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editorial
 Αυτό το τεύχος του τριμηνιαίου περιοδικού μας αντιστοιχεί με την πιο όμορφη ίσως εποχή του 

χρόνου, την Άνοιξη. Και η άνοιξη είναι μια καλή αφορμή για να αναφερθούμε σ’ αυτό το θέμα που 
απασχολεί όλους σχεδόν τους ανθρώπους: την αναγέννηση. 

Δύσκολα μπορεί ο άνθρωπος να δεχτεί τη φθορά που φέρνουν ο χρόνος, οι οδύνες και οι αντιξο-
ότητες της ζωής και ακόμα λιγότερο το θάνατο, που είναι μια φυσική συνέπειά της. Η σφραγίδα της 
φθοράς και του θανάτου είναι όμως ανεξίτηλη σε κάθε τι στον κόσμο. Γιατί κάθε τι που γεννιέται είναι φθοράς και του θανάτου είναι όμως ανεξίτηλη σε κάθε τι στον κόσμο. Γιατί κάθε τι που γεννιέται είναι 

καταδικασμένο να φθαρεί και να πεθάνει, όπως μας το υπενθυμίζουν καταδικασμένο να φθαρεί και να πεθάνει, όπως μας το υπενθυμίζουν 
οι φιλοσοφικές διδασκαλίες όλων των εποχών.οι φιλοσοφικές διδασκαλίες όλων των εποχών.

Ποιος δεν θα ήθελε να υπερνικήσει τη φθορά, ακόμα και το Ποιος δεν θα ήθελε να υπερνικήσει τη φθορά, ακόμα και το 
θάνατο; Από φυσική άποψη αυτό είναι μάλλον αδύνατο θάνατο; Από φυσική άποψη αυτό είναι μάλλον αδύνατο 
ή το πολύ-πολύ είναι ένα μυθικό όνειρο των αρχαίων αλ-ή το πολύ-πολύ είναι ένα μυθικό όνειρο των αρχαίων αλ-

χημιστών, απρόσιτο για τον κοινό θνητό. Από ψυχολογική χημιστών, απρόσιτο για τον κοινό θνητό. Από ψυχολογική 
άποψη όμως, το θέμα αλλάζει. Ψυχολογικά, η νίκη πάνω στη άποψη όμως, το θέμα αλλάζει. Ψυχολογικά, η νίκη πάνω στη 

φθορά και το θάνατο είναι εφικτή. φθορά και το θάνατο είναι εφικτή. 
Οι αρχαίες παραδόσεις μας μιλούν για τη δυνατότητα Οι αρχαίες παραδόσεις μας μιλούν για τη δυνατότητα 

ανανέωσης και αναγέννησης μέσα από ειδικές τελετές, τις ανανέωσης και αναγέννησης μέσα από ειδικές τελετές, τις 
τελετές της Άνοιξης. Όλοι οι λαοί γνώριζαν μυστικά που τελετές της Άνοιξης. Όλοι οι λαοί γνώριζαν μυστικά που 

αφορούσαν αυτά, πολλά από τα οποία έμειναν κρυφά αφορούσαν αυτά, πολλά από τα οποία έμειναν κρυφά 
ή ξεχασμένα, ενώ άλλα καθρεφτίστηκαν σε λαϊκές 

γιορτές, που τελούνται με όμορφη γραφικότητα 
ακόμα και στις μέρες μας σε διάφορες χώρες. 
Αλλά, πέρα από αυτά, που αποτελούν πολύ 

μεγάλο και ενδιαφέρον θέμα έρευνας, αυτό που ήθελα μεγάλο και ενδιαφέρον θέμα έρευνας, αυτό που ήθελα 
να σχολιάσω αυτήν τη φορά είναι η διαφορά ανάμεσα σε να σχολιάσω αυτήν τη φορά είναι η διαφορά ανάμεσα σε 

ανανέωση και αναγέννηση. Οι δύο αυτές λέξεις, αν και μοιάζουν, ανανέωση και αναγέννηση. Οι δύο αυτές λέξεις, αν και μοιάζουν, 
αποτελούν διαφορετικές έννοιες. Η ανανέωση έχει να κάνει με την αποτελούν διαφορετικές έννοιες. Η ανανέωση έχει να κάνει με την 

καταπολέμηση της φθοράς, κυρίως, ενώ η αναγέννηση με την υπέρβαση 
του θανάτου. Με την αναγέννηση θα ασχοληθούμε άλλη φορά, για την ανανέωση όμως ας πούμε 
δύο λόγια εδώ.

Η ανανέωση σημαίνει να είναι ικανός κανείς να πετάξει τα παλιά, τα φθαρμένα και να αποκτήσει 
καινούργια. Ή ακόμα και να αλλάξει τη δομή ή τη διάταξη των ήδη υπαρχόντων, ώστε να φαίνονται 
σαν καινούργια. Σε ποια παλιά και υπάρχοντα αναφέρομαι; Κυρίως στα συναισθήματά μας, στις 
πεποιθήσεις μας, στις ιδέες μας, ακόμα και στα πιστεύω μας. Όχι στα φυσικά πράγματα όπως ρούχα 
ή έπιπλα ή ένα λίφτινγκ προσώπου. 

Ανανέωση σημαίνει να εγκαταλείψουμε παλιές, φθαρμένες, λανθασμένες αντιλήψεις, σκέψεις, ιδέες 
για τον κόσμο, άσχημες εικόνες για τον εαυτό μας και για τους άλλους, ακόμα και ελαττώματα. Να τις 
αντικαταστήσουμε όμως με καινούργιες, πιο δροσερές, πιο σωστές, πιο λειτουργικές και αντικειμενικές. 
Και αυτό απαιτεί από μας προσπάθεια εμβάθυνσης στον εαυτό μας και στον τρόπο με τον οποίο 
βλέπουμε τον κόσμο, ώστε να ξέρουμε να αναγνωρίσουμε τι πρέπει να αλλάξουμε, τι να πετάξουμε, τι 
να κρατήσουμε, τι καινούργιο να αποκτήσουμε.

Η διαδικασία αυτή, αν γίνει πειθαρχημένα, με σοβαρότητα και ειλικρίνεια, μπορεί να είναι πολύ 
αποτελεσματική και να φέρει μεγάλη εσωτερική ψυχολογική ανανέωση. Πρόκειται για μια φιλοσοφική 
διεργασία την οποία στοχεύουμε στη Νέα Ακρόπολη εδώ και πολλά χρόνια, βασισμένη στις διδασκαλίες 
του «Γνώθι σ΄εαυτόν» των αρχαίων πυθαγορικών και πλατωνικών φιλοσόφων. Και είναι ό,τι καλύτερο 
μπορεί να κάνει κανείς για να παραμένει πάντα νέος στην ψυχή, όσο και να ασπρίσουν τα μαλλιά της 
κεφαλής του. Φαίνεται εύκολο; Και όμως δεν είναι… αλλά είναι μια πολύ όμορφη εσωτερική περιπέτεια, 
γιατί οδηγεί σε νίκες πάνω στον εαυτό μας.    

          

           Γ. Α. Πλάνας  
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Συνδιευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη,
Σταυρός των Παρισίων του Πανεπιστημίου της Σορβόνης  
σε Επιστήμες, Τέχνες και Γράμματα.

Παιχνίδια στον καθρέφτηΑπό το βιβλίο

φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου

Είναι πιο λεπτός από ό,τι η Γη και το Νερό και γ’ 
αυτό παρουσιάζει μια πολύ πιο εύθραυστη όψη. 
Είναι περισσότερο ευκίνητος από τη Γη και το Νερό, 
γιατί είναι πιο λεπτός και γιατί εμφανίζεται να είναι 
περισσότερο εύθραυστος. Ωστόσο η Μάγια παίζει 
για άλλη μια φορά με τις αισθήσεις μας. ο Αέρας 
είναι περισσότερο λεπτός, είναι πολύ πιο ευκίνητος 
απ’ όσο οι άλλες μορφές της ύλης, όμως δεν είναι 
καθόλου αδύναμος, απεναντίας είναι πολύ πιο 
δυνατός και ισχυρός. 

Με τα σάρκινα δάχτυλα μας δεν μπορούμε να 
πιάσουμε τον Αέρα... Όμως αυτός μπορεί να μας 
διαπεράσει, να εισχωρήσει σ’ όλη τη Γη, ακόμα και 
στο Νερό και να παίξει έτσι με όλους μας, τυλιγμέ-
νος στη μαγεία της λεπτής του κινητικότητας. Όσο 
λιγότερη ύλη, τόσο λιγότερη αντίσταση και λιγότερο 
βάρος, περισσότερη κινητικότητα, περισσότερη 
δύναμη. 

Η Γη διαπερνάται από τον αέρα. Το αέρινο 
στοιχείο έχει την ιδιότητα να κατοικοεδρεύει μέσα 
στις πιο απίθανες ρωγμές και σχισμές. Διεισδύει 
στα βάθη του πλανήτη, προξενεί εσωτερικές και παράξενες περιδινήσεις που ποτέ δεν βλέπου-
με και φτάνει στην καρδιά της φωτιάς που κοιμάται στα πιο μεγάλα βάθη. Εκεί θερμαίνεται και 
επεκτείνεται για να διαφύγει προς τα έξω, μέσα από άλλες σχισμές και ρωγμές, γεμάτος όμως 
από ακτινοβόλα ενέργεια, από ηφαιστειακή ενέργεια, στα γκέιζερ που ανυψώνονται μέσα στη 
θάλασσα, με τους καπνούς ή τους ατμούς που αναδύονται ξαφνικά μπροστά στα έκπληκτα 
μάτια των ανθρώπων.  

 Ο αέρας παίζει στην επιφάνεια της Γης. Περνάει μεταξύ 
των πετρωμάτων, τραγουδάει μαζί μ’ αυτά τα μυστηρι-
ώδη τραγούδια, που τους ήχους τους δεν μπορούμε να 
γράψουμε στο χάρτινο πεντάγραμμο. Κρύβεται μέσα στο 
φύλλωμα των φυτών κι εμφανίζεται ξαφνικά σαν ένα άτα-
κτο παιδί, προσδίδοντας την παρουσία του μπροστά στο 
θαυμαστό χορό των φύλλων και των χαμόδεντρων, των 
βοσκοτοπιών και των μεγάλων κλαδιών. Παίζει με τους 
ανθρώπους, μπερδεύοντας τα ρούχα τους, περνώντας 
μέσα από τις τρίχες του κεφαλιού τους και ψιθυρίζοντας 
στ’ αυτιά τους τις μαγικές του λέξεις. Χορεύει ακούραστος 
με γοργά ή αργά βήματα, σαν απαλό αεράκι ή σαν ανε-
ξέλεγκτη ανεμοθύελλα με ιλιγγιώδεις στρόβιλους. Σηκώνει 
σωματίδια σκόνης, στραβώνει όταν σκουπίζει τους δρό-
μους, προετοιμάζει τον ερχομό της βροχής.

  Ο Αέρας και το Νερό είναι μεγάλοι φίλοι κι εκφρά-
ζουν αυτήν τη σχέση τους με τις πιο διαφορετικές μορ-
φές. Υπάρχουν μέρες που το σμίξιμό τους εκδηλώνεται 
μέσα από την απαλή κυματιστή ροή των ρευμάτων των 
ποταμών ή από τα απαλά κύματα της θάλασσας που 
τελειώνουν τη διαδρομή τους στις ακτές. Βοηθάει να τρέ-
ξουν τα νερά. Φέρνει τα ποτάμια προς τη θάλασσα και τη 
θάλασσα προς τις ακτές. Έτσι συμμετέχει στην αδιάκοπη 
κίνηση, που είναι το χαρακτηριστικό ολόκληρης της φύ-
σης. Όμως υπάρχουν μέρες που το Νερό κι ο Αέρας ανα-
μιγνύονται με πάθος. Άνεμοι και βροχές, κύματα και δίνες, 
πλημμυρισμένα ποτάμια, τρομακτικές θαλασσοταραχές, 
μας μιλούν για την τρομερή δύναμη αυτού του πάθους. 
Τότε είναι που τα στοιχεία δείχνουν όλη τους τη δύναμη και 
τρομάζουν τους ανθρώπους, κάνοντας έτσι έκδηλη την 
κοσμική ρίζα που μας τρέφει. Αν ο άνθρωπος γνώριζε 
πώς ν’ αναζητά τη ρίζα του, θα καταλάβαινε το Νερό και 
τον Αέρα της καταιγίδας. Όμως, καθώς ο άνθρωπος 
επαναπαύεται στο σάρκινο κουτί του, περιορίζεται και 
πνίγεται από εκείνες τις άλλες δυνάμεις, που φυσικά τον 
ξεπερνούν στο επίπεδο της ύλης. 

Για τους σοφούς από τους παλαιούς κόσμους, ο 
Αέρας ήταν το σύμβολο της Ψυχικής Δύναμης. Ο Αέρας 
ήταν συγκίνηση, συναίσθημα, πάθος, η μεταβαλλόμενη 
κινητικότητα της σφαίρας των συναισθημάτων. Για να τον 
καταλάβουμε, θα αρκούσε να παίξουμε λίγο μαζί του και 
να τον δούμε πίσω από τα πέπλα του ανέμου. 

Οι ευχάριστες αύρες μας θυμίζουν το ήρεμο αίσθημα 
αγάπης που γεμίζει με ικανοποίηση τους ανθρώπους, 
όπως η αύρα τη Φύση. Οι απαλοί ψίθυροι, που μόλις 
ρυτιδώνουν την επιφάνεια της θάλασσας ή που κινούν 
με χάρη τα πράσινα φύλλα των δέντρων, μοιάζουν πολύ 
με τα ήπια λόγια της αγάπης, που κάθε τόσο εμείς οι 
άνθρωποι ξέρουμε να προφέρουμε. 

Οι θυελλώδεις και μανιασμένοι άνεμοι είναι 
η ίδια εικόνα με τα ανεξέλεγκτα πάθη. Αυτά 
βρυχώνται και επιτίθενται και τα πάθη τσιρίζουν 
και κάνουν κομμάτια την ψυχολογική ικανότητα. 
Μπροστά στις μεγάλες ανεμοθύελλες -που ακο-
λουθούνται από τις όχι μικρότερες τρικυμίες του 
νερού- εμείς συνηθίζουμε να κρυβόμαστε για να 
προστατευτούμε. Μπροστά στα μεγάλα ξεσπά-
σματα του πάθους, εμείς δύσκολα μπορούμε να 
αμυνθούμε. 

Ποιο φράγμα θα μπορούσε να μας φυλάξει, 
αν δεν έχουμε μάθει να ζούμε λίγο πιο ψηλά, λίγο 
πιο σταθερά; 

Αν καταλαβαίνουμε ότι μια θύελλα ισοπεδώνει 
ό,τι συναντάει στο πέρασμά της, γιατί δεν μπο-
ρούμε να κατανοήσουμε ότι οι βίαιοι και ασυγκρά-
τητοι πόθοι μπορούν επίσης να ισοπεδώσουν 
το ίδιο μας το είναι; Γιατί έχουμε πίστη στη φύση 
και περιμένουμε το τέλος της καταιγίδας, καθώς 
δεν  υπάρχει κακό που να διαρκεί εκατό χρόνια; 
Και γιατί, αντίθετα, δεν έχουμε πίστη στον εαυτό 
μας και καταρρέουμε στην πρώτη έφοδο των 
συγκινησιακών ανέμων; 

Είναι μεγάλη η δύναμη του Αέρα, που τα κατα-
φέρνει με τη Γη και με το Νερό, που τα καταφέρνει 
και με το σώμα μας και τη ζωτικότητά μας. 

ο Αέραςο Αέρας

και με το σώμα μας και τη ζωτικότητά μας. και με το σώμα μας και τη ζωτικότητά μας. και με το σώμα μας και τη ζωτικότητά μας. 
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δυνατός και ισχυρός. 

Με τα σάρκινα δάχτυλα μας δεν μπορούμε να 
πιάσουμε τον Αέρα... Όμως αυτός μπορεί να μας 
διαπεράσει, να εισχωρήσει σ’ όλη τη Γη, ακόμα και 
στο Νερό και να παίξει έτσι με όλους μας, τυλιγμέ-
νος στη μαγεία της λεπτής του κινητικότητας. Όσο 
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βάρος, περισσότερη κινητικότητα, περισσότερη 
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Η Γη διαπερνάται από τον αέρα. Το αέρινο 
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φύλλωμα των φυτών κι εμφανίζεται ξαφνικά σαν ένα άτα-
κτο παιδί, προσδίδοντας την παρουσία του μπροστά στο 
θαυμαστό χορό των φύλλων και των χαμόδεντρων, των 
βοσκοτοπιών και των μεγάλων κλαδιών. Παίζει με τους 
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σωματίδια σκόνης, στραβώνει όταν σκουπίζει τους δρό-
μους, προετοιμάζει τον ερχομό της βροχής.
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μέσα από την απαλή κυματιστή ροή των ρευμάτων των 
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πλημμυρισμένα ποτάμια, τρομακτικές θαλασσοταραχές, 
μας μιλούν για την τρομερή δύναμη αυτού του πάθους. 
Τότε είναι που τα στοιχεία δείχνουν όλη τους τη δύναμη και 
τρομάζουν τους ανθρώπους, κάνοντας έτσι έκδηλη την 
κοσμική ρίζα που μας τρέφει. Αν ο άνθρωπος γνώριζε 
πώς ν’ αναζητά τη ρίζα του, θα καταλάβαινε το Νερό και 
τον Αέρα της καταιγίδας. Όμως, καθώς ο άνθρωπος 
επαναπαύεται στο σάρκινο κουτί του, περιορίζεται και 
πνίγεται από εκείνες τις άλλες δυνάμεις, που φυσικά τον 
ξεπερνούν στο επίπεδο της ύλης. 

Για τους σοφούς από τους παλαιούς κόσμους, ο 
Αέρας ήταν το σύμβολο της Ψυχικής Δύναμης. Ο Αέρας 
ήταν συγκίνηση, συναίσθημα, πάθος, η μεταβαλλόμενη 
κινητικότητα της σφαίρας των συναισθημάτων. Για να τον 
καταλάβουμε, θα αρκούσε να παίξουμε λίγο μαζί του και 
να τον δούμε πίσω από τα πέπλα του ανέμου. 

Οι ευχάριστες αύρες μας θυμίζουν το ήρεμο αίσθημα 
αγάπης που γεμίζει με ικανοποίηση τους ανθρώπους, 
όπως η αύρα τη Φύση. Οι απαλοί ψίθυροι, που μόλις 
ρυτιδώνουν την επιφάνεια της θάλασσας ή που κινούν 
με χάρη τα πράσινα φύλλα των δέντρων, μοιάζουν πολύ 
με τα ήπια λόγια της αγάπης, που κάθε τόσο εμείς οι 
άνθρωποι ξέρουμε να προφέρουμε. 

Οι θυελλώδεις και μανιασμένοι άνεμοι είναι 
η ίδια εικόνα με τα ανεξέλεγκτα πάθη. Αυτά 
βρυχώνται και επιτίθενται και τα πάθη τσιρίζουν 
και κάνουν κομμάτια την ψυχολογική ικανότητα. 
Μπροστά στις μεγάλες ανεμοθύελλες -που ακο-
λουθούνται από τις όχι μικρότερες τρικυμίες του 
νερού- εμείς συνηθίζουμε να κρυβόμαστε για να 
προστατευτούμε. Μπροστά στα μεγάλα ξεσπά-
σματα του πάθους, εμείς δύσκολα μπορούμε να 
αμυνθούμε. 

Ποιο φράγμα θα μπορούσε να μας φυλάξει, 
αν δεν έχουμε μάθει να ζούμε λίγο πιο ψηλά, λίγο 
πιο σταθερά; 

Αν καταλαβαίνουμε ότι μια θύελλα ισοπεδώνει 
ό,τι συναντάει στο πέρασμά της, γιατί δεν μπο-
ρούμε να κατανοήσουμε ότι οι βίαιοι και ασυγκρά-
τητοι πόθοι μπορούν επίσης να ισοπεδώσουν 
το ίδιο μας το είναι; Γιατί έχουμε πίστη στη φύση 
και περιμένουμε το τέλος της καταιγίδας, καθώς 
δεν  υπάρχει κακό που να διαρκεί εκατό χρόνια; 
Και γιατί, αντίθετα, δεν έχουμε πίστη στον εαυτό 
μας και καταρρέουμε στην πρώτη έφοδο των 
συγκινησιακών ανέμων; 

Είναι μεγάλη η δύναμη του Αέρα, που τα κατα-
φέρνει με τη Γη και με το Νερό, που τα καταφέρνει 
και με το σώμα μας και τη ζωτικότητά μας. 

ο Αέραςο Αέρας

και με το σώμα μας και τη ζωτικότητά μας. και με το σώμα μας και τη ζωτικότητά μας. και με το σώμα μας και τη ζωτικότητά μας. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 20076



8 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Όμως έχουμε επιμείνει πολλές φορές στο 
ότι τα παιχνίδια της Μάγια δεν είναι τυχαία, ούτε 
αναξέλεγκτα. Η γνώση μας είναι αυτό που μπο-
ρεί να είναι τυχαίο ή ανεξέλεγκτο, αν δε βασίζεται 
σε στέρεους νόμους. 

Η Μάγια παράγει τις αύρες, τους ανέμους 
και τις θύελλες, παίζει με τον αέρα, όμως 
ακολουθεί νόμους που ξέρουν από αρχές και 
σκοπούς, που ξέρουν το λόγο και την αιτία 
όλων των πραγμάτων. 

Ας παραδειγματιστούμε από την απλή 
και τόσες φορές ξεχασμένη διαδικασία της 
αναπνοής μας. Κάθε φορά που εισπνέουμε, 
ο Αέρας με την ιδιαίτερη ζωτικότητα διεισδύει 
στο σώμα μας. Η ασυνειδητότητα με την οποία 
χειριζόμαστε τη φυσική μας ύπαρξη κάνει να 
μην παρεμβαίνουμε υπερβολικά σ’ αυτήν τη 
διαδικασία κι έτσι όλα εκπληρώνονται ρυθμι-
κά, με μαθηματική ακρίβεια, σύμφωνα με την 
τάξη που ο Αέρας ακολουθεί στις ανώτερες 
εκδηλώσεις του. 

Μπαίνει ο Αέρας: μπαίνει η ενέργεια αυτού 
του ζωντανού στοιχείου. Ο Αέρας διανέμεται 
κι ακολουθεί δρόμους καθιερωμένους γι’ αυ-
τόν και σε συμφωνία με τον άλλο ιερό ρυθμό 
των χτύπων της καρδιάς, όπως και οι άνεμοι 
βρίσκονται σε συμφωνία με τις βροχές και τη 
θάλασσα. Ο Αέρας μοιράζει το πολύτιμο φορ-
τίο του και φεύγει ξανά προς τα έξω, ζεστός, 
σχεδόν πυριγενής, όπως οι ηφαιστειακές ανα-
θυμιάσεις από λάσπη και λάβα. Ο Αέρας έχει 
δωρίσει τη ζωή του και την αγνότητά του για να 
μπορέσουμε εμείς να ζήσουμε. Κι εμείς εξακο-
λουθούμε να νομίζουμε πως είναι τυχαίο το ότι 
έχουμε δύο ανοιχτά ρουθούνια στη μύτη... 

Ο Αέρας είναι ζωντανός. Πηγαίνει κι έρ-
χεται, φέροντας τη Ζωή σε όλες τις γωνίες. 
Διεισδύει στη Γη και στη Θάλασσα. Χωράει 
στις πέτρες, στα φυτά, στα ζώα και στους 
ανθρώπους. Γνωρίζει τους νόμους του και 
παίζει για να τους εκπληρώσει. Τραγουδάει, 
απολαμβάνει, γελάει και κλαίει. Είναι ήπια 
συγκίνηση, καταστρεπτικό πάθος κι εξυ-
ψωμένο συναίσθημα. 

Ο Αέρας γνωρίζει από μεταλλαγές, 
ξέρει να βουίζει με θυελλώδη μανία, ξέρει 
από ευχάριστα θροΐσματα κι έχει μάθει να 
διεισδύσει σε κάποιους σωλήνες από ύλη, 
που ο άνθρωπος κατασκεύασε για να 
αιχμαλωτίζει το τραγούδι του. 

Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι η κατα-
σκευή μουσικών οργάνων ήταν ένα χάρι-
σμα από τον Ουρανό κι ευχαριστούσαν 
τον Απόλλωνα γι’ αυτό το τόσο θαυμαστό 
δώρο. Ακόμα και σήμερα εξακολουθούμε 
να φτιάχνουμε όργανα. Αρκεί να φυσή-
ξουμε και να κινήσουμε πλήκτρα, για να 
ανταποκριθεί ο Αέρας στο κάλεσμά μας 
και να τραγουδήσει με τους ήχους ενός 
φλάουτου, με τη θέρμη ενός όμποε ή με 
την αγένεια ενός τρομπονιού. 

Κι εμείς που τόσο καλά μπορούμε να 
ορίζουμε τον Αέρα σ’ αυτούς τους σωλή-
νες με πλήκτρα και τρύπες, πόσο θα καθυ-
στερήσουμε να μάθουμε το ίδιο παιχνίδι και 
να διαφεντεύσουμε τον άνεμο των παθών 
μας, που τρέχουν χωρίς να τα συγκρατεί 
κανένα όργανο; 

Κώστας Φραντζικινάκης

Μύθοι των αστερισμών

Ο αστερισμός αυτός βρίσκεται στο βόρειο ημισφαί-
ριο του ουρανού και εκτείνεται από τον Οφιούχο μέχρι 
το Δράκοντα και ανατολικά φτάνει μέχρι τα όρια του 
Γαλαξία. Είναι ένας από τους αρχαιότερους ουράνιους 
σχηματισμούς, δεν είναι όμως γνωστό πότε συνδέθηκε 
με το γνωστό ήρωα. Ο αστερισμός αυτός δεν ήταν 
γνωστός στους πρώτους Έλληνες αστρονόμους με 
αυτό το όνομα. Ο Εύδοξος τον ονόμαζε «εν γούνασι», 
ενώ ο Ίππαρχος και ο Πτολεμαίος  «εν γόνασιν», δη-
λαδή ο γονατιστός. Ο Άρατος πάλι τον αποκαλούσε 
Οκλάζων και  Είδωλον. Μόνο ο Ερατοσθένης προσπά-
θησε να εξηγήσει την προέλευσή του, η οποία παρέ-
μενε τυλιγμένη σ’ ένα πέπλο μυστηρίου. Έτσι έγραψε 
γι’ αυτόν: «Λέγεται πως είναι ο Ηρακλής που στέκεται 
πάνω στον όφι». Ο Ηρακλής ήταν ένας σπουδαίος και 
τιμημένος ήρωας που τελικά έγινε θεός. Ήταν γιος του 
Δία και της Αλκμήνης, γυναίκας του Αμφιτρύωνα. Την 
ίδια βραδιά που ενώθηκε η Αλκμήνη με τον Δία, λέγεται 
πως ενώθηκε και με τον Αμφιτρύωνα κι έτσι γέννησε δυο γιους, το θείο Ηρακλή και το θνητό Ιφικλή. Η ζωή 
του ήταν μια σειρά από δοκιμασίες, τις οποίες μηχανευόταν και επέβαλε η Ήρα. Από την πρώτη στιγμή που 
αντιμετώπισε τα δυο φίδια, μέχρι το τέλος που φόρεσε τον δηλητηριασμένο χιτώνα, απέδειξε ότι διέθετε όχι 
μόνο φυσική ρώμη αλλά περισσότερο ευφυΐα, αγάπη και καλοσύνη για τους ανθρώπους. Τα σημαντι-
κότερα γεγονότα της ζωής του, που έμειναν αθάνατα και ενέπνευσαν τις μετέπειτα γενιές, είναι οι δώδεκα 
άθλοι του. Αυτοί οι άθλοι είναι αστρολογικοί στην καταγωγή τους και συνδέονται με τα δώδεκα ζώδια. 

Η αντιστοιχία τους είναι η εξής:

Κριός                 Η ζώνη της Ιππολύτης
Ταύρος     Η σύλληψη του ταύρου της Κρήτης
Δίδυμοι             Τα  βόδια του Γηρυόνη
Καρκίνος           Η Λερναία Ύδρα 
Λέων               Το λιοντάρι της Νεμέας
Παρθένος          Ο Ερυμάνθειος κάπρος
Ζυγός                   Οι στάβλοι του Αυγεία
Σκορπιός           Τα άλογα του Διομήδη
Τοξότης             Οι Στυμφαλίδες όρνιθες
Αιγόκερως          Το ελάφι της Αρτέμιδος
Υδροχόος       Ο Κέρβερος του Άδη
Ιχθείς                   Τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων

Όπως ο ήλιος στην ετήσια πορεία του περνά από τα δώδεκα ζώδια, έτσι και η ψυχή δοκιμάζει διάφορες 
εμπειρίες που συμβολίζονται από τους άθλους. Όπως είναι γνωστό το τέλος του ήρωα είναι τραγικό αλλά 
ταυτόχρονα λυτρωτικό. Ο κένταυρος Νέσσος τον οποίο είχε σκοτώσει, έδωσε στη γυναίκα του Ηρακλή ένα 
χιτώνα βουτηγμένο σε δηλητήριο. Όταν ο Ηρακλής φόρεσε το χιτώνα άρχισε να καίγεται και δεν υπήρχε 
τρόπος να τον βγάλει. Έτσι ρίχτηκε από μόνος του στην πυρά με σκοπό να αυτοκτονήσει, αλλά ο πατέρας 
του ο Δίας τον άρπαξε, τον ανέβασε στο άρμα του και τον μετέφερε στον ουρανό μαζί  με τους αθάνατους. 
Οι σύγχρονοι μελετητές της ασσυριακής μυθολογίας συνέδεσαν τον αστερισμό αυτό με το θεό Ιστουμπάρ 
(ένα άλλο όνομα του ήρωα Γιλγαμές) και το τέρας Τιαμάτ. Ο ήρωας αυτός παρουσιάζεται σε μια κυλινδρική 
σφραγίδα του 4000 π.Χ. και αναφέρεται στα αρχεία της χώρας ως «Γονατιστός». Οι περιπέτειές του θυμίζουν 
αυτές του Ηρακλή και το πέρασμα του ήλιου μέσα απ’ το ζωδιακό κύκλο.

ΗΡΑΚΛΗΣ
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Όμως έχουμε επιμείνει πολλές φορές στο 
ότι τα παιχνίδια της Μάγια δεν είναι τυχαία, ούτε 
αναξέλεγκτα. Η γνώση μας είναι αυτό που μπο-
ρεί να είναι τυχαίο ή ανεξέλεγκτο, αν δε βασίζεται 
σε στέρεους νόμους. 

Η Μάγια παράγει τις αύρες, τους ανέμους 
και τις θύελλες, παίζει με τον αέρα, όμως 
ακολουθεί νόμους που ξέρουν από αρχές και 
σκοπούς, που ξέρουν το λόγο και την αιτία 
όλων των πραγμάτων. 

Ας παραδειγματιστούμε από την απλή 
και τόσες φορές ξεχασμένη διαδικασία της 
αναπνοής μας. Κάθε φορά που εισπνέουμε, 
ο Αέρας με την ιδιαίτερη ζωτικότητα διεισδύει 
στο σώμα μας. Η ασυνειδητότητα με την οποία 
χειριζόμαστε τη φυσική μας ύπαρξη κάνει να 
μην παρεμβαίνουμε υπερβολικά σ’ αυτήν τη 
διαδικασία κι έτσι όλα εκπληρώνονται ρυθμι-
κά, με μαθηματική ακρίβεια, σύμφωνα με την 
τάξη που ο Αέρας ακολουθεί στις ανώτερες 
εκδηλώσεις του. 

Μπαίνει ο Αέρας: μπαίνει η ενέργεια αυτού 
του ζωντανού στοιχείου. Ο Αέρας διανέμεται 
κι ακολουθεί δρόμους καθιερωμένους γι’ αυ-
τόν και σε συμφωνία με τον άλλο ιερό ρυθμό 
των χτύπων της καρδιάς, όπως και οι άνεμοι 
βρίσκονται σε συμφωνία με τις βροχές και τη 
θάλασσα. Ο Αέρας μοιράζει το πολύτιμο φορ-
τίο του και φεύγει ξανά προς τα έξω, ζεστός, 
σχεδόν πυριγενής, όπως οι ηφαιστειακές ανα-
θυμιάσεις από λάσπη και λάβα. Ο Αέρας έχει 
δωρίσει τη ζωή του και την αγνότητά του για να 
μπορέσουμε εμείς να ζήσουμε. Κι εμείς εξακο-
λουθούμε να νομίζουμε πως είναι τυχαίο το ότι 
έχουμε δύο ανοιχτά ρουθούνια στη μύτη... 

Ο Αέρας είναι ζωντανός. Πηγαίνει κι έρ-
χεται, φέροντας τη Ζωή σε όλες τις γωνίες. 
Διεισδύει στη Γη και στη Θάλασσα. Χωράει 
στις πέτρες, στα φυτά, στα ζώα και στους 
ανθρώπους. Γνωρίζει τους νόμους του και 
παίζει για να τους εκπληρώσει. Τραγουδάει, 
απολαμβάνει, γελάει και κλαίει. Είναι ήπια 
συγκίνηση, καταστρεπτικό πάθος κι εξυ-
ψωμένο συναίσθημα. 

Ο Αέρας γνωρίζει από μεταλλαγές, 
ξέρει να βουίζει με θυελλώδη μανία, ξέρει 
από ευχάριστα θροΐσματα κι έχει μάθει να 
διεισδύσει σε κάποιους σωλήνες από ύλη, 
που ο άνθρωπος κατασκεύασε για να 
αιχμαλωτίζει το τραγούδι του. 

Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι η κατα-
σκευή μουσικών οργάνων ήταν ένα χάρι-
σμα από τον Ουρανό κι ευχαριστούσαν 
τον Απόλλωνα γι’ αυτό το τόσο θαυμαστό 
δώρο. Ακόμα και σήμερα εξακολουθούμε 
να φτιάχνουμε όργανα. Αρκεί να φυσή-
ξουμε και να κινήσουμε πλήκτρα, για να 
ανταποκριθεί ο Αέρας στο κάλεσμά μας 
και να τραγουδήσει με τους ήχους ενός 
φλάουτου, με τη θέρμη ενός όμποε ή με 
την αγένεια ενός τρομπονιού. 

Κι εμείς που τόσο καλά μπορούμε να 
ορίζουμε τον Αέρα σ’ αυτούς τους σωλή-
νες με πλήκτρα και τρύπες, πόσο θα καθυ-
στερήσουμε να μάθουμε το ίδιο παιχνίδι και 
να διαφεντεύσουμε τον άνεμο των παθών 
μας, που τρέχουν χωρίς να τα συγκρατεί 
κανένα όργανο; 

Κώστας Φραντζικινάκης

Μύθοι των αστερισμών

Ο αστερισμός αυτός βρίσκεται στο βόρειο ημισφαί-
ριο του ουρανού και εκτείνεται από τον Οφιούχο μέχρι 
το Δράκοντα και ανατολικά φτάνει μέχρι τα όρια του 
Γαλαξία. Είναι ένας από τους αρχαιότερους ουράνιους 
σχηματισμούς, δεν είναι όμως γνωστό πότε συνδέθηκε 
με το γνωστό ήρωα. Ο αστερισμός αυτός δεν ήταν 
γνωστός στους πρώτους Έλληνες αστρονόμους με 
αυτό το όνομα. Ο Εύδοξος τον ονόμαζε «εν γούνασι», 
ενώ ο Ίππαρχος και ο Πτολεμαίος  «εν γόνασιν», δη-
λαδή ο γονατιστός. Ο Άρατος πάλι τον αποκαλούσε 
Οκλάζων και  Είδωλον. Μόνο ο Ερατοσθένης προσπά-
θησε να εξηγήσει την προέλευσή του, η οποία παρέ-
μενε τυλιγμένη σ’ ένα πέπλο μυστηρίου. Έτσι έγραψε 
γι’ αυτόν: «Λέγεται πως είναι ο Ηρακλής που στέκεται 
πάνω στον όφι». Ο Ηρακλής ήταν ένας σπουδαίος και 
τιμημένος ήρωας που τελικά έγινε θεός. Ήταν γιος του 
Δία και της Αλκμήνης, γυναίκας του Αμφιτρύωνα. Την 
ίδια βραδιά που ενώθηκε η Αλκμήνη με τον Δία, λέγεται 
πως ενώθηκε και με τον Αμφιτρύωνα κι έτσι γέννησε δυο γιους, το θείο Ηρακλή και το θνητό Ιφικλή. Η ζωή 
του ήταν μια σειρά από δοκιμασίες, τις οποίες μηχανευόταν και επέβαλε η Ήρα. Από την πρώτη στιγμή που 
αντιμετώπισε τα δυο φίδια, μέχρι το τέλος που φόρεσε τον δηλητηριασμένο χιτώνα, απέδειξε ότι διέθετε όχι 
μόνο φυσική ρώμη αλλά περισσότερο ευφυΐα, αγάπη και καλοσύνη για τους ανθρώπους. Τα σημαντι-
κότερα γεγονότα της ζωής του, που έμειναν αθάνατα και ενέπνευσαν τις μετέπειτα γενιές, είναι οι δώδεκα 
άθλοι του. Αυτοί οι άθλοι είναι αστρολογικοί στην καταγωγή τους και συνδέονται με τα δώδεκα ζώδια. 

Η αντιστοιχία τους είναι η εξής:

Κριός                 Η ζώνη της Ιππολύτης
Ταύρος     Η σύλληψη του ταύρου της Κρήτης
Δίδυμοι             Τα  βόδια του Γηρυόνη
Καρκίνος           Η Λερναία Ύδρα 
Λέων               Το λιοντάρι της Νεμέας
Παρθένος          Ο Ερυμάνθειος κάπρος
Ζυγός                   Οι στάβλοι του Αυγεία
Σκορπιός           Τα άλογα του Διομήδη
Τοξότης             Οι Στυμφαλίδες όρνιθες
Αιγόκερως          Το ελάφι της Αρτέμιδος
Υδροχόος       Ο Κέρβερος του Άδη
Ιχθείς                   Τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων

Όπως ο ήλιος στην ετήσια πορεία του περνά από τα δώδεκα ζώδια, έτσι και η ψυχή δοκιμάζει διάφορες 
εμπειρίες που συμβολίζονται από τους άθλους. Όπως είναι γνωστό το τέλος του ήρωα είναι τραγικό αλλά 
ταυτόχρονα λυτρωτικό. Ο κένταυρος Νέσσος τον οποίο είχε σκοτώσει, έδωσε στη γυναίκα του Ηρακλή ένα 
χιτώνα βουτηγμένο σε δηλητήριο. Όταν ο Ηρακλής φόρεσε το χιτώνα άρχισε να καίγεται και δεν υπήρχε 
τρόπος να τον βγάλει. Έτσι ρίχτηκε από μόνος του στην πυρά με σκοπό να αυτοκτονήσει, αλλά ο πατέρας 
του ο Δίας τον άρπαξε, τον ανέβασε στο άρμα του και τον μετέφερε στον ουρανό μαζί  με τους αθάνατους. 
Οι σύγχρονοι μελετητές της ασσυριακής μυθολογίας συνέδεσαν τον αστερισμό αυτό με το θεό Ιστουμπάρ 
(ένα άλλο όνομα του ήρωα Γιλγαμές) και το τέρας Τιαμάτ. Ο ήρωας αυτός παρουσιάζεται σε μια κυλινδρική 
σφραγίδα του 4000 π.Χ. και αναφέρεται στα αρχεία της χώρας ως «Γονατιστός». Οι περιπέτειές του θυμίζουν 
αυτές του Ηρακλή και το πέρασμα του ήλιου μέσα απ’ το ζωδιακό κύκλο.

ΗΡΑΚΛΗΣ
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Αγάπη Χατζημπαλάση

kινηματογράφος

ΕΝΑΣ 
ΥΠΕΡΟΧΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Αυτή η ταινία είναι ένας ύμνος στη Δύναμη της Θέλησης του Ανθρώπου.
Κάθε άνθρωπος, από τη στιγμή που γεννιέται έχει μέσα του αυτήν τη δύναμη. Όμως από τον ίδιο εξαρτάται 

το πόσο θα την εκπαιδεύσει και θα την αυξήσει στη διάρκεια της ζωής  του. Στην Ανατολική φιλοσοφία θεω-
ρούνται οι δυσκολίες ως δοκιμασίες που μας βάζει η ζωή για να πολεμήσουμε και να γίνουμε πιο δυνατοί. Για 
να τα καταφέρουμε χρειαζόμαστε το όπλο της Βούλησης. Άλλωστε όλοι οι μεγάλοι Άνθρωποι, καλλιτέχνες, 
επιστήμονες, πολιτικοί, όλοι αυτοί που άνοιξαν νέους δρόμους στον κόσμο, χρησιμοποίησαν πάρα πολύ αυτήν 
τη δύναμη για να ξεπεράσουν τα εμπόδια αδράνειας, που τοποθετεί συνήθως το περιβάλλον. 

 Ακριβώς αυτή η ικανότητα διαφοροποιεί και τους ανθρώπους μεταξύ τους. Γι’ αυτό και δεν υπάρχει κάτι 
το ίδιο δύσκολο για όλους. Ο καθένας έχει το δικό του όριο για να εξασκήσει αυτήν τη Βούληση. Βέβαια όσο 
υψηλότερο το όριο τόσο μεγαλύτερη και η δύναμη. 

Ο Χριστός είχε πει ότι ο Άνθρωπος, αν θελήσει, έχει τη δύναμη να μετακινήσει βουνά.
 Αν κοιτάξουμε γύρω μας έχουμε καθημερινά παραδείγματα ηρωισμού και δύναμης. Βλέπουμε ανθρώπους 

χωρίς χέρια να ζωγραφίζουν. Άλλους με φανερά σωματικά εμπόδια να διακρίνονται στον αθλητισμό και σε 
άλλα τμήματα του πολιτισμού. 

Αυτό στην αρχαιότητα διδάσκονταν μέσα από τους μύθους που παρήγαγαν ηρωικά πρότυπα. Ο Ηρακλής, 
ο Θησέας, ο Ιάσονας, μεταξύ άλλων, ήταν και έντονα πρότυπα Βούλησης. Χαρακτηριστικό τους ήταν η έλλειψη 
αμφιβολίας, η οποία -αμφιβολία- αποτελεί ένα μεγάλο νοητικό εμπόδιο.

 Συνήθως  αυτό που θέτει το εμπόδιο μέσα μας είναι ο ίδιος ο νους μας. Ο νους έχει την ικανότητα να εμφα-
νίζει ένα μικρό λόφο ως ανυπέρβλητο βουνό μπροστά μας. Επίσης είναι  σημαντικό να μπορεί κανείς να ελέγχει 
τον νου και να μην του επιτρέπει να «πετάει» από εδώ και από κει για να μας αποπροσανατολίζει. 

Στην Ινδία παρομοιάζουν το νου σαν ένα πίθη-
κο που του αρέσει να σκαρφαλώνει από δέντρο 
σε δέντρο. Του αρέσουν λοιπόν οι εναλλαγές, 
δεν του αρέσουν οι σταθερές ιδέες. Στην εποχή 
μας, την εποχή της πληροφόρησης και όχι της 
γνώσης, την εποχή της γνώμης και όχι της κρίσης, 
την εποχή  της γρήγορης εναλλαγής των εικόνων 
ικανοποιείται ιδιαίτερα αυτό το «πιθηκάκι». Ο μό-
νος που χάνει συνήθως είναι ο ίδιος ο άνθρωπος 
που μπορεί για αυτόν το λόγο να αποπροσανα-
τολίζεται πολύ εύκολα και να χειραγωγείται. 

 Όταν ο νους βγαίνει «εκτός ελέγχου» τότε 
μπορεί να εμφανιστούν ψυχώσεις και ασθένειες 
όπως για παράδειγμα, η σχιζοφρένεια. 

Στην ταινία ο πρωταγωνιστής ανακαλύπτει 
τον τρόπο και βρίσκει τη δύναμη να κάνει μια 
εσωτερική μάχη. Όντας μια ιδιοφυΐα στα μαθη-
τικά, αποκαλύπτεται σταδιακά ότι πάσχει από 
σχιζοφρένεια. Παρόλο που είναι πανέξυπνος, 
χρειάζεται να πολεμήσει τον ίδιο του το νου, που 
του δείχνει ανύπαρκτα πράγματα για αληθινά. 
Άνθρωποι τους οποίους γνωρίζει χρόνια, με τους 
οποίους μεγάλωσε, σπούδασε, διασκέδασε είναι 
απλώς δημιουργήματα της φαντασίας του. 

Πόσο εύκολο είναι να το δεχτεί κανείς αυτό; 
Το πιο εύκολο και ανώδυνο  είναι να πλάσει μια 
ιστορία καταδίωξης από αυτούς που θέλουν να 
του γκρεμίζουν αυτήν την «ψεύτικη πραγματικό-
τητα». Δηλαδή να βυθιστεί όλο και περισσότερο 
μέσα στην τρέλα του. 

Κάποια στιγμή όμως αντιλαμβάνεται λογικά 
ότι οι άνθρωποι της φαντασίας του δεν μεγαλώ-
νουν ηλικιακά. Παρόλο που τους γνωρίζει χρόνια 
αυτοί παραμένουν όπως ήταν την πρώτη μέρα 
που τους είδε. 

Το γεγονός ότι ο χρόνος δεν έχει καμία επιρροή 
πάνω τους τον οδηγεί στο να αντιληφθεί την αλή-
θεια και να βρει τρόπο να τους πολεμήσει. Όμως 
είναι άλλο να  αντιληφθείς ένα ελάττωμα και άλλο 
να καταφέρεις να το πολεμήσεις. 

Όσο προσπαθείς να εναντιωθείς σε αυτό 
τόσο αυτό θεριεύει! Έτσι και ο πρωταγωνιστής 
ανακαλύπτει μετά από προσπάθεια μια λύση γι’ 
αυτό. Προσπαθεί να μην τρέφει αυτές τις σκεπτο-
μορφές, να μην τις πολεμά αλλά να αδιαφορεί. 
Αυτές έχουν γεννηθεί και δεν υπάρχει καμία δύ-
ναμη να τις σκοτώσει, πρέπει να τις αφήσει με το 
χρόνο να διαλυθούν μόνες τους. Δεν ασχολείται 
μαζί τους, τις κουβαλά σε κάθε του βήμα. Φο-
βάται αλλά πορεύεται με το φόβο του στη ζωή. 
Αυτές συνεχίζουν να υπάρχουν μόνο που δεν 
τον κατέχουν. 

Κατάφερε με τη Βούλησή του να αλλάξει την 
οπτική γωνία της ζωής του. Χρησιμοποίησε κάτι 
ισχυρότερο από τον καθημερινό νου.  Και αυτό 
από μόνο του είναι πολύ ηρωικό. 

Σαν άλλος Θησέας κατάφερε με τον μίτο της 
Αριάδνης να βγει από τον λαβύρινθο του νου του. 
Ένας πραγματικά υπέροχος Άνθρωπος! 
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ρούνται οι δυσκολίες ως δοκιμασίες που μας βάζει η ζωή για να πολεμήσουμε και να γίνουμε πιο δυνατοί. Για 
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Λάμπρος Τασούλας 

ΙΔΑΝΙΚΗ ΙΔΑΝΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ
«Αν οι φιλόσοφοι δεν γίνουν βασιλείς στις 

πόλεις ή αυτοί που ονομάζονται σήμερα βασιλείς 
και δυνάστες, δεν φιλοσοφήσουν γνήσια κι όσο 
χρειάζεται, σε τρόπο που να συμπέσει στο ίδιο 
πρόσωπο και δύναμη και φιλοσοφία και δεν 
αποκλειστούν αναγκαστικά οι πολλές και διάφορες 
φύσεις ανθρώπων, που τραβούν σήμερα χωριστά 
τον ένα ή τον άλλο απ’ αυτούς τους δύο δρόμους, 
είναι αδύνατο φίλε μου Γλαύκων, να σταματήσει το 
κακό στις πόλεις και σ’ όλο νομίζω το ανθρώπινο 
γένος...»                                                               

                                              Πολιτεία Πλάτωνος, 473 d

... 4ος αιώνας π.Χ. Στην αγορά της Αθήνας ο Σωκράτης 
συνομιλεί, όπως συνήθιζε, με τους νέους, εφαρμόζοντας 
την περίφημη διαλεκτική μέθοδό του για να εκμαιεύσει την 
αλήθεια που, δικαίως, πίστευε ότι κρύβεται στο βάθος της αν-
θρώπινης ύπαρξης. Ξαφνικά το βλέμμα του εστιάζεται σ’ ένα 
νέο που πλησιάζει, ενώ ταυτόχρονα στο νου του ζωντανεύει 
ένα όνειρο που είχε δει: ανάμεσα από του νέους στην αγορά 
που τον άκουγαν να μιλάει, βγαίνει ένας κατάλευκος κύκνος 
που τον πλησιάζει και κάθεται στα πόδια του... Ήξερε πως 
πρόκειται να έρθει κάποιος που θα γίνει μαθητής του και ο 
νέος αυτός που ονομαζόταν Πλάτωνας δεν τον διέψευσε.

Ίσως κάπως έτσι γεννήθηκε αυτή η σχέση Δασκάλου-
Μαθητή που έμελλε να μείνει στην Ιστορία. Ο Πλάτωνας μετά 
το θάνατο του Σωκράτη, σοκαρισμένος με το πόσο εύκολα 
η πολιτική της πατρίδας του καταδίκασε το Δάσκαλό του, 
φεύγει για να γνωρίσει ένα μεγάλο κομμάτι του γνωστού 
τότε κόσμου και να μυηθεί στα Μυστήρια των Πυραμίδων 

και σε άλλα που δεν αναφέρονται ίσως στη βιογραφία του. Το σίγουρο είναι πως το πνευματικό του ύψος ήταν τέτοιο 
ώστε να του δοθεί το προσωνύμιο «θείος».

Από το πλούσιο συγγραφικό έργο του εκείνο που έχει κάνει ίσως τη μεγαλύτερη αίσθηση και εντύπωση είναι η 
γνωστή «Πολιτεία», ένας διάλογος μεταξύ έξι προσώπων με κεντρικό ήρωα το Σωκράτη, που αναζητούν να ορίσουν 
τι είναι η Δικαιοσύνη, πώς αυτή εφαρμόζεται, σε τι ωφελεί αυτόν που την εφαρμόζει και ποιος γνωρίζει ευδαιμονία, ο 
δίκαιος ή ο άδικος άνθρωπος. 

Για να γίνει πιο εύκολη η έρευνα αυτή, ο Σωκράτης προτείνει να μεγεθύνουν την αναζήτηση στο επίπεδο της οργανικής 
κοινωνίας μιας πόλης στην οποία κάθε μέλος θα έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο μέσα από τον οποίο θα προσφέρει στο 
σύνολο σύμφωνα με τα δικά του χαρακτηριστικά και τις ικανότητες. Έτσι κάθε άτομο θα λειτουργεί με φυσικό τρόπο, 
ισορροπημένα, χωρίς να διχάζεται προσπαθώντας μάταια να ενσαρκώσει ρόλους που δεν υποστηρίζονται από τις 
δυνατότητες ή τις ικανότητες που διαθέτει.

 Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε μια τέτοια κοινωνία με την 
εικόνα ενός υγιή ανθρώπινου οργανισμού που κάθε όργανο επιτελεί τη 
λειτουργία του σωστά. Σε αντίθετη περίπτωση μπορούμε να φανταστού-
με τι θα γινόταν αν κάποιο όργανο ξαφνικά άλλαζε ρόλο! Μην ξεχνάμε 
άλλωστε ότι το κύτταρο που αποκτά δική του βούληση, τείνοντας να 
«παρακούσει» τις επιταγές του εγκεφάλου, αποτελεί το λεγόμενο καρκί-
νο, προσβάλλοντας τον οργανισμό με θανατηφόρο αποτέλεσμα. Έτσι 
συμβαίνει σε μεγέθυνση στον οργανισμό της κοινωνίας, όταν κάποια 
μέλη επιλέγουν μια δράση που δεν συμβαδίζει με το συμφέρον του 
συνόλου.  

   Ο Πλάτωνας, διαμέσου του στόματος του Σωκράτη, προτείνει ένα 
μοντέλο οργάνωσης που διακρίνει τους πολίτες σε τάξεις, η έννοια των 
«καστών» της αρχαίας Ινδίας, όχι με βάση τα εξωτερικά χαρακτηριστικά 
του ανθρώπου π.χ. εξωτερική εμφάνιση, οικονομική επιφάνεια, θρη-
σκευτικές πεποιθήσεις, φύλο κ.τ.λ., αλλά με γνώμονα τα χαρακτηριστικά 
της ψυχής του καθενός σε έκφραση κάποιων αρετών, όπως ανδρεία, 
σωφροσύνη και σοφία με κορωνίδα αυτών τη δικαιοσύνη που θα πρέπει 
να τα εναρμονίζει. Αναφέρεται με αυτόν τον τρόπο στην τάξη των γεωρ-
γών-τεχνιτών, στην τάξη των επίκουρων (φυλάκων) και στην τάξη των 
αρχόντων, αντιστοιχώντας ένα μέταλλο σε κάθε τάξη, που συμβολίζει 
το επίπεδο εξέλιξης όσων ανήκουν σ’ αυτές. Τα μέταλλα είναι αντίστοιχα 
χαλκός, ασήμι και χρυσός.

Το οργανωτικό σύστημα που προτείνει και περιγράφει ο Πλάτωνας 
στο έργο του, είναι το Πυραμιδικό που λέγεται έτσι, επειδή το σχήμα του είναι μια πυραμίδα. Δεν ήταν κάτι καινούργιο 
ακόμα και στην εποχή του φιλόσοφου. Στο πυραμιδικό σύστημα βασίστηκαν πολλές κοινωνίες όπως η αρχαία Ατ-
λαντίδα, η Ποσειδωνία και η Αίγυπτος σύμφωνα με μαρτυρίες του Σόλωνα, που μυήθηκε κι αυτός στην Αίγυπτο και 
εκεί έμαθε από τους ιερείς για τις πολιτείες αυτές. Επίσης οι λαοί της νότιας Αμερικής (Μάγια, Τολτέκοι, Αζτέκοι κ.λ.π.) 
εφάρμοσαν το σύστημα αυτό, βρίσκοντας μια αρμονία και ισορροπία που όμοια υπάρχει στη φύση, μιας και το 
σύστημα είναι δανεισμένο από εκεί. Βέβαια στην εφαρμογή του, αναλογικά στις κοινωνίες, υπήρξαν κάποιες διαφορές 
σε ό,τι αφορά τάξεις και λειτουργικά αξιώματα, αλλά στο βασικό σκελετό πρόκειται για πυραμιδική δομή. 

Με βάση αυτό λοιπόν, θέτει στην κορυφή-πυραμίωνα τον κυβερνήτη, που ταυτόχρονα είναι ιερέας-μύστης-βα-
σιλιάς (βασιλιάς = βάση + λας-λαός) και ο ρόλος του είναι να επιτελεί τον ενδιάμεσο μεταξύ ανθρώπων και θεών, 
ώστε να διοχετεύει τη θεία βούληση που εκφράζεται με τους κοσμικούς νόμους, οι οποίοι αν εφαρμοστούν από τους 
ανθρώπους θα επιτευχθεί αυτό που ονομάζεται σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς «ιερογαμία» μεταξύ ουρανού και 
γης. Αυτός πλαισιώνεται από ένα συμβούλιο μυστών και όλη η ομάδα έχει ταχθεί στην υπηρεσία του λαού με μοναδική 
μέριμνα την εξέλιξη των πολιτών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Η τάξη των φυλάκων αποτελείται από εκπροσώπους 
και των δύο φύλων και σκοπό έχει να διασφαλίζει την ευημερία 
της πολιτείας από επίδοξους αντιπάλους. Η εκπαίδευσή τους 
έχει μεγάλη σημασία και συνοψίζεται στη μουσική για την ψυχή 
και γυμναστική για το σώμα. Η τρίτη τάξη των γεωργών-τεχνι-
τών διασφαλίζει τα απαραίτητα αγαθά για την κάλυψη των 
αναγκών επιβίωσης. Σημαντικό στο σύστημα αυτό είναι πως 
ανάλογα με τις ικανότητες είναι δυνατόν να περάσει κάποιος 
από μια τάξη στην αμέσως υψηλότερη, όπως ομοίως από μια 
υψηλότερη σε μια χαμηλότερη χωρίς το σύστημα να χάσει τη 
δομή και λειτουργικότητά του.

Το αλτρουιστικό πνεύμα που ενσαρκώνεται, μεταξύ άλλων, 
σε μια τέτοια κοινωνία όπως περιγράφεται από τον Πλάτωνα, 
ενέπνευσε κι άλλους οραματιστές που είτε προσπάθησαν να 
πραγματοποιήσουν μια πολιτεία σύμφωνα με τα πρότυπα 
αυτά, όπως π.χ. ο Πλωτίνος που προσπάθησε να ιδρύσει 
στην Καμπανία την «Πλατωνόπολη» με τη βοήθεια του αυ-
τοκράτορα Γαλλιηνού, είτε αποτύπωσαν μια ιδανική πολιτεία 
στις σελίδες ενός βιβλίου, προσπαθώντας να εγείρουν με 
τη συνδρομή τους αυτή το ανθρωπιστικό αίσθημα για την 
ανάγκη να υπάρξει μια τέτοια πολιτεία προς όφελος όλης της 
ανθρωπότητας. 

Εξαίρεση ανάμεσα στους συγγραφείς αποτελεί ο Παύλος 
Αμαντέους Ντήναχ, Ελβετός, που περιγράφει τα γεγονότα που 
βίωσε, έχοντας καταλάβει το σώμα μιας μελλοντικής ενσάρ- Πλάτωνας
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και σε άλλα που δεν αναφέρονται ίσως στη βιογραφία του. Το σίγουρο είναι πως το πνευματικό του ύψος ήταν τέτοιο 
ώστε να του δοθεί το προσωνύμιο «θείος».

Από το πλούσιο συγγραφικό έργο του εκείνο που έχει κάνει ίσως τη μεγαλύτερη αίσθηση και εντύπωση είναι η 
γνωστή «Πολιτεία», ένας διάλογος μεταξύ έξι προσώπων με κεντρικό ήρωα το Σωκράτη, που αναζητούν να ορίσουν 
τι είναι η Δικαιοσύνη, πώς αυτή εφαρμόζεται, σε τι ωφελεί αυτόν που την εφαρμόζει και ποιος γνωρίζει ευδαιμονία, ο 
δίκαιος ή ο άδικος άνθρωπος. 

Για να γίνει πιο εύκολη η έρευνα αυτή, ο Σωκράτης προτείνει να μεγεθύνουν την αναζήτηση στο επίπεδο της οργανικής 
κοινωνίας μιας πόλης στην οποία κάθε μέλος θα έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο μέσα από τον οποίο θα προσφέρει στο 
σύνολο σύμφωνα με τα δικά του χαρακτηριστικά και τις ικανότητες. Έτσι κάθε άτομο θα λειτουργεί με φυσικό τρόπο, 
ισορροπημένα, χωρίς να διχάζεται προσπαθώντας μάταια να ενσαρκώσει ρόλους που δεν υποστηρίζονται από τις 
δυνατότητες ή τις ικανότητες που διαθέτει.

 Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε μια τέτοια κοινωνία με την 
εικόνα ενός υγιή ανθρώπινου οργανισμού που κάθε όργανο επιτελεί τη 
λειτουργία του σωστά. Σε αντίθετη περίπτωση μπορούμε να φανταστού-
με τι θα γινόταν αν κάποιο όργανο ξαφνικά άλλαζε ρόλο! Μην ξεχνάμε 
άλλωστε ότι το κύτταρο που αποκτά δική του βούληση, τείνοντας να 
«παρακούσει» τις επιταγές του εγκεφάλου, αποτελεί το λεγόμενο καρκί-
νο, προσβάλλοντας τον οργανισμό με θανατηφόρο αποτέλεσμα. Έτσι 
συμβαίνει σε μεγέθυνση στον οργανισμό της κοινωνίας, όταν κάποια 
μέλη επιλέγουν μια δράση που δεν συμβαδίζει με το συμφέρον του 
συνόλου.  

   Ο Πλάτωνας, διαμέσου του στόματος του Σωκράτη, προτείνει ένα 
μοντέλο οργάνωσης που διακρίνει τους πολίτες σε τάξεις, η έννοια των 
«καστών» της αρχαίας Ινδίας, όχι με βάση τα εξωτερικά χαρακτηριστικά 
του ανθρώπου π.χ. εξωτερική εμφάνιση, οικονομική επιφάνεια, θρη-
σκευτικές πεποιθήσεις, φύλο κ.τ.λ., αλλά με γνώμονα τα χαρακτηριστικά 
της ψυχής του καθενός σε έκφραση κάποιων αρετών, όπως ανδρεία, 
σωφροσύνη και σοφία με κορωνίδα αυτών τη δικαιοσύνη που θα πρέπει 
να τα εναρμονίζει. Αναφέρεται με αυτόν τον τρόπο στην τάξη των γεωρ-
γών-τεχνιτών, στην τάξη των επίκουρων (φυλάκων) και στην τάξη των 
αρχόντων, αντιστοιχώντας ένα μέταλλο σε κάθε τάξη, που συμβολίζει 
το επίπεδο εξέλιξης όσων ανήκουν σ’ αυτές. Τα μέταλλα είναι αντίστοιχα 
χαλκός, ασήμι και χρυσός.

Το οργανωτικό σύστημα που προτείνει και περιγράφει ο Πλάτωνας 
στο έργο του, είναι το Πυραμιδικό που λέγεται έτσι, επειδή το σχήμα του είναι μια πυραμίδα. Δεν ήταν κάτι καινούργιο 
ακόμα και στην εποχή του φιλόσοφου. Στο πυραμιδικό σύστημα βασίστηκαν πολλές κοινωνίες όπως η αρχαία Ατ-
λαντίδα, η Ποσειδωνία και η Αίγυπτος σύμφωνα με μαρτυρίες του Σόλωνα, που μυήθηκε κι αυτός στην Αίγυπτο και 
εκεί έμαθε από τους ιερείς για τις πολιτείες αυτές. Επίσης οι λαοί της νότιας Αμερικής (Μάγια, Τολτέκοι, Αζτέκοι κ.λ.π.) 
εφάρμοσαν το σύστημα αυτό, βρίσκοντας μια αρμονία και ισορροπία που όμοια υπάρχει στη φύση, μιας και το 
σύστημα είναι δανεισμένο από εκεί. Βέβαια στην εφαρμογή του, αναλογικά στις κοινωνίες, υπήρξαν κάποιες διαφορές 
σε ό,τι αφορά τάξεις και λειτουργικά αξιώματα, αλλά στο βασικό σκελετό πρόκειται για πυραμιδική δομή. 

Με βάση αυτό λοιπόν, θέτει στην κορυφή-πυραμίωνα τον κυβερνήτη, που ταυτόχρονα είναι ιερέας-μύστης-βα-
σιλιάς (βασιλιάς = βάση + λας-λαός) και ο ρόλος του είναι να επιτελεί τον ενδιάμεσο μεταξύ ανθρώπων και θεών, 
ώστε να διοχετεύει τη θεία βούληση που εκφράζεται με τους κοσμικούς νόμους, οι οποίοι αν εφαρμοστούν από τους 
ανθρώπους θα επιτευχθεί αυτό που ονομάζεται σε πολλούς αρχαίους πολιτισμούς «ιερογαμία» μεταξύ ουρανού και 
γης. Αυτός πλαισιώνεται από ένα συμβούλιο μυστών και όλη η ομάδα έχει ταχθεί στην υπηρεσία του λαού με μοναδική 
μέριμνα την εξέλιξη των πολιτών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Η τάξη των φυλάκων αποτελείται από εκπροσώπους 
και των δύο φύλων και σκοπό έχει να διασφαλίζει την ευημερία 
της πολιτείας από επίδοξους αντιπάλους. Η εκπαίδευσή τους 
έχει μεγάλη σημασία και συνοψίζεται στη μουσική για την ψυχή 
και γυμναστική για το σώμα. Η τρίτη τάξη των γεωργών-τεχνι-
τών διασφαλίζει τα απαραίτητα αγαθά για την κάλυψη των 
αναγκών επιβίωσης. Σημαντικό στο σύστημα αυτό είναι πως 
ανάλογα με τις ικανότητες είναι δυνατόν να περάσει κάποιος 
από μια τάξη στην αμέσως υψηλότερη, όπως ομοίως από μια 
υψηλότερη σε μια χαμηλότερη χωρίς το σύστημα να χάσει τη 
δομή και λειτουργικότητά του.

Το αλτρουιστικό πνεύμα που ενσαρκώνεται, μεταξύ άλλων, 
σε μια τέτοια κοινωνία όπως περιγράφεται από τον Πλάτωνα, 
ενέπνευσε κι άλλους οραματιστές που είτε προσπάθησαν να 
πραγματοποιήσουν μια πολιτεία σύμφωνα με τα πρότυπα 
αυτά, όπως π.χ. ο Πλωτίνος που προσπάθησε να ιδρύσει 
στην Καμπανία την «Πλατωνόπολη» με τη βοήθεια του αυ-
τοκράτορα Γαλλιηνού, είτε αποτύπωσαν μια ιδανική πολιτεία 
στις σελίδες ενός βιβλίου, προσπαθώντας να εγείρουν με 
τη συνδρομή τους αυτή το ανθρωπιστικό αίσθημα για την 
ανάγκη να υπάρξει μια τέτοια πολιτεία προς όφελος όλης της 
ανθρωπότητας. 

Εξαίρεση ανάμεσα στους συγγραφείς αποτελεί ο Παύλος 
Αμαντέους Ντήναχ, Ελβετός, που περιγράφει τα γεγονότα που 
βίωσε, έχοντας καταλάβει το σώμα μιας μελλοντικής ενσάρ- Πλάτωνας
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κωσής του στο 3904 μ.Χ. Αναφέρει μια πολιτεία 
με το όνομα «Κοιλάδα των Ρόδων» που βρίσκεται 
σε επίπεδο ιδανικής πολιτείας, μια οικουμενική 
πολιτεία που επεκτείνεται σε όλον τον πλανήτη με 
το κέντρο της στην κοιλάδα που φέρει το όνομα 
αυτό. Κάνει λόγο για τάξεις ανθρώπων που εξυ-
πηρετούν τη λειτουργία της κοινωνίας, καθώς και 
για νόμους που δεν τιμωρούν, απλώς ορίζουν τη 
«ραχοκοκαλιά» του συστήματος, αφού η αγωγή 
που λαμβάνουν οι νέοι εστιάζεται στο συμφέρον 
του συνόλου, αποτρέποντας έτσι κάθε εγωιστική 
επιθυμία που θα είχε τέτοια φύση ή έκταση ώστε 
να βλάψει το κοινό καλό. Επίσης οι νέοι από 17 ως 
19 ετών κάνουν μια θητεία εθελοντικής εργασίας 
σε διάφορα έργα, προσφέροντας σε όλον τον 
πληθυσμό. Το θρησκευτικό συναίσθημα είναι συ-
νυφασμένο με μια βαθιά μεταφυσική αντίληψη που 
εστιάζεται στο «Σάμιθ» που είναι το σύνολο όσων 
υπάρχουν. Δίνεται μεγάλη έμφαση στις επιστήμες, 
στις τέχνες, στη φιλοσοφία και στο πάνθεό τους 
συμπεριλαμβάνονται αγάλματα από τους μεγά-
λους του πνεύματος.

Ο Θωμάς Καμπανέλα είναι ο συγγραφέας του 
έργου «Η Πολιτεία του Ήλιου», που η κατασκευή 
της θυμίζει εκείνη της Ατλαντίδας. Αποτελείται από 
ένα σύστημα 7 ομόκεντρων κύκλων με θάλασσα 
ενδιάμεσα. Το σύστημα διακυβέρνησης είναι πυ-
ραμιδικό-αριστοκρατικό με τον Βασιλιά-Ιερέα-Ήλιο 
στην κορυφή που θα πρέπει να είναι φιλόσοφος 
και να γνωρίζει όλες τις επιστήμες με έμφαση στη 
μεταφυσική και τη θεολογία. Το ζευγάρωμα θα πρέ-
πει να είναι ελεγχόμενο και κάτω από προϋποθέσεις 
και θα υπάρχουν φύλακες άνδρες και γυναίκες, 
στοιχεία που βρίσκουμε και στην Πλατωνική πολι-
τεία. Επίσης η διοίκηση χωρίζεται σε 3 εσωτερικούς 
κύκλους με ονομασίες: Δύναμη, Σοφία, Αγάπη.  

Μια άλλη ιδανική πολιτεία συναντούμε στο 
βιβλίο του Thomas Moore, «Ουτοπία» με ιδρυτή 
τον Ούτοπο που την κυρίευσε και την οργάνωσε 
σε ένα πολιτισμένο έθνος. Το όνομα Ουτοπία φαί-
νεται να προέρχεται από τη σύνθεση ου–τόπος 
που παραπέμπει στο μεταφυσικό χαρακτηρισμό 
μη-ον, χαρακτηρισμό που αποδίδεται στη διάνοια-
κατασκευαστή του σύμπαντος, θέλοντας να τονι-
στεί η υπερβατικότητά της σε σχέση με το φυσικό 
κόσμο. Ίσως το όνομα που επέλεξε ο Moore να 
συμβολίζει την υπερβατική πολιτεία σε αντιστοιχία 
με τον άνθρωπο, αφού και η πολιτεία του Πλάτωνα 
αντικατοπτρίζει στην ουσία την πλήρη ανθρώπινη 
ύπαρξη.

Το σύστημα διακυβέρνησης είναι δημοκρα-
τικό αλλά με πυραμιδική δομή με το δήμαρχο 
στην κορυφή και διάφορους λειτουργικούς και 
διοικητικούς τομείς πιο κάτω. Στη ρυμοτομία της 
πολιτείας διακρίνουμε στοιχεία ιερής γεωγραφίας, 
που αγγίζουν μανταλικές δομές. Το θρησκευτικό 
στοιχείο είναι έντονο με καθορισμένες γιορτές και 
τελετές. Η εργασία προς το κοινό όφελος είναι 
ζωτικής σημασίας, αλλά δίνεται ιδιαίτερη σημασία 
στη σωστή κατανομή, ώστε να υπάρχει αρκετός 
ελεύθερος χρόνος για την πνευματική καλλιέργεια 
των πολιτών. 

Ο Άγιος Αυγουστίνος ήταν άλλος ένας που έκανε λόγο 
για ιδανική πολιτεία που ονόμασε «Πνευματική Γήινη Πόλη» ή 
«Πόλη του Θεού πάνω στη Γη». Είναι μια αντανάκλαση της 
«Ουράνιας Πόλης». Στη διδασκαλία του Πλάτωνα πρόκειται 
για τον κόσμο των εικόνων των Ιδεών, που βρίσκεται στη 
σφαίρα της ψυχής. Συνεπώς δεν είναι κάτι φυσικό, χειροπια-
στό αλλά μια ιδανική κατάσταση που όμως είναι δυνατόν 
να ενσαρκωθεί και στο φυσικό πεδίο. Απλά απαιτεί έτοιμους 
ανθρώπους.

Μια ματιά στις παραπάνω αναφορές και σε όσες δεν 
μπορούμε να συμπεριλάβουμε σε λίγες γραμμές, θα μας δείξει 
ότι ανάμεσα στα ανθρώπινα ένστικτα βρίσκεται και εκείνο 
της αιωνιότητας που αντιλαμβάνεται τον κόσμο με διαστά-
σεις πέραν του φυσικού πεδίου. Ομοίως συμβαίνει και στον 
άνθρωπο, αφού και η Ιδανική Πολιτεία του Πλάτωνα, όπως 
προαναφέραμε, αφορά στον ολοκληρωμένο άνθρωπο που 
είναι κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπουμε με τα φυσικά 
μάτια. Αυτό το ένστικτο είναι που αναπόφευκτα μας οδηγεί 
στην πορεία της εξέλιξης με στόχο την ένωση στα ανώτερα 
επίπεδα της δημιουργίας. 

Η Ιδανική Πολιτεία, με άλλα λόγια, είναι ο επίγειος παρά-
δεισος, η εφαρμογή των κοσμικών νόμων, η αρμονία σε 
εκδήλωση, η κοιτίδα του κάθε μυητικού πολιτισμού που έδωσε 
μια τεράστια ώθηση στην ανθρωπότητα όποτε έγινε δυνατή η 
ύπαρξή της. Όμως όπως λέει και ο Πλάτωνας, κάθε κοινωνία 
θα γίνει καλύτερη, συνεπώς ιδανική, όταν κάθε άτομο βελτι-
ωθεί. Άρα ιδανικά άτομα για ιδανικές πολιτείες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

-ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ,  Εκδόσεις ΔΑΙΔΑΛΟΣ
-ΘΩΜΑΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΑ, “Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ”,  Εκδό-
σεις ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗ
-ΠΑΥΛΟΣ ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΝΤΗΝΑΧ “Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟ-
ΔΩΝ”, Εκδόσεις  ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ
-ΤΟΜΑΣ ΜΟΥΡ, “ΟΥΤΟΠΙΑ” 
  

Αυτό είναι ένα θέμα που υπήρχε πάντα στο συλλογικό 
ασυνείδητο της ανθρωπότητας και ακόμα στο ατομικό υπο-
συνείδητο του καθενός από μας.

Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, μόλις έσβηνε το φως στο 
δωμάτιο μου, περίμενα ανυπόμονα να περάσει λίγος χρόνος, 
για να γυρίσω απότομα στο κρεβάτι, ν’ ανάψω το φως, να 
κοιτάξω τα παιχνίδια μου και να τα πιάσω, κάνοντας κάποια 
κίνηση που εγώ απόκρυφα διαισθανόμουν. Χωρίς να το 
ξέρω τότε, έκανα τα ίδια που κάνουν εκατομμύρια παιδιά 
από την αρχή του ιστορικού μας χρόνου, αυτό που υπήρξε 
και υπάρχει σαν ένα σημαντικό στοιχείο της μαγείας και που 
δεν μπόρεσε ακόμα να σκεπαστεί εντελώς η αμφιλεγόμενη 
χάρη του Προμηθέα: η φωτιά του νου, ο Λόγος. 

Ο τίτλος του άρθρου αυτού αναπαράγει τον τίτλο μιας 
αρχαίας βαβυλωνιακής πινακίδας σχετικά με τον μύθο του 
Γιλγαμές, που σήμερα βρίσκεται στο Βρετανικό μουσείο. Σ’ αυτήν περιγράφονται εποχές προγενέστε-
ρες του κατακλυσμού, από τον οποίο ο Γιλγαμές έμεινε σαν ένας βασανισμένος σπόρος ανθρώπων 
-που είχαν χάσει την φυσική τους αθανασία- κι έπρεπε να αποκτήσει τη συνείδηση μιας αθανασίας 
βυθισμένης στη θάλασσα των χρόνων, με τη μορφή ενός μαγεμένου φυκιού. Και ανάμεσα σε πολλά 
άλλα μυστηριώδη πράγματα, σ’ αυτήν την πινακίδα λέγεται ότι οι προκατακλυσμιαίοι άνθρωποι δέ-
χτηκαν επίθεση από μια επανάσταση των μηχανημάτων, των ίδιων τους των έργων, που πήραν ζωή 
και επαναστάτησαν. 

Στην άλλη άκρη του κόσμου, στα ερείπια της Τσαν-Τσαν που υπήρξε πρωτεύουσα των Τσιμού στη 
βόρεια ακτή του Περού, του τμήματος Τρουχίλλιο, μπόρεσα να παρατηρήσω, μερικά χρόνια πριν, ένα 
αέτωμα ναού που παρουσίαζε επίσης, χειροποίητα αντικείμενα απ’ τα οποία έβγαιναν πόδια και χέρια, 
που χόρευαν και ξέφευγαν από τις φυσικές τους θέσεις. 

J.A. LIVRAGA RIZZI (1930- 1991)  ,  Ιδρυτής του Διεθνή  Οργανισμού ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

   Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

πίνακας του Escher
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κωσής του στο 3904 μ.Χ. Αναφέρει μια πολιτεία 
με το όνομα «Κοιλάδα των Ρόδων» που βρίσκεται 
σε επίπεδο ιδανικής πολιτείας, μια οικουμενική 
πολιτεία που επεκτείνεται σε όλον τον πλανήτη με 
το κέντρο της στην κοιλάδα που φέρει το όνομα 
αυτό. Κάνει λόγο για τάξεις ανθρώπων που εξυ-
πηρετούν τη λειτουργία της κοινωνίας, καθώς και 
για νόμους που δεν τιμωρούν, απλώς ορίζουν τη 
«ραχοκοκαλιά» του συστήματος, αφού η αγωγή 
που λαμβάνουν οι νέοι εστιάζεται στο συμφέρον 
του συνόλου, αποτρέποντας έτσι κάθε εγωιστική 
επιθυμία που θα είχε τέτοια φύση ή έκταση ώστε 
να βλάψει το κοινό καλό. Επίσης οι νέοι από 17 ως 
19 ετών κάνουν μια θητεία εθελοντικής εργασίας 
σε διάφορα έργα, προσφέροντας σε όλον τον 
πληθυσμό. Το θρησκευτικό συναίσθημα είναι συ-
νυφασμένο με μια βαθιά μεταφυσική αντίληψη που 
εστιάζεται στο «Σάμιθ» που είναι το σύνολο όσων 
υπάρχουν. Δίνεται μεγάλη έμφαση στις επιστήμες, 
στις τέχνες, στη φιλοσοφία και στο πάνθεό τους 
συμπεριλαμβάνονται αγάλματα από τους μεγά-
λους του πνεύματος.

Ο Θωμάς Καμπανέλα είναι ο συγγραφέας του 
έργου «Η Πολιτεία του Ήλιου», που η κατασκευή 
της θυμίζει εκείνη της Ατλαντίδας. Αποτελείται από 
ένα σύστημα 7 ομόκεντρων κύκλων με θάλασσα 
ενδιάμεσα. Το σύστημα διακυβέρνησης είναι πυ-
ραμιδικό-αριστοκρατικό με τον Βασιλιά-Ιερέα-Ήλιο 
στην κορυφή που θα πρέπει να είναι φιλόσοφος 
και να γνωρίζει όλες τις επιστήμες με έμφαση στη 
μεταφυσική και τη θεολογία. Το ζευγάρωμα θα πρέ-
πει να είναι ελεγχόμενο και κάτω από προϋποθέσεις 
και θα υπάρχουν φύλακες άνδρες και γυναίκες, 
στοιχεία που βρίσκουμε και στην Πλατωνική πολι-
τεία. Επίσης η διοίκηση χωρίζεται σε 3 εσωτερικούς 
κύκλους με ονομασίες: Δύναμη, Σοφία, Αγάπη.  

Μια άλλη ιδανική πολιτεία συναντούμε στο 
βιβλίο του Thomas Moore, «Ουτοπία» με ιδρυτή 
τον Ούτοπο που την κυρίευσε και την οργάνωσε 
σε ένα πολιτισμένο έθνος. Το όνομα Ουτοπία φαί-
νεται να προέρχεται από τη σύνθεση ου–τόπος 
που παραπέμπει στο μεταφυσικό χαρακτηρισμό 
μη-ον, χαρακτηρισμό που αποδίδεται στη διάνοια-
κατασκευαστή του σύμπαντος, θέλοντας να τονι-
στεί η υπερβατικότητά της σε σχέση με το φυσικό 
κόσμο. Ίσως το όνομα που επέλεξε ο Moore να 
συμβολίζει την υπερβατική πολιτεία σε αντιστοιχία 
με τον άνθρωπο, αφού και η πολιτεία του Πλάτωνα 
αντικατοπτρίζει στην ουσία την πλήρη ανθρώπινη 
ύπαρξη.

Το σύστημα διακυβέρνησης είναι δημοκρα-
τικό αλλά με πυραμιδική δομή με το δήμαρχο 
στην κορυφή και διάφορους λειτουργικούς και 
διοικητικούς τομείς πιο κάτω. Στη ρυμοτομία της 
πολιτείας διακρίνουμε στοιχεία ιερής γεωγραφίας, 
που αγγίζουν μανταλικές δομές. Το θρησκευτικό 
στοιχείο είναι έντονο με καθορισμένες γιορτές και 
τελετές. Η εργασία προς το κοινό όφελος είναι 
ζωτικής σημασίας, αλλά δίνεται ιδιαίτερη σημασία 
στη σωστή κατανομή, ώστε να υπάρχει αρκετός 
ελεύθερος χρόνος για την πνευματική καλλιέργεια 
των πολιτών. 

Ο Άγιος Αυγουστίνος ήταν άλλος ένας που έκανε λόγο 
για ιδανική πολιτεία που ονόμασε «Πνευματική Γήινη Πόλη» ή 
«Πόλη του Θεού πάνω στη Γη». Είναι μια αντανάκλαση της 
«Ουράνιας Πόλης». Στη διδασκαλία του Πλάτωνα πρόκειται 
για τον κόσμο των εικόνων των Ιδεών, που βρίσκεται στη 
σφαίρα της ψυχής. Συνεπώς δεν είναι κάτι φυσικό, χειροπια-
στό αλλά μια ιδανική κατάσταση που όμως είναι δυνατόν 
να ενσαρκωθεί και στο φυσικό πεδίο. Απλά απαιτεί έτοιμους 
ανθρώπους.

Μια ματιά στις παραπάνω αναφορές και σε όσες δεν 
μπορούμε να συμπεριλάβουμε σε λίγες γραμμές, θα μας δείξει 
ότι ανάμεσα στα ανθρώπινα ένστικτα βρίσκεται και εκείνο 
της αιωνιότητας που αντιλαμβάνεται τον κόσμο με διαστά-
σεις πέραν του φυσικού πεδίου. Ομοίως συμβαίνει και στον 
άνθρωπο, αφού και η Ιδανική Πολιτεία του Πλάτωνα, όπως 
προαναφέραμε, αφορά στον ολοκληρωμένο άνθρωπο που 
είναι κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπουμε με τα φυσικά 
μάτια. Αυτό το ένστικτο είναι που αναπόφευκτα μας οδηγεί 
στην πορεία της εξέλιξης με στόχο την ένωση στα ανώτερα 
επίπεδα της δημιουργίας. 

Η Ιδανική Πολιτεία, με άλλα λόγια, είναι ο επίγειος παρά-
δεισος, η εφαρμογή των κοσμικών νόμων, η αρμονία σε 
εκδήλωση, η κοιτίδα του κάθε μυητικού πολιτισμού που έδωσε 
μια τεράστια ώθηση στην ανθρωπότητα όποτε έγινε δυνατή η 
ύπαρξή της. Όμως όπως λέει και ο Πλάτωνας, κάθε κοινωνία 
θα γίνει καλύτερη, συνεπώς ιδανική, όταν κάθε άτομο βελτι-
ωθεί. Άρα ιδανικά άτομα για ιδανικές πολιτείες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

-ΠΛΑΤΩΝΑΣ, ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ,  Εκδόσεις ΔΑΙΔΑΛΟΣ
-ΘΩΜΑΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΑ, “Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ”,  Εκδό-
σεις ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗ
-ΠΑΥΛΟΣ ΑΜΑΝΤΕΟΥΣ ΝΤΗΝΑΧ “Η ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟ-
ΔΩΝ”, Εκδόσεις  ΙΔΕΟΘΕΑΤΡΟΝ
-ΤΟΜΑΣ ΜΟΥΡ, “ΟΥΤΟΠΙΑ” 
  

Αυτό είναι ένα θέμα που υπήρχε πάντα στο συλλογικό 
ασυνείδητο της ανθρωπότητας και ακόμα στο ατομικό υπο-
συνείδητο του καθενός από μας.

Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, μόλις έσβηνε το φως στο 
δωμάτιο μου, περίμενα ανυπόμονα να περάσει λίγος χρόνος, 
για να γυρίσω απότομα στο κρεβάτι, ν’ ανάψω το φως, να 
κοιτάξω τα παιχνίδια μου και να τα πιάσω, κάνοντας κάποια 
κίνηση που εγώ απόκρυφα διαισθανόμουν. Χωρίς να το 
ξέρω τότε, έκανα τα ίδια που κάνουν εκατομμύρια παιδιά 
από την αρχή του ιστορικού μας χρόνου, αυτό που υπήρξε 
και υπάρχει σαν ένα σημαντικό στοιχείο της μαγείας και που 
δεν μπόρεσε ακόμα να σκεπαστεί εντελώς η αμφιλεγόμενη 
χάρη του Προμηθέα: η φωτιά του νου, ο Λόγος. 

Ο τίτλος του άρθρου αυτού αναπαράγει τον τίτλο μιας 
αρχαίας βαβυλωνιακής πινακίδας σχετικά με τον μύθο του 
Γιλγαμές, που σήμερα βρίσκεται στο Βρετανικό μουσείο. Σ’ αυτήν περιγράφονται εποχές προγενέστε-
ρες του κατακλυσμού, από τον οποίο ο Γιλγαμές έμεινε σαν ένας βασανισμένος σπόρος ανθρώπων 
-που είχαν χάσει την φυσική τους αθανασία- κι έπρεπε να αποκτήσει τη συνείδηση μιας αθανασίας 
βυθισμένης στη θάλασσα των χρόνων, με τη μορφή ενός μαγεμένου φυκιού. Και ανάμεσα σε πολλά 
άλλα μυστηριώδη πράγματα, σ’ αυτήν την πινακίδα λέγεται ότι οι προκατακλυσμιαίοι άνθρωποι δέ-
χτηκαν επίθεση από μια επανάσταση των μηχανημάτων, των ίδιων τους των έργων, που πήραν ζωή 
και επαναστάτησαν. 

Στην άλλη άκρη του κόσμου, στα ερείπια της Τσαν-Τσαν που υπήρξε πρωτεύουσα των Τσιμού στη 
βόρεια ακτή του Περού, του τμήματος Τρουχίλλιο, μπόρεσα να παρατηρήσω, μερικά χρόνια πριν, ένα 
αέτωμα ναού που παρουσίαζε επίσης, χειροποίητα αντικείμενα απ’ τα οποία έβγαιναν πόδια και χέρια, 
που χόρευαν και ξέφευγαν από τις φυσικές τους θέσεις. 

J.A. LIVRAGA RIZZI (1930- 1991)  ,  Ιδρυτής του Διεθνή  Οργανισμού ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

   Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

πίνακας του Escher
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ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥ-
ΕΣ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ; 

Αν και ίσως η υλι-
στική μας νοοτροπία, 
δ ιαμορφωμένη από 
τις προκαταλήψεις του 
18ου και του 19ου αιώ-
να, επαναστατήσει σ’ 
αυτό, μπορούμε να απα-
ντήσουμε ναι σ’ αυτήν 
την ερώτηση. Όχι μόνο 
μπορούν να έχουν ζωή 
αλλά και η ζωτική φόρ-
τισή τους είναι αναπό-
φευκτη από τη στιγμή 
που ο άνθρωπος τα 
σκέφτηκε, τα επιθύμησε 
και τα έφτιαξε. 

Ας χρησιμοποιήσουμε το παλιό παράδειγμα του 
αγγειοπλάστη. Η εργασία του μπορεί να ταξινομηθεί 
σε τρία επίπεδα:

11 Ο αγγειοπλάστης σκέφτεται, φαντάζεται, 
βλέπει στο νοητικό του καθρέφτη το αγγείο που θα 
κατασκευάσει. Του δίνει μέγεθος, χρώμα και τα λοιπά 
χαρακτηριστικά. 

22 Ο αγγειοπλάστης προμηθεύεται πηλό, έναν  Ο αγγειοπλάστης προμηθεύεται πηλό, έναν 
τροχό αγγειοπλαστικής και άλλα εργαλεία και υλικά. 
Η επιθυμία του τον κάνει να συγκεντρώσει όλα αυτά 
τα στοιχεία και να αρχίσει το έργο. Μια μάζα πηλού 
θα περιστραφεί μέσα στα χέρια του παίρνοντας αργά 
κάποιες μορφές που χωρίς όμως να είναι οριστικές, 
τείνουν προς αυτές. 

33 Η μορφή έχει πλαστεί στον πηλό, ο οποίος  Η μορφή έχει πλαστεί στον πηλό, ο οποίος 
αναπαράγει το αντικείμενο που έχει σκεφτεί, έχει ονειρευ-
τεί και έχει επιθυμήσει ο αγγειοπλάστης. Χρώματα και 
βερνίκια, καθώς και η θερμοκρασία του φούρνου θα 
ολοκληρώσουν αυτήν την αληθινά μαγική υλοποίηση. 
Η σκέψη, με τη βοήθεια της επιθυμίας και τέλος με την 
τελετουργία της εργασίας έχει κάνει το θαύμα. 

Το αγγείο δεν είναι, βέβαια, ένα απλό αντικείμενο, 
ένα πράγμα χωρίς άλλο περιεχόμενο από τη δική του 
«πραγματικότητα». Είναι ένα πλάσμα που βγήκε από τα 
λεπτά επίπεδα της σκέψης με τη δύναμη της ανάγκης 
και πλάστηκε σε μια υπάκουη ύλη, από τη φύση της 
άμορφη, αλλά που τώρα δέχεται και διατηρεί μια σκε-
πτομορφή κι έναν μαγνητισμό που της δόθηκε από το 
ίδιο της το πλάσιμο με την αλληλεπίδραση των απλών 
στοιχείων, όπως συμβαίνει με μια υγρή μπαταρία που 
ξεραίνεται με τον καιρό. Ο αγγειοπλάστης με τα χέρια 
του ή με τους μεσίτες των χεριών του -τα εργαλεία δη-
λαδή και διάφορα σκεύη- της έδωσε το σπινθήρα της 

ζωής, που θα διατηρηθεί μέχρι να φθαρεί η μορφή 
και να καταστραφεί. 

Η φιλοσοφική και εσωτερική ερμηνεία αυτών των 
γεγονότων ξεπερνάει την απλοϊκή διαίρεση που τους 
τελευταίους αιώνες έκαναν μεταξύ των λεγόμενων 
ζωντανών όντων και των άψυχων και ανόργανων. 
Η σύγχρονη φυσική και χημεία ευτυχώς αρχίζουν 
και ξεφεύγουν από αυτά τα θετικιστικά καλούπια, 
η πρώτη αναγνωρίζοντας κάποια μορφή ζωής σε 
όλα τα πράγματα του σύμπαντος που υπακούουν 
σε κύκλους αναπαραγωγής και θανάτου και η 
δεύτερη προσαρμόζοντας τους ορισμούς της σε 
μια επιστήμη που πλέον δεν διαιρείται σε οργανική 
και ανόργανη αλλά που θεωρεί ως οργανική την 
χημεία του άνθρακα, γιατί αυτό το στοιχείο είναι που 
κυριαρχεί στα υλικά που χρησιμοποιούνται στην 
βιολογική αρχιτεκτονική. 

Έτσι, τίποτε δεν είναι νεκρό, γυμνό από ζωή με 
τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. 

Όλα τείνουν να επιβιώσουν. Εύκολα πειράματα 
μας το αποδεικνύουν. 

Αν χτυπήσουμε με το χέρι το τραπέζι πλάι σ’ ένα 
έντομο αυτό θα φύγει, διαφυλάσσοντας τη ζωτική 
του ολότητα. Μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι 
το ζωντανό. Αλλά αν στο ίδιο ξύλο του τραπεζιού 
εφαρμόσουμε μια δύναμη πίεσης, θα δούμε ότι 
αυτό αντιστέκεται. Αυτό είναι μια άλλη πλευρά, αν 
και παθητική, του ενστίκτου της επιβίωσης. Γι’ αυτό 
μεταξύ του εντόμου και του ξύλου του τραπεζιού δεν 
υπάρχει περισσότερη διαφορά από την ένταση και 
τη μορφή που απέκτησε η ζωή, ο σπινθήρας που 
συνδέει, φωτίζει και δικαιολογεί την ύπαρξη της ύλης 
και της ενέργειας, που είναι και οι δυο εκφράσεις του 
ίδιου πράγματος, όπως πολύ σωστά το όρισαν οι 
αρχαίοι Ινδοί φιλόσοφοι όταν αναφέρονταν στο 
Χίβα – Πρανάμ.   

Κάποια μεγαλύτερη ευαισθησία στον άνθρωπο 
θα του επέτρεπε ν’ ακούσει το τρίξιμο του ξύλου που 
σπάει, την ίδια κραυγή αγωνίας ενός ζώου που πε-
θαίνει. Ο κόσμος αυτός είναι ταυτόχρονα τραγικός, 
δραματικός και κωμικός… Οι ηθοποιοί του βγαί-
νουν  στη σκηνή αμέτρητες φορές, παίζοντας ρό-
λους διαφορετικούς 
και αμέτρητες φορές 
εξαφανίζονται, την 
εγκαταλείπουν, για να 
ξαναμακιγιαριστούν 
και να ξαναεμφανι-
στούν. Αυτή είναι η δι-
αδικασία εξαγνισμού 
που χρειάζονται όλες 
οι ψυχές, σε όποιο 
επίπεδο συνείδησης 
και αν βρίσκονται. Τί-
ποτα δεν δημιουργεί-

ται πραγματικά, όλα πλάθονται και αυτό που προκαλεί τη 
διαφορά είναι η μορφή πλασίματος, γέννησης και θανάτου. 
Το να αντιληφθεί κανείς αυτό το αρχαίο μυστήριο θα τον 
απάλλασσε από μεγάλη δόση ματαιοδοξίας. 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΖΩΤΙΚΗ 

ΦΟΡΤΙΣΗ;
Ναι! Πέρα από αυτήν την αναπόφευκτη ζωτική φόρτιση 

που αναφέραμε προηγουμένως, όταν ένα μηχάνημα βρί-
σκεται σε άμεση και καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους 
και με τα ζώα ακόμη, αποκτά μια παραπάνω ζωτική φόρ-
τιση, προσωποποιείται, και ακόμα, μερικές φορές, αποκτά 
τρυφερότητα και δέχεται συμπεριφορές που μοιάζουν περισ-
σότερο σ’ ό,τι αρμόζει σε ένα ζωντανό ον (ό,τι η μοντέρνα 
ορολογία δέχεται συνήθως ως ζωντανό ον).

Επίσης μια συγκεντρωμένη προσοχή προσφέρει σ’ ένα 
μηχάνημα, αγαλματίδιο, σκεύος ή σ’ οποιοδήποτε άλλο 
αντικείμενο μια ικανότητα ανταπόκρισης σε ορισμένα 
ερεθίσματα που εκδηλώνονται, σε κάποιες περιπτώσεις, 
σαν παραψυχολογικά φαινόμενα. Είναι η περίπτωση των 
αρχαίων εικόνων οποιασδήποτε θρησκείας. Η αφοσίωση 
των πιστών, τα άσματα και οι προσευχές «φορτίζουν» το 
αντικείμενο και το κάνουν «θαυματουργό». Αυτό εξηγεί γιατί 
πολλοί ιερείς ενοριών αρνούνται να αλλάξουν τις παλαιές 
εικόνες τους, τις σκοροφαγωμένες και παραμορφωμένες, 
με άλλες καινούργιες και πιο καλαίσθητες. 

Η επανάσταση  των  μηχανημάτων

Οι αρχαίες μυστηριακές θρησκείες ήξεραν 
να χρησιμοποιούν αυτήν τη φαινομενική 
αλυσίδα. Όταν εγκαινιαζόταν ένας ναός 
στην αρχαία Αίγυπτο για παράδειγμα, 
προσδιοριζόταν ένα κομμάτι του εδάφους 
σε συντονισμό με ένα τμήμα του ουρανού 
και από τα θεμέλια μέχρι τα κιονόκρανα των 
στηλών, όλα επεξεργάζονταν προσεκτικά, το-
ποθετόντουσαν και καθαγιάζονταν σε ειδικές 
αστρολογικές στιγμές, φτιαγμένα με πέτρες 
από συγκεκριμένα μέρη και όλα αυτά μέσα 
από ένα τυπικό εργασίας ολοκληρωμένο και 
αποτελεσματικό. Τα αγάλματα και οι σπου-
δαιότερες προσόψεις, καθώς και τα κινητά 
τελετουργικά αντικείμενα δέχονταν την άμεση 
διείσδυση ενός πνεύματος της φύσης -αυτού 
που οι σημερινοί αποκρυφιστές θα ονόμαζαν   
«στοιχειακό»- προγραμματισμένου για να 
ανταποκρίνεται σε τελετουργίες επίκλησης 
και παράκλησης. Έτσι στην κανονική φόρτιση 
που δημιουργούσαν οι πιστοί έρχονταν να 
προστεθούν τα υπερκόσμια και υποχθόνια 
ρεύματα, οι αστρολογικές επιδράσεις και οι 
μαγνητικές φύσεις των πετρωμάτων. 

Αυτές οι συσκευές θεολογικού τύπου 
αποτελούσαν μεγάλη βοήθεια για τη μυστη-
ριακή εργασία των μυημένων ιερέων. Επίσης 
πραγματοποιούσαν «θαύματα», όπως μαζι-
κές θεραπείες, οραματισμούς των μορφών 
των θεών κ.λ.π. 

Μερικά απ’ αυτά τα αρχαία αγάλματα Μερικά απ’ αυτά τα αρχαία αγάλματα 
ακόμα εξακολουθούν να είναι φορτισμένα, ακόμα εξακολουθούν να είναι φορτισμένα, 
πράγμα που το διαισθάνονται οι τουρίστες, πράγμα που το διαισθάνονται οι τουρίστες, 
που όταν επισκέπτονται τα μουσεία ή τα ερεί-που όταν επισκέπτονται τα μουσεία ή τα ερεί-
πια των ναών αισθάνονται δέος και τηρούν πια των ναών αισθάνονται δέος και τηρούν 
σιωπή με σεβασμό. Ακόμη υπάρχουν και σιωπή με σεβασμό. Ακόμη υπάρχουν και 
αυτοί που φθάνουν στο σημείο να νιώθουν αυτοί που φθάνουν στο σημείο να νιώθουν 
φόβο και πέφτοντας θύματα τούς αποδί-φόβο και πέφτοντας θύματα τούς αποδί-
δουν μετά τα αρνητικά αποτελέσματα σε δουν μετά τα αρνητικά αποτελέσματα σε 
υποτιθέμενες κατάρες των Φαραώ που, σε υποτιθέμενες κατάρες των Φαραώ που, σε 
όλες τις περιπτώσεις, δεν επρόκειτο παρά για όλες τις περιπτώσεις, δεν επρόκειτο παρά για 
προειδοποιήσεις, όπως αυτές που σήμερα προειδοποιήσεις, όπως αυτές που σήμερα 
βάζουν πάνω στα κουτιά που έχουν ηλεκτρικά βάζουν πάνω στα κουτιά που έχουν ηλεκτρικά 
καλώδια υψηλής τάσης. καλώδια υψηλής τάσης. 

Με το πέρασμα του χρόνου τα αγάλματα Με το πέρασμα του χρόνου τα αγάλματα 
αποφορτίζονται και διατηρούν μονάχα τα αποφορτίζονται και διατηρούν μονάχα τα 
φυσικά τους στοιχεία με τις κανονικές τους φυσικά τους στοιχεία με τις κανονικές τους 
ιδιότητες. 
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ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥ-
ΕΣ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΖΩΗ; 

Αν και ίσως η υλι-
στική μας νοοτροπία, 
δ ιαμορφωμένη από 
τις προκαταλήψεις του 
18ου και του 19ου αιώ-
να, επαναστατήσει σ’ 
αυτό, μπορούμε να απα-
ντήσουμε ναι σ’ αυτήν 
την ερώτηση. Όχι μόνο 
μπορούν να έχουν ζωή 
αλλά και η ζωτική φόρ-
τισή τους είναι αναπό-
φευκτη από τη στιγμή 
που ο άνθρωπος τα 
σκέφτηκε, τα επιθύμησε 
και τα έφτιαξε. 

Ας χρησιμοποιήσουμε το παλιό παράδειγμα του 
αγγειοπλάστη. Η εργασία του μπορεί να ταξινομηθεί 
σε τρία επίπεδα:

11 Ο αγγειοπλάστης σκέφτεται, φαντάζεται, 
βλέπει στο νοητικό του καθρέφτη το αγγείο που θα 
κατασκευάσει. Του δίνει μέγεθος, χρώμα και τα λοιπά 
χαρακτηριστικά. 

22 Ο αγγειοπλάστης προμηθεύεται πηλό, έναν  Ο αγγειοπλάστης προμηθεύεται πηλό, έναν 
τροχό αγγειοπλαστικής και άλλα εργαλεία και υλικά. 
Η επιθυμία του τον κάνει να συγκεντρώσει όλα αυτά 
τα στοιχεία και να αρχίσει το έργο. Μια μάζα πηλού 
θα περιστραφεί μέσα στα χέρια του παίρνοντας αργά 
κάποιες μορφές που χωρίς όμως να είναι οριστικές, 
τείνουν προς αυτές. 

33 Η μορφή έχει πλαστεί στον πηλό, ο οποίος  Η μορφή έχει πλαστεί στον πηλό, ο οποίος 
αναπαράγει το αντικείμενο που έχει σκεφτεί, έχει ονειρευ-
τεί και έχει επιθυμήσει ο αγγειοπλάστης. Χρώματα και 
βερνίκια, καθώς και η θερμοκρασία του φούρνου θα 
ολοκληρώσουν αυτήν την αληθινά μαγική υλοποίηση. 
Η σκέψη, με τη βοήθεια της επιθυμίας και τέλος με την 
τελετουργία της εργασίας έχει κάνει το θαύμα. 

Το αγγείο δεν είναι, βέβαια, ένα απλό αντικείμενο, 
ένα πράγμα χωρίς άλλο περιεχόμενο από τη δική του 
«πραγματικότητα». Είναι ένα πλάσμα που βγήκε από τα 
λεπτά επίπεδα της σκέψης με τη δύναμη της ανάγκης 
και πλάστηκε σε μια υπάκουη ύλη, από τη φύση της 
άμορφη, αλλά που τώρα δέχεται και διατηρεί μια σκε-
πτομορφή κι έναν μαγνητισμό που της δόθηκε από το 
ίδιο της το πλάσιμο με την αλληλεπίδραση των απλών 
στοιχείων, όπως συμβαίνει με μια υγρή μπαταρία που 
ξεραίνεται με τον καιρό. Ο αγγειοπλάστης με τα χέρια 
του ή με τους μεσίτες των χεριών του -τα εργαλεία δη-
λαδή και διάφορα σκεύη- της έδωσε το σπινθήρα της 

ζωής, που θα διατηρηθεί μέχρι να φθαρεί η μορφή 
και να καταστραφεί. 

Η φιλοσοφική και εσωτερική ερμηνεία αυτών των 
γεγονότων ξεπερνάει την απλοϊκή διαίρεση που τους 
τελευταίους αιώνες έκαναν μεταξύ των λεγόμενων 
ζωντανών όντων και των άψυχων και ανόργανων. 
Η σύγχρονη φυσική και χημεία ευτυχώς αρχίζουν 
και ξεφεύγουν από αυτά τα θετικιστικά καλούπια, 
η πρώτη αναγνωρίζοντας κάποια μορφή ζωής σε 
όλα τα πράγματα του σύμπαντος που υπακούουν 
σε κύκλους αναπαραγωγής και θανάτου και η 
δεύτερη προσαρμόζοντας τους ορισμούς της σε 
μια επιστήμη που πλέον δεν διαιρείται σε οργανική 
και ανόργανη αλλά που θεωρεί ως οργανική την 
χημεία του άνθρακα, γιατί αυτό το στοιχείο είναι που 
κυριαρχεί στα υλικά που χρησιμοποιούνται στην 
βιολογική αρχιτεκτονική. 

Έτσι, τίποτε δεν είναι νεκρό, γυμνό από ζωή με 
τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. 

Όλα τείνουν να επιβιώσουν. Εύκολα πειράματα 
μας το αποδεικνύουν. 

Αν χτυπήσουμε με το χέρι το τραπέζι πλάι σ’ ένα 
έντομο αυτό θα φύγει, διαφυλάσσοντας τη ζωτική 
του ολότητα. Μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι 
το ζωντανό. Αλλά αν στο ίδιο ξύλο του τραπεζιού 
εφαρμόσουμε μια δύναμη πίεσης, θα δούμε ότι 
αυτό αντιστέκεται. Αυτό είναι μια άλλη πλευρά, αν 
και παθητική, του ενστίκτου της επιβίωσης. Γι’ αυτό 
μεταξύ του εντόμου και του ξύλου του τραπεζιού δεν 
υπάρχει περισσότερη διαφορά από την ένταση και 
τη μορφή που απέκτησε η ζωή, ο σπινθήρας που 
συνδέει, φωτίζει και δικαιολογεί την ύπαρξη της ύλης 
και της ενέργειας, που είναι και οι δυο εκφράσεις του 
ίδιου πράγματος, όπως πολύ σωστά το όρισαν οι 
αρχαίοι Ινδοί φιλόσοφοι όταν αναφέρονταν στο 
Χίβα – Πρανάμ.   

Κάποια μεγαλύτερη ευαισθησία στον άνθρωπο 
θα του επέτρεπε ν’ ακούσει το τρίξιμο του ξύλου που 
σπάει, την ίδια κραυγή αγωνίας ενός ζώου που πε-
θαίνει. Ο κόσμος αυτός είναι ταυτόχρονα τραγικός, 
δραματικός και κωμικός… Οι ηθοποιοί του βγαί-
νουν  στη σκηνή αμέτρητες φορές, παίζοντας ρό-
λους διαφορετικούς 
και αμέτρητες φορές 
εξαφανίζονται, την 
εγκαταλείπουν, για να 
ξαναμακιγιαριστούν 
και να ξαναεμφανι-
στούν. Αυτή είναι η δι-
αδικασία εξαγνισμού 
που χρειάζονται όλες 
οι ψυχές, σε όποιο 
επίπεδο συνείδησης 
και αν βρίσκονται. Τί-
ποτα δεν δημιουργεί-

ται πραγματικά, όλα πλάθονται και αυτό που προκαλεί τη 
διαφορά είναι η μορφή πλασίματος, γέννησης και θανάτου. 
Το να αντιληφθεί κανείς αυτό το αρχαίο μυστήριο θα τον 
απάλλασσε από μεγάλη δόση ματαιοδοξίας. 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΖΩΤΙΚΗ 

ΦΟΡΤΙΣΗ;
Ναι! Πέρα από αυτήν την αναπόφευκτη ζωτική φόρτιση 

που αναφέραμε προηγουμένως, όταν ένα μηχάνημα βρί-
σκεται σε άμεση και καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους 
και με τα ζώα ακόμη, αποκτά μια παραπάνω ζωτική φόρ-
τιση, προσωποποιείται, και ακόμα, μερικές φορές, αποκτά 
τρυφερότητα και δέχεται συμπεριφορές που μοιάζουν περισ-
σότερο σ’ ό,τι αρμόζει σε ένα ζωντανό ον (ό,τι η μοντέρνα 
ορολογία δέχεται συνήθως ως ζωντανό ον).

Επίσης μια συγκεντρωμένη προσοχή προσφέρει σ’ ένα 
μηχάνημα, αγαλματίδιο, σκεύος ή σ’ οποιοδήποτε άλλο 
αντικείμενο μια ικανότητα ανταπόκρισης σε ορισμένα 
ερεθίσματα που εκδηλώνονται, σε κάποιες περιπτώσεις, 
σαν παραψυχολογικά φαινόμενα. Είναι η περίπτωση των 
αρχαίων εικόνων οποιασδήποτε θρησκείας. Η αφοσίωση 
των πιστών, τα άσματα και οι προσευχές «φορτίζουν» το 
αντικείμενο και το κάνουν «θαυματουργό». Αυτό εξηγεί γιατί 
πολλοί ιερείς ενοριών αρνούνται να αλλάξουν τις παλαιές 
εικόνες τους, τις σκοροφαγωμένες και παραμορφωμένες, 
με άλλες καινούργιες και πιο καλαίσθητες. 

Η επανάσταση  των  μηχανημάτων

Οι αρχαίες μυστηριακές θρησκείες ήξεραν 
να χρησιμοποιούν αυτήν τη φαινομενική 
αλυσίδα. Όταν εγκαινιαζόταν ένας ναός 
στην αρχαία Αίγυπτο για παράδειγμα, 
προσδιοριζόταν ένα κομμάτι του εδάφους 
σε συντονισμό με ένα τμήμα του ουρανού 
και από τα θεμέλια μέχρι τα κιονόκρανα των 
στηλών, όλα επεξεργάζονταν προσεκτικά, το-
ποθετόντουσαν και καθαγιάζονταν σε ειδικές 
αστρολογικές στιγμές, φτιαγμένα με πέτρες 
από συγκεκριμένα μέρη και όλα αυτά μέσα 
από ένα τυπικό εργασίας ολοκληρωμένο και 
αποτελεσματικό. Τα αγάλματα και οι σπου-
δαιότερες προσόψεις, καθώς και τα κινητά 
τελετουργικά αντικείμενα δέχονταν την άμεση 
διείσδυση ενός πνεύματος της φύσης -αυτού 
που οι σημερινοί αποκρυφιστές θα ονόμαζαν   
«στοιχειακό»- προγραμματισμένου για να 
ανταποκρίνεται σε τελετουργίες επίκλησης 
και παράκλησης. Έτσι στην κανονική φόρτιση 
που δημιουργούσαν οι πιστοί έρχονταν να 
προστεθούν τα υπερκόσμια και υποχθόνια 
ρεύματα, οι αστρολογικές επιδράσεις και οι 
μαγνητικές φύσεις των πετρωμάτων. 

Αυτές οι συσκευές θεολογικού τύπου 
αποτελούσαν μεγάλη βοήθεια για τη μυστη-
ριακή εργασία των μυημένων ιερέων. Επίσης 
πραγματοποιούσαν «θαύματα», όπως μαζι-
κές θεραπείες, οραματισμούς των μορφών 
των θεών κ.λ.π. 

Μερικά απ’ αυτά τα αρχαία αγάλματα Μερικά απ’ αυτά τα αρχαία αγάλματα 
ακόμα εξακολουθούν να είναι φορτισμένα, ακόμα εξακολουθούν να είναι φορτισμένα, 
πράγμα που το διαισθάνονται οι τουρίστες, πράγμα που το διαισθάνονται οι τουρίστες, 
που όταν επισκέπτονται τα μουσεία ή τα ερεί-που όταν επισκέπτονται τα μουσεία ή τα ερεί-
πια των ναών αισθάνονται δέος και τηρούν πια των ναών αισθάνονται δέος και τηρούν 
σιωπή με σεβασμό. Ακόμη υπάρχουν και σιωπή με σεβασμό. Ακόμη υπάρχουν και 
αυτοί που φθάνουν στο σημείο να νιώθουν αυτοί που φθάνουν στο σημείο να νιώθουν 
φόβο και πέφτοντας θύματα τούς αποδί-φόβο και πέφτοντας θύματα τούς αποδί-
δουν μετά τα αρνητικά αποτελέσματα σε δουν μετά τα αρνητικά αποτελέσματα σε 
υποτιθέμενες κατάρες των Φαραώ που, σε υποτιθέμενες κατάρες των Φαραώ που, σε 
όλες τις περιπτώσεις, δεν επρόκειτο παρά για όλες τις περιπτώσεις, δεν επρόκειτο παρά για 
προειδοποιήσεις, όπως αυτές που σήμερα προειδοποιήσεις, όπως αυτές που σήμερα 
βάζουν πάνω στα κουτιά που έχουν ηλεκτρικά βάζουν πάνω στα κουτιά που έχουν ηλεκτρικά 
καλώδια υψηλής τάσης. καλώδια υψηλής τάσης. 

Με το πέρασμα του χρόνου τα αγάλματα Με το πέρασμα του χρόνου τα αγάλματα 
αποφορτίζονται και διατηρούν μονάχα τα αποφορτίζονται και διατηρούν μονάχα τα 
φυσικά τους στοιχεία με τις κανονικές τους φυσικά τους στοιχεία με τις κανονικές τους 
ιδιότητες. 
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ;
Για να απαντήσουμε σ’ αυτήν την 

ερώτηση, πρέπει να διερευνήσουμε την 
αντίληψη που έχουμε για τις συσκευές και 
να την προεκτείνουμε σε όλα τα ανθρώ-
πινα έργα, καθώς επίσης και στις συνέ-
πειες της χρήσης των έργων αυτών. 

Μέσα σ’ αυτές τις συνέπειες έχουν 
θέση τα καταστροφικά παραδείγματα 
όπως της φυσικής μόλυνσης και της 
ψυχολογικής ρύπανσης από τις οποίες 
υποφέρουμε σήμερα. 

Η κακή χρήση των μηχανημάτων, η 
λατρεία τους, η υπερεκτίμηση τους, με τις 
κοινωνικές παραμορφώσεις που έχουν 
ως επακόλουθο, καθώς και οι αληθινές 
παρεκκλίσεις στον ψυχολογικό τομέα, 
είναι αυτά που θα κρυσταλλοποιούνταν 
σε μια επανάσταση των ίδιων, όταν αντί 
να υπηρετήσουν τον άνθρωπο στρα-
φούν εναντίον του και δεν τον υπακού-
ουν πλέον. 

Αυτός είναι στην πράξη ο κίνδυνος 
που βλέπουμε σ’ αυτήν την πολιτιστική 
μορφή, που οδήγησε τα παιδιά της στο 
να χρησιμοποιούν το κομπιούτερ ακόμα 
και για να προσθέτουν δύο συν δύο. Που 
αντικαθιστά τη ζωτική περιπέτεια με την 
παρατήρηση των ψευτοαπατών που 
προσφέρει το αιώνιο κουτί μιας τηλεό-
ρασης. Που για την εκλογή ενός διαμερί-
σματος δίνεται προτεραιότητα στη θέση 
του πλυντηρίου αντί ενός αγάλματος ή 
ενός πίνακα. 

Το παλιό και τρομακτικό θέαμα της 
επανάστασης των μηχανημάτων έχει 
άμεση σχέση όχι με κάποιο είδος μαύρης 
μαγείας που ήρθε από κάποια άγνωστη 
περιοχή του ουρανού, αλλά με το χάσιμο 
της εσωτερικής ελευθερίας του ανθρώ-
που, με τους φανατισμούς, την αμάθεια, 
τον ενστικτώδη τρόμο, την αδυναμία και 
τη διαστροφή. 

Μια ανθρωπότητα γλοιώδης από τα 
ναρκωτικά, που χαϊδεύει με τα υγρά της 
χέρια ένα οποιοδήποτε μηχάνημα, του 
δίνει όχι μόνο μια αφύσικη ζωή αλλά 
και προκαλεί, από τη δική της εκκένωση 

βούλησης, την εκδήλωση των περιπλανώμενων εφιαλτών της και 
το γεγονός ότι η μηχανή θα στραφεί εναντίον της. 

Αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «κακοτυχία» αρχίζει 
να πλανιέται πάνω στις σχέσεις της ανθρωπότητας με τις μηχανές 
και κυρίως κάνει τον άνθρωπο θύμα των απορριμμάτων του ιδίου 
του μηχανήματος. Η βούλησή της, σκλαβωμένη και εξουδετερωμέ-
νη από μια ψεύτικη επιθυμία άνεσης και κομφόρ, την μετατρέπει σε 
σκλάβα αυτού που θα έπρεπε να είναι δικό της και δεν τολμάει ν’ 
αλλάξει τις συνήθειές της ούτε να σπάσει τις μόδες και τα γούστα, 
που είναι τα απόβλητα του παλαιού καιρού. 

Για να ξεπεραστεί αυτή και οποιαδήποτε άλλη επανάσταση 
των μηχανημάτων, πρέπει ο άνθρωπος πρώτα να ελέγξει τον 
εαυτό του με βάση μια ενεργή θέληση και μια υγιή μορφή ζωής, 
απομακρυσμένη από τις διαστροφές, τους πολιτικούς τσαρλατα-
νισμούς, το ρατσισμό κάθε χρώματος, τη λατρεία στην ασχήμια, 
τη βαρβαρική βία και την τραχύτητα που σήμερα ισοπεδώνουν 
τους δρόμους των πόλεών μας. 

Σύνολο ανθρώπων χωρίς κυβέρνηση και χωρίς μοίρα γεν-
νάει έθνη, επίσης, χωρίς κυβέρνηση και χωρίς μοίρα. Καθώς θα 
επικράτηση η βούληση μιας νέας ατομικής και ομαδικής τάξης, 
ο κίνδυνος της επανάστασης των μηχανημάτων θα ελαττώνεται 
ώσπου θα εξαφανιστεί.  

Ας θελήσουν οι άνθρωποι και οι θεοί της μοίρας η ημέρα αυτή 
να μην είναι μακριά...     

Με αφορμή την πρόσφατη ανακάλυψη μερικών βραχογραφιών και τις έρευνες που έγιναν από διάφορους 
ειδήμονες σχετικά με την προϊστορική ανθρωπότητα, θεωρώ ενδιαφέρον να αναφέρουμε μερικά στοιχεία γι’ 
αυτό το θέμα, από μια πιο εσωτερική άποψη. 

Όπως λέει ο Χέρμπερτ Κουμ στο έργο του «Αφύπνιση της Ανθρωπότητας», ο άνθρωπος της εποχής των 
παγετώνων δεν ζούσε, όπως ισχυρίζονταν παλαιότερα, στις σπηλιές. Δεν υπάρχει ούτε ένα σπήλαιο που 
να έχει ίχνη ότι κατοικήθηκε σαν σπίτι. Ο άνθρωπος ζούσε σε καλύβες στεγασμένες με δέρματα ή το πολύ 
σε βραχώδη κοιλώματα σκεπασμένα με πέτρες, αλλά ποτέ μέσα στο βράχο. Εδώ όμως χρειάζονται μερικές 
εξηγήσεις. 

Βασικά οι τύποι σπηλαίων και άντρων που βρέθηκαν ως τώρα μπορούν να ταξινομηθούν σε δυο ομάδες: 
αυτές που είναι γεμάτες τοιχογραφίες και συμβολικά στοιχεία και αυτές που δεν έχουν. Στο παρόν άρθρο θα 
αναφερθούμε στις πρώτες, για τις οποίες λίγα είναι γνωστά και η τοποθεσία τους ήταν η πιο απρόσιτη και 
απόμερη που θα μπορούσε να βρεθεί, είτε κάτω από ένα ιερό βουνό, είτε στα βράχια μιας βουνοκορφής, είτε 
στο κέντρο της πυκνής ζούγκλας ή του δάσους. Σε μεταγενέστερες ιστορικές πλέον εποχές η έννοια του άδυ-
του του ναού, η κρύπτη της πυραμίδας κ.λ.π. , ανταποκρίνεται ακριβώς στην ίδια αυτή πανάρχαια συμβολική 
θεώρηση. Οι προϊστορικές σπηλιές 
με ζωγραφιές και σύμβολα έπαιζαν 
λοιπόν το ρόλο του μυητικού ναού. 

Αν και οι καλύβες δύσκολα ανευ-
ρίσκονται, γιατί όση μεγαλύτερη αρ-
χαιότητα έχουν τόσο μικρότερο είναι 
το αρχαιολογικό ίχνος που αφήνουν, 
είναι όμως ακριβώς αυτές η κύρια 
κατοικία του προϊστορικού ανθρώ-
που. Η πρώτη καλύβα που βρέθηκε 
ήταν αυτή του Λομγκ-Μόννερσντορφ 
στην κάτω Αυστρία, που την ανέ-
σκαψε ο Ομπερμάιερ το 1907 και την 
τοποθέτησε στην Ωρινάκειο Γ΄ Εποχή. 
Αργότερα ανακαλύφθηκαν δυο κα-
ταυλισμοί, στους οποίους υπήρχαν 
ακόμα σκορπισμένα υπολείμματα 
των φαγητών, κοκάλα από μαμούθ 
ταράνδους, μαλλιαρούς ρινόκερους 
και άλλα ζώα.   

Στα βουνά Λίνσεν της Γερμανίας 
υπάρχουν παρόμοιες καλύβες αν 
και το σχέδιο της βάσης τους είναι 
πιο περίπλοκο και στην Ολλανδία 
υπάρχουν κατάλοιπα δειγμάτων της 
Μαγδαλινιαίας Εποχής. Στην MOYTHE της Γαλλίας εμφανίζονται ανάμεσα στις τοιχογραφίες σχέδια των 
καλυβών. Στη Ρωσία υπάρχουν λακκούβες – καλύβες όπου οι άνθρωποι εκμεταλλευόμενοι το ωοειδές και 
βαθύ σχήμα των λάκκων στο έδαφος κατασκεύαζαν κατοικίες με κλαδιά και δέρματα, όπως συμπεραίνεται 
από τα δείγματα που υπάρχουν στα χωριά της Κωνστιένκι, κοντά στο Βορονέτζ. Στη Σιβηρία και στη Μάλτα 
βρέθηκαν βάσεις καλυβών απ’ όπου η αρχαιολογική σκαπάνη ξέθαψε αγαλματίδια θηλυκού γένους, πιθανόν 
της Θεάς Μητέρας. 

Γ. Α. Πλάνας, ιδρυτής και διευθυντής της Ν.Α. στην Ελλάδα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΣΠΗΛΑΙΩΝ

Εσωτερική άποψη από το σπήλαιο του Όφνετ.
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ;
Για να απαντήσουμε σ’ αυτήν την 

ερώτηση, πρέπει να διερευνήσουμε την 
αντίληψη που έχουμε για τις συσκευές και 
να την προεκτείνουμε σε όλα τα ανθρώ-
πινα έργα, καθώς επίσης και στις συνέ-
πειες της χρήσης των έργων αυτών. 

Μέσα σ’ αυτές τις συνέπειες έχουν 
θέση τα καταστροφικά παραδείγματα 
όπως της φυσικής μόλυνσης και της 
ψυχολογικής ρύπανσης από τις οποίες 
υποφέρουμε σήμερα. 

Η κακή χρήση των μηχανημάτων, η 
λατρεία τους, η υπερεκτίμηση τους, με τις 
κοινωνικές παραμορφώσεις που έχουν 
ως επακόλουθο, καθώς και οι αληθινές 
παρεκκλίσεις στον ψυχολογικό τομέα, 
είναι αυτά που θα κρυσταλλοποιούνταν 
σε μια επανάσταση των ίδιων, όταν αντί 
να υπηρετήσουν τον άνθρωπο στρα-
φούν εναντίον του και δεν τον υπακού-
ουν πλέον. 

Αυτός είναι στην πράξη ο κίνδυνος 
που βλέπουμε σ’ αυτήν την πολιτιστική 
μορφή, που οδήγησε τα παιδιά της στο 
να χρησιμοποιούν το κομπιούτερ ακόμα 
και για να προσθέτουν δύο συν δύο. Που 
αντικαθιστά τη ζωτική περιπέτεια με την 
παρατήρηση των ψευτοαπατών που 
προσφέρει το αιώνιο κουτί μιας τηλεό-
ρασης. Που για την εκλογή ενός διαμερί-
σματος δίνεται προτεραιότητα στη θέση 
του πλυντηρίου αντί ενός αγάλματος ή 
ενός πίνακα. 

Το παλιό και τρομακτικό θέαμα της 
επανάστασης των μηχανημάτων έχει 
άμεση σχέση όχι με κάποιο είδος μαύρης 
μαγείας που ήρθε από κάποια άγνωστη 
περιοχή του ουρανού, αλλά με το χάσιμο 
της εσωτερικής ελευθερίας του ανθρώ-
που, με τους φανατισμούς, την αμάθεια, 
τον ενστικτώδη τρόμο, την αδυναμία και 
τη διαστροφή. 

Μια ανθρωπότητα γλοιώδης από τα 
ναρκωτικά, που χαϊδεύει με τα υγρά της 
χέρια ένα οποιοδήποτε μηχάνημα, του 
δίνει όχι μόνο μια αφύσικη ζωή αλλά 
και προκαλεί, από τη δική της εκκένωση 

βούλησης, την εκδήλωση των περιπλανώμενων εφιαλτών της και 
το γεγονός ότι η μηχανή θα στραφεί εναντίον της. 

Αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «κακοτυχία» αρχίζει 
να πλανιέται πάνω στις σχέσεις της ανθρωπότητας με τις μηχανές 
και κυρίως κάνει τον άνθρωπο θύμα των απορριμμάτων του ιδίου 
του μηχανήματος. Η βούλησή της, σκλαβωμένη και εξουδετερωμέ-
νη από μια ψεύτικη επιθυμία άνεσης και κομφόρ, την μετατρέπει σε 
σκλάβα αυτού που θα έπρεπε να είναι δικό της και δεν τολμάει ν’ 
αλλάξει τις συνήθειές της ούτε να σπάσει τις μόδες και τα γούστα, 
που είναι τα απόβλητα του παλαιού καιρού. 

Για να ξεπεραστεί αυτή και οποιαδήποτε άλλη επανάσταση 
των μηχανημάτων, πρέπει ο άνθρωπος πρώτα να ελέγξει τον 
εαυτό του με βάση μια ενεργή θέληση και μια υγιή μορφή ζωής, 
απομακρυσμένη από τις διαστροφές, τους πολιτικούς τσαρλατα-
νισμούς, το ρατσισμό κάθε χρώματος, τη λατρεία στην ασχήμια, 
τη βαρβαρική βία και την τραχύτητα που σήμερα ισοπεδώνουν 
τους δρόμους των πόλεών μας. 

Σύνολο ανθρώπων χωρίς κυβέρνηση και χωρίς μοίρα γεν-
νάει έθνη, επίσης, χωρίς κυβέρνηση και χωρίς μοίρα. Καθώς θα 
επικράτηση η βούληση μιας νέας ατομικής και ομαδικής τάξης, 
ο κίνδυνος της επανάστασης των μηχανημάτων θα ελαττώνεται 
ώσπου θα εξαφανιστεί.  

Ας θελήσουν οι άνθρωποι και οι θεοί της μοίρας η ημέρα αυτή 
να μην είναι μακριά...     

Με αφορμή την πρόσφατη ανακάλυψη μερικών βραχογραφιών και τις έρευνες που έγιναν από διάφορους 
ειδήμονες σχετικά με την προϊστορική ανθρωπότητα, θεωρώ ενδιαφέρον να αναφέρουμε μερικά στοιχεία γι’ 
αυτό το θέμα, από μια πιο εσωτερική άποψη. 

Όπως λέει ο Χέρμπερτ Κουμ στο έργο του «Αφύπνιση της Ανθρωπότητας», ο άνθρωπος της εποχής των 
παγετώνων δεν ζούσε, όπως ισχυρίζονταν παλαιότερα, στις σπηλιές. Δεν υπάρχει ούτε ένα σπήλαιο που 
να έχει ίχνη ότι κατοικήθηκε σαν σπίτι. Ο άνθρωπος ζούσε σε καλύβες στεγασμένες με δέρματα ή το πολύ 
σε βραχώδη κοιλώματα σκεπασμένα με πέτρες, αλλά ποτέ μέσα στο βράχο. Εδώ όμως χρειάζονται μερικές 
εξηγήσεις. 

Βασικά οι τύποι σπηλαίων και άντρων που βρέθηκαν ως τώρα μπορούν να ταξινομηθούν σε δυο ομάδες: 
αυτές που είναι γεμάτες τοιχογραφίες και συμβολικά στοιχεία και αυτές που δεν έχουν. Στο παρόν άρθρο θα 
αναφερθούμε στις πρώτες, για τις οποίες λίγα είναι γνωστά και η τοποθεσία τους ήταν η πιο απρόσιτη και 
απόμερη που θα μπορούσε να βρεθεί, είτε κάτω από ένα ιερό βουνό, είτε στα βράχια μιας βουνοκορφής, είτε 
στο κέντρο της πυκνής ζούγκλας ή του δάσους. Σε μεταγενέστερες ιστορικές πλέον εποχές η έννοια του άδυ-
του του ναού, η κρύπτη της πυραμίδας κ.λ.π. , ανταποκρίνεται ακριβώς στην ίδια αυτή πανάρχαια συμβολική 
θεώρηση. Οι προϊστορικές σπηλιές 
με ζωγραφιές και σύμβολα έπαιζαν 
λοιπόν το ρόλο του μυητικού ναού. 

Αν και οι καλύβες δύσκολα ανευ-
ρίσκονται, γιατί όση μεγαλύτερη αρ-
χαιότητα έχουν τόσο μικρότερο είναι 
το αρχαιολογικό ίχνος που αφήνουν, 
είναι όμως ακριβώς αυτές η κύρια 
κατοικία του προϊστορικού ανθρώ-
που. Η πρώτη καλύβα που βρέθηκε 
ήταν αυτή του Λομγκ-Μόννερσντορφ 
στην κάτω Αυστρία, που την ανέ-
σκαψε ο Ομπερμάιερ το 1907 και την 
τοποθέτησε στην Ωρινάκειο Γ΄ Εποχή. 
Αργότερα ανακαλύφθηκαν δυο κα-
ταυλισμοί, στους οποίους υπήρχαν 
ακόμα σκορπισμένα υπολείμματα 
των φαγητών, κοκάλα από μαμούθ 
ταράνδους, μαλλιαρούς ρινόκερους 
και άλλα ζώα.   

Στα βουνά Λίνσεν της Γερμανίας 
υπάρχουν παρόμοιες καλύβες αν 
και το σχέδιο της βάσης τους είναι 
πιο περίπλοκο και στην Ολλανδία 
υπάρχουν κατάλοιπα δειγμάτων της 
Μαγδαλινιαίας Εποχής. Στην MOYTHE της Γαλλίας εμφανίζονται ανάμεσα στις τοιχογραφίες σχέδια των 
καλυβών. Στη Ρωσία υπάρχουν λακκούβες – καλύβες όπου οι άνθρωποι εκμεταλλευόμενοι το ωοειδές και 
βαθύ σχήμα των λάκκων στο έδαφος κατασκεύαζαν κατοικίες με κλαδιά και δέρματα, όπως συμπεραίνεται 
από τα δείγματα που υπάρχουν στα χωριά της Κωνστιένκι, κοντά στο Βορονέτζ. Στη Σιβηρία και στη Μάλτα 
βρέθηκαν βάσεις καλυβών απ’ όπου η αρχαιολογική σκαπάνη ξέθαψε αγαλματίδια θηλυκού γένους, πιθανόν 
της Θεάς Μητέρας. 

Γ. Α. Πλάνας, ιδρυτής και διευθυντής της Ν.Α. στην Ελλάδα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΣΠΗΛΑΙΩΝ
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Αυτά τα ευρήματα, για να πούμε μερικά μόνο παραδείγματα, δείχνουν πως ο άνθρωπος της προϊστορικής 
εποχής ζούσε σε καλύβες και όχι μέσα στις σπηλιές, τις οποίες όπως θα δούμε παρά κάτω χρησιμοποιούσε 
περισσότερο ως ναούς και τόπους συνάντησης για θέματα που συσχετίζονταν με την αντίληψη για το ιερό 
και τελετουργικό μέρος της ζωής τους. 

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ

Το περίφημο συνέδριο της Κωστάντζας, που έγινε το 1877 με συμμετοχή των σπουδαιότερων ανθρωπο-
λόγων, αποφάσισε ότι η τέχνη της εποχής των παγετώνων ήταν μια πλαστογραφία και το ίδιο συνέβη όταν 
ανακαλύφθηκαν τα πρώτα είδη τοιχογραφιών. 

Έτσι όταν ο Ριβιέρ ανακάλυψε την πασίγνωστη σήμερα, σπηλιά της MOUTHE στην Γαλλία, δεν δημοσίευ-
σε την ανακάλυψή του μέχρι να υπάρξουν κι άλλα ευρήματα που να επαληθεύσουν τη δική του. Επιπλέον 
συνάντησε ένα μεγάλο τεχνικό αίνιγμα: Το σπήλαιο ήταν σχετικά στενό αλλά από τα πρώτα 90 μέτρα και 
πέρα, στα 200 μέτρα μήκος που έχει συνολικά, στένευε σημαντικά καθώς μόνο εκεί άρχιζαν να διακρίνονται 
οι τοιχογραφίες. Το γεγονός αυτό μαζί με το ότι δεν βρέθηκαν ίχνη καπνού στα τοιχώματα και επιπλέον ότι οι 
μόλις ανακαλυμμένες τοιχογραφίες της Αλταμίρα στην Ισπανία είχαν θεωρηθεί πλαστές, έπεισαν τον Ριβιέρ 
να μη δημοσιεύσει το εύρημά του. Είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι ο Ριβιέρ βρήκε μέσα στο σπήλαιο 
ένα πήλινο λυχνάρι σε σχήμα κριού, παρόμοιο με το Αιγυπτιακό Κνουμ-Ρα, τον βεδικό Άγνι ή τον πασχαλινό 
της Εβραιοχριστιανικής συμβολολογίας.   

Ευτυχώς, χάρη στις ανακαλύψεις του BREUIL και του PEY RONY ο Ριβιέρ μπόρεσε να επαληθεύσει τη δική 
του, αν και δεν κατάφερε κανείς να δώσει κάποια ικανοποιητική εξήγηση για τα αινίγματα που αυτή παρου-
σίασε. Και μολονότι η σύγχρονη επιστήμη έχει πλέον παρατηρήσει την περίεργη διαδικασία παρακμής που 
συμβαίνει στην ίδια την προϊστορία και που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η προϊστορία αποτελεί την παρακμή 
ενός προηγούμενου πολιτισμικού κύκλου, αλήθεια είναι επίσης ότι η ίδια επιμένει να αγνοεί το γεγονός αυτό, 
για να μην αναγκαστεί να παραδεχθεί την αντίφαση. 

Όλους εκπλήσσει η αντίφαση που, όπως μας λένε, υπάρ-
χει μεταξύ της εξαιρετικής τέχνης από τη μια και της ζωής από 
την άλλη, εκείνων των «άγριων»  ανθρώπων των σπηλαίων, 
η οποία δικαιολογεί, εν μέρει, την απιστία των καθηγητών 
της Ευρώπης του περασμένου αιώνα, όταν έγινε η ανακά-
λυψη του πρώτου ευρήματος ζωγραφικής των σπηλαίων 
στην Αλταμίρα από τον Σαντουόλα. Αλλά οι αντιφάσεις 
μεγαλώνουν όταν μερικές φορές η κατεστημένη επιστήμη 
επιχειρεί, χωρίς πραγματικές αποδείξεις, να μετατρέψει όλα 
τα παλαιολιθικά ευρήματα σε αρχαιότερα από τους  αρχέ-
γονους προκατακλυσμιαίους πολιτισμούς της Ατλαντίδος 
και της Αριαβάρτα. Αλλά το θέμα είναι ότι αν, όπως ξέρουμε, 
η τέχνη παρακμάζει από την παλαιολιθική έως τη νεολιθική 
εποχή, γιατί τότε να μη βλέπουμε στην παλαιολιθική εποχή 
την παρακμή και τον εκφυλισμό μιας Ατλάντιας εποχής. 
Η  ίδια η δεξιοτεχνία αυτών των ανθρώπων των σπηλαίων 
στο χάραγμα και τη ζωγραφική τέχνη δεν είναι παρά ένα 
κατάλοιπο του αρχέγονου Ατλάντιου πολιτισμού, που το 

τελευταίο του ίχνος το βρίσκουμε στο νησί Ποσειδωνία που αναφέρει ο Πλάτωνας στον Τίμαιο και τον Κριτία 
και εξαφανίστηκε περίπου 12.000 χρόνια πριν, στο βυθό του Ατλαντικού.

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ: ΤΕΧΝΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ

Το περιεχόμενο των τοιχογραφιών είναι πολυποίκιλο. Μερικές είναι αριθμητικά ιερογλυφικά και άλλες σχη-
ματίζουν σημεία και γραμμές σε σειρές, όπως τα ιερογράμματα των Μάγια, των Κινέζων ή των Αιγυπτίων. Τα 
σήματα των αριθμών μετατρέπονται σε γράμματα ενός ή μερικών πανάρχαιων αλφαβήτων που δημιουρ-
γούνται από τους συνδυασμούς των 27 γραμμάτων του αλφαβήτου και κάποιων ονοματοποίητων και που 
η ερμηνεία τους μας είναι σχεδόν εντελώς άγνωστη σήμερα. Άλλες τοιχογραφίες παριστάνουν σκηνές «αλυ-
σοδεμένες» (σαν τα διαδοχικά φωτογράμματα του φιλμ μιας ταινίας) με ζώα και ανθρώπους, που πιθανώς 
διηγούνται σημαντικά γεγονότα σχετικά με πολέμους ή κυνήγια ή πανηγύρια που ο παρατηρητής τα έβαλε με 

τη φαντασία του σε κίνηση όπως γίνεται με τα φωτογράμματα του φιλμ στη μηχανή του κινηματογράφου. Έτσι 
συναντάμε ζωγραφιές ζώων με 5 ή 6 πόδια που προκαλούν την ψευδαίσθηση της κίνησης στον παρατηρητή. 
Μια τέτοια νοητική σύλληψη είναι κάθε άλλο παρά πρωτόγονη. Επίσης εκμεταλλεύονταν τις ανωμαλίες του 
τοίχου της σπηλιάς για να ζωγραφίσουν με την αίσθηση της σκιάς και του ανάγλυφου, προκαλώντας ένα 
εντυπωσιακό παιχνίδι σκιών κάτω από το φως των δαυλών ή της τελετουργικής πυρράς.            

Στην προϊστορική εποχή πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η επιστήμη και η τέχνη ήταν πάντα στενά συνδεδεμένες 
με τη μαγεία μέσα σε μια αντίληψη της ολότητας της φύσης και της ζωής, που όλα αποτελούν όψεις της ίδιας 
πραγματικότητας και τίποτα δεν είναι ανεξάρτητο από τα άλλα ή κάθε τι είναι εξαρτημένο και ενωμένο με όλα. 
Σήμερα, με την τεχνολογική αλλοτρίωση του πολιτισμού μας βλέπουμε τη μαγεία αυτών των πολιτισμικών 
καταλοίπων σαν το πιο τραχύ, θα λέγαμε, και καθυστερημένο τμήμα της ιδιοσυγκρασίας τους, χωρίς να 
λάβουμε υπόψη ότι αυτή έπαιζε σημαντικότατο ρόλο στην κοινωνική και ατομική ζωή τους. Ας θυμηθούμε 
επίσης ότι ακόμα για τους αρχαίους ιστορικούς πολιτισμούς η μαγεία αποτελούσε επιστήμη και μάλιστα την 
ανώτερη απόκρυφη επιστήμη. Όπως ένα σύγχρονο κομπιούτερ θα φαινόταν «μαγικό» σ’ έναν κάτοικο της 
μεσαιωνικής Ευρώπης, έτσι σήμερα ονομάζεται μαγικό κάθε τι που αγνοείται και δεν δέχεται λογική θετική 
εξήγηση σύμφωνα με το δικό μας σημερινό επίπεδο γνώσεων. Έτσι οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ήταν 
εκείνη η μαγική αντίληψη που ώθησε τους αρχαίους να υψώσουν ένα Στόουνχεντζ, μια πυραμίδα του Χέοπα, 
ένα Τιαχουανάκο, έναν Παρθενώνα κ.λ.π. για να αποθηκεύσουν και να μεταβιβάσουν γνώσεις και διδασκαλίες 
που οι πραγματικές τους λειτουργίες, σήμερα, μας διαφεύγουν σε μεγάλο βαθμό. 

Συγκεκριμένα η μαγεία των σπηλαίων της παλαιολιθικής εποχής ήταν μαγεία από «συμπάθεια», από 
«μεταφυσική επαφή» θα λέγαμε. Η λειτουργική δομή της βασίζεται στο ότι υπάρχει η πεποίθηση ότι δημιουρ-
γείται και διατηρείται μια λεπτή, ψυχική αόρατη σχέση πάνω σε όλα αυτά που κάποιος σκέπτεται, γράφει ή 
ζωγραφίζει. Έτσι π.χ. όταν φτιάχνουμε ένα άγαλμα ή μια εικόνα ενός Αγίου ή θεού, κατά κάποιο τρόπο τον 
επικαλούμαστε και καθώς τον λατρεύουμε μέσα από την έκφραση του ειδώλου του, έχουμε την πεποίθηση 
και την αίσθηση ότι πραγματικά λατρεύουμε και επικοινωνούμε μ’ αυτόν τον Άγιο ή θεό και ότι κατά κάποιο 
τρόπο κι αυτός ανταποκρίνεται. Είναι λοιπόν κατανοητό ότι για τους ανθρώπους της αρχαίας εποχής η τέχνη 
και η επιστήμη δεν γίνεται να χωρίζονται από τη μαγεία και τη θρησκεία, τουλάχιστον όσον αφορά την προ-
ϊστορική εποχή. Σήμερα όμως αυτή η αντίληψη δύσκολα μπορεί να γίνει κατανοητή και ακόμη δυσκολότερα 
εφαρμόσιμη. Σήμερα για παράδειγμα, η ζωγραφική έχει έναν αισθητικό και διακοσμητικό ρόλο για μας και δεν 
θα φανταζόμασταν ότι κάποιος ζωγράφος ζωγραφίζει με άλλη, διαφορετική από αυτές, σκοπιμότητα, γιατί 
αλλιώς δεν θα πούλαγε και το έργο του θα χανόταν. Αυτή όμως η οικονομική οπτική πλευρά δεν υπήρχε στην 
αρχαιότητα. Οι ζωγράφοι των σπηλαίων δεν ζωγράφιζαν για να πουλήσουν τα έργα τους -θα ήταν άλλωστε 
αδύνατο και γελοίο να κόψουν τον τοίχο για να πάρουν τις τοιχογραφίες μαζί τους- αλλά ο μοναδικός σκοπός 
τους όταν ζωγράφιζαν ήταν να επιτύχουν καλύτερο κυνήγι, γονιμότητα και νίκες στους πολέμους με τους 
εχθρούς και με το άγριο περιβάλλον τους. Σ’ αυτό ακριβώς βασίζεται η έννοια της μαγείας από συμπάθεια. 
Δηλαδή, ζωγραφίζοντας νικημένο τον εχθρό ή σκοτωμένο το θήραμα, θα κατάφερναν να συμβεί το ίδιο και 
στη φυσική πραγματικότητα. Η ζωγραφισμένη εικόνα του πληγωμένου ελαφιού θα έπασχε μαζί -η έννοια της 

συμπάθειας- με την πραγματική ελαφίνα και αυτή συνεπώς 
θα πληγωνόταν άνετα στο κυνήγι. 

Η εσωτερική σημασία των προϊστορικών σπηλαίων

Το πήλινο λυχνάρι 
στο σπήλαιο της MOUTHE
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Αυτά τα ευρήματα, για να πούμε μερικά μόνο παραδείγματα, δείχνουν πως ο άνθρωπος της προϊστορικής 
εποχής ζούσε σε καλύβες και όχι μέσα στις σπηλιές, τις οποίες όπως θα δούμε παρά κάτω χρησιμοποιούσε 
περισσότερο ως ναούς και τόπους συνάντησης για θέματα που συσχετίζονταν με την αντίληψη για το ιερό 
και τελετουργικό μέρος της ζωής τους. 

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ

Το περίφημο συνέδριο της Κωστάντζας, που έγινε το 1877 με συμμετοχή των σπουδαιότερων ανθρωπο-
λόγων, αποφάσισε ότι η τέχνη της εποχής των παγετώνων ήταν μια πλαστογραφία και το ίδιο συνέβη όταν 
ανακαλύφθηκαν τα πρώτα είδη τοιχογραφιών. 

Έτσι όταν ο Ριβιέρ ανακάλυψε την πασίγνωστη σήμερα, σπηλιά της MOUTHE στην Γαλλία, δεν δημοσίευ-
σε την ανακάλυψή του μέχρι να υπάρξουν κι άλλα ευρήματα που να επαληθεύσουν τη δική του. Επιπλέον 
συνάντησε ένα μεγάλο τεχνικό αίνιγμα: Το σπήλαιο ήταν σχετικά στενό αλλά από τα πρώτα 90 μέτρα και 
πέρα, στα 200 μέτρα μήκος που έχει συνολικά, στένευε σημαντικά καθώς μόνο εκεί άρχιζαν να διακρίνονται 
οι τοιχογραφίες. Το γεγονός αυτό μαζί με το ότι δεν βρέθηκαν ίχνη καπνού στα τοιχώματα και επιπλέον ότι οι 
μόλις ανακαλυμμένες τοιχογραφίες της Αλταμίρα στην Ισπανία είχαν θεωρηθεί πλαστές, έπεισαν τον Ριβιέρ 
να μη δημοσιεύσει το εύρημά του. Είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε ότι ο Ριβιέρ βρήκε μέσα στο σπήλαιο 
ένα πήλινο λυχνάρι σε σχήμα κριού, παρόμοιο με το Αιγυπτιακό Κνουμ-Ρα, τον βεδικό Άγνι ή τον πασχαλινό 
της Εβραιοχριστιανικής συμβολολογίας.   

Ευτυχώς, χάρη στις ανακαλύψεις του BREUIL και του PEY RONY ο Ριβιέρ μπόρεσε να επαληθεύσει τη δική 
του, αν και δεν κατάφερε κανείς να δώσει κάποια ικανοποιητική εξήγηση για τα αινίγματα που αυτή παρου-
σίασε. Και μολονότι η σύγχρονη επιστήμη έχει πλέον παρατηρήσει την περίεργη διαδικασία παρακμής που 
συμβαίνει στην ίδια την προϊστορία και που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η προϊστορία αποτελεί την παρακμή 
ενός προηγούμενου πολιτισμικού κύκλου, αλήθεια είναι επίσης ότι η ίδια επιμένει να αγνοεί το γεγονός αυτό, 
για να μην αναγκαστεί να παραδεχθεί την αντίφαση. 

Όλους εκπλήσσει η αντίφαση που, όπως μας λένε, υπάρ-
χει μεταξύ της εξαιρετικής τέχνης από τη μια και της ζωής από 
την άλλη, εκείνων των «άγριων»  ανθρώπων των σπηλαίων, 
η οποία δικαιολογεί, εν μέρει, την απιστία των καθηγητών 
της Ευρώπης του περασμένου αιώνα, όταν έγινε η ανακά-
λυψη του πρώτου ευρήματος ζωγραφικής των σπηλαίων 
στην Αλταμίρα από τον Σαντουόλα. Αλλά οι αντιφάσεις 
μεγαλώνουν όταν μερικές φορές η κατεστημένη επιστήμη 
επιχειρεί, χωρίς πραγματικές αποδείξεις, να μετατρέψει όλα 
τα παλαιολιθικά ευρήματα σε αρχαιότερα από τους  αρχέ-
γονους προκατακλυσμιαίους πολιτισμούς της Ατλαντίδος 
και της Αριαβάρτα. Αλλά το θέμα είναι ότι αν, όπως ξέρουμε, 
η τέχνη παρακμάζει από την παλαιολιθική έως τη νεολιθική 
εποχή, γιατί τότε να μη βλέπουμε στην παλαιολιθική εποχή 
την παρακμή και τον εκφυλισμό μιας Ατλάντιας εποχής. 
Η  ίδια η δεξιοτεχνία αυτών των ανθρώπων των σπηλαίων 
στο χάραγμα και τη ζωγραφική τέχνη δεν είναι παρά ένα 
κατάλοιπο του αρχέγονου Ατλάντιου πολιτισμού, που το 

τελευταίο του ίχνος το βρίσκουμε στο νησί Ποσειδωνία που αναφέρει ο Πλάτωνας στον Τίμαιο και τον Κριτία 
και εξαφανίστηκε περίπου 12.000 χρόνια πριν, στο βυθό του Ατλαντικού.

ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ: ΤΕΧΝΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ

Το περιεχόμενο των τοιχογραφιών είναι πολυποίκιλο. Μερικές είναι αριθμητικά ιερογλυφικά και άλλες σχη-
ματίζουν σημεία και γραμμές σε σειρές, όπως τα ιερογράμματα των Μάγια, των Κινέζων ή των Αιγυπτίων. Τα 
σήματα των αριθμών μετατρέπονται σε γράμματα ενός ή μερικών πανάρχαιων αλφαβήτων που δημιουρ-
γούνται από τους συνδυασμούς των 27 γραμμάτων του αλφαβήτου και κάποιων ονοματοποίητων και που 
η ερμηνεία τους μας είναι σχεδόν εντελώς άγνωστη σήμερα. Άλλες τοιχογραφίες παριστάνουν σκηνές «αλυ-
σοδεμένες» (σαν τα διαδοχικά φωτογράμματα του φιλμ μιας ταινίας) με ζώα και ανθρώπους, που πιθανώς 
διηγούνται σημαντικά γεγονότα σχετικά με πολέμους ή κυνήγια ή πανηγύρια που ο παρατηρητής τα έβαλε με 

τη φαντασία του σε κίνηση όπως γίνεται με τα φωτογράμματα του φιλμ στη μηχανή του κινηματογράφου. Έτσι 
συναντάμε ζωγραφιές ζώων με 5 ή 6 πόδια που προκαλούν την ψευδαίσθηση της κίνησης στον παρατηρητή. 
Μια τέτοια νοητική σύλληψη είναι κάθε άλλο παρά πρωτόγονη. Επίσης εκμεταλλεύονταν τις ανωμαλίες του 
τοίχου της σπηλιάς για να ζωγραφίσουν με την αίσθηση της σκιάς και του ανάγλυφου, προκαλώντας ένα 
εντυπωσιακό παιχνίδι σκιών κάτω από το φως των δαυλών ή της τελετουργικής πυρράς.            

Στην προϊστορική εποχή πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η επιστήμη και η τέχνη ήταν πάντα στενά συνδεδεμένες 
με τη μαγεία μέσα σε μια αντίληψη της ολότητας της φύσης και της ζωής, που όλα αποτελούν όψεις της ίδιας 
πραγματικότητας και τίποτα δεν είναι ανεξάρτητο από τα άλλα ή κάθε τι είναι εξαρτημένο και ενωμένο με όλα. 
Σήμερα, με την τεχνολογική αλλοτρίωση του πολιτισμού μας βλέπουμε τη μαγεία αυτών των πολιτισμικών 
καταλοίπων σαν το πιο τραχύ, θα λέγαμε, και καθυστερημένο τμήμα της ιδιοσυγκρασίας τους, χωρίς να 
λάβουμε υπόψη ότι αυτή έπαιζε σημαντικότατο ρόλο στην κοινωνική και ατομική ζωή τους. Ας θυμηθούμε 
επίσης ότι ακόμα για τους αρχαίους ιστορικούς πολιτισμούς η μαγεία αποτελούσε επιστήμη και μάλιστα την 
ανώτερη απόκρυφη επιστήμη. Όπως ένα σύγχρονο κομπιούτερ θα φαινόταν «μαγικό» σ’ έναν κάτοικο της 
μεσαιωνικής Ευρώπης, έτσι σήμερα ονομάζεται μαγικό κάθε τι που αγνοείται και δεν δέχεται λογική θετική 
εξήγηση σύμφωνα με το δικό μας σημερινό επίπεδο γνώσεων. Έτσι οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ήταν 
εκείνη η μαγική αντίληψη που ώθησε τους αρχαίους να υψώσουν ένα Στόουνχεντζ, μια πυραμίδα του Χέοπα, 
ένα Τιαχουανάκο, έναν Παρθενώνα κ.λ.π. για να αποθηκεύσουν και να μεταβιβάσουν γνώσεις και διδασκαλίες 
που οι πραγματικές τους λειτουργίες, σήμερα, μας διαφεύγουν σε μεγάλο βαθμό. 

Συγκεκριμένα η μαγεία των σπηλαίων της παλαιολιθικής εποχής ήταν μαγεία από «συμπάθεια», από 
«μεταφυσική επαφή» θα λέγαμε. Η λειτουργική δομή της βασίζεται στο ότι υπάρχει η πεποίθηση ότι δημιουρ-
γείται και διατηρείται μια λεπτή, ψυχική αόρατη σχέση πάνω σε όλα αυτά που κάποιος σκέπτεται, γράφει ή 
ζωγραφίζει. Έτσι π.χ. όταν φτιάχνουμε ένα άγαλμα ή μια εικόνα ενός Αγίου ή θεού, κατά κάποιο τρόπο τον 
επικαλούμαστε και καθώς τον λατρεύουμε μέσα από την έκφραση του ειδώλου του, έχουμε την πεποίθηση 
και την αίσθηση ότι πραγματικά λατρεύουμε και επικοινωνούμε μ’ αυτόν τον Άγιο ή θεό και ότι κατά κάποιο 
τρόπο κι αυτός ανταποκρίνεται. Είναι λοιπόν κατανοητό ότι για τους ανθρώπους της αρχαίας εποχής η τέχνη 
και η επιστήμη δεν γίνεται να χωρίζονται από τη μαγεία και τη θρησκεία, τουλάχιστον όσον αφορά την προ-
ϊστορική εποχή. Σήμερα όμως αυτή η αντίληψη δύσκολα μπορεί να γίνει κατανοητή και ακόμη δυσκολότερα 
εφαρμόσιμη. Σήμερα για παράδειγμα, η ζωγραφική έχει έναν αισθητικό και διακοσμητικό ρόλο για μας και δεν 
θα φανταζόμασταν ότι κάποιος ζωγράφος ζωγραφίζει με άλλη, διαφορετική από αυτές, σκοπιμότητα, γιατί 
αλλιώς δεν θα πούλαγε και το έργο του θα χανόταν. Αυτή όμως η οικονομική οπτική πλευρά δεν υπήρχε στην 
αρχαιότητα. Οι ζωγράφοι των σπηλαίων δεν ζωγράφιζαν για να πουλήσουν τα έργα τους -θα ήταν άλλωστε 
αδύνατο και γελοίο να κόψουν τον τοίχο για να πάρουν τις τοιχογραφίες μαζί τους- αλλά ο μοναδικός σκοπός 
τους όταν ζωγράφιζαν ήταν να επιτύχουν καλύτερο κυνήγι, γονιμότητα και νίκες στους πολέμους με τους 
εχθρούς και με το άγριο περιβάλλον τους. Σ’ αυτό ακριβώς βασίζεται η έννοια της μαγείας από συμπάθεια. 
Δηλαδή, ζωγραφίζοντας νικημένο τον εχθρό ή σκοτωμένο το θήραμα, θα κατάφερναν να συμβεί το ίδιο και 
στη φυσική πραγματικότητα. Η ζωγραφισμένη εικόνα του πληγωμένου ελαφιού θα έπασχε μαζί -η έννοια της 

συμπάθειας- με την πραγματική ελαφίνα και αυτή συνεπώς 
θα πληγωνόταν άνετα στο κυνήγι. 

Η εσωτερική σημασία των προϊστορικών σπηλαίων

Το πήλινο λυχνάρι 
στο σπήλαιο της MOUTHE
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Παρ’ όλα αυτά, είναι επίσης ολοφάνερο και 
παραδεκτό πια, ότι οι παλαιολιθικές τοιχογραφίες 
θα έπρεπε να είχαν άλλες έννοιες και σκοπιμότητες 
από αυτές που αναφέραμε προηγουμένως σχετικά 
με ένα καλό κυνήγι, μια καλή συγκομιδή ή τη νίκη 
πάνω στους εχθρούς στο φυσικό επίπεδο. Ίσως να 
υπήρχαν άλλου είδους γόνιμες δραστηριότητες και 
κατορθώματα, όπως αυτή του καλού ποιητή, μάγου 
ή του καλού μαθητή. 

Είναι λοιπόν ακριβώς εκεί που οι σπηλιές έπαιζαν το ρόλο του άντρου μύησης για την τέλεση μυστικών 
τελετών μύησης στα Μυστήρια… θεσμός που θα τον συναντήσουμε χιλιάδες χρόνια αργότερα, ακόμα και 
στους ιστορικούς γνωστούς πολιτισμούς. 

ΜΕΡΙΚΑ ΣΠΗΛΑΙΑ 

Αν δεν υπάρχει καμιά σπηλιά με τοιχο-
γραφίες που να δείχνει ότι κατοικήθηκε από 
τον προϊστορικό άνθρωπο, τότε ποια ήταν η 
χρήση και η σημασία τους; Ήταν μήπως ναοί, 
χρησίμευαν σαν τελετουργικά κέντρα ή άντρα 
μύησης; 

Στα PROITS FRERET όλα δείχνουν την ιερο-
τελετουργική χρήση του σπηλαίου. Οι σκαμ-
μένες στο βράχο στοές οδηγούν σ’ ένα μικρό 
θάλαμο που οι τοίχοι του είναι εντελώς σκε-
πασμένοι με παράξενες ζωγραφιστές εικόνες 
ζώων δίπλα σ’ έναν άντρα με κεφάλι Βίσονα 
και άλλα ζωικά χαρακτηριστικά, ο οποίος με 
την σειρά του χορεύει πίσω από δυο υβρίδια 
ζώα με τρομακτικό και παράξενο ύφος. Από το 
θάλαμο αυτό μια άλλη στοά, γεμάτη κι αυτή με 
σχέδια και ζωγραφιές, οδηγεί σε σπείρα προς 
ένα παράθυρο που ανοίγει πάνω σε άλλο 
θάλαμο τοποθετημένο 3,5 μέτρα πάνω από το 
προηγούμενο πάτωμα. Φαίνεται ότι εκεί εμφα-
νιζόταν ο ιερέας-μάγος ή σαμάνος πάνω από 
τους πιστούς που θα είχαν συγκεντρωθεί κάτω, 
δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. 

Έτσι ο υποψήφιος ανάτρεχε τη σπείρα 
που λίγο-πολύ θα φωτιζόταν από δάδες, 
διακρίνοντας τις σκηνές των τοιχογραφιών 
που έπαιρναν ζωή, κατά κάποιο τρόπο, από 
το τρεμούλιασμα των φώτων και σκιών από 
τις δάδες και καθώς τελείωνε τη διαδρομή θα 
εμφανιζόταν ψηλά ο μάγος, προκαλώντας 
έτσι κάποιο ψυχολογικό τράνταγμα. Ο παλαι-
ολιθικός άνθρωπος μάθαινε από εντύπωση-
χτύπημα και έκπληξη τα λίγα που θα μπορούσε 
να μάθει τότε. 

Στους λάκκους του OFNET βρέθηκε πάνω σ’ ένα στρώμα ώχρας, όπως σε άλλες περιοχές, μεγάλος 
αριθμός ανθρώπινων κρανίων με μερικούς σπόνδυλους και ενδείξεις ότι κόπηκαν λίγο μετά το θάνατο και 
θάφτηκαν προσεκτικά, πάντα με το πρόσωπο στραμμένο προς τη Δύση. Κάποιο ανθρωπολόγοι θεώρησαν 
το γεγονός ως λατρεία του κρανίου, αν και θα ήταν καλύτερα να μιλούσαμε για λατρεία στους προγόνους 
ή στην κοινή προέλευση της ηπείρου απ’ όπου προήλθαν, της Ατλάντιας ηπείρου δηλαδή. Γι’ αυτό αυτές 
οι αναμνήσεις για τις οποίες μιλάμε είναι πολύ πιο ισχυρές στους αρχαιότερους λαούς και σιγά-σιγά αυτή 
η προγονική μνήμη και ένωση ελαττώθηκε ώσπου η ιστορική τους ανάμνηση μετατράπηκε σε μυθολογία 
και θρύλο. Αυτή είναι η αιτία κυρίως που η παλαιολιθική τέχνη εκφυλίζεται και παρακμάζει καθώς περνούν 

οι χιλιετίες. Και όχι μόνο η τέχνη αλλά και η επιστήμη, η μαγεία και η θρησκευτική αντίληψη που αναφέραμε 
προηγουμένως. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι εκείνη η παλαιολιθική επιστήμη κατόρθωνε αλχημικά να 
ισιώνει χαυλιόδοντες μαμούθ, πράγμα που είναι εντελώς αδύνατο για τη σημερινή τεχνολογία μας.

Επίσης τα εσώγλυφα και οι τοιχογραφίες του σπηλαίου του Λασκώ στη Γαλλίας, που έχουν ηλικία τουλάχι-
στον 25.000 ετών και βρίσκονται σε όλο το θόλο, αναγκάζουν τους επιστήμονες να αναρωτιούνται με τι είδος 
σκαλωσιές εργάστηκαν σ’ εκείνη την εποχή για να διακοσμήσουν το θόλο, ο οποίος είχε αρκετά μέτρα ύψος 
από το πάτωμα της σπηλιάς. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο αίνιγμα του Λασκώ, γιατί εκτός από το συνηθι-
σμένο μυστήριο σχετικά με το σύστημα φωτισμού που δεν άφησε ίχνη καπνού, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί 
πώς εμπόδισαν οι προϊστορικοί καλλιτέχνες τη φθορά του έργου τους, αν και το διοξείδιο του άνθρακα που 
εκπέμπουν οι τουρίστες σε λίγα χρόνια το έχει ήδη βλάψει σημαντικά. Για να αποφευχθεί η καταστροφή των 
τοιχογραφιών έπρεπε να εγκατασταθούν περίπλοκοι μηχανισμοί που κόστισαν εκατομμύρια φράγκα. Έπρεπε 
να ανανεώνουν τον αέρα και να διατηρούν την αίθουσα σε σταθερή θερμοκρασία, σύμφωνα με τις ίδιες 
αρχές που εφαρμόζονται στα σύγχρονα υποβρύχια. Μπρούτζινες πόρτες που ρυθμίζονται εμπόδιζαν την 
είσοδο του φρέσκου αέρα. Θεωρητικά το διοξείδιο του άνθρακα εξαλειφόταν μέσω του ειδικού συστήματος, 
αλλά παρ’ όλα αυτά όταν το σπήλαιο άνοιξε πάλι στο κοινό οι τοιχογραφίες χάλασαν. Φαίνεται ότι οι προ-
ϊστορικοί χρήστες του γνώριζαν καλύτερα το μυστικό της συντήρησής του. 

Χρειάζεται να επεξηγήσουμε ότι παρόλη τη φαινομενική αφθονία ανακαλυμμένων σπηλαίων ή άντρων 
μύησης με τοιχογραφίες και ανάγλυφα από την παλαιολιθική εποχή, που βρέθηκαν σε διάφορα μέρη της 
Ευρώπης και της Β. Αφρικής, μπορεί κανείς να υποθέσει, με μεγάλες πιθανότητες αλήθειας, ότι αυτά που δεν 
γνωρίζουμε και δεν ανακαλύφθηκαν είναι πολύ περισσότερα. Ας έχουμε υπόψη ό,τι σε ότι αφορά αυτό το 
συγκεκριμένο θέμα και άλλα παρεμφερή, όπως η ύπαρξη αρχαίων άγνωστων πολιτισμών, η «σχετική» έλλειψη 
ευρημάτων ή αποδείξεων εξηγείται εύκολα αν θεωρήσουμε ότι ερευνήθηκε μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της 
επιφάνειας της γης και από αυτή ένα πολύ μικρό μέρος αφορά στρώματα κάπως νεώτερα, από τα οποία 
μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα βρούμε ίχνη ανώτερης μορφής ζωής. Και ακόμα, αυτά έχουν εξερευνηθεί 
τόσο ατελώς που τώρα βρίσκουμε χιλιάδες αναμφισβήτητα ανθρώπινα κατάλοιπα εκεί ακριβώς που 30 
χρόνια πριν μόλις υπήρχαν υποψίες για την ύπαρξή τους. Το χειρότερο είναι ότι μέχρι πολύ λίγα χρόνια πριν 
η κατεστημένη επιστήμη συνήθιζε να προσαρμόζει τις ανακαλύψεις στο καλούπι των θεωριών της αντί να 
μετασχηματίζει τις θεωρίες σύμφωνα με τις νέες ανακαλύψεις. 

Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

Η Ε.Π.Μπλαβάτσκυ αναφέρει στο μνημειώδες έργο της «Μυστική Διδασκαλία» ότι οι παραδόσεις αναφέρουν 
πως κατά την πρώτη εποχή της Ατλαντίδος η θρησκευτική γνώση (vidya - γνώση) ήταν κοινή για όλους αλλά 
όταν πολλαπλασιάστηκε γρήγορα το ανθρώπινο γένος, λόγω ανεξέλεγκτης σεξουαλικότητας, πολλαπλασι-
άστηκαν και οι ιδιοσυγκρασίες του σώματος και του νου και αποδυναμώθηκαν. Στις λιγότερο καλλιεργημένες 
και υγιείς διάνοιες ρίζωσαν υλιστικές υπερβολές με τις συνεπαγόμενές τους δεισιδαιμονίες. Από τις επιθυμίες 
και τα πάθη, ως τότε άγνωστα, γεννήθηκε ο εγωισμός και γι’ αυτό συχνά οι άνθρωποι καταχράστηκαν τη 
δύναμη και τη γνώση τους, μέχρι που στο τέλος χρειάστηκε να περιοριστεί ο αριθμός και η ποιότητα αυτών 
που γνώριζαν. Έτσι άρχισε η μύηση. Κάθε χώρα επέβαλλε ένα ειδικό θρησκευτικό σύστημα προσαρμοσμένο 
στη νοητική ικανότητα του λαού της και στις πνευματικές του ανάγκες. Αλλά επειδή οι σοφοί περιόριζαν τη 
λατρεία σε απλές μορφές, χρειάστηκε παράλληλα να περιορισθεί η αληθινή και βαθιά γνώση στους πολύ 
λίγους. Η ανάγκη να προστατευτεί η αλήθεια από πιθανές βεβηλώσεις έγινε όλο και πιο επείγουσα από γενεά 
σε γενεά κι έτσι το πέπλο, λεπτό στην αρχή, έγινε όλο και πυκνότερο καθώς δυνάμωνε ο προσωπικός εγω-
ισμός, ώσπου τελικά μετατράπηκε σε μυστήριο. Καθιερώθηκαν τα μυητικά μυστήρια σε όλες τις χώρες και 
φρόντισαν ταυτόχρονα να αποφευχθεί κάθε σύγκρουση και λάθος, επιτρέποντας στις διάνοιες των βέβηλων 
μαζών να ριζώνει η εξωτερική πίστη αβλαβούς χαρακτήρα, προσαρμοσμένη στην απλή τους νοημοσύνη 
σαν τα ρόδινα παιδικά παραμύθια. Γι’ αυτό στο 13ο κεφ. «Του κατά Ματθαίον» ευαγγελίου λέγεται: 

«Και όταν οι μαθητές τον πλησίασαν, του είπαν: «Διατί τους μιλείς με παραβολές;» Αυτός δε απεκρίθει: 
«Σ’ εσάς έχει δοθεί το να γνωρίζετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, σ’ εκείνους δεν έχει δοθεί. Διότι 
σ’ εκείνον που έχει κάτι θα του δοθεί κι άλλο και θα περισσεύσει, αλλά από όποιον δεν έχει θα αφαιρεθεί και 
εκείνο που έχει. Δια τούτο τους μιλώ με παραβολές, επειδή ενώ κοιτάζουν όμως δεν βλέπουν και ενώ ακούουν 
όμως δεν ακούν ούτε καταλαβαίνουν, ώστε να μην είναι δυνατόν να μετανοήσουν». 

Η εσωτερική σημασία των προϊστορικών σπηλαίων
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Παρ’ όλα αυτά, είναι επίσης ολοφάνερο και 
παραδεκτό πια, ότι οι παλαιολιθικές τοιχογραφίες 
θα έπρεπε να είχαν άλλες έννοιες και σκοπιμότητες 
από αυτές που αναφέραμε προηγουμένως σχετικά 
με ένα καλό κυνήγι, μια καλή συγκομιδή ή τη νίκη 
πάνω στους εχθρούς στο φυσικό επίπεδο. Ίσως να 
υπήρχαν άλλου είδους γόνιμες δραστηριότητες και 
κατορθώματα, όπως αυτή του καλού ποιητή, μάγου 
ή του καλού μαθητή. 

Είναι λοιπόν ακριβώς εκεί που οι σπηλιές έπαιζαν το ρόλο του άντρου μύησης για την τέλεση μυστικών 
τελετών μύησης στα Μυστήρια… θεσμός που θα τον συναντήσουμε χιλιάδες χρόνια αργότερα, ακόμα και 
στους ιστορικούς γνωστούς πολιτισμούς. 

ΜΕΡΙΚΑ ΣΠΗΛΑΙΑ 

Αν δεν υπάρχει καμιά σπηλιά με τοιχο-
γραφίες που να δείχνει ότι κατοικήθηκε από 
τον προϊστορικό άνθρωπο, τότε ποια ήταν η 
χρήση και η σημασία τους; Ήταν μήπως ναοί, 
χρησίμευαν σαν τελετουργικά κέντρα ή άντρα 
μύησης; 

Στα PROITS FRERET όλα δείχνουν την ιερο-
τελετουργική χρήση του σπηλαίου. Οι σκαμ-
μένες στο βράχο στοές οδηγούν σ’ ένα μικρό 
θάλαμο που οι τοίχοι του είναι εντελώς σκε-
πασμένοι με παράξενες ζωγραφιστές εικόνες 
ζώων δίπλα σ’ έναν άντρα με κεφάλι Βίσονα 
και άλλα ζωικά χαρακτηριστικά, ο οποίος με 
την σειρά του χορεύει πίσω από δυο υβρίδια 
ζώα με τρομακτικό και παράξενο ύφος. Από το 
θάλαμο αυτό μια άλλη στοά, γεμάτη κι αυτή με 
σχέδια και ζωγραφιές, οδηγεί σε σπείρα προς 
ένα παράθυρο που ανοίγει πάνω σε άλλο 
θάλαμο τοποθετημένο 3,5 μέτρα πάνω από το 
προηγούμενο πάτωμα. Φαίνεται ότι εκεί εμφα-
νιζόταν ο ιερέας-μάγος ή σαμάνος πάνω από 
τους πιστούς που θα είχαν συγκεντρωθεί κάτω, 
δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. 

Έτσι ο υποψήφιος ανάτρεχε τη σπείρα 
που λίγο-πολύ θα φωτιζόταν από δάδες, 
διακρίνοντας τις σκηνές των τοιχογραφιών 
που έπαιρναν ζωή, κατά κάποιο τρόπο, από 
το τρεμούλιασμα των φώτων και σκιών από 
τις δάδες και καθώς τελείωνε τη διαδρομή θα 
εμφανιζόταν ψηλά ο μάγος, προκαλώντας 
έτσι κάποιο ψυχολογικό τράνταγμα. Ο παλαι-
ολιθικός άνθρωπος μάθαινε από εντύπωση-
χτύπημα και έκπληξη τα λίγα που θα μπορούσε 
να μάθει τότε. 

Στους λάκκους του OFNET βρέθηκε πάνω σ’ ένα στρώμα ώχρας, όπως σε άλλες περιοχές, μεγάλος 
αριθμός ανθρώπινων κρανίων με μερικούς σπόνδυλους και ενδείξεις ότι κόπηκαν λίγο μετά το θάνατο και 
θάφτηκαν προσεκτικά, πάντα με το πρόσωπο στραμμένο προς τη Δύση. Κάποιο ανθρωπολόγοι θεώρησαν 
το γεγονός ως λατρεία του κρανίου, αν και θα ήταν καλύτερα να μιλούσαμε για λατρεία στους προγόνους 
ή στην κοινή προέλευση της ηπείρου απ’ όπου προήλθαν, της Ατλάντιας ηπείρου δηλαδή. Γι’ αυτό αυτές 
οι αναμνήσεις για τις οποίες μιλάμε είναι πολύ πιο ισχυρές στους αρχαιότερους λαούς και σιγά-σιγά αυτή 
η προγονική μνήμη και ένωση ελαττώθηκε ώσπου η ιστορική τους ανάμνηση μετατράπηκε σε μυθολογία 
και θρύλο. Αυτή είναι η αιτία κυρίως που η παλαιολιθική τέχνη εκφυλίζεται και παρακμάζει καθώς περνούν 

οι χιλιετίες. Και όχι μόνο η τέχνη αλλά και η επιστήμη, η μαγεία και η θρησκευτική αντίληψη που αναφέραμε 
προηγουμένως. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι εκείνη η παλαιολιθική επιστήμη κατόρθωνε αλχημικά να 
ισιώνει χαυλιόδοντες μαμούθ, πράγμα που είναι εντελώς αδύνατο για τη σημερινή τεχνολογία μας.

Επίσης τα εσώγλυφα και οι τοιχογραφίες του σπηλαίου του Λασκώ στη Γαλλίας, που έχουν ηλικία τουλάχι-
στον 25.000 ετών και βρίσκονται σε όλο το θόλο, αναγκάζουν τους επιστήμονες να αναρωτιούνται με τι είδος 
σκαλωσιές εργάστηκαν σ’ εκείνη την εποχή για να διακοσμήσουν το θόλο, ο οποίος είχε αρκετά μέτρα ύψος 
από το πάτωμα της σπηλιάς. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο αίνιγμα του Λασκώ, γιατί εκτός από το συνηθι-
σμένο μυστήριο σχετικά με το σύστημα φωτισμού που δεν άφησε ίχνη καπνού, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί 
πώς εμπόδισαν οι προϊστορικοί καλλιτέχνες τη φθορά του έργου τους, αν και το διοξείδιο του άνθρακα που 
εκπέμπουν οι τουρίστες σε λίγα χρόνια το έχει ήδη βλάψει σημαντικά. Για να αποφευχθεί η καταστροφή των 
τοιχογραφιών έπρεπε να εγκατασταθούν περίπλοκοι μηχανισμοί που κόστισαν εκατομμύρια φράγκα. Έπρεπε 
να ανανεώνουν τον αέρα και να διατηρούν την αίθουσα σε σταθερή θερμοκρασία, σύμφωνα με τις ίδιες 
αρχές που εφαρμόζονται στα σύγχρονα υποβρύχια. Μπρούτζινες πόρτες που ρυθμίζονται εμπόδιζαν την 
είσοδο του φρέσκου αέρα. Θεωρητικά το διοξείδιο του άνθρακα εξαλειφόταν μέσω του ειδικού συστήματος, 
αλλά παρ’ όλα αυτά όταν το σπήλαιο άνοιξε πάλι στο κοινό οι τοιχογραφίες χάλασαν. Φαίνεται ότι οι προ-
ϊστορικοί χρήστες του γνώριζαν καλύτερα το μυστικό της συντήρησής του. 

Χρειάζεται να επεξηγήσουμε ότι παρόλη τη φαινομενική αφθονία ανακαλυμμένων σπηλαίων ή άντρων 
μύησης με τοιχογραφίες και ανάγλυφα από την παλαιολιθική εποχή, που βρέθηκαν σε διάφορα μέρη της 
Ευρώπης και της Β. Αφρικής, μπορεί κανείς να υποθέσει, με μεγάλες πιθανότητες αλήθειας, ότι αυτά που δεν 
γνωρίζουμε και δεν ανακαλύφθηκαν είναι πολύ περισσότερα. Ας έχουμε υπόψη ό,τι σε ότι αφορά αυτό το 
συγκεκριμένο θέμα και άλλα παρεμφερή, όπως η ύπαρξη αρχαίων άγνωστων πολιτισμών, η «σχετική» έλλειψη 
ευρημάτων ή αποδείξεων εξηγείται εύκολα αν θεωρήσουμε ότι ερευνήθηκε μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της 
επιφάνειας της γης και από αυτή ένα πολύ μικρό μέρος αφορά στρώματα κάπως νεώτερα, από τα οποία 
μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα βρούμε ίχνη ανώτερης μορφής ζωής. Και ακόμα, αυτά έχουν εξερευνηθεί 
τόσο ατελώς που τώρα βρίσκουμε χιλιάδες αναμφισβήτητα ανθρώπινα κατάλοιπα εκεί ακριβώς που 30 
χρόνια πριν μόλις υπήρχαν υποψίες για την ύπαρξή τους. Το χειρότερο είναι ότι μέχρι πολύ λίγα χρόνια πριν 
η κατεστημένη επιστήμη συνήθιζε να προσαρμόζει τις ανακαλύψεις στο καλούπι των θεωριών της αντί να 
μετασχηματίζει τις θεωρίες σύμφωνα με τις νέες ανακαλύψεις. 

Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΥΗΣΗΣ

Η Ε.Π.Μπλαβάτσκυ αναφέρει στο μνημειώδες έργο της «Μυστική Διδασκαλία» ότι οι παραδόσεις αναφέρουν 
πως κατά την πρώτη εποχή της Ατλαντίδος η θρησκευτική γνώση (vidya - γνώση) ήταν κοινή για όλους αλλά 
όταν πολλαπλασιάστηκε γρήγορα το ανθρώπινο γένος, λόγω ανεξέλεγκτης σεξουαλικότητας, πολλαπλασι-
άστηκαν και οι ιδιοσυγκρασίες του σώματος και του νου και αποδυναμώθηκαν. Στις λιγότερο καλλιεργημένες 
και υγιείς διάνοιες ρίζωσαν υλιστικές υπερβολές με τις συνεπαγόμενές τους δεισιδαιμονίες. Από τις επιθυμίες 
και τα πάθη, ως τότε άγνωστα, γεννήθηκε ο εγωισμός και γι’ αυτό συχνά οι άνθρωποι καταχράστηκαν τη 
δύναμη και τη γνώση τους, μέχρι που στο τέλος χρειάστηκε να περιοριστεί ο αριθμός και η ποιότητα αυτών 
που γνώριζαν. Έτσι άρχισε η μύηση. Κάθε χώρα επέβαλλε ένα ειδικό θρησκευτικό σύστημα προσαρμοσμένο 
στη νοητική ικανότητα του λαού της και στις πνευματικές του ανάγκες. Αλλά επειδή οι σοφοί περιόριζαν τη 
λατρεία σε απλές μορφές, χρειάστηκε παράλληλα να περιορισθεί η αληθινή και βαθιά γνώση στους πολύ 
λίγους. Η ανάγκη να προστατευτεί η αλήθεια από πιθανές βεβηλώσεις έγινε όλο και πιο επείγουσα από γενεά 
σε γενεά κι έτσι το πέπλο, λεπτό στην αρχή, έγινε όλο και πυκνότερο καθώς δυνάμωνε ο προσωπικός εγω-
ισμός, ώσπου τελικά μετατράπηκε σε μυστήριο. Καθιερώθηκαν τα μυητικά μυστήρια σε όλες τις χώρες και 
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Η μύηση λοιπόν επιχειρεί μια μετάλλαξη, 
μια μάχη, μια διαδικασία εσωτερικού τύπου, 
που χρειάζεται να μετατραπεί το μολύβι της 
ύλης σε χρυσό του πνεύματος. Πρόκειται 
για την κατάκτηση του ανώτερου μέρους 
του ανθρώπου, του πνεύματος ή ανώτερου 
Εγώ, που συμβολίζεται με την κάθε Ευρυδίκη, 
Πηνελόπη, Ωραία κοιμωμένη του δάσους 
ή Βρουγχίλδη, που σαν την ψυχή περιμένει 
στο δάσος ώσπου να την ξυπνήσουμε και 
να την απελευθερώσουμε, ξεπερνώντας 
τις δοκιμασίες και διαπερνώντας τον κύκλο 
φωτιάς που την προστατεύει. Είναι το Γκράαλ 
που ο Πάρσιφαλ βρίσκει όταν ο δάσκαλός 
του Γκούρνεμανζ του αποκαλύπτει ότι από 
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γιατί η ιερή ατραπός δεν είναι άλλη απ’ 
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γιατί όλα τα εμπεριέχει μέσα της και δεν είναι 
χρόνος γιατί δεν γνωρίζει την άλλη γη ούτε 
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έχουμε γεννηθεί στο φυσικό κόσμο από την 
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σκοτεινό σπήλαιο της μάνας γης.

Θα είναι λοιπόν πιο ευκολονόητο το θέμα σχετικά με τον αινιγματικό Βίσονα της Αλταμίρα, γιατί στην Ισπανία 
ποτέ δεν υπήρξαν Βίσονες, συνεπώς δεν αναπαριστάνει καμιά μαγεία κυνηγιού αλλά ένα παγκόσμιο αρχέγονο 
σύμβολο του ήλιου, όπως το συναντάμε αργότερα σε τόσους ιστορικούς πολιτισμούς. 
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στα βάθη του χρόνου ή κοιμούνται στη βυθισμένη ήπειρο της Ατλαντίδος στο βυθό του ωκεανού. Ίσως νέες 
ανακαλύψεις και έρευνες, όπως αυτές για τις βραχογραφίες της Καβάλας, θα έχουν στο μέλλον να μας πουν 
πολλά περισσότερα για εκείνο το μακρινό και ακόμα μυστηριώδες παρελθόν του ανθρώπινου γένους.         

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
       

Ο αινιγματικός Βίσονας της Αλταμίρα

Τοιχογραφίες στο σπήλαιο της Αλταμίρα
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Η πολιτιστική ατζέντα της 
Νέας Ακρόπολης

1.
Δραστηριότητες του τριμήνου που πέρασε.

ΑΘΗΝΑ

3.

2.
5.

ΛΑΡΙΣΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

4.

2. Αφιέρωμα στον Ν. Καζαντζάκη.

Την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, διοργανώθηκε βραδιά αφιερωμένη στο 
Νίκο Καζαντζάκη, με μουσική, αναγνώσματα και ένα πολύ εντυπωσιακό 
θεατρικό δρώμενο, βασισμένο στην «Ασκητική».

«Παππού δώσε μου μια συμβουλή,
-Φτάσε ως εκεί που μπορείς παιδί μου,
Παππού δώσε μου μια καλύτερη συμβουλή
-Φτάσε ως εκεί που δε μπορείς»

Γιατί το να ανέβεις ένα δύσβατο μονοπάτι δεν 
είναι ποτέ εύκολο, αλλά πάντα μπορείς να το διασκεδάσεις. Μέσα σε 
μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, η Νέα Ακρόπολη Λάρισας, μοιράστηκε 
στιγμές περιπέτειας με όσους θέλησαν να γνωρίσουν, λίγο καλύτερα, 
τη Φύση και τον εαυτό τους.

1. Παρουσίαση Βιβλίου.

Οι Εκδόσεις «Νέα Ακρόπολη», πραγματοποίησαν στις 9 
Δεκεμβρίου 2006, την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου: «Πολι-
τισμοί του Μεξικού: Ρίζες, Σύμβολα, Μυστήρια», στο χώρο του 
πολιτιστικού οργανισμού, Αγ.Μελετίου 29, Κυψέλη. 

Η συγγραφέας του βιβλίου, Μαρία Χιμένεθ- Πλάνα, μέσα 
από τις σελίδες του, διαγράφει ένα ταξίδι αναζήτησης στο χώρο 
και το χρόνο, με σκοπό την ανακάλυψη των μυστικών και την 
αποκάλυψη του μυστηρίου και της γνώσης, που εκείνοι οι 
λαοί τόσο καλά κατείχαν και που διαφύλαξαν με τη ζωή τους, 
μέχρι το τέλος…

3. Επίσκεψη στο  Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιώς.

Οι εθελοντές της Κοινωνικής Οικολογικής Ομάδας της 
Νέας Ακρόπολης “Κ.Ο.Δ.Ε  Ζωντανές Δυνάμεις” οργάνωσε 

μια όμορφη παιδική χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά που νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο «Τζάνειο» του 
Πειραιά. Ο αγαπητός Άγιος Βασίλης χάρισε δώρα στους μικρούς μας φίλους, ενώ παραμύθια, τραγούδια και 
παιχνίδια ζέσταναν τους διαδρόμους και τα δωμάτια του Νοσοκομείου. Πολύχρωμοι πίνακες ζωγραφικής φιλο-
τεχνήθηκαν από την ομάδα εθελοντών της “Νέας Ακρόπολης” και διακοσμούν τους διαδρόμους της παιδικής 
πτέρυγας της παιδιατρικής κλινικής.

Μια ξεχωριστή βραδιά “Savoir vivre” πραγματοποιήσαμε 
την Τρίτη 21/11/06 και μάθαμε ότι το στρώσιμο ενός τραπε-
ζιού και η συμπεριφορά μας ενώ τρώμε και πίνουμε δεν είναι 
απλή υπόθεση. 

Σας αποκαλύπτουμε ότι το μυστικό κάθε πετυχημένου γεύ-
ματος ή δείπνου, είναι πάνω από όλα δημιουργική φαντασία, 
ευγένεια και χαρά. 

ΒΑΡΔΑΡΗΣ

2. Εναλλακτική Ιατρική.

Διήμερο αφιέρωμα στην εναλλακτική ιατρική πραγματο-
ποιήθηκε τον Οκτώβριο, από τον Πολιτιστικό και Φιλοσοφικό 
Οργανισμό «Νέα Ακρόπολη».

Σκοπός του αφιερώματος ήταν η γνωριμία του κοινού 
με ιδιαίτερες μεθόδους εναλλακτικών θεραπειών, όπως η 
αρωματοθεραπεία και τα ανθοϊάματα. Εισηγήτρια: ήταν η κα 
Γεωργία Κολιοπούλου, Ιατρός    

1. Συλλογή τροφίμων και ρούχων για άπορους και πρόσφυ-
γες.

Στις 4 Οκτωβρίου 2006 τα μέλη του παραρτήματος «Νέα Ακρόπολη» 
Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής μας σε θέματα  
ανθρωπιστικής βοήθειας, αποστείλαμε στην Κοινωνική Οργάνωση Υπο-
στήριξης Νέων «ΑΡΣΙΣ» αρκετά δέματα με είδη πρώτων αναγκών, τρόφιμα 
και ρούχα για το πρόγραμμα των απόρων και των προσφύγων.

Όλα αυτά ήταν από προσφορές μελών και φίλων μας και τους ευχαρι-
στούμε για τη γενναιοδωρία και την αγάπη που δείχνουν υποστηρίζοντας 
την κοινωνική μας δράση.

2. Βραδιά κρασιού και γευσιγνωσίας.

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου τα μέλη του παραρτήματος της Θεσσαλο-
νίκης, μαζί με φίλους και γνωστούς, είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε 
και να γευτούμε διάφορες ποικιλίες κρασιού στη βραδιά γευσιγνωσίας 
που πραγματοποιήθηκε στο χώρο μας.

Πέρα από τον πλουραλισμό στις γεύσεις του οίνου, έγιναν παρου-
σιάσεις για τις ιδιότητές του, στοιχεία που αναφέρονται σε μύθους και 
σε ιστορικά γεγονότα, καθώς και ενδιαφέρουσες αναφορές  για τις 
θεραπευτικές του ιδιότητες.

Βέβαια τα κρασιά στην εκδήλωση συνοδεύτηκαν με τα αντίστοιχα 
εδέσματα και την κατάλληλη μουσική για την περίσταση.  

1. Παιδικό θέατρο.

Στα μέσα  του Δεκεμβρίου πραγματοποι-
ήσαμε επίσκεψη στο Τμήμα της Παιδιατρικής 
κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
της  πόλης μας και παρουσιάσαμε το παιδικό 
θεατρικό «Η μάγισσα Φρικαντέλα που μισούσε 
τα κάλαντα». Ήταν πραγματικά μια  πολύ όμορ-

φη παράσταση, που γέμισε με ζωντάνια και πνεύμα ενθουσιασμού  
όσους συμμετείχαν και πρόσφερε στα παιδιά πολύ γέλιο και χαρά. Το 
νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου καθώς και οι γονείς των 
παιδιών που παρακολούθησαν τη δραστηριότητα, μας ευχαρίστησαν 
θερμά γι’ αυτήν την εθελοντική πράξη γενναιοδωρίας και προσφοράς, 
ανανεώνοντας έτσι το ραντεβού μας για την επόμενη εκδήλωση που 
θα οργανώσουμε στο χώρο.

4.



26 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Η πολιτιστική ατζέντα της 
Νέας Ακρόπολης

1.
Δραστηριότητες του τριμήνου που πέρασε.

ΑΘΗΝΑ

3.

2.
5.

ΛΑΡΙΣΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

4.

2. Αφιέρωμα στον Ν. Καζαντζάκη.

Την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, διοργανώθηκε βραδιά αφιερωμένη στο 
Νίκο Καζαντζάκη, με μουσική, αναγνώσματα και ένα πολύ εντυπωσιακό 
θεατρικό δρώμενο, βασισμένο στην «Ασκητική».

«Παππού δώσε μου μια συμβουλή,
-Φτάσε ως εκεί που μπορείς παιδί μου,
Παππού δώσε μου μια καλύτερη συμβουλή
-Φτάσε ως εκεί που δε μπορείς»

Γιατί το να ανέβεις ένα δύσβατο μονοπάτι δεν 
είναι ποτέ εύκολο, αλλά πάντα μπορείς να το διασκεδάσεις. Μέσα σε 
μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, η Νέα Ακρόπολη Λάρισας, μοιράστηκε 
στιγμές περιπέτειας με όσους θέλησαν να γνωρίσουν, λίγο καλύτερα, 
τη Φύση και τον εαυτό τους.

1. Παρουσίαση Βιβλίου.

Οι Εκδόσεις «Νέα Ακρόπολη», πραγματοποίησαν στις 9 
Δεκεμβρίου 2006, την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου: «Πολι-
τισμοί του Μεξικού: Ρίζες, Σύμβολα, Μυστήρια», στο χώρο του 
πολιτιστικού οργανισμού, Αγ.Μελετίου 29, Κυψέλη. 

Η συγγραφέας του βιβλίου, Μαρία Χιμένεθ- Πλάνα, μέσα 
από τις σελίδες του, διαγράφει ένα ταξίδι αναζήτησης στο χώρο 
και το χρόνο, με σκοπό την ανακάλυψη των μυστικών και την 
αποκάλυψη του μυστηρίου και της γνώσης, που εκείνοι οι 
λαοί τόσο καλά κατείχαν και που διαφύλαξαν με τη ζωή τους, 
μέχρι το τέλος…

3. Επίσκεψη στο  Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιώς.

Οι εθελοντές της Κοινωνικής Οικολογικής Ομάδας της 
Νέας Ακρόπολης “Κ.Ο.Δ.Ε  Ζωντανές Δυνάμεις” οργάνωσε 

μια όμορφη παιδική χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά που νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο «Τζάνειο» του 
Πειραιά. Ο αγαπητός Άγιος Βασίλης χάρισε δώρα στους μικρούς μας φίλους, ενώ παραμύθια, τραγούδια και 
παιχνίδια ζέσταναν τους διαδρόμους και τα δωμάτια του Νοσοκομείου. Πολύχρωμοι πίνακες ζωγραφικής φιλο-
τεχνήθηκαν από την ομάδα εθελοντών της “Νέας Ακρόπολης” και διακοσμούν τους διαδρόμους της παιδικής 
πτέρυγας της παιδιατρικής κλινικής.

Μια ξεχωριστή βραδιά “Savoir vivre” πραγματοποιήσαμε 
την Τρίτη 21/11/06 και μάθαμε ότι το στρώσιμο ενός τραπε-
ζιού και η συμπεριφορά μας ενώ τρώμε και πίνουμε δεν είναι 
απλή υπόθεση. 

Σας αποκαλύπτουμε ότι το μυστικό κάθε πετυχημένου γεύ-
ματος ή δείπνου, είναι πάνω από όλα δημιουργική φαντασία, 
ευγένεια και χαρά. 

ΒΑΡΔΑΡΗΣ

2. Εναλλακτική Ιατρική.

Διήμερο αφιέρωμα στην εναλλακτική ιατρική πραγματο-
ποιήθηκε τον Οκτώβριο, από τον Πολιτιστικό και Φιλοσοφικό 
Οργανισμό «Νέα Ακρόπολη».

Σκοπός του αφιερώματος ήταν η γνωριμία του κοινού 
με ιδιαίτερες μεθόδους εναλλακτικών θεραπειών, όπως η 
αρωματοθεραπεία και τα ανθοϊάματα. Εισηγήτρια: ήταν η κα 
Γεωργία Κολιοπούλου, Ιατρός    

1. Συλλογή τροφίμων και ρούχων για άπορους και πρόσφυ-
γες.

Στις 4 Οκτωβρίου 2006 τα μέλη του παραρτήματος «Νέα Ακρόπολη» 
Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής μας σε θέματα  
ανθρωπιστικής βοήθειας, αποστείλαμε στην Κοινωνική Οργάνωση Υπο-
στήριξης Νέων «ΑΡΣΙΣ» αρκετά δέματα με είδη πρώτων αναγκών, τρόφιμα 
και ρούχα για το πρόγραμμα των απόρων και των προσφύγων.

Όλα αυτά ήταν από προσφορές μελών και φίλων μας και τους ευχαρι-
στούμε για τη γενναιοδωρία και την αγάπη που δείχνουν υποστηρίζοντας 
την κοινωνική μας δράση.

2. Βραδιά κρασιού και γευσιγνωσίας.

Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου τα μέλη του παραρτήματος της Θεσσαλο-
νίκης, μαζί με φίλους και γνωστούς, είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε 
και να γευτούμε διάφορες ποικιλίες κρασιού στη βραδιά γευσιγνωσίας 
που πραγματοποιήθηκε στο χώρο μας.

Πέρα από τον πλουραλισμό στις γεύσεις του οίνου, έγιναν παρου-
σιάσεις για τις ιδιότητές του, στοιχεία που αναφέρονται σε μύθους και 
σε ιστορικά γεγονότα, καθώς και ενδιαφέρουσες αναφορές  για τις 
θεραπευτικές του ιδιότητες.

Βέβαια τα κρασιά στην εκδήλωση συνοδεύτηκαν με τα αντίστοιχα 
εδέσματα και την κατάλληλη μουσική για την περίσταση.  

1. Παιδικό θέατρο.

Στα μέσα  του Δεκεμβρίου πραγματοποι-
ήσαμε επίσκεψη στο Τμήμα της Παιδιατρικής 
κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
της  πόλης μας και παρουσιάσαμε το παιδικό 
θεατρικό «Η μάγισσα Φρικαντέλα που μισούσε 
τα κάλαντα». Ήταν πραγματικά μια  πολύ όμορ-

φη παράσταση, που γέμισε με ζωντάνια και πνεύμα ενθουσιασμού  
όσους συμμετείχαν και πρόσφερε στα παιδιά πολύ γέλιο και χαρά. Το 
νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου καθώς και οι γονείς των 
παιδιών που παρακολούθησαν τη δραστηριότητα, μας ευχαρίστησαν 
θερμά γι’ αυτήν την εθελοντική πράξη γενναιοδωρίας και προσφοράς, 
ανανεώνοντας έτσι το ραντεβού μας για την επόμενη εκδήλωση που 
θα οργανώσουμε στο χώρο.

4.
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Ε Ν ΩΩ Σ Η
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΘΡΗΣΚΕΙΑΣΕΠΙΣΤΗΜΗΣ - ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΗΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣΤΕΧΝΗΣ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

είναι εφικτή;
Λίνα Νικολαίδου

Σήμερα, σε μια εποχή σαν τη δική μας, το να φανταστούμε πως θα μπο-
ρούσαν η Επιστήμη, η Θρησκεία, η Τέχνη και η Φιλοσοφία να ενωθούν θα 
ήταν μια ουτοπία, ένα όνειρο ανεκπλήρωτο για ανθρώπους, κοινωνίες και 
κράτη που μόνο να το φανταστούμε μπορούμε. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, 

αυτοί οι τέσσερις τόσο διαφορετικοί δρόμοι να συμβαδίσουν; 

+

Διεθνής μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, Β.Δ. 3/12.941/S, αρ. πρωτ. 13381/90, Υπ. Δικαιοσύνης, Βέλγιο.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.nea-acropoli.gr

Aργεντινή
Αυστρία

Βέλγιο
Βενεζουέλα

Βραζιλία
Βολιβία
Γαλλίa

Γερμανία
Γουατεμάλα

Δανία
Ελβετία

       Ελλάδα        
Ηνωμένο Βασίλειο

Η.Π.Α
Ιαπωνία

Ινδία
Ιρλανδία
Ισπανία
Ισραήλ

Ιταλία
Ισημερινός

Καναδάς
Κολομβία

Κόστα Ρίκα
Κροατία

Μεξικό
Νικαράγουα

Ουγγαρία
Ουκρανία

Ουρουγουάη
Παναμάς

Παραγουάη
Περού

Πορτογαλλία
Σλοβενία
Τουρκία

Ρουμανία
Ρωσία

Σαλβαδόρ
Σουηδία

Τσεχία
Χιλή

Η πολιτιστική ατζέντα της Νέας Ακρόπολης
Δραστηριότητες Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου 2007Δραστηριότητες Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου 2007

Τρίτη 17 & Πέμπτη 19 Απριλίου, 8 μ.μ.
Σειρά συναντήσεων: «Αποκαλύπτοντας του ήρωες των αρχαίων 
πολιτισμών»
Αρχαία Αμερική: «Ο δρόμος του ήρωα στους αρχαίους 
πολιτισμούς της Αμερικής» 
Εισηγητής Γ.Βούλγαρης
Αρχαία Ελλάδα, Σπάρτη: «Οι πύλες της φωτιάς». 
Εισηγητής Π. Βεκρής

ΑΘΗΝΑ : Αγ. Μελετίου 29, Τηλ: 210 - 8231301,
210 - 8817900, donahe@nea-acropoli.gr 210 - 8817900, donahe@nea-acropoli.gr 
http://www.nea-acropoli.gr http://www.nea-acropoli.gr 

ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Μοναστηρίου 13, 2ος όροφος, 
Τηλ: 2310 - 55147Τηλ: 2310 - 551476, vardaris@nea-acropoli.gr6, vardaris@nea-acropoli.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατίας 93, 
Τηλ: 2310 - 285020,  thessaloniki@nea-acropoli.grΤηλ: 2310 - 285020,  thessaloniki@nea-acropoli.gr
http://www.nea-acropoli-thes.grhttp://www.nea-acropoli-thes.gr

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Καλούδη 21,
Τηλ: 26510 83430-1,  ioannina@nea-acropoli.Τηλ: 26510 83430-1,  ioannina@nea-acropoli.
grhttp://www.nea-acropoli-ioannina.grgrhttp://www.nea-acropoli-ioannina.gr

ΛΑΡΙΣΑ: Πηνειού 5 
Τηλ: 2410 254694,  larisa@nea-acropoli.grΤηλ: 2410 254694,  larisa@nea-acropoli.gr
http://www.nea-acropoli-lar.blogspot.comhttp://www.nea-acropoli-lar.blogspot.com

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Τσικριτζή 5,
Τηλ: 2810 - 288479, Τηλ: 2810 - 288479, 2810 - 280430  iraklio@nea-
acropoli.gracropoli.gr

Τετάρτη 25 Απριλίου, 8.30 μ.μ.
Ομιλία με θέμα: «Οι Θερμοπύλες του Αύριο»

Σάββατο 13 Μαΐου, 8 μ.μ.
Ομιλία με θέμα: «Σκεπτομορφές»

Πέμπτη 17 Μαΐου, 9 μ.μ
Βραδιά παραμυθιού: 
«Χίλιες και μία νύχτες»

Τρίτη 24 Απριλίου, 9.00 μ.μ.
Σειρά εσωτερικής αναζήτησης με θέμα:
«Οι δυνάμεις τους ανθρώπινου Νου»

Τρίτη 24 Απριλίου, 8.30 μ.μ.
Έναρξη σεμιναρίου με θέμα:
 «Γίνε ο κυρίαρχος του εαυτού σου»

Δευτέρα 16 Απριλίου, 9 μ.μ.
Ομιλία: «ο εσωτερικός δρόμος του ΤΑΟ, 
               ένας αρμονικός τρόπος ζωής»

Παρασκευή 27 Απριλίου, 9.30 μ.μ.
Έναρξη σειράς συναντήσεων : 
«Το κλειδί στη ζωή είναι η ισορροπία»

ΡΕΘΥΜΝΟ: Λεωφ. Π. Κουντουριώτη 113, 
Τηλ: 28310 - 52884,  rethymno@nea-acropoli.grΤηλ: 28310 - 52884,  rethymno@nea-acropoli.gr
http://www.nea-acropoli-rethimno.blogspot.http://www.nea-acropoli-rethimno.blogspot.

ΧΑΝΙΑ: Υψηλαντών 33 (Κ. Σφακιανάκη γωνία),
Τηλ: 28210  23189,  hania@nea-acropoli.grΤηλ: 28210  23189,  hania@nea-acropoli.gr

Δευτέρα 30 & Τετάρτη 2 Απριλίου, 8 μ.μ
Αφιέρωμα στα σύμβολα:
 «Ταξίδι στο μαγικό κόσμο των συμβόλων»
Διάρκεια 6 ώρες/2 μέρες

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΘΗΝΑ : Λ. Παπάγου 32, 1ος όροφος,
210 - 7794368, zografou@nea-acropoli.gr210 - 7794368, zografou@nea-acropoli.gr
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«Βρισκόμαστε σε μια κοινωνία που για 
να κατορθώσει την ευτυχία μιας ομάδας, 
δημιουργεί τη δυστυχία άλλου ανθρώπου ή 
άλλης ομάδας. Και έτσι είμαστε μπροστά σε 
μια κοινωνία συστηματική αλλά όχι σε Κράτος, 
εφόσον δεν κατευθύνεται προς μια κατάσταση 
δικαιοσύνης».

Όπως σε ένα ναυάγιο που το πλοίο βυθί-
ζεται και ο καθένας προσπαθεί να σώσει τον 
εαυτό του, ενώ ξεχνάει από ένστικτο αυτοσυ-
ντήρησης τον κίνδυνο του διπλανού του ή τη 
δυνατότητα να φτιάξει μια μεγάλη σχεδία, έτσι 
και σήμερα, σ’ αυτήν την κρίση των αξιών και 
της πίστης που υπάρχει στα σύγχρονα Κρά-
τη-Πλοία, οι Υποδομές, δηλαδή τα λεγόμενα 
συνδικάτα, εκκλησίες, στρατιωτικές τάξεις, 
επιστημονικοί κύκλοι, τάξεις καλλιτεχνών, 
λογοτεχνών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και 
άλλες οργανώσεις, προσπαθούν η καθεμία 
να σωθεί μόνη της από το Δυτικό πολιτιστικό 
ναυάγιο. 

Ο καθένας έχει μπροστά του μόνο τα δικά 
του προβλήματα και συμφέροντα και νομίζει 
ότι είναι ο κάτοχος όλης της «Αλήθειας», την 
οποία υπερασπίζεται με νύχια και με δόντια, 
πολλές φορές αδικώντας ή σκοτώνοντας, 
μέχρι κάτι άλλο να αλλάξει τα νερά των συμ-
φερόντων. 

Πώς, λοιπόν, να ενωθούν όλα αυτά; Πού 
πάμε όλοι μαζί και πού είναι ο Πολιτισμός, η 
Ανθρωπιά και όλες οι Αξίες;

Εύλογα ερωτήματα ανθρώπων βυθισμέ-
νων στο τώρα, ξεχνώντας το παρελθόν και 
περιμένοντας ένα αβέβαιο μέλλον. Μήπως 
όμως, αυτό το ξεχασμένο παρελθόν είναι η 
βάση ενός πιο βέβαιου και ελπιδοφόρου μέλ-
λοντος, όπως λένε οι σοφοί όλων των εποχών 
και πολιτισμών; Ενός μέλλοντος που όλοι θα 
έχουμε δημιουργήσει ενωμένο, πιο δυνατοί και 
πιο σίγουροι εσωτερικά και εξωτερικά;

Λίγο παραπάνω αναφέραμε ένα απόσπασμα του κα-
θηγητή J.A.Livraga, που μας λέει ότι σήμερα ζούμε σε μια 
συστηματική κοινωνία και όχι σε ένα κράτος, ίσως επειδή 
δεν υπάρχουν διαρκείς και ανώτερες αξίες, όπως και πάλι ο 
ίδιος έχει πει. Τι είναι άραγε η Ιδέα-Κράτος;

«Σύμφωνα λοιπόν με όλα αυτά, και ανατρέχοντας στο 
παρελθόν, σε όλα όσα έχουμε κληρονομήσει σαν θησαυρό 
από τους σοφούς που βοήθησαν και εξέλιξαν την ανθρω-
πότητα, βρίσκουμε ότι μια κοινωνία γίνεται Κράτος όταν 
ενσαρκώνεται η «Ιδέα-Κράτος». Όταν δηλαδή υπάρχει ένα 
νέο και πνευματικό στοιχείο το οποίο ενώνει την ομάδα, την 
εναρμονίζει και της δίνει έναν υπερβατικό σκοπό, ο οποίος 
ξεπερνάει το προσωπικό, εγωιστικό ή βιολογικό συμφέρον, 
επιτρέποντας τη διαιώνιση της Κουλτούρας. 

Έτσι, το Κράτος δεν είναι ένα απλό άθροισμα των στοι-
χείων του, αλλά ένας πολλαπλασιασμός, μια δύναμη σε 
κυβερνητική δράση, μια επιστήμη και μια αληθινή μυστικιστική 
και φιλοσοφική πράξη, αρκεί να ενσαρκώνει το αρχέτυπο 
της Δικαιοσύνης.

Το «Ιδεώδες-Κράτος», υπερβάλλει και συμπεριλαμβάνει 
τους πολίτες του, καθοδηγώντας τους, διδάσκοντάς τους, 
προστατεύοντάς τους και βοηθώντας τους να εξελιχθούν σε 
όλα τα επίπεδα, μέσα σε μια Αρμονία την οποία ακόμη δεν 
μπορεί να φανταστεί ο σύγχρονος Άνθρωπος.

Η Ιδέα Κράτος, μέσα από την Ιστορία, ανασταίνει τις τα-
πεινότερες καθημερινές λεπτομέρειες, τα θαυμάσια γεγονότα 
αιώνων ύπαρξης και επιλέγοντας, διαμορφώνει το Συμβούλιο 
του κράτους της με τις ψυχές ηρώων και φιλοσόφων. Επίσης 
εξάγει διδασκαλίες από τις καταστροφές, εκτιμάει την αξία των 
θριάμβων, της επιμονής και της εργασίας, με τα οποία ξεπε-
ράστηκαν οι κρίσεις. Με όλα αυτά διαμορφώνει μια αρμονική 
πολιτική ιδέα που ρυθμίζει τα καθημερινά γεγονότα, σηκώνει 
τους πεσμένους, ελέγχει τους δυνατούς, διδάσκει τους αμα-
θείς, θεραπεύει τους αρρώστους, δίνει ψωμί και κατοικία σε 
όλους τους δυστυχείς, διορθώνει τους υπερόπτες και τελικά 
εξασφαλίζει μια καλύτερη Μοίρα για όλους». 

Ο μεγάλος φιλόσοφος Πλάτωνας μας 
μίλησε για τα 4 Αρχέτυπα (Αληθές, Αγαθό, 
Όμορφο και Δίκαιο) που καθώς εκφράζονται 
προς τα κάτω, δημιουργούν μια πυραμίδα, τη 
λεγόμενη Πυραμίδα του Πολιτισμού, που στη 
βάση της έχει την Παράδοση και στις 4 τριγω-
νικές της πλευρές βρίσκονται και ενώνονται 
προς τα πάνω, η Επιστήμη, η Θρησκεία, η 
Τέχνη και η Πολιτική, με κεντρικό άξονα την ίδια 
τη Φιλοσοφία. Ο Πλάτωνας λοιπόν έλεγε πως 
αυτή η Πυραμίδα όταν κατορθωθεί, έχει ως 
αποτέλεσμα να ανυψώνει τους ανθρώπους σε 
πιο πνευματικές αρχές, αρχές που οδηγούν στη 
δημιουργία του Ιδεώδους Κράτους. 

Είπαμε πως η πυραμίδα αυτή  έχει ως βάση 
της την παράδοση, δηλαδή όλα αυτά που 
κληρονομήσαμε σαν παρελθόν και που μπο-
ρούν να αποτελέσουν άξια βάση για αυτά που 
ζούμε τώρα και που θα φτιάξουμε στο Μέλλον. 
Ξεκινώντας από την πλευρά της επιστήμης, 
και αναλύοντας την κάθε πλευρά αυτής της 
πυραμίδας, διαπιστώνουμε ότι η λέξη επιστήμη 
προέρχεται από το ρήμα «επίσταμαι» που ση-
μαίνει γνωρίζω καλά. Άρα επιστήμη είναι το να 
γνωρίζουμε τα πράγματα, να γνωρίζουμε την 
αλήθεια των πραγμάτων, την κρυμμένη τους 
αιτία, το γιατί των πραγμάτων. Και «Επιστήμων», 
είναι ο σοφός, έμπειρος, γνωστικός και συνετός 
άνθρωπος. 

Κάνοντας μια αναφορά στη σημερινή επο-
χή, διαβάζουμε ότι σήμερα ονομάζεται Επιστήμη 
το «άθροισμα γνώσεων που έχουν γίνει αποδε-
κτές σε μια συγκεκριμένη εποχή της Ιστορίας». 
Κάθε αιώνας, κάθε γενιά, πιστεύει ότι κατέχει την 
αληθινή γνώση και συνηθίζει να κριτικάρει τους 
προηγούμενους. Έτσι και με αυτήν την έννοια, η 
Επιστήμη είναι ό,τι αντιλήφθηκαν οι άνθρωποι 
από τη Σοφία μια ορισμένη στιγμή. Σύμφωνα 
με αυτό η σημερινή  επιστήμη είναι ελλιπής και 
κάνει λάθη. Οι σημερινοί επιστήμονες, αντίθετα 
με τον ορισμό που δώσαμε παραπάνω, πολύ 
συχνά είναι δογματικοί και επίσης ξέρουμε ότι οι 
γνώσεις κρύβονται για χάρη του συμφέροντος. 
Γνώσεις που θα μπορούσαν να κάνουν τους 
ανθρώπους πιο υγιείς σε όλα τα  επίπεδα και 
λιγότερο δυστυχισμένους. Η Σοφία είναι κάτι 
διαφορετικό. Είναι άχρονη, πολύ λιγότερο μετα-
βλητή και βασίζεται σε σταθερά πράγματα. 

Η Επιστήμη που ο Πλάτωνας φαντάστηκε 
ως έκφραση του Αρχετύπου του Αληθούς, 

είναι μια επιστήμη που να συνδέεται στενά με την Εσωτερική 
ή κρυμμένη Σοφία, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς ματαιο-
δοξίες, που να απαιτεί από όσους θέλουν να την ασκούν, 
μια επαρκή πνευματική και ηθική ικανότητα, καθώς και μια 
ανεξαρτησία από τις διάφορες «εξουσίες». Μια Επιστήμη 
ελεύθερη να ερευνά, να κατανοεί τις διαδικασίες της Φύσης 
και να προσφέρει τα συστήματα που θα επιτρέψουν να μην 
απομακρυνθούμε από μια Οικολογία, που κάθε μέρα γίνεται 
όλο και πιο αναγκαία. 

Ίσως, χρειάζεται να γίνει μια επιμόρφωση των επιστημό-
νων για να γίνουν πιο πραγματικοί αναζητητές της αλήθειας. 
Χρειάζεται μια μεταρρύθμιση στη νοοτροπία για να γίνουν 
πιο ανοιχτοί. Η Αλήθεια πρέπει να είναι πάνω από τη γνώμη 
των ανθρώπων και να δημιουργεί στους επιστήμονες μια 
υγιή ταπεινότητα που θα τους επιτρέψει να έχουν μια υψηλή 
ηθική χωρίς ατομικισμούς. Ένας επιστήμονας πρέπει να εί-
ναι ένας τίμιος ερευνητής, πάντα έτοιμος να πει «δεν ξέρω». 
Δεν υπάρχει ντροπή στο να αγνοεί κανείς κάτι, αλλά στο 
να επιμένει στο λάθος. Ακόμη και ο γνωστός φιλόσοφος 
Σωκράτης έλεγε «Εν οίδα ότι ουδέν οίδα», «Ένα ξέρω, ότι 
τίποτα δεν ξέρω».

Ένωση - Επίστήμης, Τέχνης, Θρησκείας, ΦιλοσοφίαςΕπίστήμης, Τέχνης, Θρησκείας, Φιλοσοφίας

Τα τέσσερα αρχέτυπα 
του Πλάτωνα:

ΑΛΗΘΕΣ

ΑΓΑΘΟ

ΟΜΟΡΦΟ

ΔΙΚΑΙΟ
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δημιουργεί τη δυστυχία άλλου ανθρώπου ή 
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ζεται και ο καθένας προσπαθεί να σώσει τον 
εαυτό του, ενώ ξεχνάει από ένστικτο αυτοσυ-
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επιστημονικοί κύκλοι, τάξεις καλλιτεχνών, 
λογοτεχνών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και 
άλλες οργανώσεις, προσπαθούν η καθεμία 
να σωθεί μόνη της από το Δυτικό πολιτιστικό 
ναυάγιο. 

Ο καθένας έχει μπροστά του μόνο τα δικά 
του προβλήματα και συμφέροντα και νομίζει 
ότι είναι ο κάτοχος όλης της «Αλήθειας», την 
οποία υπερασπίζεται με νύχια και με δόντια, 
πολλές φορές αδικώντας ή σκοτώνοντας, 
μέχρι κάτι άλλο να αλλάξει τα νερά των συμ-
φερόντων. 

Πώς, λοιπόν, να ενωθούν όλα αυτά; Πού 
πάμε όλοι μαζί και πού είναι ο Πολιτισμός, η 
Ανθρωπιά και όλες οι Αξίες;

Εύλογα ερωτήματα ανθρώπων βυθισμέ-
νων στο τώρα, ξεχνώντας το παρελθόν και 
περιμένοντας ένα αβέβαιο μέλλον. Μήπως 
όμως, αυτό το ξεχασμένο παρελθόν είναι η 
βάση ενός πιο βέβαιου και ελπιδοφόρου μέλ-
λοντος, όπως λένε οι σοφοί όλων των εποχών 
και πολιτισμών; Ενός μέλλοντος που όλοι θα 
έχουμε δημιουργήσει ενωμένο, πιο δυνατοί και 
πιο σίγουροι εσωτερικά και εξωτερικά;

Λίγο παραπάνω αναφέραμε ένα απόσπασμα του κα-
θηγητή J.A.Livraga, που μας λέει ότι σήμερα ζούμε σε μια 
συστηματική κοινωνία και όχι σε ένα κράτος, ίσως επειδή 
δεν υπάρχουν διαρκείς και ανώτερες αξίες, όπως και πάλι ο 
ίδιος έχει πει. Τι είναι άραγε η Ιδέα-Κράτος;

«Σύμφωνα λοιπόν με όλα αυτά, και ανατρέχοντας στο 
παρελθόν, σε όλα όσα έχουμε κληρονομήσει σαν θησαυρό 
από τους σοφούς που βοήθησαν και εξέλιξαν την ανθρω-
πότητα, βρίσκουμε ότι μια κοινωνία γίνεται Κράτος όταν 
ενσαρκώνεται η «Ιδέα-Κράτος». Όταν δηλαδή υπάρχει ένα 
νέο και πνευματικό στοιχείο το οποίο ενώνει την ομάδα, την 
εναρμονίζει και της δίνει έναν υπερβατικό σκοπό, ο οποίος 
ξεπερνάει το προσωπικό, εγωιστικό ή βιολογικό συμφέρον, 
επιτρέποντας τη διαιώνιση της Κουλτούρας. 

Έτσι, το Κράτος δεν είναι ένα απλό άθροισμα των στοι-
χείων του, αλλά ένας πολλαπλασιασμός, μια δύναμη σε 
κυβερνητική δράση, μια επιστήμη και μια αληθινή μυστικιστική 
και φιλοσοφική πράξη, αρκεί να ενσαρκώνει το αρχέτυπο 
της Δικαιοσύνης.

Το «Ιδεώδες-Κράτος», υπερβάλλει και συμπεριλαμβάνει 
τους πολίτες του, καθοδηγώντας τους, διδάσκοντάς τους, 
προστατεύοντάς τους και βοηθώντας τους να εξελιχθούν σε 
όλα τα επίπεδα, μέσα σε μια Αρμονία την οποία ακόμη δεν 
μπορεί να φανταστεί ο σύγχρονος Άνθρωπος.

Η Ιδέα Κράτος, μέσα από την Ιστορία, ανασταίνει τις τα-
πεινότερες καθημερινές λεπτομέρειες, τα θαυμάσια γεγονότα 
αιώνων ύπαρξης και επιλέγοντας, διαμορφώνει το Συμβούλιο 
του κράτους της με τις ψυχές ηρώων και φιλοσόφων. Επίσης 
εξάγει διδασκαλίες από τις καταστροφές, εκτιμάει την αξία των 
θριάμβων, της επιμονής και της εργασίας, με τα οποία ξεπε-
ράστηκαν οι κρίσεις. Με όλα αυτά διαμορφώνει μια αρμονική 
πολιτική ιδέα που ρυθμίζει τα καθημερινά γεγονότα, σηκώνει 
τους πεσμένους, ελέγχει τους δυνατούς, διδάσκει τους αμα-
θείς, θεραπεύει τους αρρώστους, δίνει ψωμί και κατοικία σε 
όλους τους δυστυχείς, διορθώνει τους υπερόπτες και τελικά 
εξασφαλίζει μια καλύτερη Μοίρα για όλους». 

Ο μεγάλος φιλόσοφος Πλάτωνας μας 
μίλησε για τα 4 Αρχέτυπα (Αληθές, Αγαθό, 
Όμορφο και Δίκαιο) που καθώς εκφράζονται 
προς τα κάτω, δημιουργούν μια πυραμίδα, τη 
λεγόμενη Πυραμίδα του Πολιτισμού, που στη 
βάση της έχει την Παράδοση και στις 4 τριγω-
νικές της πλευρές βρίσκονται και ενώνονται 
προς τα πάνω, η Επιστήμη, η Θρησκεία, η 
Τέχνη και η Πολιτική, με κεντρικό άξονα την ίδια 
τη Φιλοσοφία. Ο Πλάτωνας λοιπόν έλεγε πως 
αυτή η Πυραμίδα όταν κατορθωθεί, έχει ως 
αποτέλεσμα να ανυψώνει τους ανθρώπους σε 
πιο πνευματικές αρχές, αρχές που οδηγούν στη 
δημιουργία του Ιδεώδους Κράτους. 

Είπαμε πως η πυραμίδα αυτή  έχει ως βάση 
της την παράδοση, δηλαδή όλα αυτά που 
κληρονομήσαμε σαν παρελθόν και που μπο-
ρούν να αποτελέσουν άξια βάση για αυτά που 
ζούμε τώρα και που θα φτιάξουμε στο Μέλλον. 
Ξεκινώντας από την πλευρά της επιστήμης, 
και αναλύοντας την κάθε πλευρά αυτής της 
πυραμίδας, διαπιστώνουμε ότι η λέξη επιστήμη 
προέρχεται από το ρήμα «επίσταμαι» που ση-
μαίνει γνωρίζω καλά. Άρα επιστήμη είναι το να 
γνωρίζουμε τα πράγματα, να γνωρίζουμε την 
αλήθεια των πραγμάτων, την κρυμμένη τους 
αιτία, το γιατί των πραγμάτων. Και «Επιστήμων», 
είναι ο σοφός, έμπειρος, γνωστικός και συνετός 
άνθρωπος. 

Κάνοντας μια αναφορά στη σημερινή επο-
χή, διαβάζουμε ότι σήμερα ονομάζεται Επιστήμη 
το «άθροισμα γνώσεων που έχουν γίνει αποδε-
κτές σε μια συγκεκριμένη εποχή της Ιστορίας». 
Κάθε αιώνας, κάθε γενιά, πιστεύει ότι κατέχει την 
αληθινή γνώση και συνηθίζει να κριτικάρει τους 
προηγούμενους. Έτσι και με αυτήν την έννοια, η 
Επιστήμη είναι ό,τι αντιλήφθηκαν οι άνθρωποι 
από τη Σοφία μια ορισμένη στιγμή. Σύμφωνα 
με αυτό η σημερινή  επιστήμη είναι ελλιπής και 
κάνει λάθη. Οι σημερινοί επιστήμονες, αντίθετα 
με τον ορισμό που δώσαμε παραπάνω, πολύ 
συχνά είναι δογματικοί και επίσης ξέρουμε ότι οι 
γνώσεις κρύβονται για χάρη του συμφέροντος. 
Γνώσεις που θα μπορούσαν να κάνουν τους 
ανθρώπους πιο υγιείς σε όλα τα  επίπεδα και 
λιγότερο δυστυχισμένους. Η Σοφία είναι κάτι 
διαφορετικό. Είναι άχρονη, πολύ λιγότερο μετα-
βλητή και βασίζεται σε σταθερά πράγματα. 

Η Επιστήμη που ο Πλάτωνας φαντάστηκε 
ως έκφραση του Αρχετύπου του Αληθούς, 

είναι μια επιστήμη που να συνδέεται στενά με την Εσωτερική 
ή κρυμμένη Σοφία, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς ματαιο-
δοξίες, που να απαιτεί από όσους θέλουν να την ασκούν, 
μια επαρκή πνευματική και ηθική ικανότητα, καθώς και μια 
ανεξαρτησία από τις διάφορες «εξουσίες». Μια Επιστήμη 
ελεύθερη να ερευνά, να κατανοεί τις διαδικασίες της Φύσης 
και να προσφέρει τα συστήματα που θα επιτρέψουν να μην 
απομακρυνθούμε από μια Οικολογία, που κάθε μέρα γίνεται 
όλο και πιο αναγκαία. 

Ίσως, χρειάζεται να γίνει μια επιμόρφωση των επιστημό-
νων για να γίνουν πιο πραγματικοί αναζητητές της αλήθειας. 
Χρειάζεται μια μεταρρύθμιση στη νοοτροπία για να γίνουν 
πιο ανοιχτοί. Η Αλήθεια πρέπει να είναι πάνω από τη γνώμη 
των ανθρώπων και να δημιουργεί στους επιστήμονες μια 
υγιή ταπεινότητα που θα τους επιτρέψει να έχουν μια υψηλή 
ηθική χωρίς ατομικισμούς. Ένας επιστήμονας πρέπει να εί-
ναι ένας τίμιος ερευνητής, πάντα έτοιμος να πει «δεν ξέρω». 
Δεν υπάρχει ντροπή στο να αγνοεί κανείς κάτι, αλλά στο 
να επιμένει στο λάθος. Ακόμη και ο γνωστός φιλόσοφος 
Σωκράτης έλεγε «Εν οίδα ότι ουδέν οίδα», «Ένα ξέρω, ότι 
τίποτα δεν ξέρω».
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Τα τέσσερα αρχέτυπα 
του Πλάτωνα:

ΑΛΗΘΕΣ

ΑΓΑΘΟ

ΟΜΟΡΦΟ

ΔΙΚΑΙΟ
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Η επιστήμη πρέπει να είναι ελεύθερη από διαφημιστικούς εντυπω-
σιασμούς χωρίς στέρεα θεμέλια και να μην αδειάζει από σημασία τις 
ίδιες της τις ορολογίες. Χρειάζεται να θυμόμαστε ότι η Επιστήμη και 
οι Επιστήμονες δεν είναι εμπόρευμα.

Όσον αφορά την πλευρά της Θρησκείας, στην εποχή μας είναι 
πολυάριθμες οι θρησκευτικές μορφές και το να μιλήσει κανείς για το 
«Μοναδικό Υιό του Θεού» είναι ένα είδος πνευματικού ρατσισμού. 
Σίγουρα έργο και θέλημα του Θεού δεν είναι να κάνει τους ανθρώπους 
να συγκρούονται. Παρόλα αυτά σήμερα βλέπουμε θρησκείες να 
μάχονται η μια την άλλη για το ποια έχει πάρει το χρίσμα, ιερωμένους 
να διαστρεβλώνουν τις διδασκαλίες των ιδρυτών των θρησκειών για 
χάρη του συμφέροντος και πιστούς, που ενώ αδικούν κάθε μέρα, να 
ανάβουν ένα κερί, να λένε χίλιες και μια φορές μια προσευχή ή να 
κάνουν ένα μπάνιο σε έναν ιερό ποταμό και να πιστεύουν ότι με αυτόν 
τον τρόπο οι αμαρτίες τους θα συγχωρεθούν και θα κατακτήσουν 
τον Παράδεισο ή την πολυπόθητη Νιρβάνα.

Όλα αυτά βέβαια δεν σημαίνουν ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε 
στην ύπαρξη της θεότητας και να κατακρίνουμε την έννοια της θρη-
σκείας. Ξέρουμε ότι μέσα από υψηλά θρησκευτικούς πολιτισμούς, 
δημιουργήθηκαν θαυμάσια μνημεία που ακόμη και σήμερα, με την 
τόσο μεγάλη τεχνολογική ανάπτυξη, δεν έχουμε καταφέρει να κατα-
σκευάσουμε ξανά. Ο Πλάτωνας είπε ότι η πλευρά της Θρησκείας 
είναι η έκφραση του Αρχετύπου του Αγαθού, του Καλού.

«Το θρησκευτικό στοιχείο είναι κάτι απαραίτητο και όχι οι φανατικές 
και παρωπιδομένες θρησκείες. Το θρησκευτικό στοιχείο δεν έχει ηλικία, 
ούτε εκλεκτούς λαούς, ούτε μοναδικές αλήθειες ή άξιες γραφές. Αυτό 
που πράγματι ξεχώρισε τον άνθρωπο από τα ζώα είναι η θρησκεία. 
Υπάρχουν ζώα που εργάζονται, σκέφτονται και αγαπούν, αλλά μόνο 
ο άνθρωπος αισθάνεται το Θεό και προσεύχεται σε αυτόν και χτίζει 
στο Όνομά του ναούς Πίστης. Χρειάζεται να είμαστε μυστικιστές πέρα 
από κάθε ετικέτα και επιφάνεια».

Όσον αφορά την πλευρά της Τέχνης, ο Πλάτωνας λέει πως είναι 
η έκφραση του Αρχετύπου της Ομορφιάς. Η Τέχνη δηλαδή δεν είναι 
άλλο από το θαύμα τού να εμφανίζεται μπροστά στις φυσικές αισθή-
σεις αυτό που ο καλλιτέχνης αντιλαμβάνεται με άλλες «αισθήσεις» σε 
αρμονικές, όμορφες και τρομερές διαστάσεις. 

Σήμερα, βέβαια, χωρίς να παραλείψουμε να εξαιρέσουμε κάποιες 
περιπτώσεις, η Τέχνη δεν είναι τίποτε άλλο από ένα μίγμα από πάθη 
και ανικανοποίητα συναισθήματα. Ο σημερινός καλλιτέχνης επιλέγει 
να απεικονίσει την ασχήμια και τη θλίψη που αυτός βιώνει και έτσι η 
Τέχνη δεν είναι η έκφραση της Ομορφιάς, δηλαδή της καλής μορφής 
και επιπλέον η σημερινή Τέχνη χρειάζεται μετάφραση για να φτάσει 
στο κοινό, έτσι που την κάνει ένα προνόμιο μόνο των λίγων.

Κάποτε η ευγένεια ξέφευγε από τυπικισμούς και ήταν μια πράξη 
γενναιοδωρίας, ήταν το να μπορείς να προσφέρεις ό,τι καλύτερο 
έχεις από μέσα σου και αν είσαι καλλιτέχνης ένας λόγος παραπάνω. 
Έτσι ο καλλιτέχνης θεωρείτο ένας ιδιαίτερα ευγενής άνθρωπος όσον 
αφορά την ποιότητα της ψυχής του και αυτό που πρόσφερε.

Ένωση - Επίστήμης, Τέχνης, Θρησκείας, ΦιλοσοφίαςΕπίστήμης, Τέχνης, Θρησκείας, Φιλοσοφίας

Σήμερα η τέχνη μολύνεται από τις ανθρώπινες ατέλειες 
και εκφράζει ότι χειρότερο έχει ο καλλιτέχνης. Το θέμα δεν 
είναι να αρνηθούμε τον κόσμο που δεν μας αρέσει, αλλά 
να τον βελτιώσουμε. Και όπως έλεγε ένας καλλιτέχνης:

«Το σκουπίδι που σκουπίζεται
δεν παύει σκουπίδι να είναι.
Όσο στον αέρα ν’ ανεβεί
Στον αέρα σκουπίδι θα είναι».

Ένας φιλόσοφος των ημερών μας είπε: «Όπως εσωτε-
ρικά πρέπει να είμαστε ηθικοί, κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει 
να έχουμε αισθητική και εξωτερικά. Καθετί άσχημο δεν είναι 
τέχνη. Μόνο στην ομορφιά υπάρχει τέχνη». 

Και περνώντας, τέλος, στην πλευρά της πολιτικής, ο 
Πλάτωνας μας έλεγε ότι χωρίς ατομική διαμόρφωση δεν 
μπορεί να σχηματιστούν Κράτη, γιατί αν γινόταν έτσι θα 
σχηματίζονταν φτωχές μορφές κοινωνίας, άδικης και 
αντίθετης με τη Φύση. Ο Πλάτωνας διαιρούσε το ανθρώ-
πινο σύνολο σε τρεις σκάλες: το Άτομο, την Κοινωνία 
και το Κράτος και θεωρούσε την Πολιτική έκφραση του 
Αρχετύπου του Δικαίου. Στη σύγχρονη εποχή η πολιτική 

Θρησκεία και Επιστήμη: το Αληθές και το Αγαθό

είναι παραμορφωμένη και καλυμμένη με τα πέπλα 
των συμφερόντων και όλα μετριούνται με βάση 
την ποσότητα.

Στην εποχή μας ενώ, όλοι χρειάζεται να σπου-
δάσουν για να ασκούν ένα επάγγελμα, για να 
οδηγήσει κανείς ένα κράτος χρειάζεται μονάχα 
να συμφωνήσει για αυτό πολύ κόσμος. Αν για 
παράδειγμα ίσχυε το ίδιο για τους γιατρούς ή για 
τους πιλότους, είναι βέβαιο ότι θα υπήρχαν πε-
ρισσότεροι νεκροί και περισσότερα αεροπορικά 
δυστυχήματα. 

«Θα χρειαζόταν ίσως ένα είδος Πανεπιστημίου 
ή Σχολής Πολιτικών Επιστημών από τις οποίες θα 
βγουν επαγγελματίες, που ο καλύτερος θα είναι 
και ο πιο ικανός για να κυβερνάει είτε τον συμπα-
θούν είτε όχι οι άνθρωποι, γιατί ο χειρουργός 
ξεκινά να μας χειρουργήσει, έστω και αν δεν μας 
είναι συμπαθής, μπορεί να μας σώσει τη ζωή 
περισσότερο από ένα γελωτοποιό που κάνοντας 
τούμπες θα μας διασκέδαζε ενώ η αρρώστια 
μας σκοτώνει. Ο Πολιτικός δεν είναι παρά ένας 

φιλόσοφος ή καλύτερα ένας Σο-
φός που δρα ευεργετικά για τους 
ομοίους του στις σχέσεις μεταξύ 
τους, με τη Φύση και με Εκείνον που 
ονομάζουμε Θεό». 

Άξονας αυτής της πυραμίδας, 
μας λέει ο μεγάλος φιλόσοφος, είναι 
η Φιλοσοφία, δηλαδή μια Ηθική που 
διαπερνά και ενώνει όλες τις πλευ-
ρές της για να μπορεί να γεννηθεί 
ο Πολιτισμός, για να μπορούν οι 
άνθρωποι ατομικά και ομαδικά να 
οδηγηθούν προς την κορυφή της 
εξελικτικής σκάλας. Η Ηθική αυτή 
κάνει να μην υπάρχουν συγκρούσεις 
μεταξύ των πλευρών της πυραμίδας 
αλλά η μια να συμπληρώνει την 
άλλη στην αναζήτηση της Αλήθειας, 
σαν μια διαφορετική οπτική γωνία 
του ίδιου πράγματος που μελετάται. 
Φιλοσοφία είναι η αγάπη στη Σοφία, 
στην Αλήθεια. Η Φιλοσοφία ως θεω-
ρία και πράξη είναι η μεγάλη εκπαι-
δεύτρια, αυτή που μας διδάσκει να 
ζούμε. Και είναι αυτή που οδήγησε το 
μεγάλο Έλληνα φιλόσοφο Σωκράτη, 
όπως προαναφέραμε, να πει «Εν 
οίδα ότι ουδέν οίδα», επειδή ποτέ κα-
νείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι 
ο κάτοχος όλης της Αλήθειας.

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (Εl Greco) - “Το άνοιγμα 
της πέμπτης σφραγίδας, της Αποκάλυψης”
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Σήμερα η τέχνη μολύνεται από τις ανθρώπινες ατέλειες 
και εκφράζει ότι χειρότερο έχει ο καλλιτέχνης. Το θέμα δεν 
είναι να αρνηθούμε τον κόσμο που δεν μας αρέσει, αλλά 
να τον βελτιώσουμε. Και όπως έλεγε ένας καλλιτέχνης:

«Το σκουπίδι που σκουπίζεται
δεν παύει σκουπίδι να είναι.
Όσο στον αέρα ν’ ανεβεί
Στον αέρα σκουπίδι θα είναι».

Ένας φιλόσοφος των ημερών μας είπε: «Όπως εσωτε-
ρικά πρέπει να είμαστε ηθικοί, κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει 
να έχουμε αισθητική και εξωτερικά. Καθετί άσχημο δεν είναι 
τέχνη. Μόνο στην ομορφιά υπάρχει τέχνη». 

Και περνώντας, τέλος, στην πλευρά της πολιτικής, ο 
Πλάτωνας μας έλεγε ότι χωρίς ατομική διαμόρφωση δεν 
μπορεί να σχηματιστούν Κράτη, γιατί αν γινόταν έτσι θα 
σχηματίζονταν φτωχές μορφές κοινωνίας, άδικης και 
αντίθετης με τη Φύση. Ο Πλάτωνας διαιρούσε το ανθρώ-
πινο σύνολο σε τρεις σκάλες: το Άτομο, την Κοινωνία 
και το Κράτος και θεωρούσε την Πολιτική έκφραση του 
Αρχετύπου του Δικαίου. Στη σύγχρονη εποχή η πολιτική 

Θρησκεία και Επιστήμη: το Αληθές και το Αγαθό

είναι παραμορφωμένη και καλυμμένη με τα πέπλα 
των συμφερόντων και όλα μετριούνται με βάση 
την ποσότητα.

Στην εποχή μας ενώ, όλοι χρειάζεται να σπου-
δάσουν για να ασκούν ένα επάγγελμα, για να 
οδηγήσει κανείς ένα κράτος χρειάζεται μονάχα 
να συμφωνήσει για αυτό πολύ κόσμος. Αν για 
παράδειγμα ίσχυε το ίδιο για τους γιατρούς ή για 
τους πιλότους, είναι βέβαιο ότι θα υπήρχαν πε-
ρισσότεροι νεκροί και περισσότερα αεροπορικά 
δυστυχήματα. 

«Θα χρειαζόταν ίσως ένα είδος Πανεπιστημίου 
ή Σχολής Πολιτικών Επιστημών από τις οποίες θα 
βγουν επαγγελματίες, που ο καλύτερος θα είναι 
και ο πιο ικανός για να κυβερνάει είτε τον συμπα-
θούν είτε όχι οι άνθρωποι, γιατί ο χειρουργός 
ξεκινά να μας χειρουργήσει, έστω και αν δεν μας 
είναι συμπαθής, μπορεί να μας σώσει τη ζωή 
περισσότερο από ένα γελωτοποιό που κάνοντας 
τούμπες θα μας διασκέδαζε ενώ η αρρώστια 
μας σκοτώνει. Ο Πολιτικός δεν είναι παρά ένας 

φιλόσοφος ή καλύτερα ένας Σο-
φός που δρα ευεργετικά για τους 
ομοίους του στις σχέσεις μεταξύ 
τους, με τη Φύση και με Εκείνον που 
ονομάζουμε Θεό». 

Άξονας αυτής της πυραμίδας, 
μας λέει ο μεγάλος φιλόσοφος, είναι 
η Φιλοσοφία, δηλαδή μια Ηθική που 
διαπερνά και ενώνει όλες τις πλευ-
ρές της για να μπορεί να γεννηθεί 
ο Πολιτισμός, για να μπορούν οι 
άνθρωποι ατομικά και ομαδικά να 
οδηγηθούν προς την κορυφή της 
εξελικτικής σκάλας. Η Ηθική αυτή 
κάνει να μην υπάρχουν συγκρούσεις 
μεταξύ των πλευρών της πυραμίδας 
αλλά η μια να συμπληρώνει την 
άλλη στην αναζήτηση της Αλήθειας, 
σαν μια διαφορετική οπτική γωνία 
του ίδιου πράγματος που μελετάται. 
Φιλοσοφία είναι η αγάπη στη Σοφία, 
στην Αλήθεια. Η Φιλοσοφία ως θεω-
ρία και πράξη είναι η μεγάλη εκπαι-
δεύτρια, αυτή που μας διδάσκει να 
ζούμε. Και είναι αυτή που οδήγησε το 
μεγάλο Έλληνα φιλόσοφο Σωκράτη, 
όπως προαναφέραμε, να πει «Εν 
οίδα ότι ουδέν οίδα», επειδή ποτέ κα-
νείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι 
ο κάτοχος όλης της Αλήθειας.

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (Εl Greco) - “Το άνοιγμα 
της πέμπτης σφραγίδας, της Αποκάλυψης”
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«Ένας ηθοποιός όσο ζει, παίζει πολ-
λούς ρόλους και φορά πολλά κοστού-
μια. Δεν θέλω να ταυτιστώ μ΄ ένα ρόλο 
κι ακόμη περισσότερο μ΄ ένα κοστούμι, 
όπως ονομάζεται το τωρινό μου σώμα. 
Είμαι ήδη ένα πολύ διαφορετικό άτομο 
στο σώμα, στο νου και στο πνεύμα 
από τον άνθρωπο που ήμουν πριν από 
μερικές δεκάδες χρόνια. Θέλω να είμαι 
ο ηθοποιός που γίνεται καλύτερος με 
κάθε ρόλο που παίζει  και θέλω το ίδιο 
το έργο να είναι πετυχημένο, όχι μόνο το 
δικό μου παίξιμο. Η ζωή είναι το θεατρι-
κό έργο του Θεού και κανείς δεν μπορεί 
να κρίνει με σύνεση ένα έργο από μία 
πράξη και μόνο».

Δρ. Γουέδερχεντ

Μαρία Κοντογιάννη

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ

ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

Έτσι τόσο απλά και δύσκολα αλλά με πολύ αξία μας λένε οι σοφοί πως οι ουτοπίες που εμείς χαρακτηρί-
ζουμε ως τέτοιες, παίρνουν σάρκα και οστά.

Σ’ αυτόν τον Κόσμο που προσφέρει τόσα και κατακρεουργεί άλλα τόσα, σκόπιμο είναι να «ξανα-δομή-
σουμε» τις αξίες, να ελέγξουμε τα θεμέλια αυτού του οικοδομήματος και να το χτίσουμε ξανά, αν χρειαστεί, 
υγιές και όμορφο. 

Ας μην ακολουθήσουμε την εύκολη λύση και να πούμε «εμένα δεν με αφορά το θέμα». Ας μην ξεχνάμε 
τόσο εύκολα τις διδαχές των μεγάλων φιλοσόφων:

«Κάθε βελτίωση της Κοινωνίας αρχίζει 
με τη βελτίωση των ανθρώπων».

Και είναι στο χέρι του κάθε ανθρώπου 
το να μπορεί να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.
1. Γράμματα στη Δέλια και στο Φερνάντο, J.A.Livraga, εκδ. Νέα Ακρόπολη, Αθήνα 1990.
2. Προς έναν Νέο Μεσαίωνα, Javier Alvarado Planas, Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη, Αθήνα 1997.
3. Παιχνίδια στον καθρέφτη, Delia S. Guzman, Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη, Αθήνα 1993.
4. Περιοδικό Νέα Ακρόπολη, τεύχος 90, Άρθρο: Αυτή πρέπει να είναι η Πολιτική, η Τέχνη της Διοίκησης, τέχνη της Ανθρω-
πιάς, Τύμη Θεοδώρα.
5. Περιοδικό Νέα Ακρόπολη, τεύχος 90, Άρθρο: Ανάγκη νέων Ατόμων, Νέας Κοινωνίας και Κράτους, J.A.Livraga.
6. Περιοδικό Νέα Ακρόπολη, τεύχος 77, Άρθρο: Προς μια Πολιτική Οικολογία, J.A.Livraga.
7. Περιοδικό Νέα Ακρόπολη, τεύχος 103, Άρθρο: Φιλοσοφία: Μια εκπαίδευση για τη Ζωή, Delia S. Guzman. 
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Πριν από πολλά-πολλά χρόνια ο άνθρωπος 
είχε μία πιο αρμονική σχέση με τη φύση και 
τους νόμους της από αυτήν που έχουμε εμείς 
σήμερα. Η ζωή και ο θάνατος δεν ήταν παρά 
οι δυο αντίθετες πλευρές της ζωής, που ήταν 
εξίσου σημαντικές και αναγκαίες. Με αυτό το 
σκεπτικό, δεν φοβόταν το θάνατο και πίστευε 
ότι οι νεκροί κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες 
θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, 
καθώς ο κόσμος των νεκρών και των ζωντα-
νών είναι  ένας. Οι Ινδιάνοι για παράδειγμα, 
όχι μόνο δεν φοβούνταν να εγκαταλείψουν 
το γήινο σώμα τους, αλλά ο κάθε ανδρείος 
Ινδιάνος είχε αποκλειστικά για δική του χρήση 
ένα Τραγούδι Θανάτου που τραγουδούσε όταν 
καταλάβαινε ότι έφτανε το τέλος του. Επίσης, 
είχαν σαν έθιμο την πρώτη μέρα της νέας σε-
λήνης οι νέοι να τρέχουν άτακτα σαν τρελοί και 
οι γέροι να χορεύουν και να τραγουδάνε για να 
δείξουν τη χαρά τους, λέγοντας στο τραγούδι 
τους ότι, όπως το φεγγάρι πέθαινε και ζούσε 
ξανά, έτσι κι αυτά που επρόκειτο να πεθάνουν, 
θα ζούσαν ξανά.

Σ΄ όλους τους λαούς συναντάμε κάποια 
τελετουργικά θανάτου που δείχνουν ξεκάθαρα 
την πίστη ότι ο θάνατος δεν είναι ένα τέλος 
αλλά ένα είδος μετάβασης: στο Μπαλί οι νεκροί 
θάβονται σε ειδικούς πύργους με θορυβώδεις 
τελετές, στην αρχαία Σκανδιναβία οι σημαντι-
κοί νεκροί αφήνονταν να πλέουν σε ελαφριές 
βάρκες που κατέβαιναν από τα ποτάμια και 
έφταναν στη θάλασσα, στην Αγκόλα τους 
βάζουν σε σπηλιές, στο Θιβέτ τους (όπου τα 
δέντρα είναι σχεδόν ανύπαρκτα) η τελετή γινό-
ταν στον αέρα, ενώ στην Ινδία έκαιγαν τους 
νεκρούς με σκοπό το πνεύμα του νεκρού να 
πάει στη σωστή θέση.

Το ανθρώπινο πνεύμα μελετά 
το θάνατο απ΄ την αυγή του κό-
σμου, αναζητώντας απάντηση 
στα μυστήριά του. Γιατί το κλειδί 
στο θέμα του θανάτου ξεκλειδώνει 
την πόρτα της ζωής.

Κοινή γνώση της  αρχαίας σο-
φίας σ΄ αυτούς τους λαούς ήταν η 
μετενσάρκωση. Σύμφωνα με αυτήν 
όλοι οι άνθρωποι -όπως και οι 
άλλες μορφές στη φύση- ακολου-
θούν ένα κύκλο ζωής, θανάτου και 
επαναγέννησης, που διέπεται από 
το νόμο του κάρμα (αιτίας και απο-
τελέσματος) και είναι εξελικτικός, 
οδηγεί δηλαδή τελικά στην ένωση 
του ανθρώπου με το Θεό. 

Αν εμβαθύνουμε σ΄ αυτόν τον παμπάλαιο νόμο θα 
δούμε ότι μας διδάσκει ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, αλλά 
είμαστε προσωπικά υπεύθυνοι για τις πράξεις μας και τα 
αποτελέσματά τους. Δεν πρόκειται για μία μοιρολατρική 
θεώρηση, σύμφωνα με την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να 
ζούμε συνέχεια και να πληρώνουμε λάθη ενός  παρελθόντος 
που ούτε καν θυμόμαστε, όπως θα μπορούσε εύκολα να 
σκεφτεί κάποιος, αλλά ακριβώς το αντίθετο: δεν υπάρχει 
κάποιος θεός που  αποφασίζει για τη ζωή μας, μας ευνοεί ή 
μας τιμωρεί ανάλογα με τα «προσωπικά του γούστα», αλλά 
αντίθετα καθετί που μας συμβαίνει είναι αποτέλεσμα κάποιας 
δικής μας δράσης. Όλα λοιπόν συμβαίνουν για κάποιο λόγο. 
Ο λόγος αυτός, που μπορεί να είναι τόσο παλιός που να 
μην το θυμόμαστε (σε προηγούμενες μας ζωές) σχετίζεται 
με το κρυμμένο νόημα, το μυστήριο της ζωής που ήρθαμε 
εδώ, προκειμένου να ανακαλύψουμε. Άλλωστε ακόμη κι 
αυτά που έχουμε κάνει στην παρούσα ζωή είναι δύσκολο 
να τα θυμόμαστε.

Και όπως κάθε  κύκλος της ζωής στη φύση (η μέρα και 
η νύχτα, ο χειμώνας και η άνοιξη) είναι μία νέα αρχή, μία νέα 
γέννηση το ίδιο και κάθε ενσάρκωση της ψυχής είναι ένα 
μάθημα που πρέπει να πάρει.

Άραγε έχουμε ξαναζήσει; Είτε μας φαίνεται λογικό είτε 
όχι, η θεωρία της μετενσάρκωσης μπορεί να μας οδηγήσει 
να ξεφύγουμε λίγο από μία γραμμική θεώρηση του κόσμου 
(σύμφωνα με την οποία καθετί που γεννιέται κατευθύνεται 
προς το θάνατο) σε μία κυκλική σύμφωνα με την οποία η 
εξέλιξη προχωράει μέσα από κύκλους που αλληλοδιαδέχο-
νται ο ένας τον άλλο.

Μέσα στον καθένα μας «κατοικούν» τα γεγονότα και οι 
μνήμες πολλών προηγούμενων ζωών μας. Όπως οι παιδικές 
εμπειρίες επιδρούν και επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό τον 
μετέπειτα ενήλικα το ίδιο και οι αποθηκευμένες γνώσεις των 
προηγούμενων ζωών μας επηρεάζουν τις τωρινές μας επι-
λογές και αποφάσεις. Το παρόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο 
με το παρελθόν μας...

Σε τι μπορεί να μας βοηθήσει στην 
καθημερινότητα μας η κατανόηση 

του νόμου της μετενσάρκωσης:

• Να εξαλείψουμε το φόβο του θανάτου, 
από τον οποίο προέρχονται αρκετά αρνητικά 
συναισθήματα: άγχος, φοβίες, ενοχές, πόνος για 
πράγματα που δεν αξίζουν την προσοχή μας... 
Γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος είναι μία ψυχή και 
όχι μόνο ύλη, μπορεί να απελευθερωθεί από κα-
ταπιεσμένα συναισθήματα που τον βαραίνουν 
και να γίνει αυτό που πραγματικά είναι. Γι’ αυτόν 
που θέλει να γνωρίσει τον εαυτό του, ο θάνατος 
είναι μία πολύ δημιουργική δύναμη. Οι ανώτερες 
πνευματικές αξίες της ζωής απορρέουν από τη 
σκέψη και τη μελέτη του θανάτου.

• Να αποκτήσουμε υπευθυνότητα. Δεν 
υπάρχει κάποιος κριτής μετά το θάνατο που 
μας στέλνει στον παράδεισο ή στην κόλαση. 
Μοναδικός κριτής και δικαστής κάθε στιγμή της 
ζωής είναι ο ίδιος μας ο εαυτός μας, που διαλέγει 
ελεύθερα τις πράξεις που κάνει η καθεμία από 
τις οποίες έχει τις ανάλογες συνέπειες. Αν γνω-
ρίζουμε ότι οτιδήποτε κάνουμε, το πληρώνουμε 
και τα λάθη μας δεν σβήνονται με μαγικό τρόπο 
και δεν πρόκειται να τα αποφύγουμε όπου και 
να πάμε και ότι «μέσο» και να έχουμε, σταδιακά 
αρχίζουμε να αναλαμβάνουμε την ευθύνη του 
εαυτού μας αλλά και των ανθρώπων γύρω 
μας. 

• Να ανακαλύψουμε κρυμμένες δυνα-
τότητες μας και να αποκτήσουμε αυτογνωσία. 
Εφόσον ο άνθρωπος είναι πολύ παλιός, η 
ψυχή του κουβαλάει γνώσεις, εμπειρίες και 
βιώματα που δεν υποψιαζόμαστε. Αν μπούμε 
σε μία διαδικασία «έρευνας» του εσωτερικού 
ανθρώπου, σταδιακά θα καταφέρουμε να τον 
ανακαλύψουμε. Αυτές τις άλλες πλευρές του 
εαυτού μας τις αντιλαμβανόμαστε με πολλούς 
τρόπους: οράματα, όνειρα, ενορατικές σκέψεις, 
διαίσθηση. 

• Να κατανοήσουμε καλύτερα τους αν-
θρώπους γύρω μας και τις μεταξύ μας σχέσεις. 
Γνωρίζοντας ότι τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία, 
κατανοούμε ότι οι άνθρωποι που  συναντάμε 
έχουν κάτι να μας μάθουν και ίσως δεν βρισκό-
μαστε μαζί τους για πρώτη φορά. Οι ειδικοί ισχυ-

ρίζονται ότι μία σχέση που είναι ιδιαίτερα προβληματική 
μπορεί να έχει τις ρίζες της στο παρελθόν, καθώς επίσης 
και ότι ο κεραυνοβόλος έρωτας συμβαίνει επειδή υπάρχει 
μία επίγνωση σχέσης από προηγούμενη ζωή.  

• Να αποκτήσουμε δύναμη, έλεγχο, ικανότητα επι-
λογής και σιγουριάς σ΄ όλες μας τις πράξεις. Το γεγονός 
ότι δεν βλέπουμε κάτι, δεν σημαίνει και ότι δεν υπάρχει. 
Για παράδειγμα, ξέρουμε που πάμε και τι κάνουμε στον 
ύπνο μας; Ο κόσμος των ονείρων μάς επηρεάζει, καθώς 
περιέχει κρυμμένα σύμβολα μίας άγνωστης πλευράς του 
εαυτού μας. Το να έρθουμε σ΄ επαφή με την ασυνείδητη, 
παράλογη πλευρά της ζωής που σχετίζεται με το θάνατο 
(όπως και με τον ύπνο) μάς βοηθάει να γνωρίσουμε και 
να ελέγχουμε καλύτερα τη συνειδητή πλευρά της ζωής. 
Ο θάνατος και ο ύπνος στην αρχαία Ελλάδα ήταν δίδυ-
μα αδέρφια της Νύχτας που κατοικούσαν στον Κάτω 
Κόσμο.

Η σχέση της Μετενσάρκωσης Μετενσάρκωσης με την καθημερινή ζωή

“Το χαμόγελο της Τζοκόντα” - Λεονάρντο Ντα Βίντσι
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Πριν από πολλά-πολλά χρόνια ο άνθρωπος 
είχε μία πιο αρμονική σχέση με τη φύση και 
τους νόμους της από αυτήν που έχουμε εμείς 
σήμερα. Η ζωή και ο θάνατος δεν ήταν παρά 
οι δυο αντίθετες πλευρές της ζωής, που ήταν 
εξίσου σημαντικές και αναγκαίες. Με αυτό το 
σκεπτικό, δεν φοβόταν το θάνατο και πίστευε 
ότι οι νεκροί κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες 
θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, 
καθώς ο κόσμος των νεκρών και των ζωντα-
νών είναι  ένας. Οι Ινδιάνοι για παράδειγμα, 
όχι μόνο δεν φοβούνταν να εγκαταλείψουν 
το γήινο σώμα τους, αλλά ο κάθε ανδρείος 
Ινδιάνος είχε αποκλειστικά για δική του χρήση 
ένα Τραγούδι Θανάτου που τραγουδούσε όταν 
καταλάβαινε ότι έφτανε το τέλος του. Επίσης, 
είχαν σαν έθιμο την πρώτη μέρα της νέας σε-
λήνης οι νέοι να τρέχουν άτακτα σαν τρελοί και 
οι γέροι να χορεύουν και να τραγουδάνε για να 
δείξουν τη χαρά τους, λέγοντας στο τραγούδι 
τους ότι, όπως το φεγγάρι πέθαινε και ζούσε 
ξανά, έτσι κι αυτά που επρόκειτο να πεθάνουν, 
θα ζούσαν ξανά.

Σ΄ όλους τους λαούς συναντάμε κάποια 
τελετουργικά θανάτου που δείχνουν ξεκάθαρα 
την πίστη ότι ο θάνατος δεν είναι ένα τέλος 
αλλά ένα είδος μετάβασης: στο Μπαλί οι νεκροί 
θάβονται σε ειδικούς πύργους με θορυβώδεις 
τελετές, στην αρχαία Σκανδιναβία οι σημαντι-
κοί νεκροί αφήνονταν να πλέουν σε ελαφριές 
βάρκες που κατέβαιναν από τα ποτάμια και 
έφταναν στη θάλασσα, στην Αγκόλα τους 
βάζουν σε σπηλιές, στο Θιβέτ τους (όπου τα 
δέντρα είναι σχεδόν ανύπαρκτα) η τελετή γινό-
ταν στον αέρα, ενώ στην Ινδία έκαιγαν τους 
νεκρούς με σκοπό το πνεύμα του νεκρού να 
πάει στη σωστή θέση.

Το ανθρώπινο πνεύμα μελετά 
το θάνατο απ΄ την αυγή του κό-
σμου, αναζητώντας απάντηση 
στα μυστήριά του. Γιατί το κλειδί 
στο θέμα του θανάτου ξεκλειδώνει 
την πόρτα της ζωής.

Κοινή γνώση της  αρχαίας σο-
φίας σ΄ αυτούς τους λαούς ήταν η 
μετενσάρκωση. Σύμφωνα με αυτήν 
όλοι οι άνθρωποι -όπως και οι 
άλλες μορφές στη φύση- ακολου-
θούν ένα κύκλο ζωής, θανάτου και 
επαναγέννησης, που διέπεται από 
το νόμο του κάρμα (αιτίας και απο-
τελέσματος) και είναι εξελικτικός, 
οδηγεί δηλαδή τελικά στην ένωση 
του ανθρώπου με το Θεό. 

Αν εμβαθύνουμε σ΄ αυτόν τον παμπάλαιο νόμο θα 
δούμε ότι μας διδάσκει ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, αλλά 
είμαστε προσωπικά υπεύθυνοι για τις πράξεις μας και τα 
αποτελέσματά τους. Δεν πρόκειται για μία μοιρολατρική 
θεώρηση, σύμφωνα με την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να 
ζούμε συνέχεια και να πληρώνουμε λάθη ενός  παρελθόντος 
που ούτε καν θυμόμαστε, όπως θα μπορούσε εύκολα να 
σκεφτεί κάποιος, αλλά ακριβώς το αντίθετο: δεν υπάρχει 
κάποιος θεός που  αποφασίζει για τη ζωή μας, μας ευνοεί ή 
μας τιμωρεί ανάλογα με τα «προσωπικά του γούστα», αλλά 
αντίθετα καθετί που μας συμβαίνει είναι αποτέλεσμα κάποιας 
δικής μας δράσης. Όλα λοιπόν συμβαίνουν για κάποιο λόγο. 
Ο λόγος αυτός, που μπορεί να είναι τόσο παλιός που να 
μην το θυμόμαστε (σε προηγούμενες μας ζωές) σχετίζεται 
με το κρυμμένο νόημα, το μυστήριο της ζωής που ήρθαμε 
εδώ, προκειμένου να ανακαλύψουμε. Άλλωστε ακόμη κι 
αυτά που έχουμε κάνει στην παρούσα ζωή είναι δύσκολο 
να τα θυμόμαστε.

Και όπως κάθε  κύκλος της ζωής στη φύση (η μέρα και 
η νύχτα, ο χειμώνας και η άνοιξη) είναι μία νέα αρχή, μία νέα 
γέννηση το ίδιο και κάθε ενσάρκωση της ψυχής είναι ένα 
μάθημα που πρέπει να πάρει.

Άραγε έχουμε ξαναζήσει; Είτε μας φαίνεται λογικό είτε 
όχι, η θεωρία της μετενσάρκωσης μπορεί να μας οδηγήσει 
να ξεφύγουμε λίγο από μία γραμμική θεώρηση του κόσμου 
(σύμφωνα με την οποία καθετί που γεννιέται κατευθύνεται 
προς το θάνατο) σε μία κυκλική σύμφωνα με την οποία η 
εξέλιξη προχωράει μέσα από κύκλους που αλληλοδιαδέχο-
νται ο ένας τον άλλο.

Μέσα στον καθένα μας «κατοικούν» τα γεγονότα και οι 
μνήμες πολλών προηγούμενων ζωών μας. Όπως οι παιδικές 
εμπειρίες επιδρούν και επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό τον 
μετέπειτα ενήλικα το ίδιο και οι αποθηκευμένες γνώσεις των 
προηγούμενων ζωών μας επηρεάζουν τις τωρινές μας επι-
λογές και αποφάσεις. Το παρόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο 
με το παρελθόν μας...

Σε τι μπορεί να μας βοηθήσει στην 
καθημερινότητα μας η κατανόηση 

του νόμου της μετενσάρκωσης:

• Να εξαλείψουμε το φόβο του θανάτου, 
από τον οποίο προέρχονται αρκετά αρνητικά 
συναισθήματα: άγχος, φοβίες, ενοχές, πόνος για 
πράγματα που δεν αξίζουν την προσοχή μας... 
Γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος είναι μία ψυχή και 
όχι μόνο ύλη, μπορεί να απελευθερωθεί από κα-
ταπιεσμένα συναισθήματα που τον βαραίνουν 
και να γίνει αυτό που πραγματικά είναι. Γι’ αυτόν 
που θέλει να γνωρίσει τον εαυτό του, ο θάνατος 
είναι μία πολύ δημιουργική δύναμη. Οι ανώτερες 
πνευματικές αξίες της ζωής απορρέουν από τη 
σκέψη και τη μελέτη του θανάτου.

• Να αποκτήσουμε υπευθυνότητα. Δεν 
υπάρχει κάποιος κριτής μετά το θάνατο που 
μας στέλνει στον παράδεισο ή στην κόλαση. 
Μοναδικός κριτής και δικαστής κάθε στιγμή της 
ζωής είναι ο ίδιος μας ο εαυτός μας, που διαλέγει 
ελεύθερα τις πράξεις που κάνει η καθεμία από 
τις οποίες έχει τις ανάλογες συνέπειες. Αν γνω-
ρίζουμε ότι οτιδήποτε κάνουμε, το πληρώνουμε 
και τα λάθη μας δεν σβήνονται με μαγικό τρόπο 
και δεν πρόκειται να τα αποφύγουμε όπου και 
να πάμε και ότι «μέσο» και να έχουμε, σταδιακά 
αρχίζουμε να αναλαμβάνουμε την ευθύνη του 
εαυτού μας αλλά και των ανθρώπων γύρω 
μας. 

• Να ανακαλύψουμε κρυμμένες δυνα-
τότητες μας και να αποκτήσουμε αυτογνωσία. 
Εφόσον ο άνθρωπος είναι πολύ παλιός, η 
ψυχή του κουβαλάει γνώσεις, εμπειρίες και 
βιώματα που δεν υποψιαζόμαστε. Αν μπούμε 
σε μία διαδικασία «έρευνας» του εσωτερικού 
ανθρώπου, σταδιακά θα καταφέρουμε να τον 
ανακαλύψουμε. Αυτές τις άλλες πλευρές του 
εαυτού μας τις αντιλαμβανόμαστε με πολλούς 
τρόπους: οράματα, όνειρα, ενορατικές σκέψεις, 
διαίσθηση. 

• Να κατανοήσουμε καλύτερα τους αν-
θρώπους γύρω μας και τις μεταξύ μας σχέσεις. 
Γνωρίζοντας ότι τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία, 
κατανοούμε ότι οι άνθρωποι που  συναντάμε 
έχουν κάτι να μας μάθουν και ίσως δεν βρισκό-
μαστε μαζί τους για πρώτη φορά. Οι ειδικοί ισχυ-

ρίζονται ότι μία σχέση που είναι ιδιαίτερα προβληματική 
μπορεί να έχει τις ρίζες της στο παρελθόν, καθώς επίσης 
και ότι ο κεραυνοβόλος έρωτας συμβαίνει επειδή υπάρχει 
μία επίγνωση σχέσης από προηγούμενη ζωή.  

• Να αποκτήσουμε δύναμη, έλεγχο, ικανότητα επι-
λογής και σιγουριάς σ΄ όλες μας τις πράξεις. Το γεγονός 
ότι δεν βλέπουμε κάτι, δεν σημαίνει και ότι δεν υπάρχει. 
Για παράδειγμα, ξέρουμε που πάμε και τι κάνουμε στον 
ύπνο μας; Ο κόσμος των ονείρων μάς επηρεάζει, καθώς 
περιέχει κρυμμένα σύμβολα μίας άγνωστης πλευράς του 
εαυτού μας. Το να έρθουμε σ΄ επαφή με την ασυνείδητη, 
παράλογη πλευρά της ζωής που σχετίζεται με το θάνατο 
(όπως και με τον ύπνο) μάς βοηθάει να γνωρίσουμε και 
να ελέγχουμε καλύτερα τη συνειδητή πλευρά της ζωής. 
Ο θάνατος και ο ύπνος στην αρχαία Ελλάδα ήταν δίδυ-
μα αδέρφια της Νύχτας που κατοικούσαν στον Κάτω 
Κόσμο.

Η σχέση της Μετενσάρκωσης Μετενσάρκωσης με την καθημερινή ζωή
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• Να ανακαλύψουμε το νόημα και το 
σκοπό της ζωής.  Για να καταλάβουμε τις σχέ-
σεις μας με το Σύμπαν  πρέπει να ξεπεράσουμε 
τους περιορισμούς που μας βάζουν οι έννοιες 
του χώρου και του χρόνου, που άλλωστε είναι 
αυθαίρετες έννοιες που έχουμε επιβάλλει στον 
εαυτό μας προκειμένου να μπορούμε να ερ-
μηνεύσουμε τον κόσμο με βάση τις αισθήσεις 
μας. Είναι όμως πράγματι ο κόσμος όπως τον 
βλέπουμε; Ο άνθρωπος έχει ένα παρελθόν που 
δεν θυμάται και κατά συνέπεια ένα μέλλον που 
είναι αμφίβολο. Αν σκεφτούμε ότι ερχόμαστε 
από το πουθενά και καταλήγουμε στο τίποτα, 
τι νόημα θα είχε η ζωή; Άραγε η ψυχή είναι 
τόσο αναλώσιμη; Κατανοώντας τη θεωρία της 
μετενσάρκωσης, μπορούμε να καταλάβουμε 
κάτι από το σχέδιο της εξέλιξης του ανθρώπου 
και του κόσμου.

Άλλες πτυχές της 
μετενσάρκωσης:

Η σχέση της Μετενσάρκωσης Μετενσάρκωσης με την καθημερινή ζωήΗ γνώση των προηγούμενων ζωών μας μπορεί να μας 
βοηθήσει να θεραπεύσουμε ασθένειες σωματικές αλλά και 
ψυχολογικές, ανακαλύπτοντας τις πραγματικές αιτίες τους. 
Σήμερα είναι πολύ της μόδας, στην ιατρική ορολογία, η λέξη 
«ψυχοσωματικό». Οτιδήποτε δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε 
ή να θεραπεύσουμε οφείλεται σε «ψυχολογικά αίτια». Όμως 
υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ασθενών που θεραπεύτηκαν 
σχεδόν αυτόματα από κάποιο χρόνιο ή ανεξιχνίαστο πρό-
βλημα, αφού υποβλήθηκαν σε ύπνωση, κατά τη διάρκεια 
της οποία ανακάλυψαν την αιτία της ασθένειας σε κάποια 
εμπειρία ή ψυχολογικό τραύμα προηγούμενής τους ζωής. 
Σύμφωνα επίσης με μία θεωρία, κάποιοι ψυχασθενείς έχουν 
πολλαπλή προσωπικότητα, καθώς παλεύουν με προηγού-
μενες ζωές τους (σαν ένας δέκτης που πιάνει πολλούς ραδι-
οφωνικούς σταθμούς μαζί).

Η πνευματική μας οικογένεια και η 
ανακάλυψη της αδερφής ψυχής: 

Πράγματι μία ένδειξη πνευματικής εξέλιξης είναι ο αριθ-
μός των διαφορετικών και ποικίλων προσωπικοτήτων που 
έλκουμε κοντά μας. Πολλές φορές παρατηρώντας γύρω 
μας ανακαλύπτουμε ότι οι φίλοι και  οι γνωστοί μας μοιά-
ζουν μεταξύ τους. Αυτό συμβαίνει αν έχουμε ως σκοπό την 
πνευματική βελτίωση του εαυτού μας. Τότε μέσα από τους 
ανθρώπους που μας περιβάλλουν μπορούμε να ανακαλύ-
ψουμε τα πρότυπα που ακολουθούμε και τις κατευθύνσεις 
που πρέπει να πάρουμε. Οι άνθρωποι με τους οποίους 
«συνταξιδεύουμε» μπορεί να παίζουν διαφορετικούς ρό-
λους: Καθρέφτης: αντανακλά μία εικόνα του ποιοι είμαστε. 
Καταλύτης: μας δίνει μία κινητήρια σπίθα στην αναζήτηση. 
Οδηγός-δάσκαλος: μας δείχνει το δρόμο και μας βοηθάει 
να δούμε πιο καθαρά. Σύμμαχος: είναι τα άτομα στα οποία 
έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και με τα οποία μπορούμε να 
είμαστε ολοκληρωτικά ο εαυτός μας.

Συχνά στη θρησκεία, στην τέχνη, στην επιστήμη συναντάμε 
παρόμοιες διάνοιες που εργάζονται μαζί σε μία ενιαία προ-
σπάθεια προς κάποιο στόχο. Μερικές φορές ολόκληρα χωριά 
μετενσαρκώνονται μαζί προκειμένου να πετύχουν κάποιο 
κοινό σκοπό σημαντικό γι΄ αυτούς ή για την ανθρωπότητα.

Συχνά επίσης εμφανίζεται μία ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα 
σε δύο άτομα (όχι μόνο ερωτική), στην οποία υπάρχει η 
αίσθηση της «ξανασυνάντησης». Για να θεωρηθούν δύο 
άτομα αδελφές-ψυχές  πρέπει να είναι συντονισμένα μεταξύ 
τους σ΄ όλα τα επίπεδα, να ικανοποιούν ο ένας τις ανάγκες 
του άλλου συνειδητά ή ασυνείδητα και να επικοινωνούν με 
λόγια ή χωρίς λόγια. Υπάρχει τότε μία επικοινωνία ψυχών που 
εξυψώνει και προσφέρει εκπλήρωση και ελευθερία. Πρόκειται 
για δύο ενεργειακές συχνότητες πολύ όμοιες μεταξύ τους, 
που εκπέμπουν ταυτόχρονα ενώ η εκπομπή αυτή διαρκεί και 
συνεχίζεται σε όλες τις εποχές. Αρκετοί ψάχνουν να βρουν την 
αδελφή ψυχή τους μέσα από αναδρομές. Συχνά όμως αυτό 
δημιουργεί μεγαλύτερη σύγχυση, καθώς, για να αναγνωρίσει 
κανείς την αδελφή ψυχή όταν εμφανιστεί, θα πρέπει να είναι 
εστιασμένος στο ανώτερο μέρος του εαυτού του.

Υπάρχει τρόπος να θυμηθούμε τις
 προηγούμενες ζωές μας;

Υπάρχει ένας τρόπος μέσω της ύπνωσης, με τη 
διαφορά ότι αυτή η μέθοδος στα χέρια ενός άπειρου 
μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά (κίνδυνος ιδεο-
ληψίας ή ψυχικής εισβολής) .

Μία πιο ασφαλής μέθοδος που χρησιμοποιούσαν 
οι Ροδόσταυροι (και παλιότερα οι Πυθαγόρειοι) είναι η 
άσκηση διαλογισμού, που θυμάται κανείς κάθε βράδυ 
πριν κοιμηθεί  σε αντίστροφη σειρά τα γεγονότα της 
ημέρας. Το άτομο πρέπει να εξετάζει τη σημασία των 
γεγονότων και να αξιολογεί τη συμπεριφορά του με 
βάση τα υψηλότερα πρότυπα που έχει. Σταδιακά η 
πιστή εφαρμογή αυτής της άσκησης θα οδηγήσει 
στην ανάμνηση των προηγούμενων ζωών.

Ακόμη κι αν δεν θυμόμαστε τις ενσαρκώσεις μας, 
στη ζωή που ζούμε δεν έχουμε «πεθάνει» και «ξανα-
γεννηθεί» αρκετές φορές; Μήπως για να γεννηθούμε 
ως ενήλικες δεν «πεθάναμε» ως παιδιά;

Κάθε αλλαγή στη ζωή μας όπως, αλλαγή εργα-
σίας, τόπου διαμονής, γάμος, χωρισμός, απώλεια 
κοντινού μας προσώπου), δεν είναι παρά ένας μικρός 
θάνατος. 

Κάθε απόφαση, κάθε πρόκληση που αναλαμβά-
νουμε, κάθε νέα αρχή είναι μία νέα γέννηση.

Κάθε νύχτα ένας κύκλος κλείνει, για να ανοίξει ένας 
καινούργιος με τον ερχομό της νέας μέρας.

Κάθε χρόνος στη ζωή μας είναι μία νέα γέννηση, 
μία νέα ευκαιρία για την ψυχή να ακούσει, να θυμηθεί 
και να γνωρίσει την πραγματική της φύση.

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Η Κρυφή Ιστορία της Μετενσάρκωσης, Κέυση, Εκδόσεις 
Βουλούκου
2. Ανακαλύπτοντας τις προηγούμενες ζωές μας,  
G.Williston-J. Johnstone, Εκδόσεις Διόπτρα
3. Εγκυκλοπαίδεια: Πέρα από τον Κόσμο μας.To Μυστήριο 
του Θανάτου, Λύαλλ Γουώτσον, Εκδόσεις Φυκίρης
4. Πολλές Ζωές-Πολλές Αγάπες, Τζίνα Σερμινάρα, Εκδόσεις 
Βουλούκου
5. Το Πνεύμα των Ινδιάνων, Evans Wentz, Εκδόσεις Ιάμβλι-
χος
6. Η ζωή μετά το σωματικό θάνατο, Ρ. Μούντυ, Εκδόσεις 
Μπουκουμάνης
7. Πέρα από τη ζωή Γιώργος Μπαλάνος, Εκδόσεις Ωρόρα

ΕΙΚΟΝΑ:
Μέσω της ύπνωσης, μπορεί κάποιος να ανακα-
λέσει μνήμες από μία προηγούμενη ζωή του. Οι 
συνεδρίες ύπνωσης, συνήθως καταγράφονται σε 
κάποιο μαγνητικό μέσο.
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• Να ανακαλύψουμε το νόημα και το 
σκοπό της ζωής.  Για να καταλάβουμε τις σχέ-
σεις μας με το Σύμπαν  πρέπει να ξεπεράσουμε 
τους περιορισμούς που μας βάζουν οι έννοιες 
του χώρου και του χρόνου, που άλλωστε είναι 
αυθαίρετες έννοιες που έχουμε επιβάλλει στον 
εαυτό μας προκειμένου να μπορούμε να ερ-
μηνεύσουμε τον κόσμο με βάση τις αισθήσεις 
μας. Είναι όμως πράγματι ο κόσμος όπως τον 
βλέπουμε; Ο άνθρωπος έχει ένα παρελθόν που 
δεν θυμάται και κατά συνέπεια ένα μέλλον που 
είναι αμφίβολο. Αν σκεφτούμε ότι ερχόμαστε 
από το πουθενά και καταλήγουμε στο τίποτα, 
τι νόημα θα είχε η ζωή; Άραγε η ψυχή είναι 
τόσο αναλώσιμη; Κατανοώντας τη θεωρία της 
μετενσάρκωσης, μπορούμε να καταλάβουμε 
κάτι από το σχέδιο της εξέλιξης του ανθρώπου 
και του κόσμου.

Άλλες πτυχές της 
μετενσάρκωσης:

Η σχέση της Μετενσάρκωσης Μετενσάρκωσης με την καθημερινή ζωήΗ γνώση των προηγούμενων ζωών μας μπορεί να μας 
βοηθήσει να θεραπεύσουμε ασθένειες σωματικές αλλά και 
ψυχολογικές, ανακαλύπτοντας τις πραγματικές αιτίες τους. 
Σήμερα είναι πολύ της μόδας, στην ιατρική ορολογία, η λέξη 
«ψυχοσωματικό». Οτιδήποτε δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε 
ή να θεραπεύσουμε οφείλεται σε «ψυχολογικά αίτια». Όμως 
υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ασθενών που θεραπεύτηκαν 
σχεδόν αυτόματα από κάποιο χρόνιο ή ανεξιχνίαστο πρό-
βλημα, αφού υποβλήθηκαν σε ύπνωση, κατά τη διάρκεια 
της οποία ανακάλυψαν την αιτία της ασθένειας σε κάποια 
εμπειρία ή ψυχολογικό τραύμα προηγούμενής τους ζωής. 
Σύμφωνα επίσης με μία θεωρία, κάποιοι ψυχασθενείς έχουν 
πολλαπλή προσωπικότητα, καθώς παλεύουν με προηγού-
μενες ζωές τους (σαν ένας δέκτης που πιάνει πολλούς ραδι-
οφωνικούς σταθμούς μαζί).

Η πνευματική μας οικογένεια και η 
ανακάλυψη της αδερφής ψυχής: 

Πράγματι μία ένδειξη πνευματικής εξέλιξης είναι ο αριθ-
μός των διαφορετικών και ποικίλων προσωπικοτήτων που 
έλκουμε κοντά μας. Πολλές φορές παρατηρώντας γύρω 
μας ανακαλύπτουμε ότι οι φίλοι και  οι γνωστοί μας μοιά-
ζουν μεταξύ τους. Αυτό συμβαίνει αν έχουμε ως σκοπό την 
πνευματική βελτίωση του εαυτού μας. Τότε μέσα από τους 
ανθρώπους που μας περιβάλλουν μπορούμε να ανακαλύ-
ψουμε τα πρότυπα που ακολουθούμε και τις κατευθύνσεις 
που πρέπει να πάρουμε. Οι άνθρωποι με τους οποίους 
«συνταξιδεύουμε» μπορεί να παίζουν διαφορετικούς ρό-
λους: Καθρέφτης: αντανακλά μία εικόνα του ποιοι είμαστε. 
Καταλύτης: μας δίνει μία κινητήρια σπίθα στην αναζήτηση. 
Οδηγός-δάσκαλος: μας δείχνει το δρόμο και μας βοηθάει 
να δούμε πιο καθαρά. Σύμμαχος: είναι τα άτομα στα οποία 
έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και με τα οποία μπορούμε να 
είμαστε ολοκληρωτικά ο εαυτός μας.

Συχνά στη θρησκεία, στην τέχνη, στην επιστήμη συναντάμε 
παρόμοιες διάνοιες που εργάζονται μαζί σε μία ενιαία προ-
σπάθεια προς κάποιο στόχο. Μερικές φορές ολόκληρα χωριά 
μετενσαρκώνονται μαζί προκειμένου να πετύχουν κάποιο 
κοινό σκοπό σημαντικό γι΄ αυτούς ή για την ανθρωπότητα.

Συχνά επίσης εμφανίζεται μία ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα 
σε δύο άτομα (όχι μόνο ερωτική), στην οποία υπάρχει η 
αίσθηση της «ξανασυνάντησης». Για να θεωρηθούν δύο 
άτομα αδελφές-ψυχές  πρέπει να είναι συντονισμένα μεταξύ 
τους σ΄ όλα τα επίπεδα, να ικανοποιούν ο ένας τις ανάγκες 
του άλλου συνειδητά ή ασυνείδητα και να επικοινωνούν με 
λόγια ή χωρίς λόγια. Υπάρχει τότε μία επικοινωνία ψυχών που 
εξυψώνει και προσφέρει εκπλήρωση και ελευθερία. Πρόκειται 
για δύο ενεργειακές συχνότητες πολύ όμοιες μεταξύ τους, 
που εκπέμπουν ταυτόχρονα ενώ η εκπομπή αυτή διαρκεί και 
συνεχίζεται σε όλες τις εποχές. Αρκετοί ψάχνουν να βρουν την 
αδελφή ψυχή τους μέσα από αναδρομές. Συχνά όμως αυτό 
δημιουργεί μεγαλύτερη σύγχυση, καθώς, για να αναγνωρίσει 
κανείς την αδελφή ψυχή όταν εμφανιστεί, θα πρέπει να είναι 
εστιασμένος στο ανώτερο μέρος του εαυτού του.

Υπάρχει τρόπος να θυμηθούμε τις
 προηγούμενες ζωές μας;

Υπάρχει ένας τρόπος μέσω της ύπνωσης, με τη 
διαφορά ότι αυτή η μέθοδος στα χέρια ενός άπειρου 
μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά (κίνδυνος ιδεο-
ληψίας ή ψυχικής εισβολής) .

Μία πιο ασφαλής μέθοδος που χρησιμοποιούσαν 
οι Ροδόσταυροι (και παλιότερα οι Πυθαγόρειοι) είναι η 
άσκηση διαλογισμού, που θυμάται κανείς κάθε βράδυ 
πριν κοιμηθεί  σε αντίστροφη σειρά τα γεγονότα της 
ημέρας. Το άτομο πρέπει να εξετάζει τη σημασία των 
γεγονότων και να αξιολογεί τη συμπεριφορά του με 
βάση τα υψηλότερα πρότυπα που έχει. Σταδιακά η 
πιστή εφαρμογή αυτής της άσκησης θα οδηγήσει 
στην ανάμνηση των προηγούμενων ζωών.

Ακόμη κι αν δεν θυμόμαστε τις ενσαρκώσεις μας, 
στη ζωή που ζούμε δεν έχουμε «πεθάνει» και «ξανα-
γεννηθεί» αρκετές φορές; Μήπως για να γεννηθούμε 
ως ενήλικες δεν «πεθάναμε» ως παιδιά;

Κάθε αλλαγή στη ζωή μας όπως, αλλαγή εργα-
σίας, τόπου διαμονής, γάμος, χωρισμός, απώλεια 
κοντινού μας προσώπου), δεν είναι παρά ένας μικρός 
θάνατος. 

Κάθε απόφαση, κάθε πρόκληση που αναλαμβά-
νουμε, κάθε νέα αρχή είναι μία νέα γέννηση.

Κάθε νύχτα ένας κύκλος κλείνει, για να ανοίξει ένας 
καινούργιος με τον ερχομό της νέας μέρας.

Κάθε χρόνος στη ζωή μας είναι μία νέα γέννηση, 
μία νέα ευκαιρία για την ψυχή να ακούσει, να θυμηθεί 
και να γνωρίσει την πραγματική της φύση.

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Η Κρυφή Ιστορία της Μετενσάρκωσης, Κέυση, Εκδόσεις 
Βουλούκου
2. Ανακαλύπτοντας τις προηγούμενες ζωές μας,  
G.Williston-J. Johnstone, Εκδόσεις Διόπτρα
3. Εγκυκλοπαίδεια: Πέρα από τον Κόσμο μας.To Μυστήριο 
του Θανάτου, Λύαλλ Γουώτσον, Εκδόσεις Φυκίρης
4. Πολλές Ζωές-Πολλές Αγάπες, Τζίνα Σερμινάρα, Εκδόσεις 
Βουλούκου
5. Το Πνεύμα των Ινδιάνων, Evans Wentz, Εκδόσεις Ιάμβλι-
χος
6. Η ζωή μετά το σωματικό θάνατο, Ρ. Μούντυ, Εκδόσεις 
Μπουκουμάνης
7. Πέρα από τη ζωή Γιώργος Μπαλάνος, Εκδόσεις Ωρόρα

ΕΙΚΟΝΑ:
Μέσω της ύπνωσης, μπορεί κάποιος να ανακα-
λέσει μνήμες από μία προηγούμενη ζωή του. Οι 
συνεδρίες ύπνωσης, συνήθως καταγράφονται σε 
κάποιο μαγνητικό μέσο.
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Θ
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ρία του
μηδεν
μηδενικού

σημείου - χαρτογραφ
ώ

ντας μια νέα πραγματικότητα

ESOTERICA.gr - http://www.red-ice.net/specialreports/2006/01jan/supernaturaluniverse.html

Μια ομάδα πρωτοπόρων επιστημόνων ανακάλυψαν πως ο τομέας μηδενικού σημείου (Zero Point 
Field-αναφερόμενο και ως ηλεκτρομαγνητικό κβαντικό κενό) - ένας ωκεανός υποατομικών δονήσε-
ων στο διάστημα που βρίσκεται ανάμεσα στα πράγματα - συνδέει τα πάντα στο σύμπαν, κάτι σαν τη 
Δύναμη (The Force) στη γνωστή ταινία Star Wars. 

     
Η θεωρία του τομέα (ZPF) προσφέρει μια ριζικά νέα άποψη τού πώς λειτουργεί ο κόσμος αλλά 

και το σώμα μας. Ο ανθρώπινος νους και το σώμα δεν είναι διαχωρισμένα από το περιβάλλον τους, 
αλλά αποτελούν ένα «πακέτο» παλλόμενης ενέργειας που συνεχώς αλληλεπιδρά με την απέραντη 
ενεργειακή θάλασσα. Ο τομέας μας δίνει την εικόνα ενός σύμπαντος με άπειρες διασυνδέσεις και μια 
νέα επιστημονική θεωρία που δίνει νόημα στα υπερφυσικά φαινόμενα. 

Μοιάζει, πραγματικά, όλη η ιστορία 
σαν τη Δύναμη στο Star Wars; Ένας 
μεγάλος αριθμός επιστημόνων σε 
όλον τον κόσμο, κατέβαλαν μεγάλη 
προσπάθεια για να δείξουν πως το 
ενεργειακό πεδίο μηδενικού σημείου 
συνδέει τα πάντα στο σύμπαν και πως 
εμείς οι ίδιοι αποτελούμε τμήμα αυτού 
του δυναμικού ιστού ενεργειακών αλ-
ληλεπιδράσεων. Αποκαλύπτει επίσης 
ένα ριζικά καινοτόμο παράδειγμα στον 
τομέα της βιολογίας και δίνει μια νέα 
κοσμοθέαση στα πιο θεμελιώδη επίπε-
δα που αφορούν τον κόσμο μας. 

Από το μυστήριο στη 
σφαίρα της αυστηρής 

επιστήμης 
   
Εδώ, στο αποκαλούμενο «νεκρό» 

διάστημα, ίσως να βρίσκεται το κλειδί 
για πολλές ζωτικές διαδικασίες, από το 
πώς επικοινωνούν τα κύτταρα, μέχρι 
πώς οι διάφοροι οργανισμοί παίρνουν 
το τελικό τους σχήμα. Ο τομέας μηδε-
νικού σημείου είναι υπεύθυνος για τις 
υψηλότερες νοητικές μας λειτουργίες: 
τη μνήμη, τη διαίσθηση, τη δημιουργι-
κότητα. Είναι η δύναμη που καθορίζει 
εάν είμαστε υγιείς ή ασθενείς, η δύναμη 
που πρέπει να επικαλεστούμε για να 
θεραπευθούμε και να θεραπεύσουμε. 
Πρωτότυπα και αρκετά τεκμηριωμένα, 
η θεωρία του τομέα, αποσπά πολλά 
γνωστικά αντικείμενα από τη σφαίρα 
του μυστηρίου και τα φέρνει στην πε-
ριοχή της αυστηρής επιστήμης. 

Το σύμπαν μοιάζει έτσι, αλληλοσυνδεόμενο, να προκαλεί 
για μια νέα επιστημονική θεωρία, η οποία να εμπεριέχει και 
τα υπερφυσικά φαινόμενα. Προσφέρει μια ερμηνεία για τα 
περισσότερα και βαθύτερα μυστήρια που απασχόλησαν τον 
άνθρωπο, από την εναλλακτική ιατρική και τις πνευματικές 
θεραπείες, έως την εξωαισθητήρια αντίληψη και το ομαδικό 
ασυνείδητο. Θα μπορούσε ακόμα και να απαντήσει σε κά-
ποια από τα μεγαλύτερα ερωτήματα: τι είναι η ανθρώπινη 
συνείδηση και τι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε;

Στη θεωρία του τομέα μηδενικού σημείου έχουν αφιε-
ρωθεί επιστήμονες που φαίνεται πως είναι στα πρόθυρα 
να φέρουν σχεδόν τον ίδιο τύπο επανάστασης που εμφα-
νίστηκε ακριβώς έναν αιώνα πριν, όταν άλλαξε η κβαντική 
θεωρία το πρόσωπο της φυσικής για πάντα. Η ιστορία της 
θρυλικής σχεδόν αυτής ανακάλυψης αποτελεί, δικαίως, ένα 
μικρό θρίλερ, έχοντας αναμείξει τη CIA, ρώσικες περιοχές 
δομικών, διαστημικά προγράμματα της NASA, προγράμμα-
τα που αφορούν το ταξίδι στο χρόνο και μια μικρή ομάδα 
ανδρών και γυναικών που στην κυριολεξία «έπιασαν απ’ τα 
μαλλιά» τη φυσική του αδυνάτου. Σαν κάτι που το περίμεναν 
οι άνθρωποι της νέας εποχής εδώ και χρόνια, η θεωρία του 
τομέα μπορεί να αλλάξει τελείως την αντίληψή μας για το 
πώς λειτουργεί ο κόσμος. 

Μια νέα κοσμοθέαση 
αποκαλύπτεται...

Σύμφωνα με τη Βιολογία:    

1.      Ο άνθρωπος είναι μια μηχανή επιβίωσης που 
τροφοδοτείται κατά ένα μεγάλο μέρος από τις χημικές 
ουσίες και τη γενετική κωδικοποίηση. 

2.   Ο εγκέφαλος είναι έδρα της συνείδησης αλλά 
και ένα διακριτικό όργανο το οποίο επίσης κατά ένα 
μεγάλο μέρος ελέγχεται από τη χημεία, την επικοινωνία 
των κυττάρων και την κωδικοποίηση του DNA. 

3.    Το άτομο είναι ουσιαστικά απομονωμένο από 
τον κόσμο του και ο νους του είναι ξεχωριστός από το 
σώμα του. 

4.   Ο χρόνος και το διάστημα είναι πεπερασμένες, 
καθολικές αρχές. 

5.   Τίποτα δεν ταξιδεύει γρηγορότερα από την ταχύ-
τητα του φωτός. 

        Θεωρία τουΘεωρία του

““μηδενικού σημείου”:
Χαρτογραφώντας 

μια νέα 
πραγματικότητα
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και το σώμα μας. Ο ανθρώπινος νους και το σώμα δεν είναι διαχωρισμένα από το περιβάλλον τους, 
αλλά αποτελούν ένα «πακέτο» παλλόμενης ενέργειας που συνεχώς αλληλεπιδρά με την απέραντη 
ενεργειακή θάλασσα. Ο τομέας μας δίνει την εικόνα ενός σύμπαντος με άπειρες διασυνδέσεις και μια 
νέα επιστημονική θεωρία που δίνει νόημα στα υπερφυσικά φαινόμενα. 

Μοιάζει, πραγματικά, όλη η ιστορία 
σαν τη Δύναμη στο Star Wars; Ένας 
μεγάλος αριθμός επιστημόνων σε 
όλον τον κόσμο, κατέβαλαν μεγάλη 
προσπάθεια για να δείξουν πως το 
ενεργειακό πεδίο μηδενικού σημείου 
συνδέει τα πάντα στο σύμπαν και πως 
εμείς οι ίδιοι αποτελούμε τμήμα αυτού 
του δυναμικού ιστού ενεργειακών αλ-
ληλεπιδράσεων. Αποκαλύπτει επίσης 
ένα ριζικά καινοτόμο παράδειγμα στον 
τομέα της βιολογίας και δίνει μια νέα 
κοσμοθέαση στα πιο θεμελιώδη επίπε-
δα που αφορούν τον κόσμο μας. 

Από το μυστήριο στη 
σφαίρα της αυστηρής 

επιστήμης 
   
Εδώ, στο αποκαλούμενο «νεκρό» 

διάστημα, ίσως να βρίσκεται το κλειδί 
για πολλές ζωτικές διαδικασίες, από το 
πώς επικοινωνούν τα κύτταρα, μέχρι 
πώς οι διάφοροι οργανισμοί παίρνουν 
το τελικό τους σχήμα. Ο τομέας μηδε-
νικού σημείου είναι υπεύθυνος για τις 
υψηλότερες νοητικές μας λειτουργίες: 
τη μνήμη, τη διαίσθηση, τη δημιουργι-
κότητα. Είναι η δύναμη που καθορίζει 
εάν είμαστε υγιείς ή ασθενείς, η δύναμη 
που πρέπει να επικαλεστούμε για να 
θεραπευθούμε και να θεραπεύσουμε. 
Πρωτότυπα και αρκετά τεκμηριωμένα, 
η θεωρία του τομέα, αποσπά πολλά 
γνωστικά αντικείμενα από τη σφαίρα 
του μυστηρίου και τα φέρνει στην πε-
ριοχή της αυστηρής επιστήμης. 

Το σύμπαν μοιάζει έτσι, αλληλοσυνδεόμενο, να προκαλεί 
για μια νέα επιστημονική θεωρία, η οποία να εμπεριέχει και 
τα υπερφυσικά φαινόμενα. Προσφέρει μια ερμηνεία για τα 
περισσότερα και βαθύτερα μυστήρια που απασχόλησαν τον 
άνθρωπο, από την εναλλακτική ιατρική και τις πνευματικές 
θεραπείες, έως την εξωαισθητήρια αντίληψη και το ομαδικό 
ασυνείδητο. Θα μπορούσε ακόμα και να απαντήσει σε κά-
ποια από τα μεγαλύτερα ερωτήματα: τι είναι η ανθρώπινη 
συνείδηση και τι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε;

Στη θεωρία του τομέα μηδενικού σημείου έχουν αφιε-
ρωθεί επιστήμονες που φαίνεται πως είναι στα πρόθυρα 
να φέρουν σχεδόν τον ίδιο τύπο επανάστασης που εμφα-
νίστηκε ακριβώς έναν αιώνα πριν, όταν άλλαξε η κβαντική 
θεωρία το πρόσωπο της φυσικής για πάντα. Η ιστορία της 
θρυλικής σχεδόν αυτής ανακάλυψης αποτελεί, δικαίως, ένα 
μικρό θρίλερ, έχοντας αναμείξει τη CIA, ρώσικες περιοχές 
δομικών, διαστημικά προγράμματα της NASA, προγράμμα-
τα που αφορούν το ταξίδι στο χρόνο και μια μικρή ομάδα 
ανδρών και γυναικών που στην κυριολεξία «έπιασαν απ’ τα 
μαλλιά» τη φυσική του αδυνάτου. Σαν κάτι που το περίμεναν 
οι άνθρωποι της νέας εποχής εδώ και χρόνια, η θεωρία του 
τομέα μπορεί να αλλάξει τελείως την αντίληψή μας για το 
πώς λειτουργεί ο κόσμος. 

Μια νέα κοσμοθέαση 
αποκαλύπτεται...

Σύμφωνα με τη Βιολογία:    

1.      Ο άνθρωπος είναι μια μηχανή επιβίωσης που 
τροφοδοτείται κατά ένα μεγάλο μέρος από τις χημικές 
ουσίες και τη γενετική κωδικοποίηση. 

2.   Ο εγκέφαλος είναι έδρα της συνείδησης αλλά 
και ένα διακριτικό όργανο το οποίο επίσης κατά ένα 
μεγάλο μέρος ελέγχεται από τη χημεία, την επικοινωνία 
των κυττάρων και την κωδικοποίηση του DNA. 

3.    Το άτομο είναι ουσιαστικά απομονωμένο από 
τον κόσμο του και ο νους του είναι ξεχωριστός από το 
σώμα του. 

4.   Ο χρόνος και το διάστημα είναι πεπερασμένες, 
καθολικές αρχές. 

5.   Τίποτα δεν ταξιδεύει γρηγορότερα από την ταχύ-
τητα του φωτός. 

        Θεωρία τουΘεωρία του

““μηδενικού σημείου”:
Χαρτογραφώντας 

μια νέα 
πραγματικότητα



42 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

                                                              πηγή: www.esoterica.gr , στο πλαίσιο της συνεργασίας με το περιοδικό μας  

Σύμφωνα με τη θεωρία 
τομέα μηδενικού σημείου: 

1.   Η επικοινωνία του κόσμου δεν εμ-
φανίζεται στην ορατή σφαίρα του Νεύτωνα, 
αλλά στον υποατομικό κόσμο του Werner 
Heisenberg. 

2.    Τα κύτταρα και το DNA επικοινωνούν  Τα κύτταρα και το DNA επικοινωνούν 
μέσω συχνοτήτων. μέσω συχνοτήτων. 

3.    Ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται και Ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται και 
καταγράφει τον κόσμο μέσα από παλλόμενα καταγράφει τον κόσμο μέσα από παλλόμενα 
κύματα. 

4.   Το θεμέλιο του κόσμου είναι μια  Το θεμέλιο του κόσμου είναι μια 
υποδομή, που αποτελεί ουσιαστικά ένα υποδομή, που αποτελεί ουσιαστικά ένα 
μέσο καταγραφής των πάντων, δίνοντας τη μέσο καταγραφής των πάντων, δίνοντας τη 
δυνατότητα σε καθετί στο σύμπαν να επικοι-δυνατότητα σε καθετί στο σύμπαν να επικοι-
νωνήσει με οτιδήποτε. νωνήσει με οτιδήποτε. 

5.     Οι άνθρωποι είναι Οι άνθρωποι είναι 
αδιαίρετοι από το περιβάλ-αδιαίρετοι από το περιβάλ-
λον τους. 

6.    Η συνείδηση της Η συνείδηση της 
ζωής δεν είναι μια απομονω-ζωής δεν είναι μια απομονω-
μένη οντότητα. Αυξάνει την μένη οντότητα. Αυξάνει την 
τάξη στον υπόλοιπο κόσμο. τάξη στον υπόλοιπο κόσμο. 

7.    Η συνείδηση των Η συνείδηση των 
ανθρώπινων όντων έχει απί-ανθρώπινων όντων έχει απί-
στευτες δυνάμεις: να μπο-στευτες δυνάμεις: να μπο-
ρούμε να θεραπευόμαστε, να ρούμε να θεραπευόμαστε, να 
θεραπεύουμε τον κόσμο, να θεραπεύουμε τον κόσμο, να 
κάνουμε τα πράγματα όπως κάνουμε τα πράγματα όπως 
θα θέλαμε να είναι.θα θέλαμε να είναι.

                                                              πηγή: www.esoterica.gr , στο πλαίσιο της συνεργασίας με το περιοδικό μας  
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Η σελίδα της υγείαςΗ σελίδα της υγείας
         

Λίνα Νικολαϊδου

Οι 4 αρετές του ιδανικού γιατρού 
σύμφωνα με τον Παράκελσο
Σε όλη τη μεσαιωνική ιστορία ο 15ος αιώνας είναι 
ίσως ο σημαντικότερος σταθμός, μια χρονική περί-
οδος κλειδί για τις ευρωπαϊκές αλλά και παγκόσμιες 
εξελίξεις. Ένα σημείο μετασχηματισμού και ανάπτυξης 
της ανθρώπινης διάνοιας, μια προσπάθεια αποτίνα-
ξης του σκοταδισμού, της άγνοιας, του φόβου και 
της προκατάληψης. Σε μια εποχή αναγέννησης και 
πιο συγκεκριμένα στις 10 Νοεμβρίου 1493 γεννήθηκε 
ο Φίλιππος Αουρέολους Μπόμπαστ φον Χόχενχαϊμ, 
ο γνωστός ως Θεόφραστος Παράκελσος, στο Αϊνσί-
ντελν της Ελβετίας. Είχε πατέρα γιατρό, για τον οποίο 
έτρεφε μεγάλη αγάπη, διότι τον μύησε στην τέχνη της 
ιατρικής και της μυστικής δύναμης των φυτών. Από 
αυτόν κληρονόμησε την ιπποτική αρετή και φιλοδοξία 
για έναν ανώτερο πολιτισμό ενώ από τη μητέρα του 
την αποφασιστικότητα, την αμεσότητα, την τραχύτητα 
και την βαθιά ευλάβεια. Όπως φαίνεται από τη ζωή του 

και τα λεγόμενά του, δεν γνώρισε την αγάπη παρόλο 
που δεν ήταν μοναχικός άνθρωπος, όντας βαθιά δεμένος που δεν ήταν μοναχικός άνθρωπος, όντας βαθιά δεμένος 

με την ιδέα της βοήθειας των συνανθρώπων του. Μια απόδει-με την ιδέα της βοήθειας των συνανθρώπων του. Μια απόδει-
ξη της μεγάλης αγάπης που έτρεφε για την ανθρωπότητα ήταν ο ξη της μεγάλης αγάπης που έτρεφε για την ανθρωπότητα ήταν ο 

συνεχής αγώνας του για τη βελτίωση της  ιατρικής. Ήταν μόλις εννέα συνεχής αγώνας του για τη βελτίωση της  ιατρικής. Ήταν μόλις εννέα 
χρόνων όταν ξεκίνησε τις μεγάλες περιπλανήσεις του, για να ικανο-χρόνων όταν ξεκίνησε τις μεγάλες περιπλανήσεις του, για να ικανο-
ποιήσει την άσβεστη δίψα του για μάθηση. Σε αυτές απέκτησε γνώ-ποιήσει την άσβεστη δίψα του για μάθηση. Σε αυτές απέκτησε γνώ-
σεις αλχημείας, μεταλλουργίας, ιατρικής, φυσικών επιστημών και 
μελέτησε τους Έλληνες φιλόσοφους.

Σύμφωνα με τις απόψεις του ο γιατρός οφείλει να γνωρίζει τα θαύματα της φύσης, την παράξενη 
αντιστοιχία του μακρόκοσμου με τον μικρόκοσμο και όλα τα αόρατα μυστήρια. Οφείλει να γνωρίζει 
την αλχημεία, την αστρολογία, αλλά πέρα απ’ όλα αυτά πρέπει να είναι και φιλόσοφος. Κατ’ αυτόν ο 
γιατρός πρέπει να είναι τα πάντα, γιατί λειτουργεί κατ’ εντολή του Δημιουργού. Γι’ αυτό άλλωστε περι-
γράφει την ιατρική ως υψηλή μεσολάβηση ανάμεσα στο Θεό και τον ασθενή, ένα υψηλό καθήκον που 
υποδηλώνει και τον διαρκή αγώνα του γιατρού για τη δική του τελειοποίηση.

Ο Παράκελσος ορίζει τέσσερις αρετές που αντιπροσωπεύουν τον ιδανικό γιατρό:  πρώτη είναι η Σο-
φία, η δεύτερη η Αγάπη, η τρίτη η Σωφροσύνη και η τέταρτη η Γενναιοδωρία.

Σοφία:

Η άγνοια είναι εχθρός της Σοφίας και προκαλεί τη δυστυχία στον άνθρωπο. Μόνο μέσω της γνώσης 
και της πίστης μπορεί κάποιος να γίνει σοφός κι έτσι να μπορεί να διαχωρίζει το καλό από το κακό και 
να επιλέγει το καλό. Αυτός που γνωρίζει δεν υποκύπτει ποτέ στον πειρασμό, ούτε είναι προληπτικός. 
Όταν μιλάει για πίστη εννοεί την πίστη που προέρχεται από τη γνώση και την κατανόηση των όσων 
γνωρίζει. Η γνώση αυτή προέρχεται από τη φιλοσοφία και μόνο μέσω αυτής μπορεί να δεχθεί την ευ-
λογία ή την κατάρα ο άνθρωπος.
Ο Παράκελσος υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο είδη σοφίας στον κόσμο. Το ένα είναι αιώνιο και το άλλο 
φθαρτό. Η αιώνια σοφία που προέρχεται από το φως του Άγιου Πνεύματος και είναι μοναδική, δίκαιη 
και αψεγάδιαστη. Η άλλη προέρχεται από το φως της φύσης και είναι δύο ειδών, καλή και κακή. Η καλή 

σοφία είναι αδιαχώριστη από το Αιώνιο, η κακή από την Καταστροφή…Ο άνθρωπος είναι πλασμένος 
κατ’ εικόνα του Θεού. Οφείλει, λοιπόν, να αγωνίζεται διαρκώς για να γίνει άξιος αυτής της εικόνας, να 
διαχωρίζει το καλό από το κακό είδος της σοφίας της φύσης κι έτσι να ανακαλύψει ότι το καλό συνί-
σταται κύρια στην αιώνια σοφία. Από την παροδική σοφία ας κρατήσει μόνο το καλό είδος και ας 
απορρίψει το κακό. Ο άνθρωπος ελέγχει μόνος του τον εαυτό του, δεν τον ελέγχει η σοφία.
 Η φυσική λογική και η αιώνια λογική συνυπάρχουν. Η φυσική λογική όταν ακολουθεί τον ειδωλολατρικό 
δρόμο, μπορεί να υπάρχει χωρίς την αιώνια σοφία και δεν ασχολείται με το Αιώνιο. Όμως η αιώνια λο-
γική δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς την αντίστοιχη φυσική, επειδή ο άνθρωπος  οφείλει να βρει το αιώνιο 
στο φυσικό. Όλοι μας κληρονομούμε τη σοφία. Στο χέρι μας όμως είναι το πώς θα την διαχειριστούμε 
για να λάβουμε περισσότερα ή λιγότερα. Η σοφία συνίσταται στην γνώση και όχι στη φαντασία. 
Η λογική του σοφού είναι απελευθερωμένη από ανοησία, σύγχυση και αμφιβολία και κατανοεί όλες τις 
εκδηλώσεις, γιατί τα πάντα φτάνουν στην τελείωσή τους μόνο μέσα από τη γνώση. Εκείνος που δεν 
γνωρίζει δεν αγαπά τίποτα ούτε καταλαβαίνει. Όποιος καταλαβαίνει αγαπά, παρατηρεί και βλέπει, άρα 
γνωρίζει. Η πίστη λοιπόν αποκτιέται μόνο με τη γνώση.
Κάθε άνθρωπος έχει ένα αθάνατο τμήμα στην ύπαρξή του, που λειτουργεί ως μεσολαβητής ανάμεσα 
σε αυτόν και τον Θεό. Επομένως, αποτελεί χρέος του ανθρώπου να το χρησιμοποιήσει, έτσι ώστε να 
αφυπνιστεί και να αποκτήσει τη σοφία.

Αγάπη: 

Η ομιλία δεν ανήκει στη γλώσσα αλλά 
στην καρδιά. Η γλώσσα μπορεί να είναι 
το όργανο με το οποίο μιλάμε αλλά τα 
όσα λέει θα πρέπει να έρχονται από την 
καρδιά, γιατί αυτή κρατάει την αλήθεια, 
την πίστη και την αγάπη. Η αγάπη, λοι-
πόν, είναι πραγματική μόνο όταν προ-
έρχεται από την καρδιά. Μονάχα έτσι 
μπορεί κάποιος να λειτουργήσει αλ-
τρουιστικά. Δίνονται πολλά σ’ εκείνον 
που αγαπά πολύ. Αυτός που αγαπά 
πρέπει να το δείχνει κάθε στιγμή με τις 
πράξεις του. Εάν, για παράδειγμα, είναι 
πλούσιος πρέπει να μοιράσει κάποιο μέ-
ρος από τα υπάρχοντα του στους φτω-
χούς, έτσι ώστε να ξεφορτωθεί από τα 
παραπανίσια και να ευχαριστιέται μαζί 
με τους άλλους ένα ίσο μερίδιο. Εκείνοι 
λοιπόν που έχουν πολλά θα πρέπει να 
δίνουν πολλά σε όσους δεν έχουν τί-
ποτα, ώστε να βρεθούν γενναιόδωροι 
στα δώρα τους. Ο Θεός μας δίνει τη δυ-
νατότητα να τον αγαπάμε στις καρδιές 
μας με όλη τη δύναμη της ψυχής μας 
και αυτό είναι κάτι που φαίνεται από τα 
έργα μας. 

Σωφροσύνη: 

Είναι λάθος να ζούμε έχοντας το συναί-
σθημα της ζήλιας, γιατί δεν μπορεί να 
αναπτυχθεί τίποτα θεμελιωμένο σε ένα 
τέτοιο συναίσθημα. Χρειάζεται διαφορε-
τική ρίζα. Οφείλουμε λοιπόν, να έχουμε 
σωφροσύνη πρώτα προς τον άνθρω-
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Λίνα Νικολαϊδου

Οι 4 αρετές του ιδανικού γιατρού 
σύμφωνα με τον Παράκελσο
Σε όλη τη μεσαιωνική ιστορία ο 15ος αιώνας είναι 
ίσως ο σημαντικότερος σταθμός, μια χρονική περί-
οδος κλειδί για τις ευρωπαϊκές αλλά και παγκόσμιες 
εξελίξεις. Ένα σημείο μετασχηματισμού και ανάπτυξης 
της ανθρώπινης διάνοιας, μια προσπάθεια αποτίνα-
ξης του σκοταδισμού, της άγνοιας, του φόβου και 
της προκατάληψης. Σε μια εποχή αναγέννησης και 
πιο συγκεκριμένα στις 10 Νοεμβρίου 1493 γεννήθηκε 
ο Φίλιππος Αουρέολους Μπόμπαστ φον Χόχενχαϊμ, 
ο γνωστός ως Θεόφραστος Παράκελσος, στο Αϊνσί-
ντελν της Ελβετίας. Είχε πατέρα γιατρό, για τον οποίο 
έτρεφε μεγάλη αγάπη, διότι τον μύησε στην τέχνη της 
ιατρικής και της μυστικής δύναμης των φυτών. Από 
αυτόν κληρονόμησε την ιπποτική αρετή και φιλοδοξία 
για έναν ανώτερο πολιτισμό ενώ από τη μητέρα του 
την αποφασιστικότητα, την αμεσότητα, την τραχύτητα 
και την βαθιά ευλάβεια. Όπως φαίνεται από τη ζωή του 

και τα λεγόμενά του, δεν γνώρισε την αγάπη παρόλο 
που δεν ήταν μοναχικός άνθρωπος, όντας βαθιά δεμένος που δεν ήταν μοναχικός άνθρωπος, όντας βαθιά δεμένος 

με την ιδέα της βοήθειας των συνανθρώπων του. Μια απόδει-με την ιδέα της βοήθειας των συνανθρώπων του. Μια απόδει-
ξη της μεγάλης αγάπης που έτρεφε για την ανθρωπότητα ήταν ο ξη της μεγάλης αγάπης που έτρεφε για την ανθρωπότητα ήταν ο 

συνεχής αγώνας του για τη βελτίωση της  ιατρικής. Ήταν μόλις εννέα συνεχής αγώνας του για τη βελτίωση της  ιατρικής. Ήταν μόλις εννέα 
χρόνων όταν ξεκίνησε τις μεγάλες περιπλανήσεις του, για να ικανο-χρόνων όταν ξεκίνησε τις μεγάλες περιπλανήσεις του, για να ικανο-
ποιήσει την άσβεστη δίψα του για μάθηση. Σε αυτές απέκτησε γνώ-ποιήσει την άσβεστη δίψα του για μάθηση. Σε αυτές απέκτησε γνώ-
σεις αλχημείας, μεταλλουργίας, ιατρικής, φυσικών επιστημών και 
μελέτησε τους Έλληνες φιλόσοφους.

Σύμφωνα με τις απόψεις του ο γιατρός οφείλει να γνωρίζει τα θαύματα της φύσης, την παράξενη 
αντιστοιχία του μακρόκοσμου με τον μικρόκοσμο και όλα τα αόρατα μυστήρια. Οφείλει να γνωρίζει 
την αλχημεία, την αστρολογία, αλλά πέρα απ’ όλα αυτά πρέπει να είναι και φιλόσοφος. Κατ’ αυτόν ο 
γιατρός πρέπει να είναι τα πάντα, γιατί λειτουργεί κατ’ εντολή του Δημιουργού. Γι’ αυτό άλλωστε περι-
γράφει την ιατρική ως υψηλή μεσολάβηση ανάμεσα στο Θεό και τον ασθενή, ένα υψηλό καθήκον που 
υποδηλώνει και τον διαρκή αγώνα του γιατρού για τη δική του τελειοποίηση.

Ο Παράκελσος ορίζει τέσσερις αρετές που αντιπροσωπεύουν τον ιδανικό γιατρό:  πρώτη είναι η Σο-
φία, η δεύτερη η Αγάπη, η τρίτη η Σωφροσύνη και η τέταρτη η Γενναιοδωρία.

Σοφία:

Η άγνοια είναι εχθρός της Σοφίας και προκαλεί τη δυστυχία στον άνθρωπο. Μόνο μέσω της γνώσης 
και της πίστης μπορεί κάποιος να γίνει σοφός κι έτσι να μπορεί να διαχωρίζει το καλό από το κακό και 
να επιλέγει το καλό. Αυτός που γνωρίζει δεν υποκύπτει ποτέ στον πειρασμό, ούτε είναι προληπτικός. 
Όταν μιλάει για πίστη εννοεί την πίστη που προέρχεται από τη γνώση και την κατανόηση των όσων 
γνωρίζει. Η γνώση αυτή προέρχεται από τη φιλοσοφία και μόνο μέσω αυτής μπορεί να δεχθεί την ευ-
λογία ή την κατάρα ο άνθρωπος.
Ο Παράκελσος υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο είδη σοφίας στον κόσμο. Το ένα είναι αιώνιο και το άλλο 
φθαρτό. Η αιώνια σοφία που προέρχεται από το φως του Άγιου Πνεύματος και είναι μοναδική, δίκαιη 
και αψεγάδιαστη. Η άλλη προέρχεται από το φως της φύσης και είναι δύο ειδών, καλή και κακή. Η καλή 

σοφία είναι αδιαχώριστη από το Αιώνιο, η κακή από την Καταστροφή…Ο άνθρωπος είναι πλασμένος 
κατ’ εικόνα του Θεού. Οφείλει, λοιπόν, να αγωνίζεται διαρκώς για να γίνει άξιος αυτής της εικόνας, να 
διαχωρίζει το καλό από το κακό είδος της σοφίας της φύσης κι έτσι να ανακαλύψει ότι το καλό συνί-
σταται κύρια στην αιώνια σοφία. Από την παροδική σοφία ας κρατήσει μόνο το καλό είδος και ας 
απορρίψει το κακό. Ο άνθρωπος ελέγχει μόνος του τον εαυτό του, δεν τον ελέγχει η σοφία.
 Η φυσική λογική και η αιώνια λογική συνυπάρχουν. Η φυσική λογική όταν ακολουθεί τον ειδωλολατρικό 
δρόμο, μπορεί να υπάρχει χωρίς την αιώνια σοφία και δεν ασχολείται με το Αιώνιο. Όμως η αιώνια λο-
γική δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς την αντίστοιχη φυσική, επειδή ο άνθρωπος  οφείλει να βρει το αιώνιο 
στο φυσικό. Όλοι μας κληρονομούμε τη σοφία. Στο χέρι μας όμως είναι το πώς θα την διαχειριστούμε 
για να λάβουμε περισσότερα ή λιγότερα. Η σοφία συνίσταται στην γνώση και όχι στη φαντασία. 
Η λογική του σοφού είναι απελευθερωμένη από ανοησία, σύγχυση και αμφιβολία και κατανοεί όλες τις 
εκδηλώσεις, γιατί τα πάντα φτάνουν στην τελείωσή τους μόνο μέσα από τη γνώση. Εκείνος που δεν 
γνωρίζει δεν αγαπά τίποτα ούτε καταλαβαίνει. Όποιος καταλαβαίνει αγαπά, παρατηρεί και βλέπει, άρα 
γνωρίζει. Η πίστη λοιπόν αποκτιέται μόνο με τη γνώση.
Κάθε άνθρωπος έχει ένα αθάνατο τμήμα στην ύπαρξή του, που λειτουργεί ως μεσολαβητής ανάμεσα 
σε αυτόν και τον Θεό. Επομένως, αποτελεί χρέος του ανθρώπου να το χρησιμοποιήσει, έτσι ώστε να 
αφυπνιστεί και να αποκτήσει τη σοφία.

Αγάπη: 

Η ομιλία δεν ανήκει στη γλώσσα αλλά 
στην καρδιά. Η γλώσσα μπορεί να είναι 
το όργανο με το οποίο μιλάμε αλλά τα 
όσα λέει θα πρέπει να έρχονται από την 
καρδιά, γιατί αυτή κρατάει την αλήθεια, 
την πίστη και την αγάπη. Η αγάπη, λοι-
πόν, είναι πραγματική μόνο όταν προ-
έρχεται από την καρδιά. Μονάχα έτσι 
μπορεί κάποιος να λειτουργήσει αλ-
τρουιστικά. Δίνονται πολλά σ’ εκείνον 
που αγαπά πολύ. Αυτός που αγαπά 
πρέπει να το δείχνει κάθε στιγμή με τις 
πράξεις του. Εάν, για παράδειγμα, είναι 
πλούσιος πρέπει να μοιράσει κάποιο μέ-
ρος από τα υπάρχοντα του στους φτω-
χούς, έτσι ώστε να ξεφορτωθεί από τα 
παραπανίσια και να ευχαριστιέται μαζί 
με τους άλλους ένα ίσο μερίδιο. Εκείνοι 
λοιπόν που έχουν πολλά θα πρέπει να 
δίνουν πολλά σε όσους δεν έχουν τί-
ποτα, ώστε να βρεθούν γενναιόδωροι 
στα δώρα τους. Ο Θεός μας δίνει τη δυ-
νατότητα να τον αγαπάμε στις καρδιές 
μας με όλη τη δύναμη της ψυχής μας 
και αυτό είναι κάτι που φαίνεται από τα 
έργα μας. 

Σωφροσύνη: 

Είναι λάθος να ζούμε έχοντας το συναί-
σθημα της ζήλιας, γιατί δεν μπορεί να 
αναπτυχθεί τίποτα θεμελιωμένο σε ένα 
τέτοιο συναίσθημα. Χρειάζεται διαφορε-
τική ρίζα. Οφείλουμε λοιπόν, να έχουμε 
σωφροσύνη πρώτα προς τον άνθρω-



46 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007
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Bodhidharma

Γιώργος Αναστασιάδης

Ο ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ
Μέσα στo πλαίσιo των Φιλοσοφικών Πολεμικών Τεχνών και σε σχέση με την Αρχαία Ελλάδα, το Σπαρτιά-

τικο πολεμικό Πνεύμα αποτελεί ένα πρότυπο που αξίζει να μελετήσει κανείς πολύ διεξοδικά για να βγάλει ένα 
φιλοσοφικό απόσταγμα.

Το πρώτο που πρέπει να αναφερθεί, είναι ότι όλος ο Σπαρτιατικός Πολιτισμός στηρίχθηκε στους νόμους 
του Λυκούργου.

Ο Σπαρτιάτης πολεμιστής ήταν αποτέλεσμα της εφαρμογής των νόμων του Λυκούργου σε καθημερινή 
βάση.

Το μοναδικό μέλημα του Σπαρτιάτη πολεμιστή ήταν το πώς να εκφράσει με τον πιο σωστό τρόπο την 
«Σπαρτιάτικη Αρετή». Ένας τρόπος ζωής που ξεπερνά κατά πολύ τα μικροαστικά σημερινά ιδανικά και οδηγεί 
τον Άνθρωπο στο να ελέγχει τον εαυτό του και να ξεπερνά κατά πολύ τα φαινομενικά του όρια, καλλιεργώ-
ντας έναν Ηρωικό τρόπο ζωής.

Η εκπαίδευση άρχιζε από την παιδική ηλικία και αφορούσε τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια. Ο στόχος 
ήταν τα κορίτσια να γίνουν «καλές μητέρες πολεμιστών» και τα αγόρια να γίνουν «αήττητοι πολεμιστές».

Σε ηλικία 7 ετών αναλάμβανε την εκπαίδευση των παιδιών το κράτος και ειδικοί παιδαγωγοί (Παιδοτρίβες) 
καλλιεργούσαν στο νεαρό Σπαρτιάτη πρώτα ένα Ηρωικό πνεύμα, μια ενάρετη ψυχή, που είχε ως αποτέλεσμα 
ένα δυνατό και υγιές σώμα που θα μπορούσε να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε δυσκολία.

Η τέχνη, η μουσική, τα παιχνίδια και οι εργασίες ομαδικού χαρακτήρα, οι πολεμικοί χοροί και η επιβίωση 
στην άγρια φύση χωρίς καμιά βοήθεια, σφυρηλατούσαν ένα χαρακτήρα με κύρια χαρακτηριστικά την Αν-
δρεία και την Αυτοθυσία.

Οι αγώνες δρόμου, τα άλματα, οι αγώνες πάλης, το ρίξιμο του ακοντίου και του δίσκου συμπλήρωναν 
την εκπαίδευση του νέου, έτσι ώστε να γεννηθεί ένας πραγματικός πολεμιστής τόσο στο Πνεύμα όσο και 
στο Σώμα.

Αποτελέσματα αυτής της διαπαιδαγώγησης ήταν μια βαθιά αγάπη στην πατρίδα σε τέτοιο σημείο που ο 
Σπαρτιάτης πολεμιστής δεν δίσταζε να προσφέρει τη ζωή του για την υπεράσπισή της. Το θάρρος, η αυτο-
θυσία, η ανδρεία, η δύναμη, η ταπεινότητα, η τόλμη, ο σεβασμός στους θεούς ήταν φυσικά αποτελέσματα 
της σπαρτιάτικης εκπαίδευσης.

Η αρχαία Ελληνική ιστορία είναι γεμάτη από ηρωικές πράξεις των Σπαρτιατών με αποκορύφωμα τις Θερ-
μοπύλες, όπου 300 Σπαρτιάτες με τον Βασιλιά τους τον Λεωνίδα έδωσαν στην Ανθρωπότητα ένα πρότυπο 
Πολεμιστή με Φιλοσοφική στάση Ζωής και Θανάτου.

Για το Σπαρτιάτη Πολεμιστή η εκτέλεση του καθήκοντος, ο σεβασμός στον εχθρό, η μάχη με τιμή και 
αξιοπρέπεια, ο πόλεμος χωρίς πάθος, φόβο και βία, η αφιέρωση της νίκης στο θεό, η ανδρεία, η τόλμη, η 
αυτοθυσία αποτελούσαν μέσα για την εκπλήρωση και ενσάρκωση του σπαρτιατικού ιδεώδους.

Ένα σπαρτιατικό ιδεώδες που μπορεί να εκφραστεί με πολύ λίγα λόγια, σαν αυτά που έμειναν αναλλοίωτα 
μετά από χιλιάδες χρόνια. 

Όταν οι Πέρσες ζήτησαν από τους Σπαρτιάτες να τους παραδώσουν τα όπλα τους αυτοί απάντησαν :
ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ.

Όταν η μάνα αποχαιρετούσε το παιδί της που πήγαινε για πόλεμο του έλεγε: Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ.

Βιβλιογραφία:

1. MICHEL ECHENIQUE, Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν.Α.
2. ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩ-

ΝΕΙΟ ΦΩΣ 

θρωπο και κατόπιν προς το Θεό. Εκείνος 
που περιφρονεί τους ανθρώπους δεν έχει 
σεβασμό για το Θεό. Γι’ αυτό οι άνθρω-
ποι πρέπει να στραφούν μακριά από την 
κενότητα και την περηφάνια και να ασκη-
θούν στην ταπεινότητα. Να μπορούμε να 
συγχωρούμε ο ένας τον άλλον, ξέροντας 
ότι όλοι κάνουμε λάθη. Όσο δυνατός κι αν 
είναι κάποιος, όση εξουσία κι αν έχει πρέπει 
να ομολογεί τις ατέλειές του γιατί μόνο έτσι 
θα μπορεί να γίνει αποδεκτός από τους 
άλλους και από το Θεό. Όποιος δεν γνω-
ρίζει τη μετάνοια και την οδύνη δεν μπορεί 
να αλαφρύνει την ψυχή του από αυτά που 
τον βαραίνουν. Πρέπει να είμαστε σταθε-
ροί στις καρδιές μας και σε συνεχή εγρή-
γορση και ανά πάσα στιγμή να μπορούμε 
να παραδεχτούμε, ακόμα και μπροστά στο 
Θεό τις ατέλειές μας. 

Γενναιοδωρία: 

Αν κάποιος έχει πολλά και γεμίζει ευχα-
ρίστηση από αυτά ας δώσει και στους 
άλλους που τα χρειάζονται και τότε θα 
καταλάβει τι είναι η ευχαρίστηση. Μη συσ-
σωρεύει θησαυρούς, γιατί αυτό μπορεί να 
του προκαλέσει προβλήματα που δεν τα 
περιμένει. Ας ελευθερωθούμε λοιπόν από 
τις έγνοιες και ας δώσουμε με τη θέλησή 
μας όσα περισσεύουν από τα απολύτως 
αναγκαία για την ύπαρξή μας. O σκοπός 
του ανθρώπου, και του γιατρού ειδικότερα, 
δεν πρέπει να είναι ο πλούτος, γιατί τότε 
είναι σαν να κλέβει. Αντιθέτως, πρέπει να 
περιορίζεται στα καθημερινά και τότε θα 
γνωρίσει την πραγματική ευτυχία και δεν 
θα βασανίζεται από ενοχές. Αν κάποιος 
θέλει να λέγετε Ιππότης, τονίζει ο Παράκελ-
σος, δεν χρειάζεται να έχει χρυσά σπιρούνια και χρυσά χαλινάρια. Μπορεί να γίνει Ιππότης μέσω 
της γενναιοδωρίας και όχι της αιματοχυσίας. Όσοι δεν έχουν γενναιοδωρία είναι βουτηγμένοι στη 
βαρβαρότητα τη σκληρότητα και την κακία και θεωρούν τους εαυτούς τους ως κύριο των πάντων. 
Ακόμα δεν γνωρίζουν ότι η ευτυχία δεν θεμελιώνεται στα πλούτη αλλά στις φυσικές μας ανάγκες. 
Οπότε αν ένας ασθενής δώσει στο γιατρό του ό,τι έχει ανάγκη και τίποτα περισσότερο, τότε θα είναι 
και οι δυο ευτυχισμένοι. Το ίδιο ισχύει όταν ο γιατρός δώσει στον ασθενή του την υγεία του, που την 
έχει ανάγκη. Όλοι οι άνθρωποι αλληλεξαρτώνται είτε πλούσιοι είναι είτε φτωχοί. Ίσα-ίσα μάλιστα 
που οι φτωχοί είναι μια πρόκληση για τους πλούσιους, η οποία θα τους οδηγήσει στην δική τους 
καλυτέρευση. Οι φτωχοί πρέπει να είναι ευτυχισμένοι, επειδή δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τα δεσμά 
του πλούτου. Και τέλος λέει ο Παράκελσος ότι είναι δίκαιο και καλό να είσαι χαρούμενος με το χα-
ρούμενο και να θλίβεσαι με το θλιβερό.

 Όλα τα παραπάνω λοιπόν, αποτελούν τις 4 αρετές του ιδανικού γιατρού. Κατά τη γνώμη μου, 
επίσης θα πρέπει να αποτελούν τις 4 αρετές που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος, εάν επιθυμεί να 
έχει ψυχική ηρεμία κι αν θέλει να φτάσει σε κάποιο ανώτερο σκοπό. Έτσι θα γίνει ο ίδιος γιατρός του 
εαυτού του, οδηγός της ψυχής του και γιατρός των άλλων ψυχών. 

Βιβλιογραφία: « Ο Αλχημιστής» Θεόφραστος Παράκελσος, Εκδόσεις Ιάμβλιχος.
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Ο ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ
Μέσα στo πλαίσιo των Φιλοσοφικών Πολεμικών Τεχνών και σε σχέση με την Αρχαία Ελλάδα, το Σπαρτιά-

τικο πολεμικό Πνεύμα αποτελεί ένα πρότυπο που αξίζει να μελετήσει κανείς πολύ διεξοδικά για να βγάλει ένα 
φιλοσοφικό απόσταγμα.

Το πρώτο που πρέπει να αναφερθεί, είναι ότι όλος ο Σπαρτιατικός Πολιτισμός στηρίχθηκε στους νόμους 
του Λυκούργου.

Ο Σπαρτιάτης πολεμιστής ήταν αποτέλεσμα της εφαρμογής των νόμων του Λυκούργου σε καθημερινή 
βάση.

Το μοναδικό μέλημα του Σπαρτιάτη πολεμιστή ήταν το πώς να εκφράσει με τον πιο σωστό τρόπο την 
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Πολεμιστή με Φιλοσοφική στάση Ζωής και Θανάτου.
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ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ.

Όταν η μάνα αποχαιρετούσε το παιδί της που πήγαινε για πόλεμο του έλεγε: Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ.

Βιβλιογραφία:

1. MICHEL ECHENIQUE, Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν.Α.
2. ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩ-

ΝΕΙΟ ΦΩΣ 

θρωπο και κατόπιν προς το Θεό. Εκείνος 
που περιφρονεί τους ανθρώπους δεν έχει 
σεβασμό για το Θεό. Γι’ αυτό οι άνθρω-
ποι πρέπει να στραφούν μακριά από την 
κενότητα και την περηφάνια και να ασκη-
θούν στην ταπεινότητα. Να μπορούμε να 
συγχωρούμε ο ένας τον άλλον, ξέροντας 
ότι όλοι κάνουμε λάθη. Όσο δυνατός κι αν 
είναι κάποιος, όση εξουσία κι αν έχει πρέπει 
να ομολογεί τις ατέλειές του γιατί μόνο έτσι 
θα μπορεί να γίνει αποδεκτός από τους 
άλλους και από το Θεό. Όποιος δεν γνω-
ρίζει τη μετάνοια και την οδύνη δεν μπορεί 
να αλαφρύνει την ψυχή του από αυτά που 
τον βαραίνουν. Πρέπει να είμαστε σταθε-
ροί στις καρδιές μας και σε συνεχή εγρή-
γορση και ανά πάσα στιγμή να μπορούμε 
να παραδεχτούμε, ακόμα και μπροστά στο 
Θεό τις ατέλειές μας. 

Γενναιοδωρία: 

Αν κάποιος έχει πολλά και γεμίζει ευχα-
ρίστηση από αυτά ας δώσει και στους 
άλλους που τα χρειάζονται και τότε θα 
καταλάβει τι είναι η ευχαρίστηση. Μη συσ-
σωρεύει θησαυρούς, γιατί αυτό μπορεί να 
του προκαλέσει προβλήματα που δεν τα 
περιμένει. Ας ελευθερωθούμε λοιπόν από 
τις έγνοιες και ας δώσουμε με τη θέλησή 
μας όσα περισσεύουν από τα απολύτως 
αναγκαία για την ύπαρξή μας. O σκοπός 
του ανθρώπου, και του γιατρού ειδικότερα, 
δεν πρέπει να είναι ο πλούτος, γιατί τότε 
είναι σαν να κλέβει. Αντιθέτως, πρέπει να 
περιορίζεται στα καθημερινά και τότε θα 
γνωρίσει την πραγματική ευτυχία και δεν 
θα βασανίζεται από ενοχές. Αν κάποιος 
θέλει να λέγετε Ιππότης, τονίζει ο Παράκελ-
σος, δεν χρειάζεται να έχει χρυσά σπιρούνια και χρυσά χαλινάρια. Μπορεί να γίνει Ιππότης μέσω 
της γενναιοδωρίας και όχι της αιματοχυσίας. Όσοι δεν έχουν γενναιοδωρία είναι βουτηγμένοι στη 
βαρβαρότητα τη σκληρότητα και την κακία και θεωρούν τους εαυτούς τους ως κύριο των πάντων. 
Ακόμα δεν γνωρίζουν ότι η ευτυχία δεν θεμελιώνεται στα πλούτη αλλά στις φυσικές μας ανάγκες. 
Οπότε αν ένας ασθενής δώσει στο γιατρό του ό,τι έχει ανάγκη και τίποτα περισσότερο, τότε θα είναι 
και οι δυο ευτυχισμένοι. Το ίδιο ισχύει όταν ο γιατρός δώσει στον ασθενή του την υγεία του, που την 
έχει ανάγκη. Όλοι οι άνθρωποι αλληλεξαρτώνται είτε πλούσιοι είναι είτε φτωχοί. Ίσα-ίσα μάλιστα 
που οι φτωχοί είναι μια πρόκληση για τους πλούσιους, η οποία θα τους οδηγήσει στην δική τους 
καλυτέρευση. Οι φτωχοί πρέπει να είναι ευτυχισμένοι, επειδή δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τα δεσμά 
του πλούτου. Και τέλος λέει ο Παράκελσος ότι είναι δίκαιο και καλό να είσαι χαρούμενος με το χα-
ρούμενο και να θλίβεσαι με το θλιβερό.

 Όλα τα παραπάνω λοιπόν, αποτελούν τις 4 αρετές του ιδανικού γιατρού. Κατά τη γνώμη μου, 
επίσης θα πρέπει να αποτελούν τις 4 αρετές που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος, εάν επιθυμεί να 
έχει ψυχική ηρεμία κι αν θέλει να φτάσει σε κάποιο ανώτερο σκοπό. Έτσι θα γίνει ο ίδιος γιατρός του 
εαυτού του, οδηγός της ψυχής του και γιατρός των άλλων ψυχών. 

Βιβλιογραφία: « Ο Αλχημιστής» Θεόφραστος Παράκελσος, Εκδόσεις Ιάμβλιχος.
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ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΓΙΑ

Οι Παραδόσεις μάς λένε ότι, όπως η Φύση, 
έτσι κι εμείς οι άνθρωποι αποτελούμε μέρος 
ενός θεϊκού σχεδίου. Αν έρθουμε λοιπόν σ’ 
επαφή με τις Αρχές που διέπουν το σχέδιο αυτό, 
θα μπορέσουμε να βαδίσουμε το δρόμο που 
μας δείχνει το πεπρωμένο μας. Το βιβλίο αυτό 
πραγματεύεται την ιερή Αστρολογία των Μάγια, 
που στηρίζεται σε πανάρχαιες κι εσωτερικές 
γνώσεις. Πρόκειται για ένα ταξίδι στον κοσμικό 
χρόνο και τις δυνατότητες που αυτός μας προ-
σφέρει, για να κατανοήσουμε το συμπαντικό 
μας ρόλο αλλά και τη σχέση μας με τον κόσμο, 
τους άλλους και τον ίδιο μας τον εαυτό.

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΔΕΡΒΙΣΗΔΩΝ

Στα βάθη της Ανατολής, τον 3ο αιώνα, ένα 
μικρό κορίτσι με ασυνήθιστες ικανότητες ακολου-
θεί τα χνάρια που έχει χαράξει το πεπρωμένο της. 
Αφήνοντας την οικογένειά της, μαθητεύει κοντά 
στο μυστικιστή ποιητή Τζελαλεντίν Ρουμί. Μέσα από 
προσωπικές δοκιμασίες, αλλά κι ένα ταξίδι στον 
εσωτερικό της κόσμο, γεύεται τη ζωή, εμβαθύνει στη 
γυναικεία της φύση, γνωρίζει τα μυστικά μονοπάτια 
των δερβίσηδων και ανακαλύπτει την ουσία που δίνει 
φως στην ύπαρξή της.

Ενδιαφέροντα  βιβλία από τις εκδόσεις Αλκίμαχον:
Οδηγοί για πολυάσχολους ανθρώπους. 
Μια σειρά από βιβλία τα οποία απευθύνονται στο Δυτικό πολυάσχολο άν-

θρωπο.

Γιόγκα
  
Το βιβλίο αυτό είναι δομημένο γύρω από μια ημέρα, με προγράμματα Γιόγκα  

για το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ, δηλαδή για κάθε φάση της ημέρας σας, 
καθώς περιλαμβάνει ασκήσεις στον εργασιακό χώρο αλλά και για το σπίτι.

Περιλαμβάνει πεντάλεπτα προγράμματα που μπορούν να προσαρμοστούν 
στις ανάγκες σας.

Ρεφλεξολογία.

Απλές συμβουλές για να μπορείτε μόνοι σας να ανακουφιστείτε από παθή-
σεις όπως: πονοκεφάλο, ναυτία, κρίσεις  πανικού, πόνους στην πλάτη και τη 
μέση και πεσμένη ενέργεια, ενώ οι λεπτομερείς αγωγές των ποδιών προσφέρουν 
πιο μακροπρόθεσμες λύσεις.

Ρέικι.

Το Ρέικι είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε, να σκεφτείτε 
καθαρά, να δώσετε ώθηση στον εαυτό σας και να συνεχίσετε να έχετε ενέργεια 
σε όλη τη διάρκεια  της βαρυφορτωμένης ημέρας σας. 

Στο γραφείο, στο σπίτι, στο ταξίδι, το ρείκι θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τα 
ενεργειακά σας επίπεδα  και να νοιώσετε καλά. Αν έχετε πονοκέφαλο δοκιμάστε 
μια σύντομη αγωγή Ρέικι και θα μπορέσετε να πάρετε … τα πάνω σας.

Το Ρέικι (το οποίο σημαίνει Οικουμενική Ζωογόνος Ενέργεια) είναι μια απλή 
τεχνική μετάδοσης θεραπευτικής  ενέργειας. Μπορείτε να την κάνετε σ’ ένα φίλο, 
σ’ ένα συγγενή αλλά και στον εαυτό σας! 

Με το Ρέικι θα ανακαλύψετε ότι τα ίδια σας τα χέρια μπορούν να σας θερα-
πεύσουν και να σας βοηθήσουν σε κάθε είδους κατάσταση, κάθε στιγμή, όπου 
κι αν βρίσκεστε.

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν: Διαλογισμός, Αρωματοθεραπεία, Τάι Τσι, Ανα-
κούφιση από το Στρές, Πιλάτες, Μασάζ, Κρύσταλλοι.

Τάι Τσι Τσουάν. Τα κλασικά κείμενα

Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο σχετικά με το  δημοφιλές σύστημα του Τάι Τσι. 
Οι φίλοι του Τάι Τσι σε ολόκληρο τον κόσμο χρησιμοποιούν Κλασικά Κέιμενα 

ως «λυδία λίθο» για σχεδόν δύο αιώνες. Ωστόσο πολλά σημεία τους παραμένουν 
σκοτεινά και δεν έχουν εξεταστεί λεπτομερώς.

Το βιβλίο αυτό ταξιδεύει αρχικά τον αναγνώστη στην πολύ ενδιαφέρουσα ιστο-
ρία του Τάι Τσι Τσουάν, τις προσωπικότητές του και τα αμφιλεγόμενα συμβάντα ή 
πρόσωπα. Στη συνέχεια, επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν την πατρότητα, 
τη χρονολόγηση, τα περιεχόμενα και τη μετάδοση  των Κλασικών Κειμένων.

Τέλος η συγγραφέας Μπάρμπαρα Ντέιβις προσφέρει μια φρέσκια μετάφραση 
των πέντε βασικών Κλασικών Κειμένων, σύμφωνα με την εκδοχή της Οικογένειας 
Γιάγκ, με λεπτομερή σχόλια, και επιπλέον ερμηνευτικό σχολιασμό του Τσεν Γουάι-
μινγκ, από τη δεκαετία του 1920.

Χρησιμοποιώντας  αυτά τα κείμενα ως σημείο εκκίνησης, η Ντέιβις εξερευνά 
το νόημα των Κλασικών Κειμένων και πως αυτά  μπορούν να βοηθήσουν στην 
εμβάθυνση της πρακτικής του Τάι Τσι Τσουάν. 

Κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Αλκίμαχον. Πολυτεχνείου  12Α – 141 22 Ν. 
Ηράκλειο. Τηλ.- Fax: 210 2840588
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Οι φίλοι του Τάι Τσι σε ολόκληρο τον κόσμο χρησιμοποιούν Κλασικά Κέιμενα 

ως «λυδία λίθο» για σχεδόν δύο αιώνες. Ωστόσο πολλά σημεία τους παραμένουν 
σκοτεινά και δεν έχουν εξεταστεί λεπτομερώς.

Το βιβλίο αυτό ταξιδεύει αρχικά τον αναγνώστη στην πολύ ενδιαφέρουσα ιστο-
ρία του Τάι Τσι Τσουάν, τις προσωπικότητές του και τα αμφιλεγόμενα συμβάντα ή 
πρόσωπα. Στη συνέχεια, επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν την πατρότητα, 
τη χρονολόγηση, τα περιεχόμενα και τη μετάδοση  των Κλασικών Κειμένων.

Τέλος η συγγραφέας Μπάρμπαρα Ντέιβις προσφέρει μια φρέσκια μετάφραση 
των πέντε βασικών Κλασικών Κειμένων, σύμφωνα με την εκδοχή της Οικογένειας 
Γιάγκ, με λεπτομερή σχόλια, και επιπλέον ερμηνευτικό σχολιασμό του Τσεν Γουάι-
μινγκ, από τη δεκαετία του 1920.

Χρησιμοποιώντας  αυτά τα κείμενα ως σημείο εκκίνησης, η Ντέιβις εξερευνά 
το νόημα των Κλασικών Κειμένων και πως αυτά  μπορούν να βοηθήσουν στην 
εμβάθυνση της πρακτικής του Τάι Τσι Τσουάν. 

Κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Αλκίμαχον. Πολυτεχνείου  12Α – 141 22 Ν. 
Ηράκλειο. Τηλ.- Fax: 210 2840588
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Επόμενο τεύχοςπόμενο τεύχος

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟ ΤΣΕ

«Υπάρχει κάτι το αδιαφοροποίητο αλλά πλήρες. Προϋπήρχε του 
Ουρανού και της Γης. Αθόρυβο και χωρίς μορφή. Δεν εξαρτάται 
από τίποτα και τίποτα δεν το αλλάζει. Μπορεί να θεωρηθεί μητέρα 
του Σύμπαντος. Δεν ξέρω το όνομά Του. Το αποκαλώ ΤΑΟ».  Τάο Τε 
Τσινγκ, Λάο Τσε.

Είναι  η στωική αταραξία  παθητικότητα, ακινησία,  έλλειψη 
ενδιαφέροντος για τα εγκόσμια και την πραγματικότητα ή είναι 
ένας τρόπος ζωής του σοφού, που  προϋποθέτει μια τέλεια 
ακινησία, μια γαλήνη που ξεριζώνει από την ψυχή τα στοιχεία 
δυσαρμονίας και σύγκρουσης;

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η άλλοτε σκοτεινή Παλαιολιθική εποχή φωτίζεται από τη σύγχρονη 
έρευνα, η οποία διαμορφώνει μια πιο εμπεριστατωμένη αντίληψη του 
πραγματικού βάθους και του αληθινού περιεχομένου της Προϊστορίας 
στον τόπο μας.

Η ΣΤΩΙΚΗ ΑΤΑΡΑΞΙΑ
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