-
ρωνόταν όταν ο μαθητής κα-
τάφερνε να «στερεώσει τις συ-
γκινήσεις και τα συναισθήματα 
του». Όταν μπορούσε να τα 
ελέγξει και να τα κατευθύνει.

Αφού είχε μάθει να υπε-
ρισχύει στις υπερβολικές και 
αρνητικές όψεις της προσω-
πικότητάς του, περνούσε στο 
επίπεδο του Ακουσματικού. 
Η διάρκεια αυτής της φάσης 
ήταν περίπου πέντε χρόνια και ήταν υποχρεωμένος να κρατάει 
σιωπή. Έτσι μάθαινε πώς να βελτιώνει και να χειρίζεται τις δικές του 
δυνάμεις και αρετές.

Γεωμετρία άρχιζε να μαθαίνει από τα 28 χρόνια του και μετά. 
Μέχρι τότε, η εκπαίδευση στόχευε στη διαπαιδαγώγηση της προ-
σωπικότητάς του. Στα 28 χρόνια (7 Χ 4 = 28) συμπληρώνεται ένας 
σημαντικός κύκλος ζωής για τον άνθρωπο. Επτά χρόνια για κάθε 
ένα από τα σώματα της προσωπικότητας. Τα σώματα αυτά είναι 
α) το φυσικό β) το ζωτικό γ) το συναισθηματικό και δ) ο συγκεκρι-
μένος νους.

Αφού είχε διαπαιδαγωγήσει την προσωπικότητα ο μαθητής, 
τότε μπορούσε να εμβαθύνει ελαχιστοποιώντας τις περιπτώσεις 
παρερμηνείας, σε θέματα που αφορούσαν τη φύση και το Θείο.

Μετά από αυτό το στάδιο εκπαίδευσης μπορούσε πάλι να 
ενταχθεί στην κοινωνία των ανθρώπων (δηλαδή να είναι πολιτικός 
ή πολίτης ή πολιτικό άτομο) για να μπορέσει να είναι περισσότερο 
χρήσιμος. Πολιτικός για τους πυθαγόρειους ήταν ο άνθρωπος, 
που αφού είχε διδαχθεί τη φιλοσοφία, επέστρεφε στον κόσμο για 
να είναι χρήσιμος στους άλλους. Δεν ενδιαφερόταν για αξιώματα 
και εξουσίες αλλά για τη βελτίωση της κοινωνίας. 

Αυτός που επέλεγε να γίνει πολιτικός δεν μπορούσε να περά-
σει στο στάδιο του Μαθηματικού. Δηλαδή αυτού που μπορεί να 
παραδίδει μαθήματα, να διδάσκει. Αυτοί που μπορούσαν είχαν το 
πλεονέκτημα να ζουν κοντά στον Πυθαγόρα. 

Ύψιστη σημασία για τους πυθαγόρειους είχαν η φιλία και η συ-
ντροφικότητα. Θεωρούσαν ότι σ’ αυτά τα στοιχεία καθρεφτιζόταν η 
παγκόσμια αγάπη. Ήταν «δεμένοι» με τον όρκο του μυστικού πάνω 
στην ανώτερη διδασκαλία, τις τελετές και τα ιερά σύμβολα. 

Ο Πυθαγόρας πρόσφερε στην ανθρωπότητα ένα «επιτυχημένο 
πείραμα» αυτό που αργότερα ο Πλάτωνας θα ονομάσει: εκπαίδευ-
ση με Γυμναστική και Μουσική.

Παρόλο που η σχολή του Κρότωνα έπαψε να λειτουργεί με βίαιο 
τρόπο, η φήμη των πυθαγορείων εξακολούθησε να υπάρχει και 
να επηρεάζει τον τότε κόσμο. Έτσι, ενάμιση αιώνα αργότερα ένας 
άλλος μεγάλος άνθρωπος θα επηρεαστεί από τον πυθαγορισμό 
και θα συμβάλει και αυτός με τη σειρά του στην εξέλιξη του αν-
θρώπου. Φυσικά δεν είναι άλλος από τον ιδρυτή της Ακαδημίας, 
τον Πλάτωνα.

Βιβλιογραφία
«Βίοι Φιλοσόφων», Διογ. Λαέρτιου, «Πυθαγόρου Χρυσά Έπη», 

Εκ. Πάπυρος, «Πυθαγορικός βίος», Ιάμβλιχου, Εκ. Πύρινος κόσμος, 
«Τα χρυσά κλειδιά του Πυθαγόρα», Εκ. νέος ναός Δελφών, «Ο μυ-
στικός κώδικας του Πυθαγόρα», Δάκογλου, Εκ. Πάπυρος, «Μεγάλοι 
μύστες», Schure, «Έλληνες φιλόσοφοι», Εκ. Παπαδήμα, «Πολιτεία»
Πλάτωνος «Τίμαιος», Πλάτωνος, «Εγκυκλοπαίδεια Ηλίου», «Μεγάλη 
Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια», Δρανδάκη
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Την πίστη στη μετενσάρκωση τη συναντάμε στις δύο αμερικανικές ηπείρους: Στα συστήματα σκέψης 
των Αζτέκα (Schoolcraft 1857), των Μάγια (Laughlin 1976) και των Ίνκα (Cobo 1990). Υπάρχει στην 
πλειοψηφία των γλωσσολογικών οικογενειών της Β. Αμερικής. Οι γλωσσολογικές έρευνες έχουν δείξει 
ότι ο σαμανισμός της Σιβηρίας δεν είναι η μόνη καταγωγή αυτής της πίστης στην Β. Αμερική. Αυτή η 
αντίληψη υπήρχε πριν την άφιξη των λαών της γλώσσας  Eskimo-Aleut (μεταξύ 6000 και 9000), πριν 
την άφιξη των λαών της γλώσσας Na-Dene (μεταξύ του 12000 και του 10000). Σύμφωνα με τις σημερι-
νές γνώσεις, πρόκειται για τους λαούς που ανήκουν στην πρώτη γλωσσολογική οικογένεια Amerind 
(ταξινόμηση του Greenberg – 1987) που έφτασαν πρώτοι στη Β. Αμερική (και τη Νότια). Η πίστη στη 
μετενσάρκωση είναι παρούσα σε πολυάριθμες γλώσσες που ανήκουν σ’ αυτή την οικογένεια, και 
επομένως υπάρχει στη Β. Αμερική στους πιο αρχαίους πληθυσμούς της.

Denis Bricnet Montreal - μετάφραση: Αθηνά Ράσσιου

Η ψυχή και η μετενσάρκωση
 στους Ινδιάνους, τους Αμερινδούς, 
και τους Inuits της Βορείου Αμερικής
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Στη Β. Αμερική, σύμφωνα με το σημερινό 
επίπεδο γνώσης μας, περισσότερες από 130 
κοινωνίες ή υπο-ομάδες μεταξύ των Αμερινδών 
και των Inuits εκδηλώνουν την πίστη τους στη με-
τενσάρκωση με τη μία ή την άλλη μορφή. Έχουμε 
πολυάριθμες αναφορές που σχετίζονται με την 
πίστη στη μετενσάρκωση σε εννέα από τις δέκα 
ζώνες πολιτισμών της Β. Αμερικής.

Τη συναντάμε στις ομάδες των Inuits τόσο της 
Δύσης και του Κέντρου όσο και της Ανατολής 
του καναδικού Grand Nord, στους ινδιάνους 
της δυτικής υπο-αρκτικής ζώνης, στις φυλές της 
Β.Δ. Ακτής, στις φυλές της ζώνης των πεδιάδων 
(για παράδειγμα στους Sioux, στους Cheyenne), 
των λιβαδιών, της Ανατολής (για παράδειγμα 
στους Hurons,  Iroquois, Algonquins), της ΝΔ πε-
ριοχής (για παράδειγμα στους Cherokee,Creek, 
Chitimacha) της Καλιφόρνια  (Yurok), της Νότιας 
Δύσης (Apache, Navaho, Hopi κτλ).

Πριν παρουσιάσουμε ένα σύνολο στοιχείων 
σχετικών με την πίστη στη μετενσάρκωση των 
Ινδιάνων, Αμερινδών και Inuits, είναι σημαντικό 
να δώσουμε κάποια στοιχεία όσον αφορά τις 
αντιλήψεις τους για την ψυχή.

Η αντίληψη για την ψυχή στους 
Ινδιάνους της Β. Αμερικής 

Στους Ινδιάνους της Β. Αμερικής, η ψυχή, σαν 
έννοια είναι κάτι το πολύπλοκο. Σύμφωνα με τον 
Ake Hultkrantz, στο ανθρώπινο ον υπάρχουν 
πολλές ψυχές (1). Υπάρχει καταρχήν ένα είδος 
βασικού δυαδισμού : η ψυχή – σώμα (body-soul) 
και η ελεύθερη ψυχή (free-soul). Η ψυχή–σώμα 
υποδιαιρείται στην ψυχή – ζωή (life-soul) και την 
ψυχή-εγώ (ego-soul). Αυτή η τελευταία με τη σει-
ρά της υποδιαιρείται σε ψυχή-συναισθηματική 
(emotive – soul) και ψυχή - νοητική (intellect 
– soul). Η ελεύθερη ψυχή υποδιαιρείται σε διαφορε-

τικές ειδικές ψυχές και σε ψυχολογικές 
ψυχές. Μπορούν να προστεθούν 
και άλλες αντιλήψεις, διακρίσεις και 
έννοιες ανάλογα με τις υπό μελέτη 
ομάδες.

Αυτές οι ψυχές μπορούν να είναι 
από υλικές έως και καθαρά πνευμα-
τικές. Μερικές μπορούν να εγκατα-
λείψουν το σώμα και να ταξιδέψουν 
και άλλες όχι. Κάποιες μπορούν να 
υπερβούν τα σύνορα διαχωρίζοντας 
τη ζωή από το θάνατο και άλλες όχι. 
Μερικές παύουν να υπάρχουν, όταν 
επέρχεται ο θάνατος, άλλες υπάρχουν 
μαζί μ’ αυτόν.

Για έναν Huron, το ζωντανό αν-
θρώπινο ον έχει, το λιγότερο, πέντε 
ψυχές. Μπορεί κάλλιστα να έχει έναν 

μεγαλύτερο αριθμό. Η πρώτη ψυχή είναι συνδεδεμένη με 
το σώμα. Η δεύτερη με το ζωτικό επίπεδο και η τρίτη με 
το συναισθηματικό. Η τέταρτη συνδέεται με το νοητικό 
και η/οι τελευταία-ες σχηματίζουν μαζί την πέμπτη ψυχή: 
την ελεύθερη ψυχή (John Steckley, 1978).

Για τους Inupiat της Alaska, όσα υπάρχουν έχουν 
ψυχή. Όλα συνδέονται μεταξύ τους στο χώρο και στο 
χρόνο. Συνδέονται στο χώρο, χάρη στις δομικές συν-
δέσεις ανάμεσα στις διάφορες διαστάσεις, ορατές και 
αόρατες, του σύμπαντος. Συνδέονται στο χρόνο χάρη 
στους δυναμικούς κύκλους που διαπερνούν όλες αυτές 
τις διαστάσεις. Εφόσον οι κόσμοι ξεδιπλώνονται από 
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την κατάσταση της ύλης ως την κατάσταση του 
πνεύματος, η αρχή της βάσης όλων αυτών των 
κύκλων είναι η μεταμόρφωση. Για παράδειγμα 
αναφέρονται  οι ιδιαίτερες μεταμορφώσεις του 
σαμάνου, αλλά και αυτές κάθε ανθρώπινου 
όντος που περνάει τις πύλες του θανάτου. Το 
ανθρώπινο ον δεν περνάει στο Αόρατο με το 
φυσικό του σώμα : χωρίζεται από αυτό. Για τους 
Inupiat, τα όντα ενσαρκώνονται φορώντας 
ένα ρούχο από σάρκα. Κάποια όντα έχουν τη 
δύναμη να αλλάζουν «τα ρούχα» τους.

Για παράδειγμα, ο σαμάνος είναι αυτός που 
μπορεί να πάρει το ένδυμα του ζώου. Μερικά 
ζώα επίσης κάνουν το ίδιο, όπως η φώκια που 
βγάζει μερικές φορές τη φορεσιά του ζώου για 
να ντυθεί μ’ εκείνη του ανθρώπου.

Στον κόσμο των ζώων αυτό το σάρκινο 
ρούχο αποτελεί επίσης την τροφή που ο άν-
θρωπος έχει ανάγκη για την ύπαρξή του. Ο 
κυνηγός πρέπει να συμπεριφερθεί με σεβασμό 
απέναντι στο ον-ζώο, του οποίου αφαίρεσε τη 
ζωή. Οφείλει να αποκαταστήσει στη φύση τον 
φορέα της ψυχής, είτε στη θάλασσα, είτε στην 
τούνδρα, ανάλογα με το θήραμα. Έτσι το ζώο 
θα μπορεί να ξαναενσαρκωθεί. Η Edith Turner 
υπογραμμίζει ότι για τους Inupiat η ψυχή του 
ζώου κατοικεί στο κρανίο του.

Όταν αναπαριστάνουν καλλιτεχνικά την 
ψυχή ενός ζώου, π.χ. σ’ ένα γλυπτό ή σε μία 
μάσκα, λένε ότι είναι το κρανίο του. 

Αλλά η μορφή που έχει το γλυπτό είναι ένα 

Η ψυχή και η μετενσάρκωση 
ανθρώπινο πρόσωπο. Η Edith Turner τονίζει σ’ αυτό το ανθρώπινο πρόσωπο. Η Edith Turner τονίζει σ’ αυτό το 
θέμα: «Υπάρχει η αντίληψη ότι όλες οι ψυχές των ζώων 
είναι στην ουσία ανθρώπινες». (2)

Οι Qiqiqtamiut, της περιοχής Baie d’Hudson, λένε πως 
για κάθε είδος υπάρχει κάτι σαν δεξαμενή ψυχών των οποί-
ων ο αριθμός είναι περιορισμένος. Αυτές οι ψυχές κυκλο-
φορούν σε καθορισμένους κύκλους και η μετενσάρκωση 
συγκαταλέγεται σ’ αυτή τη δυναμική κυκλικότητα.

Τα πιο παλιά στοιχεία στο θέμα για την αντίληψη της 
ψυχής στους Inuits του Goenland, πριν την επίδραση του 
Χριστιανισμού, χρονολογούνται στον 18ο αι. Προέρχονται 
από τα γραπτά των λουθηριανών και μοραβών ιεραπο-
στόλων. Γι’ αυτούς τους Inuits ο άνθρωπος αποτελείται 
από ένα σώμα, ένα όνομα και μία αθάνατη ψυχή. Μετά το 
θάνατο η ψυχή κατευθύνεται είτε προς έναν παράδεισο, 
που βρίσκεται στον κάτω κόσμο, είτε προς έναν κόσμο 
αιώνιας πείνας και κρύου, που βρίσκεται στον πάνω 
κόσμο.

Οι Αμερινδοί  και οι Inuits πιστεύουν ότι ο Κόσμος 
αποτελείται από πολυάριθμους κόσμους, ορατούς και 
αόρατους, συσχετιζόμενους μεταξύ τους που εξελίσσο-
νται με παρόμοιο τρόπο και στους οποίους συμμετέχουν 
με πολυάριθμους τρόπους. Η μετενσάρκωση είναι μέρος 
της πολύπλοκης δυναμικής διαδικασίας σχέσεων μεταξύ 
αυτών των κόσμων. Όταν θέλουν να πουν ότι ένα άτομο 
έχει ενσαρκωθεί, οι Ινδιάνοι Wet’Suwet’en λένε ότι «βαδίζει 
πάνω στη γη». 

Αντιλήψεις για τη μετενσάρκωση 
στους Ινδιάνους της Β. Αμερικής 

Οι Ινδιάνοι, Αμερινδοί και Inuits μιλούν για πολλούς τρό-
πους μετενσάρκωσης. Μερικοί μπορούν να συνυπάρχουν 
στην ίδια ομάδα, άλλοι όμως υπογραμμίζουν διαφορές 
από τη μία φυλή στην άλλη.

- Οι άνθρωποι με-
τενσαρκώνονται ως 
ανθρώπινα όντα.

- Πιθανώς ως εν-
διάμεσα στάδια μιας 
πολύπλοκης μεταθα-
νάτιας διαδικασίας, 
μεταμορφώνονται σε 
ζώα μετά το θάνατό 
τους. (μετεμψύχωση)

- Μετενσαρκώνο-
νται σαν ανθρώπι-
να όντα αφού πριν 
υπήρξαν ζώα πριν τη 
γέννηση.

- Γίνονται ζώα μετά 
το θάνατο και στη συ-
νέχεια μετενσαρκώνο
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νται ξανά σαν άνθρωποι (μετεμψύχωση).
Οι Kwakiutl για παράδειγμα λένε ότι οι κυνηγοί 

επανέρχονται σαν λύκοι, οι ψαράδες σαν όρκες και 
οι υπόλοιποι σαν κουκουβάγιες  ή σαν φαντάσματα. 
Όλοι περνάνε από αυτή τη διαδικασία για κάποιο 
συγκεκριμένο διάστημα και στη συνέχεια μετενσαρ-
κώνονται σαν άνθρωποι (Boas 1896). Λένε επίσης ότι 
οι δίδυμοι είναι σολομοί ενσαρκωμένοι σαν άνθρωποι  
και ότι θα ξαναγίνουν σολομοί μετά το θάνατό τους. 
Οι Inuits  λένε ότι ένα κακό άτομο μετενσαρκώνεται 
σε ζώο (Rasmussen 1927),  οι Pomo  της  Καλιφόρνια 
λένε ότι ένα τέτοιο άτομο γίνεται ένα grizzly (αρκούδα) 
ή κροταλίας (φίδι που κάνει θόρυβο με την ουρά του) 
(Powers 1877). Οι Beaver λένε ότι η ανθρώπινη ψυχή 
μπορεί προσωρινά να βρει καταφύγιο σ’ ένα πουλί 
πριν ξεκινήσει τα ταξίδι της προς τον ουρανό. Υποστη-
ρίζουν επίσης ότι η ψυχή μπορεί να εμφανιστεί με τη 
μορφή του φύλακα-αγγέλου της, κυρίως αν δεν έχει καταφέρει να 
βρει το δρόμο για τον Ουρανό, εξαιτίας του τρόπου που επήλθε 
ο θάνατος.

Οι Ινδιάνοι, οι Αμερινδοί και οι Inuits πιστεύουν ότι το ζώο έχει τη 
δυνατότητα να αποφασίζει για τη δική του μετενσάρκωση. Μπορεί 
να επιλέξει να μη μετενσαρκωθεί, αν οι άνθρωποι του συμπεριφέρ-
θηκαν άσχημα. Οι Ινδιάνοι υποστηρίζουν ότι η ανθρώπινη και η ζωι-
κή συνείδηση έχουν τα ίδια δικαιώματα, ότι όλες οι μορφές ζωής των 
ζώων είναι εξίσου ευαίσθητες και εξελιγμένες όπως ο άνθρωπος. 
Το γεγονός ότι ένα ζώο μπορεί εξίσου να είναι το πνεύμα-φύλακας 
ενός ανθρώπινου όντος δείχνει ότι το ζώο δεν είναι ένα κατώτερο 
ον, χωρίς ψυχή ούτε πνεύμα, ένα είδος μάζας κρέατος ή ένα απλό 
αντικείμενο προς χρήση. Επειδή ζουν στην ίδια πραγματικότητα, η 
οποία χαρακτηρίζεται από ένωση, αλληλεξάρτηση, αλληλεπίδραση, 
συμβίωση, όλες οι συνειδήσεις είναι ίσες. 

Για τον Ινδιάνο, το 
ανθρώπινο ον πρέπει 
να αναπτύξει και να 
διατηρήσει μαζί με το 
ζώο μία υψηλή ηθική 
σχέση, να εκδηλώσει 
προς αυτό έναν πολύ 
μεγάλο σεβασμό και 
να του φερθεί με τέτοιο 
τρόπο ώστε το πνεύμα 
του να μπορέσει να έχει 
μία πνευματική κατοικία, 
από την οποία θα ξανα-
ενσαρκωθεί. 

Πιστεύουν ότι αυτά 
τα όντα (τα ζώα) των 
οποίων αφαιρούν τη 
ζωή, επιλέγουν, αν τους 
έχουν συμπεριφερθεί 
καλά, να ξαναποκτή-
σουν σώμα για να 
ανταποκριθούν στις 
ανάγκες των ανθρώ-
πων.

Αυτή η σχέση, αυτή 
η συμφωνία, είναι μία 

ευθύνη, ένας ηθικός κώδικας και ένα 
καθήκον, όπου η έλλειψη σεβασμού 
επιφέρει σοβαρές συνέπειες σ’ αυτόν 
τον κόσμο και στους άλλους, τόσο 
για το πνεύμα του θανατωμένου 
ζώου, όσο και για το πνεύμα αυτού 
που το σκότωσε. Δεν είναι το γεγονός 
της αφαίρεσης της ζωής του σώμα-
τος που είναι προβληματικό, είναι το 
κίνητρο, η κατάσταση του όντος και 
ο τρόπος με τον οποίο αυτή η ζωή 
αφαιρέθηκε. Στους Ινδιάνους Gitksan  
και Wet’suwet’en το γεγονός της 
αφαίρεσης ζωής με κακό τρόπο έχει 
άσχημες συνέπειες όχι μόνο πάνω 
σε πολλές γενιές, αλλά επίσης και σε 
πολλές μετενσαρκώσεις.

Στις αυτόχθονες αγροτικές κουλ-
τούρες αυτή η συμφωνία και αυτή η 
δυναμική σύνδεση μεταξύ των διαφο-
ρετικών κόσμων, όπου η μετενσάρ-
κωση είναι ένα θεμελιώδες γεγονός, 
χαρακτηρίζονται από το σεβασμό και 
τη διατήρηση του φυτικού κύκλου και 
των θερισμών.

Η ιδέα ότι ένα νεκρό παιδί μπορεί 
να ξαναγεννηθεί στην ίδια οικογένεια 
είναι ένα από τα κοινά στοιχεία στις 
διαφορετικές μορφές πίστης στη μετεν-
σάρκωση. Στους Hurons, η μετενσάρ-
κωση αναφέρεται ιδιαίτερα στο θέμα 
των βρεφών ή νεκρών παιδιών μικρής 
ηλικίας. Οι Blackfoot προσθέτουν 
ακόμα ότι τα νεκρά-γεννημένα βρέφη 
θα ξαναγεννηθούν. Ένας αρχηγός 
Hopi  έλεγε ότι το ίδιο παιδί γεννήθηκε 
από αυτόν και τη γυναίκα του 4 φορές. 
Πολλά άλλα στοιχεία συσχετίζουν την 
ιδέα ότι τα βρέφη που γεννιούνται με 
δόντια ή με μαλλιά γκρι είναι ηλικιωμένα 
άτομα που ξανάρχονται.
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 Σ’ ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων, όπου 
η μετενσάρκωση αφορά ενήλικες, υπάρχει μία 
σχέση μ’ ένα θάνατο βίαιο, πρώιμο ή παρά-
ξενο. Αυτή η σχέση ισχύει και για τα παιδιά. Οι 
Βlackfoot λένε ότι οι πολεμιστές που σκοτώ-
θηκαν στη μάχη ξαναγεννιούνται και μπορούν 
να αναγνωριστούν από τα σημάδια γέννησής 
τους που αντιστοιχούν στα θανάσιμα τραύματά 
τους.

Οι Gitskan, της Β.Δ. Ακτής, ενδιαφέρονται 
ιδιαίτερα για τη μετενσάρκωση των μεγάλων 
αρχηγών τους. Λαμβάνουν υπόψιν τους όλα τα 
σημάδια που θα μπορούσαν να τους υποδεί-
ξουν και να επιβεβαιώσουν μία τέτοια μετενσάρ-
κωση. Είναι για παράδειγμα οι αναμνήσεις της 
πρόσφατης ενσάρκωσης ή ακόμα τα σημάδια 
της γέννησης. Λένε ότι όσο περισσότερο καιρό 
περνάει ένα άτομο στον άλλο κόσμο, τόσο λι-
γότερο οι αναμνήσεις και τα σημάδια γέννησης 
θα είναι φανερά. 

Οι Gitskan διηγούνται ότι από τη στιγμή 
που οι γέροι της φυλής τους πιστεύουν ότι ένα 
παιδί θα μπορούσε να είναι η μετενσάρκωση 
ενός από τους μεγάλους αρχηγούς τους, θα 

Η ψυχή και η μετενσάρκωση 
προσπαθούσαν να το επιβεβαιώσουν. 
Θα του παρουσίαζαν μία σειρά από 
ρόπαλα πολέμου. Ένα από αυτά ανήκε 
στον αρχηγό του οποίου έψαχναν τη 
μετενσάρκωσή του σ’ ένα παιδί. Ο 
στόχος ήταν να επιβεβαιώσουν την 
ταυτότητα του ενσαρκωμένου αν το 
παιδί επέλεγε το σωστό ρόπαλο.  

Οι Inuits λένε ότι το ανθρώπινο ον μπορεί να μετεν-
σαρκωθεί αλλάζοντας φύλο. Παίρνουν τους σαμάνους 
τους ως παράδειγμα: ο σαμάνος ήταν αντίθετου φύλου 
στην προηγούμενη ζωή (Saladin d’ Anglure). Οι Hopi 
λένε ότι το παιδί που ξαναγεννιέται αλλάζει υποχρεωτικά 
φύλο. Ο αρχηγός Hopi, ο πιο υψηλός ιεραρχικά,  δήλωσε 
ότι το παιδί του άλλαζε  το φύλο του σε κάθε γέννηση. 
Στους Kwakiutl της κεντρικής ζώνης της Δυτικής Ακτής, 
έχουμε την αφήγηση μιας γριάς γυναίκας που ρώτησε 
έναν αρχηγό, αν μπορούσε να επιστρέψει σ’ αυτόν εν-
σαρκωμένη ως παιδί του και ότι αυτός θα αποφάσιζε αν 
έπρεπε να γεννηθεί σαν κορίτσι ή αγόρι.

Οι Inuits και οι Ινδιάνοι της βόρειας ζώνης της Δ. Ακτής 
υποστηρίζουν ότι ένας άνθρωπος μπορεί να ενσαρκωθεί 
σε πολυάριθμους ανθρώπους μέσα στην ίδια κοινότητα. 
Ανάμεσα στους Inuits το ίδιο πρόσωπο μπορεί να ενσαρ-
κωθεί σε πολυάριθμες διαφορετικές κοινότητες. Αυτό το 
θέμα των πολυάριθμων μετενσαρκώσεων μοιάζει να 
σχετίζεται με την ιδέα ότι η δύναμη και κάποια προσω-
πική ενέργεια που ανήκε στα προηγούμενα πρόσωπα 
- φορείς ενός ονόματος μεταφέρονται στο νέο «φορέα» 
του ονόματος. 

Οι Beaver της υποαρκτικής ζώνης του ποταμού 
Mackenzie περιμένουν να ξαναβρούν στον ενσαρκω-
μένο τα ίδια ψυχολογικά χαρακτηριστικά και συνήθειες 
της προηγούμενης προσωπικότητας.

Η μετενσάρκωση παίζει επίσης ένα σημαντικό ρόλο 
στη δυναμική, την κατάσταση και τη διατήρηση του 
συστήματος των γονεϊκών σχέσεων. Για παράδειγμα, οι 
Beaver λένε ότι τα όντα ξανάρχονται, έτσι ώστε να μπο-
ρούν να παντρευτούν τις ίδιες κατηγορίες προσώπων. 

Οι Αμερινδοί και οι Inuits δίνουν σε έναν νεογεννημένο 
το όνομα ενός μέλους της οικογένειας που έχει πεθάνει, 
επειδή πιστεύουν ότι μπορεί το παιδί να είναι η ενσάρ-
κωσή του ή επειδή μία δύναμη και μία σύνδεση ιδιαίτερα 

πνευματικές υπάρχουν ανάμεσα σ’ 
αυτόν και το παιδί. 

Γνωρίζουμε ότι για τους αυτό-
χθονες της Αμερικής του Βορρά η 
πράξη του «να δοθεί ένα όνομα» 
είναι πολύ μεγάλης σημασίας και 
πρωτεύοντος ρόλου σε όλα τα 
επίπεδα. Το όνομα θεωρείται μία δύ-
ναμη, ένα σύνολο δυνάμεων, ένα 
ον ή ένα σύνολο βαθμών όντος. Το 
να δοθεί σ’ έναν νεογεννημένο το 
όνομα ενός προγόνου, σημαίνει 
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ότι αυτό το νέο άτομο είναι στην πραγματικότητα αυτός 
ο πρόγονος ή ότι αυτός ο πρόγονος συνδέεται «μαγικά» μ’ 
αυτό το νέο πρόσωπο ή ακόμα ότι προστατεύεται από τη 
σύνδεση με τους προγόνους και τα τοτέμ. 

Η σημασία της πίστης στη μετενσάρ-
κωση στους Ινδιάνους της Β. Αμερικής 

Στην εκπαίδευση και την παιδαγω-
γική των Αμερινδών και των Inuits η 
μετενσάρκωση έχει μία κεντρική θέση. 
Γι’ αυτούς η εκπαίδευση θεμελιώνεται 
στο ξύπνημα των αναμνήσεων που πη-
γαίνουν πιο μακριά από την παρούσα 
ύπαρξη. Η μάθηση είναι λοιπόν το να 
ξαναθυμηθείς τον εαυτό σου. Πιστεύ-
ουν ότι η προσεκτική παρατήρηση είναι 
το μέσο να ξαναγυρίσεις. Μετά από 
αυτό η ζωή η τωρινή είναι ανάπτυξη και 
εμπλουτισμός. 

Αυτό αληθεύει για όλα τα παιδιά και 
όχι μόνο για το παιδί που φημίζεται ότι 
είναι η μετενσάρκωση ενός γνωστού 
προσώπου ή για το παιδί που δηλώνει 
το ίδιο ότι έχει αναμνήσεις από την προ-

ηγούμενη ζωή. Οι σαμάνοι έχουν αναλάβει έναν σημαντικό 
ρόλο, επειδή, γνωρίζοντας τη γλώσσα του παιδιού, μπορούν 
να καταλάβουν τις επιθυμίες των παιδιών που συνδέονται 
με την προηγούμενη ζωή και έτσι «προσανατολίζουν» το 
παιδί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ινδιάνικη και η inuits 
εκπαίδευση αποτελεί, λοιπόν, κάτι πολύ περισσότερο από 
έναν απλό εγκεφαλικό προγραμματισμό .

Υπάρχουν συγχρόνως πολυάριθμες ομοιότητες και πο-
λυάριθμες διαφορές μεταξύ αυτών των αντιλήψεων για τη 
μετενσάρκωση. Όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τη με-
τενσάρκωση βοηθούν με μοναδικό τρόπο στο να καταγρα-
φούν και να κατανοηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα, οι δια-
φορετικές κουλτούρες των αυτοχθόνων. Αλλά παραδόξως, 
δεν βοηθούν πραγματικά στην καλύτερη κατα-
νόηση της μετενσάρκωσης. Είμαστε συνειδητοί 
του γεγονότος ότι οι αυτόχθονες ιδέες πάνω στη 
μετενσάρκωση είναι ουσιώδεις και απαραίτητες 
στην προσπάθεια για την κατανόηση των πο-
λυάριθμων διαστάσεων της πραγματικότητας 
τους, για παράδειγμα, της κοσμολογίας τους, 
των συστημάτων των σχέσεων γονεϊκότητας, 
της επιλογής των ονομάτων που δίνονται στα 
άτομα (naming), των επικήδειων τυπικών, των 
αντιλήψεων για την ταυτότητα, για τον εαυτό, 
για το γένος, της ψυχολογίας και της εκπαίδευ-
σης κτλ. Έτσι, τα όρια της κατανόησής μας για 
τη μετενσάρκωση είναι επίσης τα όρια για την 
κατανόηση των πολιτισμών που μελετάμε. 

Από όλες τις έρευνες καταλήγουμε στο συ-
μπέρασμα ότι η μετενσάρκωση συνδέεται άμεσα 
με την αντίληψη και τη γνώση της ταυτότητας, 
των αρχών, της δομής και της λειτουργίας του 

ανθρώπινου όντος. Συνδέεται επίσης με την 
άποψη για το σύμπαν, για τις σχέσεις ανάμε-
σα στο σύμπαν και στο ανθρώπινο ον και με 
την έννοια της εξέλιξης όλων αυτών. 

Πώς να καταλάβουμε κα-
λύτερα αυτές τις αντιλήψεις; 
Είναι εφικτό;

Όλα αυτά υποδηλώνουν την αναγκαιότη-
τα του να γίνει καλύτερα κατανοητή η μετεν-
σάρκωση και να της δοθεί ένα αντιληπτικό 
πλαίσιο, συμπληρωματικό και διαφορετικό 
που να επιτρέπει την κατανόησή της. Συμπλη-
ρωματικό, επειδή δεν πρόκειται να αντικατα-
σταθούν αυτά που ήδη υπάρχουν, διαφορε-
τικό, επειδή θα πρέπει να εντάξει και να λάβει 
υπόψιν όλες τις ομοιότητες και τις διαφορές, 
όλες τις διαστάσεις που υπήρξαν και ήρθαν 
στο φως και κυρίως αυτές που χτυπούν τα 
όρια των σημερινών αντιλήψεων.

Η μεγάλη δυσκολία είναι ότι η ίδια η φύση 
του θέματος (ψυχή, μετενσάρκωση, πνεύμα, 
παραψυχολογία κλπ.) επιβάλει αναγκαστικά 
μία αμφισβήτηση των φιλοσοφικών βεβαι-
οτήτων και των υπονοούμενων προκατα-
λήψεων, πάνω στις οποίες ζει ο δυτικός 
πολιτισμός.

Καταλαβαίνουμε πολύ καλά σήμερα ότι 
οι Ιησουΐτες δεν μπορούσαν να αντιληφθούν 
την πνευματικότητα των Hurons. Πράγματι, 
για τους Ιησουΐτες, η ψυχή είναι μοναδική, 
αδιαίρετη και αξεχώριστη από το σώμα στη 
ζωή. Μετά το θάνατο, ακολουθεί μία γραμ-
μική πορεία από τη γη στον ουρανό. Πώς 
θα μπορούσαν να δεχτούν τις 5 ψυχές των 
Hurons και τη μετενσάρκωση;
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Η ψυχή και η μετενσάρκωση 
Αλλά το δικό μας σύγχρονο λογικό αντιληπτικό πλαίσιο, ακόμα κι αν έγινε πιο πολύπλοκο και απελευθε-Αλλά το δικό μας σύγχρονο λογικό αντιληπτικό πλαίσιο, ακόμα κι αν έγινε πιο πολύπλοκο και απελευθε-

ρώθηκε από μερικά εμπόδιο, δεν το επιτρέπει περισσότερο. Κερδίσαμε σε μέθοδο, σε λεπτότητα ανάλυσης, 
έχουμε πιο πολύπλοκες θεωρίες, πιο σοφιστικέ εργαλεία, αλλά δεν έχουμε αγγίξει ακόμα ούτε τις πεποιθήσεις 
μας ούτε τις προκαταλήψεις μας.

Η καρδιά του προβλήματος και κυρίως ο δρόμος για τη λύση του εμπεριέχονται στη σκέψη αυτού του 
Ιησουΐτη του XVIII αι. πάνω στο θέμα της πίστης των Hurons και στην επίδραση αυτών των τελευταίων. «Είναι 
διασκεδαστικό να ακούσετε τους Hurons να μιλάνε για τις ψυχές τους… Πιστεύουν ότι η ψυχή διαιρείται και 
θα συναντούσατε τη μεγαλύτερη δυσκολία του κόσμου στο να τους κάνετε να πιστέψουν ότι η ψυχή μας 
βρίσκεται στο σύνολό της σε όλα τα μέρη του σώματος. Θεέ της αλήθειας, τι άγνοια και ηλιθιότητα!»

«Ζήσε σιωπηλά. Είσαι τρελός. Αναρωτιέσαι για πράγματα που δεν γνωρίζεις εσύ ο ίδιος». Είναι η απόστα-
ση ανάμεσα στη θεωρία  και το βίωμα που φανερώνεται εδώ. Η λύση προϋποθέτει την άμεση εμπειρία της 
συνείδησης, το συνολικό βίωμα, και όχι μόνο τη λογική πίστη ή την αναλυτική λογική.

Έτσι, ιδεολογικά, αυτό το συμπληρωματικό αντιληπτικό πλαίσιο οφείλει να φέρει  ένα corpus γνώσεων, 
συγκεντρώνοντας με έξυπνο τρόπο τα αποτελέσματα των εμπειριών που έχουν βιωθεί και σχετίζονται με τον 
τομέα στον οποίο καταγράφονται οι ιδέες για τη μετενσάρκωση. Μιλάνε για ψυχή, για πολλαπλές διαστάσεις 
της ψυχής, για το πνεύμα, για τα πνεύματα, για την εξέλιξη της συνείδησης μέσα στα σωματικά όρια, για 
διαιρέσεις, για λεπτοφυείς ενέργειες, για την αθανασία, για διαφορετικούς κόσμους κλπ. Πρόκειται αναγκα-
στικά για έναν πνευματικό τομέα, για γνώσεις των διαστάσεων του αόρατου και ενός κόσμου εμπειριών και 
ιδιαίτερων σκέψεων, καλά προσαρμοσμένων στο αντικείμενό τους.

Ο Εσωτερισμός
Ένα τέτοιο corpus υπάρχει. Σχηματίζει αυτό που ονομάζουμε σήμερα «εσωτερισμό». Η έντονη απόρριψη 

που γενικά αυτή η λέξη προκαλεί, από τότε που γράφτηκε ή ειπώθηκε, είναι σύμπτωμα ενός προβλήματος 
που ανήκει περισσότερο στον τομέα του τυφλού συναισθηματισμού παρά της φωτισμένης και ξεκάθαρης 
λογικής. Όπως και να ‘χει, αυτή η παράλογη και παρορμητική αντίδραση δεν πρέπει να μας εμποδίσει να 
πούμε ότι υπάρχει μία γνώση πολύ καλά θεμελιωμένη, πλούσια από χιλιάδες βιωμένες εμπειρίες. 

Αυτή η γνώση συγκεντρώθηκε φανερά στο μνημειώδες έργο της Ε.Π.Μπλαβάτσκυ, στο τέλος του 19ου 
αι. Παρότι η Μπλαβάτσκυ και το έργο της δέχτηκαν πολυάριθμες επιθέσεις συκοφαντικές και ψευδείς, ση-
μαντικά πρόσωπα αναγνώρισαν την αξία των έργων της (Άλμπερτ Αϊνστάιν, Γκάντι, κλπ.). Στις μέρες μας η 
αποκατάσταση της Μπλαβάτσκυ βρίσκεται σε εξέλιξη (3).

Ο Εσωτερισμός δεν είναι αποκρυφισμός. Όπως ακριβώς και η λογική, είναι ένας τρόπος σοβαρής σκέ-
ψης, λογικής και μεθοδικής, θεμελιωμένης πάνω στην εμπειρία και καλά προσαρμοσμένης στο αντικείμενο 
της. Η διαφορά είναι το πεδίο μελέτης. Η λογική σκέψη μελετάει τις ορατές διαστάσεις, η εσωτερική σκέψη τις 
αόρατες. Αυτή η γνώση παρουσιάζεται σ’ εμάς για να μας βοηθήσει να πάμε πιο μακριά και ίσως για να 
μπορούμε μια μέρα να αναρωτηθούμε πάνω σε πράγματα που θα έχουμε πάψει να αγνοούμε.

Θα ήταν λυπηρό να επιμένουμε στην αυθαίρετη απόρριψή του και να περιοριστούμε έτσι να βρούμε 
έξυπνα αυτή τη γνώση που σίγουρα θα μας επέτρεπε να καταλάβουμε πολύ καλύτερα όλες αυτές τις κουλ-
τούρες τις μη υλιστικές που έχουν θεμελιωθεί στις αόρατες 
διαστάσεις.

Και είναι σίγουρο ότι μπορεί να μας οδηγήσει επίσης να 
καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να μεταλλάξουμε τις 
σχέσεις προς τους ομοίους μας και τη φύση και εν τέλει να 
αποκτήσουμε μία κάποια αίσθηση του μέλλοντος και του 
πεπρωμένου. 
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 του Thomas Hayden, πηγή: www.esoterica.gr       

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν είναι πασίγνωστος. Ίσως η μεγαλύτερη ιδιοφυΐα του 20ου αιώνα στο 
χώρο της επιστήμης, ο άνθρωπος με την ατημέλητη εμφάνιση, ο εκκεντρικός, ο πατέρας της 
Θεωρίας της Σχετικότητας και της περίφημης εξίσωσης E=mc2. Αλλά πολλές φορές επίσης και 
θύμα άδικης μεταχείρισης.

Μισό αιώνα περίπου μετά το θάνατο του, η πιο διαδεδομένη εικόνα για τον Αϊνστάιν είναι 
αυτή του καλοκάγαθου και πανέξυπνου γεράκου, η εικόνα μιας ευγενικής ιδιοφυΐας... Σχεδόν 
ένας “Άγιος” της επιστήμης. Πόσα όμως γνωρίσουμε για τον πραγματικό Αϊνστάιν και το έργο 
που τον έκανε διάσημο;

Μια σειρά νέων εκδόσεων και εγγράφων επιτρέπει στους σύγχρονους ιστορικούς να προ-
σεγγίσουν καλύτερα το “φαινόμενο Αϊνστάιν”. Πίσω από την ιδιοφυΐα εμφανίζεται ο “άνθρωπος 
Αϊνστάιν”, ο πνευματώδης, ο γοητευτικός, ο θαρραλέος, με ένα βαθύ αίσθημα δικαιοσύνης, 
αλλά και ο… “ξινός”, ο απείθαρχος και ο λίγο… ακόλαστος. Πριν λίγο καιρό σε μια έκθεση που 
οργάνωνε το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (AMNH) στη Ν. Υόρκη, φανερώνεται ένας 
άγνωστος Αϊνστάιν.

Η έκθεση είναι εντυπωσιακή, με μια σειρά από εφέ που ξαφνιάζουν τον επισκέπτη, όπως αυτά 
που παραμορφώνουν την ανθρώπινη μορφή. Εφέ παρμένα από ένα “σχετικιστικό” σύμπαν, 
παρμένο από την ιδέα της θεωρίας της Σχετικότητας. Ένας κόσμος φανταστικός απλώνεται 
μπροστά στα μάτια του επισκέπτη, ο οποίος αισθάνεται σαν πραγματικά να αποκτά συνείδηση 
των παιχνιδιών του Χωροχρόνου.

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

ΑΪΝΣΤΑΙΝ
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ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ
Ο Αϊνστάιν δήλωνε: “Όλες οι θεωρίες της Φυσικής πρέπει να 

παρουσιάζονται με μια απλή εξήγηση, ώστε ακόμα και ένα παιδί 
να μπορεί να τις καταλάβει”. Τέτοιες απόψεις απομακρύνουν από 
την εικόνα ενός στυγνού, τεχνοκράτη επιστήμονα και μας φέρνουν 
μπροστά σ’ έναν άνθρωπο, που απλά είναι ένας βαθύς στοχαστής, 
ένας φιλόσοφος που μαθαίνει από καθετί γύρω του. Ο φυσικός 
John Stachel λέει για τον Αϊνστάιν: “ … σκεφτόταν με εικόνες και 
ακόμα και με τις μυϊκές αισθήσεις του … Το δύσκολο γι’ αυτόν ήταν 
να μεταφράσει τα ευρήματά του, σε μια γλώσσα κατανοητή απ’ 
τους άλλους”. Αλλά αυτή η δυσκολία τον χαλύβδωνε. Έγραφε σε 
ένα φίλο του το 1915: “… ένας άνθρωπος δεν θα πρέπει να επιδιώκει 
στόχους που εύκολα επιτυγχάνονται”.

Πάνω από 300 συγγράμματα ήταν το έργο του μεγάλου φυσικού. 
Αλλά τέσσερα απ’ αυτά “έγραψαν ιστορία”:

• Το φως διαδίδεται σε διακριτά κομμάτια ή “κβάντα” που 
ονομάζονται “φωτόνια”. Η ταχύτητά τους είναι η ίδια για κάθε 

επίδοξο παρατηρητή, άσχετα από τη δική του ταχύτητα. 

• Η μάζα και η ενέργεια είναι ανταλλάξιμες έννοιες και η σχέση τους εκφράζεται μέσα απ’ την εξίσωση 
E=mc2 . Μια ελάχιστη ποσότητα ύλης μπορεί να μετατραπεί σε ένα τεράστιο ποσό ενέργειας.

• Ο χώρος και ο χρόνος, σχηματίζοντας μαζί ένα σύμπαν 4 διαστάσεων, εξαρτώνται ουσιαστικά 
από το ποιος τους μετράει. Οι νόμοι της Φυσικής είναι αμετάβλητοι για κάθε μεμονωμένο παρατηρητή, 
αλλά δύο παρατηρητές που κινούνται με σχετικές ταχύτητες κοντά σ’ αυτήν του φωτός καθυστερούν 
και τα μήκη ελαττώνονται γι’ αυτούς ως προς άλλους σταθερούς παρατηρητές. Αυτή είναι η ουσία 
της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας του 1905.

• Η βαρύτητα και η επιτάχυνση σχετίζονται άμεσα, σύμφωνα με τη Γενική Θεωρίας της Σχετικότη-
τας του 1916. Η βαρύτητα στρεβλώνεται από τον χωρόχρονο. Για παράδειγμα, ένα μήλο που πέφτει, 
στην πραγματικότητα βουλιάζει μέσα σε μια 
λακκούβα του χωροχρόνου, για την οποία είναι 
υπεύθυνη η μάζα της Γης. Το ίδιο συμβαίνει και 
με τους πλανήτες που περιστρέφονται γύρω 
από τον ήλιο ή το φως που εξαφανίζεται μέσα 
σε μια Μαύρη Τρύπα.

Όλα αυτά είναι συμπεράσματα ενός παλαβού… 
ή μιας ιδιοφυΐας. Οι πειραματική Φυσική βάλθηκε να 
το μελετήσει προσπαθώντας να επιβεβαιώσει ή να 
απορρίψει πειραματικά τις απόψεις του Αϊνστάιν.

Μια πρώτη επιβεβαίωση ήρθε το 1919. Οι 
αστρονόμοι παρατήρησαν, στη διάρκεια μιας 
ηλιακής έκλειψης, τη δύναμη της βαρύτητας του 
ήλιου να καμπυλώνει το φως που προερχόταν 
από μακρινά αστέρια… Και ο Αϊνστάιν έγινε ακόμα 
πιο διάσημος.

Πολύ αργότερα, το 1971, οι φυσικοί επιβεβαίω-
σαν τη διαστολή του χρόνου βάζοντας 4 ατομικά 
ρολόγια υψηλής ακρίβειας σε αεροσκάφη που 
διέτρεχαν τη Γη. Τα ρολόγια που επιταχύνονταν 
διέφεραν στις ενδείξεις τους κατά 150 δισεκατομμυ-
ριοστά του δευτερολέπτου από αυτά που έμεναν 
σταθερά.
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Αλλά η πιο ισχυρή -και φρικιαστική- 
επιβεβαίωση ήταν αυτή της εξίσωσης 
E=mc2 , στις 6 Αυγούστου του 1945 με 
την πτώση της πρώτης ατομικής βόμβας 
στη Χιροσίμα.

ΕΝΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

“Δεν διαθέτω ιδιαίτερα ταλέντα. Είμαι 
απλά εξαιρετικά περίεργος”, δήλωνε ο 
Αϊνστάιν στο βιογράφο του Carl Seelig 
το 1952. Ο ίδιος ο Αϊνστάιν έγραφε: 
“Ένας φυσιολογικός ενήλικας δεν παύει 
να σκέφτεται για τα ζητήματα του χώρου 
και του χρόνου … αλλά η διανοητική μου 
ανάπτυξη ήρθε καθυστερημένη και έτσι 
άρχισα να αναρωτιέμαι για το χώρο και 
το χρόνο μόνο όταν μεγάλωσα”.

Ο Gerald Holton, φυσικός και ιστορι-
κός της επιστήμης, ο οποίος ήταν ο πρώ-
τος άνθρωπος που προσέγγισε τα αρχεία 
του Αϊνστάιν μετά το θάνατό του το 1955, 
δήλωσε ότι συνταράχθηκε από την μονα-
δική ευφυΐα που ανακάλυψε σ’ αυτά.

Σε μια ανέκδοτη βιογραφία του μεγάλου επιστήμονα που 
καταγράφηκε από την αδελφή του Maja, φαίνεται ότι ο Αϊνστάιν 
ήταν ένας ασυνήθιστος άνθρωπος από την αρχή. Ενώ είχε μια 
έντονη ικανότητα εστίασης σε δύσκολα επιτεύγματα, όπως το να 
κτίζει σπίτια από τραπουλόχαρτα, ήταν αργός στην ανάπτυξη 
και άργησε να μιλήσει• μίλησε στα δυόμιση του χρόνια! Κατά τη 
γέννα του η μάνα του είχε σοκαριστεί από το περίεργο σχήμα 
του κεφαλιού του, που στο πίσω μέρος ήταν περίεργα μεγάλο 
και αιχμηρό.

Επίσης πολλές αναφορές για υπερφυσική νοημοσύνη συνό-
δευαν τον Αϊνστάιν, όπως αυτή που λέει ότι οι πρώτες λέξεις του 
ήταν όταν παραπονέθηκε πως το γάλα του ήταν πολύ ζεστό! 
Σοκαρισμένοι οι γονείς του τον ρώτησαν γιατί δεν είχε μιλήσει 
μέχρι τότε. Και η απάντηση του μικρού Αλβέρτου: “Επειδή, όλα 
πριν ήταν εντάξει”.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σε επιστολή του Αϊνστάιν την 19η Φεβρουαρίου του 1955, 

προς τον Seelig, διαβάζουμε:“Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ειδική 
Θεωρία της Σχετικότητας … ήταν ώριμη για να ανακαλυφθεί το 
1905”.

Πριν δημοσιεύσει τις διάσημες θεωρίες του, ο Αϊνστάιν είχε 
φοιτήσει στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Ελβετίας, 
καθώς κάθε άλλη του προσέγγιση στον πανεπιστημιακό χώρο 
είχε αποτύχει εξαιτίας του … πρωτοποριακού τρόπου σκέψης και 
έκθεσης των ιδεών του.

Μέχρι το 1905 οι φυσικοί πολεμούσαν με κάθε τρόπο να συν-
δυάσουν τις γνώσεις τους για τον ηλεκτρισμό, τον μαγνητισμό και 
το φως, ενώ ήδη πριν από 300 χρόνια ο Γαλιλαίος είχε διατυπώσει 
για πρώτη φορά την ιδέα της σχετικότητας, αναφέροντας ότι ο 
τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο εξαρτάται από το πλαίσιο και 
τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τον παρατηρούμε.

Η διατύπωση της θεωρίας της Σχετικότητας από τον Αϊνστάιν 
βασίστηκε στην παρατήρηση ότι απ’ αυτή τη σχετικότητα εξαιρεί-
ται το φως, καθώς το μέτρο της ταχύτητάς του δεν εξαρτάται από 
τον εκάστοτε παρατηρητή. Η διαπίστωση αυτή έμελλε να αλλάξει 
τον τρόπο που οι φυσικοί θα έβλεπαν στο εξής τον κόσμο.
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Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ MILEVA 
MARIC

“Πόσο ευτυχισμένος και περήφανος θα είμαι 
όταν οι δυο μας θα φέρουμε σε ένα θριαμβευ-
τικό πέρας την εργασία μας για τη σχετικιστική 
κίνηση”. (Λόγια του Αϊνστάιν στη Mileva, στις 
27 Μαρτίου του 1901).

Μετά το θάνατο του Αϊνστάιν η γραμματέας 
του Helen Dukas, αρνήθηκε να φέρει στο φως 
την αλληλογραφία του Αϊνστάιν με την Mileva 
Maric. Έτσι, όταν τελικά το 1992 δημοσιεύτηκε 
αυτή η αλληλογραφία με τον τίτλο: “Albert 
Einstein/Mileva Maric: Τα ερωτικά γράμματα”, 
έγιναν ολοφάνεροι οι ενδοιασμοί της κυρίας 
Dukas. Φάνηκε ότι οι γονείς του νεαρού Αλβέρ-
του δεν ενέκριναν την σχέση του με τη Mileva και 
γι’ αυτό δεν παντρεύτηκαν, παρά μόνο όταν η 
Mileva γέννησε ένα κοριτσάκι - τη Lieserl - στην 
πατρίδα της τη Σερβία. Μια κόρη που ο Αϊνστάιν 
ποτέ δε γνώρισε, είτε επειδή πέθανε σε νηπιακή 
ηλικία, είτε επειδή δόθηκε για υιοθεσία.

Αλλά οι γλυκές εποχές και η τρυφερότητα 
της σχέσης του με τη Mileva, άρχισαν σταδια-
κά να ξεθωριάζουν μετά τη γέννηση των δύο 
γιων τους και μετά από μια ψυχική διαταραχή 
της Mileva που την έφερε στα όρια της σχιζο-
φρένειας. Η αγάπη των πρώτων χρόνων έγινε 
περιφρόνηση και ο Αϊνστάιν γράφει στην - ήδη 
ερωμένη του - Elsa Luwenthal το 1913: “Η Mileva 
είναι ένα πλάσμα εχθρικό και χωρίς χιούμορ … 
που απλά με την παρουσία της εξαφανίζει τη 
χαρά της ζωής απ’ τη ζωή των άλλων”. Η Elsa 
έγινε η δεύτερή σύζυγός του το 1919. Γενικά ο 
Αϊνστάιν είχε πολλές ερωμένες στη ζωή του, 
οδηγώντας σε κριτικές που σχετίζονταν με αυτή 
την πλευρά του χαρακτήρα του.

Η πλέον αμφιλεγόμενη “αποκάλυψη” από 
την αλληλογραφία του με τη Mileva είναι αυτή 
που αναφέρεται στην “εργασία ΜΑΣ για τη 
σχετικιστική κίνηση” σε επιστολή του το 1901. 
Μια φράση που αφήνει υποψίες ότι ο Αϊνστάιν 
έκλεψε τη θεωρία αυτή από την πρώτη του 
σύζυγο. Υποψίες που όμως δεν μπορούν να 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΪΝΣΤΑΙΝ ΣΤΟΝ ΓΚΑΝΤΙ

Αξιότιμε κύριε Γκάντι!
Χρησιμοποιώ την παρουσία του φίλου σας στο σπίτι μας για να  
σας στείλω αυτές τις γραμμές. Μέσα από τα έργα σας δείξατε πως 
είναι δυνατή η επιτυχία χωρίς βία, ακόμα και με αυτούς που δεν έχουν 
απορρίψει τη μέθοδο της βίας. Ελπίζουμε πως το παράδειγμά σας θα 
εξαπλωθεί πέρα από τα σύνορα της χώρας σας και θα βοηθήσει να 
εδραιωθεί μία παγκόσμια εξουσία που να είναι σεβαστή από όλους 
και που θα παίρνει αποφάσεις και θα αντικαταστήσει τις πολεμικές 
συγκρούσεις.
Με ειλικρινή θαυμασμό,
Δικός σας, Α. Αϊνστάιν
Εύχομαι να μπορέσω να σας γνωρίσω από κοντά κάποια μέρα.

αποδειχτούν! Ένας λόγος είναι ότι η Mileva ποτέ δεν απα-
ντούσε στον Αϊνστάιν για θέματα φυσικής στις δικές της 
επιστολές. Μάλιστα οι ισχυρισμοί κάποιων ότι η Mileva 
σχημάτισε το μαθηματικό μοντέλο της θεωρίας του 1905, 
μάλλον είναι αβάσιμοι, καθώς η ίδια αποτύχαινε συνέχεια 
στο πανεπιστήμιο εξαιτίας των επιδόσεών της στα μαθη-
ματικά.

Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΪΝΣΤΑΙΝ
“Για να με τιμωρήσει για την περιφρόνησή μου για την 

εξουσία, η Μοίρα με έκανε ένα άνθρωπο της εξουσίας”. 
(Αϊνστάιν, 18-9-1930)

Αν και απόμακρος στην προσωπική του ζωή, ο Αϊν-
στάιν υπήρξε διάσημος και το κέντρο της δημοσιότητας. 
Η σχέση του εξάλλου με τους ρεπόρτερ φαίνεται να ήταν 
αρκετά καλή. Κάποιες φορές πάντως φαίνεται ότι οι δη-
μοσιογράφοι του γίνονταν ενοχλητικοί. Στις 11 Δεκεμβρίου 
1930 γράφει: “Μια ορδή από ρεπόρτερ επιβιβάστηκε στο 
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πηγή: www.esoterica.gr , στα πλαίσια της συνεργασίας με το περιοδικό μας  

μας κοντά στο Long Island. Μου έκαναν εξαι-
ρετικά ηλίθιες ερωτήσεις, τις οποίες απάντησα 
με φτηνά σχόλια που τα δέχτηκαν με ενθουσια-
σμό”.

Αν και ο εσωστρεφής Αϊνστάιν αντιπαθούσε 
το “κοινωνικό προφίλ” του, τελικά το χρησιμοποί-
ησε για κοινωνικούς και πολιτικούς σκοπούς. Ερ-
γάστηκε ακούραστα για να βοηθήσει πρόσφυγες 
καταδιωγμένους  απ’ τους Ναζί, αλλά και για να 
βοηθήσει στην ίδρυση ενός Εβραϊκού Πανεπιστη-
μίου στην Ιερουσαλήμ. Υποστήριζε επίσης την 
ίδρυση ενός εβραϊκού κράτους στην Παλαιστίνη, 
αλλά προειδοποιούσε το 1955: “Ο πιο σημαντικός 
προσανατολισμός της πολιτικής μας θα πρέπει 
να είναι μια συνεχής και φανερή προσπάθεια να 
εγκαθιδρύσουμε μια πλήρη ισότητα μεταξύ των 
Αράβων πολιτών που ζουν μαζί μας”. 

Δηλώνοντας σοσιαλιστής, δεν εμπιστευόταν 
τόσο τον καπιταλισμό όσο και τον κομμουνισμό 
και πίστευε ότι μια παγκόσμια κυβέρνηση ήταν ο 
μόνος τρόπος να ελεγχθούν τα πυρηνικά όπλα 
και να καταργηθεί για πάντα ο πόλεμος.

Ο Αϊνστάιν υπήρξε επίσης υπερασπιστής των 
πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτή είναι μάλλον και η 
λιγότερο γνωστή όψη του ακτιβισμού του. Αυτό 
υποστηρίζει ο Fred Jerome στο βιβλίο του “The 
Einstein File”, όπου αναφέρει μια μυστική κόντρα 
μεταξύ του Αϊνστάιν και του διευθυντή του FBI 
J. Edgar Hoover. Όπως αναφέρει ο Jerome, 
ο Αϊνστάιν διέθεσε πολύ χρόνο τόσο στην κα-
μπάνια κατά του λιντσαρίσματος, όσο και για 
τα δικαιώματα των μαύρων των Η.Π.Α. Μάλιστα 
όταν κάποτε αρνήθηκαν δωμάτιο στην έγχρωμη 
τραγουδίστρια της όπερας Marian Anderson, 
ο Αϊνστάιν την προσκάλεσε να μείνει μαζί στο 
δωμάτιό του.

Με αυτή τη διπλή του ενασχόληση με την επι-
στήμη και την πολιτική, ο Αϊνστάιν δημιούργησε 
κάποιους εχθρούς. Αρχικά ήταν οι Ναζί που τον 
συμπεριέλαβαν στη “μαύρη λίστα” τους το 1922. 
Παράλληλα, κάποιοι γερμανοί φυσικοί εκδήλω-
σαν το ρατσισμό τους, χαρακτηρίζοντας το έργο 
του σαν “εβραϊκή φυσική”, ψεύτικη και επικίνδυνη 
για την Άρια κυριαρχία.

Αλλά τα ίδια συνεχίστηκαν και στην Αμερική. 
Το αρχείο του Αϊνστάιν στο FBI αριθμούσε γύρω 
στις 1.800 σελίδες, στην εποχή που διευθυντής 
του FBI ήταν ο Hoover. Εκεί περιέχονταν αρκετές 
πληροφορίες ώστε να σχηματιστεί εναντίον του 
κατηγορία και τελικά να απελαθεί. Η έμμονη ιδέα 
του Hoover υπήρξε πάντα να αποδείξει ότι ο Αϊν-
στάιν ήταν κατάσκοπος των κομμουνιστών. Ο 
Jerome γράφει ότι το FBI και άλλες 7 υπηρεσίες 
οργάνωσαν μια μυστική συνομωσία εις βάρος 
του για 22 ολόκληρα χρόνια! Αλλά ποτέ δεν 
μπόρεσαν να στοιχειοθετήσουν μια κατηγορία 

εναντίον του.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ
“Η ανθρωπότητα χρειάζεται μερικά ρομαντικά 

πρότυπα, σαν φωτεινούς φάρους μέσα στην μουντή, 
γήινη πραγματικότητα … Η συγκεκριμένη επιλογή ενός 
προσώπου είναι ανεξήγητη και χωρίς σημασία” (λόγια 
του Αϊνστάιν σε ηλικία 70 ετών).

Κάποιοι σύγχρονοι φυσικοί πιστεύουν ότι ακόμα κι αν 
δεν υπήρχε ο Αϊνστάιν, η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας 
θα είχε ανακαλυφθεί. Όχι όμως και η Γενική Θεωρία της 
Σχετικότητας! Σήμερα οι φυσικοί πασχίζουν να διατυπώ-
σουν μια “Θεωρία των Πάντων”, η οποία θα ενοποιεί 
τη βαρύτητα με τις άλλες δυνάμεις της Φύσης. Αυτή η 
προσπάθεια αποτελεί ουσιαστικά φόρο τιμής για τον 
Αϊνστάιν, ο οποίος δούλεψε χωρίς επιτυχία προς την 
ίδια κατεύθυνση.

Τελικά, οι αποκαλύψεις για την ιδιωτική ζωή του Αϊν-
στάιν δεν μείωσαν καθόλου την εικόνα του. Ο Holton 
απ’ τη μεριά του δηλώνει ότι “Υπάρχει ένα αίσθημα ότι 
είχε κατά κάποιο τρόπο μια άμεση σύνδεση με ανώτερες 
δυνάμεις, όπως ο Μότσαρτ και ο Γκάντι … Η ζωή του 
παρουσιάζει υψηλά επιτεύγματα καθώς και μια ελπίδα 
για ένα πνευματικά υγιές μέλλον για την ανθρωπότητα”. 
Ίσως το έργο του Αϊνστάιν να φανεί πιο αξιοθαύμαστο, 
αν αναλογιστεί κανείς ότι υπήρξε αποτέλεσμα δράσης 
ενός ανθρώπου κι όχι ενός “σούπερ-ήρωα”.

http://www.usnews.com/usnews/issue/021209/
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Η σελίδα της υγείας
         
Ανδρεοπούλου Κοκόνη

Κάποτε στα χρόνια της μαγείας, τα πάντα ήσαν 
πλήρη δαιμόνων. Οι δαίμονες ζούσαν στην έρη-
μο, στα βουνά, στα δάση, στο νερό, στις πέτρες, 
στα δέντρα, στις πηγές. Ήταν ή αιτία για οτιδή-
ποτε. Έστελναν την καρποφορία και την αφορία, 
την υγεία και την αρρώστια. Με την εμφάνιση των 
θεών οι μαγικές τελετές πέρασαν στη λατρεία και 
γίνονταν ιερές τελετές. Οι ιερείς αντικατέστησαν 
τους μάγους, οι εξαγνισμοί και η θεραπεία των 
ασθενειών πέρασαν στη λατρεία του Απόλλωνα. 
Γιος του Απόλλωνα είναι ο Ασκληπιός, ένας ήρω-
ας-θεός, που γεννήθηκε από θνητή γυναίκα, 
απέκτησε παιδιά και πέθανε. Έτσι ανήκει στους 
θεοποιημένους ήρωες. Οι γιοι του είναι ξακουστοί 
χειρούργοι που τους συναντάμε στα πεδία των 
μαχών στην Ιλιάδα: Μαχάων και Ποδαλείριος και 
κόρες του είναι προσωποποιήσεις θεραπευτικών 
εννοιών: Υγεία, Ιασώ, Πανάκεια, Ακεσώ.

Υγεία:
Κόρη του Ασκληπιού και της Ηπιόνης, προσωποποίη-Κόρη του Ασκληπιού και της Ηπιόνης, προσωποποίη-

ση της Υγείας. Τις πρώτες αναφορές του ονόματός της τις ση της Υγείας. Τις πρώτες αναφορές του ονόματός της τις 
βρίσκουμε στα Ομηρικά έπη. Αρχικά δεν είναι παρά η προσω-βρίσκουμε στα Ομηρικά έπη. Αρχικά δεν είναι παρά η προσω-

ποποίηση μιας αφηρημένης ιδέας. Έτσι δεν  είχε κανένα ατομι-ποποίηση μιας αφηρημένης ιδέας. Έτσι δεν  είχε κανένα ατομι-
κό χαρακτήρα, αλλά δινόταν σαν προσδιοριστικό άλλων θεο-κό χαρακτήρα, αλλά δινόταν σαν προσδιοριστικό άλλων θεο-
τήτων και ιδιαίτερα της Αθηνάς. Με το πέρασμα  του χρόνου τήτων και ιδιαίτερα της Αθηνάς. Με το πέρασμα  του χρόνου 
απέκτησε συγκεκριμένη μορφή. Όταν θεωρήθηκε οριστικά 
κόρη του Ασκληπιού, απέκτησε και αυτή το ίδιο σύμβολο, 
δηλαδή ένα φίδι. Το σύμβολο αυτό τη συνοδεύει σε όλες 

τις αναπαραστάσεις της, στις οποίες  ή το κρατά στο ένα της χέρι ή το τυλίγει γύρω από το 
σώμα της  ή το έχει δίπλα της.

Ως η ιδανική εικόνα της τέλειας κατάστασης της υγείας, δεν επεμβαίνει κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας, αλλά στέκεται δίπλα παθητική, αν και γεμάτη ενδιαφέρον. 

Αν και σαν μύθος έχει απροσδιόριστη μορφή, η Υγεία συνδέθηκε αχώριστα με τον Ασκληπιό 
στη λατρεία και στις απεικονίσεις. Ο λατρευτικός μύθος της προσδίδει, βέβαια, μόνο τη θέση 
της κόρης, αλλά αυτή, ήδη από την αρχή, τιμάται σχεδόν ισότιμα δίπλα στον πατέρα της.
Ως συμπληρωματική σύντροφος του θεραπευτή θεού και όχι ως σύντροφος που τον υπηρε-
τούσε, η Υγεία απολάμβανε και δική της λατρεία. Στην Επίδαυρο και μάλιστα στην Πέργαμο σε 
ξεχωριστούς ναούς.
Η λατρεία της απέκτησε μεγάλη αίγλη στην Αθήνα τον 5ο αιώνα π.Χ. Λατρευόταν επίσης στην 
Κόρινθο, στην Επίδαυρο, στην Τεγέα , στη Μεγαλόπολη, στη Μαντίνεια κ.τ.λ. 
Στην Τιτάνη της Πελοποννήσου, όπου βρέθηκε ένα πολύ παλιό, καθώς φαίνεται, ιερό των δύο 
ιαματικών Θεών, οι γυναίκες θυσίαζαν τα μαλλιά τους, που τα κρεμούσαν στο λατρευτικό 
άγαλμα.

Η Υγεία αποτέλεσε θέμα πολλών καλλιτεχνικών αναπαραστάσεων, που οι περισσότερες σώ-
ζονται μέχρι σήμερα. Τα αγάλματα την αναπαριστούν  σαν μία σφριγηλή κοπέλα που χαμο-
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γελά και γέρνει το κεφάλι της ελαφρά προς τα δεξιά ή αριστερά. Σε 
πολλές αγαλματικές συνθέσεις  ο θεός Ασκληπιός απεικονίζεται μαζί με 
την Υγεία. Ο Σκόπας από την Πάρο δημιούργησε παράλληλα δύο τέ-
τοια συμπλέγματα, στη Γόρτυνα της Αρκαδίας και στην Τεγέα. Επίσης ο 
γλύπτης Βρύαξις από την Καρία έφτιαξε ένα σύμπλεγμα του Ασκληπιού 
και της Υγείας. Η «Υγεία  Hope», η μνημειοδέστερη  απεικόνιση της θεάς, 
είναι ενδεχομένως αντίγραφο της δημιουργίας του Σκόπα. 

Σύμφωνα με τους αρχαίους, Υγεία υπάρχει, όταν τα στοιχεία που συ-

νιστούν τη φύση του σώματος 
( κατά τον Ιπποκράτη : αίμα, 
φλέγμα, κίτρινη και μαύρη χολή) 
βρίσκονται σε αρμονική σχέση 
μεταξύ τους. Οι ασθένειες εκ-
δηλώνονται όταν ένα από τα 
στοιχεία αυτά λείπει ή πλεονάζει. 
Επιπλέον, ο άνθρωπος αντιμε-
τωπιζόταν σαν μία ολότητα. Αρ-
ρώστια σήμαινε διατάραξη της 
αρμονικής ισορροπίας σώμα-
τος, ψυχής και κόσμου. Έτσι όταν 
κάποιος αρρώσταινε, όφειλε να 
εξετάζεται ο τρόπος ζωής του και 
να διορθώνεται. 

Το σώμα λοιπόν με τον ψυχικό 
και πνευματικό κόσμο αποτελού-
σαν κοινή μέριμνα της ιατρικής 
στον αρχαίο κόσμο. Μιας ιατρι-
κής που ήταν επηρεασμένη από 
την επιστήμη και τη φιλοσοφία. 
Λαϊκές θεραπευτικές μέθοδοι και 
λατρευτικές πρακτικές θεραπεί-
ας δεν απέκλειαν η μία την άλλη, 
αντίθετα ήταν αλληλοεξαρτώ-
μενες. Εκφραστές και ενσαρκω-
τές μιας τέτοιας ιατρικής ήταν ο 
Ασκληπιός και η Υγεία.

Η σελίδα της υγείας



46 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ  2006

Η σελίδα του

Bodhidharma

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ  ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Το Παγκράτιο είναι, ίσως, μια από τις αρχαιότερες πολεμικές τέχνες στον κόσμο, που διασώζεται μέχρι 

σήμερα με αρκετά στοιχεία από το αρχαίο άθλημα, τα οποία έχουν παρθεί από αναφορές αρχαίων συγ-
γραφέων αλλά και από αγγεία και παραστάσεις. Επειδή γνωρίζουμε ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι 
περιεκτική νοημάτων, η λέξη Παγκράτιο είναι σύνθετη και προέρχεται από τις λέξεις Παν και Κράτος, που 
σημαίνει αυτός που επικρατεί παντού ή αυτός που επικρατεί κατά κράτος έναντι του αντιπάλου του.

Είναι ένα πλήρες αγώνισμα και  ήταν από τα πιο διαδεδομένα στην αρχαιότητα, ενώ κατά τον Φιλόστρατο, 
ήταν το «κάλλιστο» των αγωνισμάτων. Κατά τον Πλούταρχο, εμπνευστής του Παγκρατίου είναι ο Θησέας, 
ο οποίος με το Παγκράτιο νίκησε τον Μινώταυρο και κατά τον Παυσανία ο Ηρακλής. Η αρχαιότερη γραπτή 
μαρτυρία για την ύπαρξη του Παγκρατίου Αθλήματος υπάρχει στο στίχο 586 των “Αργοναυτικών” στα οποία 
παρέχονται πληροφορίες μέχρι και τη δωδέκατη χιλιετία π.Χ. Το Παγκράτιο στην αρχαιότητα διακρινόταν σε 
δύο μέρη: το άνω Παγκράτιο ή Ορθοστάδην, στο οποίο οι αθλητές αγωνίζονταν όρθιοι, ανταλλάσσοντας 
κτυπήματα με χέρια (πυγμές) και πόδια (λακτίσματα) ή ακόμα και με το κεφάλι, τα γόνατα και τους αγκώνες. 
Επιδίωξή τους ήταν να πιάσουν τον αντίπαλο και να τον ρίξουν (ράσσειν) στο έδαφος. Εκεί έχουμε το κάτω 
Παγκράτιο, στο οποίο συνεχίζεται η μάχη, ανταλλάσσοντας κτυπήματα και λαβές με απώτερο σκοπό την 
εγκατάλειψη του αντιπάλου (να δηλώσει δηλαδή “απαγόρευση”). Αυτό επιτυγχανόταν κυρίως με λαβές στο 
όριο της εξάρθρωσης κάποιου εγκλωβισμένου μέλους ή με λαβές στα όρια πνιγμού και στραγγαλισμού, 
ώστε να αναγκάσουν τον αθλητή να εγκαταλείψει τον αγώνα. Πολλές φορές αθλητές από τη φιλοτιμία τους 
έχαναν ακόμα και τη ζωή τους στον αγώνα, μη δηλώνοντας  απαγόρευση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι η περίπτωση του Αρραχίωνα ο οποίος ανακηρύχθηκε νικητής, ενώ πέθανε, αφού ο αντίπαλός του 
ύψωσε το χέρι του μην αντέχοντας τη συντριπτική λαβή του τη στιγμή ακριβώς που ξεψυχούσε.

Υπάρχουν  αναφορές για αθλητές οι οποίοι διακρίθηκαν για την ηράκλεια δύναμή τους, την πολύ καλή 
τεχνική τους αλλά και τη φυσική αντοχή τους, καθώς και την αντοχή τους στον πόνο. Στην κλασική περίοδο 
οι Έλληνες εκπαιδεύονταν μαζικά στο Παγκράτιο θεωρώντας το  αθλητική δραστηριότητα αλλά και πολεμική 
τέχνη ταυτόχρονα: «…πάλη δε και Παγκράτιον ως ες το πρόσφορον τω πολέμω εύρηται». Το Παγκράτιο 
εισάγεται ως Ολυμπιακό Αγώνισμα Ανδρών στην 33η Ολυμπιάδα  το 648 π.Χ. και ως Αγώνισμα Παίδων 
στην 145η Ολυμπιάδα το 200 π.Χ. Τα ονόματα μεγάλων παγκρατιαστών που διασώθηκαν από τις αρχαίες 
πηγές είναι του Λύγδαμι του Συρακουσίου (πρώτου Ολυμπιονίκη στο Παγκράτιο το 648 π.Χ.), του Ευκλή, 
του Σώστρατου του Σικυώνιου και άλλων. 

Είναι σημαντικό ότι ακόμη  και μετά την κατάργηση των Ολυμπιακών Αγώνων το 394 π.Χ. από τον 
Αυτοκράτορα Θεοδόσιο, το Παγκράτιο και τα άλλα Ελληνικά Αγωνίσματα ζουν και υπάρχουν στο χώρο 
της λεκάνης της Μεσογείου. Ως εξέλιξη της πάλης, το παγκράτιο, έγινε το δημοφιλέστερο  άθλημα στην 
αρχαία Ελλάδα αλλά και στη Ρώμη στην οποία διεξαγόταν πλέον μεταξύ δούλων και κατέληξε ένα αιματη-
ρό θέαμα. Ο Μάρκος Αυρήλιος ο τελευταίος από τους μεγάλους Αυτοκράτορες της Ρώμης έλεγε: «Το να 
αγωνιστεί κανείς στο παγκράτιο είναι σαν να κάνει τούμπες  στην άκρη ενός γκρεμού». Στον Ελλαδικό χώρο 
το Παγκράτιο είχε συνεχή παρουσία μέχρι τα μέσα του 6ου μ.Χ. αιώνα και συμμετοχή σε αγώνες κυρίως 
στην Αντιόχεια με τον τίτλο “Ολύμπια”. Σημαντικές είναι οι πληροφορίες που μας παρέχει ο Ρήγας Φεραίος 
σε μεταφρασμένο έργο του με τον τίτλο “Ολυμπία” από το πρωτότυπο έργο του Ιταλού Μεταστάσιου, 
στο οποίο αναφέρει ότι το Παγκράτιο, μαζί με τα άλλα αρχαιοελληνικά αγωνίσματα, υπάρχει «…μέχρι της 
σήμερον εις την Θεσσαλίαν αλλά και εις όλην την Ελλάδαν».

Στην αρχαιότητα δεν υπήρχαν κατηγορίες βάρους ούτε χρονικοί περιορισμοί, που σήμαινε ότι ένας 
αγώνας Παγκρατίου μπορούσε να διαρκέσει πολλές ώρες, εφόσον άντεχαν οι αντίπαλοι. Όταν κάποιος 



47                   ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ  2006

Μελανόμορφος αττικός σκύφος του ζωγράφου του Θησέα με παράσταση αγώνα παγκρατίου. Περίπου 500 π.Χ.

Σκηνή παγκρατίου. Ο ένας αθλητής κρατά το πόδι του άλλου 
προκειμένου να τον ανατρέψει. Από μελανόμορφο παναθηναϊκό 
αμφορέα των αρχών του 5ου αιώνα π.Χ.

από τους αντιπάλους δεν μπορούσε 
να συνεχίσει τον αγώνα και υπέκυπτε, 
έπρεπε να σηκώσει το δεξί του χέρι με 
ανασηκωμένο το δείκτη. Είναι σημαντικό 
ότι οι Σπαρτιάτες δεν λάμβαναν μέρος σε 
επίσημους αγώνες Παγκρατίου, επειδή 
δεν επιτρεπόταν σ’ ένα Σπαρτιάτη να 
παραδοθεί ούτε σε μάχη αλλά ούτε και 
σε κανένα αγώνα. Σήμερα το αγώνισμα  
αυτό είναι ένας συνδυασμός πυγμαχίας 
με λαβές και λακτίσματα. Θα μπορού-
σε να θεωρηθεί ως μία προγενέστερη 
μορφή του kick boxing ή ακόμα και 
του tai boxing και εκπροσωπείται από 
την Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου 
Αθλήματος (Ε.Ο.Π.Α.), που ιδρύθηκε το 
1995. Αναγνωρισμένη από το κράτος 
και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 
σκοπός της είναι να φτάσει το Παγκράτιο 
στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώ-
νων. Κύρια χαρακτηριστικά του αθλή-
ματος του Παγκρατίου, σήμερα, είναι η 
διατήρηση της ορολογίας στη μητρική 
γλώσσα (αρχαία Ελληνική), ενώ το τεχνι-
κό πρόγραμμα διδάσκει τεχνάσματα τα 
οποία κατόπιν Ιστορικής Έρευνας έχουν 
ενταχθεί στη διδακτική ύλη. 
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βιβλίων
παρουσίαση

Κριστιάν Ζακ,
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΡΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Η θαυμάσια τετραλογία του Κριστιάν Ζακ κυ-
κλοφορεί από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ.
Στην καρδιά της Αβύδου, το Ιερό δέντρο, η 
Ακακία, ξεραίνεται κι έτσι απειλείται ολόκληρη 
η Αίγυπτος. Γιατί πρόκειται για το δέντρο που 
φύτρωσε πάνω στον τάφο του Όσιρη, του κύ-
ριου θεού που δίνει τη ζωή στην Αίγυπτο. Του 
θεού των Μυστηρίων της Αβύδου.
Ο μεγάλος Φαραώ Σέσωστρις ο Γ΄, μαζί με 
το «Χρυσό Κύκλο» των μυημένων της Αβύδου 
που τον περιβάλλει, η κόρη του Ίσιδα -ιέρεια της 
Αβύδου- και ο νεαρός γραφέας Ικέρ καλούνται 
να αντιμετωπίσουν έναν αόρατο εχθρό της Αι-
γύπτου.
Ο αγώνας τους είναι  φοβερά δύσκολος, κα-
θώς ο εχθρός διαθέτει επικίνδυνες και  σκο-
τεινές δυνάμεις, ενώ υπάρχουν και πρόσωπα 
μέσα από τους αξιωματούχους του Σέσωστρι 
που τον βοηθούν. 
Η τετραλογία «Τα Μυστήρια του Όσιρη», πέρα 
από την ορμητική αναζήτηση του νεαρού Ικέρ 
για την αλήθεια και τη μάχη του Σέσωστρι Γ΄ 
ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις του κακού, 
είναι η απολύτως μαγική και συναρπαστική  
ιστορία μιας Αιγύπτου που δεν υπάρχει πια 
και που ωστόσο μένει χαραγμένη ολοζώντανη 
στη μνήμη μας, χάρη στον Κριστιάν Ζακ, που 
μας προσφέρει εδώ τα κλειδιά και τα μυστικά 
της αναλλοίωτης διάστασης της.
Τέσσερα βιβλία τα οποία ζωντανεύουν τη μαγι-
κή Αίγυπτο, την Αίγυπτο των Μυστηρίων.

Κυκλοφορούν  από τις εκδόσεις Πατάκη, Αθή-
να: Ακαδημίας 65 τηλ. 210-3811740 και  Εμ. 
Μπενάκη 16, τηλ. 210 3831078.  Θεσσαλονίκη: 
Ν. Μοναστηρίου 122, τηλ. 2310- 706354-5.
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Dion Fortune & Gareth Knight
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ

Οι Εκδόσεις Ιάμβλιχος μας παρουσιάζουν ένα θαυμάσιο βιβλίο, στο 
οποίο επιχειρείται μια διεξοδική ανάλυση της έννοιας της πολικότητας 
των ενεργειών. Η συγκριτική έρευνα των συστημάτων της Ανατολής και 
της Δύσης προσφέρει μια σταθερή βάση για την κατάκτηση μιας ισορ-
ροπημένης λειτουργίας των δυνάμεων που διαποτίζουν το ενεργειακό 
κύκλωμα του ανθρώπου. Το έργο αυτό φέρει την έγκυρη υπογραφή 
της Dion Fortune, η οποία αποτέλεσε μια διακεκριμένη φυσιογνωμία στο 
χώρο της πνευματικής αναζήτησης. Η μελέτη του είναι εξαιρετικά χρή-
σιμη σε όσους επιθυμούν να εντρυφήσουν στην έννοια και λειτουργία 
των ενεργειακών κύκλων σε συνδυασμό με τις αρχές της Καββαλιστικής 
διδασκαλίας. 

Ρόμπερτ Μπίαρ,
ΣΥΜΒΟΛΑ ΘΙΒΕΤΑΝΙΚΟΥ ΒΟΥΔΙΣΜΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

Ένα πολύ καλό εγχειρίδιο που μας ταξιδεύει στη ζωντανή παράδοση του 
Βουδισμού και της Θιβετανικής τέχνης μέσα από την παρουσίαση, πε-
ριγραφή και επεξήγηση μιας μεγάλης ποικιλίας βουδιστικών συμβόλων. 
Μεταξύ άλλων έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε ευοίωνα σύμβολα, 
ζώα και μυθικά πλάσματα, συμβολικά εμβλήματα και προσφορές, κο-
σμολογικά σύμβολα, μούντρα, μαντάλα, παραδοσιακά και μαγικά όπλα, 
καθώς και άλλα τελετουργικά εμβλήματα. Πρόκειται πραγματικά για ένα 
αξιοσημείωτο βιβλίο που συνδυάζει την μεστή απόδοση του λόγου με την 
εύστοχη επεξηγηματική απεικόνιση. 

Α. Τζ. Αρμπέρι,
ΣΟΥΦΙΣΜΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

Οι Εκδόσεις Κέδρος μέσα από τη σειρά Εσωτερική Αναζήτηση μας 
εντυπωσιάζουν με την έκδοση ενός βιβλίου που πραγματεύεται με άριστο 
τρόπο τη μυστικιστική παράδοση του σουφισμού. Ακολουθώντας την 
ιστορία αυτού του χιλιόχρονου κινήματος που αναπτύχθηκε στους 
κόλπους του Ισλάμ, μαθαίνουμε για τον τρόπο με τον οποίο οι σούφι 
υπερβαίνουν τον εαυτό τους και χτίζουν την επικοινωνία τους με το Θείο. 
Παράλληλα, η παράθεση αποσπασμάτων από την σουφική φιλολογία 
μας φέρνει πιο κοντά στον τρόπο σκέψης και λειτουργίας αυτών των 
μυστικιστικών ταγμάτων της Ανατολής. 
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Επόμενο 
τεύχος

ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ

Όπως κάθε δημιούργημα, έτσι και κάθε πολιτισμός στηρίζεται σε 
μια νοητική αρχή, μια εικόνα αρχετυπική, που προσδιορίζει το σκοπό 
του, την ηθική του και τις προτεραιότητες του.

Ποιές όμως είναι οι αιτίες της πτώσης ενός πολιτισμού;

Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Για τον Αριστοτέλη, κάθε αγαθό που επιδιώκεται στη ζωή κάθε Για τον Αριστοτέλη, κάθε αγαθό που επιδιώκεται στη ζωή κάθε 
ανθρώπου αποτελεί απλώς ένα ενδιάμεσο στάδιο για την επίτευξη ανθρώπου αποτελεί απλώς ένα ενδιάμεσο στάδιο για την επίτευξη 
ενός υψίστου αγαθού, της «Ευδαιμονίας». ενός υψίστου αγαθού, της «Ευδαιμονίας». 

ΟΙ 7 ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΓΝΩΣΗΣ

Αν και η επιστήμη της Ιστορίας προσπαθεί να προσεγγίσει τη γνώ-
ση της αρχαιότητας για το Σύμπαν και τον άνθρωπο, φαίνεται ότι αυτή 
είναι καλά «κλειδωμένη». Επτά κλειδιά-κώδικς 
ερμηνείας κρατούν κλειδωμένες τις γνώσεις του παρελθόντος.
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