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Το γεγονός ότι δεν θυμόμαστε ή δεν γνωρίζουμε κάτι, δεν σημαίνει ότι αυτό δεν υπάρχει. Και για την 
αρχαία Ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού είναι σίγουρα πολλά αυτά που δεν γνωρίζουμε ή που έχουν 
ξεχαστεί. 

Από αυτά όμως που γνωρίζουμε, και που τα τελευταία χρόνια βγαίνουν όλο και περισσότερο στο φως 
της δημοσιότητας, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στη μακρινή αρ-της δημοσιότητας, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στη μακρινή αρ-

χαιότητα υπήρξε μια μεγάλη επιστήμη με θαυμάσιες γνώσεις, που χαιότητα υπήρξε μια μεγάλη επιστήμη με θαυμάσιες γνώσεις, που 
κατάφεραν να δημιουργήσουν τους κορυφαίους πολιτι-κατάφεραν να δημιουργήσουν τους κορυφαίους πολιτι-

σμούς που έμειναν στην Ιστορία. σμούς που έμειναν στην Ιστορία. 

Η φιλοσοφική διδασκαλία των ιστορικών κύκλων 
μας λέει ότι όταν οι πολιτισμοί φθείρονται, παρακ-

μάζουν και πέφτουν, πολλές γνώσεις -επιστημονικές, 
τεχνολογικές και άλλες- ξεχνιούνται και ο κόσμος μπαίνει 

σε ένα μεσαίωνα. Όσο πιο πολύ απομακρυνόμαστε στο 
χρόνο από έναν πολιτισμό, τόσο πιο δύσκολο είναι να χρόνο από έναν πολιτισμό, τόσο πιο δύσκολο είναι να 

εντοπίσουμε τις απτές αποδείξεις για τη χαμένη του εντοπίσουμε τις απτές αποδείξεις για τη χαμένη του 
επιστήμη, επειδή αυτή ξεχάστηκε από πολύ παλιά. 

Η άγνοια μας για αυτήν δεν αποδεικνύει όμως 
ότι δεν υπήρξε.

Σήμερα, οι νέες αρχαιολογικές ανακαλύ-
ψεις και έρευνες μας δίνουν να καταλάβουμε 

ότι, αν και δεν ξέρουμε πολλά για τα επιτεύγματα 
των αρχαίων πολιτισμών, το σίγουρο είναι ότι είχαν 

μεγάλες επιστημονικές γνώσεις. Ίσως τις κωδικοποίησαν 
με άλλη συμβολική γλώσσα, διαφορετική από τις δικές μας, και 

τα κλειδιά για την αποκρυπτογράφηση χάθηκαν προ πολλού. Αλλά τα 
ευρήματα που μας άφησαν δείχνουν ότι είχαν μεγάλες γνώσεις που σήμερα λησμονήθηκαν.

Ζούμε σε μια εποχή με ισχυρή τεχνολογική ανάπτυξη και οι επιστημονικές γνώσεις μας έχουν φτάσει σε 
πολύ υψηλά επίπεδα. Αλλά όταν ο πολιτισμός μας θα πέσει, και ήδη δείχνει έντονα σημάδια κόπωσης και 
παρακμής, θα ακολουθήσει αναπόφευκτα μια εποχή σκοταδισμού και άγνοιας, γιατί ακολουθώντας την 
κυκλική ιστορική πορεία οι περισσότερες επιστημονικές γνώσεις, για τις οποίες σήμερα υπερηφανευόμαστε, 
θα ξεχαστούν και πάλι, όπως έγινε άλλες φορές στους μεγάλους πολιτισμούς του μακρινού παρελθό-
ντος.

Πάντα όμως υπήρξαν μικρές ομάδες ανθρώπων που, αντιλαμβανόμενοι την κρίση, φρόντιζαν να δι-
ασώζουν τις πιο σημαντικές γνώσεις και να τις διατηρούν ζωντανές μέσα στα σκοτεινά χρόνια, υπό τη 
μορφή «μυστηρίων» και «εσωτερικών ταγμάτων», για να τις κληροδοτήσουν στον επόμενο πολιτισμό, σε 
μια νέα «Αναγέννηση».

Αφού, όπως λέγεται, η ιστορία επαναλαμβάνεται, επείγει μια προσπάθεια για να διατηρηθούν οι πιο 
σημαντικές από τις σημερινές μας γνώσεις, για να μην ξεχαστούν και για να μπορούν να διαφωτίσουν το 
μελλοντικό νέο κύκλο της ανθρωπότητας. 

Γ. Α. Πλάνας  

editorial
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Κείμενο: Delia Steinberg Guzmάn, 
Συνδιευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη,
Σταυρός των Παρισίων του Πανεπιστημίου της Σορβόνης  
σε Επιστήμες, Τέχνες και Γράμματα

οι πέτρες

Πολλά είναι τα παιχνίδια που η Μάγια θέτει φαινομενικά στη διάθεσή μας, μέχρι να μας κάνει να 
χάσουμε το βαθύ νόημα της ζωής και να πιστέψουμε ότι όλη η αξία βρίσκεται στις μορφές. 

Αυτό συμβαίνει με τις πέτρες. Θεωρώντας τις μέχρι πριν λίγο καιρό –και ακόμη και σήμερα- σαν 
άψυχα στοιχεία, ο άνθρωπος είδε σ’ αυτές ένα χρήσιμο αντικείμενο για πολλαπλές λειτουργίες. 

Από την πέτρα που εξυπηρετεί για την κατασκευή σπιτιών και ναών μέχρι την πέτρα με την οποία γίνονται 
δρόμοι, από την πέτρα που μετατρέπεται σε ένα πρακτικό εργαλείο για τη ζωή μέχρι την πέτρα την καλά δου-
λεμένη, που είναι ένα όμορφο και αποτελεσματικό κόσμημα για το σώμα, όλες αυτές οι πέτρες θεωρήθηκαν 
κρύες και νεκρές και τις εκμεταλλευόμαστε λες κι η ζωή μάς τις χρωστούσε λαμβάνοντας υπόψη πολλές 
εργασίες μας. 

Ωστόσο, οι πέτρες είναι ζωντανές. Αν το γνωρίζαμε αυτό, ίσως να μην τις χρησιμοποιούσαμε. Γι’ αυτό η 
Μάγια κάλυψε την πέτρινη έκφραση κάτω από τη μορφή της αδράνειας κρύβοντας στην πραγματικότητα 
το νόμο της πιο θαυμαστής αντίστασης. 

Υπάρχουν σώματα που εκδηλώνονται με την αύξηση και την επέκταση, υπάρχουν άλλα που το κάνουν 
αυτό μέσω της αντίστασης. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι δύο νόμοι είναι παρόντες σε όλα τα σώματα, 
όμως συνδυάζονται σε διαφορετικές αναλογίες: όταν κυριαρχεί ο νόμος της αύξησης, εμείς βλέπουμε κίνη-
ση, όταν βλέπουμε στατικότητα, είναι γιατί κυριαρχεί ο νόμος της αντίστασης. 

Η βούληση της πέτρας συνίσταται στο να αντιστέκεται. Αυτή διατηρεί στέρεα συμπιεσμένα τα μόριά της 
εμποδίζοντάς τα να χωριστούν και να διασκορπιστούν. Τότε είναι που μιλάμε για “σκληρές πέτρες”. Όσο με-

Θέματα από το βιβλίο:
«Παιχνίδια στον Καθρέφτη»
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γαλύτερη αντίσταση, τόσο μεγαλύτερη σκληρότη-
τα. Μεγαλύτερη σκληρότητα, μεγαλύτερη βούληση. 
Μεγαλύτερη βούληση, περισσότερη ζωή. 

Παρά το παιχνίδι της Μάγια και το πέπλο με το 
οποίο εμφανίζονται ως νεκρές οι πέτρες, είναι εύ-
κολο να διαισθανθούμε την αλήθεια αυτού του ζη-
τήματος. 

Μπορούμε να δούμε ότι οι πέτρες που μας τρι-
γυρίζουν δεν είναι όλες ίδιες, ούτε έχουν την ίδια 
φύση. Υπάρχουν, όπως λέγαμε, πιο μαλακές και 
πιο σκληρές με λιγότερη και περισσότερη θέληση 
για αντίσταση.

Υπάρχουν πιο διαφανείς και πιο λαμπερές, με 
περισσότερη ή λιγότερη ικανότητα στο να αφήνουν 
το φως να περνάει. Υπάρχουν οι περισσότερο ορ-
γανωμένες και οι λιγότερο οργανωμένες εσωτερικά 
σε τέτοιο σημείο, που οι περισσότερο οργανωμένες 
κατανέμουν τα δομικά τους στοιχεία με τόσο μαθη-
ματικό τρόπο, ώστε οι “γεωμετρικοί τους κρύσταλ-
λοι” να μας γοητεύουν και τότε μιλάμε για “πολύτι-
μους λίθους”. 

Υπάρχουν αυτές που εμφανίζονται σε ένα ση-
μείο της γης κι αυτές που εμφανίζονται σε άλλο, 
κάποιες σχηματίζονται σε “γόνιμα” σημεία της γης, 
εκεί όπου η ενέργεια είναι μεγαλύτερη και περισσό-
τερο ωφέλιμη, άλλες σχηματίζονται σε οποιοδήποτε 
μέρος και με οποιοδήποτε τρόπο.

Επίσης, μεταξύ των πετρών υπάρχουν και υβρί-
δια (νόθες). 

Υπάρχουν πέτρες που προορισμός τους είναι 
να συμμορφώνονται απλά και μόνο με το νόμο των 
κύκλων και να αφήνουν τον άνεμο να τις κομματιά-
ζει, μέχρι να μετατραπούν σε άμμο. Υπάρχουν άλλες 
που προορισμός τους είναι να λυγίζουν πειθήνια 
στα χέρια των ανθρώπων και να παραμένουν αθά-
νατες μέσα σε κορυφαία έργα. Όμως η πιο μεγάλη 
πέτρα που αποτελεί μέρος μιας πυραμίδας και η πιο 
λεπτή άμμος της ερήμου έχουν την ίδια φύση της 
παθητικής αλλά ισχυρής αντίστασης. 

Οι πέτρες αποτελούν μέρος του παιχνιδιού της 
Μάγια, δεδομένου ότι αυτές έχουν σώμα...και τίποτε 
περισσότερο από σώμα. Ένα σώμα όπως το δικό 
σου και το δικό μου, αν και με διαφορετική συγκρό-
τηση. Ένα μεγάλο μέρος από το σώμα σου και το 
σώμα μου αποτελείται από τα ίδια συστατικά με αυ-
τήν την πέτρα που τώρα μας χρησιμεύει ως έδαφος 
και στήριγμα. Όμως, ενώ σε μας έχουν ενεργοποι-
ηθεί άλλοι φορείς (ψυχή, νους, κάτι το πνευματικό), 
στην πέτρα εκδηλώνεται μόνο το σώμα. Οι άλλοι 
φορείς κοιμούνται. Αναμένουν νέους και μακρινούς 
κόσμους, όπου η αδράνεια θα δώσει σιγά-σιγά 
τόπο στην κίνηση. Έτσι η πέτρα θα μεγαλώσει, θα 
επεκταθεί και θ’ αρχίσει γι’ αυτήν μια νέα διάσταση 
στην αιώνια ψευδαίσθηση της ζωής.  

Όταν ακούς να λένε ότι ο ήλιος ζεσταίνει τις πέ-
τρες και τις διαστέλλει, στάσου και σκέψου. Παρα-
τήρησέ τες: είναι ζωντανές. Ο ίδιος ο ήλιος που μας 
τρέφει, προξενεί αλλαγές και στις πέτρες.  

Όταν ακούς να λένε ότι το κρύο της νύχτας συ-
στέλλει τις πέτρες, μη συνεχίζεις αδιάφορα την πο-
ρεία σου. Σκέψου: είναι ζωντανές, συμμαζεύουν το 
σώμα τους για ν’ αντέξουν τη χαμηλή θερμοκρα-
σία.

Διαστολή και συστολή είναι οι δείκτες αυτών που 
αργότερα θα είναι οι κινήσεις της καρδιάς.  

Επίσης, οι πέτρες έχουν καρδιά. Όταν περπατάς 
πάνω σ’ αυτές, όταν αφήνεις να γλιστρήσει το χέρι 
σου πάνω στην επιφάνειά τους, θυμήσου ότι είσαι 
μπροστά σε ένα ζωντανό ον που έχει την άπειρη 
υπομονή της αντίστασης και της αναμονής. 

Θυμήσου τους γέρους σοφούς, εκείνους που 
γνωρίζοντας την εσωτερική ζωή της πέτρας και 
των μετάλλων, διαλέγουν τα πιο κατάλληλα για να 
φτιάξουν τα φυλακτά τους και τα σύμβολά τους. 
Θυμήσου τους γέροντες βασιλείς και ιερωμένους 
που φορούσαν κοσμήματα, που δεν εκπλήρωναν 
την κενή αποστολή του διακοσμητικού αλλά την πιο 
βαθιά αποστολή της σύλληψης και εκπομπής ενερ-
γειών. 

Γι’ αυτό και οι πέτρες αντιστέκονται, έχουν την 
ικανότητα να φυλάγουν για πολλές χιλιάδες χρό-
νια την εσωτερική δύναμη που τους έδωσε η μάνα 
τους, η γη, και ο πατέρας τους, τα άστρα. 

Μίλησε με τις πέτρες, παίξε μ’ αυτές. Θα σου 
δώσουν ένα παλιό μάθημα ολότητας και δύναμης. 
Θα σου μιλήσουν για άλλους καιρούς κι άλλους 
κόσμους. Θα σου πουν λέξεις που δονούν, φιλτρα-
ρισμένες μέσα από τις ρωγμές τους. Με τα πέτρι-
νά σου δάχτυλα, μ’ αυτά τα δάχτυλα του σώματός 
σου, που είναι κι αυτό ύλη, μίλησε με τις πέτρες.  
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Κείμενο: Αγάπη Χατζημπαλάση

Κινηματογράφος

MATRIX RELOADED (Νο 2)

Όπως έχουν επισημάνει και οι δημιουργοί της, αυτή η ταινία έχει πολλούς συμβολισμούς και σε διαφο-
ρετικά επίπεδα. Είναι θέμα ικανότητας του θεατή πόσα μπορεί να αντιληφθεί. Γι’ αυτό, σ’ αυτό το άρθρο 
θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε κάποια από αυτά τα σύμβολα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν πολύ περισσότερα.

Σε αυτήν τη δεύτερη ταινία εμφανίζονται αρκετά καινούρια πρόσωπα και μερικά μάλιστα πρόσωπα-
κλειδιά (π.χ. ο Αρχιτέκτονας). Παρ’ όλα αυτά δεν μας ξεκαθαρίζονται πολύ τα πράγματα και στο τέλος 
της ταινίας οι ερωτήσεις είναι περισσότερες από τις απαντήσεις. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κάτι αρνητικό. 
Άλλωστε κάθε φιλοσοφική σκέψη αρχίζει με ένα «γιατί».

Μεγάλο μέρος της πλοκής ασχολείται με την προσπάθεια του Νίο να σώσει την Τρίνιτι. Ο Νίο, σαν ένας 
άλλος Ορφέας, κατεβαίνει στον Άδη να σώσει την Ευρυδίκη του. Σε όλες τις μυθολογίες βρίσκουμε ότι η 
κάθοδος στον Άδη είναι η τελική δοκιμασία του ήρωα. Είτε είναι η κάθοδος στο ασυνείδητο, όπου θα βρει 
το σκοτεινό του εαυτό και θα παλέψει μαζί του, είτε είναι πραγματικά η νίκη του θανάτου (όπως στα μεγάλα 
Μυστήρια της Αιγύπτου), ο συμβολισμός  υπάρχει πάντα. Η Ευρυδίκη, και κάθε Ντάμα σ’ αυτήν την περί-
πτωση, είναι η έμπνευση, είναι το κίνητρο για να βρει ο ήρωας τον εαυτό του και το δρόμο του. 

Σ’ αυτήν την προσπάθεια συναντά το Μεροβίγγειο, που μαζί με τους δύο Διδύμους τού δυσκολεύουν 
την αναζήτηση. Ο συμβολισμός με τον τρικέφαλο Κέρβερο, το φύλακα του Άδη είναι ξεκάθαρος. Επίσης, 
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ξεκάθαρη είναι η μορφή της Θεάς του Κάτω Κόσμου, της Περ-
σεφόνης.

Από αυτούς λοιπόν μαθαίνει ο Νίο ότι είναι ο έκτος «εκλε-
κτός» και ότι υπήρξαν 5 προσπάθειες πριν από αυτόν. Στη 
Μυστική Διδασκαλία, η Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, σημαντική εσωτερί-
στρια του περασμένου αιώνα, μας αποκαλύπτει ότι, σύμφω-
να με την Ανατολική παράδοση, υπάρχουν 7 ανθρωπότητες. 
Εμείς βρισκόμαστε στην πέμπτη και σιγά σιγά γεννιέται η έκτη 
ανθρωπότητα που θα κατακτήσει τη Διαίσθηση - Αγάπη.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το ότι η δοκιμασία που η Περσε-
φόνη βάζει στο Νίο είναι ένα παθιασμένο φιλί, όπως αυτά 
που δίνει στην Τρίνιτι. Ζητάει να δει αν μπορεί ο Νίο να νοιώσει 
πραγματική αγάπη και όχι ψεύτικη μηχανιστική ηδονή, όπως 
ο Μεροβίγγειος. Μέσα από αυτήν τη δοκιμασία προσπαθεί η 
Περσεφόνη να ανακαλύψει αν είναι ικανός ως εκλεκτός της 
έκτης ανθρωπότητας.

Ο Μεροβίγγειος, από την άλλη, εκπροσωπεί τον εκφυλι-
σμό της πέμπτης ανθρωπότητας. Βλέπουμε ότι ο χώρος του 
είναι γεμάτος αγάλματα της Αναγέννησης, όμως η αισθητική 
του καταναλώνεται χωρίς να μπορεί να ανυψώσει το πνεύμα. 
Επικρατεί ορθολογισμός και ηδονισμός. 

Όταν ο Νίο είναι να συναντήσει τον Αρχιτέκτονα, περιμένει 
314 δευτερόλεπτα. Είναι φυσικά μια παραπομπή στον αριθμό 
π (3,14). Επίσης, ο αριθμός 3, που θεωρείται από όλους τους 
πολιτισμούς ιερός, αναφέρεται πολύ μέσα στην ταινία, ιδιαίτε-
ρα στα λόγια του Μορφέα πριν τη συνάντηση του Νίο με τον 
Αρχιτέκτονα του Matrix.

Ο Αρχιτέκτονας φαίνεται ότι ναι μεν είναι ο δημιουργός, 
όμως δημιουργός του φυσικού σύμπαντος και όχι του πνευ-
ματικού. Γι’ αυτό υπάρχει και μια σύγχυση όσον αφορά την 
Προφήτη. Τι είναι τελικά η προφήτης, ένα πρόγραμμα-εργα-
λείο στα χέρια του Αρχιτέκτονα ή μήπως μια δύναμη πνευμα-
τικής συνείδησης, που σπρώχνει το Νίο να υπερβεί και να ξε-
περάσει τα δεσμά που βάζει ο φυσικός δημιουργός, δηλαδή 
ο Αρχιτέκτονας;  

Άλλη μια ερώτηση που δημιουργεί η δεύτερη ταινία αφορά 
τις μηχανές. Είναι μια ερώτηση που γεννιέται στη συζήτηση με-
ταξύ του Νίο και του συμβούλου, όταν βλέπουν από μακριά 
τις μηχανές που συντηρούν τη Σιών. Είναι τελικά υπηρέτες του 
ανθρώπου ή αφέντες του οι Μηχανές;

Η πιο σημαντική ίσως σκηνή είναι άλλη μια δοκιμασία του 
Νίο, που του την θέτει ο Αρχιτέκτονας. Του δείχνει δύο πόρτες. 
Αν πάει από τη μια θα σώσει τον κόσμο και θα χάσει την Τρίνιτι, 
ενώ αν πάει από την άλλη θα σώσει την Τρίνιτι, αλλά δεν είναι 
σίγουρο αν θα καταφέρει να σώσει τον κόσμο. Ο Νίο επιλέγει 
τη δεύτερη. Επιλέγει την ελπίδα. Την ελπίδα ότι θα καταφέρει και 
τα δύο. Η ελπίδα είναι ένα καθαρά ανθρώπινο χαρακτηριστικό 
και, σύμφωνα με τον μύθο της Πανδώρας, είναι το μόνο καλό 
που έμεινε για τον άνθρωπο. 

Ο Νίο επιλέγει την ελπίδα, ακόμη κι κείνη τη στιγμή που η 
λογική και η στατιστική είναι εναντίον του. 

Έτσι λοιπόν, ενώ φαίνεται ότι οι Μηχανές και οι κύριοι των 
στατιστικών νικάνε σε αυτόν τον κόσμο, η ΕΛΠΙΔΑ παραμένει. 
Και αυτή οδηγεί πάντα στην προσπάθεια για κάτι καλύτερο.  
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Μόνο η αναφορά παρόμοιων λέξεων μας προκαλεί κάποια ψυχολογική ανησυχία.  Ο ερευνητής των λεγό-
μενων «Απόκρυφων Επιστημών» αισθάνεται μια δυνατή έλξη αλλά ταυτόχρονα και απώθηση γι’ αυτές.

Υπάρχει φιλοδοξία για γνώση και για δύναμη.  Υπάρχει και φόβος.  Μερικές φορές τρόμος. Για πολλούς 
είναι σα βίτσιο το να αγγίξουν αυτά τα θέματα, μέχρι να τα κάνουν μια αρρωστημένη κατάσταση φαύλων 
κύκλων ιδεών και συναισθημάτων, που περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους χωρίς αρχή πια ούτε 
τέλος, ούτε καν έλεγχο.  Η μονομανία τους οδηγεί στο να διαβάζουν όλα όσα γράφονται σχετικά, χωρίς 
να σταματήσουν για να σκεφτούν αν αυτά που διαβάζουν είναι αλήθεια ή όχι, ή τουλάχιστον αν έχουν 
κάποια βάση.  Μια προπαγάνδα ή πρόσκληση για κάποιο «Κέντρο Μυστηρίων» ή «Συγκέντρωση, όπου θα 
εμφανιστεί ο Διάβολος» θολώνει κάθε βούληση και τελικά μπαίνει κανείς στους χώρους αυτούς σε υπνωτική 
κατάσταση μιλώντας με χαμηλή φωνή.  Βγάζει τα παπούτσια του, δέχεται λουλούδια και παίρνει ξυλάκια αμ-
φίβολης ποιότητας ινσιένς ή απλά κεριά στα οποία έχουν κολλήσει πέταλα λουλουδιών.

Χωρίς να αναρωτηθεί και πολύ για ετυμολογίες ή για την πραγματικότητα που μπορεί να περιέχει το θέ-
αμα ή η συγκέντρωση, ο υποψήφιος μαζεύεται με τα μάτια διψασμένα να δουν παράξενα πράγματα και τα 
αυτιά ανοιχτά στα πιο λεπτά μουρμουρίσματα.

Η μοντέρνα ηλεκτρονική διευκολύνει θεάματα ήχου και φωτός, που οδηγούν σιγά σιγά τους θεατές σε 
μια «ειδική» κατάσταση. Διανέμονται προσπέκτους και μικρά περιοδικά με παράξενες εικόνες και λέξεις, οι 
οποίες, αν δεν είναι γραμμένες σε μια φωνητική μετάφραση από τη σανσκριτική γλώσσα, τουλάχιστον 
μοιάζουν. Υψώνονται στους ατμούς του ινσιένς προσευχές, όπου τα φωνήεντα αποκτούν παράξενες αντη-
χήσεις μέσα στα κλειστά στόματα.  Όλα είναι παράξενα.

Οι τοίχοι δείχνουν εικόνες από κάποιους «Αγίους» ή απλώς υφάσματα εκτυπωμένα στην Ινδία με εικόνες 
των Ανατολικών θρησκειών. Μονότονες φωνές προσκαλούν για χαλάρωση, για «ρηλάξ».  Πρέπει να αδειά-
σει κάποιος, για να μπορέσει «ο άδειος νους» να αισθανθεί αινιγματικά πράγματα, αφάνταστες εμπειρίες.  
Ακούγονται στεναγμοί, ρεψίματα και τα γλιστρίματα των ποδιών που έχουν σταυρωθεί με το ζόρι σε μια πα-
ρωδία κάποιας ανατολικής στάσης «Ασάνα».  Τα χέρια ενώνονταν και ανεβοκατεβαίνουν στον αέρα, όπως 
αισθάνεται ο καθένας. Τα ρούχα χαλαρώνουν. Κάποιος αναγγέλλει κάποιο πρόσωπο με ξένο όνομα.  Το 
φως έχει χαμηλώσει τόσο, που αυτός μόλις φαίνεται.  Μεγάλα χρονικά διαστήματα με ένταση τα διαδέχονται    
χτυπήματα «γκογκ» και ηχογραφήσεις «γαλαξιακών ήχων».

Από το πάτωμα υψώνεται μια εικόνα που μοιάζει με Πεντάλφα, γεμάτη γραμμές και λίγο πολύ τερατώδεις 
εικόνες. Ο καπνός έχει πνίξει την ατμόσφαιρα. Σε μια αυτοσχέδια σκηνοθεσία, ένα ζευγάρι αρχίζει έναν σιω-
πηλό και κατηφή χορό. Ο άντρας πριν δυο ώρες περπατούσε ντυμένος με ένα μπουφάν γεμάτο μεταλλικές 
καρφίτσες διαμαρτυρίας και ένα τσιγάρο «χασίς» μισοκρεμασμένο στα χείλη.  Η γυναίκα πριν λίγο ήταν μια 
χλωμή κοπελίτσα με φυματικό ύφος.  Αλλά τώρα, στο μισοσκόταδο ντυμένοι με κάτι πολύχρωμους και νεφε-
λοειδείς χιτώνες μιμούνται τραχιά τις εικόνες του «Κάμα-Σούτρα» της Ινδίας ή κάποιας ταινίας «σινεμά-τέχνης» 
που γυρίστηκε σε κάποιο πορνείο του Άμστερνταμ ή της Μασσαλίας. Μιμούμενοι ασυνείδητα τα έντομα, αν 
και νομίζουν ότι μιμούνται τους Θεούς, ενώνονται μέσα σ’ ένα σεξουαλικό χορό. Και οι δύο είναι μαλακοί και 
γλοιώδεις. Δεν είναι άντρας και γυναίκα αλλά δυο κουρέλια από τρεμουλιασμένο κρέας, ενώ τα χέρια και τα 
πόδια γυμνά προσπαθούν να μιμηθούν τις «Μούδρα» της Ινδίας.

ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΟΜΑΝΙΑ
J.A. LIVRAGA RIZZI (1930- 1991) ,  Ιδρυτής του Διεθνή  Οργανισμού ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 
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Αυτά που ακολουθούν μετά είναι τα εξής: η μι-
κρή συγκέντρωση «υποψηφίων στα Μυστήρια» πα-
ραδίδεται σε λιποθυμίες και χαϊδέματα, σε αυνανι-
σμούς και προσευχές.  Κάποιος δεν αισθάνεται και 
πολύ καλά και κάνει εμετό.  Μια κλωστή από ούρα 
διασχίζει το πάτωμα προδίδοντας κάποιο ουρητή-
ρα που ξεχείλισε. Όταν τελειώσουν όλα, κουρασμέ-
νοι, τρομαγμένοι, αλλά με κάποια απροσδιόριστη 
ικανοποίηση ότι έχουν κάνει κάτι απαγορευμένο, 
οι πιο πιστοί θα συνεχίσουν τη συγκέντρωση, για 
να διαβάσουν ή να ακούσουν το λόγο του «Δα-
σκάλου» του «Μύστη», του «Μάστερ» ή «Γκουρού».  
Αυτός θα τους πει ότι έχουν μπει σε έναν εξαιρετικό 
κόσμο, ότι μπορούν να υψώσουν την «Κουνταλίνι» 
(λανθάνουσα Ενέργεια -Εσωτερικό Πυρ- που κρύ-
βεται στον άνθρωπο και δίνει, όταν ξυπνήσει και 
υψωθεί, τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, παραψυχο-
λογικών φαινομένων), ότι το σεξ είναι ο καλύτερος 
δρόμος προς το πνευματικό ξύπνημα αφήνοντας 
ένα πονηρό περιθώριο γι’ αυτούς που έχουν «δι-
ανοητικό φύλο». Θα αρνηθεί την κοινωνία και θα 
τους πείσει ότι είναι τα καημένα τα θύματα του «κα-
τεστημένου και της εξουσίας».  Θα πει ότι μπορούμε 
να σταματήσουμε τα πυρηνικά όπλα με τη νοητι-
κή μας δύναμη και ότι πρέπει να γυρίσουμε στον 
ελεύθερο έρωτα.  Ότι οι εβδομηντάχρονοι άνθρω-
ποι δεν είναι γέροι και ότι οι δεκατετράχρονοι πρέπει 
να πειραματιστούν με όλα. Ανάλογα με τις χροιές 
του «Κέντρου» θα μιλήσει για ιπτάμενους δίσκους ή 
για εξωγήινους, για κάποια προσευχή που πρέπει 
να προφέρεται κάθε πρωί, θα συστήσει φυτά με 
ιδιότητες αφροδισιακές ή αντισυλληπτικές. Θα παί-
ζει κάποια ηλεκτρική κιθάρα, ή θα ακούγονται κα-
μπανούλες.  Θα πουλιούνται «μαγικά αρώματα και 
φίλτρα», «χαλιά προσευχής», φωτογραφίες με δυο 
σκελετωμένα πρόσωπα που είναι σεξουαλικά ενω-
μένα αλλά με τη Θιβετανική ορολογία, από κάτω, 
που λέει “Γιάβ-Γιούχ”, σπόροι από τη Βραζιλία ή τη 
Λάνκα (Κεϋλάνη), κουρέλια χρωματιστά ή «στίχοι» 
του Μάο. Θα αναφέρεται πολύ η ειρήνη και η αγνό-
τητα... «με τη φύση». Θα πουλιούνται φυλακτά σε 
τσίγγο ή δαχτυλίδια από «μαγνητικό χαλκό».

Αργότερα, οι νεόφοιτοι θα εγκαταλείψουν την 
αίθουσα με προσκλήσεις για φυσικές κατασκη-
νώσεις ή για κάποιο εξοχικό σπίτι, όπου θα γίνουν 
«Κουρς διαλογισμού και έρωτα»!

Στις χειρότερες περιπτώσεις, θα προσκληθεί κά-
ποιος να κάνει συμφωνίες με πνεύματα, ή να έχει 
επαφές τρίτου ή τέταρτου τύπου με δυνατότητα δι-
απλανητικών ταξιδιών.  Ακόμα και να γνωρίσει το 
Διάβολο, το Σατανά ή όπως αλλιώς τον λένε, πείθο-
ντάς τον ότι πρέπει να περάσει από αυτόν, για να 
φθάσει στη «Μεγάλη Ειρήνη» που βρίσκεται μέσα 
στο Θεό ή στη Νιρβάνα.

Θα επιβεβαιωθεί ότι υπάρχουν εκατομμύρια 
άτομα που κάνουν «κουμπαμέλας» ποτισμένα με το 
νερό του Γάγγη και ότι στην εποχή του Υδροχόου 
όλα θα λυθούν, εφόσον η Κάλι Γιούγκα θα τελειώ-
σει γρήγορα. (Σύμφωνα με το Βραχμανικό Εσωτερι-
σμό η ιστορία περνάει κύκλους σαν ένα είδος Βιορ-
ρύθμων. Γιούγκα σημαίνει «κρίκος» και Κάλι μαύρο.  
Είναι λοιπόν ο τελευταίος «Μαύρος Κύκλος», όπου 
βρίσκεται σήμερα η ανθρωπότητα. Θα διαρκέσει 
ακόμα 428.000 χρόνια). Θα γεμίσουν μίσος για 
όλους, όσοι δεν πιστεύουν σ’ αυτά τα πράγματα. 
Στο όνομα της «Μεγάλης Ειρήνης του Υδροχόου», 
ο κόσμος θα τρομοκρατηθεί ακούγοντας προφη-
τείες για καταστροφές από τις οποίες θα σωθούν 
«οι Μυημένοι».  Κάποιος θα ζητήσει ένα χρηματικό 
ποσό για τη διατήρηση του «Ασραμ» ή για το ταξίδι 
ενός υποθετικού Γιόγκι που κάνει Πραναγιάμα στα 
χιόνια των Ιμαλαΐων ή πλένει τα χέρια του στη «Μη-
τέρα Γάγγα» (Γάγγης) της Ινδίας.  Θα προταθούν 
«συμφωνίες» αίματος ή σπέρματος.

Οι θεατές, συνήθως νέοι ή μεταμφιεσμένοι σε 
νέους, θα βγουν στο δρόμο, θα χτυπήσουν κάποιο 
σκουπιδοτενεκέ, ή θα πάνε να φάνε κανένα «χά-
μπουργκερ» στο Μακ της μόδας, ή να καπνίσουν 
ένα τσιγάρο μαριχουάνας με τα κεφάλια μαζί και 
χωρίς να σκέφτονται τίποτα.

Η περιπέτεια έχει τελειώσει. Πολλοί δεν θα την 
επαναλάβουν. Άλλοι ναι. Για όλους όμως θα είναι 
μια εμπειρία που θα ήθελαν να ξεχάσουν και ταυ-
τόχρονα να θυμούνται.  Όλοι θα νομίζουν ότι έχουν 
ζήσει εξαιρετικές στιγμές και ότι αποτελούν ένα είδος 
«Υπέρ-φυλής», έξω - φυλετικής. Αν δουν το άγαλμα 
κάποιου προσώπου, θα το φτύσουν. Όταν θα φτά-
σουν στο κρεβάτι τους εξαντλημένοι, θα κλάψουν, 
χωρίς να ξέρουν το γιατί.  Όταν ξημερώσει και κατα-
φέρουν να σηκωθούν, ο καθρέφτης θα τους δείξει 
την αντανάκλαση μιας εικόνας απελπισίας, κάτι μά-

ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΟΜΑΝΙΑ
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τια τεχνητά λαμπερά και δεν θα καταλαβαίνουν αν 
είναι άντρες, γυναίκες ή απλώς πράγματα.

Ο αναγνώστης θα αναρωτηθεί: είναι αυτά ή πα-
ρόμοια πράγματα τα λεγόμενα Μυστήρια;  Υπάρχει 
πραγματικά σατανισμός και δαιμονομανία;

Οποιαδήποτε μέτρια μορφωμένη ψυχή αρνιέται 
τα παραπάνω παρουσιαζόμενα σαν κάτι το σοβα-
ρό, αποτελεσματικό και ευγενές.

Πώς να αντιμετωπίσει κάποιος από μια φιλοσο-
φική άποψη αυτά τα θέματα, τα οποία βέβαια είναι 
πολύ ενδιαφέροντα;

Η Ε. Π. Μπλαβάτσκυ, η μεγαλύτερη αυθεντία 
στον Αποκρυφισμό τους τελευταίους αιώνες λέει:  
«Στα Ελληνικά, “Τελετές”, ιεροτελεστίες Μύησης ή 
Μυστηρίων, ήταν ιεροτελεστίες που συνήθως δια-
τηρούνταν κρυμμένες από τους βέβηλους ή τους 
μη μυημένους και κατά τη διάρκεια των οποίων 
διδάσκονταν ανάμεσα από δραματικές αναπαρα-
στάσεις και άλλες μεθόδους, η αρχή των πραγμά-
των, η φύση του ανθρώπινου πνεύματος, οι σχέ-
σεις αυτού με το σώμα και η μέθοδος κάθαρσής 
του, η αντικατάσταση (της συνείδησης) σε μια ανώ-
τερη ζωή...  Οι επιστήμες, η Μουσική, η Ιατρική, η 
Μαντική διδάσκονταν όλες με τον ίδιο τρόπο...

Ο όρκος του Ιπποκράτη δεν ήταν παρά ένας μυ-
στικιστικός όρκος...  Η λέξη «Μυστήρια» προέρχεται 
από το αρχαίο ελληνικό ρήμα «Μυώ» που σημαί-
νει «κλείνω το στόμα»...  Καθώς λέει ο Πλάτων και 
πολλοί άλλοι σοφοί της αρχαιότητας, τα Μυστήρια 
ήταν πολύ θρησκευτικά, ηθικά και ευεργετικά σαν 
Σχολή Ηθικής».  

Μπορούμε να επαληθεύσουμε ότι όλοι οι αρ-
χαίοι λαοί είχαν μυστήρια. Από τα πιο γνωστά, τα 
Ορφικά και τα Ελευσίνια, μέχρι αυτά που τελούνταν 
στους υπόγειους λαβυρίνθους του Τσαβίν στο Πε-
ρού, στους Ναούς της Αιγύπτου κλπ.

Οι αρχαίοι λαοί, πιο κοντά από μας στη Φύση, 
είχαν καταλάβει ότι δεν είναι ίσοι όλοι οι άνθρωποι, 
αν και σε όλους πρέπει να δίνονται οι περισσότερες 
δυνατόν ευκαιρίες κάθαρσης και τελειοποίησης.  

Έτσι, διαίρεσαν τις θρησκείες τους σε δύο μέρη:  ένα 
εσωτερικό και ένα άλλο εξωτερικό.

Στο πρώτο δεν έμπαιναν παρά μόνο αυτοί που 
είχαν μια τέτοια πνευματική δύναμη και μυστικιστική 
αφοσίωση, ώστε να έχουν απομακρυνθεί εντελώς 
από την κτηνωδία και να έχουν προβληθεί προς 
τους Αρχέτυπους των Ηρώων και των Θεών, δηλα-
δή των μεσιτών οντοτήτων που σαν τους Αγίους 
του Χριστιανισμού, βρίσκονταν μεταξύ των ανθρώ-
πων και Εκείνου που λέμε Θεό.  Γι’ αυτά που έκαναν 
ξέρουμε ελάχιστα ή σχεδόν τίποτα, εφόσον περνού-
σαν όλη τους τη ζωή κλεισμένοι μέσα στους Ναούς 
και τις σπηλιές τους, και όταν εμφανίζονταν στο 
λαό το έκαναν μόνο με ιεροτελετουργίες συμβολι-
κού χαρακτήρα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ήταν η 
πηγή απ’ όπου πήγαζε όλη η πνευματική δύναμη 
που μετά μεταφραζόταν σε καλλιτεχνικούς, επιστη-
μονικούς, λογοτεχνικούς και πολιτικούς κανόνες.

Στο δεύτερο μέρος ή εξωτερικό είχαν καθορίσει 
και δύο άλλες διαιρέσεις: 

α) Τα «Μικρά Μυστήρια» στα οποία εξηγούνταν 
ανάμεσα σε εικόνες και λόγια τα φυσικά μυστικά, 
όπως γίνεται περίπου σήμερα με τα σύγχρονα 
Πανεπιστημιακά οπτικοακουστικά συστήματα, αν 
τους προσθέσουμε τη Μυστικιστική όψη και Γνώ-
ση για τον εαυτό μας, που τώρα μας λείπει. Και  β) 
ένα αυστηρά «θρησκευτικό» μέρος, που αποτελείτο 
από ένα συγκρότημα πίστεων, τελετών, ηθικών συ-
στάσεων, πρακτικών συμβουλών για την καθημε-
ρινή ζωή και το σωφρονισμό σε μια προσπάθεια 
να μπορέσει ο απλός λαός να ζήσει καλύτερα και 
να πιστεύει στην Αθανασία της Ψυχής.  Είναι τελικά 
το μόνο μέρος που μας έχει μείνει σήμερα μέσα σε 
όλες τις θρησκείες που συγκεντρώνουν εκατομμύ-
ρια ανθρώπων. Βέβαια, αυτή η κατανόηση και η 
μυστικιστική βίωση θα είναι τόσο μεγάλες, όσο ο 
καθένας των πιστών. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε 
ότι σήμερα διδάσκονται στους πιστούς στις Εκκλη-
σίες, στις Συναγωγές, στα Τζαμιά ή στις Παγόδες 
θέματα μεγάλης μεταφυσικής βαθύτητας. Το πιο 
συνηθισμένο είναι να διαβάζουν Παλαιά κείμενα 
που ερμηνεύονται κατά γράμμα, ή απλές προσευ-
χές που δεν ζητάνε από κανέναν μια πραγματική 
πνευματική βίωση.  Έτσι βλέπουμε ότι σήμερα στον 
άμβωνα μιλάνε περισσότερο για κοινωνικά ή πολιτι-
κά θέματα παρά για την αθανασία της Ψυχής ή για 
ό,τι θα μας συμβεί, αφού πεθάνουμε.

Ένα από τα αίτια του σύγχρονου αθεϊσμού εί-
ναι ακριβώς αυτό: η έλλειψη Μυστηρίων. Γιατί εκτός 
από τους ανθρώπους τους πιο απλούς ή εκείνους 
που τους έχει αγγίξει μια έμφυτη πνευματικότητα, οι 
άλλοι δεν βρίσκουν σε κανένα μέρος απαντήσεις 
για τις πνευματικές ερωτήσεις τους ούτε ευκαιρία να 
έχουν ανώτερα βιώματα που να τους επιτρέπουν να 
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κρατήσουν ευκίνητη την Ψυχή.  Και αφού η σάρκα 
είναι ισχυρή και εξασκείται κάθε μέρα, η Πίστη πέφτει 
και η Διάνοια γίνεται απλώς εξυπνάδα και πονηριά, 
η οποία τελικά οδηγεί στην απιστία, την αμφιβολία 
και στον αναφερόμενο αθεϊσμό. Οι συνέπειες αυ-
τών είναι η απελπισία και η τρέλα, που σημαίνει να 
ταυτίζει κάποιος αυτό το τεχνοτρονικό «ρομπότ» -το 
σώμα μας το Θνητό, όπως οποιαδήποτε άλλη τε-
χνική ή βιολογική μηχανή-  με τον πραγματικό Εαυτό 
μας.

Δυστυχώς, στο Χριστιανισμό έχει γίνει μια οδυ-
νηρή παραμόρφωση της λέξης «Μυστήριο». Έτσι, 
σήμερα εννοούνται συνώνυμες οι λέξεις «Μυστή-
ριο» και «Αίνιγμα», δηλαδή κάτι που είναι αδύνατο 
να γνωρίζει κάποιος.  Αυτό αναγκάζει τους ανθρώ-
πους στην πίστη για την πίστη καθ’ αυτήν, αλλά 
είναι φανερό ότι η περισσότερη Ανθρωπότητα δεν 
είναι έτοιμη γι’ αυτήν τη διαίσθηση της Αλήθειας, 
ούτε επιτρέπουν κάτι τέτοιο οι καταστάσεις σκληρού 
ανταγωνισμού της σύγχρονης ζωής. Επομένως, εί-
ναι εύκολο να πέσει κανείς σε έναν παθητικό σκε-
πτικισμό.

Επίσης, η εικόνα ενός «Παράδεισου» και μιας 
«Κόλασης» είναι τόσο εκτός φάσης στο χρόνο, που 
οι εικόνες τους δεν ελκύουν, ούτε φοβίζουν σχεδόν 
κανέναν. Και χωρίς κατανόηση για βραβείο και τι-
μωρία η Ανθρωπότητα που δεν είναι πνευματικά 
έτοιμη, αγνοεί τις Αρχές της Ηθικής και της Καλο-
σύνης.

Όλα αυτά έχουν εκφυλιστεί στον πολλαπλασι-
ασμό των λίγο-πολύ φανατικών αιρέσεων ανατο-
λικής προέλευσης που παίρνουν όμως από την 
Ανατολή την πιο επιφανειακή όψη: την εικόνα των 
σύγχρονων πολιτισμών της, οι οποίοι είναι πια νι-
κημένοι από τα γηρατειά και τη μιζέρια, αντί να πά-
ρουν την ισχυρή και λαμπερή εικόνα που ενέπνευσε 
μια Μπαγκαβάτ Γκίτα ή ένα Δαμμαπάντα.  Και όταν 
δεν έχουν ανατολικές τάσεις, παίρνουν από το Χρι-
στιανισμό μορφές που σχηματίζουν προλήψεις και 
λατρείες σε Αγίους που τους έχουν κάνει «τοτέμ». 

Από τον εκφυλισμό αυτό δεν θα μπορούσε να 
ξεφύγει και το άλλο άκρο του: να κατέβει δηλαδή 
κάποιος μέχρι τις δαιμονολατρείες ή το σατανισμό, 
όπως μας έχει αποκαλύψει ο Τύπος πολλές φορές 
(μαζικές ανθρωποθυσίες ή λατρευτικοί φόνοι).

Πραγματικά, η Βίβλος δεν μας μιλάει σε κα-
μία πρωτότυπη εκδοχή για κανένα Διάβολο αλλά 
για τον Εωσφόρο ως έναν «Πεπτωκότα Άγγελο». 
Και από τον Άγιο Αυγουστίνο μέχρι τον Τζ. Παπίνι 
βρίσκουμε την ιδέα ότι ο Θεός από την ίδια του τη 
Φύση δεν μπορεί να έχει ένα τέτοιο εχθρό, που να 
μη φθάνουν η Δύναμη και η Αγάπη του για να τον 

νικήσει, ανεξάρτητα από την επαναστατική θέληση  
του εχθρού, γιατί αυτή ποτέ δεν θα γίνει τόσο ισχυρή 
όσο του Θεού. Αλλά αυτές οι θεολογικές και φιλο-
σοφικές λεπτομέρειες δεν έχουν σημασία από ό,τι 
φαίνεται για όποιους μέσα στις λοξοδρομίες τους 
αναπαριστάνουν το Θεό και το Διάβολο σαν δύο 
αντιμέτωπους που φιλονικούν για τις Ψυχές σαν 
δύο αγριόσκυλα.

Η δική μας κοινωνία, που φανερά βρίσκεται σε 
παρακμή, φταίει για πολλές λοξοδρομήσεις. Και αν 
αφθονούν οι σατανιστικές και φανατικές αιρέσεις, 
είναι επειδή ο Υλισμός, ο Καπιταλισμός και ο Μαρ-
ξισμός έχουν αποτύχει στην προσπάθειά τους να 
φτιάξουν έναν καλύτερο κόσμο και εξακολουθούν 
να αποτυχαίνουν, όσες διαιρέσεις κι αν συντελού-
νται στα δύο μεγάλα αυτά μπλοκ.

Στην παρακμή της η σύγχρονη κοινωνία έχει πα-
ρασύρει τις διάφορες αιρέσεις, ενώ τα Μηνύματα 
Αγάπης και Διάνοιας έχουν μετατραπεί σε μάχες 
μεταξύ αδελφών.

Από τότε που εξαφανίστηκαν τα Μυστήρια από 
τη Δύση -περίπου τον 5ο αι. μ.Χ.- έμειναν μόνο τα 
κατάλοιπά τους, λίγο-πολύ θαμμένα σε μοναστή-
ρια και ιπποτικά τάγματα. Στην Ανατολή διήρκεσαν 
περισσότερο, αλλά τελικά χάθηκαν κι αυτά από τις 
εισβολές των λαών που σήμερα θα λέγαμε υποα-
νάπτυκτους, οι οποίοι πήραν από την αρχαία λάμ-
ψη μόνο τη φλούδα.  Αυτά προκάλεσαν από τις 
υπερβολές της Ιερής Εξέτασης μέχρι την πυραμίδα 
χεριών του Ταμερλάνου.

Αλλά παρά το μεγάλο αυτό πνευματικό ναυάγιο 
και το γελοίο αυτών που σήμερα δίνουν το όνομα 
«Μυστήρια» στις παιδαριώδεις παντομίμες τους ή 
στις ασπίδες συμφερόντων, τα Μυστήρια δεν έχουν 
πεθάνει.  Σύμφωνα με την πραγματική παραδοσια-
κή τους έννοια, όσο υπάρχει το Σύμπαν, θα υπάρ-
χουν και μυστήρια, γιατί αυτά είναι η ίδια η έκφραση 
του Πνεύματος.  Και όταν θα πεθάνει το Σύμπαν, θα 
είναι το Μυστηριώδες Πνεύμα, που όπως ο Χριστός 
στο Λάζαρο, θα του πει ξανά: «Δεύρο έξω».

Αυτοί που ξέρουν πραγματικά την έννοια της λέ-
ξης «Χριστός» και της λέξης «Λάζαρος» θα ξέρουν 
σίγουρα ότι δεν λέω ψέμματα. Όμως το άρθρο αυτό 
δεν γράφτηκε γι’ αυτούς τους λίγους, αλλά για τους 
πολλούς εξαπατημένους από μια παλιά πνευματική 
Φήμη, όπου σήμερα σαπίζουν οι αιρετικοί, θύμα-
τα της αποσύνθεσης του Πολιτισμού μας και ενός 
Πεπρωμένου που θα ξεπεράσουμε με προσπάθεια 
και αξιοπρέπεια.  Με πίστη στο Θεό, τον Φυσικό Κύ-
ριο των πάντων.

Μυστήρια και δαιμονομανία
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

“Η Επιστήμη είναι μια ανακάλυψη των νόμων
που συνδέουν τις αιτίες με τα αποτελέσματα,
μια μεγαλύτερη γνώση της Φύσης,
του Σύμπαντος και του εαυτού μας.”
             Χόρχε Α. Λιβράγκα

Η σχέση μεταξύ Επιστήμης και Φιλοσοφίας είναι πολύ σημαντική για την ανακάλυψη της φύσης των όντων, 
για τη γνώση, την περιγραφή και την εκτίμηση της σημασίας τους. Και οι δύο αυτές δραστηριότητες του 
ανθρώπινου πνεύματος αποτελούν εκδηλώσεις της ίδιας γνωσιολογικής ανάγκης και αλληλοεπηρεάζονται 
ουσιαστικά.

Ας θυμηθούμε τη φράση που υπήρχε στην πύλη της εισόδου της πλατωνικής Ακαδημίας: “Ουδείς αγεωμέ-
τρητος εισείτω”. Η Φιλοσοφία χρειάζεται την αισθητή υποστήριξη της Επιστήμης κι αυτή, με τη σειρά της, χωρίς 
τη Φιλοσοφία, χάνει σε βάθος, κριτικό πνεύμα και δημιουργική δραστηριότητα. Η φιλοσοφία θα ήταν, λοιπόν, 
για την επιστήμη, ό,τι η ψυχή για το σώμα ή η μορφή για την ύλη.

Πολλές φορές συγχέεται η Φιλοσοφία της Επιστήμης με την Ιστορία της Επιστήμης. Είναι, όμως, δύο δια-
φορετικά πεδία, αν και είναι βέβαιο ότι, οποιαδήποτε προσπάθεια φιλοσοφικής προσέγγισης της επιστήμης, 
αναγκαστικά, θα πρέπει να βασίζεται σε κάποια ιστορική προοπτική σχετικά με την εξέλιξη των ιδεών μέσα 
σ’ένα συγκεκριμένο χωροχρονικό πλαίσιο. Η Φιλοσοφία της Επιστήμης, όπως και η Φιλοσοφία της Ιστορίας, 
είναι πάντοτε φιλοσοφία. Και η φιλοσοφία, είτε γίνεται για την επιστήμη, την τέχνη, για την πολιτική, είτε για 
άλλο πεδίο, χρειάζεται ένα ιστορικό, χρονικό πλαίσιο, ώστε να κατανοηθούν οι αλυσιδωτές σχέσεις αιτιών και 
αποτελεσμάτων που λαμβάνουν χώρα στην εξέλιξη των ιδεών, σε κάθε πολιτισμική στιγμή της ανθρωπότητας. 
Αλλά, σ’ αυτή την περίπτωση, η Ιστορία θα είναι ένα στήριγμα, μια επεξηγηματική βοήθεια για την ανάπτυξη 
της Φιλοσοφίας της Επιστήμης.

Η Φιλοσοφία της Επιστήμης είναι, λοιπόν, η μελέτη και η 
γνώση των αρχών και των μεθόδων, των νοητικών δομών 
και των τύπων σχέσης των γεγονότων, που η επιστήμη γε-
νικά και οι διάφορες επιστήμες ειδικά χρησιμοποιούν για να 
γνωρίσουν το αντικείμενο της έρευνάς τους, είτε στη φύση 
και στο σύμπαν, είτε στον άνθρωπο και στις δικές του δρα-
στηριότητες, όπως π.χ. τη γλώσσα, τη λογική, την ιστορία, 
την κοινωνιολογία ή την ψυχολογία.

Η φιλοσοφική θεμελίωση της επιστήμης επιτρέπει την ορθή 
εφαρμογή συλλογισμών της επαγωγικής και απαγωγικής 
σκέψης, την αποτελεσματική χρήση συμβόλων και μαθηματι-
κών τύπων, την πρακτική εφαρμογή υποθέσεων και θεωριών, 
καθώς και τη συνεκτική δημιουργία δομών για επιστημονικούς 
νόμους και αρχές, ούτως ώστε να επιτευχθεί μια ικανοποιητική 
ερμηνεία του κόσμου.

Οι επιστημονικοί νόμοι και αρχές είναι γενικεύσεις των 
παρατηρήσεων και οι θεωρίες είναι ερμηνείες των νόμων. 
Αλλά, πολλές φορές, οι θεωρίες προχωρούν πέρα από τα 
απλά δεδομένα της παρατήρησης, με σκοπό να εξηγήσουν 
νέες καταστάσεις. Επομένως, δεν προέρχονται απευθείας 
από την εμπειρία ή το πείραμα, όπως συμβαίνει με τους νό-
μους. Γι’αυτόν τον λόγο, η θεωρητική γνώση προέρχεται από 
αλληλεπιδράσεις και πιο πολύπλοκες και ολιστικές αλλαγές 
σκέψης. Πρόκειται για μια γνώση που προϋποθέτει, τόσο Popper

Κείμενο:  Γεωργίος Α. Πλάνας
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την ύπαρξη της υποκειμενικότητας του σκεπτόμενου όντος, 
όσο και την ύπαρξη υποθέσεων και εικασιών. Και είναι εδώ, 
που η Φιλοσοφία έχει τη μέγιστη, ακόμα και την απαραίτητη, 
χρησιμότητα.

Χρειάζεται, όμως, να τονίσουμε ότι, δεν πρέπει να συγ-
χέονται, ούτε να εξαφανιστούν τα διαχωριστικά όρια μεταξύ 
της Επιστήμης και της Φιλοσοφίας. Είναι απαραίτητο να 
υπάρχει, όχι μόνο διάκριση μεταξύ τους και των πεδίων 
γνώσης τους, αλλά και να μπορούν να συνυπάρχουν με 
αρμονική συμπληρωματικότητα. Για να γίνει σεβαστό αυτό, 
συμβάλλουν οι εξής λόγοι:

Πρώτος: Οι επαναστατικές ανακαλύψεις και εφευρέσεις 
δεν είναι πάντοτε σύμφωνες με τις φιλοσοφικές θεωρήσεις 
και προϋποθέσεις από τις οποίες ξεκίνησαν ή υπόκεινται στα 
αξιολογικά κριτήρια και τις επίσημα αποδεκτές αρχές των 
φιλοσόφων του κατεστημένου. Όμως, αυτές οι ανακαλύψεις 
μπορούν, πολλές φορές, να χρησιμεύσουν ως βάση για 
νέες, ριζικές αναθεωρήσεις στη φιλοσοφία. Επίσης, συμ-
βαίνει και το αντίθετο, όπως λέει ο Κ. Popper: “Από ιστορική 
άποψη, οι σύγχρονες δυτικές επιστήμες προήλθαν από τις 
φιλοσοφικές θεωρήσεις των Ελλήνων για τον κόσμο, για την 
τάξη του κόσμου”.

Δεύτερος: Το κοινό μειονέκτημα των σημερινών επιστη-
μών προέρχεται από την έλλειψη φιλοσοφικής σκέψης στη 
θεώρηση για την έσχατη φύση των πραγμάτων. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα μια ελαττωματική επιστημονική δραστηριότητα, ανασφαλή και αμφισβητούμενη, εκεί όπου δεν 
υπάρχει κάποια μορφή φιλοσοφικής μεταφυσικής.

Τρίτος: Η επιστημονική έρευνα προϋποθέτει την ερμηνεία του κόσμου σε μια δεδομένη ιστορική στιγμή, 
σύμφωνα με κάποιο δεδομένο και γενικώς, αποδεκτό σύστημα ιδεών (το “παράδειγμα”), το οποίο πρέπει να 
έχει συνοχή, να είναι λογικό και αναγκαίο και να μπορεί να ερμηνεύει κάθε στοιχείο της εμπειρίας. Και αυτό το 
σύστημα της “εικόνας του κόσμου” είναι φιλοσοφικό.

Τέταρτος: Οι φιλοσοφικές και επιστημονικές έννοιες υπόκεινται σε μεταμόρφωση και προσαρμογή και, 
επομένως, δεν μπορούν να είναι ούτε “ξεκάθαρες”, ούτε “αποφασιστικές”, όπως θα τις ήθελε ο Καρτέσιος ή 
η “νέα επιστήμη” του Διαφωτισμού και ο μοντέρνος νεο-
ορθολογισμός.

Πέμπτος: Στην εξέλιξη του πολιτισμού χρειάζεται δυναμι-
σμός, ένα πνεύμα περιπέτειας που να συσχετίζει τη Φιλοσο-
φία και την Επιστήμη με τρόπο ώστε να μπορεί να καλύπτει 
όλο το φάσμα της ανθρώπινης εμπειρίας και συγχρόνως 
να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα κάθε 
επιστήμης ξεχωριστά. Μόνο έτσι θα μπορούν να υπάρχουν 
συγχρόνως και σε αρμονική συμπληρωματικότητα η εξειδί-
κευση με την ολιστική διεπιστημονικότητα.

Στην πορεία της Ιστορίας της Επιστήμης και της Φιλοσο-
φίας μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι, οι επαναστάσεις της 
ανθρώπινης σκέψης και της προόδου έγιναν, σχεδόν πάντο-
τε, όταν μεταξύ τους υπήρχε αρμονική σχέση και αλληλεπί-
δραση, όχι όταν υπήρχε είτε βίαιη σύγκρουση είτε ομοιογένεια 
και μη διαφοροποίηση των πεδίων δράσης τους.

Ένα παράδειγμα των σχέσεων σύγκρουσης βλέπουμε 
στην ιστορική περίοδο της Μεταρρύθμισης και του Διαφω-
τισμού μέχρι τον Καντ, στην οποία η Φιλοσοφία, της οποίας 
το μονοπώλιο είχε η θρησκεία, βρισκόταν σε ανοιχτή διαμάχη 
με το νέο επιστημονικό ορίζοντα. Αντίθετα, παράδειγμα των 
σχέσεων ταύτισης ή έλλειψης κάποιας διαφοροποίησης 
έχουμε τη μεσαιωνική περίοδο στη Δύση ή τη βυζαντινή στην 
ελληνορωμαϊκή Ανατολή, όπου η επιστήμη θεωρείται σαν 
απλός τομέας της Φιλοσοφίας.  Καντ

Καρτέσιος 
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Κείμενο: Κώστας Φραντζικινάκης

Μύθοι των αστερισμών

Ο ΥΔΡΟΧΟΟΣ 

Oι αστρονόμοι που για πρώτη φορά 
απεικόνισαν τον αστερισμό του Υδροχόου 
σαν έναν άντρα που χύνει νερό από ένα κρα-
τήρα, πιστεύεται ότι ήταν Μεσοποτάμιοι και  
Αιγύπτιοι. Άλλωστε, πολλοί αρχαίοι Πολιτισμοί 
συνδέουν αυτόν τον αστερισμό με μια συγκε-
κριμένη εποχή, την εποχή των βροχών, που 
είναι διαφορετική για κάθε λαό. Δηλαδή, ενώ 
η εποχή των βροχών για τους Μεσοποτάμιους 
συνέπιπτε με το τέλος Ιανουαρίου – Φεβρουα-
ρίου, οι βροχοπτώσεις στην Αίγυπτο άρχιζαν 
τον ενδέκατο μήνα του έτους, το οποίο άρχιζε 
στην ισημερία του Μαρτίου.

Υποστηρίζεται ότι τα άστρα του Υδροχόου 
ονομάζονταν παλιά Μουάου ή Μω, που για 
τους Αιγυπτίους σήμαινε νερό. Ο Αμερικά-
νος αστρονόμος Γκάρετ Σέρβις αναφέρει ότι 
οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι η δύση του 
Υδροχόου προκαλούσε άνοδο των νερών του 
Νείλου, καθώς βύθιζε την τεράστια υδρία του στο ποτάμι για να τη γεμίσει. Η ετήσια πλημμύρα του Νείλου 
συνέπιπτε τότε με την ηλιακή ανατολή του Σείριου, οπότε άρχιζε και το Αιγυπτιακό έτος. Οι Αιγύπτιοι ταύτιζαν 
τον αστερισμό αυτό με το θεό Χνεμού, τον δημιουργό του κόσμου, που κρατούσε μια υδρία με την οποία 
προκαλούσε την πλημμύρα του Νείλου. Αλλά και ο Σείριος θεωρείτο μια μορφή του Χνεμού.

Οι Βαβυλώνιοι ονόμαζαν την εποχή αυτή Σαμπάτου, δηλαδή κατάρα της βροχής. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της εποχής ο ήλιος βρίσκεται στον Υδροχόο, γι’ αυτό και οι Βαβυλώνιοι ονόμαζαν τον Υδροχόο 
Γκου, που σημαίνει στάμνα που ξεχειλίζει από νερό. Άλλες πάλι φορές οι Βαβυλώνιοι παρίσταναν τον 
Υδροχόο με τον ιχθυάνθρωπο Κουλίλου, που είχε γεννηθεί από κέρατα. Οι Βαβυλώνιοι λάτρευαν επίσης 
τον Έα, καθώς και άλλους Θεούς που λατρεύονταν κυρίως από τους Σουμέριους, τους κυβερνήτες της 
Μεσοποταμίας, που ήταν προγενέστεροι τους.  

Οι Ακκάδιοι ονόμαζαν τον Υδροχόο Κουρ-ουρ-κου,  «πηγή των γάργαρων νερών». 
Για τους αρχαίους Ινδούς ο Υδροχόος ήταν ο σοφός ουράνιος θεός Βαρούνα, που προχωρούσε 

καβάλα στον Αιγόκερω, που εδώ παριστανόταν με ένα θαλάσσιο θηρίο ονομαζόμενο Μάκαρα (ίσως 
κροκόδειλο). Φαίνεται ότι αυτός ο μύθος σχετίζεται με την αρχαία μυθολογία των Σουμερίων. Οι δύο αυτοί 
λαοί πίστευαν σε μία κύρια τριάδα θεών, δηλαδή στο Μίθρα, Ίντρα και Βαρούνα. Η λέξη Βαρούνα σχετίζεται 
ετυμολογικά με τον ελληνικό θεό Ουρανό, τον παππού του Δία. Στην Ινδική μυθολογία συνδεόταν με τη 
Σελήνη που ήταν η πηγή του Σόμα (θεία αμβροσία).

Οι αρχαίοι Έλληνες συνέδεαν τον Υδροχόο με τον Γανυμήδη, τον Δευκαλίωνα, τους Κεκροπίδες και 
ιδιαίτερα τον Αρισταίο. Ο Αρισταίος ήταν γιος του Απόλλωνα και της Κυρήνης και γεννήθηκε στις ακτές 
της Β. Αφρικής. Ταξίδεψε σε πολλά μέρη ώσπου έφτασε στην Κέα όπου επικρατούσε μεγάλη ξηρασία εξαι-
τίας της θέρμης του ήλιου, συνδυασμένης με την πύρινη ακτινοβολία του Σείριου. Η οργή του Σείριου είχε 
ξεσπάσει πάνω στους κατοίκους του νησιού, γιατί είχαν προσφέρει άσυλο σε δολοφόνους. Ο Αρισταίος 
καταδίωξε τους δολοφόνους και επικαλέστηκε την εύνοια του Σείριου. Έτσι άρχισαν και πάλι οι βροχές 
και από τότε πνέουν οι δροσερές αύρες στα θερμά καλοκαίρια της Ελλάδας. Αλλά ο Αρισταίος δεν ήταν 
μόνο βροχοποιός. Σύμφωνα με τον Πλίνιο, το μέλι είναι σταγόνες σάλιου που εκπορεύεται από τα άστρα 
και ειδικά από το Σείριο και ο Αρισταίος ήταν ο πρώτος που εισήγαγε την καλλιέργεια μελισσών.        
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ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η Σχολή του Πυθαγόρα θεωρείται το πρώτο Πανεπιστήμιο του κόσμου. Από την εποχή του Πλάτωνα 
μέχρι σήμερα, ομόφωνη είναι η γνώμη ότι η συμβολή του ήταν αποφασιστική για την ανάπτυξη των Μαθη-
ματικών και της Μουσικής.

Ο Jean Mallinger, ο οποίος ασχολήθηκε πολύ με την Πυθαγόρεια  Αριθμολογία, την συνοψίζει στα 
εξής:

• Ο αριθμός είναι το κλειδί του κόσμου. Εκδηλώνει την ενεργή παρουσία του σε κάθε πράγμα διότι όλα 
είναι σε κίνηση, κάθε κίνηση υπόκειται σε ένα νόμο και μια τάξη, των οποίων ο αριθμός είναι η έκφραση. 
Όλη η φύση υπακούει σε μια τάξη, επομένως και ο άνθρωπος, ως μικρόκοσμος, υπόκειται στην τάξη αυτή 
και τη δύναμη του αριθμού.

• Τα πάντα δύνανται να αναχθούν σ’ έναν αριθμό είτε είναι συγκεκριμένα είτε αφηρημένα, υλικά, νοητι-
κά.

• Το Ένα είναι ο παγκόσμιος πατέρας, η αρχή παντός αριθμού και κάθε αριθμήσεως.
• Κάθε Φυσικός που μελετάει τη φύση είναι ένας Μαθηματικός.

Με όλα αυτά που αναφέραμε δεν θέλουμε να πούμε πως τα πάντα γίνονται από τους αριθμούς, δηλαδή 
ότι οι αριθμοί είναι δημιουργικές ουσίες, αλλά όλα δημιουργούνται βάσει αριθμητικών αναλογιών και αρμο-
νικών κανόνων.

Κείμενο: Τ. Κλάγκου
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Θα προσπαθήσουμε να «μπούμε στο μυαλό» 
των Πυθαγορείων μελετώντας τις ιδέες τους, κα-
θώς και την ονοματολογία που χρησιμοποιούσαν 
για κάποιους αριθμούς.

Μια σημαντική διδασκαλία τους αφορούσε τους 
λεγόμενους «πρώτους» αριθμούς. Οι πρώτοι αριθ-
μοί είναι αυτοί που διαιρούνται μόνο με τον εαυτό 
τους, δίνοντας ως αποτέλεσμα τη μονάδα, π.χ. οι 
αριθμοί 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 κλπ. Αντίθετα οι αριθμοί 
που δεν είναι πρώτοι, διαιρούνται τουλάχιστον από 
έναν άλλο αριθμό, εκτός του εαυτού τους και της 
μονάδας, π.χ. το 9 που διαιρείται με το 3.

Την ονομασία αυτή την έδωσαν οι Πυθαγόρει-
οι, κάτι που δείχνει ένα μέρος από τη μυστική τους 
φιλοσοφία. Κάθε φυσικός αριθμός μπορεί να γρα-
φτεί ως γινόμενο πρώτων αριθμών. Αυτοί οι πρώ-
τοι αριθμοί συμβολίζουν, θα λέγαμε, τις πρώτες 
αρχές, τις βάσεις των όντων. Αφού κάθε αριθμός 
μπορεί να διατυπωθεί ως γινόμενο (δηλαδή «γέννη-
μα») των πρώτων αριθμών, οι πρώτοι αριθμοί στέ-
κονται ακριβώς πάνω από τη μονάδα, στην ιεραρ-
χία των όντων. Θα λέγαμε, ότι είναι οι πρώτοι «θεοί» 
(που αλλιώς ονομάζονται και «Ενάδες», ως όψεις 
του Ενός) οι οποίοι με τη γόνιμη σχέση τους (γινό-
μενο), γεννούν τα υπόλοιπα όντα. Τα «γεννήματά» 
τους έχουν διάφορα επίπεδα σύνθεσης, αφού είναι 
το γινόμενο του 2 και του 3. Ο αριθμός 12 ανήκει σ’ 
ένα δεύτερο επίπεδο πολυπλοκότητας, αφού είναι 
το γινόμενο 2*2*3*.

Κατά κάποιο τρόπο οι πρώτοι αριθμοί δείχνουν 
τις διαστάσεις των όντων. Ο συνδυασμός των 
πρώτων αριθμών γίνεται μέσω της καθετότητας, η 
οποία δείχνει και τις σχέσεις γονιμότητας. Έτσι κάθε 
αριθμός σχετίζεται κάθετα-ορθά με τον άλλον. Για 
παράδειγμα, ο αριθμός 6 είναι αριθμός εμβαδού, 
γιατί σχηματίζεται από το γινόμενο του 2 επί του 3. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο έχουμε αριθμούς ν διαστά-
σεων εφόσον και οι πρώτοι αριθμοί είναι άπειροι, 
γεγονός που είναι ασύλληπτο για τη σημερινή αν-
θρώπινη φαντασία (που είναι περιορισμένη στην 
τρισδιάστατη γεωμετρία) και μπορεί να μελετηθεί 
μόνο μέσω των καθαρών μαθηματικών.

Σημαντική επίσης είναι η διδασκαλία των Πυθα-
γορείων για τους «τέλειους» αριθμούς. Τέλειος ονο-
μάζεται ο αριθμός που το άθροισμα των διαιρετών 
του μας δίνει αυτόν τον ίδιο τον αριθμό, π.χ. ο αριθ-
μός 6 έχει διαιρέτες τους 1,2 και 3 και το άθροισμα 
αυτών μας δίνει πάλι τον 6. Άλλοι τέλειοι αριθμοί εί-
ναι οι 28, 496 κλπ.

Γιατί οι Πυθαγόρειοι ονόμαζαν αυτούς τους αριθ-
μούς τέλειους; Όπως είδαμε και πιο πριν, κάθε σύν-
θετος αριθμός σπάει σε μέρη, σε διαιρέτες, στους 
εν δυνάμει γονείς του. Όταν ένας αριθμός είναι ο 
ίδιος με το άθροισμα των διαιρετών του, των «γονέ-
ων» του, τότε είναι τέλειος. Στη νεοπλατωνική  φιλο-
σοφία, τέλειο είναι αυτό που επιστρέφει στον εαυτό 
του. Δηλαδή, κάθε αριθμός έχει μια σκιά – προβολή 
στον κατώτερο κόσμο, ως άθροισμα των διαιρετών 
του. Αν αυτό το άθροισμα επιστρέφει στον ίδιο τον 
αριθμό, τότε αυτός ο αριθμός μπορεί να επιστρέφει 
στον εαυτό του και άρα θεωρείται τέλειος.

Στον ίδιο τον Πυθαγόρα αποδίδεται ακόμα η 
ανακάλυψη των «ασύμμετρων» αριθμών. Αυτή 
προήλθε από τη σχέση η οποία υπάρχει μεταξύ της 
διαγωνίου ενός τετραγώνου και της πλευράς του. 

Ακόμη, πολλές προτάσεις, θεωρήματα και πορί-
σματα που χρησιμοποιούν σήμερα οι επιστήμονες 
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οφείλονται στην έρευνα των Πυθαγορείων και στις 
ανακαλύψεις τους.

Το πρόβλημα του Fibonacci, σαν παράδειγμα, 
που σχετίζεται με τον αριθμό της χρυσής τομής 
του Πυθαγόρα. Η χρυσή τομή ή αριθμός φ, χρησι-
μοποιείτο από παλιά ως κανόνας Ομορφιάς στις 
αναλογίες των αγαλμάτων, των ναών και στις απο-
στάσεις μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η απόσταση 
μεταξύ των Θηβών και της Χαλκίδας και εκείνη της 
Χαλκίδας με το Αμφιαράειο είναι 162 πόδια: το εκα-
τονταπλάσιο της αξίας του αριθμού φ = 1,62…

Ο Πυθαγόρας θεωρείται επίσης ιδρυτής της 
μουσικής επιστήμης, της οποίας το μαθηματικό 
μέρος ονομάζει «Αρμονική». Είναι ο πρώτος που 
μιλάει για τη σφαιρικότητα της γης και λέει ότι αυτή 
αποτελεί μέρος ενός συστήματος ομόκεντρων ου-
ράνιων σφαιρών, που οι αποστάσεις μεταξύ τους 
ρυθμίζονται με μουσικά διαστήματα: πρόκειται για 
την «Αρμονία των Σφαιρών». Για τον Πυθαγόρα η 
μουσική ήταν ένα από τα τμήματα της θεϊκής επι-
στήμης των Μαθηματικών και οι αρμονίες της ελέγ-
χονταν από τις μαθηματικές αναλογίες. Άλλωστε, 
οι Πυθαγόρειοι διακήρυτταν ότι τα μαθηματικά δεί-
χνουν την ακριβή μέθοδο με την οποία ο θεός δημι-
ούργησε το σύμπαν και το διατηρεί. Ο Πυθαγόρας 
χώρισε τα μέρη της Δημιουργίας σε σφαίρες. Σε κα-
θεμιά από αυτές  απέδωσε έναν τόνο, ένα αρμονικό 
διάλειμμα, ένα χρώμα, έναν αριθμό και μια μορφή. 
Για να αποδείξει την ακρίβεια των συμπερασμάτων 
του αντιστοίχισε τις σφαίρες αυτές με τα διάφορα 
επίπεδα του πνεύματος και της ύλης, που κλιμακώ-
νονταν από την πιο αφηρημένη λογική δομή, μέχρι 
το πιο συμπαγές γεωμετρικό στερεό. Εφάρμοσε τον 
νεοανακαλυφθέντα νόμο των αρμονικών διαλειμ-
μάτων σε όλα τα φαινόμενα της φύσης, δείχνοντας 
την αρμονική σχέση των πλανητών αστερισμών με-
ταξύ τους.

Αν θελήσουμε να δούμε τώρα τους απλούς 
αριθμούς κάπως διαφορετικά, από μεταφυσική 
άποψη, σύμφωνα πάντα με τις διδασκαλίες των 
Πυθαγορείων, θα διαπιστώσουμε ότι:

ΜΗΔΕΝ: είναι το απόλυτο Εν, η αρχή των πά-
ντων, ο άγνωστος θεός, η πρωταρχική αιτία, είναι 
μέσα σε όλα και πουθενά, είναι η κατάσταση της 
ύπαρξης πριν τη μονάδα, δυάδα και τριάδα, δη-
λαδή πριν από κάθε ύπαρξη, διαφοροποίηση και 
αρίθμηση.

ΕΝΑ: θεωρείται η αρχή όλων των αριθμών και 
συνεπώς περικλείει τις αρετές όλων. Είναι ο πρώτος 
αριθμός από τον οποίο προέρχονται οι άλλοι άπει-

ροι αριθμοί. Είναι η εικόνα της οικουμενικής αρχής, 
ο κύκλος που αποκτά κέντρο. Εδώ δημιουργείται η 
πρώτη όψη του χρόνου.

ΔΥΟ: φανερώνει διαχωρισμό, διάσταση. Είναι το 
ουσιαστικό «είναι» της φύσης, από την οποία δημι-
ουργήθηκε το παν στον κόσμο. Θα μπορούσε να 
πει κανείς ότι η εκδήλωση των πάντων στον κόσμο 
προέρχεται από την ένωση της μονάδας και της δυ-
άδας, του αρσενικού και του θηλυκού, του πέρατος 
και του άπειρου.

ΤΡΙΑ: είναι οι 3 όψεις ενός όλου, όπως Ενέργεια 
(μονάδα), Αντίσταση (δυάδα) και κίνηση (τριάδα), 
δηλαδή Ενέργεια, Ύλη, Ζωή ή Αρχή, Μέσον, Τέλος. 
Εκφράζει την οργάνωση χωρίς την οποία καμία 
δραστηριότητα δεν είναι δυνατή. Αποτελεί την προ-
φανή διατύπωση της ισορροπίας δύο αντιθέτων με 
τη βοήθεια ενός τρίτου όρου, ενδιάμεσου.

ΤΕΣΣΕΡΑ: έχει απεριόριστη σημασία για τους Πυ-
θαγορείους, λόγω του ότι το άθροισμα των τεσσά-
ρων πρώτων αριθμών παράγει το 10 ( 1+2+3+4=10), 
το οποίο αθροιζόμενο θεοσοφικώς (1+0=1) αποδί-
δει την αρχική μονάδα που συμβολίζει την επάνοδο 
της όλης ανάπτυξης μέχρι το φυσικό επίπεδο και 
της ανακύκλωσης στην πρωταρχική μονάδα. Το 
πρώτο στερεό σχήμα, το τετράεδρο, που αντιστοιχεί 
στο 4 (γιατί το σημείο αναλογεί προς τη μονάδα, η 
ευθεία προς τη δυάδα, η επιφάνεια προς την τριά-
δα, το στερεό προς την τετράδα) έχει βάση το 3 και 
κορυφή το 1. Άρα είναι ο δημιουργός των πάντων, 

Πυθαγόρεια αριθμολογία
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συμβολίζει τη φάση εκείνη της δημιουργίας κατά 
την οποία εκδηλώθηκε η Ύλη και σχηματίστηκαν τα 
στερεά σώματα.

ΠΕΝΤΕ: περιλαμβάνει τους αρχετυπικούς αριθ-
μούς, το 2, τον πρώτο άρτιο, και το 3, τον πρώτο 
περιττό, γι’ αυτό και καλείται «γάμος». Οι Πυθαγό-
ρειοι απέδωσαν στο 5 την έννοια της αφιλονικίας, 
διότι τα πρωταρχικώς ανόμοια δύο είδη αριθμού, το 
άρτιο και το περιττό συμφιλιώθηκαν και γέννησαν 
το 5. Το 5 είναι το κέντρο της δεκάδας, συμβολίζεται 
με το πεντάκτινο αστέρι, σύμβολο του δημιουργικού 
έρωτα, του κάλλους, της αρμονίας, της υγείας.

ΕΞΙ: εικονίζει τη φάση της δημιουργίας όπου εμ-
φανίζονται τα έμψυχα όντα. Είναι ο πρώτος τέλειος 
αριθμός. Παράγεται από τον πολλαπλασιασμό του 
πρώτου άρτιου (2) και του πρώτου περιττού (3), σε 
αντίθεση με το 5 που παράγεται από την πρόσθεση 
των αντίστοιχων αριθμών και διαιρείται ακριβώς σε 
δύο ίσα σκέλη (3+3=6), εξ ου και το σύμβολο του 
ζυγού, ως έννοια ισορροπίας. Έχει να κάνει με τον 
κόσμο της Ψυχής, σαν ενδιάμεσος μεταξύ του νου 
και του σώματος, τους οποίους και εναρμονίζει.

ΕΠΤΑ: θεωρείται παρθένος, χωρίς μητέρα και 
πατέρα, έχει κατά δευτερεύοντα λόγο την αξία της 
μονάδας, γιατί δεν γεννιέται από άλλο αριθμό εκτός 
της δεκάδας, όπως συμβαίνει με τους υπόλοιπους. 
Οι Πυθαγόρειοι θέτουν σε αναλογία την επτάδα με 
το Ον το προικισμένο με νου. Διότι το 7 οδηγεί τις  
περιόδους σε τελείωση και τις επαναφέρει στο ση-
μείο εκκίνησής τους. 

Επίσης υποστήριζαν ότι η επτάδα βάζει σε τάξη 
τον κόσμο και αυτό μπορεί κανείς να το δει και με ένα 

λεξαριθμικό παράδειγμα (συσχέτιση και μετατροπή 
των λέξεων σε αριθμούς και αντίστροφα, με βάση 
την αρχαία ελληνική αρίθμηση, που χρησιμοποιού-
σε γράμματα της αλφαβήτου):

Στην αρχή ήταν ο κόσμος σε ΑΤΑΞΙΑ.
ΑΤΑΞΙΑ = 373 = ΛΟΓΟΣ (εν αρχή ήταν ο λόγος).
ΑΤΑΞΙΑ: (Α=1 + Τ=300 + Α=1 + Ξ=60 + Ι=10 + Α=1) = 
373
ΛΟΓΟΣ:  (Λ=30 + Ο=70 + Γ=3 + Ο=70 + Σ=200) = 373
Για να μπει σε τάξη πρέπει να εφαρμόσουμε ΔΙΑΤΑ-
ΞΗ
ΔΙΑΤΑΞΙΣ = 586 = ΕΠΤΑΣ
(Δ=4 + Ι=10 + Α=1 + Τ=300 + Α=1 + Ξ=60 + Ι=10 + 
Σ=200) = 586
(Ε=5 + Π=80 + Τα=300 + Α=1 + Σ=200)= 586
Έτσι από την αταξία με τη νέα διάταξη το σύμπαν έρ-
χεται σε ΕΥΤΑΞΙΑ
ΕΥΤΑΞΙΑ = 777
(Ε=5 + Υ=400 + Τ=300 + Α=1 + Ξ=60 + Ι=10 + Α=1) = 
777

ΟΚΤΩ: συγγενεύει με το 2 αφού είναι ο κύβος του 
(2**2*2=8). 

Περνώντας την έβδομη φάση της δημιουργίας, 
κατά την οποία τα όντα ανέπτυξαν νόηση, στην 
όγδοη φάση εκδηλώνουν συναισθήματα και σχέσεις 
μεταξύ τους και επιφέρουν έτσι την ψυχική εξέλιξη του 
όντος.

ΕΝΝΕΑ: είναι η επάνοδος κάθε εκδήλωσης στη 
μονάδα, στον πατέρα, δηλαδή η τελική αποκατάστα-
ση των πάντων. Με το 9 κλείνει ο πρώτος κύκλος και 
αρχίζει ο νέος κύκλος.

ΔΕΚΑ: αρχίζει νέα φάση, νέος κύκλος της παγκό-
σμιας εκδήλωσης.

Όπως έλεγαν και οι Πυθαγόρειοι λοιπόν, οι αριθ-
μοί δεν αποτελούν μια απλή αριθμητική οικογένεια, 
αλλά είναι ένας ολόκληρος κόσμος αντανάκλασης 
μεταφυσικών εννοιών και οντοτήτων, βάσει των 
οποίων μπορεί να αποκαλυφθεί η σύσταση του Κό-
σμου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
«Ο Πυθαγόρας και η Μυστική διδασκαλία του Πυθα-
γορισμού» (Π. Γράβιγγερ)
«Μυστική Δοξασία», τόμος 1 ( Μπλαβάτσκυ)
«Μυστική διδασκαλία»  (J.A.Livraga)
“Εγκυκλοπαίδεια ΗΛΙΟΣ»
«Ο Πυθαγόρας»  (Γ. Σακελλαρίου)
«Η θεωρητική αριθμητική των Πυθαγορείων» (Thomas 
Taylor), εκδ. Ιάμβλιχος 
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Η πολιτιστική ατζέντα της Νέας Ακρόπολης
Δραστηριότητες του τριμήνου που πέρασε.

1.ΑΘΗΝΑ
α. Η Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού δι-

οργάνωσε για έκτη συνεχή χρονιά την 
Ημερίδα Εθελοντισμού στο Θησείο με κε-
ντρικό σύνθημα « Ένας Κούκος θα φέρει        

   την Άνοιξη»!
Η Νέα Ακρόπολη, ως βασικός διοργανωτής της 6ης Ημερίδας 
Εθελοντισμού, συμμετείχε στην έκθεση με άλλους 50 Μη Κυβερ-
νητικούς Οργανισμούς και ένωσε τις προσπάθειές της με όλους 
τους εθελοντές προκειμένου να προωθηθεί η ιδέα και η αξία του 
εθελοντισμού. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης παρουσιάστηκαν  
μέθοδοι πρώτων βοηθειών από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, 
και πλούσιες παιδικές δραστηριότητες διασκέδασαν τους μι-
κρούς μας φίλους. 
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου 
Αθηναίων κ. Β. Κικίλιας ως ένας από τους διοργανωτές της εκδή-
λωσης απεύθυνε μικρό χαιρετισμό στα εγκαίνια της έκθεσης.
Η δραστηριότητα έκλεισε με μια Συναυλία από το συγκρότημα 
«Τρίφωνο» και ανανεώθηκε το ετήσιο ραντεβού μας με όλους 
τους εθελοντές των Μ.Κ.Ο. και τους επισκέπτες της εκδήλωσης.

β. Οι Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη συμμετείχαν στην έκθεση βιβλίου 
που έγινε στην Αθήνα, παρουσιάζοντας πάνω από 30 τίτλους 
βιβλίων με ποικίλο πολιτιστικό και φιλοσοφικό περιεχόμενο. Οι 
επισκέπτες της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το τρι-
μηνιαίο περιοδικό Νέα Ακρόπολη και να γραφτούν συνδρομητές 
του.

Η Κοινωνική και Οικολογική Δράση Ελλάδας διοργάνωσε για 8η συνεχή χρονιά το Κυνήγι του Κρυμμένου 
Θησαυρού, στο Δάσος της Δροσιάς. 
Στην εκδήλωση υπήρξε μεγάλη προσέλευση, κυρίως από νεαρά άτομα, τα οποία μέσα από το κυνήγι 
ανέδειξαν την ευαισθησία, αλλά και την ανησυχία τους για το περιβάλλον. Το κυνήγι ήταν βασισμένο σε 
ένα παιχνίδι, στο οποίο οι ομάδες προσπαθούσαν να σώσουν το δάσος από την καταστροφή. Κάτι που 
δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. 
Όλες οι ομάδες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, διασκέδασαν με την ψυχή τους και τερμάτισαν με κα-
λούς βαθμούς. Όμως, μόνο οι τρεις πρώτες ομάδες μοιράστηκαν τα πλούσια δώρα αξίας 3.000€.

2.ΙΩΑΝΝΙΝΑ

μηνιαίο περιοδικό 
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«Εσύ τι τύπος είσαι;» ήταν το θέμα της 
ομιλίας μας στην οποία αναλύθηκαν οι ιδιοσυ-
γκρασίες και οι χαρακτήρες των ανθρώπων. Το 
κοινό μας ανταποκρίθηκε με πολύ ενδιαφέρον.

5.ΗΡΑΚΛΕΙΟ

α. Το φθινόπωρο έγινε η βράβευση των εθελο-
ντών από τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την περι-
φρούρηση του Κέδρινου λόφου στους δύσκολους 
καλοκαιρινούς μήνες.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η «Κοινωνική 
Οικολογική Δράση Ελλάδας» συμμετείχε ενεργά 
με πολλά άτομα, δείχνοντας έμπρακτα την καλή 
διάθεση και την εθελοντική προσφορά των μελών 
της για τη διαφύλαξη του πολύτιμου πνεύμονα 
της πόλης.

β. Στo πλαίσιo των επαφών μας με την Αντι-
δημαρχία Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
συμφωνήθηκε η υιοθεσία πάρκου στην περιοχή 
της Αγίας Σοφίας. Η υιοθεσία περιλαμβάνει τη 
συνεχή καθαριότητα και περιποίηση του πάρκου 
της περιοχής.

Η ανταπόκριση των μελών του Φιλοσοφικού &  
Πολιτιστικού κέντρου «Νέα Ακρόπολη» στη Θεσ-
σαλονίκη ήταν  άμεση και στην πρώτη  αποστολή  
υπήρξε ενεργή συμμετοχή στην καθαριότητα του 
πάρκου.

γ. Οι περαστικοί της Οδού Αριστοτέλους 
με Τσιμισκή, ένιωσαν ιδιαίτερη έκπληξη όταν 
περπατώντας αμέριμνοι, έπεσαν πάνω στο 
Φαραώ Ραμσή.
Τί είχε συμβεί; Μερικά μέλη μας, οργάνωσαν 
ένα ξεχωριστό happening με θέμα την Αρ-
χαία  Αίγυπτο. Έτσι, νέοι αλλά και μεγαλύτεροι 
γνώρισαν τον πολιτισμό της Αιγύπτου μέσα 
από τα σύμβολα που «κέρδισαν» και μέσα 
από την συζήτηση με τους συμμετέχοντες του 
happening.

3. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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Στην ετήσια συνεδρίασή της, του 2007, στις Βρυ-
ξέλλες (Βέλγιο), η Γενική Συνέλευση του Δ.Ο.Ν.Α. (Δι-
εθνής Οργανισμός «Νέα Ακρόπολη») θα ήθελε να 
δώσει έμφαση στα πενήντα έτη συνεχούς δράσης 
της υπέρ της φιλοσοφικής σκέψης, του πολιτισμού, 
της διεθνούς κατανόησης, της ανεκτικότητας και 
της προστασίας του περιβάλλοντος.

Επομένως αποφασίζει τα εξής: 

α) Ότι ως Διεθνής Οργανισμός έχει πραγματο-
ποιήσει σημαντικές δραστηριότητες σε επιδίωξη των 
ανωτέρω στόχων σε πάνω από πενήντα χώρες σε 
όλη το Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική, καθώς 
επίσης και στην Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη. 

β) Ότι κατά τη διάρκεια αυτών των πενήντα 
ετών έχει συνεργαστεί στενά και με διεθνείς και με 
εθνικούς ή μη κυβερνητικούς οργανισμούς, όπως 
αυτό αποδεικνύεται από τις δραστηριότητες και τα 
επιτεύγματά του κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, 
τα οποία αναφέρονται τακτικά και λεπτομερώς στις 
επετηρίδες του Δ.Ο.Ν.Α. 

γ) Ότι, μέσα στις δυνατότητες των εθνικών ορ-
γανισμών - μελών του Δ.Ο.Ν.Α. και στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων τους, έχει αποφασίσει να συνεχί-
σει να στηρίζει τους οκτώ Στόχους Ανάπτυξης της 
Χιλιετίας που εγκρίθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη, δε-
δομένου ότι “διαμορφώνουν ένα σχέδιο που συμ-
φωνήθηκε από όλες τις χώρες του κόσμου και από 
τους κορυφαίους οργανισμούς ανάπτυξης του κό-
σμου”. 

δ) Ότι, δεδομένης της παρουσίας εθνικών οργα-
νισμών συμβεβλημένων με το Δ.Ο.Ν.Α. στις χώρες 
της λατινικής Αμερικής, και των στενών δεσμών με-
ταξύ μερικών από αυτούς και του Οργανισμού των 
Κρατών της Αμερικής (OAS), αποφασίζει επίσης, 
ως αστικός και κοινωνικός οργανισμός, τη συνέχι-

ση της στήριξης του σημαντικού έργου του OAS εξ 
ονόματος των χωρών της περιοχής και, ειδικότερα, 
τη στήριξη των προσπαθειών του να καταστήσει 
την παιδεία προσιτή σε ευρύτερο κοινό και του έρ-
γου του για την αειφόρο ανάπτυξη.

ε) Ότι για τις χώρες-μέλη του Δ.Ο.Ν.Α. εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίστηκε σε αυτήν την 
Γενική Συνέλευση να υποστηριχθεί η πρόταση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομάσει το 2007 Ευρω-
παϊκό Έτος Ισότητας των Ευκαιριών για Όλους, κύ-
ριος στόχος του οποίου είναι “να προωθήσει μια 
σημαντική σειρά συζητήσεων σχετικά με τα οφέλη 
της ποικιλομορφίας για τις ευρωπαϊκές κοινωνί-
ες, και να κάνει τους ανθρώπους να αποκτήσουν 
μεγαλύτερη επίγνωση των δικαιωμάτων τους για 
ίση μεταχείριση και για μια ζωή χωρίς διακρίσεις”, 
κυρίως όταν, μια από τις βασικές αρχές του Κατα-
στατικού Χάρτη του Δ.Ο.Ν.Α. είναι “να προάγει το 
πνεύμα της παγκόσμιας αδελφότητας μεταξύ των 
ανθρώπων όλων των θρησκειών, των φυλών και 
των κοινωνικών προελεύσεων”. 

στ) Ότι ως φιλοσοφική κίνηση ανθρωπιστικού 
χαρακτήρα, ο Δ.Ο.Ν.Α. έχει καταβάλει αξιέπαινες 
προσπάθειες στον τομέα της πολιτιστικής ανάπτυ-
ξης ώστε “να ωθήσει τον άνθρωπο να αναπτύξει 
τις ικανότητές του και να ζήσει σε αρμονία με τη 
φύση κατανοώντας τους νόμους της”, όπως ανα-
φέρεται στον Καταστατικό του Χάρτη. Επομένως 
προτείνει στους οργανισμούς-μέλη του σε όλο τον 
κόσμο, που συνολικά αριθμούν αρκετές χιλιάδες 
μέλη, να εντείνουν τις δράσεις τους κατά τη διάρ-
κεια του ερχόμενου έτους για την προώθηση των 
αξιών της αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ των αν-
θρώπων και να συνεργαστούν για τη διάδοση και 
την υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
όλοι οι άνθρωποι, χωρίς εξαίρεση, θα πρέπει είναι 
σε θέση να απολαμβάνουν. 

2007 (ΒΕΛΓΙΟ): 

50 ΕΤΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ, 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ, 
ΤΗΣ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης
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ζ) Ότι το έργο οικολογίας και προστασίας του 
περιβάλλοντος, που ο Δ.Ο.Ν.Α. έχει πραγματοποιή-
σει παγκοσμίως κατά τη διάρκεια αυτών των τελευ-
ταίων πενήντα ετών, έχει σημαντική επίδραση στην 
προστασία του περιβάλλοντός μας, όχι μόνο από 
την άποψη της πρόληψης αλλά και σε επικίνδυνες 
διαδικασίες διάσωσης σε περιπτώσεις φυσικών κα-
ταστροφών, στις οποίες η GEA (Ενεργός Ομάδα 
Οικολογίας), κλάδος της «Νέας Ακρόπολης» έχει 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, όπως φαίνεται από 
τις ευχαριστήριες επιστολές κυβερνήσεων, ανθρω-
πιστικών οργανώσεων και άλλων οργανισμών, που 
αναφέρονται λεπτομερώς στις επετηρίδες μας. 

η) Ότι, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων ανθρώπων, ο 
Δ.Ο.Ν.Α. έχει προωθήσει με μεγάλη αποτελεσματι-
κότητα εθελοντικές ομάδες που δρουν στην κοινω-
νία, συνδυάζοντας την ατομική και την ομαδική ζωή 
και αναπτύσσοντας πνεύμα αλληλεγγύης με τις λι-
γότερο ευνοημένες ομάδες του πληθυσμού. 

θ) Ότι στο διεθνοποιημένο κόσμο στον οποίο 
ζούμε ο Δ.Ο.Ν.Α. έχει γίνει ένα άριστο μέσο διά-
δοσης της φιλοσοφικής σκέψης, καθώς οι οργα-
νισμοί-μέλη του σε όλο τον κόσμο, όπως αναφέ-
ρεται στον Καταστατικό του Χάρτη, προτείνουν “το 
ξύπνημα ενός ολιστικού οράματος για τον κόσμο 
μέσω της συγκριτικής μελέτης της φιλοσοφίας, της 
επιστήμης, της θρησκείας και των τεχνών”. Αυτή η 
αρχή οδήγησε το Δ.Ο.Ν.Α. κατά τη διάρκεια όλων 
των προηγούμενων ετών – και εξακολουθεί να τον 
οδηγεί - στην εκτέλεση ποιοτικής εργασίας για τη δι-
άδοση του πολιτισμού και της ελευθερίας της σκέ-
ψης. 

ι) Κατά τη διάρκεια αυτών των πενήντα ετών, 
σύμφωνα με τις διδασκαλίες του ιδρυτή του, φι-
λοσόφου Jorge Αngel Livraga Rizzi, ο Δ.Ο.Ν.Α. 
έχει αναπτύξει στις διάφορες δραστηριότητες των 
κέντρων του σε όλο τον κόσμο, μία κουλτούρα 
“παιδείας των αξιών”. Όπως έχει πρόσφατα επιση-
μανθεί και από την ΟΥΝΕΣΚΟ, οι αξίες είναι ένας πα-
ράγοντας στην αναζήτηση των “κοινών στοιχείων 
πνευματικότητας που βρίσκονται σε όλες τις ιερές 
παραδόσεις”. Αυτές έχουν προαχθεί με συνέπεια 
από το Δ.Ο.Ν.Α. ως τμήμα μιας παιδείας με αυτές 
τις διαχρονικές αξίες. 

κ) Ότι ο φιλόσοφος Jorge Αngel Livraga Rizzi, 
ιδρυτής του ΔONA, είχε ήδη  επισημάνει στις πολυά-
ριθμες δημοσιεύσεις και διαλέξεις του ότι η επιδείνω-
ση του στρώματος του όζοντος θα προκαλούσε 
υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία θα οδηγούσε 
στην τήξη των πάγων στους πόλους. Ανέφερε ότι 
συνέπεια αυτού θα ήταν μια αύξηση στη στάθμη 
των θαλασσών και μια μετακίνηση κρύων υδάτινων 

μαζών, γεγονός που θα δημιουργούσε μια αντίθε-
τη στην υπερθέρμανση αντίδραση: μια μικρή εποχή 
παγετώνων. Με αυτές τις μελέτες προέβλεψε αυτά 
που έχουν πλέον επισημανθεί από διάφορες σημα-
ντικές επιστημονικές οργανώσεις. Στο ίδιο πνεύμα, η 
Γενική Συνέλευση του ΔONA επιθυμεί επίσης να υπο-
γραμμίσει ότι ο φιλόσοφος Livraga Rizzi επισήμανε 
ότι αυτή η διαδικασία του φυσικού μικρο-παγετού 
θα είχε σημαντικές ψυχολογικές συνέπειες, που θα 
οδηγούσαν σε φαινόμενα απομόνωσης και ενός 
νέου κοινωνικού μεσαίωνα. 

λ) Ότι μπροστά σε αυτά τα φαινόμενα της επι-
δείνωσης των ανθρωπίνων σχέσεων, ο ΔONA είναι 
σε θέση να αφυπνίσει τους ανθρώπους ως προς 
αυτά τα θέματα και, μέσω του έργου του της έντα-
ξης πολιτισμών και λαών, να αντιπαρατεθεί στην 
προαναφερθείσα διαδικασία ενός νέου μεσαίωνα.
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Κείμενο: Εμμανουέλα Τζαβάρα

Η Επιστήμη, συναντώντας για μια ακόμα φορά τον Εσωτερισμό, αναγνωρίζει ότι μέσα σε όλα τα όντα 
υπάρχει μια αποθηκευμένη ενέργεια. Ο άνθρωπος  είναι ένα Ον που λειτουργεί σε πολλά επίπεδα. Πέραν 
του υλικού, υπάρχει και το ενεργειακό, το συναισθηματικό και το νοητικό επίπεδο, διαθέτει όμως και ένα 
μηχανισμό αντίστοιχο για κάθε ένα από αυτά, που μοχλός του είναι η βιοενέργεια. Αυτή είναι η δύναμη 
που παράγει τη σκέψη, το συναίσθημα και την πράξη. Πλάθει, δηλαδή, σε εικόνες τις σκέψεις και τα συ-
ναισθήματα και τα ωθεί να εκδηλωθούν με λόγο ή πράξεις, διαμέσου του εγκεφάλου και του νευρικού 
συστήματος. Οι εικόνες αυτές παρουσιάζονται με ηλεκτρικές ώσεις στο δικό μας χώρο και αποτελούν το 
προσωπικό και συναισθηματικό αποτύπωμα του καθενός μας. Έτσι λοιπόν, κάθε ον αφήνει στο περιβάλ-
λον που κινείται την προσωπική σφραγίδα του, το βιοενεργειακό του αποτύπωμα, το οποίο αποθηκεύεται 
από τα γύρω αντικείμενα - χώρους. 

Αυτό το αποτύπωμα διατηρείται στην αιωνιότητα, γιατί η ενέργεια δεν χάνεται ποτέ. Ακόμη, η ενέργεια 
μεταβάλλεται και γίνεται πληροφορία για τη σκέψη και το συναίσθημα που κάποτε είχε κάποιος. 

Ρώσοι μαθηματικοί εφηύραν ένα μηχάνημα το οποίο καταγράφει αυτήν την αποθηκευμένη ενέργεια που 
είναι αποτυπωμένη πάνω στα αντικείμενα. Η εφεύρεση της «χρονομηχανής», όπως την ονόμασαν, τεκμηρι-
ώνει το φαινόμενο της ψυχομετρίας. Χρησιμοποιεί υγρούς κρυστάλλους για να περισυλλέγει τα ενεργειακά 
αποτυπώματα από τα αντικείμενα και γενικότερα από το περιβάλλον. Τα καταγράφει και τα μετατρέπει σε 
ηλεκτρικές ώσεις. Οι ώσεις αυτές είναι οι μνήμες του παρελθόντος που υπάρχουν σ’ ένα χώρο ή σε ένα αντι-
κείμενο. Αν υπάρξει τρόπος να αποκωδικοποιηθούν τα ηλεκτρικά κύματα, τότε θα βρεθούμε μπροστά στην 
ιστορία οποιουδήποτε αντικειμένου ή ανθρώπου που τα συναισθήματά του αποτυπώθηκαν σε αυτό! 

Υπάρχουν όμως  άνθρωποι που είναι ψυχικά προικισμένοι με το χάρισμα να μπορούν, κρατώντας απλά 
και μόνο με τα γυμνά τους χέρια ένα βιβλίο, μια πέτρα, ένα εργαλείο κ.τ.λ., να παίρνουν πληροφορίες για 
την ιστορία του ατόμου που το χρησιμοποίησε στο παρελθόν. Μεταφέρεται έτσι το άτομο στο παρελθόν και 
μας δίνει πληροφορίες για το χώρο και το χρόνο στον οποίο βρίσκεται. Έτσι, ένα μενταγιόν, για παράδειγ-
μα, μεταφέρει τις γνώσεις, την καλή ή κακή ψυχολογική κατάσταση, την τύχη και άλλα χαρακτηριστικά, του 
ατόμου που το φορούσε...

Ψ Υ Χ Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α
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Εκείνοι που σχετίζονται με το φαινόμενο της ψυ-
χομετρίας ονομάζονται μέντιουμ ή ενδιάμεσα. Ανά-
λογα με τη μέθοδο εργασίας τους, μπορούμε να 
τους διαχωρίσουμε σε διαισθητικά μέντιουμ, που πε-
ριγράφουν οπτικές ή ακουστικές εντυπώσεις χωρίς 
ιδιαίτερο μέσο βοήθειας ή σε ψυχομετρικά μέντιουμ, 
που χρησιμοποιούν ένα αντικείμενο για να έρθουν 
σ’ επαφή με την πηγή των πληροφοριών τους.

Σε μια ψυχομετρική συνάντηση, συνήθως δίνουν 
στο μέντιουμ ένα αντικείμενο το οποίο αγγίζει. Κατά 
τη διάρκεια της ψυχομετρίας, το ενδιάμεσο φαίνεται 
να νιώθει άμεσα δραστηριότητες που σχετίζονται με 
το αντικείμενο. Ένα μέντιουμ είπε: όσο δυνατότερο 
είναι το συγκινησιακό βάρος της κατάστασης με την 
οποία σχετίζεται το αντικείμενο, τόσο εμφανέστερα 
είναι και τα «ψυχικά ίχνη» που φέρει και οι πιθανότη-
τες να νιώσω κάτι απ’ αυτά αυξάνονται. Όταν παίρ-
νω κάτι στα χέρια μου είναι ήσυχο, αλλά μετά γίνεται 
σαν μουσική και το χέρι μου σαν κασετόφωνο. Είναι 
σαν να έγινε κάποια ηχογράφηση στο αντικείμενο. 
Όμως, ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί διαφορετι-

κά, γιατί στη μαγνητική ταινία η παλιά ηχογράφηση 
σβήνεται όταν ηχογραφείς κάτι καινούριο, ενώ στη 
δική μας περίπτωση σε ένα αντικείμενο δεν υπάρχει 
σβήσιμο…».

Επίσης και οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν 
αντικείμενα ψυχομετρικής εμπειρίας. Δηλαδή το 
μέντιουμ νιώθει ένα άτομο σαν ψυχομετρικό αντι-
κείμενο και μπορεί να αναφέρει λεπτομέρειες για 
τη ζωή του. Αυτό γίνεται επειδή τα ψυχικά του ίχνη 
ανταποκρίνονται στα ίχνη μνήμης του προσώπου, 
τα οποία νιώθει το μέντιουμ. Πολλοί ψυχικοί ντετέ-
κτιβς, επίσης, ισχυρίζονται ότι έχουν ψυχομετρικές 
ικανότητες. Κάποιες φορές μάλιστα και η αστυνο-
μία χρησιμοποίησε τηλεπαθητικά άτομα, τα οποία 
συντονίζονταν με το ενεργειακό αποτύπωμα του 
ατόμου εκείνου στο οποίο ανήκε ένα αντικείμενο 
(στοιχείο σημαντικό για την ενοχή υπόπτου). Έτσι, 
σαν ανθρώπινη χρονομηχανή, αποκωδικοποίησαν 
το μήνυμα και έδωσαν τις πληροφορίες που τους 
ζητήθηκαν. 

Ακόμη, μελετώντας το θέμα πιο σφαιρικά, θα 
δούμε πράγματα κληρονομημένα από τους προγό-
νους μας να εξακολουθούν να παρέχουν σ’ εμάς 
ευεργετικές ή αρνητικές επιδράσεις, οι οποίες είναι 
καταγραμμένες στο ενεργειακό τους πεδίο. Γι’ αυτό 
το λόγο, καινούριοι ναοί κτίζονται επάνω στα ερεί-
πια των παλιών, αφού ο χώρος είναι διαποτισμένος 
από θετικά μαγνητικά ρευστά που έχουν δημιουρ-
γηθεί από τα συναισθήματα συγκίνησης και πίστης 
των ανθρώπων αλλά  και από τις θρησκευτικές τε-
λετουργίες.

Κράτησε οποιοδήποτε αντικείμενο στο χέρι σου 
και αυτό θα εμποτιστεί με την δική σου ηλεκτρομα-
γνητική ενέργεια, με τα δικά σου μόρια που μετα-
βιβάζονται σε μας κάθε στιγμή της ζωής μας. Η 
φυσική μας θερμότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
πολλά ζωικά άτομα σε μοριακή κίνηση. Δεν απαιτεί-
ται γνώση του μύστη, αλλά απλώς και μόνο το φυ-
σικό δώρο ενός καλού ενορατικού για να τα δει να 
περνούν αλληλοδιαδόχως από τον άνθρωπο στα 
αντικείμενα και τανάπαλιν, σαν μια γαλάζια τρεμου-
λιαστή φλόγα.

                                 
                                     

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Παραφυσικά φαινόμενα και Παραψυχολογία, 
Nils O. Jakobson
Bασικές αρχές της Μεταφυσικής, 
Ασπασία Παπαδομιχελάκη
Εισαγωγή στην Τηλεπάθεια, Γ.Ε. Μπάτλερ
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Ο λόγος που σήμερα χτίζουμε μια πόλη είναι λίγο ως πολύ τυχαίος. Για μας η πόλη είναι ένα μέρος κα-
θαρά λειτουργικό με σκοπό να επιβιώσουμε. Συνήθως δεν υπάρχει σχέδιο πριν από την κατασκευή της ή αν 
υπάρχει είναι προσαρμοσμένο μόνο στις λειτουργικές ανάγκες των κατοίκων. 

Στον αρχαίο παραδοσιακό κόσμο τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Χτίζανε τις πόλεις τους με σκοπό αυ-
τές να γίνουν ένας χώρος κύησης του ανθρώπου, που θα τον βοηθούσε να ξεφύγει από την υλική ύπαρξή 
του, για να κατακτήσει την ψυχολογική, πολιτιστική και πνευματική διάσταση. Έτσι, οι πόλεις χτίζονταν με το 
σκεπτικό ότι θα λειτουργήσουν ως συσσωρευτές ουράνιας ενέργειας, φορείς αρμονίας και εξισορροπητι-
κής ενέργειας για τον κόσμο που κατοικεί σε αυτές. 

Σύμφωνα με την Ανατολική φιλοσοφία, η ενέργεια που μας περικλείει είναι μια κοσμική ενέργεια. Αυτή η 
Μία Ενέργεια ευθύνεται για τη ζωή. Αναλύεται σε δύο είδη: το Γιν (θηλυκό) και το Γιανγκ (αρσενικό). Η θηλυ-
κή και η αρσενική ενέργεια, με τη σειρά τους, είναι δύο κοσμικές ενέργειες αντίθετες μεταξύ τους, σε διαρκή 
κατάσταση ροής και έντασης, που μέσα από αυτήν τη δυναμική διαμορφώνουν, εξισορροπούν  και δημι-
ουργούν ζωή.  

Μια τέτοια αντίληψη σαν αυτή που περιγράψαμε παραπάνω για τον κόσμο, τους νόμους, τη ζωή και 
το σύμπαν, δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει κάθε πτυχή της καθημερινότητας και κατά συνέπεια και την 
ίδρυση των πόλεων.  Έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στην ίδρυσή τους και χρησιμοποιούσαν  μαθηματικές 
αρμονίες για να μπορέσουν να μετατρέψουν μια χαοτική και άναρχη κατάσταση σε μια αρμονική ενεργεια-
κή λειτουργία. Έτσι, η πόλη μετατρεπόταν από ένα σύνολο κτιρίων σε ένα μέσο, μια «μηχανή», με την οποία 
οι άνθρωποι θα μπορούσαν να έρθουν πιο κοντά στο θείο. Είναι εντυπωσιακό αν το σκεφτεί κανείς, πώς 
διαφορετικοί λαοί, σε διαφορετικές εποχές, με διαφορετική κουλτούρα και θρησκευτικά πιστεύω,  οι περισσό-
τεροι από τους οποίους δεν γνώριζαν καν την ύπαρξη των άλλων, λειτούργησαν κάτω από το ίδιο πλαίσιο, 
τους ίδιους νόμους, όσον αφορά τουλάχιστον στην ίδρυση των πόλεων. Η μοναδική λύση που μπορούμε 
να σκεφτούμε είναι ότι όλοι αυτοί οι λαοί κατανοούσαν την ίδια αρχή και προσπαθούσαν να την αποτυπώ-
σουν στη Γη.  

Αν μελετήσουμε τις παραδοσιακές πόλεις, που έχουν βρεθεί ανά τον κόσμο, θα συμπεράνουμε με ευκο-
λία ότι κάθε μια από αυτές ήταν χτισμένη με βάση το δεύτερο νόμο του Σμαραγδένιου πίνακα, ο οποίος λέει: 
«ό,τι είναι κάτω, πρέπει να λειτουργήσει όπως αυτό που είναι και πάνω, για να μπορέσει να λειτουργήσει το 
θαύμα της πρώτης Αρχής». Σήμερα, η σύγχρονη αρχαιολογία έχει αρχίσει να καταλαβαίνει τι σημαίνει «να 
αποτυπώσουν το πάνω, κάτω» και έχει επίσης αρχίσει να καταλαβαίνει τη δυναμική αυτών των ευρημάτων, 
που μας αφήνουν έκπληκτους. Παραδείγματα όπως των αρχαιοελληνικών ιερών ή της αρχαίας Αιγύπτου 
έχουν δείξει ότι οι ιερές κατασκευές τους δεν τοποθετούνταν τυχαία στο χώρο, αλλά με σκοπό να αντικα-
τοπτρίζουν άλλοτε γεωμετρικές μορφές και άλλοτε να ευθυγραμμίζονται αστρονομικά με συγκεκριμένους 
αστερισμούς.  

ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Κείμενο: Ντόρα Τύμη
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Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια σημαντική διατύπωση σχετικά με τις πυραμίδες της Γκίζας, η οποία 
λέει ότι έχουν χτιστεί σε τέτοιες θέσεις, ώστε να σχηματίζουν με ακρίβεια πάνω στο έδαφος τη «ζώνη του 
Ωρίωνα». «Ζώνη του Ωρίωνα» ονομάζονται τα τρία κεντρικά άστρα αυτού του αστερισμού, που φαίνονται 
πολύ καθαρά στο χειμερινό ουρανό του βορείου ημισφαιρίου. Το παράδοξο είναι ότι παρόμοιο «αστρικό 
προσανατολισμό» φαίνεται να έχει ένα σύμπλεγμα ιερών της Βρετανίας με κέντρο τον αρχαιολογικό χώρο 
του Thornborough. Το σύμπλεγμα αντικατοπτρίζει επίσης τη «ζώνη του Ωρίωνα». Επιπλέον, παρατήρησαν 
οι επιστήμονες ότι αν οι πέτρες αυτού του ιερού ήταν καλυμμένες με γύψο ή κάτι ανάλογο, τότε πετώντας 
κανείς ψηλά, θα ήταν σαν να έβλεπε  τη «ζώνη του Ωρίωνα» στη Γη. 

Δε θα πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι οι αρχαίοι Έλληνες έχτιζαν τα ιερά τους σε τέτοιες θέσεις, ώστε πάνω 
στη γη να σχηματίζονται γεωμετρικές μορφές, ισοσκελή τρίγωνα ή ισόπλευρα, πολύγωνα ή κύκλοι που πε-
ριλάμβαναν μια σειρά ιερών γύρω από ένα κεντρικό ιερό. Ακόμη και σήμερα είναι ζωντανές κάποιες τέχνες 
που στηρίζονται στη θεώρηση ότι μπορούμε να διαχειριστούμε την ενέργεια προς όφελός μας. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα, αρκετά γνωστό, είναι η Κινέζικη τέχνη της κατασκευής των πόλεων αλλά και των σπιτιών, 
η τέχνη του Φεγκ Σούι ή αλλιώς Κινέζικη Γεωμαντεία. Σήμερα, συνεχίζει να παραμένει μια επιστήμη που «κατα-
νοεί» τη ροής της ενέργειας, γνωρίζει και χρησιμοποιεί τους μηχανισμούς της για να συνεργαστεί μαζί της. 

Με μικρές διαφορές, όλοι οι πολιτισμοί λειτουργούσαν κάτω από κάποιο συγκεκριμένο κανόνα για να 
χτίσουν μια πόλη ως ένα ενεργειακό κέντρο.  Με βάση μια τριπλή αναλογία αφιέρωναν ένα χώρο για τους 
θεούς, ένα για την ανάπτυξη του ανθρώπου και ένα για την ανάπτυξη της φύσης.  

«Η κατοικία των θεών» είναι αυτή που θα καθόριζε τα πάντα. Η θεμελίωση μίας πόλης προϋπέθετε την 
εύρεση του κέντρου, συνεπώς έπρεπε να βρουν την «Ακρόπολη»*, πρώτα από όλα. Γύρω από αυτήν θα χτί-
ζονταν όλα τα υπόλοιπα. Το «Κέντρο», ο «Ομφαλός», η «Ακρόπολη» ήταν η πηγή εκπόρευσης της δύναμης 
που θα έκανε την πόλη ζωντανή και ικανή να συνδέσει τη Γη με τον Ουρανό. Με κέντρο αυτό το σημείο συ-
νήθως χτιζόταν ένα Ιερό ή ένα παλάτι-Ιερό. Αυτό το σημείο ήταν ο άξονας του κόσμου που ένωνε Ουρανό 
(ο κόσμος των Θεών), Γη (ο κόσμος των Ανθρώπων) και Άδη (ο κόσμος των νεκρών).

Γύρω από το Ναό, το ιερό κέντρο, χτιζόταν η Αγορά, δηλαδή τα σπίτια, τα σχολεία, τα θέατρα και οτιδή-
ποτε χρησίμευε για να δυναμώσει τον ψυχισμό των ανθρώπων.

Τέλος, γύρω από την Αγορά εκτεινόταν ο Αγρός, ο οποίος χρησίμευε για να έρθουν οι άνθρωποι σ’ 
επαφή με τη φύση και το περιβάλλον και φυσικά για τις καλλιέργειες που τους χρησίμευαν για να ζήσουν. 
Πίστευαν ξεκάθαρα, και αυτό φαίνεται από τα μνημεία τους αλλά κυρίως από τις παραδόσεις των λαών, ότι 
η Γη μπορεί να μας μιλήσει αν ακούμε, μπορεί να μας αποκαλύψει τη διάθεσή της αν τη νιώσουμε. Γι’ αυτό 
της φέρονταν με ιδιαίτερο σεβασμό και αγάπη, κάτι που δυστυχώς σήμερα έχουμε χάσει.

Υπάρχουν πολλές παραδοσιακές πόλεις, σήμερα, στις οποίες μπορούμε να βρούμε την απεικόνιση ολό-
κληρου του σύμπαντος σε σμίκρυνση. Μερικές από αυτές είναι η αρχαία πόλη των Θηβών, της Αθήνας, 
της Ρώμης κ.λ.π. Η Ρώμη, για παράδειγμα, κτίστηκε πάνω σε 7 λόφους, ως αντανάκλαση των αστεριών της 
μεγάλης Άρκτου. 

Με όλα τα παραπάνω είναι προφανής η διάθεση πολλών αρχαίων πολιτισμών να κατασκευάσουν μια 
γέφυρα, μια σκάλα που να συνδέει το «πάνω» με το «κάτω», τον ουρανό με τη γη, το πνεύμα με την ύλη. Μια 
σκάλα που χρησίμευε στις ψυχές για να επιστρέψουν στην πηγή τους. 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ
*Το πιο ιερό σημείο της πόλης. 
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Μπορεί ο άνθρωπος να δει το μέλλον;
Επιστήμονες προσπαθούν να αποδείξουν ότι μπορεί. 

Μπορούν κάποιοι από εμάς να προβλέψουν και να αποφύγουν κάποια δυσάρεστα γεγονότα; Κάποιοι 
επιστήμονες πιστεύουν ότι ο εγκέφαλος μπορεί στα αλήθεια να προβλέψει γεγονότα πριν αυτά συμβούν. 

Ο καθηγητής Dick Bierman είναι σκυφτός μπροστά από την οθόνη του υπολογιστή του σε ένα σκοτεινό 
δωμάτιο. Το χαμηλό βουητό των μηχανημάτων ακούγεται αμυδρά στο χώρο. Χαμογελάει και πιέζει ένα κόκ-
κινο κουμπί.

Στο διπλανό δωμάτιο ένας ασθενής γλιστράει αργά μέσα σε έναν νοσοκομειακό σαρωτή εγκεφάλου. 
Εάν δεν έβλεπε κανείς το παράξενο χαμόγελο και τις γκριμάτσες στο πρόσωπο του ασθενή, θα πίστευε ότι 
πρόκειται για ένα κανονικό ιατρικό τσεκ-απ.

Αλλά αυτός ο σαρωτής χρησιμοποιείται για ένα από τα πιο εμβριθή υπερφυσικά πειράματα που έχουν 
γίνει ποτέ, πείραμα που μπορεί να αποτελέσει απόδειξη για το εάν είναι δυνατόν να προβλεφθεί το μέλλον. Το 
πείραμα έχει σκοπό να αποδείξει ότι φυσιολογικοί άνθρωποι έχουν πραγματικά μία έκτη αίσθηση που τους 
βοηθάει να «δουν» το μέλλον.

Τέτοιες εκπληκτικές μελέτες, σε περίπτωση που επαληθευτούν, μπορούν πιθανώς να εξηγήσουν τις προ-
γνωστικές δυνάμεις των διάμεσων και μια σειρά από άλλα ψυχικά φαινόμενα όπως η εξωαισθητήρια αντί-
ληψη, το deja vu και η μαντεία.

Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τα πειράματα είναι σαφώς πεπεισμένος. «Είμαστε ικανοποιημένοι 
με το γεγονός ότι άνθρωποι μπορούν να διαισθανθούν το μέλλον πριν αυτό συμβεί» δηλώνει ο καθηγητής 
Bierman, ψυχολόγος του πανεπιστημίου του Άμστερνταμ. «Τώρα στόχος μας είναι να προχωρήσουμε και 
να διαπιστώσουμε ποιο είδος ανθρώπου είναι ικανό στο να πετύχει κάτι τέτοιο».

Και ο Bierman δεν είναι μοναχός του: τα ευρήματά του αντικατοπτρίζουν τα στοιχεία που συλλέχθηκαν 
από άλλους επιστήμονες και ερευνητές του υπερφυσικού. Ο καθηγητής Brian Josephson, νομπελίστας φυ-
σικός από το πανεπιστήμιο του Cambridge δηλώνει:

«Mέχρι στιγμής τα στοιχεία μας αναγκάζουν να πιστέψουμε ότι, σύμφωνα με τα φαινόμενα, υπάρχουν 
πληροφορίες που έρχονται από το μέλλον. Στην πραγματικότητα, δεν είναι σαφές στη φυσική το γιατί δεν 
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μπορεί να δει κάποιος το μέλλον. Στη φυσική, δεν 
μπορεί κανείς να αποκλείσει εντελώς αυτό το ενδε-
χόμενο».

Στην πραγματικότητα, όλες οι μεγάλες επιστη-
μονικές φόρμουλες που εξηγούν τη λειτουργία 
του κόσμου επιτρέπουν τη ροή της πληροφορίας 
μπροστά και πίσω μέσα στον χρόνο. Η πληροφο-
ρία μπορεί να ρέει προς κάθε κατεύθυνση.

Λίγο μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 άρχισαν 
να κυκλοφορούν διάφορες παράξενες ιστορίες 
σχετικά με κάποιους λίγους τυχερούς που γλίτωσαν 
από την καταστροφή. Διέρρευσε η πληροφορία ότι 
πολλοί από τους επιζώντες άλλαξαν τα σχέδιά τους 
την τελευταία στιγμή, ύστερα από ακαθόριστα αι-
σθήματα ανησυχίας. Υπήρχε ένα ανεπαίσθητο, βα-
σανιστικό αίσθημα, ότι «κάτι» δεν πήγαινε καλά. Κα-
νείς δεν το είχε κατονομάσει, αλλά λίγο πριν από τις 
επιθέσεις κάποιοι άνθρωποι άρχισαν να αλλάζουν 
τα σχέδιά τους εξαιτίας ενός σιωπηρού ενστίκτου.

Μία γυναίκα ένιωσε ξαφνικό δυνατό πόνο στο 
στομάχι την ώρα που της έκαναν έλεγχο στο εισι-
τήριό της, σε ένα από τα δύο αεροπλάνα που πέ-
ταξαν εναντίον των Διεθνών Κέντρων Εμπορίου. 
Κατευθύνθηκε για λίγο στο μπάνιο για να συνέλθει. 
Έχασε την πτήση της, αλλά επέζησε από την ατυχή 
εκείνη ημέρα. Παρόλα αυτά, τέτοιου είδους ιστορίες, 
μπλεγμένες μέσα στα τραγικά συμβάντα των ημε-
ρών αυτών, ήταν εύκολο να χαθούν στην αφάνεια 
ή να θεωρηθούν ως συμπτώσεις.

Στην πραγματικότητα, τέτοιου είδους ιστορίες 
υποδεικνύουν μία πολύ ενδιαφέρουσα και βαθιά 
αλήθεια, για όσους θέλουν να τη δουν. Εάν, για 
παράδειγμα, αποφάσιζαν λιγότεροι άνθρωποι να 
πετάξουν με ένα αεροσκάφος, το οποίο ακολού-
θως συντρίφθηκε, αυτό θα υποδήλωνε μία υποσυ-
νείδητη δυνατότητα να καθοριστεί το μέλλον. Λοι-
πόν, όσο κι αν φαίνεται παράξενο, αυτό είναι που 
συμβαίνει.

Τα αεροσκάφη που πέταξαν προς τους Δίδυ-
μους Πύργους στις 11 Σεπτεμβρίου ήταν ασυνήθι-
στα άδεια. Σε όλα τα αεροπλάνα που καταλήφθη-
καν από τους αεροπειρατές, υπήρχε μόνο ο μισός 
αριθμός από τον συνήθη αριθμό επιβατών. Ίσως, 
ένα αεροσκάφος που είναι ασυνήθιστα άδειο να 
μπορούσε να εξηγηθεί, αλλά και τα τέσσερα;

Και δεν είναι μόνο η περίπτωση της 11ης Σεπτεμ-
βρίου, που άνθρωποι φαίνεται πως υποσυνείδητα 
απέφυγαν μια καταστροφή. Ο επιστήμονας Ed Cox 
ανακάλυψε ότι τραίνα που έμελλε να συντριβούν εί-
χαν λιγότερους επιβάτες από όσους θα επέβαιναν 
σε άλλες περιπτώσεις. Η Δρ. Jessica Utts, στατιστι-
κός στο πανεπιστήμιο της California, βρήκε ακρι-
βώς το ίδιο παράδοξο αποτέλεσμα.

Εάν ήταν δυνατό να προβλεφθεί το μέλλον, θα 
περίμενε κανείς τους ανθρώπους που ζουν στην 

«κόψη του ξυραφιού», όπως οι πιλότοι, να έχουν τα 
πιο καλορυθμισμένα, τέτοιου είδους, ένστικτα από 
όλους. Και πάλι, αυτό είναι που συμβαίνει. Όταν το 
2000 συντρίφθηκε το Concorde της Air France, οι 
συνάδελφοι αυτών που σκοτώθηκαν μίλησαν για 
ένα κακό προαίσθημα που είχαν τα μέλη του πλη-
ρώματος και οι μηχανικοί πτήσης, πριν συμβεί το 
ατύχημα.

Μιλώντας ανώνυμα στη γαλλική εφημερίδα Le 
Parisien, ένας από τους ανθρώπους αυτούς ανα-
φέρθηκε σε μια «μακάβρια προσμονή για ατύχη-
μα». «Είχα την αίσθηση ότι κάτι πολύ κακό θα συ-
νέβαινε» αναφέρει. «Η ατμόσφαιρα στην ομάδα του 
Concorde διαπνεόταν τους τελευταίους μήνες από 
μία γενική αίσθηση ότι κάποιο ατύχημα θα συνέβαι-
νε».

Όλες αυτές οι ιστορίες μας υποδεικνύουν να 
λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας τα προαισθή-
ματα για γεγονότα που πρόκειται να συμβούν. Αν 
και δεν είναι αυτά τα προαισθήματα τόσο έντονα 
και εμφανή, είναι συχνά αρκετά ισχυρά, από συναι-
σθηματικής απόψεως, ώστε να μας αναγκάσουν 
να δράσουμε με ανάλογο τρόπο. Η ονομασία 
«προαίσθημα» βασίζεται στο γεγονός ότι κυρίως 
συναισθήματα είναι αυτά που μπορεί να δεχτεί κα-
νείς από το μέλλον και όχι σαφή γεγονότα και πλη-
ροφορίες.

Ο στρατός, εδώ και πολύ καιρό, έχει ενδιαφερ-
θεί για τέτοιου είδους φαινόμενα. Για πολλά χρόνια 
ο αμερικανικός στρατός σε συνεργασία με τη CIA 
χρηματοδότησε ένα μυστικό πρόγραμμα που είναι 
γνωστό με το όνομα Stargate, που είχε ως στόχο 
να μελετήσει υπερφυσικά φαινόμενα, όπως η πρό-
γνωση και η εξ αποστάσεως όραση.

Ο Δρ. Dean Radin εργάστηκε στο πρόγραμμα 
Stargate και ενθουσιάστηκε από την ικανότητα κά-
ποιων στρατιωτών να προβλέπουν το μέλλον. Αυτοί 
είναι άνθρωποι που επιβίωσαν από πολύ δύσκολες 
αποστολές. Ο Radin πείστηκε ότι οι σκέψεις, τα συ-
ναισθήματα και κάποιες φορές καθαρές εικόνες 
από το μέλλον μπορούν να ρέουν οπισθοδρομικά 
στο χρόνο και να δίνουν σημάδια στους στρατιώ-
τες. Τους βοήθησαν να πάρουν ζωτικές αποφάσεις, 
συχνά με την έννοια μιας έντονης ώθησης.
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Σχεδίασε ένα πείραμα, για να ελέγξει τις υποθέ-
σεις:

 Ζήτησε από κάποιους εθελοντές να συνδεθούν 
με έναν ανιχνευτή ψεύδους, ο οποίος μετρούσε την 
ηλεκτρική δραστηριότητα στην επιφάνεια του δέρ-
ματος. Το ηλεκτρικό ρεύμα αλλάζει κάθε φορά που 
το άτομο αντιδρά σε ένα γεγονός, όπως εάν βλέ-
πει μία πολύ βίαια εικόνα ή ταινία. Είναι το ηλεκτρικό 
αντίστοιχο μίας απότομης σύσπασης.

Ο Radin έδειξε στους εθελοντές εικόνες με αι-
σθησιακές σκηνές, με βία και καταπραϋντικές εικό-
νες, σε μία τυχαία ακολουθία που καθοριζόταν από 
έναν υπολογιστή. Σύντομα ανακάλυψε ότι οι εθελο-
ντές άρχισαν να αντιδρούν στις εικόνες πριν αυτές 
εμφανιστούν. Η παρατήρηση αυτή ήταν αναμφίβο-
λη. Οι εθελοντές παρουσίαζαν τις συσπάσεις λίγα 
δευτερόλεπτα πριν εμφανιστεί η εικόνα. Και έγινε 
αυτό τόσες φορές, που δεν μπορούσε να αναχθεί 
στον παράγοντα τύχη.

Ήταν τόσο εντυπωσιακά τα αποτελέσματα του 
Radin, ώστε ενδιαφέρθηκε για το θέμα ο Δρ. Kary 
Mullis, νομπελίστας χημικός. Συνδέθηκε με το μηχά-
νημα που χρησιμοποιούσε ο Radin και είδε τις ει-
κόνες που αντιστοιχούσαν σε διάφορα συναισθή-
ματα. «Ήταν απίστευτο» δήλωσε, «μπορούσα να δω 
περίπου 3 δευτερόλεπτα μπροστά στο χρόνο».

Άλλοι ερευνητές από διάφορα μέρη του κό-
σμου, από το πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου μέχρι 
το Cornell στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσπάθησαν 
να επαναλάβουν τα πειράματα του Radin και να τα 
βελτιώσουν. Και πήραν παρόμοια αποτελέσματα. 
Σύντομα αποκαλύφθηκε ότι αυτοί που ασχολούνται 
με το τζόγο παρουσιάζουν κάποιες υποσυνείδητα 
δημιουργημένες ενδείξεις πριν κερδίσουν ή χάσουν. 
Το ίδιο αποτέλεσμα παρατηρήθηκε σε όσους τρο-
μοκρατούνται από κάποια ζώα, λίγες στιγμές πριν 
την εμφάνιση του ζώου.

Είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες να κάνουν λά-
θος όλες μαζί οι έρευνες.

Ο καθηγητής Dick Bierman αποφάσισε να 
προχωρήσει τη μελέτη του ακόμα περισσότερο. Ο 
Bierman είναι ψυχολόγος και έχει πειστεί ότι ο χρό-
νος, με τον τρόπο που τον αντιλαμβανόμαστε, είναι 
μια ψευδαίσθηση. Δεν βλέπει το λόγο γιατί να μη 
μπορούν οι άνθρωποι να δουν στο μέλλον, όσο 
εύκολα βυθίζονται στις αναμνήσεις του παρελθό-
ντος.

Ο ίδιος ο Αϊνστάιν περιέγραψε τη διαφορά με-
ταξύ του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλ-
λοντος ως μία «πεισματάρικη και επίμονη ψευδαί-
σθηση». Για να αποδείξει ο Bierman τη θέση αυτή 

του Αϊνστάιν, ερεύνησε τους εγκεφάλους από εθε-
λοντές, χρησιμοποιώντας ένα μαγνητικό τομογρά-
φο (MRI: μέθοδος απεικόνισης ενός εγκεφάλου 
που βρίσκεται εν ζωή, με τη βοήθεια μαγνητικού 
πεδίου και πεδίου ραδιοσυχνοτήτων, που προσα-
νατολίζουν την περιστροφή των ατόμων με περιττό 
αριθμό πρωτονίων, στην ίδια κατεύθυνση. Η απο-
μάκρυνση αυτών των πεδίων προκαλεί απελευθέ-
ρωση ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, την οποία με-
τράει ο μαγνητικός τομογράφος). Χρησιμοποίησε 
τον τομογράφο, ενώ συγχρόνως επανέλαβε τα πει-
ράματα του Radin.

Αυτός ο τομογράφος μπορεί να δείξει ποια τμή-
ματα του εγκεφάλου είναι ενεργά, όταν εκτελούμε 
κάποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες ή όταν νιώ-
θουμε κάποια συγκεκριμένα συναισθήματα. Παρό-
λο που η διαδικασία ήταν υπερβολικά περίπλοκη 
και κάθε ανάλυση χρειάστηκε αρκετές βδομάδες 
εργασίας στον υπολογιστή, έκανε τα πειράματα 
αυτά δύο φορές, χρησιμοποιώντας πάνω από εί-
κοσι εθελοντές.

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν, αρκετά καθα-
ρά, ότι φαινομενικά συνηθισμένοι άνθρωποι έχουν 
σαφέστατα την ικανότητα να βλέπουν στο μέλλον. 
Ο Bierman τονίζει ότι οι άνθρωποι δέχονται κυρίως 
συναισθήματα από το μέλλον, παρά συγκεκριμένες 

Μπορεί ο άνθρωπος να δει το μέλλον; Μπορεί ο άνθρωπος να δει το μέλλον; 
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εικόνες. Είναι εύλογο ωστόσο, το ότι εάν συνηθισμέ-
νοι άνθρωποι μπορούν να δεχτούν συναισθήματα 
από το μέλλον, τότε πιθανότατα οι άνθρωποι που 
έχουν κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα, μπορεί να προ-
σλαμβάνουν εικόνες από πράγματα που δεν έχουν 
ακόμα γίνει.

Μπορεί επίσης να υποτεθεί ότι πολλά υπερφυσι-
κά φαινόμενα, όπως η εξωαισθητήρια αντίληψη και 
η μαντεία, έχουν τις ρίζες τους στην προ-αίσθηση. 
Άλλωστε, εάν μπορεί κανείς να δει μερικά δευτερό-
λεπτα μπροστά στο μέλλον, γιατί να μην μπορεί να 
δει μερικές μέρες ή ακόμα και χρόνια;

«Πιστεύω ότι μπορούμε να ‘νιώσουμε’ το μέλλον» 
λέει ο νομπελίστας φυσικός Brian Josephson. 
«Απλώς δεν έχουμε ακόμα εδραιώσει 
το μηχανισμό που θα μας επι-
τρέψει να το κάνουμε. Και το 
ότι δεν μπορούμε να κατα-
νοήσουμε κάτι, δε σημαίνει ότι 
δεν μπορούμε να το κάνουμε 
κιόλας».

Εάν όλοι έχουμε τη δυνατότη-
τα να νιώσουμε το μέλλον και κά-
ποιες φορές να έχουμε ακόμα και εικόνες 
από αυτό, όπως ισχυρίζονται ότι έχουν μερικά μέντι-
ουμ, αυτό δε σημαίνει ότι μπορούμε να αλλάξουμε 
το μέλλον και να επαν-εγγράψουμε την πρόγνωση 
που κάναμε; Ή μπορούμε απλά και μόνο να προ-
σλάβουμε το προαίσθημα και να δράσουμε σύμ-
φωνα με αυτό;

Αυτά είναι κάποια από τα παράδοξα που έρ-
χονται στην επιφάνεια όταν τίθεται το θέμα για την 
πρόβλεψη του μέλλοντος. Ο Bierman πιστεύει ότι το 
μέλλον διαπλέκεται με το παρελθόν. Αφήνει όμως 
την απάντηση των παραδόξων αυτών, όπως επί-
σης και το μεγάλο θέμα της ελεύθερης βούλησης, 
στους φιλοσόφους.

Το πρόβλημα με την προαίσθηση συνίσταται 
επίσης στο ότι είναι τόσο νεφελώδης, που δεν μπο-
ρεί κανείς να βασιστεί επάνω σε ένα προαίσθημα, 
για να πάρει υπεύθυνες αποφάσεις. Παρ’ όλα αυτά 
όμως, υπάρχουν πάμπολλες περιπτώσεις ανθρώ-
πων, που εύχονται να είχαν πιστέψει στα προαι-
σθήματα ή τη διαίσθησή τους πριν κάνουν κάποια 
επιλογή.

Ένα από τα πιο θλιβερά  παραδείγματα είναι η 
καταστροφή του Aberfan. Έγινε το 1966 όταν ένας 
σωρός από κάρβουνο γκρεμίστηκε και πλάκωσε 
ένα σχολείο της Ουαλίας σκοτώνοντας 144 άτομα, 
τα 116 από τα οποία ήταν παιδιά. Προέκυψε ότι 24 
άτομα είχαν προαισθήματα σχετικά με την τραγω-
δία.

Μία περίπτωση αφορά ένα μικρό κορίτσι που 
σκοτώθηκε. Λίγο πριν πάει στο σχολείο είπε στη μη-

τέρα της: «Είδα στον ύπνο μου ότι πήγα στο σχο-
λείο, αλλά δεν υπήρχε σχολείο. Κάτι μαύρο το είχε 
σκεπάσει».

Πρέπει τελικά να ακούμε τα ένστικτα, τα προαι-
σθήματα και τα όνειρά μας; Κάποιοι ειδικοί  λένε 
ότι πιθανότατα το κάνουμε αυτό, ούτως ή άλλως, 
στην καθημερινή μας ζωή, σε έναν εκπληκτικά με-
γάλο βαθμό. Η Δρ. Jessica Utts του πανεπιστημίου 
της Καλιφόρνια, που έχει εργαστεί για το στρατό 
των Ηνωμένων Πολιτειών και τη CIA ως ανεξάρτητη 
συνεργάτης στις έρευνές τους σχετικά με το 

υπερφυσικό, πιστεύει ότι δι-
αρκώς λαμβάνουμε μικρές 
εκλάμψεις από το μέλλον 
και αυτό μας βοηθάει στις 
αποφάσεις μας. «Πιστεύω 
ότι αυτό το κάνουμε κάθε 
στιγμή» δηλώνει. «Σύμ-

φωνα με τα δεδομένα 
που έχουμε, είναι πολύ πιθανό 

κάτι τέτοιο να συμβαίνει».
Ίσως λοιπόν η Βασίλισσα στην «Αλίκη μέσα 

απ’ τον καθρέφτη» να είχε δίκιο:
«Είναι ένα ανεπαίσθητο είδος μνήμης, μόνο που 

λειτουργεί ανάποδα...»
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Κείμενο: Αθηνά Ράσιου

Η σελίδα της υγείας

H ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

Θα ξεκινήσουμε αυτό το άρθρο αναλύοντας λίγο την 
έννοια των δύο λέξεων που αποτελούν το θέμα του, δη-
λαδή τι σημαίνει η λέξη “Ηθική” και τι σημαίνει η λέξη “Ια-
τρική”.

Ο ιδρυτής της «Νέας Ακρόπολης», Χ. Α. Λιβράγκα, 
αναφέρει ότι Ηθική είναι το σύνολο των πρακτικών κανό-
νων που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου και 
περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της Αρετής. Η λέξη 
Αρετή προέρχεται από το αρχαίο ρήμα άρω, που σημαί-
νει συναρμόζω, ενοποιώ, συνδέω με αρμούς. Δίνει την 
εικόνα της γέφυρας, του δρόμου που ενώνει την προσω-
πικότητα με το Εγώ, τον άνθρωπο με το θείο.

Ο Ιπποκράτης ορίζει ότι η Ιατρική είναι εκείνη που ως 
σκοπό της έχει να απαλλάσσει τους αρρώστους από 
τους πόνους και να μειώνει τη σφοδρότητα των ασθε-
νειών.

Ενώνοντας λοιπόν τους δύο αυτούς ορισμούς, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι Ηθική στην Ιατρική είναι οι κα-

νόνες που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά αυτού που αναλαμ-
βάνει το ρόλο του γιατρού, του θεραπευτή. Δείγματα αυτής 

της ηθικής θα παραθέσουμε σ’ αυτήν την εργασία, κυρίως από 
τα έργα του Ιπποκράτη, ο οποίος θεωρείται  πατέρας αυτής της 

Επιστήμης, καθώς και μερικά από άλλες πηγές, προκειμένου να υπάρ-
χει μια πιο συγκεκριμένη και σαφής εικόνα για ένα τόσο μεγάλο και 

σημαντικό θέμα. 

Οι αρετές του γιατρού

Σύμφωνα με τον Ιπποκράτη, τα καθήκοντα και οι αρετές του γιατρού είναι:

•Αγαθότητα και πραότητα στο χαρακτήρα
• Εύτακτος βίος, παράδειγμα προς μίμηση
• Μετριοφροσύνη αληθινή και σε βάθος
• Περίσκεψη στους λόγους και στις κρίσεις
• Κόσμιο, ανεπιτήδευτο και προσηνές ύφος
• Προσεκτική εκλογή των συναναστροφών
• Αποφυγή υπέρμετρων διασκεδάσεων μπροστά στο κοινό
• Επιμέλεια στο να μη δείχνει ότι δυσαρεστείται από τους άλλους, προσοχή να μη δυσαρεστεί ο ίδιος 
τους άλλους
• Να σκέφτεται ότι το κοινό έχει κάθε δικαίωμα ελέγχου πάνω στο ποιόν και στο είδος της ζωής του  
γιατρού του, στον οποίο εμπιστεύεται όχι μόνο τη ζωή του αλλά σχεδόν πάντοτε τους οικογενειακούς 
του περισπασμούς
• Καταδεκτικότητα και δημοτικότητα
• Αποφυγή εκδήλωσης έντονων πολιτικών αντιλήψεων
• Διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων σε ό,τι αφορά την υγιεινή
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Η σελίδα της υγείας

Πώς πρέπει να είναι ο γιατρός στο 
σώμα και στην ψυχή

“Το κύρος ενός γιατρού απαιτεί αυτός να έχει 
το χρώμα της υγείας και να είναι εύρωστος, στο 
βαθμό βέβαια που το επιτρέπει η φύση του. Ο λό-
γος είναι ότι για τον πολύ κόσμο γιατροί που δεν 
βρίσκονται σ’ αυτού του είδους τη σωματική κα-
τάσταση δεν θα μπορούσαν ποτέ να φροντίσουν 
σωστά τους άλλους. 

Το δεύτερο είναι η υποχρέωσή του να είναι κα-
θαρός στην εμφάνισή του, τα ρούχα του να είναι 
καθώς πρέπει και τα αρώματα που χρησιμοποιεί 
να είναι ευχάριστα και καθόλου ενοχλητικά στους 
άλλους. Όλα αυτά αρέσουν γενικά στους αρρώ-
στους. 

Όσον αφορά τα θέματα που σχετίζονται με 
την ψυχή, ο σώφρων άνθρωπος πρέπει να δίνει 
ιδιαίτερη σημασία στα εξής: όχι μόνο να κρατάει 
κλειστό το στόμα του, αλλά να ζει μια απόλυτα τα-
κτική ζωή. Όλα αυτά παίζουν ευεργετικότατα ρόλο 
στην απόκτηση καλού ονόματος. Η συμπεριφορά 
του να είναι η συμπεριφορά του “καθώς πρέπει” 
ανθρώπου και ως τέτοιος να είναι σοβαρός και 
φιλικός απέναντι σε όλους. Όλοι το ξέρουμε ότι 
τον άνθρωπο που στέκεται έτοιμος κάθε στιγμή 
να τρέξει σε κάθε ζήτηση, οι άλλοι συνήθως τον 
περιφρονούν, έστω και αν τους είναι χρησιμότα-
τος. 

Πρέπει επίσης να εξετάζει με προσοχή ως πού 
μπορεί να φτάνει η ελευθερία στις πράξεις του, 
γιατί τα ίδια πράγματα τα βλέπει κανείς στα ίδια 
πρόσωπα με ευχαρίστηση μόνο, αν επαναλαμ-
βάνονται σπάνια. Το πρόσωπό του να δείχνει άν-
θρωπο στοχαστικό, όχι όμως τραχύ, γιατί τότε δίνει 
την εντύπωση ξιπασμένου και γι’ αυτό δύσκολου 
στις σχέσεις του με τους άλλους. Ούτε όμως και 
να αφήνεται σε ακατάσχετα γέλια και να είναι μόνι-
μα εύθυμος. Ένας τέτοιος άνθρωπος λογαριάζε-
ται ιδιαίτερα φτηνός και ασήμαντος και επομένως 
στο σημείο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. 

Σε όλες τις κοινωνικές του σχέσεις ο γιατρός 
πρέπει να είναι δίκαιος (η δικαιοσύνη δεν μπορεί 
παρά να βοηθάει σε πολλές περιστάσεις) και φυ-
σικά οι σχέσεις άρρωστου - γιατρού είναι σχέσεις 
πολύ στενές, επειδή οι άρρωστοι εναποθέτουν 
τον εαυτό τους στα χέρια των γιατρών και αυτοί 
έρχονται κάθε στιγμή σε επαφή με γυναίκες, με κο-
ρίτσια, με πράγματα μεγάλης αξίας. 

Είναι επομένως ανάγκη απέναντι σε όλα αυτά 
ο γιατρός να δείχνει αυτοκυριαρχία. 

Τέτοιος πρέπει να είναι ο γιατρός στην ψυχή και 
το σώμα”. 

(Περί Ιητρού, Ιπποκράτης)
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Η σελίδα του

Bodhidharma

Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Σύμφωνα με τον Μιτσέλ Ετσενίκε, συγγραφέα του βιβλίου Ο Εσωτερικός Δρόμος των Πολεμικών Τεχνών, 
σήμερα «οι αρχές της Ουσίας και της Παράδοσης των ανατολικών πολεμικών τεχνών έχουν ξεχαστεί 
εντελώς και έχουν παραμεριστεί από πράγματα πιο τραχιά και εντελώς λανθασμένα, τα οποία μετέτρεψαν 
τις μοντέρνες πολεμικές τέχνες στην ίδια την άρνηση του ανώτερου δρόμου που οι Αρχαίοι Δάσκαλοι 
χάραξαν γι’ αυτές.»

Αυτός ο ανώτερος δρόμος των πολεμικών τεχνών ήταν 
γνωστός στην Αρχαία Κίνα ως Nei Kung, που σε γενικές 
γραμμές σημαίνει Εσωτερική Σοφία ή Εσωτερική Δύναμη. Έτσι, 
ορίζεται γενικά σαν η τέχνη της Εσωτερικής Δύναμης. Άλλα 
από τα ονόματα που του δόθηκαν ήταν «Η Σχολή του Χρυσού 
Δράκου» ή «Το Μυστικό του Χρυσού Δράκου». Αυτή είναι και η 
ονομασία που δόθηκε στο πανάρχαιο Κινέζικο βιβλίο Ι  Τσιγκ. 
Αργότερα βρίσκουμε αυτήν την τέχνη στη Σχολή του χρυσού 
Ερωδιού (Τάι τσι), Ταοϊστικής πρέλευσης, και του Πα Κούα, 
Κομφουκιανής προέλευσης.

Σύμφωνα με τον Μιτσέλ Ετσενίκε, τελικός στόχος του μα-
θητή των φιλοσοφικών Πολεμικών Τεχνών και της Τέχνης της 
Εσωτερικής Δύναμης είναι να μεταλλάξει τον εαυτό του και να 
εξοικειωθεί με το μυστήριο του φωτός ή του Χρυσού Δράκου. 
Έτσι, ο μαθητής γίνεται Δάσκαλος σε αυτήν την Φιλοσοφική 
Πολεμική Τέχνη και κατακτά τους ανώτερους βαθμούς: Πρώ-
τος, Δεύτερος, Τρίτος και Τέταρτος χρυσός Δράκος.

Αναφέρεται ότι μόνο ο Ντα Μο ή Bodhidharma κατάφερε 
να ανέβει στον Πρώτο Βαθμό και να χριστεί Τέταρτος Χρυσός 
Δράκος, στο πασίγνωστο μοναστήρι των Σαολίν. Εξαίρεση 
αποτελούν οι Μεγάλοι Σοφοί του Αρχαίου Κινέζικου Πολιτι-
σμού Λάο Τσέ και Κομφούκιος.

Σε όλες τις  Εσωτερικές Σχολές Πολεμικών Τεχνών διδασκό-
ταν η σχέση της ανθρώπινης εξέλιξης με το συμβολισμό των 
ζώων. Κάθε ζώο, από συμβολική άποψη, αναπαριστά μια 
δύναμη της φύσης, η οποία εκφράζεται και μέσα στον ίδιο 
τον Άνθρωπο, αφού και αυτός αποτελεί μέρος της Φύσης.

Κείμενο:  Γεωργίου Αναστασιάδη
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Στην Ινδία, ο δράκος φέρει στο κεφάλι του έναν πολύτιμο λίθο ή 
ένα κάρβουνο, του οποίου η κατοχή εξασφαλίζει στον Άνθρωπο 
υπερφυσικές δυνάμεις. Αυτός ο πολύτιμος λίθος συνδέεται και 
με το τρίτο μάτι, του οποίου η ύπαρξη φανερώνει Άνθρωπο 
που έχει ξυπνήσει μέσα του ανώτερες δυνάμεις.

Άλλοι δράκοι φυλάνε θησαυρούς, με τέτοιο τρόπο, που 
αν κάποιος ήθελε να τους αποκτήσει, έπρεπε να σκοτώσει 
το δράκο. Έχοντας υπόψη μας το συμβολισμό που του 
αποδίδεται σύμφωνα με τις παραδόσεις στην Κίνα, 
Ινδία και γενικά στην εσωτερική φιλοσοφία, ο θησαυ-
ρός συμβολίζει την Γνώση – Σοφία που καλείται να 
αποκτήσει ο υποψήφιος για τη μύηση, ενώ ο Δρά-
κος συμβολίζει την κάθοδο του Πνεύματος στην 
Ύλη. Ένα πνεύμα που 
είναι τόσο λαμπερό 
και τόσο δυνατό, που 
έπρεπε ο υποψήφιος 
για τη γνώση να κάνει 
υπερπροσπάθεια και, 
ξεπερνώντας διάφορες 
δοκιμασίες με μαγικά όπλα, 
να νικήσει τον δράκο, ώστε να απο-
κτήσει υπερανθρώπινες δυνάμεις.

Έτσι λοιπόν, μέσα από την ερμηνεία του συμβο-
λισμού των ζώων, ο μαθητής των Πολεμικών Τεχνών 
κατάφερνε να κυριαρχήσει και να αναπτύξει τη δύναμη της 
Φύσης από μέσα του.

Στην κορυφή της κλίμακας των συμβολικών ζώων βρίσκεται ο 
Δράκος, που συμβολίζει τη δύναμη της  Ανθρώπινης Βούλησης για 
να ακολουθήσει τους Νόμους της Φύσης. Ο Δράκος είναι η Βούληση 
της Φύσης, ενσαρκωμένη στο δικό μας κόσμο. Άλλα συμβολικά ζώα 
είναι ο Φοίνικας, ο Κύκνος, το Φτερωτό φίδι, ο Λέοντας, ο Αετός και 
ο Ερωδιός. Όλα αυτά βέβαια στον κινέζικο Πολιτισμό, γιατί υπάρ-
χουν και πολλά άλλα συμβολικά ζώα που αναφέρονται σε άλλους 
μεγάλους πολιτισμούς.

Βέβαια, αναφέρεται και η σκιά του Χρυσού ή Ουράνιου Δράκου, 
που είναι ο γήινος Δράκος και συμβολίζει τα κατώτερα πάθη 
και ένστικτα του Ανθρώπου. Υπάρχει λοιπόν  ο Λευκός και 
ο Μαύρος Ιππότης. Το ανώτερο μέρος του Ανθρώπου 
και το κατώτερο. Το Φως και το Σκοτάδι. Το Πνεύμα και 
η Ύλη.

Ο Πραγματικός Μαθητής των Φιλοσοφικών 
Πολεμικών Τεχνών έχει σαν στόχο, σαν πρότυ-
πο, το Χρυσό Δράκο. Όλη η διαδικασία ενασχό-
λησης με τις Φιλοσοφικές Πολεμικές Τέχνες είναι 
μια διαδικασία μετάλλαξης του γήινου ανθρώ-
που που κυριαρχείται από την ύλη, σε Ουράνιο 
ή Πνευματικό Δράκο, δηλαδή σε Άνθρώπο που 
μαχόμενος νικά το σκοτάδι και γίνεται φωτεινός, 
γίνεται πραγματικός Άνθρωπος.

Σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να ξαναδοθεί στις Πολεμικές Τέχνες το πραγματικό τους νόημα, η ε-
σωτερική τους ουσία. Γι’ αυτόν το λόγο ξαναϊδρύθηκε το Nei Kung, σαν Τέχνη της Εσωτερικής Δύναμης, 
μέσω της οποίας ο υποψήφιος, ο μαθητής ή ο ασκούμενος θα ολοκληρωθεί σαν Ανθρώπινο Ον μέσα 
από το κανάλι των Φιλοσοφικών Πολεμικών Τεχνών.
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ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΞΙΦΟΣ
ΔΡ. ΛΟΥΙ ΤΣΑ (ΓΙΝ ΓΙΟΝΓΚ)
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

Στην Κίνα του 18ου αιώνα διεξάγεται μια μάχη ανάμεσα 
στο Καλό και το Κακό. Ο αυτοκράτορας προσπαθεί να 
εξοντώσει τους ήρωες της μυστικής εταιρείας του Κόκκι-
νου Άνθους, που μάχονται να πάρουν πίσω την εξουσία 
από την πανίσχυρη Αυλή των Μαντσού. Σ’ αυτήν την 
αναμέτρηση λαμβάνουν μέρος φωτισμένοι Δάσκαλοι και 
δεξιοτέχνες των πολεμικών τεχνών, που μας προσφέρουν 
έντονες και συναρπαστικές εικόνες μαχών. Πρόκειται για 
ένα πρωτότυπο βιβλίο, με πολλή δράση, όμορφες περι-
γραφές και με την ικανότητα να μας ταξιδέψει στα ήθη και 
τον τρόπο σκέψης της μακρινής Κίνας.

ΚΥΝΗΓΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΚΑΤΡΙΝ ΛΑΝΓΚΕ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

Μια ημερολογιακή Μεταρρύθμιση αποφα-
σίζεται από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, 
με στόχο να εξαφανιστεί η αντίφαση ανάμεσα 
σε δύο μεταφράσεις της Αγίας Γραφής που 
μετρούν διαφορετικά το χρόνο. Η πρόσθεση 
τριακοσίων χρόνων που δεν υπήρξαν ποτέ 
έρχεται να ταράξει την Ιστορία. Δυο γυναίκες 
προσπαθούν να διαφυλάξουν το μυστικό με 
κίνδυνο της ζωής τους και ξεκινούν μια περι-
πέτεια που δεν ξέρουν πού μπορεί να τους 
οδηγήσει… Ένα μυθιστόρημα με ασυνήθιστη 
πλοκή, ιστορικά στοιχεία και μια μοναδική ατμό-
σφαιρα μυστηρίου.

βιβλίων
παρουσίαση
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Από τις εκδόσεις  ΑΛΚΙΜΑΧΟΝ 
Πολυτεχνείου 12Α -141 22 Ν. Ηράκλειο. Τηλ- Fax2840588.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΩΝ
ΜΙΓΙΑΜΟΤΟ ΜΟΥΣΑΣΙ
Μια ακόμη προσεγμένη έκδοση από τις εκδόσεις Αλκίμαχον είναι 

το βιβλίο του περίφημου «άγιου ξιφομάχου» της μεσαιωνικής Ιαπωνίας 
Μιγιαμότο Μουσάσι, γνωστό και σαν Το Βιβλίο Των Πέντε Δακτυλιδιών, 
τίτλος με τον οποίο είχε κυκλοφορήσει παλιότερα στα ελληνικά. Η μετά-
φραση του βιβλίου έγινε από τα αγγλικά, από τον Ουίλιαμ Σκώτ Ουίλσον, 
χωρίς απόκλιση από το ιαπωνικό κείμενο.

Η πρόθεση του θρυλικού ξιφομάχου,  όταν κατέγραψε τις σκέψεις 
του περί ξιφασκίας, περί νίκης και πνευματικότητας, ήταν το λιτό αυτό 
έργο να λειτουργήσει σαν οδηγός για τους μαθητές του  και για τις 
μελλοντικές γενιές των Σαμουράι.  Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό 
βιβλίο, βασισμένο στην εσωτερική παράδοση των πέντε στοιχείων του 
παγκόσμιου εσωτερισμού: Γη, Νερό, Αέρας, Φωτιά, Αιθέρας (Κενότητα). 
Ο Μουσάσι το έγραψε αφού αποσύρθηκε στη Μοναξιά και το Διαλογι-
σμό, στο τέλος της ζωής του.

Ο Μιγιαμότο Μουσάσι δεν ήταν απλώς ένας ξιφομάχος αλλά και 
ένα φιλόσοφος των Πολεμικών Τεχνών. Ήταν ένας περιπλανώμενος 
Σαμουράι, Πολεμιστής και Καλλιτέχνης. Τα έργα του θεωρούνται εθνικοί 
θησαυροί της Ιαπωνίας. Ήταν ένας άνθρωπος που αναζητούσε τη 
Φώτιση (το Σατόρι του Ζεν) μέσα από το «Δρόμο του Ξίφους».

ΤΟ ΖΩΟΓΟΝΟ ΞΙΦΟΣ
Μυστικές διδασκαλίες από τον Οίκο του Σογκούν
Του ΓΙΑΓΚΙΟΥ ΜΟΥΝΕΝΟΡΙ
Ένα δεύτερο βιβλίο για το Δρόμο του Ξίφους, μεταφρασμένο και 

αυτό από τα ιαπωνικά, από τον Ουίλιαμ Σκώτ Ουίλσον.
Ο Μουνενόρι, κατά κάποιο  τρόπο αντίπαλος του Μουσάσι , έφθα-

σε και αυτός σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο στην ξιφομαχία και ανέβηκε σε 
μεγάλα αξιώματα ως εκπαιδευτής ξιφασκίας ακόμη και του ίδιου του 
Σογκούν. Παράλληλα ήταν και ένας μεγάλος μελετητής και ασκούμενος 
του Ζεν. 

Ο Μουνενόρι προσεγγίζει «πνευματικά» την ξιφασκία με την έννοια 
του «Ζωογόνου Ξίφους», δηλαδή την ιδέα να ελέγχει κανείς τον αντίπα-
λο του  μέσω της πνευματικής ετοιμότητας για μάχη και όχι μέσω της 
ίδιας της αναμέτρησης. Οι ιδέες του έχουν άμεση εφαρμογή  όχι μόνο 
στις Πολεμικές Τέχνες αλλά και στις επαγγελματικές  και τις προσωπικές 
σχέσεις.

Για τον Μουνενόρι, η έντονη αυτοπειθαρχία  και η βαθιά κατανόηση 
των αρχών του Ζεν ήταν η βάση για τη μελέτη κάθε δρόμου στη ζωή, 
συμπεριλαμβανομένου και του Δρόμου του Ξίφους. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι αναφέρεται αρκετές φορές στην προφορική διδασκαλία, κάτι που 
δείχνει ότι υπήρχαν κλειστοί κύκλοι για τους προχωρημένους μαθητές 
στην πρακτική και τη φιλοσοφία των Πολεμικών Τεχνών της Ιαπωνίας.  

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΜΕ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΙΚΗ
ΜΙΤΣΙΟ ΚΟΥΣΙ & ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΕΣΚΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΚΙΜΑΧΟΝ

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί και καταφέρνει να μας μυήσει στην ολιστική 
θεραπεία. Αποτελεί έναν εύχρηστο οδηγό που μας ξεναγεί σε μεθόδους 
όπως το μασάζ Σιάτσου, το αυτομασάζ, τις ασκήσεις Ντο-Ιν, τον Ανα-
τολικό τρόπο διάγνωσης και τη μακροβιοτική δίαιτα. Παρουσιάζεται 
η ιατρική του μέλλοντος, ένα μέλλον στο οποίο οι ολιστικές αρχές θα 
εδραιώσουν την υγεία και την ειρήνη σε όλο τον πλανήτη. 
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Επόμενο τεύχος

ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ 
Πότε τελειώνει ο κύκλος;

Η ιδέα της Μετενσάρκωσης είναι ένα από τα 
σημεία-κλειδιά της Εσωτερικής Φιλοσοφίας. Η πα-
ρατήρηση της Φύσης μας διδάσκει την ύπαρξη κύ-
κλων, ρυθμών που επαναλαμβάνονται, όπως ένα 
μουσικό κομμάτι σε διαφορετικές κλίμακες.

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ

Η Αίγυπτος ήταν και είναι ένα ζωντανό μυστήριο 
για επιστήμονες, αρχαιολόγους, ιστορικούς, μηχα-
νικούς, αστροφυσικούς, γιατρούς, ανθρωπολό-
γους. Τα θαυμαστά της μνημεία ακόμη ερευνώνται 
και μας αποκαλύπτουν ότι σήμερα με πολύ μεγά-
λη δυσκολία θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε 
κάτι ανάλογο.

FENG SHUI

Σύμφωνα με αυτά που πίστευαν οι αρχαίοι Κινέ-
ζοι, όλες οι γεωγραφικές δομές παράγουν κάποια 
ενέργεια. Το Feng Shui είναι η επιστήμη που βοη-
θάει τη φυσική θετική ενέργεια, η οποία προέρχεται 
από τις γεωγραφικές δομές, να απελευθερωθεί, με 
την σωστή τοποθέτηση των πραγμάτων. Επιτρέπει 
στους ανθρώπους να συνυπάρχουν αρμονικά με 
τη γη. Ο στόχος του Feng Shui είναι να εξισορροπή-
σει την ενέργεια ή Τσι στους χώρους που ζούμε και 
εργαζόμαστε.
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