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TΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ

α. μόνιμες στήλες

β. άρθρα

editorial
Η μελέτη και η γνώση της ιστορίας είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους, για να παρατηρούμε 

με γαλήνη και αντικειμενικότητα, φαινόμενα που θεωρούνται ότι ανήκουν αποκλειστικά στη σημερινή 
εποχή. Η Ιστορία, έλεγαν οι αρχαίοι, είναι δασκάλα ζωής και μας προσφέρει γνώσεις και πιθανές λύσεις 
για τα σύγχρονα προβλήματα, γιατί «ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον». 

Αυτή η θεώρηση, συνοδευμένη από μια φιλοσοφική στάση, μπορεί να μας προσφέρει, αφ’ ενός την 
αναγκαία διδαχή από το παρελθόν και αφ’ ετέρου μια πρόκληση για αναγκαία διδαχή από το παρελθόν και αφ’ ετέρου μια πρόκληση για 
τη φαντασία μας, ώστε να αναζητήσει νέες λύσεις στα προβλήματα τη φαντασία μας, ώστε να αναζητήσει νέες λύσεις στα προβλήματα 

τα οποία η Ανθρωπότητα αντιμετωπίζει από παλιά.     τα οποία η Ανθρωπότητα αντιμετωπίζει από παλιά.     

Σ’ αυτό το πλαίσιο είναι που τοποθετούμε το κοινωνικό Σ’ αυτό το πλαίσιο είναι που τοποθετούμε το κοινωνικό 
φαινόμενο των σύγχρονων μεταναστεύσεων. Δηλαδή των φαινόμενο των σύγχρονων μεταναστεύσεων. Δηλαδή των 

μετακινήσεων των λαών, που ταξιδεύουν, σε μεγάλο αριθμό, μετακινήσεων των λαών, που ταξιδεύουν, σε μεγάλο αριθμό, 
αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής σε άλλες χώρες. Η αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής σε άλλες χώρες. Η 
Ιστορία έχει καταγράψει πολλές μαρτυρίες αυτών των φαινο-Ιστορία έχει καταγράψει πολλές μαρτυρίες αυτών των φαινο-

μένων, σε μεγάλη ποικιλία.μένων, σε μεγάλη ποικιλία.

Τέτοιες μετακινήσεις υπήρξαν πολλές φορές βίαιες, Τέτοιες μετακινήσεις υπήρξαν πολλές φορές βίαιες, 
γιατί κατά βάθος πάντα υφίσταται το αιώνιο πρόβλη-γιατί κατά βάθος πάντα υφίσταται το αιώνιο πρόβλη-

μα της αίσθησης κατοχής του «πάτριου» εδάφους 
από τους ντόπιους πληθυσμούς που υπερισχύ-

ουν. Άλλες φορές όμως, η άφιξη νέων λαών έχει 
εμπλουτίσει αισθητά τους ντόπιους πολιτισμούς 

και έχει δημιουργήσει γόνιμες συνθέσεις, που ακόμα και έχει δημιουργήσει γόνιμες συνθέσεις, που ακόμα 
και σήμερα θαυμάζουμε. Γεννήθηκαν νέοι πολιτισμοί, γιατί και σήμερα θαυμάζουμε. Γεννήθηκαν νέοι πολιτισμοί, γιατί 

δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ιδέες και οι πολιτισμικές παραδόσεις δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ιδέες και οι πολιτισμικές παραδόσεις 
μεταναστεύουν μαζί με τους λαούς που είναι φορείς τους.μεταναστεύουν μαζί με τους λαούς που είναι φορείς τους.

Έτσι, δεν είναι καινούριο το φαινόμενο της αναζήτησης καλύτερης ζωής, που παρατηρούμε με πόνο 
σχεδόν κάθε μέρα στα μέσα ενημέρωσης. Μας πληροφορούν για την οδύσσεια τόσων και τόσων 
μεταναστών από τις διπλανές αλλά και πιο μακρινές χώρες, που ελπίζουν να πραγματώσουν εδώ τα 
όνειρά τους για μια καλύτερη ζωή.

Οι διάφοροι μεσαίωνες που πέρασαν όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί χαρακτηρίζονται, ανάμεσα σε άλλα, 
ακριβώς για τέτοιου είδους μεταναστευτικά φαινόμενα. Και το ίδιο συμβαίνει  σ’ αυτόν το νέο μεσαίωνα 
στον οποίο αρχίζουμε να μπαίνουμε.

Γιατί όμως συμβαίνουν αυτά; Η κύρια αιτία που κείτεται στο βάθος αυτού του οδυνηρού προβλή-
ματος, είναι ο άνισος διαμοιρασμός των αγαθών και του πλούτου στον κόσμο. Αυτό αναπτύχθηκε 
μέσα στους αιώνες από την απληστία και την εκμετάλλευση των λίγων δυνατών εις βάρος των λιγότερο  
ευνοούμενων πολλών. 

Μπορούμε όμως να αγωνιστούμε ενάντια στη φτώχια και την αδικία που αναγκάζουν εκατοντάδες 
χιλιάδες ανθρώπους να παίξουν τη ζωή τους «κορώνα-γράμματα», προκειμένου να αποκτήσουν αυτά 
που πολλοί άλλοι απολαμβάνουν μέσα στην ασυνειδησία και τον εγωισμό. Υπάρχουν τα μέσα αλλά 
και πολλοί εθελοντές που θέλουν να αγωνιστούν γι’ αυτό. Χρειάζεται μόνο να βρουν τις απαραίτητες 
«πλάτες» και την αναγκαία στήριξη. Είναι καθήκον μας να ζητήσουμε αυτήν τη βοήθεια και να προ-
σφέρουμε τη δική μας, όσο μικρή κι αν είναι, ώστε η ελπίδα να ξανάρθει σε όσους την έχασαν από 
την αδικία του κόσμου.

         
           Γ. Α. Πλάνας  
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Delia Steinberg Guzmάn, 
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

Απ’ όλα τα Στοιχεία στα οποία έχουμε αναφερθεί μέχρι τώρα -Γη, Νερό, Αέρα- η Φωτιά 
είναι το πιο λεπτό και ίσως αντιστοιχεί στην πλέον ανώτερη και ενεργή δύναμη της φύσης 
την οποία μπορούμε να συλλάβουμε προς το παρόν, αν δεχτούμε, όπως οι γέροντες σοφοί, 
ότι κανένα από τα σημερινά μας σχήματα δεν έχει ολοκληρώσει τη γνώση του κόσμου στον 
οποίο ζούμε. 

Γιατί η ανώτερη; Γιατί η πιο ενεργή; Αν ανακαλύψουμε το είδος της πυριγενούς ενεργητι-
κότητας, θα καταλάβουμε γιατί είναι ανώτερη σε σχέση με τα άλλα στοιχεία, αν και για να 
επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να οξύνουμε το μυαλό και να προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε 
στις συμβολικές σημασίες που οδηγούν πέρα από τις υλικές παρουσίες.

η Φωτιάη Φωτιά
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  Η Γη κινείται με βάση σχηματισμούς που, αν δεν αλλοιώ-
νουν την ουσία της, σίγουρα τροποποιούν τις παραστάσεις 
της. Χημικές και φυσικές μεταβολές ταράζουν συνεχώς την 
καρδιά του πλανήτη και σε συμφωνία με το Νερό, τον Αέρα 
και την ίδια τη Φωτιά, η Γη μεταβάλλεται χωρίς ν’ αλλάζει τη 
θέση της στο χώρο.

  Το Νερό παρουσιάζεται ως δώρο από μια μείζονα κινη-
τικότητα. Γι’ αυτήν δεν υπάρχουν μυστικά σε ό,τι αφορά την 
οριζόντια κίνηση. Ποταμοί και θάλασσες μετατοπίζονται, με 
μεγαλύτερη ή μικρότερη ορμητικότητα, και σαρώνουν τις λε-
κάνες τους από τη μια άκρη ως την άλλη, αν και στηρίζονται 
πάντα στη μητέρα Γη, που είναι το αναγκαίο στήριγμα για να 
μπορούν να ρέουν. Μόνο το νερό των βροχών έχει μια κατα-
κόρυφη δραστηριότητα, η οποία προσεγγίζει περισσότερο 
μια άλλη κίνηση κατακόρυφης πνευματικοποίησης, όπως θα 
δούμε στη συνέχεια.  

Κι ο Αέρας; Αυτός ρέει οριζόντια ή κατακόρυφα, σαρώνο-
ντας την επιφάνεια της Γης και αφού δεν έχει καθόλου ανάγκη 
να στηριχτεί σ’ αυτήν, δεν έχει τη ρίζα του στις λεκάνες των 
θαλασσών ούτε στην κοίτη των ποταμών. Η Φωτιά χρειάζεται 

ένα μόνο σημείο στήριξης στη βάση της κι 
από κει και πέρα όλες οι κινήσεις της είναι 
κατακόρυφες. Ένας ατέρμονος χορός με 
φιλοδοξίες ανόδου σε μεγαλύτερα ύψη κι 
αυτό είναι το πιο ολοκληρωμένο παράδειγμα 
της ανθρώπινης πνευματικότητας, η οποία 
αναζητά το Θεό της προς τα πάνω, ενώ 
μόλις που ακουμπάει στο σώμα μέσω του 
οποίου της έτυχε να εκφραστεί.  

Η Μάγια έχει δέσει τα άκρα του παιχνιδιού 
της με έναν τόσο επιδέξιο τρόπο, ώστε τίποτα 
δεν είναι απομονωμένο ούτε αφημένο στην 
τύχη. Όλα είναι ενωμένα και κάθε πράγμα 
υπάρχει στο βαθμό που συμμετέχει με τα 
υπόλοιπα. 

Έτσι η Φωτιά χρειάζεται τον Αέρα, χωρίς 
τον οποίο θα ήταν αδύνατο να εκφραστεί. 
Στηρίζεται στη Γη κι όταν την αγγίζει την 
αναλώνει με τον ίδιο τρόπο που αναλώνει 
το οξυγόνο.  

Ξηραίνει τα νερά κι ακόμα μπορεί να 
καίει μέσα τους, αν θυμηθούμε το παλιό 
μυστικό των Ελλήνων, που στις μέρες μας 
έχει χαθεί, τη λεγόμενη “ελληνική φωτιά”, που 
μπορούσε να παραμένει αναμμένη μέσα 
στη φωτιά. 

Η Φωτιά, στην ανωτερότητά της, τα δια-
περνάει όλα και τα αναλώνει όλα, όχι σε μια 
απλή επίδειξη καταστροφικότητας, αλλά στο 
πλαίσιο μιας πιο σκληρής δουλειάς για την 
απελευθέρωση. 

Ωστόσο μέσα στο διαρκές παιχνίδι της 
Μάγια, έχουμε φτάσει να θεωρούμε το Νερό 
ως εχθρό της Φωτιάς και ως το μοναδικό 
στοιχείο που σε ορισμένες περιπτώσεις 
μπορεί να νικήσει τη ρώμη της. Αυτό είναι 
εν μέρει σωστό και βγάζοντας τα πέπλα της 
ψευδαίσθησης είναι απλό να συναντήσουμε 
την αιτία αυτού του γεγονότος. 

Αν το Νερό είναι ζωτικότητα, είναι η Μη-
τέρα της Ζωής όσον αφορά την ύλη, στο 
βαθμό που το συγκρίνουμε με τη δύναμη 
των θαλασσών στη Γη και του αίματος στο 
σώμα. Αν η Φωτιά είναι ζωτικότητα, τότε 
είναι κι ο Πατέρας της Ζωής όσον αφορά το 
πνεύμα, στο βαθμό που συνηθίζουμε να τη 
συγκρίνουμε με τις φλόγες που αναλώνουν 
τα πάντα στη Γη και με το Νου που εξυπηρετεί 
σαν το πρώτο σκαλοπάτι για να καταλάβου-
με την Αλήθεια στον άνθρωπο. 



Μ’ αυτόν τον τρόπο μας παρουσιάζεται 
η πάλη μεταξύ του Νερού και της Φωτιάς, με 
το κάθε στοιχείο να μάχεται για την κυριαρχία 
του ως ιδιαίτερη μορφή Ζωής. Από τη στιγμή 
που το ισοζύγιο της τρέχουσας εξέλιξης δεν 
είναι καθόλου εξισορροπημένο, από τη στιγμή 
που η αμφιβολία έχει μειώσει την ικανότητα να 
διακρίνουμε ποιο είναι το όφελος της ύλης και 
ποιο του πνεύματος, από τη στιγμή που για τον 
άνθρωπο αυτός ο πόλεμος των αντινομιών δεν 
έχει ακόμα επιλυθεί, είναι δυνατόν να νικήσει το 
Νερό τη Φωτιά ή η Φωτιά να επιβληθεί παρόλα 
αυτά... 

Η Φωτιά κι ο Νους παίζουν ένα συζυγή συμ-
βολισμό στον κόσμο της Μάγια. Ο Νους, όπως 
και η Φωτιά, ενώνεται με τις συγκινήσεις -σαν 
να επρόκειτο για τον Αέρα- αν και καταλήγει 
να τις αναλώσει. Στηρίζεται στη ζωτικότητα του 
σώματος (Νερό και Γη) για να το γνωρίσουμε 
και οι ιδέες του τελικά εκπέμπονται από το στόμα 
μας ή τις ενέργειές μας. Αυτό συμβαίνει αν ο 
Νους δεν μετατραπεί σε φλόγα που καταβρο-
χθίζει, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει 
σώμα ούτε ψυχή για ν’ αντισταθεί, ακόμη και 
σε περίπτωση αρρώστιας, στη δύναμη ενός 
καταστροφικού Νου. 

Οι πρόγονοί μας των παλιών πολιτισμών 
απέδιδαν πάντα μια ιδιαίτερη λατρεία προς 
τις θεότητες της Φωτιάς. Είδαν σ’ αυτές το 
σύμβολο του πλέον αρχέγονου και βαθύ κό-
σμου και εξωτερίκευσαν αυτό το μυστικό με 
την ενεργητική μορφή του πολέμου και της 
θυσίας. Πόλεμος -όπως ήδη εξηγήσαμε- όχι ως 
καταστροφή αλλά ως απελευθέρωση. Η Θυσία 
είναι η “ιερή λειτουργία” (Σημ. Μετ. στα Ισπανικά 
θυσία=sacrificio δηλαδή, sacro uficio, η ιερή 
τελετή, κατά την οποία παρεμβαίνει η Φωτιά 
με την ποιότητα του ανώτερου και συγχρόνως 
ιερού συμβόλου). Εδώ βρισκόμαστε μπροστά 
στη Φωτιά που ρυθμίζεται από την τελετουρ-
γία, στη Φωτιά που μπορεί να καίει με την ίδια 
δραστικότητα στο πιο ταπεινό πήλινο αγγείο ή 
στα θυμιάματα των βωμών ή στις λαμπάδες 
από τάματα που υπάρχουν στους ναούς. Αυτή 
είναι επίσης η Φωτιά που καίει και δίνει λάμψη 
στο εσωτερικό του ανθρώπου. Είναι ο ιερός 
σπινθήρας που διαφοροποιεί τον άνθρωπο 
απ’ όλα τα άλλα βασίλεια της Φύσης και που, 

από τη στιγμή που είναι αναμμένη, προξενεί τον αποφασι-
στικό πόλεμο μεταξύ του μικρού εγώ και του μεγάλου Εγώ, 
μεταξύ της ζωής του σώματος, που είναι το Νερό, και της 
ζωής της ψυχής, που είναι η Φωτιά. 

Ας μεσολαβήσει η Μάγια, ώστε ο κάθε άνθρω-
πος να γίνεται υπεύθυνος για το δικό του πόλεμο 
και να θέτει τις δυνάμεις της στην υποστήριξη του 
μοναδικού δυνατού νικητή. 



Κώστας Φραντζικινάκης

Μύθοι των αστερισμών

Περσέας 
Μύθος της Αρχαίας Ελλάδας

O αστερισμός του Περσέα παριστάνεται ως ένας 
γυμνός νέος που φοράει φτερωτά σανδάλια και κρα-
τάει στο αριστερό του χέρι το γοργόνειο (το κεφάλι 
της Μέδουσας) και στο δεξί του χέρι την άρπη (είδος 
σπάθας). Ο σημαντικότερος άθλος του Περσέα ήταν 
το ταξίδι του στους Υπερβόρειους.

     Η Υπερβορέα, σύμφωνα με αναφορές, βρισκόταν 
ψηλά στο βορρά και ήταν ένας παράδεισος που δεν 
έδυε ποτέ ο Ήλιος. Λάτρευαν το θεό Απόλλωνα-Φοίβο 
και ζούσαν ευτυχισμένοι χωρίς πολέμους και φιλονικίες. 
Οι θρύλοι λένε πως οι Υπερβόρειοι ζούσαν χίλια χρό-
νια. Ήταν αυτοί που καλοδέχτηκαν τον Περσέα και τον 
εφοδίασαν με όσα η Αθηνά του είχε πει ότι ήταν ανα-
γκαία για τις δοκιμασίες του. Ο Περσέας έχοντας ήδη 
την ασπίδα της Αθηνάς, ταξίδεψε στην Υπερβορέα με 
τα φτερωτά σανδάλια του Ερμή. Εκεί πήρε την άρπη με 
την οποία θα μπορούσε να σκοτώσει τη Μέδουσα, την 
περικεφαλαία του Άδη που θα τον καθιστούσε αόρατο 
και ένα μαγικό σακίδιο που άλλαζε μορφή ανάλογα με 
το περιεχόμενό του. 

      Έτσι εξοπλισμένος ο Περσέας, άφησε τη χώρα 
της ευτυχίας και ταξίδεψε ως το φοβερό νησί που κα-
τοικούσε η Μέδουσα και οι αδερφές της οι Γοργόνες. 
Φόρεσε την περικεφαλαία του Άδη και προχώρησε 
κρατώντας την ασπίδα της Αθηνάς. Σύμφωνα με το 
θρύλο όποιος κοιτούσε τις Γοργόνες απολιθωνόταν. 
Όμως αυτός έβλεπε τα είδωλά τους στη γυαλισμένη 
του ασπίδα και τις πολεμούσε. Έτσι κατάφερε το θανα-
τηφόρο χτύπημα, κόβοντας το κεφάλι της Μέδουσας. 
Καθώς το αίμα ανάβλυζε, συνέβη κάτι φοβερό: Από 
το ακέφαλο σώμα ξεπήδησε ο πολεμιστής Χρυσάο-
ρας και το φτερωτό άλογο Πήγασος. Στη συνέχεια οι 
Γοργόνες προσπάθησαν να σκοτώσουν τον Περσέα, 
αλλά εκείνος έγινε αόρατος και γλύτωσε. Πήρε το κεφάλι 
της Μέδουσας (το “δαιμονικό” άστρο Αλγκόλ) και χωρίς να κοιτάξει πίσω του, πέταξε μακριά με τα φτερωτά 
του σανδάλια. 

       Αλλά οι περιπέτειες του δεν σταματούν εδώ. Όταν γύρισε στη Σέριφο βρέθηκε σε εχθρικό περιβάλλον 
και παίρνοντας τη μητέρα του Δανάη κατέφυγε στην Αιθιοπία όπου βασίλευε ο Κηφέας και η Κασσιόπη. Η 
χώρα αυτή απειλείτο από ένα θαλάσσιο τέρας, το Κήτος, που για να το εξευμενίσουν  του είχαν προσφέρει 
ως θύμα την Ανδρομέδα. 

      Ο Περσέας φορώντας τα φτερωτά σανδάλια και την περικεφαλαία αποφάσισε να αντιμετωπίσει το 
τέρας θαρραλέα. Τη στιγμή που το Κήτος ήταν έτοιμο να του επιτεθεί, αυτός έβγαλε από το σακίδιό του το 
κεφάλι της Μέδουσας και το κράτησε μπροστά στα μάτια  του τέρατος. Έτσι το Κήτος απολιθώθηκε και η 
Ανδρομέδα απελευθερώθηκε.

       Μετά απ’αυτό ο Περσέας και η Ανδρομέδα γύρισαν στη Σέριφο, όπου τον περίμενε ο Πολυδέκτης για 
να τον σκοτώσει. Ο Περσέας χρησιμοποιώντας και πάλι το φοβερό Γοργόνειο απολίθωσε τους επίδοξους 
δολοφόνους του. Τελικά γύρισε στο Άργος και βασίλεψε ειρηνικά στην Τίρυνθα.
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Αγάπη Χατζημπαλάση

kινηματογράφος

ΟΙ ΑΛΛΟΙ

Πολύ ενδιαφέρουσα ταινία με ασυνήθιστο θέμα. Αρχικά, θεωρούμε ότι κινείται γύρω από την καταθλιπτική 
προσωπική ζωή της πρωταγωνίστριας, η οποία δεν έχει, όπως φαίνεται, πολλά περιθώρια για χαρά και ευτυχία. 
Ο άντρας της χάθηκε και είναι αναγκασμένη να ζει στο σκοτάδι, λόγω μιας δερματικής ασθένειας των παιδιών 
της. Φοβάται λοιπόν το φως και τον ήλιο. Ζει σε μια ηθελημένη μοναξιά, θεωρώντας ότι δεν μπορεί να κάνει 
αλλιώς.

Τότε εμφανίζονται κάποιοι που έχουν σκοπό να τη βοηθήσουν. Τελικά, καταφέρνουν να την οδηγήσουν 
να συνειδητοποιήσει ότι φταίει η ίδια για την κατάστασή της. Τα παιδιά της δεν είναι άρρωστα και δεν υπάρχει 
λόγος για τόσο σκοτάδι, γιατί απλώς…έχουν ήδη πεθάνει όλοι τους. 

Στην Ανατολική φιλοσοφία υπάρχει μια διδασκαλία, η οποία μιλά για τη «Μάγια», τη μεγάλη Πλάνη, που 
σημαίνει ότι ο άνθρωπος θεωρεί αληθινά, πράγματα που είναι μόνο μορφές και πρόκειται να χαθούν, ενώ 
παράλληλα του διαφεύγει η ουσία, το πραγματικό. Σ’ αυτό φταίει ο Νους που είναι ένα εργαλείο με το οποίο 
είναι αδύνατο να αντιληφθεί κάποιος την αλήθεια. Έτσι, με ένα πλανημένο και ανεξέλεγκτο Νου κάνουμε τη ζωή 
μας κόλαση ή αντίστοιχα αν καταφέρουμε να τον ελέγξουμε και να τον καθοδηγήσουμε σωστά, μπορούμε 
να μετατρέψουμε την κόλαση σε παράδεισο. (Μην ξεχνάμε ότι και η παράνοια είναι  μια τρομερή ασθένεια του 
νου). 

Η Ανατολική εσωτερική παράδοση προχωρά ακόμη περισσότερο, λέγοντας ότι ο Νους μαζί με τα αρνητικά 
συναισθήματα μπορούν να εγκλωβίσουν την ψυχή και μετά το θάνατο, όπως στην περίπτωση της αυτοκτονίας. 
Τι σημαίνει αυτό; Να μην μπορεί η ψυχή να ανυψωθεί στα επίπεδα των άλλων καταστάσεων που της αρμόζουν, 
αλλά να μένει  σ’ ένα χαμηλό επίπεδο, με εστιασμένη την προσοχή της σε αυτά που την τυραννούν. Συνεχίζει δηλα-
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δή να βλέπει την αιτία της θλίψης και των τύψεών 
της, ζώντας σ’ ένα φαύλο κύκλο, απ’ τον οποίο 
δεν μπορεί να βγει. Τότε, εμφανίζονται κάποιες 
οντότητες που προσπαθούν να τη βοηθήσουν 
να περάσει απέναντι. Γιατί όπως υπάρχουν στη 
γη άνθρωποι που κάνουν κάποιο φιλανθρωπικό 
έργο, κατά τον ίδιο τρόπο  σ’ εκείνα τα επίπεδα 
υπάρχουν ψυχές που είναι πιο ευαισθητοποιημέ-
νες και προσπαθούν να βοηθήσουν. 

Σε μια τέτοια κατάσταση βρίσκεται η πρωταγω-
νίστρια. Έζησε μια έντονη θλίψη, δεν κατάφερε να 
την ξεπεράσει ή να την ελέγξει και πέθανε εξ αιτίας 
της, αλλά τελικά δεν κέρδισε τίποτα. Η ίδια θλίψη 
την κρατά αιχμάλωτη. Έτσι, εμφανίζονται στην 
ταινία κάποια πρόσωπα που προσπαθούν να 
τη βοηθήσουν να βγει από αυτήν την πλάνη και 
να συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα. Αλλά 
αυτό δεν πρέπει να γίνει απότομα. Πρέπει να κα-
ταφέρουν να τη βοηθήσουν, ώστε να αντιληφθεί 
τι συμβαίνει χωρίς να σοκαριστεί και να θελήσει 
να φύγει από εκεί. 

Οι αλλαγές στη συνείδηση βασίζονται σε μια 
εσωτερική μετάλλαξη. Αυτό προϋποθέτει μια μα-
θητεία. Πάντα θα υπάρχει ένας Δάσκαλος που θα 
δείξει το δρόμο, όμως δεν μπορεί να βαδίσει αυτός 
στη θέση του μαθητή, ούτε και να τον αναγκάσει 
να το κάνει με τη βία. Πρέπει εκείνος να ξυπνήσει 
μέσα του τη διάθεση για αλλαγή στη ζωή του. Γι’ 
αυτό χρειάζεται Ανδρεία. Δεν είναι τυχαίο που το 
Ιπποτικό πρότυπο είναι σύμβολο του  μαθητή, 
επειδή δεν είναι αρεστό στη συνείδηση να απο-
κόπτεται από τα γνώριμα και σίγουρα μονοπάτια 
στα οποία βαδίζει, ακόμα κι αν αυτά είναι γεμάτα 
αγκάθια που της πληγώνουν τα πόδια. 

Παράλληλα, στο σπίτι της πρωταγωνίστριας 
υπάρχουν και «οι Άλλοι». Είναι τα φαντάσματα 
του σπιτιού, που κινούνται στο χώρο και την 
τρομοκρατούν. Βέβαια, σιγά-σιγά αποδεικνύεται 
το αντίθετο. Αυτή είναι το φάντασμα γι’ αυτούς 
που κατοικούν το σπίτι.

Υπάρχει μια μικρή διαχωριστική γραμμή. Αυτή 
συνδέει ή χωρίζει (ανάλογα πως το βλέπει κανείς) 
τη ζωή από το θάνατο. Οι Ινδοί την ονομάζουν 
Αντακαράνα. Είναι μια ασημένια κλωστή που 
όταν κοπεί πεθαίνεις. Περνάς στην αντίπερα όχθη 
(σύμφωνα με την αρχαία ελληνική πίστη, ήταν ο 
Αχέροντας ποταμός που διέσχιζε η ψυχή μαζί με 
το Χάρο). 

Τελικά ήταν οι «άλλοι» ζωντανοί κι αυτή ήταν 
η νεκρή. Αν όμως η ενσάρκωση είναι ένα πέρα-
σμα για να πάρει η ψυχή εμπειρίες, τις οποίες θα 
επεξεργαστεί σε άλλα επίπεδα πιο ελεύθερη, τότε 
που είναι ο θάνατος και που η ζωή; 

Όπως είπε και ο Χριστός …. «Αφήστε τους 
νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους….».
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Βούλα Σκρέτη

Η ΣΤΩΪΚΗ Η ΣΤΩΪΚΗ 

ΑΤΑΡΑΞΙΑ

Είναι  η στωική αταραξία  παθητικότητα, ακινη-
σία,  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;

Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, χρειάζεται να 
κατανοήσουμε τα χαρακτηριστικά της  φιλοσοφίας  που 
οδήγησαν τους Στωικούς να βασίσουν την Ηθική τους στο 
ιδεώδες του σοφού, του ανθρώπου δηλαδή που είναι ενά-
ρετος, ώστε να μπορεί να γίνει ευτυχισμένος. Ο απώτερος 
λοιπόν σκοπός τους είναι η ευτυχία και η αντιμετώπιση των 
ευτυχισμένων και άσχημων στιγμών της ζωής με μέτρο και 
ηρεμία.

Η κοσμική θεότητα ήταν για κείνους το « Πυρ», ο λόγος των 
όσων υπάρχουν, αυτό που δίνει νόημα σε όσα υπάρχουν και συμβαίνουν, τα οποία έχουν μια Αναγκαιότητα 
και μια αναπόφευκτη Σκοπιμότητα. Αυτές οι αρχές, που από άλλους φιλοσόφους ονομάζονται Πρόνοια και 
Μοίρα, αποτελούν βασικούς νόμους του σύμπαντος. Τα πάντα συνδέονται έτσι, ώστε το καθένα να είναι το 
αποτέλεσμα μιας αιτίας (αιτιοκρατία).  Υπάρχει η Ανάγκη που κινεί τα πράγματα, που κινεί τον κόσμο. Υπάρχει 
και η σκοπιμότητα που εμποδίζει οποιαδήποτε πορεία πέρα από την προκαθορισμένη. Αποδέχονται το κακό 
που υπάρχει μέσα στον κόσμο ως ένα παιδαγωγικό ηθικό επιχείρημα, που μας οδηγεί να συνειδητοποιήσουμε 
το καλό και να φτάσουμε σ’ αυτό. Ο άνθρωπος οδηγούμενος από την πίστη του, τίθεται στη διάθεση της 
Πρόνοιας με τη βεβαιότητα ότι όλα όσα θα συμβούν θα είναι πάντα τα καλύτερα.

Θα μπορούσε κάποιος πολύ επιφανειακά να θεωρήσει τη στωική αταραξία σαν μοιρολατρία. Για τους 
στωικούς, ο άνθρωπος μοιάζει με γλύπτη και είναι για τη ζωή του ό,τι ο γλύπτης για το υλικό του. Ο γλύπτης 
βέβαια είναι κάτι ξεχωριστό από το υλικό του, ενώ ένας άνθρωπος δεν είναι διαχωρισμένος από τη ζωή του. 
Όπως ένα άγαλμα δεν είναι ανακάλυψη αλλά δημιούργημα, έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να δημιουργήσει την 
ίδια του τη ζωή. Πρέπει να την κατασκευάσει κι αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη μοιρολατρία. Πώς θα πετύχει τον 
σκοπό του όμως ένας γλύπτης, αν δεν είναι γνώστης του υλικού και της γλυπτικής τέχνης, να κατασκευάσει 
δηλαδή ένα άγαλμα που έχει ήδη γεννήσει ο νους του με τη δημιουργική του φαντασία; Και πώς θα πετύχει ο 
άνθρωπος τον πρωταρχικό του στόχο, να γίνει δηλαδή ευτυχισμένος, αν δεν γνωρίζει τη φύση της ζωής και 
ειδικά το πώς να ζει;

Μάρκος Αυρήλιος, Στωϊκός Φιλόσοφος
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Ένας ρεαλιστής αντι-
λαμβάνεται ότι η πραγ-
ματικότητα δεν είναι απα-
ραίτητα ιδανική και ότι τα 
πράγματα δεν είναι πά-
ντοτε, αν όχι ποτέ, όπως 
θα επιθυμούσε να είναι. 
Ότι είναι εφήμερα και με-
ταβλητά, ότι η ζωή είναι 
αβέβαιη, ότι «τα πάντα 
υπόκεινται στο θάνατο και 
τη λεηλασία». Ο Επίκτητος 
έλεγε ότι «αυτό που είναι 
τρομερό δεν είναι ο θά-
νατος αλλά ο φόβος του 
θανάτου».

 Και ποια είναι αυτά τα 
στοιχεία του ανθρώπου 
που υπόκεινται στο θά-
νατο και τη φθορά;

 Οι κατώτερες παρορ-
μήσεις, αυτές που ονο-

μάζονται φυσιολογικές δεν αποτελούν την ανθρώπινη 
φύση.  Η ανθρώπινη φύση ριζώνει στο Νου κι αυτό είναι 
που τη διακρίνει από τα άλλα βασίλεια. Ο άξονας  του ψυ-
χολογικού μας συστήματος είναι ο ψυχισμός και μπορεί να 
θολώνει το νου. Ο μοναδικός τρόπος να ελέγχει κάποιος το 
φυσικό (έδρα των ενστίκτων) και τον ψυχολογικό (έδρα των 
συναισθήσεων) φορέα του είναι μέσω της βούλησης και 
του νου. Η βούληση δίνει δύναμη και ο νους  δίνει διάκριση 
ώστε να τίθενται τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Ο 
σωστός χειρισμός των συναισθημάτων (φόβος, επιθυμία, 
ηδονή, δυσαρμονία) έχει σαν αποτέλεσμα την ευδαιμονία, 
τη γαλήνια ευτυχία του σοφού. Αυτή δεν διαχωρίζεται από 
την αρετή και δεν είναι συγκινησιακή ή αισθησιακή ευτυχία, 
αλλά εστιάζεται στα ανώτερα στοιχεία του ανθρώπου, δη-
λαδή από το νου και πάνω.

Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγει κάποιος το χτύπη-
μα των παθών του είναι να τα γνωρίσει, επειδή η συναισθη-
ματική σύγκρουση χάνει δύναμη μπροστά στην ψυχρότητα 
της λογικής ανάλυσης. Πρέπει να αναλύουμε την αιτία των 
παθών, να ανακαλύπτουμε δηλαδή για ποιο λόγο έχουμε 
τα συγκεκριμένα πάθη, να αναπτύσσουμε την εσωτερική 
ικανότητα να παρατηρούμε τον εαυτό μας κι εν συνεχεία 
να τον γνωρίσουμε και να τον ελέγχουμε.

Θ’ αναρωτηθεί κάποιος πώς μπορεί ο άνθρωπος να 
φτάσει στην ευτυχία μέσα από την κυριαρχία της ψυχρής 
λογικής ανάλυσης ή ακόμα και μέσω της διάκρισης σαν 
λειτουργία ενός νου; 

Οι Στωικοί χρησιμοποίησαν δύο έννοιες που μπορούν 
να μας δώσουν απάντηση: το μικρόκοσμο και το μακρό-
κοσμο.

 Ο άνθρωπος απελευθερώνεται από εξωτε-
ρικές πιέσεις μέσω του  ΝΟΥ, που είναι ικανός 
να ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ και ανήκει στο μικρόκοσμο. 

Ο Παγκόσμιος Νους ή Λόγος ρυθμίζει τη 
φύση. Αναλογικά ο ανώτερος νους (Μάνας) 
του ανθρώπου ρυθμίζει την ύπαρξή του. 
Αντανάκλαση του Λόγου στον άνθρωπο 
είναι το «Ηγεμονικόν», ο Θείος Σπινθήρας, ο 
οποίος επιστρέφει στην πρωταρχική του πηγή.
Ο σοφός μπορεί να ανακαλύψει τα ίχνη της 
φλόγας που καίει μέσα του και προέρχεται 
από το κοσμικό Πυρ. Θα συνειδητοποιήσει ότι 
εντάσσεται σ’ έναν ανώτερο κοσμικό ρυθμό 
και ότι είναι ένας μικρόκοσμος. Θα αντιληφθεί 
ότι υπάρχει ένας Παγκόσμιος Νόμος και θα 
ακολουθήσει το δικό του Δάρμα, όπως ανα-
φέρεται στη Μπαγκαβάτ Γκίτα. Θα μπορεί να 
αντιληφθεί τις εσωτερικές αιτίες των πραγμά-
των κι αυτό θα τον οδηγήσει να υπακούει σ’ 
έναν ανώτερο ρυθμό και να εξομοιώνει την 
ανθρώπινη βούλησή του με τη Θεία Ανάγκη 
και τον Παγκόσμιο Νόμο.

«Ελεύθερος είναι αυτός που ελεύθερα υπα-
κούει σε αυτά  που κατ’ ανάγκη συμβαίνουν» 
έλεγε ο Σενέκας. Να έχει συνείδηση δηλαδή 
του τι είναι αυτή η Θεία Ανάγκη που κινεί τον 
κόσμο και ποιος ο ρόλος του μέσα σ΄ αυτή. 
Από κει πηγάζει και η έννοια του καθήκοντος: 
γνωρίζω και επιλέγω να ακολουθήσω το 
Δάρμα, να δράσω, αλλά με βάση την αρετή. 
Για τους Στωικούς το καθήκον ήταν ζήτημα 
της ενάρετης δράσης. Οι Στωικοί δέχονταν την 
ύπαρξη της χαράς της ψυχής που προκύπτει 
από την άσκηση του καθήκοντος, επειδή αυτό 
τους οδηγεί στην ευτυχία. Το καθήκον ήταν για 
κείνους το γνήσιο ηθικό χρέος ή ένα κατόρθω-
μα. Ο Στωικός φιλόσοφος ήταν διατεθειμένος 
να παραμερίσει τα πάντα, για να πραγματο-
ποιήσει το χρέος του.  

Επίκτητος, Στωϊκός Φιλόσοφος

Σενέκας,
Στωικός 
Φιλόσοφος
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Βάσιζαν την Ηθική τους στο ιδεώδες του 
σοφού, του ανθρώπου δηλαδή που είναι τόσο 
ενάρετος ώστε να μπορεί να γίνει ευτυχισμένος. 
Η αταραξία είναι ο τρόπος ζωής του σοφού που 
έχει γνωρίσει τον εαυτό του και διακατέχεται από 
εσωτερική ηρεμία. Είναι λοιπόν ένας σκοπός για 
το στωικό φιλόσοφο, αλλά και ένας τρόπος 
ζωής που θα τον οδηγήσει σ’ αυτόν το σκοπό, 
να φτάσει δηλαδή να κατακτήσει το «Γνώθι σ’ 
αυτόν».

Ο άνθρωπος που αρχίζει να συντονίζεται με 
την εντολή του Λόγου, φτάνει στην ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ 
και στην ΑΥΤΟΚΥΡΙΑΡΧΙΑ. Οι Στωικοί θεωρούν 
σαν πρώτη, την αρχή της αυτοσυντήρησης, 
επειδή το έμψυχο ον ξεχωρίζει μ’ αυτήν ό,τι είναι 
σύμφωνο με τη φύση του. Έτσι τα αντικείμενα 
των παθών παραμένουν αδιάφορα σ’ εκείνον 
ο οποίος συνεργάζεται με τη θέλησή του στη 
διάσωση του Παγκόσμιου Ρυθμού.

Η στωική αταραξία πηγάζει από τη βεβαιό-
τητα ότι το κακό υπάρχει ως ένα μέσο για να 
οδηγήσει τον άνθρωπο στο καλό και ότι όλη 
η ζωή τους είναι μια εξάσκηση, ακόμη και στα 
πιο μικρά και καθημερινά, για τη συνειδητοποί-
ηση ότι, ο άνθρωπος πρέπει να συμφιλιώνεται 
με τη μοίρα του. Βασίζεται στην αρχή ότι όταν 
συμβεί κάτι κακό υπάρχει και κάτι χειρότερο 
που θα μπορούσε να συμβεί, κι έτσι δεν είναι 
απροετοίμαστος για ό,τι κι αν του συμβεί, αλλά 
το αντιμετωπίζει με ηρεμία.  Κι όπως γράφει ο 
Επίκτητος στο Εγχειρίδιό του:

“Ποτέ να μην πεις για κανένα πράγμα: Το 
έχασα! Να λες: Το επέστρεψα! Πέθανε το παιδί 
σου; Γύρισε πίσω εκεί που ανήκει. Πέθανε η γυ-
ναίκα σου; Επεστράφη! Σου αφαίρεσαν δόλια 
την περιουσία; Κι αυτή επεστράφη. Κι εκείνος 
που σου την έκλεψε είναι τάχα αχρείος; Μα τι σε 
νοιάζει με ποιον τρόπο απαίτησε εκείνος που 
σου την πρόσφερε να την επιστρέψεις; Όσο 
σου επιτρέπει κράτησε τα αγαθά σου σα να 
είναι ξένα πράγματα, όπως κάνουν αυτοί που 
μένουν προσωρινά σε πανδοχείο”.

Η αυτάρκεια είναι άλλη μια αρχή που ξεκίνη-
σε από τους Κυνικούς και υιοθετήθηκε και από 
τους Στωικούς. Προκύπτει από την αξιολόγηση 
τού τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο για τον 
άνθρωπο που θέλει να δώσει  την ενέργειά του 
σ’ αυτό που είναι καθήκον του, αλλά και για 
να μην εξαρτάται η πνευματική του εξέλιξη και 
ευτυχία από τα υλικά αγαθά.

Να φτάσει να μην εξαρτάται η ψυχική του ηρε-
μία από τον εξωτερικό περίγυρο, καταστάσεις, 
πλούτη ή φτώχια, ανθρώπους. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα υπήρξε ο Μάρκος 
Αυρήλιος που ως αυτοκράτορας της Ρώμης συνέχισε να 
διατηρεί τις παλιές του συνήθειες σαν πολίτης, αλλά επιπλέ-
ον δεν κοιμόταν στο κρεβάτι του αλλά στο πάτωμα.

Οι Στωικοί ήταν άνθρωποι που αναλάμβαναν ευθύνες 
και αξιώματα στην κοινωνία και ήθελαν να την κάνουν 
καλύτερη από όποια θέση κι αν ήταν, επειδή αναγνώριζαν 
ότι ο κόσμος δεν ήταν όπως εκείνοι επιθυμούσαν. Θεω-
ρούσαν όμως τον κάθε άνθρωπο ιερό και είχαν καθήκον 
να προσφέρουν το καλύτερο που μπορούσαν.

Η ζωή  για τους Στωικούς ήταν ένα παιχνίδι, ένα υλικό, 
όχι ένας αυτοσκοπός. Και σημασία έχει τι κάνουμε με τη 
ζωή και όχι τι κάνουμε στη ζωή.

 Η στωική αταραξία καθρεφτίζεται στα έργα πολλών 
φιλοσόφων ακόμα και σύγχρονων, όταν διαβάζουμε:

«Να μάθεις να υπακούς. Μονάχα όποιος 
υπακούει σε ανώτερό του ρυθμό είναι λεύτερος. 

        
  Ν ο ι ώ θ ω 
στην καρδιά 
μου όλες τις 
ταραχές και 
τ ις αντινο-
μίες, τις χα-
ρές και  τις 
πίκρες της 
ζωής. Μα α-
γωνίζουμε να 
τις υποτάξω 
σ’ ένα ρυθ-
μό ανώτερο  
από το νου, 
σκληρότερο 

από την καρδιά μου. Στο ρυθμό του Σύμπαντου 
που ανηφορίζει».

      
Νίκος Καζαντζάκης 

Αν αναρωτηθούμε τι είναι εκείνο που αξίζει να κάνουμε 
σήμερα, για να είναι καλύτερο το αύριο,  ίσως ακούσουμε 
μια  φωνή που έρχεται από πολύ παλιά, να μας δίνει την 
απάντηση: “Τι θα έκανα σήμερα, αν ούριο δεν ζούσα; ”. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 - ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ, Εκδόσεις ΕΝΑΛΙΟΣ

 - ΣΕΝΕΚΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΗ Η ΖΩΗ, Εκδόσεις ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

- ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΛΙΝΟΣ ΜΠΕΝΑΚΗΣ, Εκδόσεις 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ-ΑΘΗΝΑ 2004
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J.A. LIVRAGA RIZZI (1930- 1991) ,  Ιδρυτής του Διεθνή  Οργανισμού ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

   Οι κρυφές αιτίες 

της Απελπισίας

Λίγη ιστορία.

Ας γυρίσουμε λίγο πίσω, πριν από 32 αιώνες περίπου. Σ’ ένα μέρος της Μικράς Ασίας -σήμερα Τουρκία- που 
αργότερα θα γνωρίσουμε ως Τροία, υπήρξε μια μεγάλη πόλη. Σ’ αυτήν τη μεγάλη πόλη υπήρχαν θαρραλέοι 
άνδρες στους οποίους επιτέθηκαν άνδρες εξίσου θαρραλέοι. Προκλήθηκε μια μάχη, μια σύγκρουση και υπήρξε 
λεηλασία και πυρκαγιά. Μερικοί μας λένε ότι αυτή η πόλη πάρθηκε με το τέχνασμα ενός ξύλινου ίππου που είχε 
σκαρφιστεί ο Οδυσσέας. Χάρη σ’ αυτόν οι επιτιθέμενοι μπόρεσαν να εισχωρήσουν στην πόλη και να ρίξουν 
τα τείχη. Υπάρχουν πιο σύγχρονες θεωρίες που αναφέρουν πως η αιτία της πτώσης των τειχών της πόλης 
ήταν ένας σεισμός και το άλογο ήταν απλώς ένα από τα σύμβολα του Ποσειδώνα, ο οποίος ήταν προστάτης 
των Ελλήνων. Κι εδώ είναι που θέλουμε να στρέψουμε τη ματιά μας πίσω, για να δούμε ότι αυτή η περίσταση, 
η πτώση μιας πόλης που ήταν πολύ σημαντική, κέντρισε τη φαντασία του κόσμου, όχι μόνο εκείνων που είχαν 
νικήσει, αλλά κι εκείνων που είχαν ηττηθεί. Πολλούς αιώνες αργότερα οι Ρωμαίοι ένιωθαν περήφανοι με την 
ιδέα ότι στην ίδρυση της πόλης τους είχε συνεργαστεί ο πρίγκιπας Αινείας. Δηλαδή τόσο στους νικητές όσο 
και στους ηττημένους η φαντασία έπαιξε έναν ουσιαστικό ρόλο. Είχαν ζήσει έντονα εκείνες τις μέρες και είτε 
υπήρξε είτε όχι ο διάσημος Δούρειος Ίππος, εκείνοι οι άνθρωποι σημαδεύτηκαν από το γεγονός. Μιλούσαν 
γι’ αυτόν, τον αναπαρίσταναν σε ζωγραφιές και σε αγάλματα... Και αιώνες αργότερα, εμφανίστηκε αυτή η 
μεγάλη συλλογή που γνωρίζουμε με τα ονόματα της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, των οποίων συγγραφέας 
υπήρξε ο Όμηρος. Το βέβαιο είναι ότι οι άνθρωποι βρίσκονταν σε μια δεκτική κατάσταση, ένιωθαν έντονα 
εκείνα που τους έλαχε να ζήσουν.
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Ας επιστρέψουμε τώρα στο παρόν. Ας θυμηθούμε 
κάτι που συνέβη κάποια χρόνια πριν. Ο άνθρωπος 
έφτασε στη Σελήνη. Κάτι πραγματικά σπουδαίο. Για 
αιώνες, συγγραφείς, ποιητές, επιστήμονες είχαν ονει-
ρευτεί ότι ο άνθρωπος θα μπορούσε κάποτε να φτάσει 
μέχρι εκεί.

Κι επιτέλους το πέτυχε! Πού είναι τα ποιήματα, πού 
είναι τα αγάλματα, πού είναι εκείνα που πραγματικά 
θυμίζουν εκείνο το μοναδικό γεγονός στην Ιστορία; 
Ήταν κάτι που αναμενόταν από τα βάθη του χρόνου, 
τότε ακόμα που οι άνθρωποι το ονειρεύονταν ζωγρα-
φίζοντας μαμούθ μέσα στα σπήλαια. Πού είναι αυτά 
που μας αποδεικνύουν ότι βιώσαμε το γεγονός πως ο 
άνθρωπος έφτασε στη Σελήνη; Σχεδόν πουθενά. Αφού 
πέρασε το πρώτο σοκ, την πρώτη στιγμή που εμφανί-
στηκαν στα εξώφυλλα των εφημερίδων τα γεγονότα 
αποτυπωμένα στις πρώτες φωτογραφίες, οι οποίες 
έδειχναν τα ίχνη που άφησε ο άνθρωπος στο πέρασμά 
του από τη σελήνη, όλα περιορίστηκαν στο τίποτα.

Λίγο πριν, στις ΗΠΑ, στο Μουσείο των Επιστημών 
της πόλης του Σαν Φρανσίσκο, θυμάμαι ότι έβλεπα με 
προσοχή ένα κομμάτι πέτρα από τη Σελήνη. Γύρω μου 
υπήρχαν πολλά παιδιά. Ήμουν ο μόνος ενήλικας εκεί. 
Στα μάτια των άλλων φαινόμουν μάλλον γελοίος και 
πιθανά θα σκέπτονταν: “τον καημένο, ξένος θα είναι, 
θα έχει ψυχή παιδιού για να του αρέσει τόσο να κοιτάζει 
την πέτρα από τη Σελήνη”. Αλλά εγώ έβλεπα ένα κομ-
μάτι απ’ αυτήν!  Είναι κάτι που πολλοί είχαμε ονειρευτεί 
από τότε ακόμη που ήμαστε παιδιά. Το είχαν ονειρευτεί 
οι γονείς μας, οι παππούδες μας, όταν διάβαζαν τον 
Ιούλιο Βερν.

Τι συμβαίνει; Από πού προέρχεται 
αυτή η έλλειψη ευαισθησίας; Από πού 
προέρχεται αυτή η μόδα, σύμφωνα με 
την οποία κανείς δεν καταγράφει αυτά 
που ζει, κανείς δεν αισθάνεται τι συμ-
βαίνει, αυτή η ρομποτικοποίηση που 
ο κόσμος εντυπώνει πάνω μας; Όταν 
βλέπω στο Παρίσι, για εκατοστή φορά, τη 
“Νίκη της Σαμοθράκης”, αυτό το πελώριο 
άγαλμα με μισόκλειστα τα μάτια, μου 
φαίνεται πως ακούω τους κωπηλάτες και 
τις φωνές εκείνων των ανθρώπων που 
έβγαιναν στο πέλαγος μονάχα με την αί-
σθηση της περιπέτειας, θέλοντας απλώς 
να πάνε πιο πέρα... Τότε αντιλαμβάνομαι 
ότι ο κόσμος με κοιτάζει παράξενα. Όχι, 
πρέπει κανείς να περάσει γρήγορα με μια 
φωτογραφική μηχανή, να τραβήξει τη 
φωτογραφία και να το βάλει στα πόδια. 
Πρέπει να τρέξει πολύ. Το είδα επίσης και 
στην Αμερική, στο Τεοτιχουακάν, όπου 
οι τουρίστες σχεδόν μαλώνουν για να 
ποδοπατήσουν την Πυραμίδα του Ήλιου, 
επειδή σχεδόν κανείς δεν τη βλέπει. Απλώς 
την ποδοπατούν, ανεβαίνουν πάνω της 

και κατεβαίνουν γρήγορα. Μετά λένε: “Ήμουν στην 
Πυραμίδα του Ήλιου!”.

Τι είναι αυτό το ποδοπάτημα; Τι είναι αυτή η 

Η Νικη της Σαμοθράκης, Η Νικη της Σαμοθράκης, 
που εκτίθεται στο Λούβροπου εκτίθεται στο Λούβρο
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Οι κρυφές αιτίες της   Απελπισίας
έλλειψη φαντασίας; Τι είναι αυτή η έλλειψη δόνησης; Τι 
είναι αυτή η ντροπή; Σήμερα ντρεπόμαστε για το γέλιο 
και για το κλάμα. Μονάχα οι μεθυσμένοι ή πολύ ιδιαίτερα 
άτομα δεν ντρέπονται για τα δάκρυά τους. Σήμερα είναι 
σχεδόν ασύλληπτο να μπορεί κανείς να κλάψει από συ-
γκίνηση μπροστά σ’ ένα έργο τέχνης ή μπροστά σε κάτι 
πνευματικό.

Σήμερα ο άνθρω-
πος είναι βυθισμένος 
σε μια κατάσταση 
απελπισίας που εί-
ναι αισθητή όχι μόνο 
όταν του λείπουν 
πράγματα, αλλά κι 
όταν τα πράγματα 
που έχει δεν του χρη-
σιμεύουν. Μερικές 
μέρες πριν, ενώ βρι-
σκόμουν στις Βρυ-
ξέλλες, μια ομάδα 
νέων θέλησε να μου 
μιλήσει για κάποιο 
θέμα. Την προηγού-
μενη μέρα, μια συμ-
φοιτήτριά τους κάπου 
23 χρόνων, πολύ ευ-
χάριστη κοπέλα, με 
πλούσιους γονείς, 
υγιής, αυτοκτόνησε 
παίρνοντας βαρβι-
τουρικά. Και με ρω-
τούσαν: “Καθηγητά, 
γιατί αυτοκτόνησε;” 
Εγώ προσπάθησα, 

με τη σειρά μου, να μάθω λεπτομέρειες γι’ αυτήν την κο-
πέλα, αφού δεν τη γνώριζα. Αν είχε μαλώσει με το αγόρι 
της, αν είχε προβλήματα στο πανεπιστήμιο ή οικονομικά 
προβλήματα, αν την είχαν δει να παίρνει ναρκωτικά... όλες 
τις ερωτήσεις που μας έρχονται κατά 
νου σ’ αυτές τις περιπτώσεις.

Και λοιπόν, όχι, τίποτε τέτοιο δεν 
συνέβαινε. Στο τέλος, έφτασα σ’ 
ένα τρομερό συμπέρασμα: αυτό το 
κορίτσι αυτοκτόνησε από ανία. Όλα 
τα είχε: αμάξι, σπίτι, θαυμαστές, όλα. 
Αυτοκτόνησε απλώς από ανία, κι 
απ’ αυτήν την άγνοια που διαπερνά 
τους ανθρώπους του 20ου αιώνα.

Γνωρίζουμε την απόσταση που 
υπάρχει μεταξύ της Γης και της 
Σελήνης. Φτάνουμε να δούμε τα 
μικροσκοπικά όντα που συρρέουν 
μαζικά στο δέρμα μας και που δεν 
φαίνονται με το μάτι. Όμως, αγνο-
ούμε ουσιαστικά πράγματα, για τα 

οποία, ωστόσο, έχουμε μια προγονική ανάγκη. Κι 
όταν λέμε ότι δεν τα χρειαζόμαστε, λέμε ψέματα 
στον εαυτό μας. Είναι πολύ εύκολο να πει κανείς: 
“Ας πάνε όλα στο διάβολο! Εγώ εξακολουθώ 
να ζω και να δουλεύω...” Αλλά είναι ψέμα. Στο 
βάθος υπάρχουν ερωτήσεις, υπάρχουν μορφές 
ειδικής δίψας και πείνας που συνεχίζουν να μας 
βασανίζουν και μας προκαλούν μια αρχή απελ-
πισίας. Υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρουμε, 
που δεν αισθανόμαστε και που αντανακλούν 
αυτήν τη μεγάλη κρίση που πλήττει τον πολιτισμό 
μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι στερούνται, για 
παράδειγμα, μια γνώση που να τους επιτρέπει να 
συσχετίζουν τα πράγματα στο Σύμπαν. Και καθώς 
δεν έχουν πρόσβαση σ’ αυτόν το συσχετισμό, 
εμφανίζονται σαν άσχετα μεταξύ τους τα άστρα, 
τα άτομα, τα αγάλματα ακόμα και οι τοίχοι. Ποιος 
μας βοηθάει; Ποιος μας λέει από πού ερχόμαστε 
και προς τα πού πηγαίνουμε; Ποιος μας τα εξηγεί; 
Σχεδόν κανείς. Ακόμα και οι Εκκλησίες μάς μιλάνε, 
κατά ένα μεγάλο μέρος, για κοινωνικούς και οι-
κονομικούς σκοπούς. Εγώ ξέρω ότι είναι ανάγκη 
να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές ή οικονομικές 
κρίσεις, αλλά επίσης χρειαζόμαστε ένα μέρος που 
να μπορούμε να προσευχηθούμε στον Άγνωστο 
Θεό, που να μπορούμε να συζητήσουμε με κά-
ποιον γι’ αυτά που συμβαίνουν στην ψυχή μας. 
Υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη να ξέρουμε από πού 
ερχόμαστε, τι είμαστε πραγματικά και προς τα 
πού πηγαίνουμε, αν όντως πηγαίνουμε κάπου. 
Αυτά αλλάζουν όλη την κοσμοθεώρηση της ζωής 
μας. Επειδή, αν σκεφτόμαστε ότι δεν πηγαίνουμε 
πουθενά, αν δεν υπάρχει καλό, αν δεν υπάρχει 
κακό, αν δεν υπάρχει επιβράβευση, αν δεν υπάρχει 
τιμωρία, αν δεν υπάρχει τίποτα, τότε το ίδιο μας 
κάνει να ζούμε όπως να ’ναι. Κι αν δεν έρχομαι 
από πουθενά, τότε τι σημασία έχω εγώ και τι ση-
μασία έχουν οι γονείς μου ή η οικογένειά μου ή 
οποιαδήποτε ανθρώπινη σχέση;
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Είναι πασιφανές ότι για να κόψουμε τις ρίζες 
αυτού του δέντρου της απελπισίας, είναι ανάγκη να 
γνωρίζουμε τον εαυτό μας, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, 
από πού ερχόμαστε και προς τα πού πηγαίνουμε. 
Χρειαζόμαστε επίσης να γνωρίζουμε τους παγκόσμι-
ους Νόμους της Φύσης, για παράδειγμα, το Νόμο 
της Αιτίας και του Αποτελέσματος, που ονομάζεται 
στην Ανατολή Κάρμα. Να ξέρουμε ότι όλα τα πράγ-
ματα είναι αιτίες για εκείνα που θα ακολουθήσουν και 
αποτελέσματα εκείνων που έγιναν προηγουμένως. 
Έτσι, σ’ αυτό το Σύμπαν, τίποτε δε θα ήταν τυχαίο, 
αλλά όλα θα ήταν συνδεδεμένα και θα είχαν ένα 
λόγο ύπαρξης.

Δεν υπάρχει τύχη.

Αν μπορούσαμε να καταλάβουμε και να ζήσουμε 
βαθιά το γεγονός ότι στην πραγματικότητα όλα είναι 
αλυσοδεμένα, θα ξέραμε κάτι για τον εαυτό μας. Θα 
καταλαβαίναμε γιατί μερικές φορές μας συμβαίνουν 
ορισμένα πράγματα.

Η μελέτη της ιστορίας θα μας επέτρεπε να ακο-
λουθήσουμε την ανάπτυξη των χωρών, τον κύκλο 
των πολιτισμών με τις διάφορες στιγμές ακμής 
και παρακμής. Αυτός ο νόμος της αιτίας και του 
αποτελέσματος είναι ουσιαστικός. Λογικά, αν δεν 
ξέρουμε ότι υπήρξαμε πριν, για ποιο νόμο αιτίας και 
αποτελέσματος μπορούμε να μιλήσουμε; Όμως, αν 
φτάναμε για μια στιγμή να συλλάβουμε ότι υπήρξαμε 
από την αρχή του χρόνου -ο νους μας δεν μπορεί να 
χωρέσει περισσότερο- και ότι θα εξακολουθήσουμε 
να υπάρχουμε, θα καταλαβαίναμε αυτά που μας 
συμβαίνουν σήμερα σαν έναν καρπό εκείνων που 
μας συνέβησαν πριν και ότι σπέρνουμε σπόρους 
δράσης για εκείνα που θα μας συμβούν μετά. Κά-
ποτε αναφέρθηκα στο θέμα της μετενσάρκωσης, 
μιλώντας για σύγχρονα πειράματα που κάνουν 
κάποιοι ψυχίατροι σε αρρώστους που είχαν μια 

σειρά ψυχολογικών δυσκολιών άγνωστης προέλευ-
σης. Κατάλαβαν τι συνέβαινε μόνο όταν υπέβαλλαν 
τον ασθενή σε ύπνωση. Σ’ αυτήν την κατάσταση ο 
ασθενής ανέτρεχε σε διάφορες τραυματικές εμπειρίες 
του αλλά και σε πιθανές προηγούμενες ζωές. Είναι 
αυτό αλήθεια; Είναι απλώς ένα ψυχόδραμα; Έχουν 
επαληθευτεί ημερομηνίες, τόποι και λέξεις, αλλά, και 
αυτό είναι το σημαντικότερο, έχει ανακαλυφθεί ότι όλοι 
έχουμε ένα σημαντικό κόσμο μέσα μας, ένα σύμπαν 
που, αναμφίβολα, βρίσκεται σε σχέση με το εξωτερικό 
σύμπαν. Σε όποιον αρέσει να γράφει, πολλές φορές 
ξυπνά στις τέσσερις ή στις πέντε το πρωί, επειδή του 
ήρθε μια ιδέα, ένας στίχος ή ένα θέμα για μια διάλεξη 
που αν δεν το σημειώσει εκείνη τη στιγμή, το χάνει. Αν 
αυτό το θέμα ή το ποίημα που “έρχεται” ήταν δικά μας, 
αν ήταν απλώς εκκρίσεις του βιολογικού όντος μας, θα 
μπορούσαμε να τα επαναλάβουμε. Αυτοί οι στίχοι, εκεί-
νες οι μουσικές, εκείνες οι παράξενες φωνές που μας 
υπαγορεύουν πράγματα που μερικές φορές αγνοούμε, 
από πού έρχονται; Ίσως από κάποια διάσταση ή κόσμο 
όπου ένα ειδικό μέρος του Είναι μας έχει τη δυνατότητα 
να αντιλαμβάνεται πραγματικότητες, τις οποίες, καθώς 
είμαστε εγκλωβισμένοι σ’ αυτό το σαρκικό κέλυφος, 
δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις αιχμαλωτίσουμε. Το 
χάσιμο επαφής με εκείνο το θαυμαστό κόσμο -ανώτερο 
μαγικό κόσμο- είναι που μας δημιουργεί τις καταστά-
σεις εσωτερικής απελπισίας. Είναι η αίσθηση ότι δεν 
κάναμε στον κόσμο αυτά που θέλαμε να κάνουμε, η 
αίσθηση του κενού μέσα στην καρδιά. Μπορεί να είναι 
ένας άνθρωπος φαινομενικά θριαμβευτής αλλά, αν 
δε νιώθει πλήρης, θα έχει απελπισία και δυσκολία να 
βρει ένα λόγο ύπαρξης στη δική του ζωή, ένα γιατί πιο 
πέρα από την καθημερινή μονοτονία.

Η εσωτερική επανάσταση.

Ζούμε κάθε μέρα σ’ ένα είδος αδράνειας. Τρώμε, 
κοιμόμαστε, κινούμαστε, πηγαίνουμε, ερχόμαστε... 
αλλά αυτά δεν αρκούν για να γεμίσουν την εσωτερική 
ανάγκη. Γι’ αυτό χρειάζεται μια εσωτερική Επανάσταση, 

μια πνευματική Επανάσταση, μια Ανά-σταση, μια 
επιστροφή στο σημείο εκκίνησης. Όλοι εμείς διαθέ-
τουμε μια μορφή ενστίκτου γύρω από ένα σημείο 
εκκίνησης πιο πέρα από τη δική μας φυσική ζωή, 
ένα ένστικτο που μερικές φορές μας προειδοποιεί 
όταν κάτι πρόκειται να συμβεί. Έχουμε την ικανό-
τητα να μπούμε σ’ επαφή με εκείνο τον αόρατο 
Κόσμο που μας περιβάλλει, αλλά χρειαζόμαστε 
να αναπτύξουμε τις εσωτερικές μας Δυνάμεις 
ελπίδας, καρπούς του πνευματικού Κόσμου μας. 
Ένας κόσμος που δεν θρυμματίζεται με τα χέρια, 
ένας κόσμος που δεν μπορεί να αγοραστεί με 
χρήματα, ένας κόσμος που δεν απαντά στις απει-
λές, ένας κόσμος που είναι πιο πέρα από όλες τις 
περιστάσεις της ζωής. Και όλοι εμείς χρειαζόμαστε 
να συμμετέχουμε σ’ εκείνον τον κόσμο κι ας το 
έχουμε ξεχάσει.
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Είναι περισσότερο αναγκαία η ελπίδα από το 
χρήμα. Εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να ζήσουμε 
με λίγα λεφτά, αλλά δεν μπορούμε να ζήσουμε 
χωρίς ελπίδα. Όλοι έχουμε, όχι μόνο ανάγκη, αλλά 
και δικαίωμα σ’ ένα μικρό μερίδιο δόξας, σ’ ένα 
μικρό κομμάτι ιστορίας, σε κάτι υπερβατικό, για το 
οποίο θα μας αναγνωρίσουν είτε δημόσια είτε σε 
προσωπικό περιβάλλον. Και αυτό έχει σπάσει. Σε 
παλιές εποχές, οι οικογένειες εξέθεταν τους πίνακες 
των παππούδων και τα εγγόνια θαύμαζαν εκείνον 
που έκανε διάφορα πράγματα, εκείνον που ταξί-
δεψε στο τάδε μέρος ή τον άλλον που ήρθε από 
κάποιον ξένο τόπο και τα εγγόνια ονειρεύονταν 
τον παππού.

Στις μέρες μας, όταν πεθαίνει ο παππούς, η φω-
τογραφία του πετιέται ή σκίζεται (αν υπάρχει ακόμα). 
Γιατί τη θέλουμε αφού ο παππούς πέθανε πια;

Αυτή η έλλειψη μεγαλείου και πνευματικής σχέ-
σης μας μαραίνει, μας κάνει σιγά-σιγά σκληρούς 
και κακεντρεχείς. Αυτό συμβαίνει επειδή νιώθουμε 
πολύ μόνοι κι ας είμαστε ανάμεσα στο πλήθος κι 
ας διαβάζουμε κάθε πρωί την εφημερίδα για να 
μάθουμε τι συμβαίνει στην Κίνα. Νιώθουμε μόνοι 
επειδή αγνοούμε τι συμβαίνει μέσα μας. Και ούτε 
καταφέρνουμε να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον 
όσων έχουμε γύρω μας, για να τους μεταδώσουμε 
μια μικρή φράση αγάπης, κάτι που να μην είναι 
απλώς και μόνο υλικό. Αν αγαπάτε τα παιδιά σας, 
τους φίλους σας, τα άτομα που βρίσκονται μαζί 
σας, μη φοβάστε να τους το δείξετε. Ο φόβος να 
δείξουμε την αγάπη μας είναι αυτό που μας αφαί-
ρεσε το δικαίωμα στην ελπίδα. Η ελπίδα πέταξε 
μακριά μας, επειδή κατά κάποιο τρόπο, μείναμε 
παράλυτοι, σκληροί και δεν μπορούμε να δείξουμε 
τις συγκινήσεις μας. Αυτός είναι ακρωτηριασμός 
της ψυχής μας. Η ψυχή μας είναι ακρωτηρια-
σμένη στις δικές της λειτουργίες της ελπίδας 
και της πνευματικότητας, με τρόπο ώστε να 
κάνουμε τα πράγματα αυτοματοποιημένα. 
Χρειαζόμαστε μια εσωτερική αναζωογόνηση 
που να μας επιτρέψει να έρθουμε σ’ επαφή 
με τον κόσμο και τον εαυτό μας. Χρειάζεται να 
σταματήσουμε λίγο σ’ αυτόν το δρόμο που 
είναι γεμάτος με τεχνάσματα και “μόδες”.

Εκείνο που είναι στη μόδα είναι αυτό που 
“φοριέται”. Αν είναι στη μόδα μια συγκεκριμέ-
νη στάση, σ’ αυτό περιοριζόμαστε και γι’ αυτό 
αφήνουμε να παρασυρθούμε σαν να είμαστε 
κομμάτια σιδήρου ή βράχου, χωρίς να λαμβά-
νουμε υπ’ όψιν το εσωτερικό μας Είναι.

Αυτό προκαλεί, φυσικά, μια κατάσταση 
απελπισίας. Χρειαζόμαστε να ξαναβιώσουμε 

Οι κρυφές αιτίες της   Απελπισίας
το αίσθημα της ελπίδας.

Γι’ αυτό μιλάμε για τη Φιλοσοφία της Ακρόπολης 
(Ακρω -πόλη: Η πόλη που βρίσκεται ψηλά), επειδή 
πολλοί από μας κουραστήκαμε να είμαστε πέτρες που 
κατρακυλούν στο κενό. Διεκδικούμε το δικαίωμά μας για 
αγάπη, το δικαίωμά μας για ειρήνη. Διεκδικούμε με δυ-
νατή φωνή, και στο όνομα όλων, το δικαίωμα να ζούμε 
σαν άνθρωποι. Σ’ έναν κόσμο που είναι όλο και περισ-
σότερο μολυσμένος, θέλουμε να ζούμε μη μολυσμένοι, 
πιο φυσικά. Θέλουμε η ελπίδα να πορεύεται μπροστά 
μας σαν να ήταν φάρος, φωτίζοντας το δρόμο μας. 
Θέλουμε να έχουμε επαφή με τον εαυτό μας, με τους 
προγόνους μας, με τον κόσμο που θα έρθει. Θέλουμε, 
κατά κάποιον τρόπο, να είμαστε συμμέτοχοι αυτής της 
ιστορικής στιγμής αλλά και να σφυρηλατήσουμε την 
ιστορία του μέλλοντος. Οι άνδρες και οι γυναίκες, όταν 
πραγματικά είναι άνδρες και γυναίκες, δεν αρκούνται 
με το να διαβάσουν την Ιστορία, θέλουν να τη δημι-
ουργήσουν, έστω και σε μικρό βαθμό. Θέλουν να τη 
ζήσουν. Πρέπει να αντιδράσουμε ενάντια σ’ αυτόν τον 
κόσμο, που τα σχετικά με το Πνεύμα ακρωτηριάστηκαν 
από την ύλη. Που ακόμα κι αυτοί, που θέλουμε και που 
έχουμε ανάγκη για πνευματικότητα, για προσευχή και 
για εσωτερική ειρήνη, ωθούμαστε σαν κοπάδι ενάντια 
σε εκείνο το αγκαθωτό τείχος, που είναι το μίσος των 
σύγχρονων ανθρώπινων σχέσεων.

Ευτυχισμένοι αυτοί που κλαίνε μπροστά σ’ ένα 
ποίημα. Ευτυχισμένοι εκείνοι που το πρόσωπό τους 
αλλάζει, επειδή ακούνε μια μουσική που μπορεί να 
τους ανυψώσει. Ευτυχισμένοι εκείνοι που μπορούν να 
κάνουν χειρονομίες και να αγκαλιάζουν ένα φίλο στη 
μέση του δρόμου. Ευτυχισμένοι εκείνοι που ακόμα είναι 
πραγματικά ζωντανοί κι από το σπόρο του θα βγει ένας 
ολόκληρος Κόσμος Ελπίδας. Ένας Κόσμος που πρέπει 
όχι μόνο να είναι Νέος αλλά και Καλύτερος.
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Ο Λάο Τσε θεωρείται ότι γεννήθηκε το 604 π.Χ στην Κίνα. Η προ-
σωπικότητα αυτού του μεγάλου σοφού υπήρξε πολύ σκοτεινή. 
Το όνομα Λάο Τσε σημαίνει ο «γέρος σοφός» και πρόκειται μάλ-
λον για μυθικό πρόσωπο, παρά τις μεταγενέστερες αναφορές 
που τον θεώρησαν υπαρκτό.

Οι μεταγενέστεροι ταοϊστές δημιούργησαν μια ολόκληρη μυ-
θολογία γύρω από το πρόσωπο του Λάο Τσε, με αποτέλεσμα 
στις μέρες μας δύσκολα να ξεχωρίζει κάποιος το ιστορικό από 
το μυθικό πρόσωπο.

Λέγεται ότι παρέμεινε στη μήτρα της μάνας του για 80 χρόνια και 
ότι όταν γεννήθηκε είχε μακριά γενειάδα, χαρακτηριστικό ενός 
ανθρώπου με μεγάλη σοφία.

Ο Λάο Τσε ήταν ο θεμελιωτής της διδασκαλίας του Ταοϊσμού. 
Θεωρείται σύγχρονος του Κομφούκιου, μολονότι υπάρχουν 
επιφυλάξεις αν πράγματι έζησε κατά τον 6ο αιώνα.

Εντούτοις τα φιλοσοφικά αξιώματά του αποτέλεσαν το θεωρη-
τικό υπόβαθρο του Ταοϊσμού, του οποίου θεωρείται ιδρυτής. 
Μαζί με τον Κομφουκιανισμό και το Βουδισμό αποτελούν τις 
τρεις μεγάλες θρησκείες της Κίνας.

Το Τάο Τε Τσινγκ αποτελεί το μοναδικό του έργο. Η συγγραφή 
του δεν αποδίδεται ξεκάθαρα στον ίδιο και η σημερινή έρευνα 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο συγγραφέας ήταν κάποιος Ταοϊστής φιλόσοφος, με το όνομα Λι Ερ, 
που θέλοντας να αποκρύψει το όνομά του, χρησιμοποίησε το όνομα του Λάο Τσε.

Ο
εσωτερικός
  Δρόμος  Δρόμος  

του 

ΛΑΟ-ΤΣΕ
Σέμη Γκούφα

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.
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Ο εσωτερικός  Δρόμος του ΛΑΟ-ΤΣΕ

ΤΑΟ ΤΕ ΤΣΙΝΓΚ

Στο έργο του Λάο Τσε αναφέρεται η διδασκα-
λία για το πώς εκδηλώθηκαν τα φαινόμενα. 
Αυτό το βιβλίο αποτελεί μια εμβάθυνση και 
μια ανάλυση πάνω στο ΤΑΟ. Αποτελείται 
από 5.000 λέξεις, διαρείται σε 81 σύντομα 
κεφάλαια και πραγματεύεται την οντολογική 
διδασκαλία και την ηθική του Ταοϊσμού.

ΤΑΟ σημαίνει ατραπός, δρόμος. Η ιδέα του 
Τάο φαίνεται στον Ταοϊσμό και γενικότερα 
μέσα στην ψυχή των Κινέζων φιλοσόφων. 
Υπήρχε η ιδέα κάποιας ανώτερης Πραγμα-
τικότητας που υπερέβαινε τα εγκόσμια.τικότητας που υπερέβαινε τα εγκόσμια.

Η βίωση του Τάο μέσα μας ισοδυναμεί με τη 
βίωση του πραγματικού, ανώτερου πνευμα-
τικού στοιχείου. Το Τάο είναι για τον Λάο Τσε 
το Πανταχού παρόν στο Παν, είναι το Μη 
Ον. Το Τάο του Λάο Τσε διαφέρει λίγο από 
αυτό των άλλων Κινέζων φιλοσόφων, γιατί 
ο Λάο Τσε καλεί τον άνθρωπο να ξεπεράσει 
τον εμπειρικό δρόμο και να βιώσει τον κόσμο 
της καθαρής ουσίας, από όπου απορρέουν 
όλα και όπου βρίσκεται η πραγματική πηγή 
όχι του καλού, που το ξεπερνάει, αλλά του 
απόλυτου, που τα περιέχει όλα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το έργο του Λάο Τσε 
είναι εκτός πραγματικότητας και λησμονεί 
τον κόσμο που ζούμε. Προσεγγίζει διαφορε-
τικά αυτά τα θέματα από ό,τι ο Κουμφούκιος 
λέγοντας, ότι ο άρχοντας, ο βασιλιάς πρέπει 
να κυβερνήσει με τη βοήθεια της Βου Βέι (Wu 
Wei) που είναι η τέλεια δράση.

Τe σημαίνει η δύναμη που πηγάζει από την 
Αρετή και ακριβέστερα  πορεία προς την 
καρδιά. Για τον Λάο Τσε, Τe είναι η ενέργεια 
του Τao. Χωρίς την Τe, το Τao δεν μπορεί να 
εκδηλωθεί. Η κινητοποίηση της Τe είναι που 
θα κάνει τον άνθρωπο ενάρετο μέσα στο 
Τao. Επίσης η βούληση του ανθρώπου είναι 
αυτή που πρέπει να μετατραπεί σε Ζωντανή 
Δύναμη της Φύσης, γιατί αλλιώς η δράση 
του δεν θα είναι σύμφωνη με το Τao.

Τσινγκ σημαίνει εικόνα, σκηνή, παράσταση 
και κατ’ επέκταση βιβλίο. Θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι το Τao Τε Τσινγκ είναι το βιβλίο  Τao Τε Τσινγκ είναι το βιβλίο  Τao Τε Τσινγκ
για την ουσία και το γίγνεσθαι.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ 
ΤΑΟ ΤΕ ΤΣΙΝΓΚ

Η αλήθεια είναι ότι κάθε πρόταση 
από αυτό το έργο κρύβει κι ένα δι-
αφορετικό νόημα. Πρέπει να τονί-
σουμε την απλότητα της γλώσσας 
και της φυσικότητας, καθώς και 
την αξία των πολλών παραδειγμά-
των που ο Λάο Τσε χρησιμοποιεί 
για την κατανόηση των πιο βαθιών 
και δύσκολων μεταφυσικών εννοι-
ών και διδασκαλιών. 

Αυτό είναι συνηθισμένο στην κινέζικη σκέψη, που το κύριο Αυτό είναι συνηθισμένο στην κινέζικη σκέψη, που το κύριο 
χαρακτηριστικό της είναι η απουσία της τυπικής λογικής. χαρακτηριστικό της είναι η απουσία της τυπικής λογικής. 
Η κινέζικη φιλοσοφία είναι περισσότερο διαισθητική και Η κινέζικη φιλοσοφία είναι περισσότερο διαισθητική και 
υπέρλογη παρά διανοητική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπέρλογη παρά διανοητική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
υπάρχει λογική στην Κίνα, απλά είναι διαφορετική από υπάρχει λογική στην Κίνα, απλά είναι διαφορετική από 
τη Δυτική λογική που γνωρίζουμε. Ο Κινέζος φιλόσοφος  τη Δυτική λογική που γνωρίζουμε. Ο Κινέζος φιλόσοφος  
χρησιμοποιεί το σύνολο του πνεύματός του για να φτάσει χρησιμοποιεί το σύνολο του πνεύματός του για να φτάσει 
στην αλήθεια.

Στο Τao Τε Τσινγκ ο Λάο Τσε αναφέρει τον τρόπο με τον  ο Λάο Τσε αναφέρει τον τρόπο με τον Τao Τε Τσινγκ ο Λάο Τσε αναφέρει τον τρόπο με τον Τao Τε Τσινγκ
οποίο έγιναν όλα υπαρκτά, αλλά και πώς εκδηλώνονται οποίο έγιναν όλα υπαρκτά, αλλά και πώς εκδηλώνονται 
αβίαστα τα φαινόμενα. Λέγεται ότι μεταβίβασε τη διδασκα-
λία του σε δύο μόνο μαθητές του. Αυτοί τη μετέδωσαν με λία του σε δύο μόνο μαθητές του. Αυτοί τη μετέδωσαν με 
τη σειρά τους σε έναν μικρό κύκλο Ταοϊστών.

Ενώ το βιβλίο του φαίνεται κατανοητό και οι αλήθειες του Ενώ το βιβλίο του φαίνεται κατανοητό και οι αλήθειες του 
εφαρμόσιμες, ωστόσο πολλοί λίγοι το κατανοούν και εφαρμόσιμες, ωστόσο πολλοί λίγοι το κατανοούν και 
μπορούν να το εφαρμόσουν.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ πάνω 
στο έργο του ΛΑΟ ΤΣΕ

Υπάρχουν πολλοί δρόμοι,
Τι είναι όμως το ΤΑΟ;

Υπάρχουν πολλά ονόματα, 
Ποιο είναι όμως το όνομά Του;

Ανώνυμο είναι 
και από αυτό ξεπήδησαν όλα.

Από την πρώτη φράση του έργου ο συγγραφέας εισάγει Από την πρώτη φράση του έργου ο συγγραφέας εισάγει 
τον αναγνώστη στο θέμα. Αυτοί οι πρώτοι στίχοι κρύβουν τον αναγνώστη στο θέμα. Αυτοί οι πρώτοι στίχοι κρύβουν 
την ουσία του έργου, καθώς ο Λάο Τσε θέτει το εξής ε-
ρώτημα: Υπάρχουν πολλοί δρόμοι, τι είναι όμως το Ταο; ρώτημα: Υπάρχουν πολλοί δρόμοι, τι είναι όμως το Ταο; 
Αυτό μας δείχνει την ποικιλία που υπάρχει
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στους δρόμους που μπορεί ο καθένας να 
ακολουθήσει, θεωρώντας τον πιο σωστό. 
Όμως γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στους 
δρόμους και το Δρόμο, δηλαδή την Ατραπό, 
το Ταο. Και η δυσκολία έγκειται στο γεγονός 
ότι ο κάθε άνθρωπος βρίσκεται μπροστά σε 
μια επιλογή. Στη συνέχεια τονίζει ότι ο δρόμος 
του Τάο είναι ανεξάντλητος και αστείρευτος. 
Δεν ορίζει από πού προέρχεται «Από πού 
προέρχεται δεν ξέρω. Σαν μια Πύλη είναι προς 
το Υπέρτατο».

Για να μπορέσει κάποιος να ακολουθήσει το 
Ταο πρέπει να είναι γαλήνιος, καθαρός, εξα-
γνισμένος και να δρα πάντα με αναδιοτέλεια, 
δηλαδή με Ορθή Δράση. «Να είναι οδηγός, 
αυτή είναι η προσταγή του Ταο».

Ο σοφός ακολουθεί τη διαίσθηση και όχι τις 
επιθυμίες, άρα μπορεί να ακολουθεί το δρόμο 
της καρδιάς.

Επεξηγεί το λόγο για τον οποίο επήλθαν οι 
νόμοι και η ηθική : « Όταν το Τάο ξέπεσε ανά-
μεσα στους ανθρώπους, τότε εμφανίστηκαν 
οι νόμοι και η ηθική». Μας δίνει συμβουλές έτσι 
ώστε να ακολουθήσουμε έναν ηθικό δρόμο, 
ζώντας με λιτότητα και απλότητα τη ζωή μας. 
Μας τονίζει ότι πρέπει να βρούμε την ισορρο-
πία, δηλαδή ούτε να δρασκελίζουμε, γιατί θα 

κουραστούμε, ούτε να περπατάμε στις μύτες γιατί θα 
πέσουμε. Αναφέρει ότι ευτυχία είναι να είσαι ευχαριστη-
μένος, ενώ δυστυχία είναι να επιβάλλεσαι στους άλλους. 
Διάρκεια είναι να παραμένεις στη θέση σου, αιωνιότητα 
είναι το να πεθαίνεις και να μη χάνεσαι.

«Τρία είναι αυτά που εκτιμώ και ξεχωρίζουν έναν σοφό 
από τον κόσμο. Το πρώτο είναι η ευγένεια, το δεύτερο 
η εγκράτεια και το τρίτο είναι η ταπεινότητα». Η δύναμη 
του Ταο είναι Ειρηνική και μόνο αυτή μπορεί να φτιάξει 
τον κόσμο.

Μας επισημαίνει συχνά ότι το κακό και το καλό συνυπάρ-
χουν (Γιν Γιανγκ). Όσο περισσότερο όμως δίνεις, τόσο 
περισσότερο έχεις, αυτή είναι η Δικαιοσύνη του Ταο. 

Το έργο του ΤΑΟ αλλά και αυτού που το ακολουθεί 
είναι η Ειρήνη. Αυτός είναι ο εσωτερικός Δρόμος του 
Λαο Τσε.

Βιβλιογραφία:

• Τάο Τε Τζιγκ  (εκδόσεις Πύρινος Κόσμος).
• Εισαγωγή στη Σοφία της Ανατολής (εκδόσεις Νέα 
Ακρόπολη)
• Ιστορία Κινέζικης Φιλοσοφίας  (Δ.Βελισσαρόπου-
λου)
• Λάο Τσε και Ταοϊσμός  (εκδόσεις Πύρινος Κόσμος)
• Λεξικό της Φιλοσοφίας (Θ.Πελεγρίνη, εκδόσεις Ελλη-
νικά Γράμματα)
• Εκπαιδευτική Εγκυκλοπαίδεια – ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ (Εκδοτική 
Αθηνών)

Το Τάο Τε Τσινγκ



24 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Η πολιτιστική ατζέντα της Νέας Ακρόπολης
Δραστηριότητες του τριμήνου που πέρασε.

1.ΑΘΗΝΑ

             α. Η «Νέα Ακρόπολη» στην Αθήνα πραγματοποίησε ένα 
τριήμερο αφιέρωμα στο μαγικό κόσμο των ορυκτών και 
των ημιπολύτιμων λίθων στις 3, 4 και 10 Μαρτίου 2007.  
Η πρώτη παρουσίαση-ανοικτή συζήτηση είχε θέμα: «Οι 
μαγικές ιδιότητες των ορυκτών», με εισηγητή το Διευθυ-
ντή της Νέας Ακρόπολης στην Ελλάδα κ. Γεώργιο Πλάνα. 

Κατά τη διάρκεια του αφιερώματος λειτούργησε έκθεση ορυκτών που επιμελήθη-
κε η ομάδα έρευνας της Νέας Ακρόπολης, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες 
για τις ιδιότητες πολλών ορυκτών και πετρωμάτων.
Ακολούθησε μονοήμερη εκδρομή στο Λαύριο με επίσκεψη στο μουσείο ορυ-
κτών, ενώ το αφιέρωμα ολοκληρώθηκε με μια παρουσίαση-ανοικτή συζήτηση 
με θέμα: 
 «Οι θεραπευτικές ιδιότητες των ορυκτών», από την κα Γεωργία Κολιοπούλου, 
ιατρό.   β.ιατρό.   β.ιατρό.

 Το Μάρτιο, το Πολιτιστικό και Φιλοσοφικό Σωματείο 
«Νέα Ακρόπολη» διενήργησε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του πενταμελούς Δι-
οικητικού Συμβουλίου του. Ο κ. Πλάνας (Διευθυντής και ιδρυτής της Νέας Ακρό-
πολης στην Ελλάδα), μετά από την πολυετή προσφορά του, «έδωσε» τη σκυτάλη 
της Προεδρίας του Σωματείου μας στον κ. Γιάννη Βούλγαρη, ο οποίος μαζί με 
τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. θα εκτελέσει τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος μέχρι τη 
λήξη της θητείας του, που, όπως προβλέπει το καταστατικό του σωματείου, είναι 
διετής.
Ευχόμαστε στο νέο Δ.Σ. καλή επιτυχία! 

    Καρναβάλι…ένας θεσμός που έρχεται από τa βάθη του χρόνου. Στο 
Ρέθυμνο, όπως κάθε χρόνο, πραγματοποιήθηκε η μεγάλη καρναβαλική παρέ-
λαση και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε αμέτοχοι. Αφού παρακολου-
θήσαμε από το μπαλκόνι μας όλους τους μασκαρεμένους καρναβαλιστές κι 
εμείς με την σειρά μας μασκαρευτήκαμε, μουτζουρωθήκαμε “για το καλό” και 
ξεχυθήκαμε στους δρόμους της πόλης. Έτσι, συμμετείχαμε στο κέφι και στη δια-
σκέδαση που είχε κατακλύσει την πόλη. Και όλα αυτά, γιατί η φιλοσοφία είναι να  
Ζεις κάθε στιγμή! 

α. Την εβδομάδα της 
Αποκριάς επισκεφθήκα-
με το Κ.Δ.Α.Π. (Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχό-
λησης Παιδιών με ειδικές 
ανάγκες). Διασκεδάσαμε μαζί με τα παιδιά, στο αποκριάτι-
κο πάρτυ που διοργανώσαμε, και τους χαρίσαμε όμορφες 
στιγμές τραγουδιού και χορού, συμβάλλοντας στη δημι-
ουργία μιας χαρούμενης ατμόσφαιρας, που έφερε το γέλιο 
και τη χαρά στα πρόσωπά τους.

β. Επίσης στην Παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου της πόλης μας, παρουσιάσαμε το αποκρι-
άτικο θεατρικό δρώμενο: “Τρελή Αποκριά”. Τα παιδιά δια-
σκέδασαν με την ψυχή τους αλλά και οι γονείς τους, μαζί 
με το νοσηλευτικό προσωπικό που παρακολούθησαν την 
εκδήλωση.

3.ΡΕΘΥΜΝΟ

2. ΙΩΑΝΝΙΝΑ

   β.

             α.
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Κίνα, Ινδία, Αίγυπτος, Αρχαία Ελλάδα... Τέσσερις πολιτισμοί που ανέδειξαν μεγά-
λους σοφούς. Στην εκδήλωσή μας που πραγματοποιήθηκε στις 27-01-07 στην 

πλατεία Αριστοτέλους, είχαμε την ευκαιρία να συνδέσουμε την αρχαία σοφία με τις μέρες μας. Ήταν μια 
ευκαιρία για αρκετούς περαστικούς να επιλέξουν μια φράση από κάποιο σοφό, ένα «σπόρο γνώσης». Το 
θέμα καλύφθηκε από τα Μ.Μ.Ε. 

Επειδή ο φιλόσοφος είναι ένας άνθρω-
πος με οικολογική συνείδηση, δεν χά-
νουμε ευκαιρία, να έρθουμε σε επαφή 
με τη φύση, κάτω από οποιεσδήποτε 
καιρικές συνθήκες. Βέβαια, πολύ σημα-

ντικό είναι το γεγονός ότι ο Όλυμπος βρίσκεται δίπλα μας. Έτσι με 
το σύνθημα «Η ίδια η Φύση μάς μαθαίνει πώς να ζούμε», αναζη-
τήσαμε για άλλη μια φορά, τη γνώση που γίνεται βίωμα.
 (Φωτογραφία από το μάθημα επιβίωσης που οργανώ-
θηκε και πραγματοποιήθηκε στον Όλυμπο, από τη Νέα Ακρόπο-
λη Λάρισας).

 β. Την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου έγινε στη Νέα Ακρόπολη Θεσσα-
λονίκης, (Εγνατίας 93)  μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία για τα ανθοϊάματα και 
την εναλλακτική μέθοδο θεραπείας. 
Το περιεχόμενο της ομιλίας κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κόσμου για 
τα ιάματα, τόσο για τις ιδιότητες όσο και για τις ενεργειακές τους θεραπείες.

 α. Η εθελοντική προσφορά αίματος, αποτελεί 
πλέον  στην εποχή μας,  
έναν από τους σημαντικότερους κρίκους του κοινωνι-
κού εθελοντισμού.         
Στo πλαίσιo  των ανθρωπιστικών και κοινωνικών δρά-
σεων η Νέα Ακρόπολη  στη Θεσσαλονίκη  (Εγνατίας 93) διοργάνωσε το Σάβ-
βατο 10 Μαρτίου  στο χώρο της, ημέρα αιμοδοσίας  με την υποστήριξη  ιατρι-
κής μονάδας από το Θεαγένειο Νοσοκομείο, κάνοντας μια έμπρακτη κίνηση 
προσφοράς και αγάπης για όλους εκείνους  τους ανθρώπους που το έχουν 
ανάγκη.  

Στο  Ηράκλειο, έγινε μια  
ομιλία–παρουσίαση  με 
θέμα «Ιερές Φωτιές».Ήταν 
μια  πραγματικά πολύ 
όμορφη δραστηριότη-
τα, η οποία ξεκίνησε με  
τις «Ιερές φωτιές»  στους 
δρόμους και κατέληξε  στο χώρο μας, όπου ακολούθησε ομιλία-συζήτηση, με  μεγάλη  συμμετοχή  νέων 
ανθρώπων.

5.ΛΑΡΙΣΑ

4.  ΒΑΡΔΑΡΗΣ  ΒΑΡΔΑΡΗΣ

6. ΘΕΣ/ΚΗ

7.ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 α.

 β.
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
της αιγυπτιακήςτης αιγυπτιακής

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

Η αρχαία Αίγυπτος ήταν και εξακολουθεί να είναι μια ζωντανή πρόκληση για κάθε αντικειμενικό 
και ανοικτόμυαλο ερευνητή. Δεχόμενοι την πρόκληση αυτή, ξέρουμε ότι θα ανοιχτούν μπροστά μας 
εκατοντάδες αινίγματα και θα γκρεμιστούν πολλές λανθασμένες αντιλήψεις πάνω στις οποίες είχαμε 
οικοδομήσει με αυτοπεποίθηση και σιγουριά την υπεροχή του σύγχρονου πολιτισμού μας…

Ήδη από την αρχή της κλασικής εποχής, όταν μιλούσε κάποιος για την Αίγυπτο, τη χώρα των πυ-
ραμίδων, ήταν σαν να μιλούσε για τη χώρα του μυστηρίου. Και πράγματι, όσο περισσότερα πράγματα 
μαθαίνει κανείς γι’ αυτήν, όσο περισσότερα κείμενα μεταφράζονται, όσο περισσότερα ευρήματα ανα-
καλύπτονται, τόσο περισσότερες έρευνες και αναλύσεις πραγματώνονται, τόσο πιο πολλά αινίγματα 
αντιμετωπίζονται, δηλαδή  τόσο πιο πολύ είναι κάποιος σε θέση να αποδεχθεί το μυστήριό της. 
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Αυτό συμβαίνει ίσως πιο έντονα στον τομέα 
της τεχνολογίας, γιατί παρόλο που σήμερα ο 
πολιτισμός μας αποτελεί καθαρό προϊόν της 
τεχνολογικής ανάπτυξης, δεν έχει καταφέρει 
να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις σε τεχνο-
λογικά αινίγματα που βγήκαν στην επιφάνεια 
μόλις πριν από ένα αιώνα ή και λιγότερο. 
Απλώς είναι σε θέση να τα δεχτεί σαν τέτοια. 
Αυτό όμως είναι ένα μεγάλο βήμα, γιατί πριν 
μερικές δεκαετίες το επιστημονικό κατεστημένο 
δεν μπορούσε να προβληματιστεί πάνω σ’ 
αυτό το θέμα  και αγνοούσε την ύπαρξη κάθε 
τεχνολογικής πρόκλησης στην αρχαία Αίγυ-
πτο. Και το φαινόμενο αυτό μπορούμε να το 
γενικεύσουμε για όλη την αρχαιότητα. 

Μόλις πρόσφατα, τις τελευταίες δεκαετίες, 
οι έρευνες και η απομάκρυνση από την υλι-
στική ιδεολογία επέτρεψαν να καταλάβουμε 
ότι ίσως οι αρχαίοι διέθεταν, με τον τρόπο 
τους, που είναι διαφορετικός από το δικό μας, 
επιστημονικά, τεχνολογικά και φιλοσοφικά 
συστήματα που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν 
από τα σύγχρονα… και σε κάποιες περιπτώ-
σεις τα ξεπερνούν κιόλας. Θα δούμε μερικά απ’ 
αυτά, που αφθονούν στην Αίγυπτο, σε αυτό 
το μικρό άρθρο. 

Πριν μπούμε όμως στο καθαυτό θέμα θα 
ήταν σκόπιμο να κάνουμε ορισμένες διευ-
κρινίσεις. Η πρώτη είναι το παρατηρούμενο 
φαινόμενο της ́ ΄ Αιγυπτιακής αντεξέλιξης ́ ΄, το 
οποίο παραβιάζει το ΄΄ θετικιστικό ΄΄ πιστεύω 
της συνεχόμενης προόδου του πολιτισμού, 
της ευθύγραμμης ανηφορικής πορείας στην 
αντεξέλιξη ή στο ξετύλιγμα της ιστορίας. Έτσι, 
στην Αίγυπτο -και σε μικρότερο βαθμό στους  
Μάγιας και τους Σουμέριους- η τεχνολογία 
φαίνεται ότι αντί να εξελίσσεται με την πρόοδο 
της ιστορίας, ακολουθεί αντίστροφη πορεία. 
Τα τεχνολογικά επιτεύγματα των τεσσάρων 
πρώτων ή πέντε Δυναστειών δεν μπορούν 
πλέον να επαναληφθούν στις επόμενες και 
καθώς προχωράμε στην εποχή της μεγάλης 
αυτοκρατορικής εξάπλωσης με τον Ραμσή 
η τεχνολογία και η επιστημονική γνώση υφί-
στανται καμπή. Γι’ αυτό, τα περισσότερα, αν 
όχι όλα, τεχνολογικά αινίγματα της Αιγύπτου 
αφορούν σ’ εκείνες τις πρώτες εποχές -για τις 
οποίες έχουμε όμως πολύ λιγότερα ιστορικά 
στοιχεία- και όχι στις μεταγενέστερες. 

Η δεύτερη διευκρίνιση αφορά την εν μέρει 
λανθασμένη κοινή πίστη ότι οι πυραμίδες της 
Αιγύπτου χρησίμευαν ως τάφοι των Φαραώ. 
Το ζήτημα αυτό απασχόλησε τους αρχαίους 
ιστορικούς από την εποχή του Ηρόδοτου και 

μετά, καθώς και τους σύγχρονους Αιγυπτιολόγους. Έτσι τίθε-
ται το ερώτημα αν τα πυραμιδικά συμπλέγματα χρησίμευαν 
μόνο ως τάφοι ή είχαν και άλλες λειτουργίες, τελετουργικές, 
μυητικές και άλλες που ίσως μας διαφεύγουν. Η αιγυπτιολο-
γία ονόμασε αυτό το αίνιγμα ́ ΄ κρίση των πυραμίδων ́ ΄. Και 
αυτό, γιατί σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, τουλάχιστον το 
50%  των πυραμίδων δεν προορίζονταν για τάφοι (πληρο-
φοριακά αναφέρεται ότι κατά μήκος του Νείλου βρίσκονται 
περίπου 70 πυραμίδες, που οι περισσότερες, εκτός κάποιων 
μικρών εξαιρέσεων που επιβεβαιώνουν το γενικό κανόνα, 
κατασκευάστηκαν από τις πρώτες πέντε Δυναστείες και 
αποτελούν δείγματα ανώτερης τεχνολογίας. Οι άλλες, οι 
νεώτερες, αποκαλύπτουν μια πολύ κατώτερη τεχνολογία 
κατασκευής). Χρόνια πριν, υπέθεταν ότι οι πυραμίδες και 
οι τάφοι που ήταν λεηλατημένοι περιείχαν κάποια μούμια 
και μεγάλους θησαυρούς σαν αυτούς του Τουταγχαμών. 
Όταν όμως οι αρχαιολόγοι επισκέφτηκαν για πρώτη φορά 
εκείνα τα μνημεία και βρήκαν τις σαρκοφάγους άθικτες με τις 
σφραγίδες τους απείραχτες αλλά εντελώς άδειες, υπέθεσαν 
ότι πολλοί αρχαιοκάπηλοι και ληστές θα είχαν περάσει τις 
ίδιες απογοητευτικές εμπειρίες. 

Αυτό το χαρακτηριστικό των πυραμίδων και των τάφων 
μπορεί να οφείλεται στο δυισμό των Φαραώ, που βασίλευ-
αν ταυτόχρονα στην Άνω και στην Κάτω Αίγυπτο, όπως 
εκφράζει ο συμβολισμός του διπλού στέμματος Πσεντ. Δεν 
είναι παράξενο λοιπόν το γεγονός να έφτιαχναν δυο τάφους, 
ένα στο βορρά και έναν άλλο στο νότο. Ανακαλύφθηκε, για 
παράδειγμα, ότι ένας τάφος στην Άβυδο προοριζόταν για 
έναν Φαραώ της Άνω Αιγύπτου, ενώ ένας όμοιος τάφος 
στη Μέμφιδα για τον ίδιο Φαραώ, ως βασιλιά της Κάτω 
Αιγύπτου. 

Στην Τρίτη Δυναστεία ο Φαραώ Ζωσέρ έφτιαξε μια πυρα-
μίδα, τη μόνη κλιμακωτή στη Σαχάρα, ως βασιλιάς της Κάτω 
Αιγύπτου. Ο τάφος στο νότο που ήταν άδειος ανήκε στον ίδιο 
ως μονάρχη της Άνω Αιγύπτου. Μέσα στην πυραμίδα βρέθη-
κε πράγματι μια μούμια, αλλά οι περισσότεροι αρχαιολόγοι 
αμφισβητούν ότι πρόκειται για τη μούμια του Ζωσέρ. 

Τι μυστικά κρύβουν οι μούμιες της Αιγύπτου;
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Μέσα στην πυραμίδα του Μυκερίνου, 
τη μικρότερη από τις τρεις μεγάλες του 
συμπλέγματος της Γκίζας, βρέθηκε μια 
σαρκοφάγος με μια μούμια, αλλά η 
ανάλυση απέδειξε ότι η σαρκοφάγος 
δεν ανήκε στην εποχή του Μυκερίνου 
-εξελληνισμένο όνομα του αιγυπτιακού 
Μένκα-ρα- και ότι η μούμια ήταν της 
χριστιανικής εποχής. 

Επίσης, στη Σαχάρα, στην πυραμίδα 
του Σεκέμ-Κετ, όταν οι αρχαιολόγοι άνοι-
ξαν τη σαρκοφάγο το 1954, άθικτη για 
χιλιετηρίδες,  βρήκαν ότι δεν υπήρχε τίπο-
τα μέσα. Και απόδειξη ότι η πυραμίδα δεν 
λεηλατήθηκε ποτέ, αποτελεί το στεφάνι 
ξεραμένων ανθών που βρέθηκε πάνω 
στη σαρκοφάγο, που η ανάλυση με 
άνθρακα 14 έδειξε ότι είχε ηλικία χιλιάδων 
ετών. Επίσης, βρέθηκαν πολυάριθμα 
κοσμήματα σκορπισμένα γύρω της. 

Ο Φαραώ Σνεφρού, ιδρυτής της 4ης 
Δυναστείας, διέταξε να κατασκευαστούν 
τρεις πυραμίδες, αλλά σε καμιά απ’ 
αυτές δεν βρέθηκαν ούτε σαρκοφάγοι, 
ούτε ίχνη ενταφιασμών. Το ίδιο ισχύει 
για τη λεγόμενη μεγάλη πυραμίδα, που 
αποδίδεται στο Φαραώ Χέοπα, αν και δεν 
βρέθηκε μέσα της καμιά γνήσια επιγρα-
φή που να το αποδεικνύει. Έχουμε μόνο 
τη μαρτυρία του Ηρόδοτου, η οποία 
αμφισβητείται, εφόσον πολλά απ’ όσα 
διηγείται σχετικά μ’ αυτά που του είπαν οι 
Αιγύπτιοι ιερείς για εκείνη την ήδη μακρινή 
γι’ αυτούς εποχή αποδείχθηκαν λανθα-
σμένα. Μέσα της δεν βρέθηκαν ούτε 
μούμια ούτε θησαυροί, όταν σύμφωνα 
με τους χρονικογράφους του Αλ-Μαμ-
μούν τη διέρρηξαν και μπήκαν μέσα για 
πρώτη φορά μετά από τόσες χιλιετίες.

Επίσης άδεια βρέθηκε η σαρκοφά-
γος του Διοδέρφε, διαδόχου του Χέοπα, 
μέσα στην πυραμίδα του. Το ίδιο και η 
σαρκοφάγος του Χεφρίνου, που τον 
διαδέχθηκε. Αν και το σκέπασμα βρέθηκε 
σπασμένο, αποδείχθηκε ότι ποτέ δεν πε-
ριείχε καμιά μούμια στο εσωτερικό του. 

Όλες αυτές οι περιπτώσεις αφορούν 
Φαραώ των πρώτων Δυναστειών και 
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι 
σαρκοφάγοι ήταν άδειες. Εξακολουθού-
με λοιπόν να μην έχουμε αποδείξεις ότι οι 

πυραμίδες ήταν ταφικές εγκαταστάσεις. Και θα κλείσουμε αυτήν τη 
λίστα ΄΄ τάφων χωρίς νεκρούς ΄΄ σχολιάζοντας ότι ο ιδρυτής της 
12ης Δυναστείας, ο Φαραώ Αμμενεμές 1ος, έφτιαξε την πυραμίδα 
του μικρή και άτεχνη, κλέβοντας πέτρες από άλλες παλαιότερες 
πυραμίδες και ναούς, γεγονός που δείχνει ότι σε εκείνη πλέον τη 
μεταγενέστερη εποχή είχαν χαθεί τα μυστικά της κατεργασίας των 
πετρών για την κατασκευή των πυραμίδων. 

Από την άλλη πλευρά και σε υπεράσπιση των λίγων μουμιών 
που βρέθηκαν σε πυραμίδες και τάφους εκείνης της αρχαϊκής επο-
χής των πρώτων Δυναστειών, πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός, 
θεολογικά και μαγικά δικαιολογημένο, ότι τόσο στους χριστιανικούς 
ναούς (καθεδρικούς ναούς της Δυτικής εκκλησίας) όσο και σε 
ναούς άλλων αρχαίων αλλά και σύγχρονων θρησκειών, υπήρχε 
η συνήθεια μέχρι πρόσφατα, να θάβουν τα σημαντικά πρόσωπα 
(βασιλείς, άγιους, αξιωματούχους της εκκλησίας) κάτω από το 
πέτρινο πάτωμά τους, για να αναπαύονται σε ιερό χώρο και να 
τον ΄΄ προστατεύουν ΄΄. Αυτό το γεγονός όμως δεν αποτελεί από-
δειξη ούτε δικαιολογία, για να ισχυριστούμε ότι οι ναοί χρησίμευαν 
αποκλειστικά ως τάφοι. 

Η πιο ενδιαφέρουσα θεωρία, και σήμερα σχεδόν παντού απο-
δεκτή, είναι ότι οι πυραμίδες και παρόμοια μνημεία στην Αίγυπτο 
χρησίμευαν κυρίως ως μυητικά κέντρα, ως Άντρα για την τέλεση 
των μυστηρίων, όπως εξάλλου μας διαβεβαιώνει ο Νεοπλατωνικός 
φιλόσοφος Ιάβλιχος. 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ της αιγυπτιακής αιγυπτιακής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πυραμίδες στο οροπέδιο της Γκίζας, αεροφωτογραφία
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ

Πάνω σ’ αυτό το θέμα υπάρχει η πιο 
ποικίλη βιβλιογραφία από την εποχή 
των Graves (1637) και Ισαάκ Νιούτον 
μέχρι σήμερα, που καλύπτει ένα πλατύ 
φάσμα των πιο περίεργων και αντιφα-
τικών θεωριών. Για παράδειγμα, μέχρι 
πρόσφατα οι επιστήμονες δεν συμφω-
νούσαν για τα πραγματικά μέτρα της 
Μ Πυραμίδας. Η αλήθεια είναι ότι κάθε 
ερευνητής έβγαζε διαφορετικά μέτρα και 
μοίρες προσανατολισμού, εξαιτίας της 
ατέλειας των μετρικών συσκευών και 
της κατεστραμμένης βάσης του μνη-
μείου που σκεπαζόταν από άμμο και 
πέτρες. Κάποια στιγμή, με τα σύγχρονα 
όργανα και τη βοήθεια της αιγυπτιακής 
υπηρεσίας αρχαιοτήτων που καθάρι-
σε τη βάση, μπορέσαμε επιτέλους να 
έχουμε με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια 
τα αληθινά της μέτρα. Ακόμη και ο θε-
οδόλιθος του Φλίντερς Πέτρι, ερευνητής 
που έκανε τις πιο ολοκληρωμένες γαιο-
δετικές και μετρικές μελέτες στη Μεγάλη 
Πυραμίδα σε επιστημονικό επίπεδο στις 
αρχές του αιώνα μας, αναγνώρισε την 
αδυναμία τόσο του ίδιου όσο και των 
οργάνων του μπρος στη φανταστική 
ακρίβεια των μνημείων που μετρούσε. 

Τριάντα περίπου χιλιόμετρα από το 
Κάιρο, η Μεγάλη Πυραμίδα δεσπόζει 
στο οροπέδιο της Γκίζας, μονομαχώ-
ντας με το χρόνο και προκαλώντας μας 
να αποκαλύψουμε το βαθύ μυστήριό 
της. Φυλαγμένες από τη μεγάλη Σφίγγα, 
η Μεγάλη Πυραμίδα μαζί με τις άλλες 
δυο μικρότερες, του Χεφρίνου και του 
Μυκερίνου και άλλες πολύ μικρότερες 

τριγύρω, εξακολουθεί ακόμα να αποτελεί το μεγαλύτερο τεχνολογι-
κό αίνιγμα του αρχαίου κόσμου. Για λόγους έκτασης του άρθρου 
δεν θα επεκταθούμε πολύ πάνω σ’ αυτό το θέμα, παραπέμπουμε 
όμως τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη στο τεύχος 34 του περιοδικού 
μας, στο οποίο έχει δημοσιευτεί ένα ολόκληρο άρθρο γι’ αυτά. 

Θα τονίσουμε όμως ορισμένα σημεία εξαιρετι-
κού ενδιαφέροντος. 

Κατά καιρούς, από την αρχή της εμμονής των επιστημόνων για 
τις πυραμίδες, πριν 200 χρόνια, με τις πρώτες Ναπολεόντιες μελέτες, 
διατυπώθηκαν διάφορες θεωρίες σχετικά με το σκοπό κατασκευής 
της Μ. Πυραμίδας: Ότι ήταν μια πέτρινη βίβλος γεμάτη προφητείες 
και αστρονομικές γνώσεις (Morton Edgar Lagrange), ότι ήταν ένα 
αστρονομικό τηλεσκόπιο, ένας ενεργειακός συσσωρευτής, μια 
μακέτα του ηλιακού συστήματος, ένας Άτλας του κόσμου, ένα 
κέντρο κωδικοποίησης των απόλυτων μετρικών συστημάτων, 
ένα βιβλίο τέλος υψηλών μαθηματικών και γεωμετρικών γνώσεων 
κρυπτογραφημένο πριν χιλιάδες χρόνια. Κατά καιρούς επίσης 
αυτές οι θεωρίες καταρρίφθηκαν από άλλες και ξαναζωντάνεψαν 
με ανανεωμένα επιχειρήματα. Έτσι έχουμε το παράδειγμα του Φ. 
Πετρί που ενώ ξεκίνησε τις έρευνές του, για να διαψεύσει  τις θεωρίες 
του Πιάζι Σμίθ σχετικά με την υψηλή επιστημονική και τεχνολογική 
γνώση των αρχαίων Αιγυπτίων, το μόνο που κατάφερε ήταν να 
ανακαλύψει νέα στοιχεία που τις επιβεβαίωναν. Ναι, γκρέμισε τις 
θεωρίες του Σμιθ σχετικά με προφητείες και τις περίεργες μονάδες 
μέτρησης των Αιγυπτίων, αλλά επαλήθευσε και αποκάλυψε πολύ 
σημαντικότερα στοιχεία από επιστημονική άποψη. 

Εν συντομία, μπορούμε να αναφέρουμε ενημερωτικά μερικά 
από τα στοιχεία και δεδομένα που η σύγχρονη επιστημονική έρευνα 
έχει επαληθεύσει από όλες τις προτάσεις και τις ποικίλες θεωρίες 
που προτάθηκαν κατά καιρούς. 

Στη Μεγάλη Πυραμίδα υπάρχουν τρεις κύριες μετρικές ιδιότη-
τες:

1. Η περιφέρεια με ακτίνα ίση με το ύψος της πυραμίδας έχει  Η περιφέρεια με ακτίνα ίση με το ύψος της πυραμίδας έχει 
ίδιο μήκος με την περίμετρο της βάσης της. Πρόκειται λοιπόν για 
τον τετραγωνισμό του κύκλου.

2. Το τετράγωνο που σχηματίζει το ύψος της πυραμίδας   Το τετράγωνο που σχηματίζει το ύψος της πυραμίδας  
έχει ίδιο εμβαδόν με το καθένα από τα τρίγωνα που αποτελούν τις 
πλαϊνές έδρες.

3. Η διαίρεση του ύψους ενός τριγώνου των πλαϊνών πλευ- Η διαίρεση του ύψους ενός τριγώνου των πλαϊνών πλευ-
ρών δια το μισό της βάσης του ίδιου τριγώνου ισούται με τη χρυσή 
τομή ή Φ.

Ήδη, ο Ηρόδοτος τα έχει αναφέρει. Δεν έδωσε όμως την πρέ-
πουσα σημασία σ’ ένα στοιχείο με σημαντικές συνέπειες για την 
κατανόηση του επιστημονικού επιπέδου των Αιγυπτίων. Ο μαθη-
ματικός συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών μας οδηγεί, 
κατά τον Λάθερ, σε μια έκφραση για τον αριθμό π σε σχέση με το 
Φ, που θεωρεί εξαίσια Φ=(4/π)2. Έτσι η αξία των αριθμών π και Φ 
που συναντάμε στη Μεγάλη Πυραμίδα είναι πολύ πιο ακριβής από 
αυτές που βρίσκουμε σε μεταγενέστερη εποχή, όπως στο μαθημα-
τικό πάπυρο του Rhind, γεγονός που ενισχύει ακόμα περισσότερο 
την άποψη της αντεξελικτικής πορείας της αιγυπτιακής επιστήμης 
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ της αιγυπτιακής αιγυπτιακής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
καταρρίπτοντας το θετικιστικό δόγμα της ΄΄ συνεχόμενης 
προόδου ΄΄  ή γραμμικής ανάπτυξης. 

Επίσης, κατά τον Α.Πόσαν η Μεγάλη Πυραμίδα, εκτός 
από ηλιακό κέντρο μύησης και ενεργειακός συσσωρευτής, 
περιείχε σε μακέτα τα μέτρα της γήινης σφαίρας: η κλίση της 
ισούται με τον αριθμό π, η κοιλότητα των εδρών της επιτρέπει 
τον προσδιορισμό των ισημεριών με λάθος 12 μόνο ωρών, 
ο γνώμονας της κορυφής το χειμερινό ηλιοστάσιο, καθώς 
και το αληθινό ηλιακό μεσημέρι με τις ώρες. Περιείχε επίσης 
τη γνώση για την περίοδο περιστροφής της γης γύρω από 
τον άξονά της και την κλίση του. Ο Δρ. Αλβάρεθ Λοπέθ 
αποδεικνύει επίσης ότι γνώριζαν την απόσταση από τον 
ήλιο, τη γωνιακή επιτάχυνση της γης στην τροχιά και άλλα 
αστρονομικά δεδομένα, που τεκμηριώνει άψογα στα σχετικά 
βιβλία του. 

Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε μαζί με τον Πήτερ Τό-
μπκινς να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν τα αποτελέσματα 
που προέκυψαν από τις μετρήσεις να είχαν μπει στο μνημείο 
τυχαία. Οι αρχαίες αιγυπτιακές μονάδες μέτρησης αποκαλύ-
πτουν μια αφάνταστη τελειότητα στη Μεγάλη Πυραμίδα. Οι 
μετρήσεις αυτές, μετά από υπολογισμούς και αναγωγές στις 
σύγχρονες μονάδες μέτρησης, απέδειξαν ότι η πελώρια αυτή 
κατασκευή είναι μια έκθεση προηγμένης τεχνολογίας. 

Το αινιγματικό σε όλα αυτά δεν είναι ακριβώς το ότι οι 
Αιγύπτιοι είχαν τέτοιες υψηλές γνώσεις, γιατί, κακά τα ψέματα, 
τις έχουμε και εμείς σήμερα. Το αίνιγμα είναι πως τις απέ-
κτησαν και πως κατόρθωσαν να εκτελέσουν τα θαυμαστά 
μεγαλουργήματα τους, χωρίς, υποτίθεται, να διαθέτουν τα 
τεράστια τεχνολογικά μέσα που έχουμε εμείς σήμερα, στην 
εποχή των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πώς ένας πολιτισμός 
στην αυγή της ιστορίας, μόλις αναδυόμενος υποτίθεται από 
τη νεολιθική εποχή, ήταν σε θέση να υπολογίσει με ακρίβεια 
αστρονομικά και γαιοδετικά δεδομένα, τα οποία ο δικός μας 
πολιτισμός μόλις και μετά βίας κατάφερε να αποκτήσει τους 
δυο τελευταίους αιώνες;

Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν βρίσκεται στην αντίφαση 
που υπάρχει μεταξύ της αρχαιολογικής και της τεχνολογικής 
έρευνας. Δηλαδή, κατά την επίσημη αρχαιολογική άποψη, η 
έλλειψη ευρημάτων και αναφορών για μηχανήματα, εργαλεία 
και τεχνολογικές μεθόδους των Αιγυπτίων δικαιολογεί το 
συμπέρασμα ότι η αρχαία Αίγυπτος δεν διέθετε ούτε υψηλή 
τεχνολογία ούτε προηγμένη επιστήμη. Από την άλλη όμως, η 
ανάλυση των μνημείων της αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο. 
Η αντίφαση είναι φανερή, γιατί σύμφωνα με μια βασική αρχή 
της επιστημολογίας, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε κάτι 
χωρίς τεκμήρια, χωρίς ευρήματα. Και αφού λοιπόν δεν βρέ-
θηκαν μηχανήματα στην Αίγυπτο, ούτε υπάρχουν κλασικές 
αναφορές σ’ αυτά που να δικαιολογούν τέτοια μεγαλουργή-
ματα, τότε… απλώς δεν υπήρξαν. Οι μόνες αναφορές είναι 
του Ηρόδοτου, που μιλάει για μηχανήματα τύπου γερανού, 

με τα οποία έφτιαξαν τις πυραμίδες… αλλά, 
ούτε αυτά βρέθηκαν. Και αν εξετάσουμε καλά 
το θέμα, σε περίπτωση που υπήρξαν, δεν 
μας αρκούν για να εξηγήσουμε πλήρως τις 
μεθόδους κατασκευής. 

Εδώ είναι που βρίσκεται το μεγάλο μυστή-
ριο, το αδιάβατο χάσμα μεταξύ των αρχαι-
ολογικών δεδομένων και των τεχνολογικών 
αναλύσεων. Πρόβλημα που επιδεινώνεται, 
εφόσον οι αρχαιολόγοι αγνοούν συνήθως 
θέματα σχετικά με τη μηχανική και την τεχνο-
λογία και οι μηχανολόγοι επιστήμονες αγνο-
ούν τα αρχαιολογικά δεδομένα. Παράλληλοι 
κόσμοι, που γεφυρώνονται μόνο με μια νέα 
θεώρηση, μια νέα αντιμετώπιση, πιο “ολιστι-
κή”, ανεκτική και πραγματικά επιστημονική, 
χωρίς προκαταλήψεις. 

Η διάταξη των εννέα πυραμίδων στη Γκίζα

Μαθηματικές αναλογίες: Ο αριθμός π
 και η μεγάλη πυραμίδα



32 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Η άλλοτε σκοτεινή Παλαιολιθική εποχή αντιπροσωπεύεται τώρα στην Ελλάδα από άφθονο και 
αξιόλογο υλικό, το οποίο τοποθετείται χρονικά  μεταξύ των δέκα και εκατό χιλιάδων ετών πριν από 
την εποχή μας.

Στα άφθονα ευρήματα και πορίσματα των ανασκαφών της αρχής του αιώνα μας έχει τώρα 
προστεθεί πολλαπλάσιο υλικό και νέες παρατηρήσεις, οι οποίες άνοιξαν νέους δρόμους.

Προπάντων όμως, η σύγχρονη έρευνα διαμόρφωσε μια σωστότερη αντίληψη του πραγματικού 
βάθους και του αληθινού περιεχομένου της Προϊστορίας στον τόπο μας. Βασίζεται στην πίστη ότι 
η Απώτερη Προϊστορία είναι σε παγκόσμια κλίμακα η κοινή πηγή όλων των μετέπειτα «υψηλών» ή 
«ιστορικών» πολιτισμών. 

Επομένως, και για την Ελλάδα η αναδρομή στο βάθος της Προϊστορίας δεν είναι μόνο χρήσιμη 
αλλά και αναγκαία, αφού χωρίς αυτήν δεν νοείται σήμερα ολοκληρωμένη θεώρηση της πολιτιστικής 
εξέλιξης.

 Η ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Ο όρος «Παλαιολιθική» εμφανίζεται για πρώτη φορά στο 2ο μισό του 19ου αιώνα και αναφέρεται 
αποκλειστικά στην πρώτη ύλη για την κατασκευή εργαλείων, το λίθο. Θεωρείται βέβαιο ότι τα παλαιό-
τερα εργαλεία του ανθρώπου ήταν ξύλινα, αλλά αφού δεν διασώθηκαν δείγματα, εκτός από σπάνιες 
μεταγενέστερες εξαιρέσεις, δεν μπορούμε να αναφέρουμε τίποτα σχετικά με αυτά.

Η εποχή αρχίζει με την εμφάνιση των πρώτων λίθινων εργαλείων πελεκημένων από τον άνθρωπο 
και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της γεωλογικής περιόδου του Τεταρτογενούς. Περιλαμβάνει όλα 
τα λίθινα εργαλεία που ανήκουν στη γεωλογική περίοδο του Πλειστόκαινου (2,6 εκ.- 10.000 χρόνια 
πριν). Αυτά που ανήκουν στη Μεταπαγετώδη περίοδο, στο Ολόκαινο (8.000 - 7.000 π. Χ.), ονομάζο-
νται Μεσολιθικά.

Κωνσταντίνα Μπούλια

ΠαλαιολιθικοίΠαλαιολιθικοί οικισμοί στην

Ελλάδα 



ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 33

Η διαίρεση της Παλαιολιθικής σε τρία στάδια 
(Αρχαιοτέρα, Μέση και Νεωτέρα) αντανακλά 
το ρυθμό των τεχνολογικών εξελίξεων. Άρχισε 
από ένα στάδιο με χειροπελέκεις (Αχελαία), 
πέρασε από διάφορα στάδια εργαλείων με 
φολίδες (Μουστέρια), με λεπίδες (Ωρινάκια), 
με φυλλόσχημες αιχμές (Σολουτραία) και 
τέλος με οστέινα εργαλεία (Μαγδαλήνια). 
Αυτός ο τρόπος καταγραφής πήρε το όνομά 
του από αυτό της σημαντικότερης αρχαιο-
λογικής θέσης.

Το πρώτο και μεγαλύτερο σε διάρκεια στάδιο 
χαρακτηρίζεται από τον έλεγχο των βασικών 
αρχών κατεργασίας του λίθου. 

Στο δεύτερο στάδιο, αναπτύσσονται νέες 
τεχνικές, όπως αυτή των φολίδων. Ο άνθρω-
πος τώρα είναι σε θέση να κατασκευάσει 
εργαλεία με επανειλημμένα χτυπήματα, των 
οποίων έχει προκαθορίσει τη μορφή. 

Στο τελευταίο στάδιο, σχετικά σύντομης δι-
άρκειας, ο άνθρωπος επινοεί την τεχνική των 
λεπίδων, η οποία επιτρέπει καλύτερη εκμετάλ-
λευση των λίθινων πρώτων υλών και οδηγεί 
σε νέους τύπους εργαλείων. Η πρόοδος 

τώρα είναι γοργή και δεν περιορίζεται στην τεχνική, 
αλλά επεκτείνεται και στο πνεύμα με την εμφάνιση 
για πρώτη φορά της τέχνης των σπηλαίων και των 
οικισμών. Και σφραγίζεται ακόμη με την πιο μεγάλη 
ανθρωπολογική αλλαγή, την εξαφάνιση των «παλαι-
ών» ανθρώπων και την επικράτηση του Σύγχρονου 
Ανθρώπου, του Σοφού, του Homo Sapiens.

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
Η παλαιολιθική οικονομία βασίζεται στη φυσική εκ-
μετάλλευση του περιβάλλοντα χώρου: ζωικοί πόροι 
(ο άνθρωπος ασκεί το κυνήγι και την αλιεία), φυσικοί 
πόροι (περισυλλέγει φυτά και λίθινες πρώτες ύλες) 
και νομαδισμός (ακολουθεί τα ζώα στις μετακινήσεις 
που υπαγορεύει η εποχική ανάπτυξη της βλάστη-
σης). Ο άνθρωπος δεν παράγει. Περιορίζεται σε μι-
κρές ομάδες χωρίς συνάφεια, οργανώνεται το πολύ 
σε κυνηγετικές ορδές και ζει άλλοτε σε σπήλαια και 
άλλοτε στο ύπαιθρο, κοντά σε περάσματα ζώων.

Από τη Μέση και κυρίως τη Νεώτερη Παλαιολιθική, 
έχουμε αισθητές αλλαγές. Γίνεται ειδικευμένος κυ-
νηγός (όπως αποδεικνύει η μεγάλη ποικιλία οστών 
ζώων στα σπήλαια και τους καταυλισμούς), θάβει 
τους νεκρούς του προσεκτικά σε λάκκους, αποθέτει 
δίπλα τους εργαλεία, τροφές αλλά και άνθη, αρχίζει 
να οργανώνεται σε οικισμούς. 

Η φωτιά αρχίζει να γίνεται σημαντικό «εργαλείο». Με ο-
στέινες βελόνες ράβει τα πρώτα ενδύματα από δέρματα 
ζώων. Γλυπτά ή ανάγλυφα, ζωγραφιές και χαρακτική, 
φορητά έργα τέχνης και κοσμήματα έχουν σωθεί από 
τη θαυμαστή Νεώτερη Παλαιολιθική. Θεωρείται επίσης 
βέβαιη η ύπαρξη κάποιου είδους έναρθρου λόγου, μιας 
«γλώσσας», που κατά ένα ποσοστό εξηγεί την ταχύτητα 
της εξέλιξης της εποχής αυτής. 

Η ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το ενδιαφέρον για την Παλαιολιθική Εποχή στην Ελλάδα 
άρχισε το 2ο μισό του 19ου  αιώνα από ξένους ερευνητές. 
Συνεχίστηκε στο μεσοπόλεμο και μεταπολεμικά, κυρίως ό-
μως στη σκιά ερευνών της Πρωτοϊστορικής και Κλασικής 
Αρχαιότητας. Ουσιαστικά, δεν γνωρίζαμε τίποτα μέχρι τη 
δεκαετία 1960-1970, που πάλι ξένες αρχαιολογικές σχολές 
μοιράστηκαν και στήριξαν την έρευνα (οι Άγγλοι στην 
Ήπειρο, οι Γάλλοι στην Ηλεία, οι Γερμανοί στη Θεσσαλία 
και οι Αμερικανοί στην Αργολίδα). Ο Δημ. Θεοχάρης, ο 
Χρ. Τσούντας, ο Πουλιάδης κ.ά. ήταν οι Έλληνες που το 
όνομά τους ταυτίστηκε με την έρευνα της Προϊστορίας 
στην Ελλάδα.

πέτρινο εργαλείο παλαιολιθικής εποχής
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Αρχαιότερη Παλαιολιθική

Θεωρητικά, δεν θα έπρεπε να απο-
κλειστεί το ενδεχόμενο της παρουσίας 
ανθρώπινων όντων στην Ελλάδα από 
το Μέσο Πλειστόκαινο. Προς το παρόν, 
η αρχαιότερη ένδειξη οικισμού από την 
Αρχαιοτέρα Παλαιολιθική είναι ένας λίθι-
νος χειροπέλεκυς από το Παλαιόκαστρο 
της Μακεδονίας. Άλλος ένας, «Αχελαίου» 
τύπου, βρέθηκε στη Μεγαλόπολη της 
Πελοποννήσου μαζί με απολιθωμένα 
οστά ζώων.

Μέση Παλαιολιθική

Η Μακεδονία είναι η γη που μας χάρισε 
το μοναδικό σπουδαίο ανθρωπολογικό 
λείψανο του Πλειστόκαινου, το κρανίο του 
Νεάτερνταλ των Πετραλώνων (πιθανόν 
από γυναίκα, περίπου 25 ετών).

Τα πρώτα εργαλεία της Μέσης Παλαιο-
λιθικής περιόδου βρέθηκαν στη Θεσσα-
λία, στις όχθες του Πηνειού, κοντά στη 
Λάρισα και χρονολογούνται μαζί με τα 
απολιθωμένα ζωολογικά λείψανα στην 
πρώιμη φάση του Ανώτερου Πλειστόκαι-
νου (πριν από 100.000-50.000 χρόνια). Η 
μεγάλη αφθονία των ξέστρων δείχνει ότι 
οι άνθρωποι κατεργάζονταν τα δέρματα 
των ζώων. Στους καταυλισμούς μπορεί 
να μαζεύονταν πριν ή μετά το κυνήγι ή 
έμεναν ίσως για ένα διάστημα. 

Αλλά και σε άλλες θέσεις του εσωτερικού 
της χώρας έχουν επισημανθεί Μέσα πα-
λαιολιθικά εργαλεία (Κρανώνα, Θεόπετρα, 
κοντά στην Καλαμπάκα). Συνήθως, στα 
κράσπεδα μιας ρεματιάς ή ενός έλους, σε 
ένα σπουδαίο πέρασμα και οπωσδήποτε 
σε χώρους που σύχναζαν ή περνούσαν 
τα κοπάδια των ζώων. 

Υπάρχουν επίσης ασφαλείς ενδείξεις για 
σύγχρονο οικισμό σπηλαίων ή καταφυ-
γίων κάτω από βράχους.

Τα σπουδαιότερα και αφθονότερα ευρή-
ματα της Μέσης Παλαιολιθικής έχουν βρε-
θεί μέχρι τώρα στην Ήπειρο, κυρίως στην 
κοιλάδα του ποταμού Λούρου, στη θέση 
Κοκκινοπηλός (πριν από 50.000-35.000 
χρόνια). Παρόμοια εργαλεία βρέθηκαν σε 
άλλες 15 θέσεις της Ηπείρου, πάντα μέσα 
σε ερυθρογή.

Στο σπήλαιο Ασπροχάλικο, λίγο πιο νότια, βρέθηκαν οστά 
από άρκτους, είδη ελαφιών, ρινόκερους κ.ά.

Κατάλοιπα του παλαιολιθικού ανθρώπου βρέθηκαν και 
στα Ιόνια νησιά, κυρίως στην Κέρκυρα, πάλι σε ερυθρογή 
(σπήλαιο Γκράβας). Αυτό εξηγείται, αν σκεφτούμε ότι σε πα-
γετώδη περίοδο με τη στάθμη της θάλασσας να είναι 100 μ. 
τουλάχιστον χαμηλότερα από τη σημερινή η Κέρκυρα ήταν 
ενωμένη με την Ήπειρο. Έτσι, οι κυνηγοί του Ασπροχάλικου, 
για παράδειγμα, μπορούσαν εύκολα να φτάσουν ως εκεί 
ακολουθώντας τα θηράματα.
Στη Ζάκυνθο, όπως και στην Κεφαλονιά, υπάρχουν πα-
λαιολιθικά ίχνη. Απολιθωμένα οστά μεγάλων θηλαστικών 
μαρτυρούν ότι τα νησιά επικοινωνούσαν με την απέναντι 
στεριά.

Η Πελοπόννησος είχε ασφαλώς κατοικηθεί στην περίοδο 
του Ανώτερου Πλειστόκαινου. Το 1960 βρέθηκαν τα πρώτα 
Μέσα παλαιολιθικά εργαλεία στο δυτικότερο σημείο της, 
ανατολικά από το Κάστρο Χλεμούτσι, όπως και στην πα-
ραλιακή περιοχή της δυτικής Αχαΐας, από τη Λακκόπετρα, 
στα βόρεια μέχρι το Κατάκωλο, στο νότο. Ευρήματα στο 
Βασιλάκι, κοντά στην κοιλάδα του Ερύμανθου, πείθουν για 
την ευρύτερη διάδοση της Μέσης Παλαιολιθικής και την 
πιθανή εξάπλωσή της στο σύνολο της Πελοποννήσου.

Ανακαλύψεις του Δημ. Θεοχάρη στη Θράκη, στη Β. Εύβοια 
και κυρίως στις Β. Σποράδες, (στην Αλόννησο), είναι τα 
αρχαιότερα λείψανα της παρουσίας και της δράσης του 
παλαιολιθικού ανθρώπου στο Αιγαίο. Όπως και στα Ιόνια 
νησιά, έτσι και εδώ, σε περιόδους παγετώνων και χαμηλής 
στάθμης της θάλασσας, τα περισσότερα νησιά ήταν ενω-

Homo neanderthalensis, 70.000 χρόνια 
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Παλαιολιθικοί Παλαιολιθικοί  οικισμοί στην Ελλάδα Ελλάδα 

μένα με τη Μαγνησία. Χωρίς αμφιβολία, οι 
μελλοντικές έρευνες θα δώσουν πολλά νέα 
στοιχεία γύρω από τη ζωή του ανθρώπου 
που πρόφτασε να δει ίσως τις τελικές φά-
σεις του καταποντισμού της Αιγαιΐδος.

Νεώτερη Παλαιολιθική

Ευρήματα του Σύγχρονου Ανθρώπου του 
Πλειστόκαινου, του Homo Sapiens, στη 
χώρα μας δεν είναι  πολλά. Η έρευνα βρί-
σκεται ουσιαστικά ακόμα στην αρχή. Πα-
ρόλα αυτά, έχουμε από διάφορες περιοχές 
αξιόλογα Νεότερα παλαιολιθικά λείψανα 
κατανεμημένα περίπου στον ίδιο χώρο που 
καταλαμβάνουν τα Μέσα παλαιολιθικά. 

Τα σημαντικότερα και αφθονότερα λεί-
ψανα της Νεώτερης Παλαιολιθικής περι-
όδου προέρχονται πάλι από την Ήπειρο 
(Ασπροχάλικο, Κοκκινοπηλός). Στον 
τελευταίο μάλιστα, βρέθηκε λιθοτεχνία με 
μικρές στομωμένες λεπίδες, 35.000 χρόνια 
πριν, η αρχαιότερη της Ελλάδας και ίσως 
της Ευρώπης. Επειδή παρόμοια βρέθηκαν 
στη Β.Α. Ευρώπη, φαίνεται ότι η τοποθεσία 
αυτή ήταν σταθμός σε ένα μεταναστευτικό 
δρόμο προς τη Δύση. 

Στο σπήλαιο Καστρίτσα βρέθηκαν ξύλινες 
κατασκευές, οι οποίες χρησίμευαν ως τε-
χνητό σκέπαστρο ή για την προφύλαξη της 
εστίας και θεωρούνται οι αρχαιότερες της 
Ελλάδας. Κατοικούσαν περίπου 25 άτομα, 
μια πατριά, που έμενε μόνο το θέρος, ενώ 
το χειμώνα οι κυνηγοί ακολουθούσαν τα 
ελάφια στα χαμηλότερα και κλιματολογικά 
πιο ήπια βοσκοτόπια. Όπως δηλαδή μετα-
κινούνται ακόμα και σήμερα οι νομάδες 
της Ηπείρου.

Έχουμε επίσης στοιχεία από τη βραχοσκε-
πή Κλειδί, στις όχθες του Βοϊδομάτη και λίγο 
πιο πέρα στο σπήλαιο του Μεγαλάκκου.

Από τα Λεχώνια του Πηλίου έχουμε το χά-
ραγμα του περιγράμματος άγριου αλόγου 
πάνω σε σκληρή πέτρα. Ευρήματα έχουμε 
επίσης από τις όχθες του Πηνειού  το σπή-
λαιο Σεϊντί, στην Κωπαΐδα, το Κεφαλάρι 
(νότια του Άργους), το σπήλαιο Απήδημα 
(στο Δυρό της Μάνης) κ.ά.

ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Αποκαλυπτική υπήρξε η έρευνα του σπηλαίου Φράχθι, 
στην Ερμιονίδα, επειδή στον ίδιο χώρο βρέθηκαν στρώμα-
τα διαδοχικά της Παλαιολιθικής και της Μεσολιθικής. Στο 
κυνήγι του ελαφιού προστέθηκε σιγά-σιγά η αλιεία. Στο 
υλικό των εργαλείων εμφανίζεται και αρχίζει να κυριαρχεί 
ο οψιδιανός, χαρακτηριστικό της Πρώιμης Νεολιθικής πε-
ριόδου. Φανερός είναι λοιπόν ο μεταβατικός χαρακτήρας 
της Μεσολιθικής εποχής και ο ρόλος της στο γεφύρωμα 
των δυο σταδίων.

Στην αρχή είχαμε αναφέρει ότι όσα γνωρίζουμε για την 
Παλαιολιθική εποχή οφείλονται στα ανθρώπινα εργαλεία 
που έχουν διασωθεί. Το εργαλείο είναι προνόμιο μόνο 
του ανθρώπου, του κατεξοχήν κοινωνικού όντος. Με το 
εργαλείο ο άνθρωπος αποκτά για πρώτη φορά συνεί-
δηση της ελευθερίας του. Και επειδή είναι κατασκεύασμα 
λογικό, θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν το πρώτο γέννημα 
της Επιστήμης, σε μια υποτυπώδη έστω μορφή. Θα ήταν 
ευχής έργο η μελέτη και έρευνα αυτής της τόσο μακρινής 
εποχής να πάρει τη θέση που της αξίζει.

ΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφία

- Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. Α, Εκδοτική Αθηνών
- Άρθρο : «Η διερεύνηση της Παλαιολιθικής εποχής», Γεωργία 
Κουρτέση- Φιλιππάκη
- Άρθρο: «Η διερεύνηση της Παλαιολιθικής εποχής στην Ελλάδα», 
Γεωργία Κουρτέση- Φιλιππάκη
- Άρθρο: «Η Παλαιολιθική εποχή στη Μακεδονία», Άρης Πουλιανός
- Άρθρο: «Η Παλαιολιθική εποχή στη δυτ. Αχαΐα», Ανδρ. Ντάρλας
- Άρθρο: «Προϊστορική Εύβοια: τα θραύσματα ενός πολιτισμού», 
Νικ. Ξένιος

Δρακόσπιτα, Εύβοια
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ESOTERICA.gr - http://www.quantumbiocommunication.com/projects/study-proves-
that-the-heart-responds-to-future-events.html

    

ΔιαίσθησηΔιαίσθηση:

Το τηλέφωνο χτυπά και στη γραμμή είναι ένας παλιός φίλος, που είχατε να δείτε για χρόνια 
και μόλις την προηγούμενη ημέρα τον σκεφτόσασταν έντονα. Ξαφνικά, αποφασίζετε να γυρίσε-
τε σπίτι από έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο από αυτόν που συνηθίζετε, για να ανακαλύψετε 
αργότερα ότι στο δρόμο που αποφύγατε έγινε ένα τρομερό ατύχημα και αν βρισκόσασταν 
εκεί, θα μπορούσατε να είχατε σκοτωθεί. Τι σύμπτωση! Ή όχι; Είναι όλα αυτά τα περιστατικά 
συμπτώσεις ή αποτέλεσμα διαίσθησης;

Υ ΠΟ ΘΕ Σ Η 
ΤΟΥ ΝΟΥ...

Ή ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ;
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Η διαίσθηση συχνά θεωρείται ως μια μυστήρια έκτη αίσθηση. 
Ωστόσο, μια επιστημονική μελέτη στο ινστιτούτο Heart Math 
βοηθά να λύσουμε κάποια από τα μυστήρια που περικυκλώ-
νουν τη διαίσθηση και να αποκαλύψουμε ότι η καρδιά παίζει 
σημαντικό ρόλο στην παραλαβή και επεξεργασία διαισθητικών 
πληροφοριών.

Όλοι έχουμε ακούσει για περιπτώσεις όπως αυτή, που μια 
μητέρα ανησυχεί ξαφνικά για το παιδί της που παίζει στον κήπο 
και, όταν τρέχει κοντά του, ανακαλύπτει ότι αυτό έχει βγει στο 
δρόμο και κινδυνεύει να το πατήσει αυτοκίνητο. Πολλοί από εμάς 
έχουμε νιώσει κάποιο διαισθητικό ερέθισμα. Η επιστημονική κοι-
νότητα ωστόσο κοιτά με σκεπτικισμό την ιδέα της διαίσθησης και 
αναρωτιέται αν αυτή βασίζεται σε μνήμες περασμένων περιστα-
τικών ή αν πρόκειται για πραγματική αντίληψη ενός μελλοντικού 
γεγονότος.

Ο καθηγητής Rollin Mc Craty, διευθυντής έρευνας στο ινστι-
τούτο Heart Math στο Boulder Creek της Καλιφόρνιας, διηύθυνε 
μια επιστημονική μελέτη που εξέταζε την ύπαρξη φυσιολογικών 
ενδείξεων, οι οποίες σχετίζονται με τη διαίσθηση. Η μελέτη σκόπευε 
να ερευνήσει αν με κάποιο τρόπο μπορούμε να λάβουμε πληρο-
φορίες για ένα γεγονός στο μέλλον, πριν αυτό συμβεί, και αν ναι, 
να προσδιορίσει πού και πότε λαμβάνονται και επεξεργάζονται 
αυτές οι πληροφορίες στο μυαλό και το σώμα του ατόμου.

Η έρευνα του Heart Math δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal 
of Alternative and Complementary Medicine σε δύο μέρη. Το 
πρώτο μέρος (2/2004) αναφέρεται στο ρόλο της καρδιάς όσον 
αφορά στη λήψη και επεξεργασία της διαισθητικής πληροφορίας. 
Το δεύτερο μέρος (4/2004) εστιάζεται στο πού και πότε γίνεται 
στον εγκέφαλο η επεξεργασία της διαισθητικής πληροφορίας 
και πώς γίνεται η συνεργασία μεταξύ καρδιάς και εγκεφάλου σε 
αυτήν τη διαδικασία.

Οι ερευνητές του Heart Math ανακάλυψαν ότι μπορούμε να 
έχουμε γνώση για ένα γεγονός 5 έως 7 δευτερόλεπτα, πριν αυτό 
συμβεί. Στη διάρκεια της έρευνας τα άτομα που συμμετείχαν στα 
πειράματα έβλεπαν μια σειρά από εικόνες, οι περισσότερες από 
τις οποίες ήταν ειρηνικές και ήρεμες, όπως τοπία, δέντρα και 
χαριτωμένα ζωάκια. 
Στη σειρά παρεμβάλ-
λονταν κάποιες λίγες 
εικόνες που έδειχναν 

βίαιες ή έντονα συναισθηματικές σκηνές, όπως ατυχήματα, 
ματωμένα μαχαίρια, φόνους.

Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων τα άτομα που συμμετείχαν 
ήταν συνδεδεμένα με μηχανήματα που κατέγραφαν ψυχοσω-
ματικές αντιδράσεις, όπως EEG (εγκεφαλικά κύματα), ECG (ηλε-
κτροκαρδιογράφημα), αλλαγές στην αναπνοή και το σφυγμό, 
ενδείξεις εκκρίσεων στο σώμα. Οι ενδείξεις παρουσίαζαν κάποια 
συναισθηματική αντίδραση των συμμετεχόντων 5 με 10 δευτε-
ρόλεπτα πριν την εμφάνιση της δυσάρεστης εικόνας.
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Η διαίσθηση είναι μια διαδικασία 
που εμπλέκει νου και καρδιά

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων δείχνουν ότι 
η καρδιά λαμβάνει τη διαισθητική πληροφορία και 
αντιδρά σε αυτή. Οι σημαντικές αλλαγές στο ρυθμό 
των χτύπων της καρδιάς λίγο πριν την εμφάνιση των 
δυσάρεστων εικόνων σηματοδοτούν αυτό το γεγονός 
σε σύγκριση με τον ήρεμο ρυθμό των χτύπων της καρ-
διάς κατά τη διάρκεια θέασης των υπόλοιπων εικόνων. 
Το γεγονός ότι η καρδιά συμμετέχει στην αντίληψη μελ-
λοντικών εξωγενών περιστάσεων είναι ένα εκπληκτικό 
αποτέλεσμα. Η κλασική επιστημονική θέαση θεωρεί 
τον εγκέφαλο ως μοναδικό πεδίο στο οποίο γίνεται η 
επεξεργασία της πληροφορίας. Αυτή η μελέτη ανοίγει 
ένα νέο πεδίο έρευνας προς μια διαφορετική θέαση και 
κατανόηση της διαίσθησης. Προτείνει δε ότι αυτή είναι 
μια πιο ευρεία διαδικασία, που εμπλέκει τον εγκέφαλο και 
την καρδιά σε μια μεταξύ τους στενή συνεργασία.

Ένα επίσης ενδιαφέρον αποτέλεσμα του πειράματος 
ήταν η διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών στη λήψη 
της διαισθητικής πληροφορίας. Οι γυναίκες φαίνεται να 
έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στη λήψη της μελλοντικής 
συναισθηματικής πληροφορίας. Οι αντιδράσεις τους 
ήταν πιο έντονες από αυτές των ανδρών στη θέαση 
των ίδιων εικόνων. Ο καθηγητής Mc Craty εξηγεί ότι 
«με βάση αυτή και άλλες μελέτες που προηγήθηκαν, 
βγάζουμε το συμπέρασμα ότι όσο μεγαλύτερη είναι για 
το άτομο η συναισθηματική σημασία του μελλοντικού 
γεγονότος, τόσο πιο έντονη είναι η αντίδραση που 
καταγράφεται από τη λήψη της διαισθητικής πληρο-
φορίας».

Η καρδιά έχει θεωρηθεί ως κανάλι γνώσης και 
σοφίας που ξεπερνά τη συνηθισμένη αντίληψή μας κι 
αυτό ήταν γνωστό σε όλους τους αρχαίους  αλλά και 
σύγχρονους ανθρώπινους πολιτισμούς. Το Heart Math 
πιστεύει ότι η σπουδαιότητα της ανακάλυψης έγκειται 
στο γεγονός ότι η καρδιά συμμετέχει άμεσα στην επε-
ξεργασία της διαισθητικής πληροφορίας.

Ο καθηγητής Mc Craty λέει ότι «από όσο γνωρίζου-
με, αυτή είναι η πρώτη έρευνα που μετρά και αποδεικνύει 
τη συμμετοχή της καρδιάς στη διαισθητική αντίληψη και 
αυτό είναι μια σημαντική ένδειξη ότι ο εγκέφαλος δεν 
λειτουργεί μόνος του σε τέτοιες περιπτώσεις». Αυτή είναι 
μια σημαντική ανακάλυψη, που μπορεί να ανοίξει την 
πόρτα σε ακόμη μεγαλύτερες επιστημονικές μελέτες για 
το ρόλο της καρδιάς στην αντίληψη και τη συμπεριφορά 
του ανθρώπου».

Αυξάνοντας την ικανότητά 
μας να προσχεδιάζουμε, 

βασισμένοι στην 
διαίσθησή μας

Η διαισθητική αντίληψη παίζει σημαντικό 
ρόλο σε καθημερινές αποφάσεις, σε πεδία 
όπως η εργασία, η ιατρική διάγνωση, η νο-
μική, τα αθλητικά παιχνίδια, οι σχέσεις μεταξύ 
των ανθρώπων, η αποφυγή κινδύνων στην 
οδήγηση, η σχέση μεταξύ μητέρας - παιδιού 
ή δασκάλου - μαθητή. Αν η καρδιά παίζει 
έναν τόσο σημαντικό ρόλο στη διαισθητική 
αντίληψη, τότε μαθαίνοντας να παρατηρούμε 
πιο προσεκτικά τις μικροαλλαγές στον τρόπο 
που αισθανόμαστε ή στο ρυθμό της καρδιάς, 
μπορούμε να αναπτύξουμε την ικανότητα της 
διαίσθησης.

Το ινστιτούτο του Heart Math
Ιδρύθηκε το 1991 από τον Doc Childre και 

πάνω από μια δεκαετία πραγματοποιεί έρευνες 
που εστιάζουν στη σχέση μεταξύ καρδιάς και 
εγκεφάλου και στους τρόπους που αυτή επιδρά 
στη φυσική, νοητική, ψυχολογική, συναισθημα-
τική υγεία και συμπεριφορά μας.

Βασισμένο σε τούτη τη μελέτη, το ινστιτούτο 
του Heart Math έχει αναπτύξει μια σειρά από 
επιστημονικά εξειδικευμένα εργαλεία μαζί με 
την απαραίτητη τεχνολογία, ώστε να βοηθήσει 
ανθρώπους να μειώσουν το στρες και να μπο-
ρέσουν να αποκτήσουν μια καλύτερη ποιότητα 
ζωής. Το ινστιτούτο είναι γνωστό διεθνώς και 
έχει συμμετάσχει σε πολλά ιατρικά, ψυχολογικά 
και βιοϊατρικά συνέδρια.
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Η σελίδα της υγείας
         
Γεωργία Κ. Κολιοπούλου
                                           

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

       Ο άνθρωπος μέσα στον αγώνα του για επιβίωση, 
από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του, αναζήτησε 
μέσα και τρόπους θεραπείας για την αντιμετώπιση της 
ασθένειας, που ήταν πάντα συνυφασμένη με τη ζωή. 
Η φύση αποτελούσε πάντα τη μεγάλη πηγή που προ-
μήθευε τον άνθρωπο ουσίες που διέθεταν θεραπευτι-
κή δράση. Η αναζήτηση στο φυτικό, ζωικό και ορυκτό 
βασίλειο και η απομόνωση και παρασκευή των φαρ-
μακευτικών ουσιών, με τα μέσα, τις μεθόδους και τις 
τεχνικές που διέθεταν οι θεραπευτές και φαρμακοποιοί 
σε κάθε εποχή, πέρασε δια μέσου των αιώνων από τις 
απλές φυσικές μεθόδους στις σύγχρονες μεθόδους 
χημείας και βιοχημείας (βασισμένες στην τροποποίη-
ση χημικών ενώσεων των μορίων των ουσιών).
       Η Ομοιοπαθητική Ιατρική χρησιμοποίησε για την 
παρασκευή των ομοιοπαθητικών φαρμάκων, φυσικές 
αυτούσιες φαρμακευτικές ουσίες  φυτικές, ζωικές ή ορ-
γανικά και ανόργανα άλατα και τις επεξεργάστηκε με 

ένα τελείως φυσικό τρόπο που ονομάστηκε δυναμοποίη-ένα τελείως φυσικό τρόπο που ονομάστηκε δυναμοποίη-
ση (potentization). Τελικό αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυ-ση (potentization). Τελικό αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυ-

τής είναι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, ουσίες φυσικές σε πολύ τής είναι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, ουσίες φυσικές σε πολύ 
υψηλές αραιώσεις, που  η σωστή χρήση τους στερείται παρενεργει-υψηλές αραιώσεις, που  η σωστή χρήση τους στερείται παρενεργει-

ών και δίνει ένα ισχυρό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Ο νόμος των ανα-ών και δίνει ένα ισχυρό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Ο νόμος των ανα-
λογιών εξηγεί τη χρήση αυτούσιων φαρμακευτικών ουσιών, καθώς λογιών εξηγεί τη χρήση αυτούσιων φαρμακευτικών ουσιών, καθώς 

από τον ίδιο αριθμό στοιχείων μπορούν να προκύψουν πολλές από τον ίδιο αριθμό στοιχείων μπορούν να προκύψουν πολλές 
διαφορετικές μορφές φυσικών ειδών με πολύ διαφορετικές ιδιό-

τητες  μεταξύ τους, όταν τα συγκεκριμένα στοιχεία συντεθούν 
υπό διαφορετική αναλογία κάθε φορά.

       Η Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία (MATERIA MEDICA) αποτελεί τον άξονα δράσης της ομοιο-
παθητικής θεραπευτικής πράξης. Συνίσταται στην καταγραφή συμπτωμάτων και κλινικών εκδηλώσε-
ων που παρατηρήθηκαν σε υγιείς ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκαν οι φαρμακευτικές ουσίες 
(prooving) και η απόδειξη αντιστοιχίας κλινικών εκδηλώσεων μιας νόσου και κλινικών επιδράσεων 
μιας φαρμακευτικής ουσίας σε υγιή οργανισμό. Η απόδειξη του φαρμάκου (prooving) είναι το πιο 
σημαντικό μέρος της MATERIA MEDICA, γιατί περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο 

ομοιοπαθητικός γιατρός για να καταλήξει στη διάγνωσή 
του και να χορηγήσει το καταλληλότερο ομοιοπαθητικό 
φάρμακο για τη θεραπεία του ασθενούς του, δηλαδή το 
όμοιο φάρμακο (similimum). Η MATERIA MEDICA παρέ-
χει ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών για περίπου 3.500 
ομοιοπαθητικά φάρμακα που συνεχώς εμπλουτίζονται 
από την παρατήρηση και έρευνα σύγχρονων ομοιοπα-
θητικών γιατρών.
       Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για την ευκολότε-
ρη κατανόηση του νόμου των ομοίων στη θεραπευτική 
προσέγγιση είναι το ακόλουθο:
        Η οστρακιά στην τυπική της εικόνα εμφανίζει υψηλό 
πυρετό, έντονη σφύζουσα κεφαλαλγία, ταχυσφυγμία, 
εξέρυθρο, εξοιδημένο φάρυγγα, μοροειδή γλώσσα, εξέ-
ρυθρο προσωπείο, ανησυχία, διέγερση και τελικά παρα-



ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 41

Η σελίδα της υγείας

λήρημα διωκτικού τύπου.
Κύριο αίτιο αυτής της συμπτωματο-
λογικής έκφρασης του οργανισμού 
είναι ο στρεπτόκοκκος. 
        Ο μπελαντονισμός στην τυ-
πική κλινική του εικόνα εμφανίζει 
υψηλό πυρετό  (αιφνίδιο), σφύζου-
σα εκρηκτική κεφαλαλγία, μοροειδή 
γλώσσα, εξέρυθρο προσωπείο, μυ-
δρίαση, ανησυχία, διέγερση και τε-
λικά παραλήρημα διωκτικού τύπου. 
Κύριο αίτιο της συμπτωματολογικής 
έκφρασης στον οργανισμό είναι τα 
ενεργά συστατικά της φυτικής δρό-
γης (belladona) και κυρίως η ατρο-
πίνη και η σκοπολαμίνη.
       Η επιλογή του ενός και μόνο ομοι-
οπαθητικού φαρμάκου (similimum) 
που αντιστοιχεί στην ιδιοσυγκρασία 
του ασθενούς (νόμος similimum), η 
αντιμετώπιση του ασθενούς ολιστι-
κά, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη 
σωματική και ψυχική σφαίρα όσο 
και τη νοητική (νόμος του όλου), η 
γνώση της φυσικής πορείας που 
ακολουθεί η θεραπεία (νόμος κα-
τεύθυνσης θεραπείας), η γνώση 
της πιθανότητας για πιθανή έξαρση 
ορισμένων συμπτωμάτων πριν από 
την υποχώρησή τους (νόμος θερα-
πευτικής κρίσης) και η επιλογή της 
σωστής δυναμοποίησης του ομοιο-
παθητικού φαρμάκου (νόμος εκλο-
γής δυναμοποίησης) αποτελούν τα 
βασικά στοιχεία της ομοιοπαθητι-
κής θεραπευτικής τέχνης, η οποία 
καθιστά ικανό τον ομοιοπαθητικό 
γιατρό να οδηγήσει τον ασθενή του 
από την αρρώστια στην ΥΓΕΙΑ.
       Αξίζει να αναφερθεί ότι πολύ πριν 
από την απόδειξη (prooving) φαρ-
μακευτικών ουσιών, που οργανω-
μένα και με επιστημονικό τρόπο πι-
στοποιήθηκε και καταγράφηκε πριν 
από δύο περίπου αιώνες στη Λειψία 
της Γερμανίας από το Γερμανό για-
τρό S. Hahnemann, ο Ιπποκράτης 
μίλησε για το νόμο των ομοίων με τη 
φράση “τα όμοια των ομοίων εισίν 
ιάματα” και όπως αναγράφεται στο 
βιβλίο του “Περί τόπων των κατ’ Άν-
θρωπον” , “…δια τα όμοια νούσος 
γίγνεται και δια τα όμοια προσφερό-
μενα εκ νοσευόντων υγιαίνεται…”.
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Η σελίδα του

Bodhidharma

Aikido
«Ο  Δρόμος της Ένωσης με το Κι»

Στις 14 Δεκεμβρίου 1883 στην πόλη Tanabe της επαρχίας 
Wakayama της Ιαπωνίας, γεννήθηκε ο Δάσκαλος Morihei 
Ueshiba γνωστός και ως O-Sensei (Μεγάλος Δάσκαλος), ο 
οποίος αργότερα έμελλε να ιδρύσει μια πολεμική τέχνη που 
βασίζεται στην πνευματική πειθαρχία. Ο ίδιος ασχολήθηκε 
με πολλές πολεμικές τέχνες και συμμετείχε σε αγώνες σούμο, 
καθώς και σε άλλες δοκιμασίες δύναμης από τις οποίες και 
παρέμενε αήττητος, μέχρι που ο δρόμος του σταμάτησε σ’ 
έναν άλλο θρύλο των πολεμικών τεχνών που λεγόταν Sokaku 
Takeda. Αφού ηττήθηκε από τον Sokaku, σχετικά εύκολα, 
θέλησε να γίνει μαθητής του κι έτσι μαθήτευσε κοντά του για 
τέσσερα δύσκολα χρόνια, μαθαίνοντας την πολεμική τέχνη 
Daito Ryu Aiki Jujutsu. Αυτή η τέχνη τον συνεπήρε περισσό-
τερο από όλες και σ’ αυτήν βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό το 
Σύστημα Πολεμικών Τεχνών Aikido.

 Λέγεται, ότι μια ανοιξιάτικη μέρα του 1925, ο Morihei 
δέχτηκε την πρόκληση ενός αξιωματικού του ναυτικού που 
είχε έρθει για επίσκεψη στο Ayabe, όπου και βρισκόταν τον 
καιρό εκείνο ο Ueshiba. Ο αξιωματικός κρατούσε ένα ξύλινο 
σπαθί και του επιτέθηκε, αλλά δεν κατάφερε ούτε καν να αγ-
γίξει τον Morihei κι έτσι παραδέχτηκε την ήττα του. Ο Morihei 
την ίδια στιγμή βγήκε στον κήπο του για να πλυθεί με κρύο 
νερό από το πηγάδι και ξαφνικά ένιωσε λουσμένος από ένα 
χρυσό φως και λέγεται ότι την εκείνη τη στιγμή φωτίστηκε. 
“Μέσα σε μια στιγμή κατάλαβα τη φύση της δημιουργίας και 
συνειδητοποίησα ότι ο δρόμος του πολεμιστή είναι να κάνει 
πράξη τη θεία αγάπη και να διαμορφώσει ένα πνεύμα που 
αγκαλιάζει και δίνει ζωή στα πάντα”.

 Μετά από έξι χρόνια (1931), άνοιξε στο Τόκιο την 
πρώτη του σχολή, η οποία λεγόταν Kobukan Dojo και δίδα-
σκε την τέχνη που ονόμαζε αρχικά Aiki-Budo και στη συνέχεια 
Aikido. Η λέξη Aikido χωρίζεται σε τρεις μικρότερες Ai-ki-do 
και σημαίνει ο δρόμος για την εναρμόνιση-ένωση του αν-
θρώπου με το πνεύμα του και γενικότερα με το πνεύμα του 
σύμπαντος. Έτσι και η τέχνη του Aikido είναι ολοκληρωτικά 
τέχνη δράσης-αντίδρασης και στις τεχνικές του μπορεί κανείς 
να παρατηρήσει τη ροή του Κι (ενέργεια), από τον επιτιθέμενο 
(Uke) στον αμυνόμενο (Nage). Στόχος αυτής της πολεμικής 
τέχνης είναι να δώσει την ευκαιρία στους ασκούμενους να 
ενωθούν πρώτα με τον εαυτό τους, βρίσκοντας την εσωτερική 
τους αρμονία, μετά με τους συντρόφους τους και απώτερος 
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σκοπός είναι να ενωθεί ο άνθρωπος με το Κι του σύμπαντος. Σχε-
τικά με την κατανόηση του Κι, κατά τον δάσκαλο Ueshiba, είναι τα 
λόγια του: “Μέσα από το Budo εκπαίδευσα το σώμα μου επιμελώς 
και κατέκτησα τα υπέρτατα μυστικά του, αλλά επίσης κατανόησα 
ακόμα μια υπέρτατη αλήθεια. Δηλαδή, όταν συνέλαβα την αληθι-
νή φύση του σύμπαντος μέσα από το Budo, είδα καθαρά ότι τα 
ανθρώπινα πλάσματα πρέπει να ενοποιήσουν νου και σώμα με 
το Κι που ενώνει αυτά τα δύο και τότε θα επιτύχουν την αρμονία με 
τη δράση όλων των πραγμάτων στο σύμπαν”.

Σύμφωνα με τις διδασκαλίες του O-Sensei, για να φτάσει να πε-
τύχει κανείς αυτήν την ένωση, πρέπει να καταφέρει να εναρμονίσει 
πρώτα το νου με το σώμα. Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορες ασκή-
σεις κατά τις οποίες κύριο ρόλο παίζει η αναπνοή. Στις ασκήσεις αυ-
τές ο ασκούμενος συγκεντρώνει το Κι του σ’ ένα σημείο, το σημείο 
του φυσικού κέντρου του σώματος που βρίσκεται τρία εκατοστά 
περίπου κάτω από τον αφαλό. Όταν ο ασκούμενος καταφέρει να 
συγκεντρώσει το Κι του στο “ένα σημείο” τότε μπορεί να διοχετεύ-
σει τη ροή του σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος το χρειάζεται. 
Για παράδειγμα, όταν το Κι ρέει μέσα από τους βραχίονες, τότε 
εκτελείται η τεχνική που λέγεται te-gatana, δηλαδή χέρι-ξίφος. Στο 
Aikido δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο να μάθει ο ασκούμενος να 
ελέγχει το Κι του περισσότερο από το να μάθει μια τεχνική, απλή ή 
πολύπλοκη. Έτσι ο δάσκαλος κατά την αξιολόγησή του παρατηρεί 
και κρίνει την εξέλιξη του κάθε μαθητή ανάλογα με το πόσο καλά 
μπορεί να χειριστεί το Κι του, καθώς και το Κι του αντιπάλου του 
και κατά συνέπεια πόσο καλά έχει καταφέρει να ενοποιήσει το νου 
με το σώμα του. Κατά την εκτέλεση των τεχνικών παρατηρείται 
χαρακτηριστικά η κίνηση των δακτύλων του χεριού του Nage, 
προς το σημείο που θέλει να κάνει το Κι να ρέει, καθώς με μία ή 
περισσότερες διαδοχικές κυκλικές κινήσεις προκαλεί την απώλεια 
ισορροπίας στον αντίπαλο, εξουδετερώνοντας την επιθετική στάση 
του Uke, με σκοπό να εξισορροπήσει τη διατάραξη της αρμονίας 
του σύμπαντος. Όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο Ο-Sensei: “Όποιος 
μου επιτίθεται έχει ήδη ηττηθεί, αφού έχει διαταράξει την ισορροπία 
του Σύμπαντος…”.

Με τον τρόπο αυτό οι διάφορες τεχνικές ρίψεων, τα κλειδώματα 
και οι ακινητοποιήσεις, γνωστές και ως pins έχουν σκοπό να εκ-
παιδεύσουν τον ασκούμενο σε μια πολεμική τέχνη. Παρόλα αυτά, 
υπάρχουν και οι ασκήσεις που εκπαιδεύουν τη ψυχολογική διάστα-
ση και επίσης ασκήσεις μη-βίας και εναρμόνισης, οι οποίες εκπαι-
δεύουν την πνευματική διάσταση. Ένας ασκούμενος του Aikido 
που θέλει πραγματικά να φτάσει το πνεύμα του πολεμιστή, μπαίνει 
σε μια διαδικασία  συνεχόμενης  μάχης με τον  εαυτό του. Δηλαδή 
προσπαθεί κανείς μέσω του Aikido να πειθαρχήσει το νου του και 
να εξευγενίσει το πνεύμα του. Αυτό δείχνει επίσης την φιλοσοφική 
υπόσταση του Συστήματος, αφού κάθε φιλοσοφικό σύστημα πο-
λεμικών τεχνών αποτελείται από δυο σχολές, την εσωτερική και την 
εξωτερική, ή αλλιώς την μαλακή και τη σκληρή τέχνη. Με τον όρο 
εξωτερική εννοούμε τις διάφορες τεχνικές, ενώ με τον όρο εσωτερική 
εννοούμε τη φιλοσοφική επαφή του ασκούμενου με το πνεύμα του 
πολεμιστή και τη συνεχή εσωτερική καλλιέργεια μέσω διαλογισμού 
και άλλων ασκήσεων. Συνεπώς το Aikido χαρακτηρίζεται από την 
παντελή έλλειψη οργανωμένων αγώνων ή διαγωνισμών. Είναι μια 
πράξη που δείχνει την αφοσίωση και τη βίωση των διδασκαλιών 
περί μη-βίας. Ένας δρόμος προς την εναρμόνιση του νου με το 
σώμα και σε μεγαλύτερο μέγεθος η ένωση του ανθρώπου με το 
Κι του σύμπαντος.

Ο δάσκαλος Ueshiba
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βιβλίων
παρουσίαση

Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΧΡΟΝΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ

Οι ιθαγενείς της Αυστραλίας αποτελούν έναν από τους αρχαιό-
τερους λαούς της ανθρώπινης φυλής. Ζώντας σε απόλυτη αρμονία 
με τη φύση και διατηρώντας επαφή με τον κόσμο των αρχετύπων, οι 
Αμπορίτζιναλ ανέπτυξαν μια πλούσια παράδοση μύθων και θρύλων. 
Μέσα από αυτό το βιβλίο έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε σε έναν 
κόσμο διαφορετικό από το δικό μας, ισορροπώντας ανάμεσα στην 
αντικειμενική αντίληψη και το μεταφυσικό βάθος του Ονειρόχρονου. 

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ

Οι Εκδόσεις Ιάμβλιχος συνεχίζουν το ταξίδι τους στις μυθολογίες 
του κόσμου. Αυτή τη φορά μας μεταφέρουν στο Βορρά για να γνω-
ρίσουμε τους θεούς και τους ήρωες της μαγευτικής Σκανδιναβίας. Η 
τραχύτητά τους δεν μειώνει τον ηρωισμό που αποπνέουν, ενώ πίσω 
από κάθε ιστορία τους ανακαλύπτουμε αρχέγονους συμβολισμούς 
κοινούς σε όλους σχεδόν τους πολιτισμούς.

Η ΣΟΥΤΡΑ ΤΟΥ ΛΩΤΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

Το έργο αυτό αποτελεί ένα 
από τα σημαντικότερα κείμενα 
του Βουδισμού Μαχαγιάνα. Πρό-
κειται για μια αξιόλογη συλλογή 
θρησκευτικών κειμένων, ιστορι-
ών και λατρευτικών εγχειριδίων 
που απευθύνονται σε διαφορε-
τικούς τύπους ανθρώπων και 
διαφορετικές καταστάσεις. Η 
επιρροή τους έχει διαποτίσει τη 
φιλοσοφία ολόκληρης της Άπω 
Ανατολής, αλλά εξακολουθεί να 
επηρεάζει μελετητές από ολόκλη-
ρο τον κόσμο. 
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βιβλίων
παρουσίαση

σπόροι... σοφίας
για τον άνθρωπο:

Ένας αληθινός φιλόσοφος 
δεν είναι εκείνος που ξέρει απ’ έξω τους ορισμούς δεν είναι εκείνος που ξέρει απ’ έξω τους ορισμούς 
του Καντ, του Πλωτίνου, του Θωμά του Ακινάτη ή του Καντ, του Πλωτίνου, του Θωμά του Ακινάτη ή 
οποιουδήποτε άλλου. Όχι!

Ο αληθινός φιλόσοφος 
δεν είναι Αριστοτελικός ή Καντιανός. Ο αληθινός δεν είναι Αριστοτελικός ή Καντιανός. Ο αληθινός 
φιλόσοφος είναι απλός άνθρωπος. Είναι αυτός φιλόσοφος είναι απλός άνθρωπος. Είναι αυτός 
που μπορεί να ερμηνεύσει τη φύση, που ακόμα κι που μπορεί να ερμηνεύσει τη φύση, που ακόμα κι 
αν έμενε χωρίς βιβλία, θα μπορούσε να συνεχίσει αν έμενε χωρίς βιβλία, θα μπορούσε να συνεχίσει 
να διαβάζει, που ακόμα κι αν εξαφανιζόταν η φύση να διαβάζει, που ακόμα κι αν εξαφανιζόταν η φύση 
γύρω του, θα μπορούσε να συνεχίσει να ονειρεύεται.

για τον κόσμο:

Ο χρόνος είναι σαν το χώμα: χρειάζεται να σκάψουμε σ’ αυτό. Όταν σκάβει 
κανείς στη γη μόνο επιφανειακά μαζεύει απλώς σκόνη. Αν όμως σκάψει βαθιά, 
θα βρει στέρεους βράχους. 
Σκάβοντας στην Ιστορία μπορούμε να βρούμε τους στέρεους βράχους της 
αιώνιας φιλοσοφίας.

Ο Χρόνος είναι ψυχολογική εκτίμηση.
Ζήσε έντονα και γαλήνια, χωρίς να αποσπάς την προσοχή σου από το Στόχο 
και λίγες μέρες θα σου είναι αρκετές γι’ αυτό που ονειρεύεσαι...
Αλλά ονειρέψου το σαν σίγουρο πράγμα.
Μην το ποθείς συγκινησιακά, γιατί αλλιώς κάθε ώρα θα σου φανεί μια αιωνιό-
τητα.

J. A. Livraga
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Επόμενο τεύχος

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Η διαχρονικότητα του μύθου της 
Σπηλιάς, του Πλάτωνα, επιβεβαιώνεται 
στις μέρες μας. Μας αποδεικνύει ότι 
όποιος καταφέρει να πετάξει από πάνω 
του τα δεσμά των αδυναμιών του και των 
ψεύτικων εντυπώσεων που του έχουν 
επιβάλλει, μόνο αυτός θ’ αντιληφθεί τη 
ματαιότητα των σκιών που κινούνται 
μπροστά του. 

ΙΕΡΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Ανάμεσα στον άνθρωπο και το Σύμπαν φαίνεται να 
υπάρχει μια άρρηκτη σχέση, που ξεπερνάει το γεγονός 
ότι είμαστε «κάτοικοι» αυτού του τεράστιου ζωντανού 
οργανισμού. Μια σχέση που εκφράζεται μέσα από την 
Ερμητική αρχή της Αναλογίας και που δηλώνει ότι: « Όπως 
είναι πάνω, είναι και κάτω».

ΟΝΕΙΡΑ

Από τα αρχαία χρόνια τα όνειρα γοήτευαν τους αν-
θρώπους και θεωρήθηκαν πως είχαν θεϊκή προέλευση. 
Ακόμα και σήμερα όμως περιέχουν ένα στοιχείο μυστη-
ρίου που τα διαχωρίζει απ’ τη συνηθισμένη ζωή μας.






