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α. μόνιμες στήλες
editorial

Μετά τις οικολογικές καταστροφές που έγιναν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σε πολλά μέρη της χώρας 
μας, φαίνεται ότι επί τέλους έχει φτάσει «το μαχαίρι στο κόκαλο». Αμέσως μετά τις καταστροφές αυτές, 
ακολούθησαν συνεντεύξεις και εκπομπές για να εκτιμηθεί και να αναδειχθεί το μέγεθος της συμφοράς, 
αλλά και για να μοιραστούν ευθύνες… που τελικά, όπως συνήθως, διαλύονται στην ανωνυμία και 
την έλλειψη οργάνωσης σ’ ένα κράτος που πάντα φταίει, όταν δεν μπορεί να βρεθεί κάποιος άλλος 

«αποδιοπομπαίος τράγος».«αποδιοπομπαίος τράγος».

Τελικά, απ’ ό,τι φαίνεται, αυτή τη φορά η ζημιά είναι πραγματικά Τελικά, απ’ ό,τι φαίνεται, αυτή τη φορά η ζημιά είναι πραγματικά 
μεγάλη και το μέλλον δεν φαίνεται καθόλου ευοίωνο. Πολ-μεγάλη και το μέλλον δεν φαίνεται καθόλου ευοίωνο. Πολ-
λοί αναρωτήθηκαν τί μπορούμε να κάνουμε εμείς οι απλοί λοί αναρωτήθηκαν τί μπορούμε να κάνουμε εμείς οι απλοί 

άνθρωποι, για να διορθώσουμε αυτές τις καταστάσεις… άνθρωποι, για να διορθώσουμε αυτές τις καταστάσεις… 

Οι απαντήσεις συνήθως είναι από πολύ αφηρημένες μέχρι Οι απαντήσεις συνήθως είναι από πολύ αφηρημένες μέχρι 
φαιδρές ή απελπιστικά απαισιόδοξες. Κι αυτό γιατί τελικά όλοι φαιδρές ή απελπιστικά απαισιόδοξες. Κι αυτό γιατί τελικά όλοι 

ψάχνουν υπεύθυνους και φταίχτες αλλού και κανείς δεν φαί-ψάχνουν υπεύθυνους και φταίχτες αλλού και κανείς δεν φαί-
νεται διατεθειμένος να αποδεχτεί ότι κάτι θα πρέπει να κάνει νεται διατεθειμένος να αποδεχτεί ότι κάτι θα πρέπει να κάνει 

και να αλλάξει ο ίδιος. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό και να αλλάξει ο ίδιος. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό 
που έλεγαν οι Ανατολικοί Σοφοί, ότι δηλαδή «κάθε που έλεγαν οι Ανατολικοί Σοφοί, ότι δηλαδή «κάθε 

βελτίωση της κοινωνίας ξεκινά με τη βελτίωση του 
κάθε ατόμου που την απαρτίζει». 

Αν θέλουμε να αλλάξει ο κόσμος που ζούμε, αν 
θέλουμε να αντιμετωπίσουμε θετικά και αποτελεσματικά θέλουμε να αντιμετωπίσουμε θετικά και αποτελεσματικά 

τα διάφορα κοινωνικά δεινά και τα οικολογικά προβλήματα τα διάφορα κοινωνικά δεινά και τα οικολογικά προβλήματα 
που μας ταλαιπωρούν τόσο καιρό, πρέπει εμείς οι ίδιοι να αλλά-που μας ταλαιπωρούν τόσο καιρό, πρέπει εμείς οι ίδιοι να αλλά-

ξουμε. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσουμε κάποια αλλαγή ή ξουμε. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται να ξεκινήσουμε κάποια αλλαγή ή 
μεταρρύθμιση από την παιδεία στις μικρές ηλικίες. Γιατί οι μεγαλύτερες ηλικίες 

δύσκολα αλλάζουν νοοτροπία. Επομένως, το θέμα είναι μακροπρόθεσμο και θέλει βαθιές και ριζικές 
μεταρρυθμίσεις, που για να πετύχουν χρειάζονται απαραίτητα την καθοδήγηση της Φιλοσοφίας, της 
Ηθικής και της πνευματικής αντίληψης. 

Όμως, όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας είναι πράγματα για τα οποία οι σύγχρονοι εσωτε-
ριστές και οι φιλόσοφοι έχουν προειδοποιήσει ότι θα συμβούν εδώ και δεκαετίες. Τα πρώτα άρθρα και 
ομιλίες που έγιναν στη Νέα Ακρόπολη, ήδη πριν 50 χρόνια, μιλούσαν για αυτά, τα οποία σήμερα είναι 
πλέον μια εφιαλτική πραγματικότητα για μας. Για να τα αντιμετωπίσουμε, το κύριο μέλημά μας ήταν η 
συνεχόμενη βελτίωση των ανθρώπων μέσα από την πνευματική παιδεία και τη σοβαρή ενασχόληση 
με τη φιλοσοφία, όχι μόνο στη θεωρία αλλά κυρίως στην πρακτική της όψη.  

Σίγουρα ο κόσμος που έρχεται θα είναι σκληρός, οικολογικά και κοινωνικά υποβαθμισμένος… πιο 
άσχημος από το σημερινό. Είναι η κληρονομιά που εμείς οι ίδιοι δημιουργήσαμε για τις μελλοντικές 
γενιές με την απληστία μας και την έλλειψη σεβασμού προς τη φύση. Αλλά θα υπάρχουν σίγουρα 
άνθρωποι κατάλληλοι και έτοιμοι να τον αντιμετωπίσουν, να τον διορθώσουν και να φτιάξουν ξανά 
πιο αρμονικές κοινωνίες. Πρέπει όμως από τώρα να αρχίσουν να προετοιμάζονται... Θέλεις να είσαι 
κι εσύ ένας από αυτούς; 

Αν ναι, η Φιλοσοφία εν δράσει σε περιμένει.
         
           Γ. Α. Πλάνας  
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Όταν οι επιστήμονες προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί συμβαίνουν αυτές οι μεταβολές 
στο κλίμα, που παράγονται περιοδικά στον πλανήτη μας, κάνουν αναφορές στην κλίση 
του άξονα της Γης, ως προς το επίπεδο περιστροφής γύρω από τον ήλιο. Αυτό, μαζί με 
τις στιγμές μεγαλύτερης ή μικρότερης προσέγγισης προς τον ήλιο, δημιουργεί διάφορες 
αλλαγές κατά τη διάρκεια ενός χρόνου, τις οποίες εμείς ταξινομούμε σε τέσσερις φάσεις 
και, παραδοσιακά, τις ονομάζουμε εποχές.

Ωστόσο, όταν παίζουμε με τη Μάγια (σανσκριτική ονομασία, η Μεγάλη Πλάνη) δεν αρ-
κεί να δούμε ένα φαινόμενο. Η Μάγια ποτέ δεν κάνει τα πράγματα από καπρίτσιο. Είναι 
σημαντικό να μάθουμε σε τι αποσκοπούσε τη μέρα που άλλαξε την κλίση του άξονα της 
γης.

Παιχνίδια στον καθρέφτηΑπό το βιβλίο

φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμουφιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου

οι τέσσερις οι τέσσερις οι τέσσερις οι τέσσερις 
εποχέςεποχέςεποχές
Delia Steinberg Guzmάn, 
Συνδιευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη,Συνδιευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη,
Σταυρός των Παρισίων του Πανεπιστημίου της Σορβόνης  Σταυρός των Παρισίων του Πανεπιστημίου της Σορβόνης  
σε Επιστήμες, Τέχνες και Γράμματα.σε Επιστήμες, Τέχνες και Γράμματα.
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Οι αρχαίες παραδόσεις λένε ότι σε όλους τους μεγάλους πολιτισμούς 
υπάρχουν αναφορές για το γεγονός ότι σε περασμένες εποχές ο άξονας 
της γης δεν ήταν υπό κλίση, αλλά ήταν εντελώς κατακόρυφος. Τότε υπήρχε 
ένα κεντρικό σημείο πάνω στη γη που, λόγω των κλιματολογικών συνθηκών 
που επικρατούσαν εκεί, θα μπορούσε να είναι αυτό που συνηθίζουμε να 
περιγράφουμε ως παράδεισο. Δηλαδή μια ατέρμονη άνοιξη, με σταθερή και 
ευχάριστη θερμοκρασία, μέρες ίσης διάρκειας με τις νύχτες και μια τεράστια 
ευκολία για σπορά και συγκομιδή, χωρίς καμιά προσπάθεια. 

Είναι πιθανόν τότε να ήταν και οι άνθρωποι διαφορετικοί από ό,τι είναι 
τώρα. Οι ίδιες παραδόσεις μάς μιλάνε για έναν άνθρωπο αγαθό, απλό, 
ούτε πολύ έξυπνο ούτε πολύ λογικό, στερούμενο μεγάλων εμπειριών και της 
πανουργίας που απορρέει από αυτές τις εμπειρίες. Αυτόν τον άνθρωπο 
τον ενδιέφερε να επιζήσει μόνο και υποκλινόταν ταπεινά μπροστά στην 
απεραντοσύνη της φύσης, που του έδινε τη δυνατότητα να διαισθανθεί 
το Θεό.

Όμως τα πράγματα άλλαξαν.

Μια ωραία μέρα, ευθύς μετά την καταστροφή -που επίσης μνημονεύουν 
οι αρχαίες παραδόσεις- όλα άλλαξαν πάνω στην όψη του πλανήτη και οι 
πόλοι σηματοδότησαν μια νέα φάση. Είχε πια τελειώσει ο επίγειος παρά-
δεισος. Άρχιζε η εποχή της οδύνης, της δουλειάς, της αργής και επώδυνης 
διαδικασίας απόκτησης συνείδησης από τους ανθρώπους. 

Έτσι γεννήθηκαν οι εποχές με τις κυκλικές τους ανανεώσεις. Έτσι γνώρισε ο 
άνθρωπος το κρύο και τη ζέστη, το φως και το σκοτάδι, τη βροχή και την 
ξηρασία, τους ανέμους και τη νηνεμία… Έτσι ο άνθρωπος υποχρεώθηκε 
να αγωνιστεί σκληρά για να αποδώσει καρπούς αυτή η νέα γη και έπρεπε 
να παρατηρεί υπομονετικά τη Φύση, για να μάθει ποια ήταν η κατάλληλη 
στιγμή για να δουλέψει και να μαζέψει τους καρπούς. Έτσι αναγκάστηκε 
να αναζητήσει ρουχισμό και τόπο για να ζήσει, γιατί υπήρχαν μακριές και 
παγωμένες νύχτες και ημέρες με καυτό ήλιο. Ξεκίνησαν λοιπόν οι μακρό-
τατης διάρκειας μεταναστεύσεις, προς αναζήτηση του ονείρου για έναν 
καλύτερο τόπο εγκατάστασης…
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Η Γη, αυτή η μεγάλη μητέρα που τόσο καλά στηρίζει 
τις τόσο διαφορετικές μορφές ζωής, πρόσφερε για 
άλλη μια φορά την αλλαγή του ίδιου του εαυτού 
της και τη θυσία της, για να δώσει ένα καινούργιο 
μάθημα. 

Ο άνθρωπος που παρουσιάστηκε μετά την αλλαγή 
δεν είχε πια την αθώα άγνοια όπως προηγουμένως. 
Σ’ αυτόν τον άνθρωπο είχε ξυπνήσει μια σπίθα συνεί-
δησης και για την υγιή ανάπτυξη αυτής της σπίθας, 
έπρεπε να ξεπεράσει αποτελεσματικά μια μεγάλη 
σειρά δοκιμασιών.

Η δουλειά, η αποτίμηση της ίδιας της ύπαρξης, το 
να αισθανθεί τη χρησιμότητα των ημερών της ζωής, 
συνέστησαν μια από τις δοκιμασίες. Και ίσως η πιο 
σημαντική ήταν το να βιώσει μέσα του, και σε όλη τη 
Φύση που τον περιβάλλει, το ρυθμό του εξελισσόμε-
νου χρόνου στο γύρισμα των κύκλων.

Αν θα έπρεπε να αποδώσουμε ένα χαρακτηριστικό 
στον ερχομό των εποχών για να τις προσδιορίσουμε 
καλύτερα, θα μιλούσαμε για έναν κύκλο που επανα-
λαμβάνεται κάθε χρόνο.

Κανείς δεν δίνει σημασία στο γεγονός ότι οι εποχές 
παρουσιάζονται σύμφωνα μ’ ένα καθορισμένο ρυθ-
μό και πάντα με την ίδια  σειρά. Άνοιξη, καλοκαίρι, 
φθινόπωρο, χειμώνας. Αντίθετα θα εντυπωσιαζόμα-
σταν αν αυτό δεν γινόταν έτσι.

Η άνοιξη είναι η γέννηση της ζωής πάνω στη γη. 
Είναι η στιγμή που όλα ανθούν και ανοίγονται προς 
τις ευεργετικές ακτίνες του ήλιου. Είναι το ξύπνημα, η 
ζεστή πνοή που αρχίζει να εκδηλώνεται. 

  Το καλοκαίρι είναι η πληρότητα της ζωής. 
Αυτό που υπαινισσόταν η άνοιξη είναι τώρα 
μια ολοκληρωμένη πραγματικότητα. Είναι η 
στιγμή του ώριμου φρούτου. Το φθινόπωρο 
η ζωή αρχίζει να παρακμάζει σιγά σιγά. Τα 
φύλλα χάνουν τη ζωντάνια τους και δεν 
μπορούν πια να παραμείνουν στέρεα στα 
κλαδιά. Τα λουλούδια και οι καρποί παύουν 
να υπάρχουν. Το χρυσαφένιο αντικαθιστά 
το πράσινο. Και ο χειμώνας είναι ο θάνατος 
της φύσης. Τώρα όλα κοιμούνται και ανα-
παύονται, αν και η ζωή συνεχίζει να δονεί 
τις ρίζες στο βάθος τους. Είναι η στιγμή της 
ξεκούρασης, όχι όμως της οριστικής ανά-
παυσης. Μια νέα άνοιξη θα εμφανιστεί μετά 
το χειμώνα και αυτό που κοιμάται θα ανοίξει 
για άλλη μια φορά τα μάτια του στη ζωή.

Όμως αυτοί οι κύκλοι, που τόσο εύκολα 
τους αποδεχόμαστε στη Φύση, είναι τρο-
μερά δύσκολο να εφαρμοστούν στους αν-
θρώπους. Το παιχνίδι της Μάγια αποβλέπει 

στο να τους κάνει  να νιώθουν σαν ένα ιδιαίτερο 
δημιούργημα μέσα στο σύνολο, σαν κάτι που δεν 
είναι υποχρεωμένο να υπακούσει στους ίδιους 
νόμους που κυβερνούν την ολότητα. Κι αυτοί οι 
ιδιαίτεροι άνθρωποι, ανυπάκουοι, παραμένουν 
συνειδητά έξω από το σύστημα. Ζουν τις εποχές 
εξωτερικά, όμως δεν μπορούν να τις αισθανθούν 
μέσα τους. Δεν έχουν φτάσει να κατανοήσουν 
ότι οι ίδιες οι ζωές μας υπακούουν σ’ έναν κύκλο 
που είναι σε μεγάλο βαθμό όμοιος με αυτόν των 
εποχών.

Και  ο άνθρωπος επίσης γεννιέται, αναπτύσσε-
ται, φτάνει στην πληρότητα του, παρακμάζει και 
πεθαίνει. Όμως η τύφλωσή του τον εμποδίζει να 
αναγνωρίσει ότι  ο θάνατός του δεν είναι καθορι-
στικός, όπως δεν είναι καμιά μορφή ανάπαυσης 
στη Φύση. Δεν βλέπει ότι και αυτός θα αναγεν-
νηθεί με την ίδια απλότητα των δέντρων, όταν 
έρθει η στιγμή. Δεν μπορεί να αποβλέπει στο να 
αναγεννηθεί με το ίδιο σώμα, ούτε και το δέντρο 
απαιτεί τα ίδια φύλλα με αυτά του περασμένου 
καλοκαιριού. Νέα φύλλα, νέα σώματα. Οι ίδιες 
ρίζες, η ίδια ψυχή.

Οι κύκλοι του χρόνου γυρίζουν περιοδικά, συσ-
σωρεύοντας εμπειρίες που προσεγγίζουν με 
περιστροφική κίνηση το κέντρο του κύκλου. Οι 
εποχές γυρίζουν ακούραστα και ο άνθρωπος 
γυρίζει ασυνείδητα, ακολουθώντας με πόνο το 
σχεδιασμένο από τη Μάγια παιχνίδι του θανάτου 
του, μέχρι να φτάσει στη συνείδηση της αθανα-
σίας του. 
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ΒΟΡΕΙΟ ΣΤΕΜΜΑ
Πολλοί αστρονόμοι πιστεύουν ότι το Βόρειο Στέμμα 

αποτελείται από τα άστρα που οι αρχαίοι αποκαλούσαν 
αριστερό βραχίονα του Βοώτη. Αλλά η dr. Halen παρα-
τηρεί ότι η ιστορία του στέμματος της Αριάδνης είναι 
καταγεγραμμένη από πολύ παλιά. Έχουμε τη γραπτή 
μαρτυρία του Φερεκύδη, ο οποίος έζησε τον 5ο αι. π.Χ.

Τον καιρό του Πλουτάρχου, πολλοί θρύλοι περιέβα-
λαν την ιστορία του Θησέα και του ταξιδιού του στην 
Κρήτη, όπου συνάντησε την Αριάδνη, κόρη του βασιλιά 
Μίνωα.

Η πιο συναρπαστική απόδοση του μύθου είναι εκείνη 
που η Αριάδνη βοήθησε τον ήρωα δίνοντάς του το κουβάρι με το νήμα με το οποίο βγήκε από το λαβύριν-
θο. Σύμφωνα μ’ αυτήν την απόδοση, ο Θησέας μετά το θάνατο του Μινώταυρου πήρε τις νεαρές Ατθίδες 
και την Αριάδνη και μπήκε στο πλοίο του γυρισμού. Όμως, αθέτησε το λόγο του να παντρευτεί την Αριάδνη 
και την εγκατέλειψε στη Νάξο την ώρα που αυτή κοιμόταν. Ο Διόνυσος είδε τη θλιμμένη πριγκίπισσα και την 
ερωτεύτηκε. Στο γάμο τους, για να της αποδείξει την αγάπη του, της χάρισε ένα θαυμάσιο στέμμα. Το στέμμα 
αυτό το είχε αποκτήσει από τη Θέτιδα, μητέρα του Αχιλλέα ή από την Αμφιτρίτη, γυναίκα του Ποσειδώνα. Και 
στις δύο αποδόσεις ο Ήφαιστος είχε φτιάξει αυτό το στέμμα από «πύρινο χρυσάφι και κόκκινους ινδικούς 
πολύτιμους λίθους τοποθετημένους σε σχήμα ρόδου». 
Μια άλλη απόδοση του μύθου μάς λέει ότι μετά από μια 
ευτυχισμένη ζωή, η Αριάδνη πέθανε και μεταφέρθηκε στον 
ουρανό. Τότε, ο Διόνυσος πέταξε μαζί με το στέμμα στον 
ουρανό και το τοποθέτησε εκεί, για να φωτίζει παντοτινά 
για χάρη της.

ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΟΥΑΛΛΩΝ
   Στη μυθολογία των Ουαλλών, το Βόρειο Στέμμα ήταν 

το Καέρ Αριάνχορντ. Η ομοιότητα των ονομάτων Αριάδνη 
και Αριάνχορντ είναι εκπληκτική. Η Αριάνχορντ, που σημαί-
νει «ασημένιος κύκλος», σχετίζεται με το μύθο της Στρογγυ-
λής  Τραπέζης και ίσως ταυτίζεται με την αδελφή του βασιλιά 
Αρθούρου, τη Μοργκάνα. Το κάστρο Καέρ Αριάνχορντ 
ήταν ένα είδος καθαρτηρίου για τις χαμένες ψυχές. Μερικές 
φορές, ταυτίζεται με το περιστρεφόμενο κάστρο, το οποίο 
πάντα προστατεύεται από τοξότες, το Καέρ Σίντι. Μύθους 
γύρω από το Βόρειο Στέμμα συναντάμε σε όλο τον κόσμο, 
αλλά οι πιο ενδιαφέροντες είναι οι ινδιάνικοι.

ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ ΙΝΔΙΑΝΩΝ PAWNEE
Ένας μύθος των Ινδιάνων Pawnee μιλάει για τις Δώδεκα Ουράνιες Αδελφές, οι οποίες κατέβηκαν στη γη 

πάνω σ’ ένα μαγικό καλάθι, για να χορέψουν στη χλόη. Ένας κυνηγός με το όνομα Άλγκον (Λευκό Γεράκι), 
τις είδε και πηδώντας, έπιασε τη νεότερη και ομορφότερη. Οι άλλες πέταξαν ξανά στον ουρανό χωρίς τη 
μικρή αδελφή τους, η οποία αγάπησε τον Άλγκον και δέχτηκε να γίνει γυναίκα του. Μετά από μερικά χρόνια, 
απέκτησαν ένα γιο, αλλά στην καρδιά της κοπέλας είχε φουντώσει η επιθυμία να ξαναδεί τις αδελφές της 
και την ουράνια πατρίδα της. Ο Άλγκον επιστρέφοντας από το κυνήγι είδε τη γυναίκα του και το γιο του να 
πετάνε προς τον ουρανό μέσα σ’ ένα μαγικό καλάθι. Η νέα, αν και ζούσε ευτυχισμένη στην ουράνια πατρίδα 
της,  στενοχωριόταν που ο άντρας της ήταν μακριά. Έτσι, ο πατέρας της επέτρεψε στον Άλγκον να πηγαίνει 
σαν λευκό γεράκι και να επισκέπτεται ελεύθερα τη γυναίκα του, διασχίζοντας το ενδιάμεσο διάστημα από τη 
Γη στον Ουρανό. Στην ιστορία αυτή, ο Άλγκον είναι ο Αρκτούρος και οι αδελφές είναι τ’ αστέρια του Βορείου 
Στέμματος. Ο χορός τους όμως δεν είναι πλήρης, γιατί η νεότερη και ομορφότερη τριγυρνάει με τον Άλγκον.

Κώστας Φραντζικινάκης

Μύθοι των αστερισμών
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Αγάπη Χατζημπαλάση

kινηματογράφος

THE MATRIX
  Ταινία που τα είχε όλα. Δράση, εντυπωσιακή 

πλοκή, όμορφους πρωταγωνιστές, έντονη μουσι-
κή και υψηλών προδιαγραφών κινηματογραφικά 
εφέ. Ίσως να έκοβε τόσα πολλά εισιτήρια, ακόμη 
κι αν δεν κουβαλούσε το βάθος του σεναρίου της. 
Κι αυτό το βάθος ήταν πραγματικά τόσο μεγάλο, 
που αναρωτιέται κανείς αν οι δημιουργοί της είχαν 
συνείδηση όλων αυτών ή αν τελικά η ταινία (αυτό 
γίνεται στην τέχνη άλλωστε) ήταν απλώς μια εμπνευ-
σμένη σύλληψη.

    Η ταινία εμπεριείχε όλα τα στοιχεία ενός  Ηρω-
ικού Έπους. Κεντρικό σημείο πάντα ο Ήρωας, ο οποίος είναι ένας κοινός άνθρωπος. Το μόνο που αρχικά ίσως 
να τον ξεχωρίζει είναι μια τάση προς την έρευνα. Σε κανένα Μύθο όμως δεν φτάνει κάποιος στην αλήθεια μόνος 
του. Πάντα, υπάρχει ένας Δάσκαλος, ένα Ον που τον καθοδηγεί. Στην περίπτωση του δικού μας Ήρωα ο Δάσκα-
λος είναι ο Μορφέας (Θεός του ύπνου στην Ελληνική Μυθολογία, ο οποίος στη συγκεκριμένη ταινία ξυπνά τον 
Ήρωα από το λήθαργο). 

    Συνήθως όλα ξεκινάνε με μια Απόφαση. Αυτή είναι και η πρώτη δοκιμασία του μαθητή. Κανείς δεν μπορεί 
να διδαχθεί, αν δεν το θελήσει ο ίδιος. Γι’ αυτό, η μαθητεία είναι μια ενεργητική δράση. Μάλιστα υπάρχουν ανα-
φορές ότι ο υποψήφιος στα μεγάλα μυστήρια της Αιγύπτου έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα σε δύο ποτήρια κρασί. 
Ένα από τα δύο περιείχε δηλητήριο. Μ’ αυτόν τον τρόπο δοκιμαζόταν όχι μόνο αν είχε ξεπεράσει το φόβο του 
θανάτου, έχοντας πίστη στην αθανασία της ψυχής, αλλά και αν είχε αναπτύξει τέτοιες δυνάμεις, ώστε να μπορεί 
να διαισθανθεί ποιο είναι το κρασί που δεν θα τον οδηγούσε στο θάνατο.  Διότι μόνο ένας ανόητος πεθαίνει, ενώ 
δεν χρειάζεται να το κάνει. (Ίσως,  αν κάποιος επέλεγε το λάθος ποτήρι, να μην τον άφηναν να το πιει).   

     Έτσι και στην ταινία, ο υποψήφιος στη Μύηση, δηλαδή στη γνώση, πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στο κόκκινο 
και στο μπλε χάπι. Συνεπώς, καλείται να επιλέξει ανάμεσα στο βόλεμα που προσφέρουν η άγνοια και η έλλειψη 
συνείδησης και στην «κατάρα» της γνώσης, στο «βάρος» της ελευθερίας και της υπευθυνότητας. Ο πρωταγω-
νιστής όμως επιλέγει το δεύτερο και η δράση ξεκινά. Ξαναγεννιέται στον πραγματικό κόσμο αυτήν τη φορά. Δεν 
είναι τυχαίο ότι τους μυημένους στα μεγάλα μυστήρια τους ονόμαζαν «δύο φορές γεννημένους», «διγενείς» ή 
«τρισμέγιστους». Και αυτό, επειδή γεννιόντουσαν μία φορά στην ύλη, όπως όλοι μας, και μία στο πνεύμα. 
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  Στη νέα αυτή κατάσταση που βρίσκεται, προσπαθεί πλέον με αργό ρυθμό να προσαρμοστεί και 
να μάθει να ζει στην πραγματικότητα. Σ’ αυτήν την προσπάθεια τον βοηθούν οι σύντροφοί του, οι οποίοι έχουν     
περάσει την ίδια εμπειρία πριν απ’ αυτόν.

  Άλλο ενδιαφέρον σημείο είναι ότι καθώς γεννιέται, πονάνε τα μάτια του. Ο Μορφέας του λέει ότι αυτό συμ-
βαίνει, επειδή τα χρησιμοποιεί για πρώτη φορά. Εδώ, ο συμβολισμός είναι ξεκάθαρος.

 Θυμίζουμε τον Πλάτωνα, ο οποίος στο «Μύθο της Σπηλιάς» αναφέρει ότι είναι σημαντικό αυτός που θα 
βγει από τη σπηλιά, να το κάνει αργά, προκειμένου να συνηθίσουν τα μάτια του, αλλιώς θα τυφλωθεί από το 
φως. Πρέπει δηλαδή ο μαθητής να κατακτά τη γνώση σιγά-σιγά, διαφορετικά θα τυφλωθεί και θα γίνει εγωιστής. 
Συνεπώς, θα χρησιμοποιήσει αυτά που γνωρίζει για κακό σκοπό. 

   Αφού όμως κάποιος γνωρίσει την αλήθεια, δηλαδή την ομορφιά και το φως του κόσμου έξω από τη σπηλιά, 
θα θελήσει να τη μοιραστεί με τους αλυσοδεμένους. Θα θελήσει να τους βοηθήσει να σπάσουν τις αλυσίδες 
τους. Το ίδιο κάνει κι ο Ήρωάς μας. Αφού ανακαλύψει το Μάτριξ (Μάγια= ψευδαίσθηση, σανσκριτική ονομασία 
για τον αισθητό κόσμο), προσπαθεί -επιστρέφοντας σ’ αυτό- να πείσει κι άλλους να αφυπνιστούν. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί τρομοκράτης από τους άρχοντες της σπηλιάς, οι οποίοι στη συγκεκριμένη 
ταινία είναι μηχανές. (Άλλος ένας συμβολισμός για την απάνθρωπη τεχνοκρατική νοοτροπία της κοινωνίας 
που ζούμε). Οι μηχανές αυτές τρέφονται από τους ανθρώπους, από τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. 
Ο Πλάτωνας λέει ότι οι άρχοντες της σπηλιάς, που είναι ελεύθερα όντα χωρίς αλυσίδες (άρα πιο εξελιγμένα), 
δημιουργούν μηχανισμούς μέσα στη σπηλιά, για να κρατούν τους ανθρώπους όσο γίνεται στην άγνοια, επει-
δή τους έχουν ανάγκη για να εξασκούν πάνω τους εξουσία. Διαφορετικά, δεν έχει νόημα η ύπαρξή τους. Έτσι 
λοιπόν, στην ταινία ξεκινά ένας ανταρτοπόλεμος μεταξύ των καλών και των κακών. Αυτός ο πόλεμος μεταξύ 
των «γιων του Ήλιου» και των «γιων της Σελήνης» είναι ένα αρχετυπικό μοτίβο, το οποίο συναντάμε σε μύθους 
και πανάρχαιους πολιτισμούς. 

 Ένα άλλο σημαντικό θέμα που αγγίζει η ταινία, είναι η προδοσία. Ο προδότης κατέχει κάτι από τη γνώση, 
δεν έχει όμως την  ανδρεία να «σηκώσει» αυτήν τη γνώση. Προτιμά να τη θυσιάσει στον βωμό του πλούτου και 
της εφήμερης δόξας. Στην ταινία, προδίδει το Δάσκαλό του, τους συντρόφους του και το σκοπό τους, για να 
γίνει Σταρ του Χόλυγουντ (φοβερός ο σαρκασμός του σκηνοθέτη). Ο Μαθητής πρέπει να περάσει πολλές δοκι-
μασίες πριν αναμετρηθεί τελικά με το μεγαλύτερο εχθρό του, ο οποίος είναι ο ίδιος του ο εαυτός, οι αμφιβολίες, 
η έλλειψη πίστης, ο εγωισμός. Πρέπει να γίνει σαν τον Αϊ-Γιώργη, ο οποίος σκοτώνει το Δράκο, δηλαδή την ίδια 
του τη σκιά. (Ας θυμηθούμε τον Τελευταίο Πειρασμό του Καζαντζάκη, έργο που αναφέρεται ακριβώς σ’ αυτήν 
την τελική δοκιμασία.)

  Αυτός είναι και  ο λόγος για τον οποίο αυτό που προσπαθεί να μάθει ο ΄Ηρωας-Μαθητής σε όλη του την 
εκπαίδευση, είναι η ανάπτυξη της Αρετής της Πίστης. Πρέπει να πιστέψει στις δυνάμεις του, να πιστέψει στο σκοπό 
του και στην Αθανασία της ψυχής του. Μόνο τότε γίνεται άτρωτος στον πόλεμο με τους άρχοντες του Μάτριξ. 
Διότι, όπως του λέει ο Μορφέας, «Αν πεθάνει το πνεύμα σου, πεθαίνει και το σώμα». Αλλά, και ο Χριστός  έλεγε 
ότι μπορούμε να κάνουμε τα βουνά να κινηθούν, αν το πιστέψουμε πραγματικά. Η δύναμη αυτής της πίστης θα 
αποδείξει ότι είναι ο εκλεκτός. Εδώ πάλι, βρίσκουμε αναφορά στην Ινδική παράδοση για τους Αβατάρα, τους 
εκλεκτούς, οι οποίοι έρχονται, για να βοηθήσουν τον κόσμο, όταν αυτός απομακρύνεται από την αλήθεια. 

 Είναι πραγματικά πολλά τα σημεία στα οποία θα μπορούσε κανείς να σταθεί και ν’ αναλύσει. Σκοπός όμως 
αυτού του άρθρου είναι μια μικρή παρουσίαση της ταινίας, προκειμένου να κινήσει το ενδιαφέρον του σκεπτό-
μενου θεατή. Όλα τα υπόλοιπα τ’ αφήνουμε στον ίδιο να τα αναγνωρίσει ή να τα θυμηθεί ...

 Ούτως ή άλλως, η μεγάλη ερώτηση που πάντα θα  περιμένει  απάντηση είναι: 

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΤΡΙΞ;    
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Ο Πλάτωνας γεννήθηκε το 428 π.X., το μήνα 
Θαργηλίωνα (Μάιος) και καταγόταν από αρχοντική 
γενιά. Είχε πάρει μουσική και γυμναστική αγωγή και 
είχε πολύ καλές μαθηματικές γνώσεις. Ήταν μαθητής 
του Σωκράτη και το γεγονός ότι το 399 π.Χ. ο Δά-
σκαλός του καταδικάστηκε να πιει το κώνειο, ήταν 
ένα πολύ συνταρακτικό χτύπημα για την ελεύθερη 
και ανήσυχη ψυχή του. Κατάλαβε ότι η πολιτική της 
πατρίδας του δημιουργούσε ένα αγεφύρωτο χάσμα 
για τη φιλοσοφική, ελεύθερη και ανήσυχη σκέψη που 
πρέσβευε ο ίδιος και ξεκίνησε να ταξιδεύει.

Στην Κάτω Ιταλία γνώρισε τον Πυθαγορισμό, στην 
Αίγυπτο μυήθηκε στα Μυστήρια των Πυραμίδων και  
ήταν Αρχιεροφάντης στα Ελευσίνια Μυστήρια. Στις 
Συρακούσες προσπάθησε να ιδρύσει την ιδανική 
του πολιτεία, άλλα έπεσε θύμα των ραδιουργιών της 
αυλής του Βασιλιά και μόλις που γλίτωσε τη ζωή του. 
Στην Αθήνα ίδρυσε τη δική του σχολή-Ακαδημία, η 
οποία κράτησε σχεδόν χίλια χρόνια, μέχρι το 529 μ.Χ. 
και την πλήρη επικράτηση του Χριστιανισμού.

Διασώθηκαν αρκετά έργα του όπως οι «Νόμοι», 
το «Συμπόσιο», η «Πολιτεία» και αρκετά άλλα που 
επηρέασαν όλους του μετέπειτα Φιλόσοφους και 
Επιστήμονες. Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται 
στο 7ο κεφάλαιο της «Πολιτείας», στο οποίο ο Πλά-
τωνας παρομοιάζει τον κόσμο που ζούμε σαν μια 
σκοτεινή σπηλιά.

Ας δούμε περιληπτικά αυτήν την αρχαία παρα-
βολή, η οποία μοιάζει πάρα πολύ με τον τρόπο που 
λειτουργεί ο σημερινός πολιτισμός, αν και έχουν 
περάσει 2.500 χρόνια από τότε που γράφτηκε.

Υπάρχει μια μεγάλη σπηλιά, σκοτεινή, που μέσα της κατοικούν πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι ονομάζονται δεσμώτες. 
Είναι δεμένοι στις θέσεις τους και δεν μπορούν να κοιτάξουν γύρω τους. Πίσω τους κυκλοφορούν διάφοροι άνθρωποι 
οι οποίοι κουβαλάνε κάποια αντικείμενα, έμψυχα και άψυχα. Το φως που έρχεται από την είσοδο της σπηλιάς περνά 
μέσα από αυτά τα αντικείμενα και δημιουργεί σκιές μπροστά στα μάτια των ανθρώπων - δεσμωτών. Αφού λοιπόν 
δεν μπορούν να κοιτάξουν γύρω τους ούτε και πίσω τους, λόγω των δεσμών που τους καθηλώνουν, δέχονται ως 
πραγματικότητα μόνο ό,τι βλέπουν μπροστά τους, δηλαδή τις σκιές. Όλο αυτό το σκηνικό είναι στημένο με τέτοιο 
τρόπο, ώστε οι άνθρωποι-δεσμώτες να ζουν μέσα στο σκοτάδι, έχοντας μια ψεύτικη εικόνα για την πραγματικότητα. 
Είναι δε τα δεσμά τους τόσο δυνατά, που τους καθηλώνουν ακίνητους, χωρίς να μπορούν να κάνουν την παρα-
μικρή κίνηση ελευθερίας για να ανακαλύψουν την πραγματική αλήθεια. Αυτή η εικόνα μοιάζει πολύ με αυτήν της 
σημερινής μας κοινωνίας. Ο άνθρωπος διαμορφώνεται και μεγαλώνει με μοναδικό στόχο την απόκτηση υλικών 
αγαθών (σκιές), χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να καλλιεργήσει αρετές και αξίες για να μπορέσει να ονειρευτεί 
μεγάλα ιδανικά και πνευματικά Ιδεώδη.

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

γγια ττον 221ο ααιώνα
Γιώργος Αναστασιάδης
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Οι Αρετές και οι Ανθρώπινες αξίες παρουσιάζονται με 
τέτοιο τρόπο και είναι τόσο καλά καλυμμένες με το πολύ-
χρωμο και πολυτελές περιτύλιγμα που τις περιβάλει, που 
ο άνθρωπος του 21ου αιώνα μένει τελείως επιφανειακός. 
Ασχολείται τόσο πολύ με αυτό το περιτύλιγμα, που δεν βάζει 
ανώτερους στόχους, ούτε βλέπει την πραγματικότητα. Ζει 
μια ζωή εγκλωβισμένος ανάμεσα στις σκιές που κάποιοι του 
επέβαλαν ως πραγματικότητα, λέγοντάς του ότι δεν υπάρχει 
τίποτε πίσω από αυτό το ωραίο περιτύλιγμα. Έτσι μένει δούλος 
των αφεντικών της σπηλιάς κι εφ’ όσον πιστεύει στις σκιές, 
γίνεται σκιά του πραγματικού του εαυτού.

Συνεχίζοντας ο Πλάτωνας αναφέρει πως υπάρχει και η 
περίπτωση να καταφέρει κάποιος άνθρωπος να σπάσει τα 
δεσμά του και να κοιτάξει πίσω του, εκεί από όπου έρχεται το 
φως. Στην αρχή θα τυφλωθεί από την επαφή του με το φως. 
Κι αν ανάγκαζε κάποιος  αυτόν τον άνθρωπο να ζήσει κάτω 
από τη φωτεινότητα του ήλιου, έξω από τη σπηλιά, τότε θα 
τρελαινόταν.

Χρειάζεται λοιπόν να προχωρήσει σιγά σιγά κι έτσι θα 
καταφέρει να συνηθίσει, να αντιληφθεί ότι ο αληθινός κό-
σμος βρίσκεται έξω από τη σπηλιά κι ότι οι σκιές που εκείνος 
θεωρούσε ως πραγματικότητα είναι απλώς αντανάκλαση 
του φωτός του ήλιου. Αυτή η ανακάλυψη θα τον μετατρέψει 
σ’ έναν ευτυχισμένο άνθρωπο, σε έναν σοφό και δεν θα 
θελήσει να επιστρέψει μέσα στη σπηλιά.

Αν όμως αποφασίσει, από αγάπη για την ανθρωπότητα, 
να επιστρέψει πίσω στους δεσμώτες, μέσα στη σπηλιά, τότε 
θα χρειαζόταν πάλι ένα χρονικό διάστημα για να συνηθίσει 
το σκοτάδι και να μπορέσουν να προσαρμοστούν τα μάτια 
του μέσα σ’ αυτήν. Μετά, όπως είναι φυσικό, θα προσπα-
θήσει να εξηγήσει στους δεσμώτες-ανθρώπους την αλήθεια. 
Αλλά, όπως γράφει ο Πλάτωνας, αυτοί θα νομίζουν ότι 
προσπαθεί να τους εξαπατήσει και θα τον κυνηγήσουν ή 
θα τον σκοτώσουν. 

Κάποιος που έχει διαβάσει το βιβλίο «Ο Γλάρος Ιωνά-
θαν», βλέπει  πολλές ομοιότητες μεταξύ του Ανθρώπου που 
καταφέρνει και σπάει τα δεσμά της σπηλιάς και του γλάρου 
Ιωνάθαν. Γιατί κι αυτός καταφέρνει να πετά ελεύθερος και 
αναπτύσσοντας μεγάλες ταχύτητες ξεφεύγει από την απλή 
ζωή ενός γλάρου, που το μόνο που τον απασχολεί είναι 
πώς θα αποκτήσει το φαγητό του.

 Ο Πλάτωνας εξηγεί στο βιβλίο του πως όποιος κατα-
φέρει και σπάσει τα δεσμά του και απελευθερωθεί, είναι 
αυτός που καλλιεργεί την ξύπνια συνείδηση. Βασισμένος 
τότε  πάνω στις Ανθρώπινες αξίες και αρετές, καταφέρνει 
να γίνει Ελεύθερος και Δημιουργικός και να κατακτήσει 
το ανώτερο μέρος του εαυτού του, ακολουθώντας ένα 
αληθινό Φιλοσοφικό Δρόμο. Βέβαια  είναι ένας δύσκολος 
Δρόμος με πολλά εμπόδια, λόγω των μακροχρόνιων δε-
σμών, αλλά οδηγεί στην αληθινή Ευτυχία.

Αυτός που από αληθινή αγάπη για την ανθρωπότητα 
επιστρέφει μέσα στη σπηλιά για να βοηθήσει τους δε-
σμώτες να απελευθερωθούν, πραγματώνει τον Πολιτικό 
Δρόμο. Δηλαδή πραγματικός Πολιτικός είναι αυτός που 
κατάφερε πρώτα ο ίδιος να απελευθερωθεί από τα δεσμά 
του, να ελέγξει τα ελαττώματα του και να καλλιεργήσει Αν-
θρώπινες αξίες και Αρετές και μετά να οδηγήσει με σοφία 
τους άλλους ανθρώπους. Ο πραγματικός Πολιτικός δεν 
στηρίζεται στη γνώμη των πολλών, αλλά στη Γνώση και 
την Ηθική που έχει καλλιεργήσει μέσα του.

Από αυτήν την τόσο αρχαία αλλά και τόσο 
επίκαιρη παραβολή, μπορούμε να βγάλουμε πολ-
λά συμπεράσματα. Συμπεράσματα που δεν είναι 
βασισμένα σε ψυχολογικές επιθυμίες και ανεκπλή-
ρωτα απωθημένα, αλλά στη χιλιόχρονη Σοφία που 
άφησαν πολλοί μεγάλοι Φιλόσοφοι και Επιστήμονες 
σε πολλούς Πολιτισμούς, σε διαφορετικές εποχές, 
σε όλη τη Γη. 

Όταν δεν αφιερώνουμε χρόνο για την αναζήτηση 
της Αλήθειας και δεν καλλιεργούμε μια σφαιρική και 
ελεύθερη σκέψη, τότε παραμένουμε εγκλωβισμένοι 
στα σκοτάδια της άγνοιας και της παραπληροφό-
ρησης. Ταυτόχρονα, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, 
γινόμαστε εύκολα θύματα της πλύσης εγκεφάλου 
που μας επιβάλλουν, αυτοί που κινούν τα νήματα 
για έναν προσανατολισμό αποκλειστικά προς την 
ύλη.  

Μόνο όποιος καταφέρει και τινάξει από πάνω 
του τα δεσμά των αδυναμιών του και των ψεύτικων 
εντυπώσεων που του έχουν επιβάλλει, μόνο αυτός 
που βαδίζει ένα Δρόμο ανηφορικό προς τη δική του 
κορυφή και καταφέρνει και ξεπερνά τις δυσκολίες και 
τα εμπόδια, βγάζοντας θετικά συμπεράσματα, μόνο 
αυτός θα αντιληφτεί τη ματαιότητα των σκιών που 
κινούνται μπροστά του. 

Τα σωστά πρότυπα υπάρχουν, οι απαντήσεις 
έχουν δοθεί, ας κοιτάξουμε γύρω μας και θα ανα-
καλύψουμε την πραγματικότητα όπως είναι και όχι 
όπως μας παρουσιάζεται.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πολιτεία του Πλάτωνα, Εκδόσεις Πάπυρος
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Νίκη Βαγιανοπούλου

ΙΕΡΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΙΕΡΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

«Γνώθι Σαυτόν» έλεγαν στο Δελφικό Ιερό 
του Απόλλωνα. «Γνώθι Σαυτόν» έλεγε και ο 
μεγάλος Σωκράτης. «Γνώθι Σαυτόν» υποστη-
ρίζουν ουσιαστικά όλα τα φιλοσοφικά συστή-
ματα Ανατολής και Δύσης. «Η Βασιλεία των 
Ουρανών είναι μέσα σας» έλεγε ο Χριστός. 
Το ίδιο μήνυμα ειπωμένο με πολλά και διαφο-
ρετικά λόγια…

Όταν βλέπουμε το «Βιτρούβιο» άνθρωπο 
του Ντα Βίντσι τέλειο, συμμετρικό, σε πλήρη 
αρμονία με τις μαθηματικές αρχές που διέπουν 
το Σύμπαν, δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε 
ανάλογη αναπαράσταση του ίδιου του Χρι-
στού, που εκφράζει όλες τις δυνάμεις, ιδιότητες 
και στοιχεία του σύμπαντος.

«Ο μικρόκοσμος και ο μακρόκοσμος σχη-
ματίζουν δύο πόλους ανάμεσα στους οποίους 
διαδραματίζεται η ύπαρξη, που μέσω της μετά-
στασης στο θάνατο, συνδέει το πεπερασμένο 
με το αιώνιο».  Στον Ταοϊσμό είναι η κεντρική 
και μεσολαβητική δύναμη της μεγάλης Τρι-
άδας Ουρανού-Ανθρώπου-Γης. Στο Ισλάμ 
υποδηλώνει την παγκόσμια ύπαρξη, τον κρίκο 

ανάμεσα στο Θεό και τη Φύση. Οι Σούφι τον ορίζουν σαν το «Σύμβολο της παγκόσμιας ύπαρξης». 
Ο φιλόσοφος της Αναγέννησης Τζορντάνο Μπρούνο λέει: «…μαθαίνουμε να μην αναζητάμε την απο-

μακρυσμένη από μας θεότητα, αν την έχουμε κοντά μας, ακόμα και μέσα μας, πόσο μάλλον που εμείς οι 
ίδιοι είμαστε μέσα στους εαυτούς μας…». Κι ακόμη καταλαβαίνουμε ότι θεωρεί το σύμπαν ως μια ζωντανή 
ολότητα, αφού λέει: «…αλλά αν η ζωή γι’ αυτό το σύμπαν είναι στο όλο και επίσης στα μέρη αυτού του όλου, 
τότε πώς έρχεσαι εσύ και δεν επιτρέπεις να είναι στα μέρη των μερών;».

Σύγχρονοι επιστήμονες, όπως ο Μάντελμπροτ, καθώς και η θεωρία του Χάους μιλούν για μια αναλογία 
ανάμεσα στο μικρόκοσμο και το μακρόκοσμο, η οποία, όσο κι αν φαίνεται «τυχαία», υπακούει σε απλούς 
μαθηματικούς νόμους, που απλά μέχρι τώρα αγνοούσαμε. «To DNA σίγουρα δεν μπορεί να προσδιορίσει τον 
τεράστιο αριθμό των διαφόρων βρόγχων ή κυψελίδων, αλλά μπορεί να προσδιορίσει μια επαναλαμβανόμενη 
διαδικασία διακλαδώσεων και ανάπτυξης». 

Βιτρουβιανός, Λεονάρντο Ντα Βίντσι
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ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

Το «ολογραφικό» μοντέλο του σύμπαντος 
εκφράζει αρκετά τη μυστικιστική αντίληψη για 
το Όλο, το οποίο βρίσκεται μέσα στο μέρος και 
αντίστροφα. Οι υποατομικές μονάδες της ύλης 
λειτουργούν, απ’ ό,τι φαίνεται, σαν ολογράμ-
ματα, που το χαρακτηριστικό τους είναι ότι, όσο 
κι αν τα τεμαχίσουμε, συνεχίζουν να έχουν την 
αρχική εικόνα που είχε το ολόκληρο ολόγραμμα 
μέσα σε κάθε κομμάτι, όσο μικρό κι αν είναι αυτό. 
«Αν η ύλη και η συνείδηση είναι τύποι βαρυτικών 
πεδίων, τότε μοιάζουν με διαφορετικούς κυμα-
τισμούς στην ίδια λίμνη. Το σύμπαν μοιάζει με 
ολογραφική πλάκα. Ένα πετραδάκι που πέφτει 
μέσα στη λίμνη σε οποιοδήποτε σημείο, επηρε-
άζει ολόκληρη τη λίμνη». 

Έτσι, ακόμα κι αν παραβλέψουμε την παρό-
μοια μορφή ανάμεσα σ’ ένα άτομο κι ένα ηλιακό 
σύστημα, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι 
ερχόμαστε αντιμέτωποι με «παράδοξα», όπως 
π.χ. το γεγονός ότι η ανθρώπινη καρδιά έχει 
κλίση 23ο , δηλαδή όση ακριβώς έχει και η κλίση 
του άξονα της Γης!

Οι μαθηματικές αναλογίες ή Νόμοι πάνω 
στις οποίες βασίζεται η δημιουργία ολόκληρου 
του Σύμπαντος, εκφράζονται και στον ίδιο τον 
άνθρωπο. Πανάρχαιες δοξασίες, γνώσεις γεν-
νημένες στα άδυτα των μυητικών κέντρων όλου 
του κόσμου ή στο νου των μεγαλύτερων σοφών 
που χάραξαν δρόμους για την ανθρωπότητα, 
μιλάνε για μια τετραπλή όψη της εκδηλωμένης 
φύσης, η οποία συμβολίζεται με τα τέσσερα 

αρχετυπικά Στοιχεία: Γη - Νερό - Αέρα - Φωτιά. Στους ίδιους 
δρόμους βρίσκουμε την αντίληψη της τετραπλότητας της 
θνητής φύσης του ανθρώπου, η οποία εκφράζεται μέσα 
από ένα φυσικό σώμα (Γη), ένα ενεργειακό ζωτικό πεδίο 
(Νερό), έναν ψυχισμό (Αέρας) και μια νοητική λειτουργία 
(Φωτιά). Αυτά συσχετίζονται και με τα τέσσερα βασίλεια 
που εξελίσσονται πάνω στη Γη: των Ορυκτών, των Φυτών, 
των Ζώων και των Ανθρώπων. Σχετίζονται επίσης με τις 
τέσσερις κατευθύνσεις του ορίζοντα, τις τέσσερις εποχές, τις 
τέσσερις φάσεις της Σελήνης (Γέμιση, Πανσέληνος, Χάση, 
Νέα Σελήνη) κ.ο.κ.

Αν παρατηρήσουμε τον άνθρωπο με μια πιο ολο-
κληρωμένη ματιά, τότε θα πρέπει να συμπεριλάβουμε 
στην αντίληψή μας γι’ αυτόν και την αιώνια Ψυχή του, την 
Πνευματική του υπόσταση, η οποία αναλύεται σε μια Ιερή 
Τριάδα ανάλογη με την Θεία Τριάδα πολλών θρησκειών. Μια 
Τριάδα, η οποία επιγραμματικά εκφράζεται ως Βούληση-
Αγάπη-Διάνοια. Κι έτσι, ο τετραπλός φυσικός άνθρωπος 
μετατρέπεται στον επταπλό, μέσα από τον οποίο εκφρά-
ζονται οι επτά αρχές του Σύμπαντος, όπως περιγράφονται 
στην Ερμητική διδασκαλία του Κυμβαλείου: 

Λεονάρντο Ντα Βίντσι: Μελέτη ανθρώπινων αναλογιών

Η καρδιά έχει την ίδια κλίση με τον άξονα της Γης: 23 μοίρες!
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1. Η αρχή της Νοητικότητας
2. Η αρχή της Αναλογίας
3. Η αρχή της Δόνησης
4. Η αρχή της Πολικότητας
5. Η αρχή του Ρυθμού
6. Η αρχή της Αιτίας και του Αποτελέσματος
7. Η αρχή του Γένους

Και μέσα από τον επταπλό άνθρωπο εκφράζονται όλες οι «επτάδες» του σύμπαντος, Και μέσα από τον επταπλό άνθρωπο εκφράζονται όλες οι «επτάδες» του σύμπαντος, 
όπως τα επτά βασικά χρώματα του ουράνιου τόξου, οι επτά βασικές νότες της μουσικής, όπως τα επτά βασικά χρώματα του ουράνιου τόξου, οι επτά βασικές νότες της μουσικής, 
οι επτά κύριοι πλανήτες (όπως θεωρούνται στην αστρολογία), οι επτά βασικές διαιρέσεις οι επτά κύριοι πλανήτες (όπως θεωρούνται στην αστρολογία), οι επτά βασικές διαιρέσεις 
του χρόνου μέσω της εβδομάδας.

Αλλά, δεν είναι μόνο αυτά. Ο ίδιος ο άνθρωπος εκφράζει την επταδικότητα και με την ίδια του τη φυσική 
κατασκευή, με τα επτά κύρια μέρη του σώματός του, τα επτά κύρια όργανα, τις επτά τρύπες στο κεφάλι του.  
Και δημιουργεί συλλογικά ως ανθρωπότητα επτάδες άξιες θαυμασμού, όπως τα επτά θαύματα του κόσμου ή 
τους επτά  σοφούς. Κι ακόμη, προσπαθεί να επικοινωνήσει με το θείο μέσω των επτά μυστηρίων της χριστια-
νικής εκκλησίας.

Κι αν αντιμετωπίσουμε τον άνθρωπο σαν μια ολότητα, η οποία ωστόσο δεν εκφράζεται πλήρως μέσα 
στον καθένα μας (μόνο μέρη της μπορούμε εμείς ως άνθρωποι να εκφράσουμε), τότε ομαδοποιούμαστε σε 
δώδεκα βασικούς τύπους ανθρώπων, τα λεγόμενα δώδεκα ζώδια. Όμως, αυτοί οι ανθρώπινοι τύποι δεν είναι 
μόνο όψεις του ανθρώπου αλλά και ολόκληρου του σύμπαντος, αφού μέσα από τον αριθμό αυτό εκφράζο-
νται αρχές πολύ υψηλότερες από τον άνθρωπο. Μέσα στο δώδεκα περιλαμβάνονται οι αρχές του τρία και του 
τέσσερα σε δυναμική σχέση πολλαπλασιασμού, οι τέσσερις φύσεις της ύλης σε σχέση με τις τρεις αρχές του 
κόσμου, οι οποίες εκφράζονται σαν: Υπερβολή - Αδράνεια - Μεταβλητότητα ή Ισορροπία. Αυτή η δωδεκάδα 
δεν βρίσκει αναλογική έκφραση μόνο στην Αστρολογία, αλλά και αλλού, όπως στους δώδεκα μήνες στους 
οποίους χωρίζουμε το χρόνο, τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ, τους δώδεκα μαθητές του Χριστού, τους δώδεκα 
άθλους του Ηρακλή, τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου και πολλές άλλες δωδεκάδες…

Όλη αυτή η γνώση, όλη αυτή η σοφία, δεν είναι κρυμμένη από μας, ούτε είναι κάπου έξω από μας. Κάποτε, 
ο Σωκράτης έδωσε τη ζωή του στην προσπάθεια να μείνει πιστός στην πεποίθηση ότι η γνώση είναι μέσα μας 
και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βρούμε τη μέθοδο να την ανασύρουμε. Στη σύγχρονη εποχή, ένας 
σημαντικός επιστήμονας, ο Καρλ Γιούγκ, έρχεται και συμπληρώνει αυτήν την άποψη λέγοντάς μας ότι όλοι οι 
άνθρωποι έχουν πρόσβαση σ’ αυτό που ονόμασε «Συλλογικό Ασυνείδητο». Πρόκειται για ένα μέρος του Εαυτού 
μας, όπου ενυπάρχουν σε αρχετυπική μορφή όλοι οι Νόμοι που διέπουν το Σύμπαν και τον Εαυτό μας. Φτάνο-
ντας σ’ αυτό το σημείο μέσα μας βρίσκουμε την πρόσβαση στον κόσμο των Συμβόλων και των Αρχετύπων. 
Έτσι,  μπορούμε να βιώσουμε την ενότητα και την πολλαπλότητα, τις αρχές και τους νόμους, την αρχή και το 
σκοπό  του Σύμπαντος και του Ανθρώπου. Όλοι οι Νόμοι με τη μορφή των αριθμών, όπως αναφέραμε ενδει-
κτικά κάποιους παραπάνω, αλλά όχι μόνο, εκφράζονται μέσα μας με τη μορφή συμβόλων ή μύθων. Σύμβολα 
και μύθοι πανανθρώπινοι και πανάρχαιοι, σύμβολα όπως το δέντρο, το φίδι, ο ήλιος, η σελήνη κ.λ.π., μύθοι 
ηλιακοί και σεληνιακοί με ήρωες και αντιήρωες, με δράκους, νάνους, ιππότες και πριγκίπισσες, περιμένουν να 
τους βιώσουμε, να τους κάνουμε δικούς μας, να τους αφήσουμε να μας μιλήσουν… Όχι για να μας γεμίσουν 
γνώσεις ή πληροφορίες, αλλά για να μας επιτρέψουν να συντονιστούμε με το Μεγάλο, τον Αρχετυπικό Άν-
θρωπο, που σε κάποια εκδοχή είναι το Σύμπαν ολόκληρο. Τότε, η Σοφία θα έχει χτυπήσει την πόρτα μας… και 
θα περιμένει να τη ζήσουμε και να τη μοιραστούμε απλόχερα και γενναιόδωρα, όπως γενναιόδωρο είναι το 
Σύμπαν και ο Θεός που ζει μέσα από αυτό.
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΤΩΝ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ

Την περίοδο που έκανε τις μετρήσεις του στην Αίγυπτο ο Φ. Πε-
τρί, βρήκε πέτρινους κυλίνδρους που προϋποθέτανε την ύπαρξη 
τρυπανιών. Αλλά ποτέ δεν βρέθηκε κανένα τρυπάνι ή άλλο πα-
ρόμοιο εργαλείο, ούτε καν υπήρξαν παραστάσεις για κάτι τέτοιο. 
Να υποθέσουμε ότι η πάροδος των χιλιετιών έσβησε κάθε ίχνος 
εκείνης της τεχνολογίας; Δύσκολο, γιατί όχι μόνο οι σύγχρονοι 
αρχαιολόγοι αλλά και οι αρχαίοι Έλληνες ταξιδιώτες εξεπλάγη-
σαν από την έλλειψη αποδείξεων που επιτρέπουν να γνωρίσουμε 
άλλες υψηλότερες όψεις της αιγυπτιακής επιστήμης. 

Ιστορικοί όπως ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, ο Ηρόδοτος, ο Διό-
δωρος ο Σικελιώτης και άλλοι έβγαλαν δικά τους συμπεράσματα 
για τις μεθόδους κατασκευής, αλλά έχουν αποδειχθεί αβάσιμα. 
Οι Αιγύπτιοι τους κράτησαν στο ίδιο σκοτάδι με μας, γεγονός 
που σημαίνει ότι δεν ήταν τα ίχνη του χρόνου που έσβησαν  την 
Αιγυπτιακή τεχνολογία. Πιθανόν να το έκαναν ηθελημένα, για 
λόγους άγνωστους σε μας ή οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι είχαν άγνοια 
επί του θέματος. Γιατί, πρέπει να πούμε ότι κάποιες πρόσφατες 
θεωρίες υποστηρίζουν την ιδέα ότι τις μεγάλες πυραμίδες δεν τις 
έκαναν οι ιστορικοί Αιγύπτιοι αλλά κάποιος άλλος παλαιότερος 
λαός, άγνωστος στην ιστορία. Ατλαντική αποικία; Εξωγήινος 
πολιτισμός; Το θέμα παραμένει ανοιχτό, λόγω απουσίας ικανο-
ποιητικών εξηγήσεων και απαντήσεων. 

Τα αινίγματα της μεθόδου κατασκευής των Αιγυπτίων παίρ-
νουν κολοσσιαίες διαστάσεις όταν αναλύει κανείς τα τρυπάνια τους, που πρέπει να υποθέσουμε ότι υπήρξαν. 
Κι αυτό γιατί βρέθηκαν οι κύλινδροι που είχαν εξαχθεί από την πέτρα όταν τρυπήθηκε, προκειμένου να φτια-
χτούν τα λεγόμενα κανωπικά αγγεία, που περιείχαν τα εντόσθια από τις μούμιες στην αρχαία αυτοκρατορία 
των πρώτων Δυναστειών. Οι έρευνες του Πετρί και των συνεργατών του, απέδειξαν ότι αυτό το εργαλείο 
χρησιμοποιήθηκε τότε, πάνω σε σκληρές πέτρες όπως λευκό και μαύρο πορφίφο (μαρμάρινου τύπου) ή 
διορίτη. Το εκπληκτικό είναι ότι τα ίχνη της χρήσης του παρατηρούνται από την 1η  Δυναστεία και σβήνουν 
μετά την 6η. Επίσης, από τότε παύει να επεξεργάζεται ο διορίτης (ορυκτό σκληρό σαν το διαμάντι), εκτός από 
ελάχιστες εξαιρέσεις. Ξανά λοιπόν το πρόβλημα της τεχνολογικής οπισθοδρόμησης. 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 
της αιγυπτιακήςτης αιγυπτιακής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Β΄ μέρος

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

Σωλήνας από βασάλτη με εσωτερικό κυλινδρικό 
κανάλι. Θεωρείται ότι αποτελούσε τον εσωτερικό 
πυρήνα τρυπανιού. Έχει μήκος 8,3 cm, χρονο-
λογείται στην 4η Δυναστεία και φιλοξενείται στο 

Μουσείο Πετρί 



18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2007

Η ανάλυση των Αιγυπτιακών τρυπανιών δείχνει ότι είχαν 
μια διεισδυτικότητα διάτρησης 2,5 χιλιοστών σε κάθε στρο-
φή στις σκληρές αυτές πέτρες, με καθαρό κόψιμο και τέλειο 
παραλληλισμό ανάμεσα στα κοψίματα. Αυτό θα μπορού-
σαν να το κατορθώσουν μόνο με διαμάντι,  σύμφωνα με 
τα σημερινά μας τεχνολογικά δεδομένα. Τα σύγχρονα, 
όμως, τρυπάνια που έχουν ατσάλινους σωλήνες με τρεις 
ή τέσσερις μύτες στην περιφέρεια κοπής από διαμάντι ή 
καρβίδια, τρυπούν 0,04 χιλιοστά σε κάθε στροφή. Αν πιεστεί 
περισσότερο καίγονται οι μύτες και αχρηστεύεται το τρυπά-
νι. Αυτό σημαίνει ότι τα αρχαία αιγυπτιακά τρυπάνια είχαν 
διεισδυτικότητα 50 φορές μεγαλύτερη από τα σύγχρονα. 
Δηλαδή μπορούσαν να υποστούν μια δύναμη πίεσης 
50 φορές μεγαλύτερη. Τα σύγχρονα τρυπάνια μπορούν 
να υποστούν πίεση έως και 50 κιλά, ενώ τα αιγυπτιακά 
δέχονταν, όπως προκύπτει από την ανάλυση, 2.500 κιλά. 
Αυτό είναι εντελώς αδύνατο για τα σημερινά τεχνολογικά 
δεδομένα, αφού το διαμάντι ή το καρβίδιο με τέτοια πίεση 
θα γινόταν κομμάτια, γιατί μπορεί να είναι πολύ σκληρά 
είναι όμως και πολύ εύθραυστα. 

Η επίσημη αρχαιολογία αρνείται ότι οι Αιγύπτιοι γνώ-
ριζαν ή χρησιμοποιούσαν τα διαμάντια. Αυτό όμως δεν 
είναι το σημαντικότερο. Το αληθινό πρόβλημα είναι ότι 
ένα τέτοιο υλικό, σκληρό σαν το διαμάντι αλλά 50 φορές 
ανθεκτικότερο στην πίεση, δεν υπάρχει πάνω στην γη. 
Μήπως οι Αιγύπτιοι είχαν πέτρες από άλλα πυκνότερα 
άστρα; Μήπως γνώριζαν αλχημικές μεθόδους για να 
σκληραίνουν τις πέτρες κοπής ή να μαλακώνουν αυτά 
που έκοβαν; Μήπως χρησιμοποιούσαν άλλες μεθόδους 
εντελώς άγνωστες για τη σύγχρονη τεχνολογία; Αυτά και 
άλλα ερωτήματα ή προτάσεις έχουν διατυπωθεί, αλλά 
παραμένουν χωρίς απάντηση. 

Επίσης παραμένει αίνιγμα το πώς κατάφερναν οι Αιγύ-
πτιοι να χαράζουν τα ιερογλυφικά τους πάνω σε διορίτη, 
με βάθος εσωγλύφου 0,17 χιλιοστά και εντελώς ομοιογενή, 

πράγμα που μόνο με διαμάντι θα μπορούσαν να κα-
ταφέρουν. Αλλά όπως έχει ήδη αναφερθεί οι Αιγύπτιοι 
δεν είχαν διαμάντια.

Καμιά από τις  «σκληρές» πολύτιμες πέτρες που 
βρέθηκαν στην Αίγυπτο, όπως το τοπάζι, το βήριλο, 
το χρυσοβήριλο, το κοριντόν, δεν έχει τις απαιτούμενες 
ιδιότητες. Αυτά τα εργαλεία που η τεχνολογική ανάλυ-
ση δείχνει ότι πρέπει να είχαν οι Αιγύπτιοι, αλλά που οι 
αρχαιολόγοι δεν βρήκαν και αρνούνται ότι υπήρξαν, 
εξακολουθούν ακόμα να αποτελούν ένα από τα με-
γαλύτερα αινίγματα της ιστορίας του πολιτισμού που, 
ανάμεσα σε άλλα, μας κληροδότησε η Αίγυπτος.

ΤΟΡΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΙΑ 
Στο μουσείο του Καΐρου υπάρχουν μερικές εν-

διαφέρουσες συλλογές από αιγυπτιακά εργαλεία 
κατασκευασμένα από μπρούτζο και σμυρίδι, υλικά 
που χρησιμοποιούνταν αρκετά στην Αίγυπτο. Τέτοια  
«κοινά» εργαλεία μπορεί επίσης να δει κανείς σε άλλα 
μεγάλα μουσεία του κόσμου. Και λέμε «κοινά» γιατί, 
όπως αποδεικνύεται, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν 
την ύπαρξη μερικών μεγαλουργημάτων της αρχαιό-
τερης Αιγύπτου. Αν παρατηρήσουμε τα αγγεία της 
αρχαίας αυτοκρατορίας από διορίτη και αναλύσουμε 
το εσωτερικό κενό τους, βλέπουμε κυκλικές χαρακιές 
παράλληλες και σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους, 
όπως θα έκανε ένας σύγχρονος τόρνος. Αν είχαν 
δουλέψει αυτά τα αγγεία με σμυριδόσκονη, το τελείωμα 
θα παρουσίαζε ακανόνιστες χαρακιές. Μόνο η χρήση 
ενός τόρνου με διαμαντένια μύτη θα επέτρεπε ένα τόσο 
ομοιόμορφο και λεπτό τελείωμα. Όμως οι αρχαιολόγοι 
αρνούνται επίμονα την ύπαρξη του διαμαντιού, όπως 

είπαμε, στην Αίγυπτο αλλά και του 
τόρνου σε εκείνη την αρχαϊκή εποχή 
των πρώτων Δυναστειών. Η άρνηση 
τους βέβαια βασίζεται στην έλλειψη ευ-
ρημάτων… ενώ μπρος στα μάτια τους 
έχουν τα αποτελέσματα στα εξαιρετικά 
κανωπικά αγγεία. 

Έχουν βρεθεί επίσης πέτρινα πιάτα 
που έγιναν με τόρνο, που αποδεικνύ-
ουν ότι είχαν χρησιμοποιηθεί εργαλεία 
με πολλαπλές μύτες και ότι το κομμάτι 
για επεξεργασία περιστρεφόταν κυκλι-
κά, με τη σειρά του, δηλαδή όπως ακρι-
βώς ο μηχανισμός που χρησιμοποιεί ο 
σύγχρονος τορναδόρος.

Άλλο εργαλείο που χρησιμοποι-
είτο πολύ στην Αίγυπτο της αρχαίας 
εποχής, είναι το πριόνι με σμυρίδι στα 
δόντια. Έχουν βρεθεί στα λατομεία, σε 
μισοκομμένους ασβεστόλιθους ίχνη 
από σμυρίδι και οξειδωμένο χαλκό. Η 
ανάλυση όμως του βάθους του κο-
ψίματος δείχνει ότι το πριόνι επέφερε 
μια δύναμη πίεσης που ο χαλκός δεν 
θα μπορούσε να αντέξει. Η κλίση της 
λάμας και η ταχύτητα καθόδου της 

“Διακοσμητικό πιάτο” από metasiltstone. Χρονολογείται στην 1η 
Δυναστεία, έχει διάμετρο 62 cm και

 φιλοξενείται στο Μουσείο του Καΐρου
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Αινίγματα της   Αιγυπτιακής Τεχνολογίας
καθώς έκοβε, είναι τέτοιες που καταντούν αδύνατες για ένα 
κάπως μαλακό μέταλλο, όπως είναι ο χαλκός ή ακόμη ο 
μπρούτζος. Η μόνη εξήγηση είναι ότι είχαν ατσάλινα  πριό-
νια, αλλά η αρχαιολογία δεν δέχεται την ύπαρξη και γνώση 
του σιδήρου στην αρχαία εποχή. Αλλά ακόμη και σε μετα-
γενέστερες εποχές το σίδερο ήταν μετεωριτικής προέλευσης 
και η χρήση του περιοριζόταν στις τελετουργίες. Επιπλέον 
δεν έχει την ίδια σκληρότητα με το ατσάλι. Υπάρχει βέβαια 
η θεωρία της αλχημικής μετατροπής της σκληρότητας των 
μετάλλων ή των πετρών, που  όπως αναφέρει η παράδοση, 
γινόταν με μυστικές μεθόδους, οι οποίες έκαναν το χαλκό 
πολύ πιο σκληρό ή τις πέτρες πολύ μαλακές, για να τις 
κόψουν και εύκολα και με μεγάλη ακρίβεια και καθαρότητα.  
Δεν υπάρχει όμως καμιά απόδειξη ή επιστημονική επιβεβαί-
ωση αυτής της δυνατότητας στην εποχή μας.

Το καταπληκτικό έργο της σαρκοφάγου του Χέοπα στη 
Μεγάλη Πυραμίδα αποδεικνύει ότι το εργαλείο που χρη-
σιμοποιήθηκε ήταν πολύ πιο τέλειο από το απλό χάλκινο 
πριόνι με το σμυρίδι. Ο παραλληλισμός των πλευρών της 
προϋποθέτει τη χρήση δυο συναθροισμένων ατσάλινων 
λουριών, οπλισμένων πάνω στην ίδια υποδομή και με 
κίνηση συγχρονισμένη και καθοδηγούμενη μηχανικά, συγ-
χρόνως και για τις δυο λουρίδες. Η υπόθεση για τη χρήση 
μιας τέτοιας μηχανής-που έγινε με βάση τα δεδομένα της 
σημερινής τεχνολογικής ανάλυσης- βασίζεται στο γεγονός 
ότι η απόκλιση των κομμένων επιφανειών παρουσιάζει λά-
θος ενός μόνο χιλιοστού επί μήκους 2,23 μ. της πλευράς 
της σαρκοφάγου. 

Δηλαδή ένα καταπληκτικό κατόρθωμα και για τα σημε-
ρινά δεδομένα.

Το λάθος απόκλισης του παραλληλισμού των εδρών 
στη σαρκοφάγο του Ξέσωστρι 2ου είναι 0,06 χιλ. επί 2,70 μ. 
μήκος. Στη σαρκοφάγο του Χεφρίνου είναι ακόμα μικρό-
τερο, της τάξης των 0,03 χιλ. Αυτό σημαίνει πλέον ότι οι 
Αιγύπτιοι κατόρθωναν εργασίες μικρομετρίας που απαιτούν 
στις μέρες μας πολύ λεπτά εργαλεία, με οπτικές τεχνολογικές 
μεθόδους. Αυτό μας οδηγεί στο επόμενο σημείο, της οπτικής 
ακρίβειας των ογκόλιθων κατοπτρικού τύπου. 

ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΔΡΩΝ
Πέρα από τις σαρκοφάγους που ήδη αναφέραμε, που 

αποτελούν πραγματικούς καθρέπτες (με την εξαίρεση αυτής 
του Χέοπα, που της λείπει το τελικό φινίρισμα- λείανση), ο πιο 
θαυμάσιος δείκτης γεωμετρικής και οπτικής ακρίβειας είναι 
η λιθόστρωτη επένδυση της Μ. Πυραμίδας. Πριν γίνουν οι 
διάφορες καταστροφές και λεηλασίες κατά την περίοδο των 
αιώνων των ασβεστόλιθων αυτής της επένδυσης, η  Μεγάλη 
Πυραμίδα έλαμπε ολόκληρη, από εκατοντάδες χιλιόμετρα 
μακριά στην έρημο, σαν να ήταν ένας καθρέπτης με τέσσε-
ρις πλευρές. Αν εξαιρέσουμε μέρος της βόρειας πλευράς, 
το υπόλοιπο καταστράφηκε από τη φθορά, το χρόνο και 
τις λεηλασίες, γιατί επί αιώνες χρησιμοποιήθηκε από τους 
μεταγενέστερους λαούς σαν λατομείο για να κάνουν τα δικά 
τους κτίρια. Μερικοί μάλιστα ογκόλιθοι αυτής της επένδυσης 
διατηρήθηκαν άψογα θαμμένοι στην άμμο, επιτρέποντας 
σήμερα μια αρκετά αποτελεσματική αναλυτική τεχνολογική 
μελέτη της κατεργασίας τους. 

Ο Δρ. Αλβάρεθ Λόπεθ στο έργο του ́ ΄ Το αίνιγμα 
των πυραμίδων ΄΄ λέει ότι η λείανση ενός μόνο ογκό-
λιθου της επένδυσης της Μεγάλης Πυραμίδας, με 
συνολική επιφάνεια 20 τετραγωνικά μέτρα, αντιστοιχεί 
με την οπτική λείανση του κατόπτρου του τηλεσκοπίου 
του όρους Πάλομαρ στις ΗΠΑ. Οι Αιγύπτιοι όμως 
έπρεπε να λειάνουν μ΄αυτόν τον τρόπο πάνω από 
25.000 τέτοιους ογκόλιθους για να ολοκληρώσουν το 
έργο επένδυσης. Αυτό σήμερα θα ήταν ακατόρθω-
το,  κυρίως από οικονομική άποψη και από έλλειψη 
εξειδικευμένων επαγγελματιών. Είναι λοιπόν δυνατό 
να δεχτούμε μετά από τέτοιες αναλύσεις ότι λεγεώνες 
σκλάβων σε καταναγκαστική εργασία έκαναν τέτοια 
δουλειά; Και να μεταφέρουν τις πέτρες χωρίς να υπο-
στούν καμιά φθορά ή γρατζουνιά; Ο παραλληλισμός 
των εδρών τους δεν ξεπερνάει το λάθος απόκλισης 
των 0,05 χιλιοστών, λάθος που σήμερα θεωρείται 
αποδεκτό σε οπτικά έργα μεγάλης οπτικής ακρίβειας. 
Με τέτοια στοιχεία, πραγματικά μπορούμε να πούμε 
ότι η Μεγάλη Πυραμίδα ήταν το μεγαλύτερο όργανο 
οπτικής ακρίβειας που κατασκευάστηκε ποτέ. 

Επίσης η τοποθέτηση των κατοπτρικών αυτών 
ογκολίθων της επένδυσης αποτελεί ένα επικό έργο 
ακόμα και για τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα, γιατί 
έπρεπε να τοποθετηθούν, διατηρώντας τον τέλειο πα-
ραλληλισμό και την ακριβή κλίση, ώστε να μη χαλάσει 
το τελικό συνολικό αποτέλεσμα που θα έκανε την κάθε 
έδρα της πυραμίδας έναν πελώριο καθρέφτη. Αυτό 
το έργο, με μήκος  230 μ. της πλευράς της πυραμίδας 
και ύψος 148 μ., είναι κάτι το αξεπέραστο και ακόμα 
αφάνταστο, αν το καλοσκεφτούμε πρακτικά. Κάτι 
τέτοιο προϋποθέτει, κατά την γνώμη των σύγχρονων 
ειδημόνων τεχνικών, έναν έλεγχο της γωνίασης, με 
δεδομένο ότι οι ογκόλιθοι σχηματίζονται από δίεδρα 
ακριβώς 90 μοιρών πριν τη μεταφορά και τοποθέ-
τησή τους, δηλαδή με περιθώρια λάθους της τάξης 
του ενός δευτερολέπτου. Σ’ αυτήν την περίπτωση η 
σημερινή τεχνολογία, προκειμένου να το καταφέρει, 
θα χρησιμοποιούσε μια μέθοδο που καλείται ιντερ-
φερομετρική. Χρησιμοποιείται δηλαδή ένα οπτικό 
εργαλείο μέτρησης βασισμένο στις αλληλεπιδράσεις 
(interferencias)των φωτεινών κυμάτων.

Αν και η φαντασία μας δυσκολεύεται να το 
παραδεχθεί, όλα αυτά δείχνουν την ύπαρξη, πριν 
τουλάχιστον 5.000 χρόνια, μιας τεχνολογίας παρό-
μοιας με τη σημερινή και σε μερικά σημεία ίσως και 
ανώτερης. Αυτό προϋποθέτει προηγμένες γνώσεις 
επιστημονικού και τεχνολογικού χαρακτήρα στους αρ-
χαίους Αιγύπτιους. Όμως αυτές οι ανώτατες γνώσεις 
δεν μπόρεσαν να αναδυθούν από το τίποτα ή από 
μια νεολιθική κοινωνία, όπως θέλει να πιστέψουμε η 
κατεστημένη αρχαιολογία. Ούτε μπόρεσαν να εμφανι-
στούν απότομα, όπως δείχνει η επίσημη Ιστορία. Όλα 
οδηγούν στο συμπέρασμα ή έστω στην επαρκώς τεκ-
μηριωμένη υπόθεση, ότι στην αρχαία αυτοκρατορία 
έπρεπε να υπάρχουν πανεπιστήμια και τεχνολογικά 
ινστιτούτα όπου, όπως και σήμερα, χιλιάδες σπου-
δαστές ειδικεύονταν και μάθαιναν αυτές τις γνώσεις 
στις διάφορες ανώτατες εξειδικεύσεις τους. 
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ

Η έκπληξη του αιγυπτιολόγου δεν αφήνει πίσω αυτήν 
του τεχνικού, όταν υπολογίζεται ο προσανατολισμός των 
πυραμίδων. Η τεχνολογική έρευνα στην Αίγυπτο μοιάζει με 
μια τεράστια κούτα εκπλήξεων, που σαν το κέρας της αφθο-
νίας του μύθου, συνεχίζει να βγάζει ανεξάντλητα αινίγματα, 
καθώς εμείς τα παίρνουμε για να τα μελετήσουμε.

Ας υπενθυμίσουμε ότι το αζιμούθιο είναι μια γωνία σχη-
ματισμένη από ένα κάθετο σταθερό επίπεδο και από ένα 
άλλο που περνάει από ένα ορισμένο σημείο της ουράνιας 
σφαίρας. Για τον υπολογισμό των προσανατολισμών χρη-
σιμοποιείται το αζιμούθιο. Υποτίθεται ότι οι Αιγύπτιοι έπρεπε 
να  πάρουν ως βάση κάποιο άστρο γύρω από τον πολικό 
αστέρα, προκειμένου να ορίσουν τον αληθινό βορρά. Ση-
μαντικό στοιχείο για να αποκτήσει κανείς έναν ακριβή προ-
σανατολισμό είναι να καταφέρει να ευθυγραμμίσει όσο πιο 
τέλεια γίνεται, τη βάση του οικοδομήματος. Για παράδειγμα, 
η βάση της Μεγάλης Πυραμίδας έχει ευθυγραμμιστεί πάνω 
στο συμπαγή βράχο του οροπεδίου της Γκίζας, με τρόπο 
που σήμερα δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε καλύτερα. 
Μόλις που γίνεται αισθητή μια πολύ μικρή κλίση, εντελώς 
ομοιογενής σε όλη τη βάση, ένα τετράγωνο τόσο τέλειο, 
με πλευρά 230 περίπου μέτρα, που έχει απόκλιση μόλις 
κλάσματα μιας ίντσας. 

Στον ακόλουθο πίνακα παραθέτουμε τη συγκριτική 
διάταξη των λαθών απόκλισης στη βάση διαφόρων πυρα-
μίδων. Σ’ αυτήν του Χέοπα, όπως φαίνεται, έχει ένα ελάχιστο 
λάθος 1,6 εκ. επί 230 μ. Στη διπλανή στήλη είναι το λάθος 
απόκλισης που οι πυραμίδες παρουσιάζουν ως προς τον 
τέλειο ιδανικό προσανατολισμό του άξονα βορρά-νότου. 
Από το έμπειρο μάτι του αναγνώστη δεν πρέπει να ξεφύγει 
το γεγονός ότι τα λάθη αυτά κατανέμονται ανάλογα με τις 
πυραμίδες. Σε μικρότερο λάθος στον προσανατολισμό της 
πυραμίδας αντιστοιχεί επίσης μικρότερο λάθος στη βάση. Η 
συγκριτική ανάλυση αποκλείει αυτά τα δεδομένα να έχουν 
προκύψει στην τύχη ή από υπολογισμούς χωρίς τη χρήση 
οπτικών οργάνων, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω.

Πυραμίδα Λάθος Βάσης Αζιμουθιακή 
απόκλιση

Ζωσέρ 3ο 0΄ 0΄΄ Α
Χέοπας 1,6 εκ. 0ο 3΄ 6΄΄ Δ
Χεφρίνος 3,8 εκ. 0ο  5΄ 26΄΄ Δ
Μικερίνος 7,6 εκ. 0ο 14΄ 3΄΄ Α
Δασούρ 9,2 εκ. 0ο  9΄ 12΄΄ Δ
Μειδούμ 15,9 εκ. 0ο 24΄ 25΄΄ Δ
Σαχουρέ 0ο 1΄ 45΄΄ Δ
Νιουσερρέ 0ο 0΄ 0΄΄ 

Τέλειος προσανα-
τολισμός

Νεφερικαρέ 0ο 30΄ 0΄΄ Α
  

Εκτός από την πυραμίδα του Ζωσέρ, που φαίνεται 
να φτιάχτηκε με άλλη τεχνολογική κατάρτιση, ο μέσος 
όρος λάθους για τις αναφερόμενες πυραμίδες δεν 
φαίνεται να ξεπερνάει το 8΄ του τόξου. Αυτό σημαίνει 
ότι δεν μπορούσαν να τις προσανατολίσουν, ιδίως 
μερικές απ’ αυτές, χωρίς την χρήση οργάνων. Αλλά 
η αρχαιολογία λέει ότι το έκαναν με γυμνό μάτι! Η σύγ-
χρονη αγροτομετρία, στην οποία χρησιμοποιούνται 
θεοδόλιθοι, χρονόμετρα και αστρονομικοί πίνακες, 
αποδέχεται στις μετρήσεις της ένα λάθος της τάξης 
των 10΄ τόξου.

Αυτό το ελάχιστο λάθος απόκλισης στον προσα-
νατολισμό των εδρών των πυραμίδων σε σχέση με τις 
τέσσερις κατευθύνσεις του χώρου είναι ένα γεγονός 
που δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει. Για παράδειγμα, 
το αστεροσκοπείο του Παρισιού, που φτιάχτηκε το 
1660 δείχνει ένα λάθος προσανατολισμού μεγαλύτε-
ρο από 18΄ και το παρατηρητήριο που κατασκεύασε 
ο αστρονόμος Τίχο Μπράχε, δάσκαλος του Κέπλερ, 
το ίδιο. Αν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν στα χέρια τους 
έναν αστρολάβο, όπως εκείνου του Ίππαρχου που 
θεωρείται ιδρυτής της τριγωνομετρίας, τον 2ο π.Χ. 
αιώνα, θα είχαν κάνει ένα λάθος των 30΄. Ο αστρολά-
βος του Τίχο Μπράχε θα έδειχνε ένα λάθος 10΄, μόλις 
30 χρόνια πριν. Πώς μπόρεσαν να τα καταφέρουν 
πολύ καλύτερα οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πριν τουλάχιστον 
5.000 χρόνια; Αναπάντητο ερώτημα, γιατί για να κά-
νουν κάτι τέτοιο έπρεπε να διαθέτουν όργανα οπτικής 
ακρίβειας, τα οποία όμως ούτε βρέθηκαν ποτέ, ούτε 
καν αναφέρονται πουθενά σε παπύρους,  ανάγλυφα 
ή συγγράμματα των κλασικών συγγραφέων. Η προ-
κλητική αντίφαση είναι εμφανής και κάτι παραπάνω 
από αινιγματική. 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 

ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεκαετίες ολόκληρες η εβραϊκή προπαγάνδα με 
έργα όπως «Οι Δέκα Εντολές» και άλλα, μας έχουν 
πλασάρει την εικόνα χιλιάδων σκλάβων σε κατανα-
γκαστική εργασία, οι οποίοι κατασκεύαζαν πυραμί-
δες κάτω από το ανελέητο μαστίγιο του Αιγύπτιου 
αφέντη. Τέτοια αντίληψη στηρίζεται και στην Παλαιά 
Διαθήκη της Βίβλου, μια ιστορία του Εβραϊκού λαού, 
με έντονα προπαγανδιστικά στοιχεία για την υπεροχή 
του «εκλεκτού λαού», που για ψυχολογικούς λόγους 
παρουσιάζεται έντονα ο διαχωρισμός ανάμεσα στον 
«καλό» λαό του Ισραήλ και τους «κακούς» Αιγυπτί-
ους. Μια όμως αντικειμενική ιστορική μελέτη μας 
αποκαλύπτει ότι οι σχέσεις του εβραϊκού λαού με τον 
αιγυπτιακό την εποχή του Ραμσή, που υποτίθεται ότι 
συνυπήρξαν στην Αίγυπτο, ήταν μετοχικού τύπου. 
Όπως δηλαδή εκείνες που υπήρξαν στην αρχαία Ελ-
λάδα ανάμεσα στους γνήσιους πολίτες των πόλεων 
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Αινίγματα της   Αιγυπτιακής Τεχνολογίας
και τους μόνιμους ξένους ή «μετοίκους». Μια σχέση «ενοικίου», θα λέγαμε, στην 
οποία η παροχή των εδαφών είχε ως αντάλλαγμα κάποια φορολογία, ένα είδος 
ενοικίου με τη μορφή χρηματικής ή εργασιακής πληρωμής. Καμιά σχέση όμως με 
τη μορφή της σκλαβιάς. 

Αν εξετάσουμε τα πράγματα από άλλες όψεις, θα συμπεράνουμε ότι το παρα-
μύθι των χιλιάδων σκλάβων σε καταναγκαστικά έργα που έφτιαχναν πυραμίδες, 
δεν έχει βάση. 

Πρώτον, στην Αίγυπτο, όπως και στην Ελλάδα και άλλους αρχαίους πολιτι-
σμούς, ο αριθμός των σκλάβων ήταν σχετικά μικρός και αναλάμβανε κατώτερες 
εργασίες, ποτέ όμως δεν μπορούσε να συμμετάσχει στην κατασκευή των ιερών 
μνημείων, των οίκων των θεών τους. Αυτό ήταν προνόμιο και τιμή των ελεύθερων 
πολιτών, που έπρεπε να είναι επίσης και ειδικευμένοι τεχνίτες, όπως αναφέραμε 
σχετικά με τους ογκόλιθους της κατοπτρικής επένδυσης της Μεγάλης Πυραμίδας. 
Ούτε το κτίσιμο του Παρθενώνα και των Ελληνικών ναών δεν έγινε από σκλάβους, 
ούτε και οι πυραμίδες. 

Δεύτερον, αν υποθέταμε την ύπαρξη των εκατοντάδων χιλιάδων σκλάβων στην 
Αίγυπτο, θα έπρεπε να δεχτούμε επίσης την ύπαρξη ενός πελώριου στρατού για 
τη συντήρηση της τάξης και την αναχαίτιση των πιθανών εξεγέρσεων που φυσικά 
θα προέκυπταν. Παράλληλα θα γίνονταν οι εκστρατείες και οι πόλεμοι που τόσο 
συχνοί ήταν στην εποχή του Ραμσή. Αυτό κοινωνιολογικά θα ήταν αδύνατο. Θα  
χρειαζόταν δε και πελώριος στρατός, σαν εσωτερική αστυνομία, γιατί τότε ο βα-
σικός οπλισμός των στρατιωτών ήταν απλά σπαθιά και ασπίδες. Μπορούμε να 
φανταστούμε μια χούφτα στρατιωτών έτσι οπλισμένων να αντιμετωπίζει μια ορδή 
από εξεγερμένους σκλάβους, οπλισμένους με τα εργαλεία της δουλειάς τους; Ας 
είμαστε ρεαλιστές, σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Δεν θα υπήρξε 
επίσης οικονομικό καθεστώς για να συντηρήσει τόσους σκλάβους μαζί με τόσους 
στρατιώτες, συν τα πελώρια έξοδα των ίδιων των κατασκευών. Η ανάλυση της 
οικονομικής δύναμης της τότε Αιγύπτου καθιστά αδύνατο κάτι τέτοιο. 

Τα έργα λοιπόν γίνονταν από εθελοντές, ελεύθερους πολίτες, όπως αναφέρουν 
εξάλλου οι πάπυροι, σε συγκεκριμένες εποχές του χρόνου, όταν είχαν τελειώσει 
οι αγροτικές δουλειές και ο λαός μπορούσε να ασχοληθεί με τα ΄΄ θεία έργα ΄΄, 
όπως λένε τα αρχαία κείμενα, ώστε τραγουδώντας με χαρά να υπηρετήσουν τους 
θεούς τους. 

Καταρρέει επίσης το παραμύθι των χιλιάδων σκλάβων που σέρνουν μια πε-
λώρια πέτρα κάτω από τα χτυπήματα των μαστιγίων. Μια λεπτομερής ανάλυση 
αποδεικνύεται πολύ διαφωτιστική σχετικά με το ζήτημα της μεταφοράς των ογκό-
λιθων. 

Υποτίθεται ότι χρησιμοποιούσαν ξύλινα έλκηθρα πάνω στα οποία τοποθετού-
σαν τις πέτρες για τη μεταφορά τους. Σύμφωνα με τους σύγχρονους υπολογισμούς 
θα χρειάζονταν 50 άνδρες για να σύρουν ένα έλκηθρο με μια πέτρα των 2,5 τόνων, 
όπως αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στην Μεγάλη Πυραμίδα. Την ιδέα αυτή την 
πήραν οι αρχαιολόγοι από κάποια ανάγλυφα στα οποία βλέπει κανείς εργάτες να 
σέρνουν ογκόλιθους πάνω σε έλκηθρα. Ειδικά από το ανάγλυφο του Ελ Μπέρσε 
(12ης Δυναστείας), στο οποίο φαίνεται το άγαλμα του Φαραώ Δυεγιουτιχοτέπ, 
που ζυγίζει 60 τόνους και σέρνεται από 172 άντρες σ’ ένα έλκηθρο, ενώ κάποιος 
άλλος πάνω στα ξύλα του έλκηθρου ρίχνει κάποιο υγρό που υποτίθεται χρησιμο-
ποιούσαν για να ελαττώσουν τη θερμοκρασία και την τριβή με το έδαφος.  Ένας 
πρόχειρος υπολογισμός δείχνει όμως ότι η παράσταση είναι εντελώς συμβολική, 
γιατί θα χρειαζόταν όχι 172 άνδρες αλλά 1.200 για να σέρνουν 60 τόνους, εκτός 
του ότι με τέτοιο βάρος το έλκηθρο θα έλιωνε αφού ήταν από απλό ξύλο. 

Στην Αίγυπτο όμως υπάρχουν μονόλιθοι που ζυγίζουν εκατοντάδες τόνους. 
Μέχρι και 600 τόνους υπολογίστηκε ότι ζυγίζει κάποια μονολιθική πλάκα στην 
πυραμίδα του Μυκερίνου, ανυψωμένη σ’ ένα ύψος μερικών μέτρων. Κατ’ αρχήν, 
το όριο ανύψωσης βαρών των δυνατότερων γερανών, σήμερα, δεν ξεπερνάει 
τους 400 τόνους. Δεύτερον, θα χρειαζόταν 12.000 άνδρες για να το μεταφέρουν. 
Υποθέτοντας ότι η απόσταση μεταξύ τους είναι μισό μέτρο και χωρίζονται σε πέντε 
σειρές, σαν βεντάλια έλξης, θα κάλυπταν μια έκταση μήκους 1.200 μ. μπροστά στον 
ογκόλιθο για να το σέρνουν, πράγμα ήδη απίθανο. Τα σχοινιά λοιπόν με τα οποία 
θα το τραβούσαν θα πρέπει να είχε το καθένα από τα πέντε μήκος 1.200 μ.

Προσπαθώντας να κατανοή-
σουν τον τρόπο με τον οποίο 
κατασκευάστηκαν οι πυραμί-
δες, κάποιοι ερευνητές έχουν 
σχεδιάσει πιθανά μοντέλα με 
ράμπες, μέσω των οποίων 
υποθέτουν ότι μεταφερό-

ντουσαν οι ογκόλιθοι για τις 
πυραμίδες.

Προσπαθώντας να κατανοή-



22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2007

Αλλά στην Αίγυπτο δεν γνώριζαν το ατσάλι, καθώς λέγε-
ται, και τα σχοινιά τους ήταν φτιαγμένα από ίνες παπύρου ή 
άλλων φυτών. Υπολογίζοντας λοιπόν την ανθεκτικότητα των 
φυτικών ινών που διέθεταν οι Αιγύπτιοι (που δεν ήταν ατσάλινα 
σύρματα), Γερμανοί επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι τέτοια σχοινιά θα έπρεπε να έχουν μια διάμετρο πάνω από 
ενάμισυ μέτρο πάχος για να σύρουν εκείνο το βάρος χωρίς να 
σπάσουν. Φανταζόμαστε την εικόνα: 5 πελώρια σχοινιά, 1.200 
μ. μήκος και με διάμετρο έστω 1,5 μ., θα είχαν βάρος δεκάδων 
τόνων που ο εργάτης δεν θα μπορούσε ούτε καν να αγκαλιάσει 
ούτε να βαστήξει πάνω στους ώμους του. Προσθέτοντας όμως 
το βάρος των σχοινιών, θα χρειαζόταν περισσότεροι άνδρες και 
συνεπώς περισσότερο σχοινί, που θα είχε περισσότερο ακόμα 
βάρος…Μπαίνουμε έτσι σ’ ένα φαύλο κύκλο. Επομένως δεν 
μπορεί να μεταφέρθηκαν έτσι τέτοια βάρη. Το πώς όμως κανείς 
δεν το ξέρει. 

Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν δόθηκε ικανοποιητική επιστη-
μονική απάντηση. Μπορούμε βέβαια να κάνουμε εικασίες, περί 
αντιβαρυτικής, νοητικής δύναμης των ιερέων που ελάττωνε το 
βάρος της πέτρας (η σύγχρονη παραψυχολογία αναγνωρίζει 
τη δυνατότητα τέτοιων φαινομένων αλλά σε μικρότερη κλίμα-
κα), αλχημικές μυστικές μεθόδους για να σκληραίνουν τις ίνες 
κ.λ.π. Τίποτα δεν αποκλείεται, αλλά και τίποτα δεν επιβεβαιώθηκε. 
Έτσι, παραμένουμε στην άγνοια. Δεν ξέρουμε πώς έκαναν τα 
μεγαλουργήματά τους οι Αιγύπτιοι, ξέρουμε όμως πώς δεν τα 
έκαναν. Κάτι είναι κι αυτό!

Ευτυχώς ο Clarke, ένας ειδικός στην αιγυπτιακή τεχνολογία, 
απέδειξε ότι ήδη στην 5η Δυναστεία χρησιμοποιούνταν τροχοί 
τοποθετημένοι στη βάση κινητών σκαλών. Αυτό όμως δεν αρκεί 
για να εξηγήσει ικανοποιητικά πολλές περιπτώσεις πελώριων βα-
ρών. Τουλάχιστον όμως καταρρίφθηκε η αρχαιολογική θεωρία 
ότι οι Αιγύπτιοι δεν γνώριζαν στις πρώτες Δυναστείες τον τροχό 
και την τροχαλία. 

Η αρχαία Αίγυπτος εξακολουθεί να είναι μια ζωντανή πρό-
κληση για κάθε αντικειμενικό και ανοικτόμυαλο ερευνητή. Δεχό-
μενοι την πρόκληση αυτή ξέρουμε ότι θα ανοιχτούν μπροστά 
μας εκατοντάδες αινίγματα, αντιφάσεις, όπως αυτές ανάμεσα 
στην αρχαιολογία και την ιστορία, στην τεχνολογία και την 
επιστήμη. 

Με δεδομένη αυτήν την πρόκληση, θα γκρεμιστούν πολλές 
λανθασμένες αντιλήψεις, πολλά ψέματα πάνω στα οποία είχαμε 
οικοδομήσει την αυτοπεποίθηση  και τη σιγουριά μας για την 
υπεροχή του σύγχρονου πολιτισμού μας…ως την κορυφή της 
εξέλιξης της ανθρωπότητας. Κι όμως καταλαβαίνουμε ότι δεν 
ήταν έτσι. Ότι μπορεί ένας πολιτισμός να έχει συγχρόνως μια 
μεγάλη τεχνολογική και επιστημονική ανάπτυξη και μια μαγική 
νοοτροπία, θεμελιωμένη στο σεβασμό και την πίστη στις θείες 
δυνάμεις. 

Η επιστημονική φάση του 
πολιτισμού, αντίθετα μ’ αυτά που 
έλεγαν ο θετικισμός του Α. Κοντ και 
ο υλισμός του Έγκελς, δεν αποτε-
λεί αναγκαστικά ανώτερο στάδιο 
και μεταγενέστερο εξελικτικά από 
την μαγική, τη θρησκευτική ή την 
φιλοσοφική φάση. Όλα μπορούν 
να συνυπάρχουν αρμονικά. «Παν 
τώ παντί» έλεγαν οι αρχαίοι σοφοί. 
Ας μάθουμε το μάθημα, που τόσο 
χρειαζόμαστε.

Επάνω: το ανάγλυφο του Ελ Μπέρσε (12ης Δυ-
ναστείας) όπου φαίνεται το άγαλμα του Φαραώ 
Δυεγιουτιχοτέπ, που ζυγίζει 60 τόνους και σέρνεται 
από 172 άντρες σε ένα έλκηθρο 

Κάτω; γραφική απεικόνιση του ανάγλυφου του 
Μπέρσε

Μεταφορά υλικών μέσω πλοίων
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Η πολιτιστική ατζέντα της Νέας Ακρόπολης
Δραστηριότητες του τριμήνου που πέρασε.

2.ΑΘΗΝΑ - ZΩΓΡΑΦΟΥ

3. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΓΝΑΤΙΑ
Στις 27/04 η γυναικεία ομάδα της 

Νέας Ακρόπολης στη Θεσσαλονίκη, 
επισκέφθηκε την 3η παιδιατρική κλινική 
στο  Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσα-
λονίκης. 

Με το θεατρικό  παιχνίδι που πα-
ρουσίασαν, διασκέδασαν παιδιά και 
μεγάλους.

Επίσης με την ευγενική χορηγία της 
ΔΕΛΤΑ μοίρασαν ακόμα μια φορά δω-
ράκια στα παιδιά. 

Η μουσική ομάδα της Νέας Ακρό-
πολης Ζωγράφου διοργάνωσε μουσική 
βραδιά με έντεχνη ελληνική μουσική. 
Μέλη και φίλοι της Νέας Ακρόπολης 
συμμετείχαν στη βραδιά, με οδηγό τις 
αισθήσεις της ακοής και της γεύσης!

1.ΑΘΗΝΑ - ΚΥΨΕΛΗ 

1. Βραδιά με μελωδίες Ethnic, από την Ελλάδα, την Ανατολία και την Αρμενία 
πραγματοποίησε η «Νέα Ακρόπολη», σε συνεργασία με το πολιτιστικό στέκι «café 
ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΝ». Με μεγάλη συμμετοχή νεανικού κοινού,  με τη συντροφιά καλλιτεχνών 
από διάφορες χώρες, συνδυάστηκε ένα ταξίδι στις μουσικές και τους μύθους των 
λαών της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης μέσης Ανατολής. 

2. Αφιέρωμα στο μαγικό κόσμο των ορυκτών και των ημιπολύτιμων λίθων δι-
οργάνωσε το Μάρτιο ο πολιτιστικός & φιλοσοφικός οργανισμός «Νέα Ακρόπολη». 
Αμέθυστος, Αχάτης, Κεχριμπάρι, Μάτι του Τίγρη, Κοράλλι, Λάπις Λάζουλι, Μαργαρι-
τάρι , Ροδονίτης…ορυκτά και ημιπολύτιμοι λίθοι με ιδιότητες ιδιαίτερες, για κάποιους 
κρυμμένες, αλλά για πολλούς θεραπευτικές και γνωστές από την αρχαιότητα. 
Υπάρχουν εντυπωσιακά παραδείγματα της κοινής χρήσης ορισμένων μετάλλων, 
πετραδιών και ημιπολύτιμων λίθων σε διάφορους απομακρυσμένους πολιτισμούς 
και   αναφορές σε αρχαία κείμενα με στοιχεία για τη χρήση των ορυκτών στη Λεμου-
ρία, την Ατλαντίδα αλλά και την αρχαία Ελλάδα… Το αφιέρωμα ολοκληρώθηκε  με 
επίσκεψη στο Μουσείο Ορυκτών του Λαυρίου. 
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6. ΙΩΑΝΝΙΝΑ

4.   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  ΒΑΡΔΑΡΗΣ

Η θεατρική μας ομάδα προσπάθησε 
να αναβιώσει το μύθο του Ιπποτισμού 
από το μυθιστόρημα του Θερβάντες «Δον 
Κιχώτης» σ’ ένα καφέ της πόλης. Σε μια βρα-
διά που ξανάζησαν οι ήρωες του μύθου, 
προσπαθήσαμε να τον αποσυμβολίσουμε, 
αναφερόμενοι τόσο στην πνευματική (Δον 
Κιχώτης) όσο και στην υλική (Σάντσο) 
υπόσταση του ανθρώπου. Ακολούθησε 
δημιουργική συζήτηση και ανταλλάξαμε 
απόψεις πάνω στο έργο και τη σημασία 
του Ιπποτισμού σε παλιές εποχές αλλά και 
στη σύγχρονη πραγματικότητα…

5. ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ

Βραδιά Περιβάλλοντος

Μια βραδιά με πολλές εικόνες και μουσική, αφιερωμένη στην Παγκόσμια Μέρα Προστασίας του Περιβάλ-
λοντος, διοργάνωσε η ΚΟΔΕ (Κοινωνική και Οικολογική Δράση Ελλάδος ) σε συνεργασία με το Δήμο Ιωαννι-
τών.

Με αναβολή μιας εβδομάδας από την προκαθορισμένη ημερομηνία, την Τρίτη το βράδυ, πραγματοποιήθηκε 
τελικά η εκδήλωση ευαισθητοποίησης των συμπολιτών μας σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος.

Έγινε προβολή οπτικοακουστικού υλικού, στο οποίο φαινόταν ξεκάθαρα πώς οι άνθρωποι καταστρέφουν 
το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους αλλά και με ομορφιές τις φύσης που έχουμε υποχρέωση να διασώ-
σουμε. Επίσης τρία τοπικά συγκροτήματα, οι «Red Function», οι «Νόρμα» και η παρέα του Πάνου, του Αλέξη και 
του Σπύρου, διασκέδασαν τους νέους κάθε ηλικίας, που είχαν μαζευτεί στο θεατράκι, στην περιοχή Σκάλα.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι μετά το τέλος της εκδήλωσης, ύστερα από παρότρυνση των υπευθύνων 
της ΚΟΔΕ, οι επισκέπτες δεν άφησαν κανένα σκουπίδι στο χώρο.

Στις 28 Απριλίου διοργανώσαμε μια 
μουσική βραδιά στο μπαρ “Souk” της πό-
λης μας, όπου κάποια μέλη τραγούδησαν 
ελληνική και ξένη ροκ, καθώς και έντεχνη 
μουσική. Αμέσως μετά ακολούθησε συ-
ζήτηση πάνω στην έννοια της εσωτερικής 
αναζήτησης με τη συμμετοχή των παρευ-
ρισκομένων.



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2007 27

   Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ 

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

ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 

Το βέβαιο σε όλες τις θεολογικές και επιστημονικές θεωρίες είναι το γεγονός ότι ο άν-
θρωπος, από την πρωταρχική  εμφάνιση του στη γη, θεώρησε τον εαυτό του και το 
υλικό περιβάλλον του σαν κάτι το εφήμερο, το μεταβλητό και το περαστικό. Η μεταλλα-
γή των όντων και των πραγμάτων τού φανέρωσε ναι μεν ότι ο θάνατος ακολουθούσε 
αναπόφευκτα κάθε γέννηση, αλλά όλα αυτά θα έπρεπε να είχαν κάποιο νόημα, κάποια 
δικαιολογία κάποιο «γιατί».

Έβλεπε ότι οι αγέλες πορεύονταν αναζητώντας νερό και τροφή, οι χείμαρροι έψαχναν 
για τη θάλασσα, η φωτιά ανυψωνόταν αναπόφευκτα προς τον ουρανό. Και απ’ όλα 
αυτά συμπέρανε (οι μυστηριώδεις φωνές τού το υπαγόρευσαν μέσα του) ότι και αυτός 
και όλα τα ζωντανά πλάσματα βάδιζαν προς ένα σημείο που βρισκόταν πιο πέρα απ’ 
το άμεσο περιβάλλον τους. Έτσι εκατομμύρια χρόνια πριν τον Αριστοτέλη, γεννήθηκε η 
μεταφυσική.

ΘεούΘεούΘεούΘεού
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Μέσα απ’ τις διδασκαλίες των πνευματικών 
οδηγών του και την παρατήρηση των κύκλων 
που εκδηλώνονταν στη φύση, ο άνθρωπος 
απέκτησε τη βεβαιότητα ότι τίποτα δεν εξα-
φανιζόταν οριστικά και τελειωτικά, ότι όλα 
ξαναγυρνούσαν και ξαναγεννιόντουσαν. 
Έτσι άρχισε να θεωρεί το σώμα του σαν μια 
καλύβα, δηλαδή σαν προσωρινή κατοικία 
που θα έδινε τη θέση της σε άλλη, όταν αυ-
τή, από γηρατειά ή καταστροφή, δεν θα του 
ήταν πια χρήσιμη. Ανακάλυψε τη δική του 
αθανασία και την ανανεωμένη παρουσία της 
στο θέατρο του κόσμου. Επίσης κατάλαβε 
ότι ο τόπος των ζωντανών και ο τόπος των 
νεκρών ήταν μεν χωρισμένοι αλλά από ένα 
λεπτό τοίχο, μέσα από τον οποίο μπορούσε 
κανείς να ακούει και ακόμα να βλέπει. 

Ένα άϋλο αλλά τρομερά πραγματικό σύμπαν 
ανοίχτηκε μπρος στις αισθήσεις του και το 
νου του. Και μαζί με το εργαλείο για το όρ-
γωμα σκάλισε φυλακτά και ανέγειρε βωμούς 
που, σαν μαγικά σκαλιά, του επέτρεπαν να 
διεισδύσει σ’ αυτόν τον «εσωτερικό άνθρω-
πο» που ήταν πιο πέρα από τα βάσανα και 
τις ηδονές, σ’ έναν κόσμο όπου οι αγέλες 
των ζώων ήταν αναρίθμητες, το κυνήγι ανε-
ξάντλητο, δένδρα πάντα όρθια… Πίσω απ’ 
το μεταβλητό πλανητικό ουρανό ανακάλυψε 
τον αστρικό. Τα αμετάβλητα στοιχεία του 

φανερώθηκαν. Ενώνοντας τα μεν με τα δε αντιλήφθηκε τις πρώτες γεωμετρικές μορφές, καθαρές και 
σταθερές. Διαισθάνθηκε τα αρχέτυπα που δεν υφίσταντο στο χρόνο και κυριαρχούσαν στο χώρο. 

Βρέθηκε μεταξύ ενός γήινου κι ενός ουράνιου κόσμου, ανεβοκατεβαίνοντας από τον έναν στον άλλον, 
διατρέχοντας την αόρατη γέφυρα των μετενσαρκώσεων, που, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, συνδέθηκε 
με το ουράνιο τόξο και τα 7 του χρώματα. 

Θαύμασε τα ζώα που ανέπνεαν κάτω από το νερό, αυτά 
που πετούσαν πιο ψηλά απ’ τα βουνά και τα δένδρα κι 
εκείνα που φύλαγαν στις φλούδες τους τις προσωπικές 
σφραγίδες των πεθαμένων παππούδων τους. Διαλογί-
στηκε πάνω στη βούληση, που την φώναζαν οι πέτρες 
όταν γκρεμίζονταν και πάνω στη μυστηριώδη εμφάνιση 
ενός πράσινου θαύματος από κάθε θαμμένο σπόρο 
και σύνδεσε αυτό το τελευταίο με τη γονιμοποίηση της 
γυναίκας και την ανανεωμένη ελπίδα των τέκνων. 

Όταν έπρεπε να δώσει ορισμένη μορφή στο σπίτι του, 
έβαζε έναν ή περισσότερους στύλους από κορμούς δέ-
ντρων, τους οποίους έκοβε απ’ το δάσος. Τα θηράματα 
από το κυνήγι του έδωσαν όχι μόνο τροφή αλλά και γού-
νες και δέρματα για να προστατεύεται απ’ το κρύο και να 
κάνει ευκολότερες τις πορείες του. Από τα λατομεία και 
τα βουνά εξόρυξε τα υλικά για τις αιχμές των όπλων του 
και κατασκεύασε λειαντικά εργαλεία για να δώσει χρήσιμο 
σχήμα στα αντικείμενά του. Με τα αγκάθια των ψαριών 
έφτιαξε αγκίστρια που του προμήθευαν νέα ψάρια. Τα 
σταθερά αστέρια του επέτρεψαν να προσανατολίζεται  



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2007 29

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘεούΘεού
τη νύχτα κι έτσι μπορούσε να επιστρέφει ευτυχισμένος 
στην οικογένειά του μετά από κάθε απομάκρυνσή 
του. Με τη βοήθεια της φωτιάς, έβγαζε από κάποια 
πετρώματα πυρακτωμένο υγρό, που το σκλήραινε σε 
πήλινα καλούπια. Αυτό οδήγησε τον άνθρωπο στην 
ανακάλυψη της μεταλλουργίας, εκατοντάδες χιλιάδες 
χρόνια πριν απ’ ό,τι πιστεύουν οι σημερινοί ειδικοί 
(αυτοί δηλαδή που ανήκουν στην ίδια «φυλή» μ’ εκεί-
νους που στα επιστημονικά συνέδρια του περασμένου 
αιώνα, ισχυρίζονταν ότι το σπήλαιο της Αλταμίρα είχε 
ζωγραφιστή από έναν Γάλλο). 

Ο άνθρωπος, επειδή είχε καταλάβει ότι ο ίδιος ήταν κάτι 
παρά πάνω από το σώμα του, όταν αυτό πέθαινε, το 
κατέστρεφε. Με τη φωτιά, με την ταφή, με τη μουμιοποί-
ηση ή διαμελισμένο τελετουργικά. Ήταν η επιβεβαίωση 
της «εσωτερικής» γνώσης για την ίδια του την επιβίωση 
μετά το θάνατο και ακόμα για την απελευθέρωσή του 
από το βαρύτερο και πιο ενοχλητικό απ’ τους φορείς 
του. Ο νόμος των κύκλων θα τον έκανε να ξαναγυρίσει 
στη γη. Αλλά εν τω μεταξύ προτιμούσε να αγνοεί ή να 
αφήσει αυτήν τη γνώση για τους πνευματικά δυνατό-
τερους. Δηλαδή τους ιερείς του, τους μάγους, τους 
βασιλείς-μύστες του. Κι έτσι, κατά καιρούς, χώριζαν και 
ενώνονταν οι αντίστοιχες, «εσωτερική»  και «εξωτερική», 
πλευρές. 

Αλλά σε κάτι συμφωνούσαν όλοι… Σε κάτι τόσο φανε-
ρό, που μονάχα οι πολύ χαζοί στην πιο ανόητη στιγμή 
της ιστορίας μπόρεσαν ν’ αρνηθούν: ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Γιατί αυτό που ονομάζουμε «Παρουσία»  
ήταν κάτι που περιείχετο στην ουσία όλων των πραγ-
μάτων και όλων των όντων. Πραγματικά ο άνθρωπος 
έφτασε στην ουσιαστική διαφοροποίησή του από τα 
ζώα, όταν απέκτησε τη βεβαιότητα της ύπαρξης του 
θεού, «μυστηριωδώς ενσωματωμένο στη δική του 
συμμετοχή της θεότητας-Φύσης». Για τους προγόνους 
μας δεν υπήρχε διχοτόμηση ούτε αντίφαση μεταξύ της 
ψυχής και του σώματος. Όλα ήταν ένα και ταυτόχρονα 
πολλαπλά, άπειρα πλούσια σε χροιές, χαρακτηριστικά 
και μεγέθη. 

Όπως όταν αυθυποβαλλόμαστε για να δούμε μόνο 
ένα χέρι, θα πούμε ότι είναι «ένα» και όταν αυθυπο-
βαλλόμαστε για να δούμε πέντε δάκτυλα θα πούμε ότι 
είναι «πέντε». Συνεπώς η αντίληψη για το ένα και για το 
πολλαπλό εξαρτάται απ’ το κριτήριο με το οποίο την 
εξετάζει κανείς. Ο άνθρωπος υπήρξε δέκτης μιας διδα-
σκαλίας που του επέτρεψε ν’ αντιλαμβάνεται ενότητα 
και πολλαπλότητα, μοίρα και ελευθερία, υπακοή και 
δημιουργία. 

Σήμερα, στα τέλη αυτού του προβληματισμένου 20ου 
αιώνα, που είχε την αρετή να μας μάθει ότι ξέρουμε 
πολύ λίγα και ότι σφάλουμε πολύ συχνά, μας φαίνονται 
κωμικοί οι «θετικιστικοί» ισχυρισμοί του 19ου αιώνα, οι 
«επιστημονικές» προλήψεις του και ο παιδιάστικος, για 

να μην τον πούμε πιθηκοειδή, αθεϊσμός. Ίσως 
το μόνο φανερό, τόσο για το μορφωμένο 
όσο και για τον αμαθή, είναι αυτό το «Κάτι» 
που ονομάζουμε Θεό και που έδωσε βούληση 
διαιώνισης στα πράγματα, αγάπη στα όντα και 
έναν θαυμάσια έξυπνο σχεδιασμό στα σώματα 
και στη ζωή των πάντων. 

Η  «τύχη» ποτέ δεν θα μπορούσε να δώσει 
μάτια μπούφου στα φτερά της νυχτερινής 
πεταλούδας για να φοβίζει τους εχθρούς της, 
να σχεδιάσει τη διπλή αντλητική βαλβίδα μιας 
καρδιάς, ούτε να προγραμματίσει τη διατήρηση 
των «μικροκλιμάτων» στα σπήλαια, μέσα από 
εναλλαγές στη θερμοκρασία και ρυθμίσεις στη 
συγκέντρωση ορισμένων αερίων της ατμό-
σφαιρας. Αυτό το «Κάτι» επαγρύπνησε για να 
μπορούν τα αερόβια βακτηρίδια να επιβιώνουν 
χωρίς αέρα και δημιούργησε την αλλαγή των 
ισημεριών. Προμήθευσε τις ομαδικές διάνοιες 
που διοικούν τις αγέλες (τις «ομαδικές ψυχές» 
των εσωτεριστών) και τις αόρατες ασπίδες που 
προστατεύουν την επιφάνεια του πλανήτη μας 
από την κοσμική ραδιενέργεια. Από τον επικίν-
δυνο κεραυνό δημιούργησε το ευεργετικό όζον 
και από τα τρομερά κύματα που χτυπούν τους 
γκρεμούς, τα απαραίτητα για τη ζωή αρνητικά 
ιόντα. Είναι τόσες και τόσες οι εκδηλώσεις αυ-
τές... αλλά πίσω τους, μπροστά τους και μέσα 
τους βρίσκεται Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
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ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΣΟΙ ΑΘΕΟΙ;

Πραγματικά δεν υπάρχουν τόσοι άθεοι όπως συνή-
θως πιστεύεται. Έτσι όπως δεν μπορούμε να δεχτούμε 
ότι όλοι οι κάτοικοι μιας «επίσημα» χριστιανικής χώρας 
πηγαίνουν τακτικά στην εκκλησία και πιστεύουν πραγ-
ματικά στην κόλαση και τον παράδεισο όπως περι-
γράφονται στα ευαγγέλια και στην αποκάλυψη, έτσι 
δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι όλα τα εκατομμύρια 
των κατοίκων π.χ. της ΕΣΣΔ υπήρξαν άθεοι. 

Απ’ την άλλη μεριά, το να μην τηρεί κανείς αυστηρά 
μια ορισμένη θρησκεία, δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύει, 
δεν νοιώθει και δεν διαισθάνεται αυτήν την παρουσία 
που ονομάζουμε Θεό. Είναι καλό να διαλογιστούμε 
πάνω σ’ αυτό, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που 
πιστεύουν σ΄ Αυτόν και προσεύχονται με τα έργα τους, 
με την ηθική ορθότητα της ζωής τους, με την τιμιότητα 
και τη γενναιοδωρία τους, χωρίς να ασκούν το τυπικό 
μιας συγκεκριμένης θρησκεία... Και πιστεύουν ένθερμα 
ότι υπάρχει ένα «υπέρ πέραν»  ένα «κάτι»  που δικαιο-
λογεί όλες τους τις προσπάθειες, ακόμη και την ίδια 
την πορεία του γαλαξία. 

ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΜΟΝΟ ΘΕΟΣ ΤΟΤΕ 
ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΣΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ;

Η απαίτηση ενός «πνευματικού κομμουνισμού»  είναι 
η πιο επικίνδυνη. Έτσι όπως ένα μόνο χτύπημα του 
μπαστουνιού στο μπιλιάρδο κινεί μερικές μπάλες, 
η μοναδική «παρουσία του θεού», αφού είναι τόσο 
διαφοροποιημένη και επηρεάζει τόσα διαφορετικά 
όντα, κάνει να εμφανίζονται διάφορες θρησκευτικές 
μορφές, πολύ διαφορετικές στην εθιμοτυπική επιφά-
νεια τους αλλά πολύ παρόμοιες, αν όχι όμοιες, στην 
ουσία τους. 

Επιπλέον, οι διάφορες εποχές και περιοχές γέννησαν 
διαφορετικούς θεολογικούς συμβολισμούς. Η παρου-
σία του Θεού δεν μπορούσε να εκδηλωθεί με τον ίδιο 
τρόπο στη Σουμερία πριν 5.000 χρόνια, στην Ινδία πριν 
2.500 χρόνια ή στην Αραβία πριν 1.300. Οι γεωπολιτι-
κές, οικονομικές και κοινωνικές διαφοροποιήσεις δεν 
επέτρεπαν μια και μοναδική έκφραση.

Απ’ την άλλη μεριά, εξαρτάται από το ποιος είναι 
αυτός που δέχεται μια ορισμένη διδασκαλία. Λέγεται 
ότι ο Τζέγκινς Χαν, στον 13ο αιώνα, άφησε κατάπλη-
κτο το μουσουλμάνο σύμβουλό του όταν, αφού τον 
ρώτησε αν ο Αλλάχ είναι παντού και πήρε καταφατική 
απάντηση, είπε ότι δεν έβρισκε το λόγο που έπρεπε να 
χαιρετίσει τη Μέκκα και όχι τα οπίσθια της καμήλας του. 
Φαίνεται ότι δεν ήταν πολύ έξυπνος ο σύμβουλός του, 
γιατί θα μπορούσε να του εξηγήσει ότι όταν οι μου-
σουλμάνοι χαιρετούν κοιτάζοντας προς τη Μέκκα δεν 
το κάνουν μονάχα για το Θεό αλλά και για το μυθικό-
ιστορικό γεγονός που σχετίζεται με το Μωάμεθ. 

Η φανατική πίστη ότι υπάρχει μόνο μια αληθινή 
θρησκεία έχει κάνει να τρέξουν ποτάμια αίματος 
στο χειρότερο ρατσισμό, τον πνευματικό. Όλες 
οι θρησκείες είναι αληθινές σε ορισμένο χώρο 
και ιστορικό χρόνο. Αυτοί που συνήθως δεν 
είναι αληθινοί είναι οι άνθρωποι, που κάτω από 
τις σημαίες των θρησκειών εκμεταλλεύονται την 
κατάσταση για να αναγκάσουν τους άλλους 
ν’ ακολουθήσουν τις δικές τους πολιτικές, 
κοινωνικές και οικονομικές πεποιθήσεις. Τους 
εκμεταλλεύονται και τους εκφυλίζουν, εξαπα-
τώντας τους. 

ΕΙΝΑΙ ΟΙ  «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΑΙΡΕΣΕΙΣ Η 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ;

Βέβαια όχι. Γιατί αυτές οι αιρέσεις συνήθως 
είναι απλές «κατασκευασμένες» θρησκείες και 
στηρίζονται, λιγότερο ή περισσότερο, σε άλλη 
μεγαλύτερη. Κι έτσι μιλούν για «εσωτερικό Χρι-
στιανισμό»  ή για «Χάρε Κρίσνα». Επιπλέον δεν 
έχουν καμία εξωτερική βάση και υποδομή… 
Είναι μονάχα διάφορα συμπλέγματα από αλ-
λοτριώσεις και κακά επιλεγμένα κομμάτια από 
παραδόσεις. 

Χωρίς φιλοσοφία, δηλαδή χωρίς αγάπη στην 
αλήθεια, δεν υπάρχει μυστικιστική μορφή που 
να μην ισοπεδώνει μερικούς για να ανεβάσει 
κάποιους άλλους και να μην καταντάει έτσι 
αφύσικη.

Η μελέτη της ιστορίας της ανθρωπότητας 
μάς παρέχει τον αμερόληπτο εκλεκτικισμό να 
θεωρούμε ισάξια την πίστη στον Απόλλωνα-
Ήλιο και στον «Πατέρα ημών» που βρίσκεται 
στους ουρανούς. Και πρέπει να σεβόμαστε 
φιλοσοφικά το δρόμο που ο καθένας πιστεύει 
και αισθάνεται ως τον καλύτερο, πέρα απ’ τη 
βάπτιση που σαν νεογέννητο έλαβε απ’ την 
καλή διάθεση των γονέων του ή απλώς από τη 
μόδα και την οικογενειακή παράδοση. 

Το φως της φιλοσοφίας μας επιτρέπει να δι-
ακρίνουμε τα πολλά χρώματα και τις μορφές 
και να ανακαλύψουμε σ’ αυτά, καθώς και σε 
ολόκληρο το σύμπαν 

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. 
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Από τα αρχαία ακόμη χρόνια, τα όνειρα Από τα αρχαία ακόμη χρόνια, τα όνειρα 
γοήτευαν τους ανθρώπους, επειδή είχαν γοήτευαν τους ανθρώπους, επειδή είχαν 
σχέση με το σκιώδη κόσμο και τα γεγονότα σχέση με το σκιώδη κόσμο και τα γεγονότα 
που εισβάλλουν κατά τις ώρες του ύπνου, που εισβάλλουν κατά τις ώρες του ύπνου, 
αλλά και με το χειροπιαστό κόσμο και τα αλλά και με το χειροπιαστό κόσμο και τα 
ζωντανά γεγονότα των ωρών που είμαστε ζωντανά γεγονότα των ωρών που είμαστε 
ξύπνιοι. Κάποια εποχή, τα όνειρα θεωρήθη-ξύπνιοι. Κάποια εποχή, τα όνειρα θεωρήθη-
καν ότι έχουν θεϊκή προέλευση. Ακόμα και καν ότι έχουν θεϊκή προέλευση. Ακόμα και 
σήμερα, περιέχουν μέσα τους ένα στοιχείο σήμερα, περιέχουν μέσα τους ένα στοιχείο 
μυστηρίου, το οποίο τα διαχωρίζει από τη μυστηρίου, το οποίο τα διαχωρίζει από τη 
συνηθισμένη  ζωή μας... συνηθισμένη  ζωή μας... 

Έτσι, δεν είναι περίεργο ότι έχει επιβιώσει Έτσι, δεν είναι περίεργο ότι έχει επιβιώσει 
ως τις μέρες μας μια πίστη στη σημασία ως τις μέρες μας μια πίστη στη σημασία 
των ονείρων και, παρόλο που μπορεί να των ονείρων και, παρόλο που μπορεί να 
μην πιστεύουμε πια στη θεϊκή τους προέ-μην πιστεύουμε πια στη θεϊκή τους προέ-
λευση, τα όνειρα εξακολουθούν να έχουν λευση, τα όνειρα εξακολουθούν να έχουν 
για μας σημαντική αξία. Δεν χρειάζεται για μας σημαντική αξία. Δεν χρειάζεται 
μεγάλη προσπάθεια για ν’ αντιληφθούμε μεγάλη προσπάθεια για ν’ αντιληφθούμε 
ότι τα όνειρα επηρεάζουν τη ζωή μας, όταν ότι τα όνειρα επηρεάζουν τη ζωή μας, όταν 
είμαστε ξύπνιοι. είμαστε ξύπνιοι. 

Όλοι οι άνθρωποι ονειρεύονται. Μια Όλοι οι άνθρωποι ονειρεύονται. Μια 
φυσιολογική νύχτα ύπνου περιλαμβάνει φυσιολογική νύχτα ύπνου περιλαμβάνει 
πάντοτε όχι μία αλλά πολλές περιόδους πάντοτε όχι μία αλλά πολλές περιόδους 
ονείρου. Αυτό έχει αποδειχθεί πειραματικά. ονείρου. Αυτό έχει αποδειχθεί πειραματικά. 
Μερικοί άνθρωποι ξεχνούν ολότελα κάθε Μερικοί άνθρωποι ξεχνούν ολότελα κάθε 
όνειρο που βλέπουν και ισχυρίζονται ότι όνειρο που βλέπουν και ισχυρίζονται ότι 
δεν ονειρεύονται καθόλου. Μερικοί άλλοι δεν ονειρεύονται καθόλου. Μερικοί άλλοι 
θυμούνται σχεδόν με ακρίβεια τα όνειρά θυμούνται σχεδόν με ακρίβεια τα όνειρά 
τους. Οι περισσότεροι από μας θυμόμαστε τους. Οι περισσότεροι από μας θυμόμαστε 
κάποια στοιχεία από τα όνειρά μας και πότε κάποια στοιχεία από τα όνειρά μας και πότε 
πότε ανακαλούμε ως και την τελευταία λε-πότε ανακαλούμε ως και την τελευταία λε-
πτομέρεια ένα όνειρο που φαντάζει για κά-πτομέρεια ένα όνειρο που φαντάζει για κά-
ποιο λόγο ιδιαίτερα εντυπωσιακό, ιδιαίτερα ποιο λόγο ιδιαίτερα εντυπωσιακό, ιδιαίτερα 
σπουδαίο. Και όλοι μας σχεδόν έχουμε την σπουδαίο. Και όλοι μας σχεδόν έχουμε την 
αίσθηση ότι κάποια όνειρα έχουν τουλάχι-αίσθηση ότι κάποια όνειρα έχουν τουλάχι-
στον κάτι ενδιαφέρον να μας πουν. στον κάτι ενδιαφέρον να μας πουν. 

ΟΝΕΙΡΑΟΝΕΙΡΑ
Καμπάκη Μαρίνα                                                        Καμπάκη Μαρίνα                                                        
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Οι παμπάλαιες ιστορικές καταγραφές 
της ζωής του ανθρώπου φανερώνουν 
ότι τα όνειρα θεωρήθηκαν ανέκαθεν ση-
μαδιακά. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν 
πως ήταν μηνύματα από τους θεούς. To 
1300 π.Χ. περίπου, δημιούργησαν τον 
παλαιότερο ονειροκρίτη με 200 ερμηνείες 
αυτών των μηνυμάτων. Είναι ενδιαφέ-
ρον να σημειώσουμε πως οι Αιγύπτιοι 
ερμηνευτές διατύπωσαν τη θεωρία των 
αντιθέτων: δηλαδή ερμήνευαν ένα όνει-
ρο θανάτου ως οιωνό μακρόχρονης 
ζωής. Ο Φρόιντ προώθησε κι αυτός το 
θεώρημα ότι τα σύμβολα των ονείρων 
στηρίζονται συχνά σ’ ένα σύστημα αντι-
θέτων συμβόλων. Στην αρχαία Αίγυπτο, 
τα όνειρα είχαν το δικό τους Θεό, τον 
Μπες. Ο αρχαιότερος ονειροκρίτης, ο 
οποίος γράφτηκε από ιερείς του Ώρου 
πριν από 4.000 χρόνια περίπου, είναι ένα 
από τα παλαιότερα ντοκουμέντα που 
υπάρχουν. Οι Ασσύριοι είχαν κι αυτοί 

τους δικούς τους ονειροκρίτες. Η βιβλιοθήκη του Ασσύριου βασιλιά Ασουρμπανιπάλ (669-626 π.Χ.) 
πιστεύεται ότι περιελάμβανε ονειροκρίτες με ερμηνείες ονείρων, οι οποίοι χρονολογούνταν από το 2000 
π.Χ. Λέγεται ότι ο προσωπικός του ονειροκρίτης υπήρξε μια από τις βασικές πηγές που χρησιμοποίησε ο 
Έλληνας Αρτεμίδωρος, ο οποίος έγραψε τον πιο ξακουστό ονειροκρίτη του αρχαίου κόσμου, το πρώτο 

σημαντικό δημοσιευμένο έργο πάνω 
στα όνειρα, την «Ονειροκριτική» (2ος 
αιώνας μ.Χ.). Στο έργο του υποστήριζε 
πως ένα όνειρο ήταν αυστηρά ατομικό 
για εκείνον που το έβλεπε. Το βιβλίο του, 
το οποίο είχε τεράστια επίδραση (δημο-
σιεύτηκε στην Αγγλία για πρώτη φορά 
το 1644 και τον επόμενο αιώνα πραγμα-
τοποίησε 24 εκδόσεις) είναι από πολλές 
απόψεις εξαιρετικά μοντέρνο. Ίσως, το 
πιο σημαντικό είναι ότι υπογράμμιζε 
το στοιχείο του συνειρμού, το γεγονός 
δηλαδή ότι μια ονειρική εικόνα προκαλεί 
κατά κανόνα και με τρόπο συνειρμικό 
κάποια άλλη εικόνα στο μυαλό. Ο Αρ-
τεμίδωρος έγραφε με πειστικότητα ότι τα 
όνειρα «εμφυσώνται στους ανθρώπους 
για δικό τους καλό και καθοδήγηση», 
καταδίκασε τις αυθαίρετες και υπέρ το 

δέον κυριολεκτικές ερμηνείες, μελέτησε τα «περιοδικά» όνειρα και, όπως ο Γιουνγκ δυο χιλιετίες αργότε-
ρα, πίστευε στην ιδέα του «μεγάλου ονείρου», του σπερματικά σημαντικού ονείρου, το οποίο θεωρούσε 
πολύ δύσκολο να ερμηνευθεί.

 Όλα τα κείμενα των λαών είναι γεμάτα με αφηγήσεις σημαντικών αποκαλυπτικών ονείρων που βγήκαν 
αληθινά. Στην Αρχαία Ελλάδα, τα όνειρα είχαν πολύ μεγάλη σημασία για τους Πυθαγόρειους, οι οποίοι 
μάλιστα μέσα από έναν κατάλληλο τρόπο ζωής με σωστή δίαιτα, μουσικά ακούσματα πριν από τον 
ύπνο, έλεγχο και προσανατολισμό της σκέψης, μπορούσαν να δουν αποκαλυπτικά όνειρα, να επικοι-
νωνήσουν με το υπερπέραν. Κατείχαν μάλιστα και ένα σύστημα, για να τα θυμούνται.

 Αποκαλυπτική και σημαντική για τα όνειρα είναι και η τοποθέτηση του μεγάλου Πλάτωνα:  

Richard Franklin: Love is a Dream, 1849

The Dream, Henri Rousseau, 1910
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«Όταν όμως ένας άνθρωπος έχει ρυθμίσει τη δίαιτά 
του με τους κανόνες της υγιεινής και της σωφροσύνης, 
όταν, πριν παραδοθεί στον ύπνο, ξυπνάει το λογιστικό 
μέρος της ψυχής του και το θρέφει με καλούς λόγους 
και σκέψεις και συγκεντρώνει σ’ αυτές όλη τη διάνοιά 
του, όταν χωρίς ούτε να στερήσει, ούτε να παραφορ-
τώσει το επιθυμητικό του, του παραχωρεί όσο ακριβώς 
χρειάζεται για να αποκοιμηθεί και να μην έρχεται να 
διαταράσσει το καλύτερο μέρος της ψυχής με τη χαρά 
ή τη λύπη του, αλλά το αφήνει να νιώσει ότι δεν γνω-
ρίζει από τα περασμένα ή από τα παρόντα ή από τα 
μέλλοντα. Όταν επίσης αυτός ο άνθρωπος κατευνάσει 
το θυμοειδές μέρος της ψυχής του και κοιμηθεί, χωρίς 
να έχει την καρδιά του ταραγμένη από οργή εναντίον 
άλλων. Όταν τέλος καθησυχάζει αυτά τα δύο μέρη 
της ψυχής κρατώντας άγρυπνο μόνο το τρίτο,  όπου 
εδρεύει η φρόνηση και έτσι αναπαυθεί, ξέρεις βέβαια 
ότι τότε το πνεύμα του αγγίζει, όσο γίνεται περισσότερο,  
την αλήθεια...» 

Ο Αριστοτέλης είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα 
όνειρα. Το τέταρτο βιβλίο του μνημειώδους έργου του 
«Μικρά Φυσικά» με τίτλο «Περί Ενυπνίων» ο Αριστοτέλης 
το αφιέρωσε σ’ αυτά. Ανέπτυξε τις ιδέες του για τον 
ονειρικό κόσμο και κατέγραψε τη θεωρία του για το τι 
σημαίνουν τα όνειρα, γιατί ονειρεύεται ο άνθρωπος 
και για τη φύση της ονειρικής κατάστασης. Υποστή-
ριξε θερμά ότι τα όνειρα αντανακλούν τη σωματική 
εικόνα και κατάσταση του ανθρώπου. Συνεπώς, ένας 
ερμηνευτής ονείρων θα μπορούσε να διαγνώσει μια 
ασθένεια μέσα από αυτά.

Το ίδιο πίστευε και ο Ιπποκράτης (460-357 π.Χ.), 
ο θεμελιωτής της ιατρικής επιστήμης. Έτσι, ο 
αρχαίος Έλληνας επιζητούσε βοήθεια και θερα-
πεία από τα όνειρά του, κάτι πού γνωρίζουμε 
σήμερα από τις αναφορές στις λατρευτικές 
παραδόσεις και ιδιαίτερα  από αυτές που α-
φορούν τον Ασκληπιό και τους λατρευτικούς 
ναούς του, τα Ασκληπιεία.

Ο αρχαίος Έλληνας πού ήθελε να προκαλέσει 
ένα όνειρο, το οποίο θα του υποδείκνυε τη θε-
ραπεία, προετοιμαζόταν τρεις ημέρες. Πήγαινε 
σ’ ένα από τα Ασκληπιεία, τα οποία κατά την 
ελληνιστική περίοδο ήταν γύρω στα διακόσια 
με μεγαλύτερο και πιο φημισμένο αυτό της Ε-
πιδαύρου. Νήστευε από το κρέας, το ψάρι και 
τα πουλερικά, ενώ απείχε από τη σεξουαλική 
δραστηριότητα. Τις δύο τελευταίες ημέρες, έπινε 
μόνο νερό και τίποτα άλλο. Έπρεπε να κάνει μια 
θυσία με ένα ζώο, καθώς και να εκτελέσει διά-
φορα τελετουργικά. Ζητούσε από τον Ασκληπιό 
να του φανερωθεί και να τον θεραπεύσει. Το 
βράδυ, ξάπλωνε πάνω στο δέρμα του ζώου 
πού θυσίασε και κοιμόταν.

Οι ιερείς ήταν εκεί, για να τον βοηθήσουν να 
εκτελέσει τις τελετουργίες και να ερμηνεύσουν 
τα όνειρα πού είδε τη συγκεκριμένη βραδιά. Σε 
κάποια όνειρα, εμφανιζόταν ο ίδιος ο Ασκλη-
πιός και ακουμπούσε ή απλώς έδειχνε το πά-
σχον μέρος του αρρώστου. Ένα τέτοιο όνειρο 

Battista Dossi-dream
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σήμαινε και τη θαυματουργή θεραπεία του 
ασθενή. Σε άλλα, εμφανιζόταν σαν φίδι ή 
σαν σκύλος και ανάλογα οι ιερείς σύστηναν 
κάποια θεραπεία. Μεγάλη σημασία είχαν επί-
σης τα τρόφιμα τα οποία εμφανίζονταν στο 
όνειρο αλλά και η παρουσία του νερού.

Ο Χριστιανισμός αναβίωσε την πεποίθηση, 
η οποία δεν απορρίφθηκε ποτέ, ότι τα όνειρα 
τα έστελναν οι θεοί, για να διαμηνύσουν τις 
εντολές τους στους υπηκόους τους (στην 
περίπτωση αυτή φυσικά, ο διαμηνυτής ήταν 
ο Χριστιανικός Θεός). Η Βίβλος είναι γεμάτη 
από τέτοια όνειρα, το ίδιο και τα κείμενα του 
Αγίου Κλημεντίου, του Αγίου Ιωάννη του 
Χρυσοστόμου, του Αγίου Αυγουστίνου και 
πολλών ακόμη Πατέρων της Εκκλησίας των 
πρώτων χρόνων. 

Κάθε βράδυ, αφήνουμε τον κόσμο της κα-
θημερινότητας και βουλιάζουμε μέσα στον 
κόσμο των ονείρων. Έναν κόσμο παράξενο 
και μαγικό, όπου το αδύνατο γίνεται δυνατό 
και το απίθανο πραγματικότητα. Ερχόμαστε 
σε επαφή με άτομα αγαπημένα, τα οποία 
έχουν φύγει από τη ζωή, βρισκόμαστε σε 
μέρη άγνωστα και θαυμαστά, πετάμε ψηλά 
ελεύθεροι από το νόμο της βαρύτητας, βιώ-
νοντας πρωτόγνωρες εμπειρίες.

Η μαγεία όμως των ονείρων δεν βρί-
σκεται στα παράξενα σκηνικά και στις 
πρωτόγνωρες εμπειρίες. Αυτά που 
πάντα μάγευαν τον άνθρωπο είναι η 
ικανότητα των ονείρων να προφητεύ-
ουν, τα τηλεπαθητικά όνειρα, τα όνειρα 
στα οποία εμφανίζονται άγγελοι και 
άγιοι, όλα εκείνα τα όνειρα δηλαδή που 
μας επιτρέπουν όχι μόνο να ρίξουμε μια 
κλεφτή ματιά στο μέλλον, αλλά και μας 
αποκαλύπτουν το θαυμαστό κόσμο 
των ψυχικών δυνάμεων που κρύβονται 
μέσα μας.

Αυτά τα όνειρα μας πηγαίνουν βαθιά 
στις εσώτερες διαστάσεις του υποσυ-
νείδητου, στα βαθύτερα στρώματα της 
ύπαρξής μας. Πολλοί λαοί και πολιτισμοί 
πιστεύουν ότι τα όνειρα είναι ο τόπος 
όπου μπορεί κανείς να συναντήσει τους 
προγόνους του, ενώ κάποιες άλλες 
παραδόσεις μιλούν για πνευματικούς 
οδηγούς, οι οποίοι εμφανίζονται στα 
όνειρα για καθοδήγηση σε δύσκολες 
στιγμές της ζωής μας. Κάποιες κατηγο-
ρίες ψυχικών ονείρων ταξιδεύουν τον ο-
νειρευόμενο σε άλλες διαστάσεις, όπως 
είναι τα όνειρα με τα αστρικά ταξίδια.

Τηλεπαθητικά όνειρα ή όνειρα από προηγούμενες ζωές 
αλλά και προγνωστικά ή προφητικά όνειρα έρχονται να 
μας προβληματίσουν και να μας υπενθυμίσουν ότι ο 
άνθρωπος κρύβει μέσα του τεράστιες δυνατότητες, που 
του αποκαλύπτονται μόνο όταν το συνειδητό μέρος, ο ορ-
θολογισμός και η τετράγωνη λογική κοιμούνται, δίνοντάς 
του έτσι την ευκαιρία κάθε βράδυ να μπει στα βαθύτερα 
επίπεδα του υποσυνείδητου και της ψυχής του.

Τα όνειρα μεταφέρουν μηνύματα από την πνευματική 
πλευρά του εαυτού μας. Μας θυμίζουν ότι όλοι οι άνθρω-
ποι μοιραζόμαστε τη θεία καταγωγή και αποτελούν ένα 
πνευματικό κάλεσμα, για να ασχοληθούμε περισσότερο 
με αυτό που έχει ουσιαστική σημασία στη ζωή: την ανά-
πτυξη της συνείδησης και την πνευματική μας εξέλιξη.

Μέσα στον ύπνο, λέει ο Ξενοφώντας, είναι που η ψυχή 
δείχνει καλύτερα τη θεϊκή της φύση και τότε μπορεί να 
προβλέπει κάτι από το μέλλον. Διότι τότε, καθώς φαίνεται, 
είναι εντελώς ελεύθερη. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1) Ομήρου «Οδύσσεια», Τ 560-565 
2) Πλάτωνος «Πολιτεία», Κεφ. Θ 571 d,e 
3) Πλούταρχος  «Περί του  Σωκράτους δαιμονίου».
4) Παναγή Λεκατσά «Φαιακία» 
5)  Μιρσέα Ελιάντ «Σαμανισμός», Εκδ. Χατζηνικολή 
6) Walter Burket «Αρχαίες Ελληνικές Θρησκείες», Εκδ. Καρδαμίτσα 

The knight’s dream - Raphael
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ESOTERICA.gr - http://www.quantumbiocommunication.com/media/the-infinite-story-boundless-
timeless-and-endless.html

Το άπειρο έχει απασχολήσει το 
ανθρώπινο μυαλό για χιλιάδες 
χρόνια. 

Αποτελεί πρόκληση για θεολόγους και 
επιστήμονες το να το κατανοήσουν, να 
το τεμαχίσουν στα συστατικά του στοι-
χεία, να ανακαλύψουν εάν έχει σχήμα ή 
μέγεθος και τέλος να αποφασίσουν 
εάν ταιριάζει ή όχι στην κοσμοαντί-
ληψη που θέλουμε να έχουμε για το 
σύμπαν. 

Είναι επίσης ένα ζωντανό ζήτημα. Η α-
ναζήτηση των φυσικών για μια θεωρία 

των πάντων, οδηγήθηκε, κατά κύριο λόγο, από τη στάση τους απέναντι στην έννοια του απείρου. 
Στην έκθεση ενός ερωτήματος που αφορά τη σωματιδιακή φυσική για παράδειγμα, η εμφάνιση 
μιας άπειρης απάντησης λαμβανόταν πάντα ως προειδοποίηση μιας λάθος κατεύθυνσης στην 
ερευνητική πορεία για τη θεωρία των πάντων. 

Έτσι για δεκαετίες, η αναπόφευκτη εμφάνιση του απείρου ρυθμίστηκε από μια παράξενη διαδικασία 
αφαίρεσης, που εξάλειψε το άπειρο μέρος από τον υπολογισμό, για να αφήσει μόνο ένα πεπε-
ρασμένο υπόλειμμα που θα μπορούσε να συγκριθεί με την πραγματική παρατήρηση. Αν και τα 
αποτελέσματα αυτής της αποκαλούμενης «κανονικοποίησης» έφεραν λύσεις που συμφωνούσαν 
με τα πειράματα, υπήρξε πάντα βαθιά ανησυχία ότι αυτή η δυσαρμονία δεν θα μπορούσε να 
είναι μέρος της φυσικής πραγματικότητας. Τελικά, γιατί να νομιμοποιείται η αφαίρεση ενός μέρους 
της λύσης σε ένα πρόβλημα - συγκεκριμένα του μεγαλύτερου μέρους - και ποιο το όφελος να 
κρατηθεί το υπόλοιπο;

Η ιστορία του απείρου: Η ιστορία του απείρου: 

Α Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Η , 
Α Χ Ρ Ο Ν Η 
Κ Α Ι  Α Τ Ε Λ Ε Ι Ω Τ Η
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Όλα άλλαξαν το 1982 

Οι θεωρίες των υπερχορδών υιοθετήθηκαν 
με ενθουσιασμό από μερικούς φυσικούς και 
αυτό ήταν μια συνέπεια της ιδιοφυούς λύσης 
που έδιναν στο πρόβλημα του απείρου. Η 
θεωρία των υπερχορδών δεν συμπεριλάμ-
βανε το άπειρο με ανεπιθύμητο τρόπο. Και 
κατά παγκόσμια παραδοχή, ήταν μία πολύ 
καλύτερη από τις μέχρι τώρα θεωρίες.

Αναπάντητο έχει μείνει το ερώτημα 
σχετικά με το εάν θα πρέπει να 
περιμένουμε πως η ύλη είναι 
απείρως διαιρετή. Θα βρί-
σκουμε όλο και μικρό-
τερα, πιο στοιχειώδη 
σωματίδια μέσα 
σε αυτά που 
ήδη έχου-
με ανα-
καλύψει, 
σαν το α-
τέρμονο παι-
χνίδι με τις ρώ-
σικες κούκλες που 
η μία βρίσκεται μέσα 
στην άλλη; Ή υπάρχει 
ένα όριο, ένα μικρότατο 
συστατικό, ένα μικρότερο 
μέγεθος ή μικρότερη χρονική 
στιγμή, που η διαδικασία αυτή 
της διαίρεσης θα βρει ένα τέλος; 
Αυτό φαίνεται πιθανό και το τέρμα 
αυτής της αναζήτησης θα υπαγορευ-
θεί από το μέγεθος της θεμελιώδους, 
της πιο στοιχειώδους χορδής.

Οι απώτατες δομικές μονάδες της ύλης δεν 
είναι μικρές μπάλες που μπορούν να διαιρού-
νται και να ξανά-διαιρούνται και αυτό μέχρι 
το άπειρο. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε 
εάν ο χώρος και ο χρόνος είναι σταθεροί ή 
αλλάζουν συνεχώς. Αυτό που ξέρουμε είναι 
ότι οι ξεχωριστές και ασυνεχείς δομές είναι 
απείρως πιο περίπλοκες στο χειρισμό τους 
από τις συνεχείς, τουλάχιστον εάν τις εξετά-
σουμε από ένα θεωρητικό πρίσμα.

Η θεωρία των χορδών αντανακλά τη γενική 
πρακτική εργασίας των επιστημόνων που 
πιστεύουν πως η εμφάνιση ενός πραγματι-
κού απείρου σε μια θεωρία φυσικής, αποτελεί 
ένδειξη πως η θεωρία έχει ξεφύγει πέρα από 
κάθε πεδίο για δυνατότητες εφαρμογής της. 
Χρειάζεται βελτίωση και όταν αναβαθμίζεται, 

οι άπειρες έννοιες μετατρέπονται ομαλά σε μεγάλες 
πεπερασμένες ποσότητες, όπως μία ράμπα (κεκλι-
μένο επίπεδο) θα μπορούσε μαγικά να μετατραπεί 
σε σκάλα.

Βγείτε, βγείτε, οπουδήποτε κι αν είστε

Οι κοσμολόγοι, από την άλλη μεριά, κατά παράδο-
ση είχαν τη διάθεση να αντιμετωπίσουν περισσότε-
ρο σοβαρά την πρόβλεψη πραγματικών απείρων, 
ενώ ακόμα δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο πως αυτό 
θα μπορούσε να διαλύσει τις πιο σημαντικές μαθη-
ματικές μας θεωρίες. Η ενσωμάτωση της έννοιας 
του απείρου στις διάφορες κοσμοθεάσεις τους έχει 
αρκετή ποικιλία: το σύμπαν μπορεί να είναι άπειρο 

σε μέγεθος ή μπορεί να είναι μπροστά από μία 
άπειρη μελλοντική ιστορική εξέλιξη ή μπορεί να 

περιλαμβάνει άπειρο αριθμό άστρων.

Όλα αυτά τα πιθανά άπειρα, δεν φαίνε-
ται να απειλούν άμεσα το φάσμα της 

πραγματικότητας. Τελικά, μπορεί 
καν να μην υπάρχουν. Τα πραγ-

ματικά άπειρα, ωστόσο, είναι 
κατά πολύ πιο ανησυχητικά 

και για δεκαετίες οι κοσμο-
λόγοι ένιωθαν ευτυχείς να 

ζούνε με την ιδέα πως ο 
χώρος και ο χρόνος 

άρχισαν μερικά δι-
σεκατομμύρια 

χρόνια πριν, 
σε κάποιο 

μυστηρι-
ώδες χω-

ροχρονικό 
σημείο που το 

αποκάλεσαν μο-
νάδα, όπου η θερ-

μοκρασία, η πυκνότη-
τα και σχεδόν όλα ήταν 

άπειρα.

Επιπλέον, όταν τα μεγάλα άστρα εξαντλούν τα 
ενεργειακά τους αποθέματα και καταρρέουν κάτω 
από τη δύναμη της βαρύτητας, εμφανίζονται κα-
ταδικασμένα -τουλάχιστον στις θεωρίες μας- να 
φτάσουν σε μια κατάσταση άπειρης πυκνότητας 
σε πεπερασμένο χρόνο. Με εντυπωσιακό τρόπο, 
αυτές οι περιπτώσεις εμφανίζονται τυλιγμένες με 
ένα μυστηριώδες όριο, γνωστό ως ο ορίζοντας 
γεγονότων μιας μαύρης τρύπας. Δεν μπορούμε 
να τις δούμε, μόνο να ανιχνεύσουμε τις βαρυτικές 
διαστρεβλώσεις που προκαλούν στον περιβάλλο-
ντα χώρο τους.

σχετικά με το εάν θα πρέπει να 
περιμένουμε πως η ύλη είναι 
απείρως διαιρετή. Θα βρί-

τερα, πιο στοιχειώδη 

αρκετή ποικιλία: το σύμπαν μπορεί να είναι άπειρο 
σε μέγεθος ή μπορεί να είναι μπροστά από μία 

άπειρη μελλοντική ιστορική εξέλιξη ή μπορεί να 
περιλαμβάνει άπειρο αριθμό άστρων.

Όλα αυτά τα πιθανά άπειρα, δεν φαίνε-
ται να απειλούν άμεσα το φάσμα της 

πραγματικότητας. Τελικά, μπορεί 
καν να μην υπάρχουν. Τα πραγ-

ματικά άπειρα, ωστόσο, είναι 
κατά πολύ πιο ανησυχητικά 

και για δεκαετίες οι κοσμο-
λόγοι ένιωθαν ευτυχείς να 

ζούνε με την ιδέα πως ο 
χώρος και ο χρόνος 

άρχισαν μερικά δι-
σεκατομμύρια 

χρόνια πριν, 
σε κάποιο 

μυστηρι-
ώδες χω-

ροχρονικό 
σημείο που το 

Επιπλέον, όταν τα μεγάλα άστρα εξαντλούν τα 
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Το άπειρο, στο κέντρο μιας μαύρης 
τρύπας

Ο φυσικομαθηματικός Roger Penrose ικανο-
ποιείται με την ιδέα πως οι καταστάσεις πραγ-
ματικού απείρου συμβαίνουν στο κέντρο 
μιας μαύρης τρύπας, αν και δεν μπορούμε 
να τις παρατηρήσουμε εκεί. Προτείνει πως 
οι νόμοι της φύσης παρέχουν μια μορφή 
«κοσμικής λογοκρισίας», που εξασφαλίζουν 
πως τέτοια φυσικά άπειρα είναι πάντοτε 
περιορισμένα από ορίζοντες γεγονότων. 
Αυτό μας θυμίζει τον ουράνιο μεσάζοντα 
που είχαν επικαλεστεί οι φιλόσοφοι του με-
σαίωνα, για να αποφύγουν τη δημιουργία 
ενός γνωσιολογικού κενού σε οποιαδήποτε 
φυσική διαδικασία. 

Οι κοσμολόγοι υπολογίζουν σε ένα άλλο 
παράξενο άπειρο: τη δυνατότητα ενός α-
πείρου μέλλοντος. Ένα πλήθος ερωτήσεων 
προκύπτει από αυτήν τη δήλωση: πρόκειται 
το σύμπαν να διαρκέσει για πάντα; Τι σημαίνει 
για πάντα; Μπορεί η ζωή -σε οποιαδήποτε 
μορφή- να συνεχιστεί για πάντα; Και σε πιο 
ανθρωποκεντρικό επίπεδο, τι θα σήμαινε για 
μας από κοινωνική, προσωπική, νοητική, 
νομική, υλική και ψυχολογική πλευρά το να 
ζήσουμε για πάντα; 

Επιπρόσθετα, υπάρχουν κόσμοι απείρου 
μεγέθους. Εδώ οι κοσμολόγοι πρέπει να 
έρθουν αντιμέτωποι με το «παράδοξο των α-
πείρων απομιμήσεων», που είναι κάπως έτσι: 
εάν το σύμπαν είναι άπειρο και εξαντλητικά 
τυχαίο, τότε κάθε γεγονός -όπως η ύπαρξη 
του καθενός μας- που έχει πεπερασμένη 
πιθανότητα να συμβεί, πρέπει να συμβαίνει 
ταυτόχρονα απείρως συχνά, οπουδήποτε 
αλλού, αυτήν τη στιγμή! 

Επιπλέον, για κάθε ιστορία που διαδραματίζε-
ται, θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι πιθανές 
εναλλακτικές καταστάσεις, οι οποίες διαδρα-
ματίζονται κάπου αλλού στο σύμπαν. Αυτό 
αποτελεί μεγάλη πρόκληση για κάθε τύπο 
ηθικής αλλά και για τη θεολογία σχεδόν κάθε 
θρησκείας (ας θυμηθούμε εδώ τον Τζορντά-
νο Μπρούνο (Giordano Bruno) και τη θεωρία 
του περί απείρων κόσμων, που στάθηκε 
αφορμή να τον κάψουν στην πυρά, εφόσον 
κλόνιζε συθέμελα τις μεσαιωνικές χριστιανικές 
θρησκευτικές αντιλήψεις).
Μερικοί επιστήμονες θεωρούν το γεγονός 
ιδιαίτερα προβληματικό, τόσο, ώστε θα 
συνηγορούσαν ευχαρίστως στη θεωρία 

της ύπαρξης ενός πεπερασμένου σε μέγεθος 
σύμπαντος. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως 
το πεπερασμένο της ταχύτητας του φωτός, μας 
προστατεύει από την επαφή με τους σωσίες και 
τους «διδύμους» εαυτούς μας σε άλλα μέρη του 
άπειρου κόσμου. Για πρακτικούς σκοπούς λοιπόν, 
μπορούμε να δούμε και να λάβουμε σήματα από 
ένα πεπερασμένο τμήμα του σύμπαντος μόνο, πε-
ρίπου 14 δισεκατομμυρίων ετών φωτός μακριά.

Το άπειρο στον εγκέφαλο 

Οι μαθηματικοί έπρεπε επίσης να αντιμετωπίσουν 
την πραγματικότητα του απείρου. Το ζήτημα αυτό 
είναι ένα από τα μεγαλύτερα που κλήθηκαν ποτέ 
να αντιμετωπίσουν οι μαθηματικοί. Πριν από 
εκατό χρόνια οι μαθηματικοί έμπλεξαν σε έναν 
«παγκόσμιο πόλεμο» σχετικά με τη σημασία των 
απείρων, αφήνοντας πολλά θύματα και αρκετή 
πικρία. Μερικοί ήθελαν να εξαφανίσουν τα άπειρα 
από τα μαθηματικά και να επαναπροσδιορίσουν 
τα όριά των μαθηματικών, αποκλείοντας όλες τις 
θεάσεις των απείρων μεγεθών ως πραγματικά 
μεγέθη, πράγμα που μέχρι τότε επιτρεπόταν να 
εμφανίζεται στις μαθηματικές αποδείξεις. Περιο-
δικά σταμάτησαν να εκδίδονται και μαθηματικοί 
εξοστρακίστηκαν, επειδή ήθελαν να αποκλείσουν 
εκείνους που ήθελαν τα άπειρα να υπάρχουν στα 
μαθηματικά. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα ο George Cantor κα-
τάφερε να βγάλει νόημα από τα παράδοξα του 
απείρου, πράγμα που είχε αρχικά προσδιοριστεί 
από τον Αλβέρτο της Σαξονίας και το Γαλιλαίο. 
Πώς καθορίζεται μία συλλογή από άπειρα; Μπορεί 
ένα άπειρο (μέγεθος, έννοια) να είναι μεγαλύτερο 
από ένα άλλο; Υπάρχει ένα απόλυτο άπειρο, πέ-
ρα από το οποίο τίποτε μεγαλύτερο δεν μπορεί 
να κατασκευαστεί ή να συλληφθεί, ή τα άπειρα 
συνεχίζονται επ’ άπειρον; Αυτές είναι οι ερωτήσεις 
που απάντησε ο Cantor με ακριβή τρόπο. 

Αλλά δεν έζησε αρκετά για να δει τους καρπούς 
της ιδιοφυΐας του να συναντούν το αναγνωρισμέ-
νο σώμα των μαθηματικών. Παραγκωνισμένος 
και υποβιβασμένος 
από φανατικούς 
αντιπάλους των 
απείρων μαθηματι-
κών, τα παράτησε 
για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα και 
έπαθε κατάθλιψη. 
Πέθανε σε ένα σα-
νατόριο. 
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Κατά περίεργο τρόπο, αυτοί 
που εκμεταλλεύτηκαν πρώτοι 
τη σημασία του έργου του 
Cantor δεν ήταν οι μαθη-
ματικοί, αλλά οι θεολόγοι. 
Αρχαίοι και σύγχρονοι θε-
ολόγοι έχουν αγωνιστεί να 
κατανοήσουν το άπειρο που 

βρίσκεται κρυμμένο μέσα στα 
δόγματα και τις πεποιθήσεις τους. Είναι ο 

Θεός άπειρος; Δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
από άλλα, πιο εγκόσμια άπειρα, όπως το σύνολο 

όλων των θετικών ακέραιων αριθμών; Εδώ λοιπόν έχουμε 
τη δυνατότητα να διακρίνουμε -όπως έκανε ο Cantor- τις 

ποικιλίες του απείρου: τα μαθηματικά άπειρα, τα φυσικά και τα 
αφηρημένα (υπερβατικά).

Το άπειρο σήμερα 

Οι αρχαίοι φιλόσοφοι, αρχίζοντας από το Ζήνωνα, γοητεύτηκαν από τα παράδοξα του απείρου 
στις πολλές πτυχές που μπορεί κανείς να τα συναντήσει, αλλά τι γίνεται με τους σύγχρονους φι-
λοσόφους; Για τι είδους προβλήματα ανησυχούν; Υπάρχουν ζωτικά ζητήματα στην επαφή μεταξύ 
φιλοσοφίας και επιστήμης που αφορούν το εάν είναι πιθανό να εκτελεστεί ένας άπειρος αριθμός 
στόχων σ’ έναν πεπερασμένο χρόνο. 

Φυσικά, αυτή η απλή ερώτηση χρειάζεται κάποια διευκρίνιση: όπως, τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε 
«πιθανό», «στόχοι», «άπειρο», «αριθμός», πεπερασμένο» και ακόμα περισσότερο, τι εννοούμε όταν 
λέμε «χρόνος»; Κινούμενοι όλο και με μεγαλύτερο εύρος στη μοντέρνα επιστήμη, συναντάμε μια 
σειρά παράξενων προβλημάτων που σχετίζονται με το άπειρο: είναι το σύμπαν άπειρο ή πεπερα-
σμένο; Θα κρατήσει για πάντα; Είναι το παρελθόν άπειρο; Είναι αλήθεια πως οτιδήποτε είναι πιθανό 
να συμβεί σε ένα άπειρο σύμπαν; Θα μπορούσαν να υπάρχουν τηλεοπτικά δίκτυα χωρίς reality 
shows; Υπάρχουν προβλήματα που θα απαιτούσαν άπειρο χρόνο για οποιονδήποτε υπολογιστή, 
προκειμένου να επιλυθούν; 

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το άπειρο και το απεριόριστο είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι. Υπάρ-
χουν πεπερασμένα πράγματα που είναι απεριόριστα, για παράδειγμα, η επιφάνεια μιας τέλειας 
σφαίρας ή της γης. Οι επιφάνειες αυτών των σφαιρών είναι πεπερασμένες σε μέγεθος, όμως δεν 
έχουν άκρες ή όρια. Μπορείς να περπατάς στην επιφάνειά τους για πάντα και ποτέ να μη βρεις ένα 
τέλος ή να φύγεις από αυτές. 

Επίσης υπάρχουν περίεργες περιπτώσεις, όπου ο χρόνος μπορεί να είναι πεπερασμένος, αλλά ω-
στόσο να μην έχει ένα τέλος. Συνήθως φανταζόμαστε το χρόνο σα μια ευθεία γραμμή που εκτείνεται 
μπροστά μας. Όπως μία σειρά από στρατιώτες που βηματίζουν ο ένας πίσω από τον άλλο, που ο 
καθένας μπορεί να πει ποιος είναι εμπρός και ποιος είναι πίσω, έτσι και με το γραμμικό χρόνο μπο-
ρούμε να διακρίνουμε το μέλλον μας από το παρελθόν μας. Αλλά φανταστείτε τους να βηματίζουν 
σε κύκλο και ο καθένας θα είναι συγχρόνως μπροστά και πίσω από κάθε άλλον. Και έτσι συμβαίνει, 
εάν ο χρόνος αναπηδήσει πίσω, σχηματίζοντας έναν κύκλο. 
Εάν ο χρόνος είναι κυκλικός με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπει να συμβούν ταξίδια στο χρόνο και όλων 
των ειδών τα παράδοξα θα μπορούσαν να συμβούν. Θα μπορούσατε να διαβάζετε το άρθρο αυτό 
σήμερα και να ταξιδέψετε πίσω στο χρόνο στο 2000, να με συναντήσετε και να μου πείτε λέξη προς 
λέξη το περιεχόμενο αυτού του άρθρου, πέντε χρόνια πριν το γράψω. Μετά από πέντε χρόνια εγώ 
θα το έγραφα. 

                                                              πηγή: www.esoterica.gr , στο πλαίσιο της συνεργασίας με το περιοδικό μας  
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Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΑΚΤΙΝΑ

Κ. Ανδρεοπούλου

Στον εσωτερισμό υπάρχουν επτά ακτίνες ως ενέρ-
γειες- δυνάμεις, που ενωμένες συνθέτουν την κύρια 
Ακτίνα της Αγάπης- Σοφίας. Κάθε ακτίνα έχει μία 
ενέργεια την οποία εκδηλώνει.

Πρώτη Ακτίνα: Βούληση
Δεύτερη Ακτίνα: Αγάπη-Σοφία    
Τρίτη Ακτίνα: Οργάνωση
Τέταρτη Ακτίνα: Αρμονία αντιθέτων
Πέμπτη Ακτίνα: Αφοσίωση 
Έκτη Ακτίνα: Ζωή-Δράση
Έβδομη Ακτίνα: Τελετουργική τάξη

Η κάθε μία εκπροσωπείται από έναν Διδάσκαλο. 
Ο ΔΙδάσκαλος Σέραπις ηγείται της 4ης Ακτίνας, της 
αρμονίας μέσω των αντιθέτων.

Η δράση του κατευθύνεται προς την ιατρική και 
τις φυσικές επιστήμες, που εναρμονίζουν ενέργειες, 
χρώματα και χημικές ιδιότητες των βοτάνων, των με-
τάλλων κ.τ.λ. Τον συναντάμε και με άλλα ονόματα 
όπως: Ιμχοτέπ στο Σεράπειο των Θηβών, Ιπποκρά-
τη στην Ελλάδα και πιο πριν ως το θεό Ασκληπιό 
της μυθικής εποχής.

Όπως προαναφέραμε, υπάρχουν επτά Ακτίνες. 
Στην κάθε ακτίνα υπάρχει και μια ενέργεια η οποία 
θεραπεύει. Θα αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο 

θεραπεύει η 4η ακτίνα. Πρώτα όμως θα πούμε μερικά λόγια για το θεραπευτή. 
Άσχετα με την ακτίνα που βρίσκεται ο θεραπευτής, πρέπει πάντοτε να εργάζεται μέσω της δεύτερης 

υποακτίνας αυτής της ακτίνας, δηλαδή της αγάπης-σοφίας. Ακόμα, ο θεραπευτής πρέπει να μάθει να 
εργάζεται μέσω της όψης της αγάπης και όχι μέσω της όψης της σοφίας. Όσοι από τους θεραπευτές 
βρίσκονται στη δεύτερη ακτίνα ή κατέχουν έναν ισχυρό φορέα δεύτερης ακτίνας είναι συνήθως μεγάλοι 
θεραπευτές, π.χ. ο Χριστός. 

Βασικός παράγοντας για ένα θεραπευτή είναι να έχει ανακαλύψει τις ακτίνες του και μετά να προχω-
ρήσει στο έργο του με βάση αυτή τη γνώση. Αν αυτό δεν έχει επιτευχθεί, πρέπει  να απέχει από κάθε 
προσπάθεια θεραπείας.

Θα αποκαλύψει τη φύση των ενεργειών που τον ελέγχουν μέσα από την μελέτη του εαυτού του και 
των ακτίνων των οποίων είναι δυνατή η παρουσία με το πέρασμα  του χρόνου. Προσδιορίζοντας ο 
θεραπευτής ικανοποιητικά την ακτίνα ή τις ακτίνες που τον διέπουν, είναι έτοιμος για να αρχίσει την προ-
ετοιμασία του θεραπευτικού του έργου. H προεργασία για την θεραπεία απαιτεί τουλάχιστον πέντε ώρες 
ήρεμων σκέψεων, κατά τη διάρκεια των οποίων ο θεραπευτής  μελετά τον ασθενή και εξοικειώνεται με 
το πρόβλημα της ασθένειας και της ιδιαίτερης φύσης της. Συγκεκριμένα, την εύρεση της θέσης της στο 
φυσικό σώμα, το εμπλεκόμενο κέντρο, τη σοβαρότητα της δυσαρμονίας και τις πιθανότητες θεραπείας 
της, εξέταση της φυσικής κατάστασης του πάσχοντα και αν είναι δυνατόν ανεύρεση των ακτίνων του ή 
εξέταση και εμβάθυνση αν είναι ήδη γνωστές, κάτι που θα βοηθούσε στην καλύτερη προσέγγισή του. 
Αφού ολοκληρώσει το στάδιο της προεργασίας, ο θεραπευτής εστιάζεται στη δική του ακτίνα. Το έργο 
του είναι είτε να θεραπεύει κάτω από το νόμο του κάρμα ή να βοηθήσει τις διαδικασίες διάλυσης, προκα-
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λώντας μια ανώτερη μορφή θεραπείας. Όταν υπάρχει 
συνεργασία μεταξύ της ψυχής του  θεραπευτή και της 
ψυχής του ασθενή, επέρχεται η ένωση δύο ενεργειών ή 
όταν υπάρχουν όμοιες ακτίνες συνενώνονται, με απο-
τέλεσμα να ενισχυθεί η ενέργεια-ακτίνα του θεραπευτή 
και το έργο της θεραπείας να επισπευστεί. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματικό-
τητα της θεραπείας είναι όσο το δυνατόν  μεγαλύτερη  
ησυχία και ειρήνη στο χώρο της θεραπείας, όχι μόνο 
στις φυσικές συνθήκες αλλά και στις συγκινησιακές και 
νοητικές. Ο κανόνας αυτός αφορά το θεραπευτή, τον 
ασθενή αλλά και όσους άλλους βρίσκονται εκεί. Σκόπι-
μο είναι να αποφεύγονται οι επισκέψεις, για ευνόητους 
λόγους. Επίσης, ο ασθενής θα είναι λειτουργικό να έχει 
ξαπλώσει σε ύπτια ή πλάγια θέση έτσι ώστε τα κέντρα 
στη σπονδυλική στήλη να είναι στραμμένα προς το 
θεραπευτή. Σε αυτήν τη φάση ο ασθενής είναι βασικό 
να ακολουθεί τις οδηγίες του θεραπευτή, παίρνοντας 
σωματικά τις συγκεκριμένες θέσεις που διευκολύνουν 
τη θεραπεία και που υποδεικνύονται από το δεύτερο, 
ώστε να μπορεί να κρατάει τα χέρια του πάνω από την 
περιοχή που πάσχει.  

Στην πρακτική δεν επιτρέπεται να αγγίζει ο θεραπευ-
τής τις πάσχουσες περιοχές, εκτός από ελάχιστες εξαι-
ρέσεις.

       
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ

Αναφέρουμε  κάποια  βασικά στοιχεία που ακολου-
θούνται: 

Ο θεραπευτής γνωρίζει τον τόπο που βρίσκεται η πα-
ραφωνία, γνωρίζει επίσης τη δύναμη του ήχου και τον 
ήχο που πρέπει  να ακουστεί, το φθόγγο στον οποίο 
αντιδρά η τέταρτη μεγάλη ομάδα και ενώνοντας με τους 
μεγάλους Εννέα δημιουργούς ηχεί τον φθόγγο που 
φέρνει την απελευθέρωση αυτού που θα επιτρέψει την 
απορρόφηση στο  Ένα. Αφενός εκπαιδεύει το αυτί του 
αρρώστου που πρέπει να θεραπευτεί, αφετέρου εξα-
σκεί το αυτί που πρέπει να προχωρήσει. Γνωρίζει τον 
τρόπο δράσης του ήχου που φέρνει την θεραπευτική 
επαφή και επίσης εκείνου που λέει «Αποχώρησε». Κι έτσι 
το έργο συντελείται. Αυτή η τεχνική είναι μία τεχνική που 
όταν δεν υπάρχει αληθινή γνώση της ακτίνας μπορεί να 
είναι γενικής χρησιμότητας, επειδή αυτή η τέταρτη ακτί-
να διέπει το τέταρτο βασίλειο  της φύσης, το ανθρώ-
πινο. Οι θεραπευτές που εργάζονται  πάνω σ’ αυτήν 
τη γραμμή θεραπεύουν κυρίως μέσω της χρήσης του 
κατάλληλου ήχου ή ήχων. Στα αρχικά στάδια αυτής της 
τεχνικής χρησιμοποιούν εκτεταμένα την μουσική για να 
προκαλέσουν θεραπείες. Είναι μια μουσική συνεχούς 
επαναληπτικής κλίμακας, που  ενσωματώνει τον φθόγ-
γο της τέταρτης ακτίνας και του ανθρώπινου βασιλείου. 
Αυτή η θεραπεία με τη χρήση του ήχου θα είναι μια από 
τις πρώτες θεραπευτικές επιτεύξεις που θα σημειωθούν 
κατά το τέλος του προσεχούς αιώνα.

    

Ο Διδάσκαλος Σέραπις
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ΤΖΙΓΚΟΡΟ ΚΑΝΟ
Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ  KONTOKAN TZOYNTO

«Τα πιο ελαστικά η υποχωρητικά πράγματα στον κόσμο να κυριαρχούν επί των πιο σκληρών»  

Ο Τζιγκόρο Κάνο γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου του 1860, στην πόλη Μικάγκε της Ιαπωνίας. Καταγόταν από 
οικογένεια επιχειρηματιών, κάτι που του έδωσε μία θέση στην ανώτερη κοινωνική τάξη της εποχής. 

Στα παιδικά του χρόνια ο Κάνο είχε ένα αρκετά ασθενικό και καχεκτικό σώμα, ενώ σε αντίθεση με αυτό, από 
πολύ νωρίς εκδήλωσε δείγματα πολύ ανεπτυγμένης καλαισθησίας. 

Η εκπαίδευση του εφαρμόστηκε σύμφωνα με τα δεδομένα της τότε εποχής και εκεί ο Κάνο έδειξε ιδιαίτερες 
ικανότητες. Στα χρόνια των σπουδών του άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα από τη βίαιη συμπεριφορά των 
μεγαλυτέρων του, χωρίς αυτός να μπορεί να αντιδράσει, λόγω της φυσικής του αδυναμίας. Αυτό ήταν κάτι που 
«ταρακούνησε» τον Κάνο, ο οποίος, αντί να ζητήσει βοήθεια από τους γονείς ή τους δασκάλους του για να λύσει 
το πρόβλημα, μπήκε σε διαδικασία να το αντιμετωπίσει μόνος του. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε με διάφορες αθλητικές 
δραστηριότητες Δυτικού τύπου, οι οποίες είχαν ήδη υιοθετηθεί από την Ιαπωνία λόγω της «Δυτικοποίησής» 
της. Όμως αυτό δεν αρκούσε για τον Κάνο κι έτσι δήλωσε ενδιαφέρον για το Ζίου Ζίτσου, μία τέχνη που, όπως 
είχε μάθει τότε, αν κάποιος εκπαιδευόταν αρκετά σ’ αυτήν, θα μπορούσε εύκολα να νικήσει ένα δυνατότερο 
αντίπαλο. Έτσι ξεκίνησε η αναζήτηση του σωστού γι’ αυτόν δασκάλου, πράγμα δύσκολο για την εποχή του. 
Τελικά, και ύστερα από πολλές προσπάθειες, έγινε δεκτός από το Φουκούντα Χατσινοσούκε. Η προπόνηση 
του Φουκούντα ήταν εξαιρετικά σκληρή και έδινε περισσότερη βάση στην ελεύθερη εξάσκηση παρά στα κάτα 
(τυποποιημένες τεχνικές). Παρόλα αυτά, ο Κάνο αποδείχτηκε από τους λίγους που όχι μόνο άντεξε τη σκληρή 
μορφή της εξάσκησης, αλλά απέκτησε και έναν αστείρευτο ζήλο. 

Τον Αύγουστο του 1879, και μετά τον ξαφνικό θάνατο του Φουκούντα, αρχίζει να διδάσκεται από τον Ίζο 
Μαζαμότο. Την ίδια χρονιά προάχθηκε σε βοηθό δασκάλου και ο χρόνος που χρειάστηκε να αφιερώσει στις 
προπονήσεις αυξήθηκε κατακόρυφα, εξουθενώνοντάς τον ορισμένες φορές, όπως αναφέρει και ο ίδιος. Ακο-
λουθώντας σταθερά αυτούς τους ρυθμούς, στην ηλικία των 21 έγινε ο πιο δυνατός μαθητής του Μαζαμότο.  

Το 1881 και ύστερα από το θάνατο του Μαζαμότο, μαθήτευσε δίπλα στον Ιικούμπου Τσουνιτόσι. Στη σχολή 
αυτή αντιμετώπισε μια μεγάλη πρόκληση, ένα εμπόδιο που του έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσει κάτι διαφο-
ρετικό στην ιστορία των πολεμικών τεχνών. Η πρόκληση αυτή είχε το όνομα Κενκίτσι και ήταν ένας μαθητής 
της σχολής ο οποίος ζύγιζε 100 κιλά, σε αντίθεση με τον Κάνο που ήταν μόλις 50 κιλά. Κάθε τεχνική εναντίον 
του αποδεικνύονταν μάταιη, οπότε με το ανήσυχο πάντα πνεύμα του, ο Κάνο αναζήτησε νέες μεθόδους που 
θα είχαν αποτέλεσμα σ’ έναν τόσο βαρύ και δυνατό αντίπαλο. Από τότε λοιπόν επισκεπτόταν κάθε μέρα την 
πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη, για να μελετήσει κάθε βιβλίο σχετικά με την πάλη σε όλες τις μορφές της. Σιγά σιγά 
μέσα στο μυαλό του διαμόρφωσε κάποιες τεχνικές, τις οποίες δοκίμασε έπειτα πάνω στον συναθλητή του 
Κενκίτσι, οι οποίες, μπροστά στα έκπληκτα μάτια όλων, αποδείχθηκαν αποτελεσματικές. Τις ίδιες τεχνικές εφάρ-
μοσε και στο δάσκαλό του, ο οποίος, άναυδος, αναρωτήθηκε πώς κατάφερνε να τον ρίξει με τόση ευκολία 3 
φορές, ενώ αυτός καμία. Τότε ο Κάνο του εξήγησε με τον αναλυτικό τρόπο σκέψης του, την ακριβή εφαρμογή 
των τεχνικών που συνέλαβε και ο δάσκαλος του, αναγνωρίζοντας το επίπεδο του, του είπε ότι ήρθε ο καιρός 
να αλλάξουν οι ρόλοι τους και ο ίδιος να γίνει μαθητής του. 

Από τότε ανθίζει μέσα στον Κάνο η ιδέα της δημιουργίας μιας νέας πολεμικής τέχνης, κοινωνικά πλέον 
αποδεκτής, σε αντίθεση με την κακή εντύπωση που είχε πολύς κόσμος για το Ζίου - Ζίτσου. 

ΜΗΤΣΟΚΑΠΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ 
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Με τις γνώσεις που απέκτησε από την ενασχόληση με το Ζίου Ζίτσου, και προσθέτοντας τις δικές του ιδέες, 
ίδρυσε ένα καινούριο σύστημα φυσικής και πνευματικής εκπαίδευσης, το Κόντοκαν Τζούντο, που σημαίνει «ο 
χώρος όπου μελετάται ο δρόμος Τζου (υποχωρητικότητα, ελαστικότητα, ευκαμψία)». Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο 
επίτευγμα του Κάνο, το οποίο τον κατέταξε μέσα στους σπουδαιότερους αναμορφωτές της Ιαπωνίας στο χώρο 
της εκπαίδευσης και του αθλητισμού.   

Ο στόχος του Κάνο δεν ήταν να ιδρύσει ένα ακόμη παρακλάδι του Ζίου –Ζίτσου, αλλά να προσφέρει στην 
Ιαπωνία κάτι διαφορετικό, μια νέα πολεμική τέχνη, η οποία αν και θα κρατούσε τις παλιές αρχές και αξίες των 
πολεμικών τεχνών, θα ήταν προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εποχής του. Έδωσε λοιπόν μεγάλη σημασία στο 
όνομα της τέχνης και πρόσθεσε το Κόντοκαν ως χαρακτηριστικό, επειδή το Τζούντο, σαν ονομασία, είχε ξανα-
χρησιμοποιηθεί. 

Οι αρχές του Τζούντο ήταν εμπνευσμένες από την κινέζικη φιλοσοφία, και ιδιαίτερα από τον Ταοϊσμό, που 
διδάσκει «τα πιο ελαστικά ή υποχωρητικά πράγματα στον κόσμο να κυριαρχούν επί των πιο σκληρών». Αυτός 
είναι ένας απαράβατος νόμος της φύσης, χωρίς να σημαίνει ότι το ελαστικό ή υποχωρητικό δεν είναι και δυνατό. 
Για τον Κάνο όμως είχε πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος διαχείρισης της δύναμης. 

Οι βασικοί σκοποί του Τζούντο ήταν τρεις, οι δύο πρώτοι αποκαλούνταν «Κυόγκι Τζούντο» και περιλάμβαναν την 
ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης και της αγωνιστικής ικανότητας. Ο τρίτος ήταν το «Σούσιν Χο», η πνευματική 
και ηθική καλλιέργεια. Το δίπολο αυτό έδινε την ιδιότητα  της ολοκλήρωσης στον ασκούμενο στο Τζούντο και τελικά 
της αυτοπραγμάτωσης. Για τον Κάνο το Τζούντο ήταν επίσης ένας τρόπος δημιουργίας χρήσιμων ανθρώπων 
για το κοινωνικό σύνολο, διότι, όπως έλεγε και ο ίδιος, όσο καλή φυσική κατάσταση ή αγωνιστική ικανότητα κι 
αν αναπτύξει κάποιος, «αν δεν είναι όφελος για την κοινωνία, η ζωή του είναι μάταιη».           

Η ανάπτυξη, εγκαθίδρυση και τελικά η εξάπλωση του Κόντοκαν δεν ήταν απλή υπόθεση, αφού έπρεπε να γίνει 
αποδεκτό από την πολύχρονη Ιαπωνική παράδοση. Η φήμη που είχε προκαλέσει αυτή η νέα πολεμική τέχνη, δημι-
ούργησε πολλές αντιζηλίες, προερχόμενες ιδιαίτερα από το χώρο του Ζίου-Ζίτσου. Από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης 
του Κόντοκαν διάφορες σχολές επισκέπτονταν καθημερινά τη σχολή του Κάνο, προκαλώντας τους σε αγώνες 
πάλης. Αυτό συνεχίστηκε για πολλά χρόνια, οπότε για να το σταματήσει ο Κάνο διοργάνωσε αγώνες εναντίον 
της ισχυρότερης σχολής Ζίου-Ζίτσου της εποχής, του Τοτσούκα Έιμι. Επιλέχτηκαν λοιπόν 15 αντιπρόσωποι από 
κάθε σχολή και στις 11 Ιουνίου του 1886 αγωνίστηκαν μεταξύ τους. Το Κόντοκαν πέτυχε ένα λαμπρό αποτέλεσμα 
με 12 νίκες, 2 ήττες και μια ισοπαλία. Από τότε λοιπόν το Τζούντο αφέθηκε ελεύθερο να συνεχίσει την πορεία του. 
Εξαπλώθηκε γρήγορα,  όχι μόνο στην Ιαπωνία αλλά και παγκοσμίως. 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  Από το Ζούτσου στο Ντο.  Εκδόσεις Αλκίμαχον. Περιοδικό: Το μονοπάτι των πολεμικών τεχνών. 
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βιβλίων
παρουσίαση

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΣΙΝΤΑΡΤΑ
ΛΕΛΑ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ-ΔΙΑΚΟΦΩΤΑΚΗ & ΕΛΕΝΗ ΓΙΟΥΝΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

Μια από τις ομορφότερες ιστορίες του κόσμου είναι κι εκείνη της ζωής του Σι-
ντάρτα Γκωτάμα. Η φιλοσοφική του αναζήτηση τον οδήγησε σ’ ένα περιπετειώδες 
ταξίδι με κέντρο τον εαυτό του, όπου γνώρισε την αλήθεια και έθεσε τις βάσεις για μια 
φιλοσοφία που μας εμπνέει μέχρι τις μέρες μας. Αυτό το βιβλίο απευθύνεται κυρίως 
σε παιδιά και έφηβους, αλλά και σε όλους όσους επιθυμούν να ανακαλύψουν το 
φως που κρύβουν μέσα τους. 

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ
ΜΑΡΙΟΝ ΖΙΜΕΡ ΜΠΡΑΝΤΛΕΪ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

Η συγγραφέας του έργου «Οι ομίχλες της Άβαλον» μας μεταφέρει αυτήν τη φορά 
στην Τροία για να ζήσουμε από κοντά την καταστροφή αυτής της επικής πόλης 
μέσα από τα μάτια της Κασσάνδρας. Ιέρεια του θεού Απόλλωνα και μάντισσα, η 
Κασσάνδρα είναι δέσμια οραμάτων που προβλέπουν φωτιά και θάνατο. Αντιμέτωπη 
με το μένος  και την αμφιβολία των συμπολιτών της, καθώς και με τις προσωπικές 
της μάχες, ακολουθεί τη δική της μοίρα και μας διηγείται την ιστορία της. Πρόκειται 
για ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα, γραμμένο από μια καλλιτέχνιδα του είδους. 

Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΓΙΣΣΩΝ
PIERRE THUILLIER
ΕΚΔΟΣΕΙΣ LEADER BOOKS

Η σημερινή εποχή αποτελεί για πολλούς το θρίαμβο του ορθολογισμού και της 
τεχνοκρατίας. Η επιστήμη απορρίπτει καθετί μη μετρήσιμο πειραματικά, ξεχνώντας 
τις σχέσεις που την ενώνουν με τη θρησκεία, την ποίηση και τη μαγεία. Κι όμως, η 
επιστημονική σκέψη οφείλει πολλά στις λεγόμενες «αποκρυφιστικές» επιστήμες. Μή-
πως έχει έρθει λοιπόν ο καιρός για έναν επαναπροσδιορισμό του επιστημονικού και 
κοινωνικού κατεστημένου; Πρόκειται για ένα αξιόλογο βιβλίο που προκαλεί τη σκέψη 
του αναγνώστη και θέτει σε νέες βάσεις την ιστορία της επιστήμης και όχι μόνο…
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σπόροι... σοφίας
για την κοινωνία:

Για τη δικαιοσύνη

Αν δικαιοσύνη είναι το να δίνουμε στον καθένα αυτά 
που του αρμόζουν, δεν πρέπει να δώσουμε στον 
άνθρωπο άλλη δικαιοσύνη από την ανθρώπινη, 
δηλαδή αυτή που από τη φύση του αρμόζει. Δε 
μπορούμε να φερθούμε στον άνθρωπο σα να 
είναι μια μηχανή, αφαιρώντας του την ικανότητα να 
βελτιωθεί, ούτε σα να είναι ένας Θεός, πιστεύοντας 
ότι μπορεί να πετύχει τη βελτίωσή του μόνος του και 
αυθόρμητα.

για τον κόσμο:

Ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος κόσμος

Η εποχή του λόγου, για το λόγο καθαυτό, έχει 
πεθάνει. Σήμερα υψώνονται οι χρόνοι στους οποίους βασιλεύει η βούληση. 
Και όχι η υποκειμενική θέληση -που δεν είναι παρά ένας πόθος της ψυχής- 
αλλά εκείνη η βούληση που μπορεί να είναι αρκετά δυνατή ώστε, ξεκινώντας 
από το Πνεύμα, να πέσει σαν κεραυνός πάνω σ’ αυτά τα νερά του Υδροχόου. 
Να σπάσει τους πάγους και να φτιάξει μέσα τους το μαγεμένο σπήλαιο, στο 
οποίο θα φυλάξει τα όνειρα της Νέας Ανθρωπότητας.

J. A. Livraga

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΟΡΙΝ ΜΑΚΛΑΦΛΙΝ & ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΝΤΕΪΒΙΝΤΣΟΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

Μέσα από αυτό το βιβλίο έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε 
τις κρυμμένες πνευματικές αιτίες των παγκόσμιων γεγονότων. Οι συγγραφείς 
δίνουν εύστοχα μια μεταφυσική διάσταση στα οικονομικά και κοινωνικά προ-
βλήματα της εποχής μας, προτείνοντας παράλληλα λύσεις που στηρίζονται 
στο εσωτερικό μας έργο και την επιθυμία μας να βελτιώσουμε τον κόσμο 
μας. 
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Επόμενο τεύχος

ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σύμφωνα με τον Πυθαγόρα, τα μαθηματικά εί-
ναι η αληθινή βάση της φιλοσοφίας και οι αριθμοί  
η ανώτερη έκφραση της γνώσης. Από τη μελέτη 
των αριθμών είναι δυνατόν να ανακαλυφθεί η 
σύσταση του κόσμου, η ουσία των όντων και 
των φαινομένων.

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΑ

Η ικανότητα κάποιων ανθρώπων να προ-
σεγγίζουν το παρελθόν ή το μέλλον με μοναδικό 
όπλο τους τη βιοενέργεια, είναι ένα φαινόμενο 
που σεβόταν η αρχαία παράδοση και μελετά η 
σημερινή επιστήμη. 

ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Στις μέρες μας το χτίσιμο μιας πόλης είναι ένα τυχαίο αποτέ-
λεσμα. Στους παραδοσιακούς πολιτισμούς έχτιζαν τις πόλεις με 
σκοπό να γίνουν ένας χώρος που θα βοηθούσε τον άνθρωπο 
να ξεφύγει από την υλική ύπαρξή του και να περάσει σε μια 
ανώτερη πνευματική διάσταση. 






