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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ
Για να ολοκληρωθεί αυτό το βιβλίο πέρασε αρκετός χρόνος και διάφορα άτομα συνέβαλαν με πολλούς τρόπους στην προετοιμασία του. Είναι
αλήθεια ότι χωρίς τη βοήθειά τους δε θα είχε ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Σους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.
Τπάρχουν όμως μερικοί φίλοι, που περισσότερο από τους άλλους συνέβαλαν στην έκδοση αυτή. Για το λόγο αυτόν θεωρώ ελάχιστο δείγμα τιμής και ανταπόδοσης να τους αναφέρω εδώ ονομαστικά. Πρώτα από όλους
θέλω να ευχαριστήσω τη σύζυγο και σύντροφό μου Ευγενία Γεωργαντά,
Psy. D. ψυχολόγο και καθηγήτρια ψυχολογίας, για την υπομονή και την
υποστήριξη που μου παρείχε, παράλληλα με τις επιστημονικές της συμβουλές και τις υποδείξεις της, όλο αυτό το διάστημα.
Σους φυσικούς Νικολέττα Δημοπούλου και Βασίλη Μητσόπουλο, για
τις πολλές ώρες που μου αφιέρωσαν μέσω των διαφόρων συζητήσεών μας
και για τη βοήθεια που μου προσέφεραν, ώστε να κατανοήσω τις διάφορες
θεωρίες στην επιστήμη τους.
Σην καλή φίλη Ρέα Μαζαράκη, κοινωνιολόγο και ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΕ, για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά της. Η
αλληλογραφία μαζί της θα μπορούσε κάλλιστα να εκδοθεί σε ένα πολυσέλιδο βιβλίο.
Σον καλό φίλο Χρήστο Αργαλιά, για τις πολύωρες συζητήσεις μας και
για τις εύστοχες ερωτήσεις του, με τις οποίες βελτιώθηκε αισθητά η παρουσίαση των απόψεων που θα συναντήσετε στο βιβλίο αυτό.
Σέλος τον Αλέξη Χαρισιάδη, Μ. Sc., σύμβουλο ψυχικής υγείας, για τη
συγγραφή του προλόγου στο βιβλίο αυτό και την ωραία ανταλλαγή απόψεων που είχαμε με αφορμή αυτόν.
Εκτός όμως από όλους τους παραπάνω υπάρχει και κάποιος ο οποίος
με βοήθησε στην προσπάθεια αυτή χωρίς να το γνωρίζει. Είναι ο καθηγητής της Υυσικής και πρώην πρύτανης του πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος
Γραμματικάκης. Με το έργο του Ή ‚Αυτοβιογραφία του Υωτός‛ συνέβαλε
στην κατανόηση εκ μέρους μου των δυσκολονόητων και πολλές φορές ‚παράλογων‛ θεωριών της σύγχρονης φυσικής, ώστε να ολοκληρώσω τις σκέψεις και να παρουσιάσω τις προτάσεις μου πληρέστερα.
Όλους αυτούς τους ευχαριστώ από την καρδιά μου.

ΠΡΟΛΟΓΟ

Σ

ο βιβλίο αυτό αντιπροσωπεύει μια ιδιαίτερα φιλόδοξη προσπάθεια να ξαναδούμε την έννοια της μεταφυσικής - δηλαδή,
τη "γυμνή γυναίκα" στην οποία αναφέρεται ο συγγραφέας. Ση
μεταφυσική, απαλλαγμένη όμως από θεοκρατικές ή ανθρωποκεντρικές επιρροές.
Για να επιτύχει το στόχο του, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί μια
ολιστική προσέγγιση. υμπεριλαμβάνει στη μελέτη του στοιχεία
από όλους σχεδόν τους σημαντικούς κλάδους των επιστημών (φιλοσοφία, θεολογία κ.λπ.). Κινείται από τον μικρόκοσμο μέχρι τον μακρόκοσμο. Ξεκινά από τη Μεγάλη Έκρηξη ως αφετηριακό αλλά και
καθοριστικό σημείο της δημιουργίας και της ίδιας της ύπαρξης και
φτάνει μέχρι τη μελέτη του μέλλοντος.
το ιδιαίτερα γοητευτικό αυτό ταξίδι γνώσης και αυτογνωσίας
κυρίαρχο ρόλο παίζει η έννοια του Εσώτερου Εαυτού. Σο στοιχείο αυτό δεν αποτελεί χαρακτηριστικό, ενυπάρχον συστατικό μόνο των
ανθρώπων. Η ύπαρξή του δεν περιορίζεται καν μόνο στα έμβια όντα.
Είναι κάτι που υπάρχει σε κάθε στοιχείο του σύμπαντος. ε κάθε
κόκκο άμμου, σε κάθε κύτταρο του σώματός μας, στην καρδιά ακόμα
και του πιο απόμακρου άστρου. Κληρονομιά αναλλοίωτη από την
πρώτη στιγμή της δημιουργίας του γνωστού μας σύμπαντος, που
μετά τη Μεγάλη Έκρηξη ακολουθεί το κάθε βήμα της εξέλιξης, φτάνει στον δικό μας οικείο κόσμο και εκτείνεται εξίσου σε κάθε μελλοντική εξέλιξη του κόσμου αυτού.
Με κυρίαρχο αλλά και ενοποιητικό στοιχείο την έννοια του Εσώτερου Εαυτού, ο συγγραφέας προχωρά σε μια παρουσίαση μερικών από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ανθρώπινης πορείας. Κα-

τά την παρουσίαση αυτή, αμφισβητείται μεγάλο μέρος τόσο της θεολογικής όσο και της εσωτερικής παράδοσης.
Όπως ειπώθηκε, ο Εσώτερος Εαυτός παρουσιάζεται ως αναφαίρετο μέρος της ίδιας της δημιουργίας με την παρουσία του σε κάθε έκφανση του σύμπαντος. Κυρίως όμως ο Εσώτερος Εαυτός δεν
εμφανίζεται στο βιβλίο αυτό ως μία υλική και μόνο διάσταση του
κόσμου μας. Όντας μέρος και του ίδιου μας του εαυτού, παίζει, εν
δυνάμει, ρόλο καθοδηγητή, αποτελεί πηγή γνώσης, πυξίδα ηθικής
στάσης, εργαλείο ερμηνείας της ιστορίας και του παρελθόντος μας,
χάρτη στην κίνησή μας προς το μέλλον.
Σο βιβλίο αυτό έχει άποψη, συγκεκριμένη και τολμηρή, η οποία
όμως παρουσιάζεται χωρίς καμία δογματική χροιά. Είναι η προσπάθεια του συγγραφέα να μεταφέρει τη δική του ερμηνεία, τη δική του
εξήγηση για τα μεγάλα ανθρώπινα ερωτήματα. Αλλά προχωρά και
παραπέρα, προτείνοντας τρόπους με τους οποίους η έννοια του Εσώτερου Εαυτού μπορεί να αξιοποιηθεί στην καθημερινή μας ζωή και
στην ερμηνεία του κόσμου.
Σο βιβλίο "Η Γυμνή Γυναίκα" είναι προκλητικό, τολμηρό, περιέχει μια απίστευτη ποικιλία γνώσεων και ερεθισμάτων και θέτει με
έναν πολύ δημιουργικό τρόπο ιδιαίτερα πολλά και γόνιμα ερωτήματα. Είναι σίγουρο πως ο κάθε αναγνώστης του βιβλίου αυτού θα βρει
πολλά και χρήσιμα πράγματα να πάρει, αλλά για τον αναγνώστη
που θα κατανοήσει και θα διερευνήσει την κεντρική πρόταση του
συγγραφέα, όσον αφορά στον Εσώτερο Εαυτό, το ταξίδι προβλέπεται
πραγματικά συναρπαστικό.

Αλέξης Φαρισιάδης

ΕΙΑΓΨΓΗ
Να είσαι νηφάλιος και
να μάθεις να αμφιβάλλεις
Διότι αυτή είναι η δύναμη
του πνεύματος.
ΕΠΙΜΑΡΦΟ

Ο

αιώνας που πέρασε, ο εικοστός αιώνας, ίσως να είναι αυτός που έδωσε στην Ανθρωπότητα τη μεγαλύτερη επιστημονική γνώση από τότε που ο άνθρωπος εμφανίστηκε
στον πλανήτη μας και άρχισε να σκέπτεται. Είναι αλήθεια ότι ο αιώνας αυτός όχι μόνο συμπλήρωσε και τελειοποίησε τις ήδη διατυπωμένες θεωρίες και απόψεις στους διάφορους τομείς των επιστημών,
αλλά οδήγησε την ανθρώπινη σκέψη σε νέα μονοπάτια γνώσης, τα
οποία με ευκολία, σε πολλές των περιπτώσεων, ανέτρεψαν πολλά
από τα μέχρι εκείνη την εποχή ‚επιστημονικά δεδομένα‛.
Η Ιατρική, η Υυσική, τα Μαθηματικά, η Βιολογία, η Κοσμολογία,
η Αστροφυσική και μαζί με αυτές δύο νέες επιστήμες, η Πληροφορική και η Κυβερνητική, οδήγησαν σε ανακαλύψεις που επαναπροσδιόρισαν ή - στη χειρότερη των περιπτώσεων - αμφισβήτησαν έντονα
την άποψη που έχει ο Άνθρωπος για τη θέση του στην κοινωνία, τον
πλανήτη Γη, το ύμπαν και τη Δημιουργία γενικότερα.
Κοντά σε αυτές οι ‚Ανθρωπιστικές Επιστήμες‛, όπως ονομάζονται η Υιλοσοφία, η Αρχαιολογία, η Παλαιοντολογία, η Υιλολογία
και οι νεοεμφανιζόμενες Χυχολογία και Γνωσιολογία, καθώς και η
Σέχνη προσέθεσαν νέο υλικό για στοχασμό και διατύπωση νέων ερωτημάτων. Και τα νέα αυτά ερωτήματα όμως εξακολουθούν να
αποτελούν μέρος των πανάρχαιων και θεμελιακών ερωτημάτων που
διατύπωσε ο Άνθρωπος και τα οποία ακόμη περιμένουν την εκπό-
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νηση αναμφισβήτητων απαντήσεων. Ποιος Είμαι; Από πού προέρχομαι; Πού πηγαίνω;
Η αρχή έγινε εκεί γύρω στα 1905, όταν ο Planck1 τάραξε τα νερά
στον τομέα της Υυσικής. Οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι είχαν ανακαλύψει κάθε τι που αφορούσε στο πεδίο έρευνας της επιστήμης αυτής. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο για έρευνα. Σότε εμφανίστηκε ο Plank
και μίλησε για την Κβαντική Υυσική και τη συμπεριφορά των σωματιδίων. Πράγματα που ήταν μέχρι τότε απόλυτα δεδομένα χωρίς καμιά αμφισβήτηση ανατράπηκαν και η ανθρώπινη σκέψη ξεκίνησε
για νέες περιπέτειες, μη μπορώντας να φανταστεί πού θα την οδηγούσε αυτό.
Σον Planck θα ακολουθήσουν πολλοί άλλοι τόσο στη Υυσική,
όσο και στις άλλες επιστήμες. Νέοι κλάδοι έρευνας εμφανίστηκαν
και ζήτησαν να καταλάβουν τη θέση που τους αναλογούσε. Θεωρίες
που μέχρι τότε δεν είχαν διατυπωθεί ξεπήδησαν, οδηγώντας την έρευνα σε πρωτόγνωρα μέρη. Όροι όπως Μεγάλη Έκρηξη, Θεωρία
του Φάους, Θεωρία των Φορδών, Κβαντομηχανική, υποατομικά σωματίδια, DNA, Γονιδιακή Θεραπεία, Τπαρξισμός, Χυχανάλυση,
Μαρξισμός, Καπιταλισμός, Νανοτεχνολογία, Θεωρία της χετικότητας, Φωροχρόνος, Πληροφορική, υναισθηματική Νοημοσύνη, Σεχνητή Νοημοσύνη, Σεχνητή Γονιμοποίηση, Κλωνοποίηση, Βιοηθική
και πολλοί άλλοι έκαναν την εμφάνισή τους και μπήκαν στη ζωή
των ανθρώπων.
Τπήρξαν επιπτώσεις στη συμπεριφορά και τη σκέψη του ανθρώπου του εικοστού πρώτου αιώνα; Οι ιδέες και οι αρχές του επηρεάστηκαν από τις ανακαλύψεις αυτές;
Η κυριότερη επίπτωση είναι η ανατροπή πολλών δομών και αρχών, οι οποίες είχαν καθοριστικό ρόλο στις αρχές του περασμένου
αιώνα. Κυρίαρχη άποψη τότε ήταν η μηχανιστική δομή της λειτουργίας της Δημιουργίας. Ακόμη και της ίδιας της Ζωής. ήμερα η άποψη αυτή αμφισβητείται έντονα και μαζί με αυτή οι φορείς και οι κοινωνικές δομές. Αμφισβητείται η ίδια η θέση του Ανθρώπου στη Δημιουργία. Από την κεντρική σκηνή που τον είχε τοποθετήσει η κυρίαρχη τότε ιδεολογική άποψη, άρχισε να μεταφέρεται σταδιακά στην
περιφέρεια και να θεωρείται και αυτός ένα από τα πολλά μέρη της
Planck M. Γεξκαλόο θπζηθόο. Γελλήζεθε ην 1858. Καζεγεηήο ζην παλεπηζηήκην ηνπ Κίεινπ θαη ηνπ Βεξνιίλνπ. Γεκηνπξγόο ηεο ζεσξίαο ησλ θβάλησλ. Σν 1918 έιαβε ην βξαβείν Νόκπει ζηε Φπζηθή .
1
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Δημιουργίας. Ιδιαίτερο; Ίσως. Κυρίαρχο όμως όχι πλέον. Αντιμετωπίζοντας με νέα ‚μάτια‛ τον Κόσμο, ξανάρχισε να εξετάζει αυτά
που πίστευε μέχρι τότε και να ερευνά το περιβάλλον του, επανατοποθετώντας την ύπαρξή του.
Η με οποιοδήποτε τρόπο περιγραφή του Κόσμου που περιβάλλει
τον Άνθρωπο πρέπει να ασχοληθεί πρωτίστως με τη Δημιουργία του
Κόσμου αυτού. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα όλες οι φιλοσοφικές
προσεγγίσεις ήταν ανθρωποκεντρικές. Για τον Άνθρωπο, το ύμπαν
και η Δημιουργία ‚υπήρχαν έπ’ άπειρον‛. Σι σημαίνει όμως αυτό το
‚υπήρχαν έπ’ άπειρον‛; Εμφανίστηκαν ξαφνικά; Ποιος προκάλεσε
όλο αυτό το πολύπλοκο σύστημα που τον περιβάλλει; Σην απάντηση
την έδιναν οι Θρησκείες και η Μεταφυσική2. Η Επιστήμη αδυνατούσε
να απαντήσει.
Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα όμως έγινε η μεγάλη αλλαγή.
Με βάση κάποιες θεωρητικές προσεγγίσεις στην αρχή και με πειραματικά μοντέλα στη συνέχεια, πρότειναν οι επιστήμονες τη ‚Θεωρία
της Μεγάλης Έκρηξης‛ 3. Ορίστηκε μια αρχή. Ο ορισμός αυτής της
αρχής και η ανάπτυξη της θεωρίας που τη συνοδεύει δημιούργησε
έννοιες με διαφορετικό περιεχόμενο και αξία από αυτά που είχαν
μέχρι τότε. Οι έννοιες αυτές είναι ο Φώρος και ο Φρόνος και έπαιξαν
πλέον έναν διαφορετικό και ουσιαστικότερο ρόλο στον διατυπωμένο
στοχασμό. Σο μοντέλο όμως αυτό, με τις επιμέρους διαφορές και αντιρρήσεις, είναι τελείως διάφορο από αυτό που προτείνουν οι Θρησκείες και η Μεταφυσική, οι οποίες προϋποθέτουν Θεό Δημιουργό
εκτός της όλης Δημιουργίας.
Η Υυσική προτείνει, με βάση τον 2ο νόμο της Θερμοδυναμικής,
την ύπαρξη μιας μονοδιάστατης ροής χρόνου, από μια κατάσταση
πλήρους ‚Σάξης‛ σε μια κατάσταση ‚έντονης Αταξίας‛. Η ροή αυτή
μάλιστα θεωρείται ότι είναι μη αναστρέψιμη. Έχοντας αυτό κατά
Μεηαθπζηθή. Ζ πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο εκπεηξίαο επηζηήκε, ε αζρνινύκελε κε ηελ νληνινγία θαη ηελ θνζκ νινγία, δειαδή κε ην πξόβιεκα ηεο θύζεο, ησλ θαηλνκέλσλ, κε ην όλησο νλ θαη κε ην πξόβιεκα ηεο κνξθήο,
ηεο πθήο θαη ηεο ζπλάθεηαο ηνπ θόζκνπ. (Ν. Λάζθαξη ‘Δγθπθινπαίδεηα ηεο Διεπζεξνηεθηνληθήο’). Ζ ελαζρόιεζε κε ην θηινζνθηθό πξόβιεκα ηεο νπζίαο θαη ηεο αιήζεηαο ηνπ «είλαη» θαη ηνπ όληνο. (Μ. Μπέγδνο
‘Ζ ειιεληθή θιεξνλνκηά ζηνλ Υξηζηηαληζκό’ πεξ. Γηαβάδσ ηεύρνο 481.)
3
Ζ ζεσξία ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο είλαη απηή ηε ζηηγκή ε επηθξαηέζηεξε ζεσξία γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ύκπαληνο. Σν 2006 νη Ακεξηθαλνί επηζηήκνλεο Σδνλ Μάζεξ θαη Σδνξηδ κνπζ θέξδηζαλ ην βξαβείν Νόκπει
γηα ηε Φπζηθή, δηόηη κε ην έξγν ηνπο επηβεβαίσζαλ ζε κεγάιν βαζκό ηε ζεσξία απηή. Οη δύν απηνί επηζηήκνλεο αλαθάιπςαλ ηε θύζε ηεο θνζκηθήο αθηηλνβνιίαο ηνπ ππόβαζξνπ, ε νπνία ζύκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο
Μεγάιεο Έθξεμεο πξνέξρεηαη από απηήλ. Ζ αθηηλνβνιία απηή ζεσξείηαη ην ‘αξραηόηεξν θσο’ θαη δεκηνπ ξγήζεθε κόιηο ην ύκπαλ θξύσζε ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε ύπαξμε αηόκσλ ηνπ Τδξνγόλνπ.
Με ηε βνήζεηα ηνπ δνξπθόξνπ Cobe ηεο NASA ην 1989 θαηάθεξαλ λα παξαηεξήζνπλ ην ύκπαλ ζε βξεθηθό
ζηάδην κόιηο 380.000 ρξόληα κεηά ηε δεκηνπξγία ηνπ. Πεξηζζόηεξα γη' απηό ζα αλαθέξνπκε ζην 4 ν θεθάιαην.
2
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νου, μπορούμε να εξαγάγουμε το συμπέρασμα ότι η Δημιουργία,
όπως έχει μια αρχή, θα έχει και ένα τέλος.
Σο μοντέλο της Μεγάλης Έκρηξης θεωρεί ότι βάσει του 2 ου Θερμοδυναμικού Νόμου δημιουργήθηκε ο Φώρος και ο Φρόνος. Ο Φώρος
έχει γεωμετρικές ιδιότητες. Μια ιδιαίτερη ιδιότητά του είναι ότι κοντά σε μεγάλες μάζες κυρτώνει. Σο ίδιο ισχύει και για το Φρόνο. Δεν
έχει την ίδια αξία όταν η κίνηση έχει ταχύτητες που πλησιάζουν αυτή του φωτός. Αν όμως η Δημιουργία συντελείται μέσα στο όριο του
Φρόνου και του Φώρου και ισχύει ότι κάθε αποτέλεσμα έχει ένα αίτιο, τότε πώς μπορεί να υπάρχει κάτι, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, που
υπήρχε πριν από την ύπαρξη του Φωροχρόνου και ταυτόχρονα να
επηρεάζει τη λειτουργία της Δημιουργίας; Μήπως με τη γένεση της
Δημιουργίας και την εκδήλωση του Όντος, οδηγήθηκε στο ‚θάνατο‛
αυτό που υπήρχε πριν, δηλαδή το μη Ον;
Ο άνθρωπος των αρχών του 20ου αιώνα θεωρούσε ότι τα αρχικά
δεδομένα ενός συστήματος σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή καθορίζουν πλήρως τη συμπεριφορά του συστήματος αυτού σε όλες τις
χρονικές στιγμές. Με βάση αυτή την Αρχή, κάθε γεγονός ήταν αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης αιτίας. Για τον άνθρωπο αυτόν ήταν
αναγκαίο να υπάρχει Δημιουργός, επειδή υπήρχε Δημιουργία. Η Αρχή αυτή είχε τις ρίζες της στην ανθρώπινη σκέψη. Ο Πλάτωνας, ο
Αριστοτέλης, ο Αυγουστίνος 4, ο Θωμάς ο Ακινάτης5, ο πινόζα6, ο
Leibnitz 7, ο Νεύτωνας8 και πολλοί άλλοι ανέπτυξαν τη συλλογιστική
Απγνπζηίλνο. Άγηνο Απγνπζηίλνο. Έλαο από ηνπο ηέζζεξηο κεγάινπο παηέξεο ηεο Καζνιηθήο εθθιεζίαο.
Γελλήζεθε ην 354 κ.Υ. ζηελ Σαγάζηε ηεο Αθξηθήο. Δπίζθνπνο ηεο Ηππώλνο ηεο Αθξηθήο κε κεγάιε δξάζε
θνηλσληθή θαη ζπγγξαθηθή. Πέζαλε ην 430.
5
Θσκάο ν Αθηλάηεο. Γνκηληθαλόο κνλαρόο από ην Αθνπίλν ηεο Ν. Ηηαιίαο. Γελλήζεθε ην 1227 θαη πέζαλε ην
1274. Μαζεηήο ηνπ Αιβέξηνπ ηνπ Μεγάινπ, ζεσξείηαη σο έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ζρνιαζηηθνύο
θηινζόθνπο θαη απηόο πνπ εθάξκνζε ηηο αξηζηνηειηθέο απόςεηο ζηελ επηζηεκνληθή ρξηζηηαληθή ζενινγία. Ζ
θηινζνθία ηνπ πηνζεηήζεθε από ηνπο Ηεζνπΐηεο κνλαρνύο θαη ν Πάπαο Λέσλ ν ΗΓ’ ζπλέζηεζε ζεξκά ζηνπο
θιεξηθνύο ηε κειέηε ηεο, κε ζπλέπεηα λα δηδάζθεηαη ζε όιεο ηηο θαζνιηθέο ζενινγηθέο ζρνιέο.
6
πηλόδα. Οιιαλδόο εβξατθήο θαηαγσγήο θηιόζνθνο. Γελλήζεθε ην 1632 θαη πέζαλε ην 1677. Γηέπξεςε ζηε
κειέηε ηεο παιηάο Γηαζήθεο, ηνπ Σαικνύδ, ηεο εβξατθήο ζρνιαζηηθήο θηινινγίαο ηνπ κεζαίσλα θαη ηεο
Kabbala. Δπεξεάζηεθε από ηα ζπγγξάκκαηα ηνπ Descartes. Σν 1656 απνρώξεζε από ηελ ηνπδατθή θνηλόηεηα
θαη έδεζε απνκνλσκέλνο. Σν κνλαδηθό βηβιίν ηνπ πνπ εθδόζεθε ελώ δνύζε ήηαλ κηα αλάιπζε ηνπ πξώηνπ
θαη δεύηεξνπ κέξνπο ησλ Φηινζνθηθώλ Αξρώλ ηνπ Descartes κε βάζε ηε γεσκεηξηθή κέζνδν ζθέςεο. Σν
γλσζηό έξγν ηνπ ‘Ζζηθή’ δεκνζηεύηεθε κεηά ην ζάλαηό ηνπ.
7
Leibnitz. Γεξκαλόο ιαβηθήο θαηαγσγήο θηιόζνθνο. Γελλήζεθε ζηε Λεηςία ηελ 1 ε Ηνπιίνπ 1646 θαη πέζαλε
ζην Αλόβεξν ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 1716. Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ λνκηθόο θαη θαζεγεηήο Ζζηθήο ζην Παλεπηζηήκην
ηεο Λεηςίαο. πνύδαζε θηινζνθία, καζεκαηηθά θαη λνκηθά, ελώ κειέηεζε θαη ζενινγία. Μέινο ησλ Ρνδόζηαπξσλ, αζρνιήζεθε κε ηελ Αιρεκεία. Έγξαςε πνιιά έξγα θαη θαηέιαβε πςειά αμηώκαηα.
8
Newton I. Άγγινο Αζηξνλόκνο, Μαζεκαηηθόο θαη Φπζηθόο. Γελλήζεθε ζηελ θνκηηεία ηνπ Ληλθόιλ ζε ζθσηηθή νηθνγέλεηα επγελνύο θαηαγσγήο ην 1642. πνύδαζε ζην Κέηκπξηηδ καζεκαηηθά θαη θπζηθή. Γηνξίζηεθε
θαζεγεηήο ην 1669. ε ειηθία 29 εηώλ έγηλε κέινο ηεο Βαζηιηθήο Δηαηξίαο ηνπ Λνλδίλνπ. Σν 1686 δεκνζίεπζε ην κεγαιύηεξν από ηα έξγα ηνπ, κε ηίηιν ‘Αξρέο Μαζεκαηηθήο Φηινζνθίαο’. Πέζαλε ην 1727.
4
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αυτή, που ονομάστηκε ‚Κοσμολογικό Επιχείρημα για την Ύπαρξη
του Θεού‛. ε αυτή στηρίχτηκε και η Μεταφυσική.
την Κβαντομηχανική όμως παρατηρήθηκε ότι ένα ηλεκτρόνιο
μπορεί να δημιουργηθεί και να κινηθεί χωρίς κάποια προφανή αιτία.
Βλέπουμε δηλαδή ότι επιτρέπεται να δημιουργηθεί ύλη χωρίς κάποια φυσική αιτία σε στρεβλωμένο ‚κενό‛ χώρο. Κατά τη διάρκεια
του 20ου αιώνα γνωρίσαμε την απρόβλεπτη συμπεριφορά των υποατομικών σωματιδίων. Διατυπώνεται κατά συνέπεια το ερώτημα. Αν
στη Υύση συναντάμε συμπεριφορές που δεν προϋποθέτουν κάποια
αιτία ώστε να προκύψει ένα αποτέλεσμα, γιατί κάτι τέτοιο δε θα
μπορούσε να συμβαίνει και στην ίδια τη Δημιουργία ή στο δικό μας
ύμπαν, με την εμφάνιση μιας αυθόρμητης Μεγάλης Έκρηξης;
τη σύγχρονη Υυσική, την Κβαντομηχανική και την Αστροφυσική συναντάμε γεγονότα τα οποία αμφισβητούν την προΰπαρξη
της Αιτίας σε σχέση με το Αποτέλεσμα. Τπάρχουν στη Υύση σωματίδια, τα οποία αντιστρέφουν τη ροή των γεγονότων, διότι κινούνται
με ταχύτητες ίσες ή μεγαλύτερες από αυτή του φωτός 9. Εδώ τα
πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο. Μπορούμε μάλιστα
με αρκετή βεβαιότητα να ισχυριστούμε ότι όλα τα φαινόμενα που
εξετάζει η Κβαντική θεωρία επιτρέπουν αυτή την ανεστραμμένη
μορφή αιτίου και αποτελέσματος με τρόπον τέτοιο, ώστε σημερινά
αίτια να δημιουργούν φαινόμενα στο παρελθόν. Σέτοιου είδους εφαρμογή είναι η χρήση τηλεσκοπίων, με τα οποία παρατηρούμε από
τη Γη ή από σημεία του διαστήματος πλησίον σε αυτή γεγονότα στις
παρυφές του ύμπαντος, τα οποία αφορούν στην ίδια τη δημιουργία
του πριν αρκετά δισεκατομμύρια έτη.
Η ανάπτυξη των Ανθρωπιστικών Επιστημών και η εμφάνιση της
Χυχανάλυσης κατά κύριο λόγο και του Τπαρξισμού στη συνέχεια
έκαναν τον άνθρωπο να θέσει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την
ύπαρξη ή μη μιας προκαθορισμένης πορείας τόσο της ζωής του κάθε
ανθρώπου, όσο και της ίδιας της Δημιουργίας. Σο ερώτημα αν υπάρχει ‚Ελεύθερη Βούληση‛ στον Άνθρωπο και στη Δημιουργία γενικότερα και πόσο σημαντικός παράγοντας είναι αυτή στην όλη εξέλιξη
του ανθρώπου απασχολεί συνεχώς και περισσότερους διανοητές.

9

Δδώ γίλεηαη αλαθνξά ζην πείξακα πνπ είλαη γλσζηό σο ‘παξάδνμν EPR’ θαη ζην νπνίν ζα αλαθεξζνύκε
εθηελέζηεξα ζην 4 ν θεθάιαην.
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Η Μεταφυσική δέχεται την ταυτόχρονη ύπαρξη ενός προδιαγεγραμμένου σχεδίου, του ‚Θείου χεδίου‛ - το οποίο εκπονήθηκε από
το Δημιουργό πριν τη Δημιουργία - και της ‚Ελεύθερης Βούλησης‛
του ανθρώπου. Πολλές μάλιστα θρησκείες αλλά και η Μεταφυσική
σε πολλές περιπτώσεις, θεωρούν ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να υποτάσσεται στη Θεία Θέληση, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην
εκτέλεση του σχεδίου. ε μια τέτοια παραδοχή στηρίζονται οι έννοιες της ειμαρμένης και της μοίρας.
Αν όμως κάτι είναι προδιαγεγραμμένο, τότε δεν υπάρχει καμιά
απολύτως ευθύνη στην όποια πράξη του κάθε ανθρώπου, διότι αυτή
θα βασίζεται στη συμβολή της εκπλήρωσης του Θείου σχεδίου. Μια
τέτοια διατύπωση δικαιολογεί το λεγόμενο ‚Προπατορικό Αμάρτημα‛ και δεν κατανοεί τον Θεϊκό Θυμό, καθώς και την ‚προδοσία‛ του
Ιούδα, επειδή τέτοιες ενέργειες συμβάλλουν στην εκτέλεση του σχεδίου αυτού.
Από την άλλη, αν ο άνθρωπος και μόνο αυτός είναι υπαίτιος για
τις αποφάσεις και τις πράξεις του, η ευθύνη γι' αυτές είναι δική του
και μόνο δική του. Σο βάρος της όποιας απόφασης είναι πολύ μεγαλύτερο και η ύπαρξη ενός ‚κριτή‛ και ‚επόπτη‛ πάνω και έξω από
αυτόν και το σύστημα εντελώς άχρηστη. το σημείο αυτό πρέπει να
επισημάνουμε ότι ακόμη και αν υπάρχει μια απόλυτη αιτιοκρατία
όπως αυτή προτείνεται από τους οπαδούς της, υπάρχει πάντοτε μια
αυταπάτη Ελεύθερης Βούλησης. ε αυτή την περίπτωση, αν και το
μέλλον είναι προδιαγεγραμμένο, ο άνθρωπος δεν το γνωρίζει και
δεν μπορεί να το γνωρίζει, θεωρώντας ότι αυτός και μόνο αυτός
λαμβάνει τις αποφάσεις.
Η ανάπτυξη της νέας Υυσικής, της μαθηματικής περιγραφής
του Φάους που συχνά πλέον διακρίνουμε στην ίδια τη Υύση, οι ανακαλύψεις της Κβαντικής - κυρίως αυτές που βασίζονται στην Αρχή
της Αβεβαιότητας10 για τον τρόπο συμπεριφοράς του φυσικού κόσμου, αλλά και οι ανακαλύψεις της σύγχρονης Κοσμολογίας θέτουν
σε σοβαρή αμφιβολία την ύπαρξη μιας απόλυτης αιτιοκρατίας. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι ακόμη και σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μη
αιτιοκρατικό, δεν εξασφαλίζεται η Ελεύθερη Βούληση, όταν επιτρέΑλ θαη ν θόζκνο ηεο θβαληνκεραληθήο απνηειεί κηα πξαγκαηηθόηεηα, ζε απηόλ ππάξρεη έλα απξνζδόθεην,
έλαο πεξηνξηζκόο. Σα ζηνηρεία ηεο θίλεζεο ελόο ζσκαηηδίνπ, δειαδή ε ζέζε ηνπ θαη ε ηαρύηεηά ηνπ, είλαη
αδύλαην λα θαζνξηζηνύλ κε απόιπηε αθξίβεηα. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηε κεηαβνιή ηεο ελέξγεηάο ηνπ θαη ηνπ
ρξόλνπ πνπ δηήξθεζε ε κεηαβνιή απηή. Ζ δηαηύπσζε ηεο Αξρήο απηήο, πνπ νλνκάζηεθε Αξρή ηεο Αβεβαηόηεηαο ή Αξρή ηεο Απξνζδηνξηζηίαο, έγηλε από ηνλ Γεξκαλό θπζηθό W. Heisenberg.
10
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πει γεγονότα χωρίς την προφανή αιτία, αλλά και απόλυτη ελευθερία
επιλογής.
ήμερα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Κόσμος μας έχει παραδοξότητες στην προέλευσή του, τη λειτουργία του και την εξέλιξή του,
που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε με τις υπάρχουσες εμπειρίες
και γνώσεις μας.
Έχουμε ήδη αναφέρει ότι η ανθρώπινη σκέψη στις αρχές του
20ου αιώνα τοποθετούσε τον άνθρωπο στην κορυφή της εξελικτικής
πυραμίδας στον πλανήτη Γη. Η ύπαρξη της Ζωής ήταν για τους διανοητές της εποχής ένα μεγάλο μυστήριο, με το οποίο κυρίως ασχολούνταν οι Θρησκείες και η Μεταφυσική. Ήταν το υπέρτατο θαύμα
της Υύσης και της Δημιουργίας. Σο κορυφαίο επίτευγμα του Κοσμικού χεδίου. Κατά τις μονοθεϊστικές Θρησκείες μετά από αυτό ο
Θεός αναπαύτηκε.
ήμερα η επιστήμη γνωρίζει ότι ο έμβιος κόσμος είναι προϊόν
μιας μακρόχρονης εξελικτικής πορείας, κατά την οποία εμφανίστηκαν ολιστικές ιδιότητες σε επίπεδα αυξανόμενης οργάνωσης και λειτουργικότητας. Για πολλούς επιστήμονες χαρακτηριστικό των έμβιων οργανισμών11 είναι ότι παρουσιάζουν μια τελεολογική ιδιότητα.
Κατά παρόμοιο τρόπο θεωρείται σήμερα από πολλούς ότι και ο
νους αναδύθηκε ως μια εξελικτική πορεία της συνεχούς αυξανόμενης πολυπλοκότητας των κυκλωμάτων του εγκεφάλου. Η πολυπλοκότητα αυτή δεν μπορεί να ερμηνευτεί από την επιστήμη.
Η Κβαντική όμως αποκάλυψε ότι ο νους μπορεί να παίξει σημαντικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στη λειτουργία του ύμπαντος. Μια
τέτοια άποψη μας οδηγεί σε έναν κόσμο θαυμάτων και ίσως κοντά
στην ύπαρξη οντοτήτων με υπερανθρώπινη και - γιατί όχι - θεϊκή
υπόσταση. Μια τέτοια μεταφυσική προσέγγιση θα μπορούσε να πει
ότι ο εγκέφαλος είναι το μέσον με το οποίο ο ανθρώπινος νους εκφράζεται και ταυτόχρονα κατά τον ίδιο τρόπο το ύμπαν θα μπορούσε να είναι το μέσον έκφρασης αυτής της υμπαντικής, υπερανθρώπινης υπόστασης.
11







Χο έκβην ζεσξνύκε έλαλ νξγαληζκό ν νπνίνο έρεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
Πνιππινθόηεηα δνκήο
Μεηαβνιηζκό
Αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα θαη ηθαλόηεηα αλάπηπμεο θαη αύμεζεο
Δξεζηζηηθόηεηα (αληίδξαζε ζε εμσηεξηθά εξεζίζκαηα)
Πξνζαξκνζηηθόηεηα.
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Αυτά είναι μόνο μερικά από τα θέματα που θα μπορούσαν να
δημιουργήσουν νέα δεδομένα και νέους προβληματισμούς στην ανθρώπινη σκέψη, με βάση τις επιστημονικές ανακαλύψεις του 20ου
αιώνα. Μέχρι σήμερα η Μεταφυσική πρέσβευε - μέσω των διάφορων
σχολών εσωτερισμού και των εσωτερικών Σαγμάτων - ότι κατείχε
την απόλυτη και τεκμηριωμένη απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Θεωρώντας δεδομένη την ύπαρξη ενός ανώτατου Όντος, κυρίαρχου της Δημιουργίας και υπεύθυνου για την πρόοδο της Ανθρωπότητας, αποδεχόμαστε τη δυαδική φύση του ανθρώπου κατά την
πλατωνική θεώρηση. Γι’ αυτήν ο άνθρωπος ήταν το ανώτερο δημιούργημα, το οποίο είχε δύο μέρη. Σο ένα υλικό, το φυσικό σώμα,
που ταυτόχρονα ήταν φορέας του άλλου τμήματος, του άυλου, της
ψυχής.
Ο σκοπός της Δημιουργίας ήταν η ανάπτυξη του όντος που ονομάζουμε Άνθρωπο, ώστε να επιστρέψει εκεί από όπου προήλθε. Να
ενωθεί με τον Δημιουργό και να γίνει και αυτός όμοιος και ίσος με
αυτόν. Η πρόοδος αυτή επιτυγχανόταν κυρίως μέσα από μια σειρά
ενσαρκώσεων. Η διαδικασία αυτή είχε κάποιους κανόνες. το τέλος
του 20ου αιώνα ξαφνικά έγινε κάτι που ανέτρεψε αυτούς τους ισχυρισμούς και έθεσε διάφορα σημαντικά ερωτήματα, όσον αφορά στην
ορθότητα του μοντέλου. Αυτό το κάτι είχε τη μορφή ενός προβάτου.
Σης Ντόλι.
Οι επιστήμονες, ανατρέποντας κάθε έννοια υπερφυσικής παρέμβασης στη διαδικασία αναπαραγωγής του ανθρώπου, κατασκεύασαν στο εργαστήριο ένα έμβιο ον, παραβιάζοντας κάθε γνωστό
κανόνα γενετικής έμβιων όντων. Σο νέο αυτό δημιούργημα είχε επιλεγμένα χαρακτηριστικά, αποτελώντας με τον τρόπο αυτόν έναν
κλώνο του ενός από τους δύο φορείς. Η πρώτη Κλωνοποίηση έμβιου
όντος ήταν γεγονός. Η μεταφυσική σκέψη και οι φορείς της έμειναν
άφωνοι και αμήχανοι.
ήμερα, 10 χρόνια περίπου από τη γέννηση του προβάτουκλώνου, η Γενετική έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου στην κατανόηση των μηχανισμών της αναπαραγωγής των ειδών, η δε Ιατρική πιστεύει ότι με την καλλιέργεια των βλαστοκυττάρων, από δότες
οργανισμούς, θα είναι σε θέση να καταπολεμήσει ασθένειες που δε
θα μπορεί να θεραπεύσει ακόμη και με την εφαρμογή της Γονιδιακής Θεραπείας.
[18]

ΔΗΑΓΧΓΖ
______________________________________________________________________

Ο Άνθρωπος και κυρίως οι διανοητές της Μεταφυσικής πρέπει
πλέον να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της επιστημονικής γνώσης
και να τοποθετήσουν τις αρχές της Μεταφυσικής, που ακόμη φαίνεται να έχουν ισχύ, σε νέες βάσεις, κάτω από το πρίσμα των νέων επιστημονικών δεδομένων.
Η επιστήμη δεν μπορεί ακόμη να ερμηνεύσει όλα τα φαινόμενα.
Δε γνωρίζει όλες τις αρχές και όλους τους νόμους που διέπουν τη
Δημιουργία. Δεν έχει απαντήσεις σε βασικά υπαρξιακά ανθρώπινα
ερωτήματα. Σο ρόλο αυτόν πρέπει να τον καλύψει η Υιλοσοφία και η
Μεταφυσική.
Σην νέα αυτή προσέγγιση της Μεταφυσικής στα διάφορα ερωτήματα του ανθρώπου, που δεν μπορεί να απαντήσει ακόμη η επιστήμη, φιλοδοξεί να παρουσιάσει το πόνημα αυτό. Δε ζητά να δώσει
μια απόλυτη, δογματική και άνωθεν εμπνευσμένη απάντηση. Ζητά
να προτείνει μια σειρά απαντήσεων πάνω σε διάφορα μεταφυσικά
ζητήματα, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που κατέκτησε η επιστήμη
τον 20ο αιώνα. Ο Michael Redhead12 σε διάλεξή του με θέμα ‚Θεωρίες
των Πάντων‛ 13 θα ισχυριστεί ότι «η φυσική και η μεταφυσική συνυφαίνονται σε μια αξεδιάλυτη ενότητα, εμπλουτίζοντας η μία την άλλη
και ότι, κατά βάθος, καμιά τους δεν μπορεί να προοδεύσει χωρίς την
άλλη».
υμφωνούμε με την άποψη αυτή. Για μας ο διαχωρισμός Επιστήμης και Μεταφυσικής είναι ένα παραπέτασμα. Όσο η γνώση θα
αποκαλύπτεται στον άνθρωπο μέσω της Επιστήμης, τόσο το παραπέτασμα αυτό θα μεταφέρεται σε ένα άλλο σημείο σε βάρος της Μεταφυσικής. Ευελπιστούμε κάποτε να μην υπάρχει το παραπέτασμα
αυτό. Σότε η Μεταφυσική θα έχει επιτελέσει το έργο της.
Πινακάτες Πηλίου, Αύγουστος 2006

Redhead M. Κνξπθαίνο ζύγρξνλνο θηιόζνθνο ηεο επηζηήκεο. Δηδηθεύεηαη ζηε θηινζνθία ηεο Φπζηθήο
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε θηινζνθία ηεο θβαληηθήο κεραληθήο, ηεο θβαληηθήο ζεσξίαο πεδίνπ θαη ηεο ζεσξίαο
ηεο ζρεηηθόηεηαο. ήκεξα, κεηά από ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπ από ην Παλεπηζηήκην ηνπ Κέηκπξηηδ, όπνπ είλαη
νκόηηκνο θαζεγεηήο, θαηέρεη κία από ηηο δύν ζέζεηο ππνδηεπζπληή ζην Center for Philosophy of Natural and
Social Science ηνπ L. S. E.
13
Ζ δηάιεμε δόζεθε ζην Κέηκπξηηδ ζην Κνιέγην Σξίληηπ ην Φεξβνπάξην ηνπ 1993. Δίλαη ε ηειεπηαία από κηα
ζεηξά ηεζζάξσλ δηαιέμεσλκε ην όλνκα Γηαιέμεηο Tarner. Οη ππόινηπεο ηξεηο έρνπλ ηα παξαθάησ ζέκαηα:
Ηζκνί θαη ζρήκαηα, Δπηζηήκε θαη ππνθεηκεληθόηεηα θαη Πεηξακαηηθή κεηαθπζηθή.
12
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1Ο
ΤΠΑΡΦΕΙ ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΤΧΕΨ ΑΛΗΘΕΙΑ;
Αλήθεια, δίψα των σοφών, ονειρευτή παρθένα,
Όπου ποτέ οι στενόμυαλοι δεν λαχταρούν για σένα,
Κι’ όνειρ’ αν έχουν, δεν θωρούν εσένα στ’ όνειρά τους,
Για μένα είσαι η Έμορφιά! και μόνη αυτή που νοιώθω
Και μόνη αυτή που κυνηγώ μ’ έναν αιώνιο πόθο,
ε στίχους αιθερόπλαστους, νου και καρδιά γεμάτους!
Κ. ΠΑΛΑΜΑ

Έ

να από τα κυριότερα σημεία τριβής μεταξύ της Μεταφυσικής
και της Επιστήμης είναι η προέλευση της Γνώσης που πρεσβεύει ότι κατέχει η Μεταφυσική. Γι’ αυτή και κατά συνέπεια
και για τις διάφορες θρησκείες, η πηγή της Γνώσης αυτής είναι η
Θεία Έμπνευση, η Υώτιση καθώς και η από τον ίδιο τον Δημιουργό –
Θεό ή πνευματικά ανώτερων όντων εκπαίδευση, ενός ή περισσότερων πνευματικών ηγετών. Αυτό συμβαίνει από την εποχή του Αναξαγόρα14.
το κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τη δυνατότητα ύπαρξης αυτής της πηγής γνώσης. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε κατά
συνέπεια στο ερώτημα: ‚Τπάρχει εξ αποκαλύψεως Αλήθεια;‛. Πριν
όμως ερευνήσουμε το θέμα αυτό, θα ασχοληθούμε με ένα βασικό
και σημαντικό ζήτημα. Σον ορισμό της Αλήθειας.
Η έννοια ‚Αλήθεια‛, όπως και πολλές άλλες έννοιες (Δικαιοσύνη, Ελευθερία, Ισότητα, Δημοκρατία, Δίκαιο κ.λπ.) αποτελούν ομάδα
εννοιών, για τις οποίες με μεγάλη δυσκολία μπορούμε να διατυπώσουμε έναν ορισμό, που να γίνει πλήρως αποδεκτός και να περιλαμβάνει την ολότητα της έννοιας στην οποία αναφέρεται.
Αλαμαγόξαο. Φηιόζνθνο ηνπ 5 νπ π.Υ. αηώλα, πνπ έδεζε ζηελ Αζήλα. Καηεγνξήζεθε γηα αζέβεηα από ηνπο
Αζελαίνπο γηα ηελ πεξί Ζιίνπ δηδαζθαιία ηνπ θαη εμνξίζηεθε.
14
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Ση δυσκολία στον ορισμό της έννοιας ‚Αλήθεια‛ θέλει να δηλώσει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν σε σχετική περικοπή του Ευαγγελίου του και συγκεκριμένα σε αυτή που περιγράφει τη στιχομυθία του Ιησού με τον Ρωμαίο Ηγεμόνα Πιλάτο, σε σχετική ερώτηση
του Πιλάτου, ο Ιησούς παρέμεινε σιωπηλός.15 Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ώστε να είναι και μονοσήμαντη
και καθολικά αποδεκτή. Για πολλούς πρέπει να είναι ενιαία, συνολική και απόλυτη. Πρέπει να περιέχει το παν. Αυτός είναι και ο κύριος
λόγος που είναι πολύ δύσκολο να οριστεί πλήρως.
Μια πρώτη προσέγγιση του ορισμού της, μέσω της ετυμολογικής
μεθόδου, είναι αυτή που μας λέγει ότι αποτελείται από το στερητικό
‚α‛ και το θέμα ‚ληθ‛. το θέμα αυτό δίδεται η ερμηνεία του ‚λησμονώ‛. Πρώτος διατύπωσε την άποψη αυτή ο Πλάτων. Έχοντας
σαν βάση αυτή την ερμηνεία, ονομάζουμε ‚Αλήθεια‛ τη μη λησμοσύνη του Ουράνιου Κόσμου, του Κόσμου από τον οποίο προήλθε και
ο άνθρωπος. Αυτός ο Κόσμος είναι ο Κόσμος των Ιδεών και των Αρχετύπων, ο οποίος έχει χαθεί για τον Άνθρωπο στην παρούσα συνειδησιακή κατάστασή του. Περιλαμβάνει την αυθεντική Γνώση, δηλαδή την Αλήθεια.
Κατά άλλους μελετητές η λέξη ετυμολογείται από το στερητικό
‚α‛ και τις λέξεις ‚λάθος‛ ή ‚λανθάνω‛, δίδοντάς της την ερμηνεία
του μη λανθασμένου, του μη ψευδούς, άρα του πραγματικού. Κατά
την ερμηνεία αυτή, η έννοια της ‚Αλήθειας‛ ορίζεται ως η γνώση της
Πραγματικότητας. Με τον ορισμό αυτόν της Αλήθειας ως ‚γνώσης
της Πραγματικότητας‛, θα συμφωνήσει και ο Μαρξιστής Maurice
Cornforth στο έργο του ‚Γνωσιολογία‛. Εκεί θα ορίσει την ‚Αλήθεια‛
ως την αντιστοιχία ανάμεσα στην Ιδέα και την αντικειμενική πραγματικότητα.
Πολλοί όμως θα αντιδράσουν στον ορισμό αυτόν. Άλλο πράγμα,
θα πουν, είναι η Αλήθεια και άλλο η Πραγματικότητα. Πραγματικότητα είναι ο αντικειμενικός κόσμος. Αυτός υπάρχει αντικειμενικά,
είτε το θέλουμε είτε όχι. Είτε το γνωρίζουμε είτε όχι. Αντίθετα Αλήθεια είναι ό,τι γνωρίζουμε από την πραγματικότητα και μάλιστα το
γνωρίζουμε χωρίς να σφάλλουμε. Με πλήρη βεβαιότητα. ε επιβεβαίωση μάλιστα του ισχυρισμού τους προστρέχουν στον Αριστοτέλη,

15

Ησαλ. Κεθ ΗΖ 37-38.
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ο οποίος είχε ορίσει ότι Αλήθεια σημαίνει «την περί των πραγμάτων
γνώσιν μας», δηλαδή τη συμφωνία του νου προς τα πράγματα.
Ο Ελευθερουδάκης στο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του δίδει τον ορισμό της Αλήθειας ως το αντίθετο του ψεύδους, του απλώς φαινόμενου. υνεχίζοντας την ανάλυση της έννοιας, μας λέγει ότι Αλήθεια ονομάζεται αφ’ ενός μεν η συμφωνία της γνώσης με τον εαυτό
της και τους λογικούς κανόνες, αφ’ ετέρου δε η συμφωνία της γνώσης προς το περιεχόμενο ή το πραγματικό αντικείμενο αυτής. την
πρώτη περίπτωση η αλήθεια ονομάζεται κατ’ είδος, τυπική ή λογική
μερικές δε φορές και ορθότητα. τη δεύτερη περίπτωση ονομάζεται
καθ’ ύλη ή πραγματική. Διευκρινίζει δε ότι η καθ’ ύλη αλήθεια είναι
και καθ’ είδος ορθή, η δε καθ’ είδος μπορεί να είναι πραγματικά ορθή ή ψευδής. Ο Δημητράκος στο ομώνυμο Λεξικό του ερμηνεύει το
λήμμα ως ακρίβεια ή πραγματικότητα. Ψς το αντίθετο του ψεύδους ή
του φαινόμενου.
Ο Λάσκαρις στο αντίστοιχο λήμμα της ‚Εγκυκλοπαίδειας της
Ελεύθερης Σεκτονικής‛ δίδει έναν ορισμό της Αλήθειας ανάλογο με
αυτόν του Ελευθερουδάκη. Η άλλη τεκτονική άποψη για το τι είναι
‚Αλήθεια‛ εκφράζεται σε ένα επίσης τεκτονικό κείμενο. Σο κείμενο
αυτό είναι έκδοση της Εθνικής Μεγάλης τοάς της Ελλάδος του
1996, γραμμένο από τον τέφανο Παϊπέτη16 και έχει τίτλο ‚Σι είναι
Ελευθεροτεκτονισμός‛. Ο ορισμός που συναντάμε για την Αλήθεια
εκεί είναι ο ακόλουθος: «Με τη λέξη Αλήθεια εννοούμε την έσχατη
και αμετάβλητη Αλήθεια, που διέπει το ύμπαν ολόκληρο και την οποία οι άνθρωποι δεν μπορούν να συλλάβουν και να κατανοήσουν, παρά μονάχα κατά το ελάχιστο μέρος της και αυτό ακόμη θαμπό και παραμορφωμένο. Σούτη την Αλήθεια αναζητούν οι Ελευθεροτέκτονες».
Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα άποψη, για το τι ορίζουμε ως αλήθεια, συναντάμε στο βιβλίο του Φρήστου Γιανναρά17 με τίτλο ‚Ενάντια στη Θρησκεία‛. Εκεί ο συγγραφέας ορίζει την αλήθεια ως τα
αντικειμενικά δεδομένα που προέρχονται από την παράδοση.
Η αδυναμία μας να ορίζουμε με τρόπο ολοκληρωτικό την έννοια
της Αλήθειας είναι φανερή. Για να ξεπεράσουμε τον σκόπελο αυτόν
δίδουμε ορισμένους προσδιορισμούς στην έννοια της Αλήθειας. υηέθαλνο Πατπέηεο. Μέγαο Γηδάζθαινο ηεο Δζληθήο Μεγάιεο ηνάο ηεο Διιάδνο από ην 1986 έσο ην
1988. Καζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Πάηξαο.
17
Γηαλλαξάο Υξ. ύγρξνλνο Έιιελαο ζενιόγνο θαη θηιόζνθνο. Καζεγεηήο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ θαη επηζθέπηεο θαζεγεηήο ζε πνιιά επξσπατθά παλεπηζηήκηα. πγγξαθέαο πνιιώλ βηβιίσλ θαη
άξζξσλ ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά.
16
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ναντάμε λοιπόν διάφορα είδη Αλήθειας. Μερικά από αυτά, εκτός
από όσα μας ανέφερε ο Λάσκαρις, είναι:
 Τποκειμενική Αλήθεια: Αυτή που αναφέρεται στον κόσμο των
πεποιθήσεων και των ιδεών ενός εκάστου ατόμου.
 Αντικειμενική Αλήθεια: Αυτή που αναφέρεται στο περιεχόμενο
των ιδεών και των πεποιθήσεων μεγαλύτερου αριθμού ατόμων,
όχι όμως και του συνόλου της Ανθρωπότητας, διότι τότε θα έπαιρνε διαστάσεις απόλυτης Αλήθειας.
 Τπερβατική Αλήθεια: Αυτή που μέσω ψυχικής ανάτασης συλλαμβάνει μια πραγματικότητα πέραν των φυσικών ορίων και της
αντικειμενικής πραγματικότητας και η οποία παρουσιάζεται με
άμεση επαφή με τη μοναδική ουσία του Όντος. Σου Θεού.
Μία πρώτη λοιπόν διαπίστωση που εξάγουμε από την προσπάθειά μας αυτή είναι ότι ο ορισμός της Αλήθειας με έναν κοινά αποδεκτό τρόπο είναι σχεδόν αδύνατος. Για το λόγο αυτόν κρατάμε σε
εκκρεμότητα τον ορισμό και θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε
την έννοια αυτή μέσω των τρόπων εντοπισμού και κατανόησης της
Αλήθειας.
Η πρώτη μέθοδος προσέγγισης της Αλήθειας είναι μέσω των
αισθήσεων. Με αυτή αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον και τα γεγονότα που συμβαίνουν στο χώρο που βρισκόμαστε ή στον πλανήτη
που ζούμε, μέσω των πληροφοριών που προσλαμβάνουμε. Η προσέγγιση αυτή της Αλήθειας είναι ατελής και πολλές φορές λανθασμένη. Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια πρώτη επαφή του ανθρώπου με την Αλήθεια. Είναι γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται
μια γενική αίσθηση του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Αυτό αναζητούν να καταλάβουν πριν από οτιδήποτε άλλο. Αυτό το περιβάλλον
σε μια πρωταρχική μορφή μάς το παρουσιάζουν οι αισθήσεις. Αυτή
είναι η πρώτη πραγματικότητα που γνωρίζουμε. Αυτή πιστεύουμε
στην αρχή.
Αν προσπαθήσουμε να περιγράψουμε αυτό που βιώνουμε μέσω
των αισθήσεων, θα παρατηρήσουμε ότι οι περιγραφές αυτές είναι σε
πολλά σημεία διαφορετικές από άνθρωπο σε άνθρωπο, ακόμη και
για πολύ ‚φαινομενικά‛ πράγματα, όπως είναι το κρύο και η ζέστη,
το πικρό ή το γλυκό, το μικρό και το μεγάλο κ.λπ. Οι διαφορές αυτές
γίνονται ιδιαίτερα σημαντικές, αν μεταφερθούν στην καθημερινότητα που βιώνει ο κάθε ένας από μας.
[24]
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Η γνώση που μεταδίδει η παρατήρηση μέσω των αισθήσεων είναι μια στοιχειώδης εμπειρική γνώση. Σέτοια γνώση είναι και αυτή
που προέρχεται από το Ένστικτο. Η γνώση του Ενστίκτου βασίζεται
στην επαναλαμβανόμενη εμπειρική παρατήρηση, η οποία συνδέει το
αίτιο με το αποτέλεσμα. Η διδαχή αυτή, κυρίως προφορική, μεταδίδεται από τα γηραιότερα στα νεότερα μέλη μιας κοινωνίας. Μια τέτοια γνώση είναι και αυτή που μας λεει ότι, αν βάλουμε το χέρι μας
στη φωτιά, θα καούμε.
Εκτός όμως από τις διαφορές στις προσλήψεις μέσω των αισθήσεων και στην αξιολόγηση αυτών των προσλήψεων, έχουμε και
πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αισθήσεις μάς πληροφορούν
με ψευδείς πληροφορίες και αποτελέσματα. Μέσω των αισθήσεων
αντιλαμβανόμαστε π.χ. ότι ο Ήλιος κινείται γύρω από τη Γη, πράγμα που δεν είναι αληθές. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ο άνθρωπος ότι οι
αισθήσεις δεν μπορούν να τον πληροφορήσουν με αντικειμενικότητα για το τι συμβαίνει στο περιβάλλον. Πολύ δε περισσότερο για το
τι συμβαίνει σε επίπεδα που δεν είναι πρόσβασιμα από αυτές. αν
τέτοια πεδία μπορούμε να αναφέρουμε αυτά των ιδεών, των αξιών ή
των νόμων. Τπάρχει ανάγκη να προσφύγουμε και σε έναν άλλο
τρόπο πρόσληψης της Αλήθειας, εκτός από αυτόν των αισθήσεων.
Ο τρόπος αυτός είναι μέσω της Λογικής. Ο άνθρωπος δεν αρκείται στην παρατήρηση. Θέλει να κατανοεί την ουσία αυτών που
βλέπει. Πρέπει να εξετάσει, αν αυτό που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις είναι σωστό και πραγματικό ή μια ακόμη αυταπάτη. Φρειάζεται
κατά συνέπεια να κατανοήσει την ουσία της ύλης και των φαινομένων. Να αντιληφθεί τους νόμους που διέπουν το περιβάλλον που ζει.
Να προσεγγίσει τη γενεσιουργό αιτία των πραγμάτων.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας συμπεριφοράς είναι αυτό του ειδώλου στον καθρέπτη. Κοιτώντας μέσα σε έναν καθρέπτη βλέπουμε το δικό μας είδωλο. Αυτό που βλέπουμε δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Είναι η αντανάκλαση του σώματός μας.
Εμείς όμως το βλέπουμε. Για την όρασή μας υπάρχει.
Μέσω όμως της Λογικής και της γνώσης που έχουμε, μπορούμε
να σκεφτούμε ότι η στάση μας εμπρός από έναν καθρέπτη δημιουργεί ένα είδωλο, το οποίο δεν είναι πραγματικό και κατά συνέπεια δεν
υπάρχει. Με τη λογική και τη γνώση που έχουμε, μπορούμε να δεχθούμε σαν σωστό ένα ερέθισμα που δημιουργούν οι αισθήσεις ή
σαν μια απάτη λόγω της ατέλειας που έχουν. Με τη γνώση που α[25]
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ποκτά ο άνθρωπος μέσω της λογικής και των αισθήσεων δημιουργεί
τις επιστήμες. Αυτές, ανάλογα με τη φύση τους, αναζητούν διαφορετικές μορφές της Αλήθειας. Αυτή η γνώση - όσο ευρεία και αν είναι δεν μπορεί να φτάσει την απόλυτη Αλήθεια. Προσεγγίζει μόνο επιμέρους τμήματα ή πτυχές της.
Τπάρχουν όμως ανθρώπινες δραστηριότητες που δεν μπορούν
να περιοριστούν στη γνώση και την εμπειρία που μας προσφέρουν οι
αισθήσεις και η Λογική μόνο. Ο άνθρωπος προβληματίζεται για
διάφορα φαινόμενα του περιβάλλοντός του και όχι μόνο, για τα οποία δεν έχει απαντήσεις. Δεν μπορεί να αντιληφθεί τη λειτουργία
τους ή το σκοπό της ύπαρξής τους με τα δύο αυτά μέσα. Για το λόγο
αυτό Ερευνά.
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το σχήμα της Γης. Ο άνθρωπος του
ου
6 π.Φ. αιώνα δεν είχε και δεν μπορούσε να έχει σαφή εικόνα του
σχήματος και του τρόπου στήριξης της Γης. Οι αισθήσεις του δεν τον
βοηθούσαν να αντιληφθεί το μέγεθος και το σχήμα της. Οι γνώσεις
και η λογική δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν αυτό που οι αισθήσεις προσλάμβαναν. Έπρεπε κατά συνέπεια να υπερβεί αυτές τις δύο μεθόδους και να προστρέξει σε μια άλλη, πιο
πρωτοποριακή, το τοχασμό.
Με αυτή τη μέθοδο ο άνθρωπος άρχισε να παράγει διάφορες απόψεις για τα πράγματα που τον απασχολούσαν και δεν μπορούσε
να βρει απαντήσεις γι’ αυτά με τις άλλες μεθόδους. Οι απόψεις αυτές διατυπώνονταν τμηματικά ή ολοκληρωμένα. Έπρεπε όμως να
περάσουν από την κρίση των υπόλοιπων μελών της κοινότητας για
να γίνουν αποδεκτές. την κρίση για την αποδοχή ή όχι μιας άποψης
συμμετείχαν όλες οι γνωστές μέθοδοι πρόσληψης της Αλήθειας. Ο
τοχασμός, η Λογική και η επαλήθευση μέσω των αισθήσεων με το
πείραμα ή με το απτό αποτέλεσμα, αν αυτό ήταν δυνατό. ε αντίθετη περίπτωση η διαμάχη συνεχιζόταν, μέχρι να επικρατήσει κάποια
από τις διατυπωμένες απόψεις. Ακόμη και τότε όμως υπήρχε αμφισβήτηση για την ορθότητά της.
Ποιο ήταν όμως το ερέθισμα που οδηγούσε το στοχασμό στη συγκεκριμένη άποψη και όχι σε κάποια άλλη διατύπωση; Ήταν μια διαφορετική μέθοδος πρόσληψης της Αλήθειας. Η Έμπνευση, η Διόραση και η Διαίσθηση.
Με τον όρο Έμπνευση εννοούμε μια λειτουργία του ανθρώπινου
εγκεφάλου, κατά την οποία ο άνθρωπος δέχεται ιδέες και σκέψεις,
[26]
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που προέρχονται από το ατομικό18 ή το συλλογικό ασυνείδητο19 Με
τον όρο Διαίσθηση εννοούμε τη διάχυτη αίσθηση που έχει κάποιο
άτομο για πράγματα που βρίσκονται εκτός των ορίων των αισθήσεών μας. Σέλος, με τον όρο Διόραση εννοούμε μια αίσθηση ανάλογη με αυτή της όρασης, η οποία αντιλαμβάνεται πρόσωπα και γεγονότα, τα οποία λαμβάνουν χώρα σε ιδιαίτερα μακρινή απόσταση
από τον παρατηρητή.
Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή η ανθρώπινη γνώση δεν έχει
καταφέρει να διαχωρίσει και να διευκρινίσει πλήρως τις έννοιες αυτές, με συνέπεια πολλές φορές να συγχέονται μεταξύ τους. Δεν είναι
επίσης κατανοητοί οι μηχανισμοί λειτουργίας αυτών των εκδηλώσεων, με αποτέλεσμα αυτές να εκδηλώνονται ακούσια και αυτόματα, με ισχυρή ή όχι ένταση και αποτελεσματικότητα.
Αυτές οι μέθοδοι όμως δημιουργούν τον πρώτο σπινθήρα για τη
διάνοιξη νέου δρόμου στην προσέγγιση της Αλήθειας. Αυτές, σαν
σύνολο ή κάθε μια ξεχωριστά, ήταν η αιτία της πρώτης σκέψης και
ταυτόχρονα της πρώτης απάντησης σε μια προσπάθεια κατανόησης
ενός τμήματος της Αλήθειας. Η έμπνευση δημιουργεί τον πρώτο
στοχασμό, ο οποίος μέσω λογικών συνειρμών και πειραματικών ή
αισθητικών αποδείξεων οδηγεί τον άνθρωπο στη γνώση και στην
κατάκτηση της Αλήθειας.
Ολοκληρώνοντας την αναφορά στους τρόπους πρόσληψης της
Αλήθειας, μπορούμε να πούμε ότι για να θεωρηθεί κάτι σαν αληθές,
θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τους τρεις από τους τέσσερις τρόπους προσέγγισης. Θα πρέπει δηλαδή να είναι προϊόν στοχασμού,
να έχει υποστεί τη βάσανο και την κριτική της λογικής και να έχει
επιβεβαιωθεί μέσω της παρατήρησης. Ση διαδικασία αυτή της απόκτησης της Γνώσης ο φιλόσοφος Ζήνων20 την παρομοιάζει με την κίνηση της παλάμης του ανθρώπου. Η ανοικτή παλάμη συμβολίζει τη
18

Αηνκηθό αζπλείδεην. Υώξνο όπνπ ελαπνηίζεληαη πξνζσπηθά βηώκαηα, παξαζηάζεηο, επηζπκίεο πνπ θάπνηε ήηαλ ζπλεηδεηέο αιιά ιεζκνλήζεθαλ, θαζώο θαη εκπεηξίεο νδπλεξέο γηα ην άηνκν, πνπ δελ έθηαζαλ πνηέ
ζην ζπλεηδεηό.
19
πιινγηθό αζπλείδεην. Καηέρεη ην βαζύηεξν ζηξώκα ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ζε απηό ελαπνηίζεληαη
‘κλήκεο’ πνπ πξνέξρνληαη από καθξηλνύο πξόγνλνπο θαη κεηαδίδνληαη από γεληά ζε γεληά. Απηέο ηηο ‘κλήκεο’
ν Jung ηηο νλόκαζε Αξρέηππα θαη αθνξνύλ νξηζκέλνπο παλαλζξώπηλνπο ζπκβνιηζκνύο, ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί θάζε άηνκν, θάζε θπιήο θαη επνρήο, γηα λα εθθξάζεη πξσηόγνλεο εκπεηξίεο. Σα αξρέηππα ζρεηίδνληαη
κε ηε ζπιινγηθή κλήκε ηνπ αλζξώπηλνπ Ννπ θαη εθθξάδνληαη ζηηο κπζνινγίεο θαη ηηο παξαδόζεηο ησλ ιαώλ,
θαζώο θαη ζηα όλεηξα θαη ηηο θαληαζηώζεηο ησλ αλζξώπσλ.
20 Εήλσλ ν Κηηηεύο. Γελλήζεθε ην 334 π.Υ. ζην Κίηηνλ ηεο Κύπξνπ. Αξρηθά ήηαλ έκπνξνο. Γλσξίζηεθε ζηελ
Αζήλα κε ηνλ θπληθό θηιόζνθν Κξάηε θαη έγηλε καζεηήο ηνπ. Με ηθαλνπνηνύκελνο από ηελ θπληθή θηινζνθία, δεκηνύξγεζε δηθή ηνπ ζρνιή. Σε ζησηθή. Ο ηξόπνο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ (απηνθηνλία) ζεσξήζεθε από ηνπο
καζεηέο ηνπ σο εζηθή αξρή. Πέζαλε ην 264 π.Υ.

[27]

Ζ ΓΤΜΝΖ ΓΤΝΑΗΚΑ
______________________________________________________________________

σύλληψη της Ιδέας μέσω της Έμπνευσης. Η παλάμη που πάει να
κλείσει με το τοχασμό πάνω στη συλληφθείσα ιδέα. Η κλειστή με
την κατανόηση μέσω της Λογικής και η σφιχτοκλεισμένη με την Επιστήμη που έχει επιβεβαιώσει πειραματικά την Ιδέα.
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η πρόσληψη των πτυχών της Αλήθειας από άτομο σε άτομο διαφέρει. Σο περιβάλλον στο οποίο ζει, τα
ήθη και τα έθιμα με τα οποία μεγάλωσε, η εκπαίδευση και η ηθική
με την οποία διαπαιδαγωγήθηκε είναι μερικοί από τους παράγοντες
που επιδρούν στη σκέψη και στην αποδοχή ενός φαινομένου ή μιας
αξίας σαν τμήμα ή όχι της Αλήθειας. Κάθε άνθρωπος κατά συνέπεια δημιουργεί τη δική του αλήθεια. Σην αλήθεια αυτή την ονομάζουμε Τποκειμενική.
Οι κοινωνίες όμως, στις οποίες ζουν οι άνθρωποι, έχουν ανάγκη
από ορισμένες αρχές και αξιώματα, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να προσφέρουν στα μέλη τους τις δυνατότητες μιας ασφαλούς και δημιουργικής διαβίωσης. Οι αρχές και τα αξιώματα αυτά στηρίζονται κυρίως στην άποψη και τη γνώμη που έχει για ένα
θέμα η πλειοψηφία των μελών της κοινωνίας ή η ισχυρότερη ομάδα
αυτής της κοινωνίας.
Σο σύνολο των αξιών, των αρχών, των γνώσεων γενικά που υιοθετούνται από την εκάστοτε κοινωνική ομάδα, είτε αυτή είναι μικρή
(οικογένεια, φιλοσοφική ή πολιτική ομάδα) είτε είναι μεγάλη (κράτος, θρησκεία) αποτελούν την αλήθεια του συνόλου στο οποίο ανήκει το άτομο. Η αλήθεια αυτή είναι γενικά παραδεκτή και την ονομάζουμε Αντικειμενική.
Πολλοί θεωρούν ότι η Αντικειμενική αλήθεια, επειδή διέπεται
από θέσεις που είναι αποδεκτές από μεγάλο μέρος του πληθυσμού,
περιέχει και τη σωστότερη προσέγγιση της αλήθειας. Θεωρούν ότι
αυτή η αλήθεια μπορεί και πρέπει να γίνει κανόνας στην κοινότητα
και σεβαστή από όλα τα μέλη της. Είναι όμως έτσι τα πράγματα;
ε πάρα πολλές περιπτώσεις, η επικρατούσα άποψη σε ένα τμήμα του πληθυσμού βλέπουμε να μεταβάλλεται, είτε κάτω από την
εμφάνιση νέων δεδομένων ή με την επικράτηση μιας άλλης άποψης
μέσω της ισχύος και της βίας. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι η Αντικειμενική αλήθεια δεν είναι μια Απόλυτη αλήθεια, αλλά μια αλήθεια
που επικρατεί για κάποιο λόγο στη συγκεκριμένη ομάδα, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
[28]
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αν παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την άποψη που πρώτος διατύπωσε ο Αρίσταρχος ο άμιος21 και την επαναδιατύπωσε
αρκετούς αιώνες αργότερα ο Galileo Galilei22. Ότι η Γη κινείται γύρω
από τον Ήλιο και όχι το αντίστροφο. Και στις δύο περιπτώσεις, για
διαφορετικούς λόγους, η αλήθεια απορρίφθηκε από την κοινότητα,
επειδή στην πρώτη δεν ήταν δυνατόν να γίνει αποδεκτή λόγω των
γνώσεων που υπήρχαν τότε και στη δεύτερη λόγω των θρησκευτικών πεποιθήσεων και της ισχύος της Ιεράς Εξέτασης. Και στις δύο
περιπτώσεις η Τποκειμενική αλήθεια πρέσβευε την ορθή άποψη και
η Αντικειμενική τη λανθασμένη.
Κατά συνέπεια ο στοχασμός, η λογική και η αισθητή παρατήρηση είναι δυνατόν να οδηγήσουν τον άνθρωπο σε λανθασμένα συμπεράσματα. Προβάλλει έντονα λοιπόν το ερώτημα: Τπάρχει πράγματι αντικειμενικός κόσμος και αντικειμενική πραγματικότητα άσχετη προς τη διανόηση ή μήπως οι παραστάσεις που εκδηλώνονται
στη διάνοιά μας είναι φαντάσματα του ανθρώπινου πνεύματος;
Ο άνθρωπος όμως έχει ανάγκη να έχει βάσεις. Να έχει αρχές.
Χάχνει την Απόλυτη Αλήθεια, παρ’ ότι γνωρίζει ότι είναι καταδικασμένος να μην την ανακαλύψει ποτέ λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων του. Θέλει να μάθει για τη ζωή, το θάνατο, το επέκεινα. Ζητά μια εξήγηση για την αιτία όλης της Δημιουργίας, το ρόλο του σε
αυτή, για τη σχέση του με τη Δημιουργό Αιτία. Απαντήσεις σε αυτές
τις απορίες δεν μπορεί να πάρει από την επιστήμη και τη λογική.
Πολύ περισσότερο από τις αισθήσεις.
Αυτή την ανάγκη έρχεται να του καλύψει η Μεταφυσική και οι
Θρησκείες. Ξεπερνούν τον σκόπελο της αμφιβολίας για το τι είναι
πραγματικότητα, μεταφέροντας την αλήθεια σε ένα ον με υπερανθρώπινες και υπερφυσικές ιδιότητες, το οποίο κατέχει την πραγματική Γνώση και τη μεταφέρει στους ανθρώπους μέσω επιλεγμένων
απεσταλμένων και των Μυστών. Η αλήθεια αυτή παίρνει απόλυτη
μορφή. Είναι μια αλήθεια που αποκαλύφθηκε στον Άνθρωπο από
Αξίζηαξρνο ν άκηνο. Πεξίθεκνο αζηξνλόκνο, πνπ γελλήζεθε ην 320 π.Υ. ζηε άκν θαη πέζαλε πεξίπνπ
ην 250 π.Υ. Σα έηε 288-277 έδεζε ζηελ Αιεμάλδξεηα. Γηαηύπσζε γηα πξώηε θνξά ηελ ειηνθεληξηθή ζεσξεία,
θαζώο θαη όηη ε απόζηαζε ηνπ Ήιηνπ από ηε Γε είλαη 18 ή 20 θνξέο κεγαιύηεξε από απηή ηεο απόζηαζεο
ηεο Γεο από ηε ειήλε.
22
Galileo Galilei. Φπζηθόο θαη αζηξνλόκνο. Γελλήζεθε ζηελ Πίδα ηεο Σνζθάλεο ην 1564 θαη πέζαλε ην 1642
θνληά ζηε Φισξεληία. Πξαγκαηνπνίεζε πνιιέο κειέηεο θπζηθήο θαη ζεσξείηαη όηη πξνεηνίκαζε ην έξγν ηνπ
Νεύησλα. Σν 1616 εμεδόζε ε απόθαζε ηνπ Αλαθξηηηθνύ πιιόγνπ ζηε Ρώκε, γηα ηα βηβιία πνπ ππνζηήξηδαλ
ηελ άπνςε ηνπ Κνπέξληθνπ γηα ην ειηνθεληξηθό ζύζηεκα θαη ηνπ δεηήζεθε λα απαξλεζεί ηηο ζεσξίεο ηνπ.
πλειήθζε ηόηε ν Galileo θαη κεηά από 20ήκεξε θπιάθηζε αλαγθάζηεθε ζηηο 22 Ηνπλίνπ 1633 λα απαξλεζεί
ηηο απόςεηο ηνπ γηα ηελ θίλεζε ηεο Γεο.
21
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αυτό το υπερφυσικό ον. Σον δημιουργό του Κόσμου. Είναι η Εξ Αποκαλύψεως Αλήθεια.
Ο Φρήστος Γιανναράς, αναφερόμενος σε αυτή την ανάγκη του
ανθρώπου, θα μας πει: «Πρώτη είναι η ανάγκη του ανθρώπου να ξέρει
τους παράγοντες που καθορίζουν την ύπαρξή του< Γι’ αυτό και κάθε
θρησκεία προσφέρει (και προϋποθέτει) δόγματα: a priori παραδοχές,
αξιωματικούς ορισμούς, “αλήθειες‛ που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση,
ούτε έλεγχο. Εξασφαλίζουν στον άνθρωπο οι θρησκείες αυτό που η
ανάγκη της φύσης του απαιτεί: εγγυημένες βεβαιότητες για τη μεταφυσική. Έστω και δίχως έρεισμα στην κοινή εμπειρία ή στη λογική, είναι “αλήθειες‛ που τις καθιστά βεβαιότητες η αλάθητη αυθεντία των
εκπροσώπων του “ιερού‛ ή η υπερφυσική “αποκάλυψη‛».23
Γι’ αυτή την αλήθεια και τη σχέση της με το ον αυτό ο Διονύσιος
ο Αρεοπαγίτης24 στο έργο του ‚Περί Θείων Ονομάτων‛ γράφει: «Η
μωρία του Θεού είναι σοφία ανώτερη από τη σοφία των ανθρώπων.
Αυτό όχι μονάχα επειδή κάθε ανθρώπινη σκέψη είναι και κάποια πλάνη, όταν συγκριθεί με τη σταθερή και μόνιμη αλήθεια των τελειότατων θείων σκέψεων, αλλά κι επειδή οι θεολόγοι συνηθίζουν σε αντίθεση με τα δικά μας να χρησιμοποιούν περί του Θεού τη στερητική άρνηση»25. το ίδιο έργο, λίγο πιο κάτω, αναγνωρίζεται η αδυναμία του
ανθρώπινου νου να προσεγγίσει μια τέτοια γνώση, αναφέροντας:
«Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο ανθρώπινος νους έχει τη δύναμη να νοεί,
με την οποία βλέπει τα νοητά, αλλά η ένωση που τον συνδέει με τα
περ’ από αυτόν ξεπερνά τη φύση του νου».26
Για τον Διονύσιο το ον αυτό υπερβαίνει σε σοφία και ιδιότητες
κατά πολύ τους ανθρώπους. το ίδιο έργο, αναφερόμενος στη Θεία
οφία, μας λέγει: «Πώς τώρα ο ίδιος ο υπέρσοφος Θεός υμνείται ως
σοφία και νους και λόγος και γνώση; Πώς θα νοήσει ένα νοητό, αφού δε
διαθέτει νοερές ενέργειες; Ή πώς θα γνωρίσει τα αισθητά, αφού εδράζεται πάνω από την αίσθηση; Λένε βέβαια τα Λόγια ότι αυτός γνωρίζει
τα πάντα και τίποτα δε διαφεύγει τη θεία γνώση. Πρέπει όμως, όπως
Υξ. Γηαλλαξάο ‘Δλάληηα ζηελ Θξεζθεία’ εθδ. Ίθαξνο.
Γηνλύζηνο Αξενπαγίηεο. Μέινο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ησλ Αζελώλ. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα πεξίπνπ ην 10
κ.Υ. Βαζύο γλώζηεο ησλ θηινζνθηθώλ ζπζηεκάησλ ηεο επνρήο θαη θαιόο ξήηνξαο. Ήηαλ παξώλ ζην θήξπγκα ηνπ Απνζηόινπ Παύινπ ζηελ Αζήλα θαη έλαο από ηνπο πξώηνπο καζεηέο ηνπ. Καηά ηνλ Γηνλύζην ηεο
Κνξίλζνπ ν Αξενπαγίηεο ήηαλ ν πξώηνο επίζθνπνο ησλ Αζελώλ. Καηά ηνλ 5 ν κ.Υ. αηώλα εκθαλίζηεθαλ
δηάθνξα ζπγγξάκκαηα, πνπ έθεξαλ ην όλνκά ηνπ. Από πνιινύο εξεπλεηέο δε ζεσξνύληαη απζεληηθά θείκελα
ηνπ ζπγγξαθέα.
25
Δθδόζεηο Πνπξλάξα, Θεζζαινλίθε 1987, ζει. 155.
26
Δθδόζεηο Πνπξλάξα, Θεζζαινλίθε 1987, ζει. 156.
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πολλές φορές είπα, τα θεία να τα νοούμε όπως αρμόζει στα θεία. Σο
ότι δεν έχει νου και αίσθηση πρέπει να το αποδώσουμε στο Θεό κατά
υπεροχή και όχι κατά στέρηση. Όμοια του αποδίδουμε και ότι δεν έχει
λόγο, επειδή είναι πάνω από το λόγο, την ατέλειά του στο ότι είναι υπερτέλειος και προτέλειος. Επίσης το γνόφο που ούτε μπορείς να τον
αγγίξεις ούτε να τον δεις, τον θεωρούμε ως φως απρόσιτο, που υπερβαίνει το ορατό φως».27
Μια ανάλογη θεοκρατική φιλοσοφία είναι και αυτή του Αυγουστίνου. Ο φιλόσοφος αντιπαραβάλλει την ερημιά της ανθρώπινης
ψυχής με την ευδαιμονία που προκαλεί η γνώση της Θείας Αλήθειας. Γι’ αυτόν η αληθινή ευτυχία είναι η απόλαυση του Θεού, ο οποίος
είναι το απόλυτο αγαθό. Για την απόκτηση αυτής της ευτυχίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αλήθειας, της οποίας πηγή
είναι ο Θεός. Η αλήθεια αυτή είναι απόλυτη και αμετάβλητη, σε αντίθεση με αυτή των ανθρώπων, που είναι μεταβλητή και ατελής. Η
ατέλεια της ανθρώπινης διάνοιας οδηγεί τον άνθρωπο στην αμφισβήτηση της αλήθειας.
Γι’ αυτόν ο άνθρωπος είναι ενήμερος για ύπαρξη σφαλμάτων
στη σκέψη του. Για το λόγο αυτόν τα αποτελέσματα των σκέψεων
δεν τα θεωρούμε απόλυτα αληθινά. Αντίθετα θεωρούμε απόλυτα
αληθινό ό,τι είναι τμήμα της αμετάβλητης Θείας Αλήθειας, η οποία
είναι το πρότυπο για κάθε επιμέρους τμήμα της. Σην αλήθεια αυτή
μόνο ο Θεός είναι δυνατόν να γνωρίζει, γιατί αυτός είναι η Αλήθεια.
Πολύ πριν από αυτούς τους διανοητές, οι τωικοί 28 ήταν αυτοί
που πρώτοι έκαναν δεκτή μια τέτοιου είδους πρόσληψη της αλήθειας. Γι’ αυτούς η αλήθεια δε φανερώνεται μέσα στη λογική πρόταση
όπως ήθελε ο Αριστοτέλης ή στην αίσθηση όπως πρότειναν οι Επικούρειοι29. Γι’ αυτούς η αλήθεια παρουσιαζόταν μέσω της φαντασίας, την οποία ονόμασαν ‚παράσταση‛.
Η ύπαρξη μιας τέτοιου είδους αλήθειας προϋποθέτει την ύπαρξη
μιας πραγματικότητας υπερβατικής. Η πραγματικότητα αυτή δεν
Δθδόζεηο Πνπξλάξα, Θεζζαινλίθε 1987, ζει. 159.
ησηθνί. Φηιόζνθνη πνπ άληιεζαλ ην όλνκά ηνπο από ηε ηνά, ηόπν ζπλάληεζήο ηνπο ζηελ Αζήλα. Σξεηο
είλαη νη κεγάινη εθθξαζηέο ηεο ζρνιήο απηήο. Ο Εήλσλ ν Κηηηεύο, ν Κιεάλζεο από ηελ Άζν (312-232 π.Υ.)
θαη ν Υξύζηππνο (277– 204 π.Υ.). Μεγάινη ζησηθνί θηιόζνθνη ππήξμαλ θαη νη ελέθαο (πέζαλε ην 65 κ.Υ.)
Δπίθηεηνο (50 – 130 κ.Υ.) θαη ν απηνθξάηνξαο Μάξθνο Απξήιηνο (121-180 κ.Υ.). Ζ ζησηθή θηινζνθία είλαη
ε πξώηε ζηελ ηζηνξία πνπ νλνκάδεηαη θαη ζέιεη λα είλαη ‘ζπζηεκαηηθή’.
29
Δπηθνύξεηνη. Φηιόζνθνη καζεηέο ηνπ Δπίθνπξνπ, Αζελαίνπ θηινζόθνπ από ην δήκν ηνπ Γαξγεηηνύ. Ο
Δπίθνπξνο γελλήζεθε ην 341 π.Υ. ζηε άκν θαη ζε ειηθία δεθανθηώ εηώλ ήξζε ζηελ Αζήλα. Μειέηεζε ηε
θηινζνθία ηνπ Γεκνθξίηνπ. ε ειηθία 38 εηώλ ίδξπζε δηθή ηνπ ζρνιή ζηνλ Κήπν. Πέζαλε ζε ειηθία 72 εηώλ
ην 270 π.Υ.
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είναι δυνατόν να συλληφθεί με τις γνωστές μεθόδους προσέγγισης
του ανθρώπου. Ο Κόσμος αυτός υπερβαίνει τον επιστητό. Φρειάζονται ιδιαίτερες μέθοδοι και ικανότητες. Αυτές οι μέθοδοι και αυτές οι
ικανότητες είναι απαραίτητες και οι απεσταλμένοι ή οι Μύστες είναι
τα άτομα που τις κατέχουν.
τον Κόσμο αυτόν ο άνθρωπος αναζητεί την ουσία και το αίτιο
της Δημιουργίας. ε αυτόν εναποθέτει τις απαντήσεις σε ερωτήματα
που αδυνατεί να απαντήσει και τα οποία άπτονται οντολογικών θεμάτων, όπως αυτό της ύπαρξης ζωής μετά το θάνατο. Λόγω της φύσης των ερωτημάτων, θεωρεί ότι ο Κόσμος αυτός δεν είναι υλικός
αλλά άυλος. Για τον λόγο αυτόν τον ονομάζει Χυχικό ή Πνευματικό.
Κατά συνέπεια και η γνώση αυτή είναι ψυχική ή πνευματική. ε αυτή την Πραγματικότητα προστρέχει ο άνθρωπος για να απαντήσει
σε τέτοιου είδους ερωτήματα. Η πρόσβαση σε αυτή όμως δεν είναι
εύκολη και κατορθωτή από όλους τους ανθρώπους. Σην προσεγγίζει
διά μέσου αποκαλύψεων κατά τη διάρκεια των Μυστηρίων και μέσω
της διδασκαλίας των ανώτερων πνευματικά ανθρώπων.
Η μεθοδολογία για την αποκάλυψη αυτής της αλήθειας στους
ανθρώπους είναι λίγο ή πολύ συγκεκριμένη. Σο ανώτατο αυτό πνευματικό ον εμφανίζεται σε έναν ή περισσότερους ανθρώπους με τη
μορφή οράματος ή πνευματικής – μεταφυσικής εμπειρίας και του
αποκαλύπτει την Αλήθεια. Σου μεταφέρει τη ‚Γνώση‛ για όλα τα
θέματα που μπορούν να απασχολούν την ανθρώπινη διάνοια, παρουσιάζοντάς του διδασκαλίες. Σο καθήκον τού επιλεγμένου ή των
επιλεγμένων ανθρώπων είναι πλέον να μεταφέρουν τη ‚Γνώση‛ αυτή στους υπόλοιπους ανθρώπους.
Από διάφορα αποσπάσματα πολλών συγγραφέων βγαίνει το
συμπέρασμα ότι θείοι άνδρες, Μυσταγωγοί και Ιεροφάντες, ήρθαν
σε επικοινωνία με αυτή την υπεραισθητή πραγματικότητα δι’ αμέσου επαφής. Από την επικοινωνία αυτή διδάχθηκαν πνευματικές
αλήθειες. Σην προσέγγιση της αλήθειας με αυτό τον τρόπο ο Αριστοτέλης την ονομάζει ‚αλήθεια δι’ αμέσου επιβολής‛.
Μια άλλη ονομασία των ατόμων αυτών είναι ‚Θεοδίδακτοι‛. ε
όλες τις παραδόσεις των μεγάλων θρησκειών αλλά και των εσωτερικών οργανώσεων συναντάμε τέτοιους ανθρώπους. Η χριστιανική
παράδοση π.χ. αναφέρει τη διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος στην
ανθρωπότητα μέσω των προφητών ή την επιφοίτηση του Αγίου
Πνεύματος στους Αποστόλους, η δε ελληνική παράδοση δίδει τον
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τίτλο ‚του Τιού του Θεού‛ στους Μεγάλους Μυσταγωγούς. Ο Ορφέας και ο Πυθαγόρας ονομάζονταν ‚Τιοί του θεού Απόλλωνα‛, ο δε
Μίνωας ‚Τιός του Διός‛.
Η μεταφορά της ‚Γνώσης‛ αυτής γίνεται μέσω των Μυστηρίων ή
μέσω προσωπικής διδασκαλίας των φωτισμένων αυτών πνευματικών οντοτήτων. Με τον τρόπο αυτόν δημιουργούνται ομάδες μαθητών ή οπαδών διάφορων πνευματικών κινήσεων ή θρησκειών. Φρησιμοποιούνται διάφορες τελετουργίες, κατά τη διάρκεια των οποίων
αποκαλύπτονται τμήματα αυτής της ‚Γνώσης‛ και αποκτούν οι
μυούμενοι ικανότητες πρόσβασης σε αυτή.
Πολλοί εσωτεριστές πρεσβεύουν ότι ο αναζητητής που θα επιχειρήσει μόνος να προσεγγίσει την υπερβατική αυτή αλήθεια διατρέχει πολλούς και σοβαρούς κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι σωματικοί, ηθικοί και ψυχικοί. Η προσέγγιση της αλήθειας αυτής κατά
συνέπεια μόνο μέσω των Μυστηρίων και με την καθοδήγηση εντεταλμένων προς τούτο Διδασκάλων μπορεί να επιτευχθεί. Αν ο αναζητητής της Αλήθειας, ωθούμενος από ψυχική έμπνευση και διάθεση και έχοντας αγνή πρόθεση, ακολουθήσει την οδό αυτή, θα καταστεί πραγματικός μυσταγωγός της Αλήθειας αυτής.
Τπάρχουν πάμπολλες αναφορές ότι μεγάλες προσωπικότητες ανδρών και γυναικών - μυήθηκαν στα μυστήρια αυτά και με εφόδια
τις γνώσεις που τους αποκαλύφθηκαν μέσω της μύησης, μπόρεσαν
να ερευνήσουν αυτή την πνευματική πραγματικότητα και να γνωρίσουν τους Νόμους που τη διέπουν.
Πολλές πτυχές της αλήθειας αυτής και των νόμων έγιναν γνωστές στις ευρύτερες κοινωνικές μάζες μέσω των αποσπασμάτων των
έργων μεγάλων φιλοσόφων - μυσταγωγών. Σα αποσπάσματα αυτά
αναφέρονται σε κοσμογονικά, κοσμολογικά και οντολογικά θέματα,
αποτελούν δε για κάθε κάτοχο αυτής της γνώσης πολύτιμη πηγή
έμπνευσης. Αυτή ονομάζεται εσωτερική παράδοση. Αυτή την παράδοση επικαλούνται πολλές φορές διάφοροι φιλόσοφοι στα έργα τους,
όταν αναφέρονται σε θέματα του πέραν του ανθρώπινου επιστητού
κόσμου. αν παράδειγμα αναφέρουμε τον Πλάτωνα, ο οποίος στο
διάλογο ‚Υίληβος‛ μας παρουσιάζει τον ωκράτη να καταφεύγει σε
αυτή την παράδοση για θέματα κοσμολογικά.
Με βάση τα παραπάνω, ο Μυστικισμός μπορεί κατά κάποιο τρόπο να χαρακτηριστεί ως η φιλοσοφική διάθεση, η οποία υψώνει τον
άνθρωπο σε μια προσπάθεια για επίγνωση της υπερβατικής Αλή[33]
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θειας με ψυχική ροπή, ώστε να γνωρίσει την Τπερβατική πραγματικότητα μέσω της άμεσης επαφής με τη μοναδική Δημιουργό Ουσία.
Κατά τον ακαδημαϊκό Ν. Λούβαρι,30 Μυστικισμός είναι η μέθοδος
δυνάμει της οποίας ο άνθρωπος, αφ’ ενός μέσω τελετουργικών πράξεων αφ’ ετέρου μέσω ψυχικών βιωμάτων, έρχεται σε επαφή με το
Θείο και γνωρίζει τα μυστήρια της Ουσίας και του Πνεύματός του.
Η ψυχική έκσταση είναι το κύριο χαρακτηριστικό της μυστικιστικής εμπειρίας. Η έκσταση αυτή, μας λέγει ο Πλωτίνος31, είναι η απολύτρωση του πνεύματος από τον περιορισμό της συνείδησης και η
συγχώνευσή του με το άπειρο. την κατάσταση αυτή δεν μπορεί να
παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα ο άνθρωπος. Ελάχιστοι
μάλιστα είναι αυτοί που έχουν την ικανότητα να τη βιώνουν με τη
θέλησή τους.
Σο αξιοσημείωτο είναι ότι, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις το ον το
οποίο αποκαλύπτει τη ‚Γνώση‛ είναι το ίδιο (Θεός, Δημιουργός, ανώτερο πνευματικό ον απεσταλμένο από τη Θεότητα κ.λπ.), η ‚Γνώση‛ η οποία μεταφέρεται μέσω των Μυστηρίων στα υπόλοιπα μέλη
της ανθρωπότητας είναι διαφορετική σε πολλά και σημαντικά σημεία. αν παράδειγμα μπορούμε να πούμε ότι διαφορετικά οριοθετείται το ‚ενάρετο άτομο‛ στις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες. Διαφορετικά χαρακτηριστικά έχει το άτομο αυτό στον Ιουδαϊσμό, διαφορετικά στο Φριστιανισμό και διαφορετικά στο Ισλάμ.
υνέπεια αυτών των διαφορών είναι ότι, αν και η ‚Γνώση‛ έχει,
θεωρητικά τουλάχιστον, την ίδια πηγή, η εφαρμογή είναι διαφορετική στην κάθε θρησκευτική ή εσωτερική ομάδα. Αποτέλεσμα αυτών
των διαφορών είναι ότι οι μαθητές ή οπαδοί των κινήσεων αυτών
θεωρούν τη δική τους διδασκαλία αρτιότερη, πληρέστερη ή αυθεντικότερη και κατηγορούν τις υπόλοιπες για αδυναμία κατανόησης των
μεγάλων αρχών και νόμων της Δημιουργίας, έλλειψη σωστής μεταφοράς της ‚Γνώσης‛ ή εγκατάλειψη για διάφορους λόγους της αυθεντικής διδασκαλίας στην καλύτερη των περιπτώσεων ή απάτη, πλαστογραφία και εκμετάλλευση αφελών αλλά ειλικρινών αναζητητών
στη χειρότερη των περιπτώσεων.

Λνύβαξηο Ν. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1887. Καζεγεηήο ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο
Αζήλαο ζηελ έδξα ηεο Δηζαγσγήο θαη Δξκελείαο ηεο Καηλήο Γηαζήθεο. Πέζαλε ην 1961.
31
Πισηίλνο. Νενπιαησληθόο Φηιόζνθνο. Γελλήζεθε ην 204 κ.Υ. ζηε Λπθόπνιε ηεο Αηγύπηνπ θαη ππήξμε
καζεηήο ηνπ Άκκσλνο αθθά. Σα έξγα ηνπ εμεδόζεζαλ από ην καζεηή θαη βηνγξάθν ηνπ Πξνξθύξην. Αλέκημε ηελ πιαησληθή θηινζνθία κε κπζηηθηζηηθά ζηνηρεία. Πέζαλε ην 269.
30
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Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το βίωμα κάθε ενός ατόμου, καθώς και η ερμηνεία που αυτό θα δώσει στο βίωμά του έχει προσωπικό χαρακτήρα και επηρεάζεται από τη γενικότερη ψυχολογική, θρησκευτική, κοινωνική ή συγκινησιακή κατάστασή του. Για το λόγο αυτόν ο Bertrand Russel,32 αναφερόμενος σε αυτές τις μυστικιστικές εμπειρίες, τονίζει ότι αυτές προσφέρουν μεν μία πολύ υψηλή συγκίνηση, την οποία βιώνει ο άνθρωπος, σπεύδει όμως να προσθέσει ότι
η συγκίνηση αυτή, αν και είναι ίσως ό,τι μεγαλύτερο υπάρχει στον
κόσμο της σκέψης, δεν προσφέρει ουσιαστικά κανένα αντικειμενικά
χρήσιμο στοιχείο για την περιγραφή αυτής της ‚Τπερβατικής Πραγματικότητας‛.
Οι αποκαλυμμένες αλήθειες, τα διάφορα δόγματα των θρησκειών και των εσωτερικών φιλοσοφιών, είναι διαφορετικής υφής
από τη φιλοσοφική αναζήτηση της Αλήθειας. Αυτή η διαφορά μεταξύ δογματικής και φιλοσοφικής προσέγγισης έγκειται στην προτεραιότητα της πίστης έναντι της γνώσης για την αναζήτηση της αλήθειας. Οι πρώτοι φιλόσοφοι-αιρετικοί στην ιστορία, που έδωσαν στη
γνώση προτεραιότητα έναντι της πίστης, ήταν οι Γνωστικοί33. Η πίστη είναι κάτι το αυτοτελές και δεν έχει ανάγκη από λογική και επιστημονική απόδειξη. Έχει όμως τη ροπή για λογική κατανόηση και
διασάφηνση του περιεχομένου της. Γνώση σημαίνει απόδειξη. Πίστη
σημαίνει αποδοχή μιας θέσης ως αληθινής, έχοντας ως βάση μία
αυθεντία.
Η Πίστη δείχνει μια προσωπική σχέση με το Θεό, την ανώτερη
πνευματικά αρχή ή την Αλήθεια. Μια σχέση που, αν και είναι γεμάτη ατέλειες, δεν είναι λιγότερο πραγματική. Με τη σχέση αυτή γνωρίζει το άτομο την Αλήθεια, όχι σαν θεωρία ή σαν μια αφηρημένη
αρχή, αλλά ως ένα πρόσωπο με τη φιλοσοφική έννοια της λέξης. Σο
να γνωρίζεις ένα πρόσωπο είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να
γνωρίζεις τα γεγονότα και τις θεωρίες σχετικά με αυτό.
Η Πίστη λοιπόν δε μοιάζει καθόλου με το είδος της λογικής βεβαιότητας που μπορούμε να πετύχουμε, παραδείγματος χάριν, με
Russel Β. Άγγινο αξηζηνθξαηηθήο θαηαγσγήο θηιειεύζεξνο εκπεηξηζηήο. Γελλήζεθε ην 1872 θαη πέζαλε ην
1970. Έγξαςε καδί κε ηνλ καζεκαηηθό Alfred North Whitelead έλα ηξίηνκν έξγν, πνπ δεκνζηεύζεθε ην δηάζηεκα 1910 – 1913 κε ηίηιν Principia Mathematica, ζην νπνίν πεξηόξηδε δξαζηηθά ηελ αξηζκεηηθή ζε έλα
ζύλνιν ινγηθώλ αμησκάησλ.
33
Γλσζηηθνί Υξηζηηαλνί θηιόζνθνη ησλ πξώησλ κεηά Υξηζηό αηώλσλ, νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα ζηεξίμνπλ
ηε λέα ζενινγία κε αλύςσζε ηεο πίζηεο ζε γλώζε. αλ πξώηνη γλσζηηθνί ζεσξνύληαη ν ίκσλ ν Μάγνο θαη ν
Κήξηλζνο.
32
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την Ευκλείδεια γεωμετρία34. Δεν προκύπτει σαν ένα συμπέρασμα
μιας σειράς συλλογισμών ή σαν λύση σε ένα μαθηματικό ή φιλοσοφικό πρόβλημα. Σο να πιστεύεις σε κάτι δεν είναι το να δέχεσαι τη
δυνατότητα της ύπαρξής του, επειδή έχει αυτή αποδειχθεί, αλλά να
δεχθείς την ύπαρξή του, επειδή θεωρείς ότι αυτό υπάρχει. Με την
Πίστη δεν υποθέτουμε ότι κάτι είναι Αλήθεια. Εκφράζουμε τη βεβαιότητά μας γι’ αυτό.
Επειδή στην Πίστη δεν υπάρχει λογική βεβαιότητα αλλά προσωπική σχέση και επειδή αυτή η σχέση δε στηρίζεται σε εδραιωμένες
απόψεις και κατά συνέπεια έχει ανάγκη εξέλιξης, είναι δυνατόν αυτή να συνυπάρχει με την Αμφιβολία. Κάτι τέτοιο βέβαια προϋποθέτει τη διάθεση του αναζητητή για συνεχή έρευνα και προσπάθεια
κατάκτησης της Αλήθειας.
«Η πίστη παύει να είναι άθλημα σχέσεων εμπιστοσύνης, ταυτίζεται με νοητικές πεποιθήσεις, γίνεται το αυτονόητο συνώνυμο της ιδεολογίας», θα μας πει ο Φρήστος Γιανναράς. υνεχίζοντας δε θα προσθέσει: «Η παραίτηση από τον λογικό έλεγχο των μεταφυσικών προτάσεων σφετερίζεται πολύ συχνά (και παραπλανητικά) το όνομα της
πίστης – γίνεται συνώνυμο με την πίστη. Σαυτίζεται στην κοινή αντίληψη ή πίστη με ατομικές πεποιθήσεις που βρίσκονται πέρα από κάθε
ενδεχόμενο συνέπειας στη μεθοδική λογική».
Ο Leon Chestov35 στο έργο του ‚Αθήναι και Ιερουσαλήμ‛, σχολιάζοντας την έννοια της Πίστης και την ύπαρξη αποδείξεων, μας λέγει
χαρακτηριστικά: «Ο Ερρίκος Φάινε διηγείται ότι όταν ήταν παιδί διασκέδαζε να βασανίζει τον δάσκαλό του των γαλλικών, όταν αυτός τον
ρωτούσε πώς έλεγαν “την Πίστη‛ στα γερμανικά. Ο Φάινε απαντούσε
“Πίστωση‛. Και σήμερα ακόμη πολλοί σοβαροί άνθρωποι, δίχως την
παραμικρότερη αστεία πρόθεση, με όλη την ειλικρίνειά τους ταυτίζουν την “Πίστη‛ με την “πίστωση‛. Σους φαίνεται πραγματικά πως η
πίστη δεν είναι άλλο πράγμα από τη γνώση, με τη διαφορά πως εκείνος που έχει την πίστη κάνει πίστωση για τις αποδείξεις με την προφορική υπόσχεση πως θα παρουσιαστούν στον καιρό τους. Και κανένας
δε θα ήθελε να παραδεχθεί πως η φύση της πίστης και το θαυματουρΒέβαηα ε Δπθιείδεηα Γεσκεηξία, όπσο θαη θάζε άιιε πξόηαζε ή ζεσξία, έρεη αλάγθε βάζεσλ γηα ην ζπιινγηζκό θαη ηελ απόδεημε ησλ ζεσξεκάησλ. Γηα ην ιόγν απηόλ, όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε κηα ζέζε, πάληνηε
αλαθέξνπκε θαη ηε ζεσξία ή ηνλ θνξέα πνπ ηελ ππνζηεξίδεη.
35
Chestov L. Ρσζν-εβξατθήο θαηαγσγήο ππαξμηζηήο θηιόζνθνο. Γελλήζεθε ην 1866 θαη πέζαλε ην1938. Χο
θηιόζνθνο θαη ζηνραζηήο αζρνιήζεθε κε ηελ ηζηνξία ηεο Φηινζνθίαο θαη ηελ αληίζεζε κεηαμύ ηεο Πίζηεο
θαη ηνπ Αηηίνπ. Δπεξεάζηεθε από ηνλ Nietzsche θαη ηνλ Kierkegaard.
34
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γό προνόμιό της συνίσταται ακριβώς στο ότι δεν αισθάνεσαι την ανάγκη αποδείξεων, στο ότι ζεις πέρα από τις αποδείξεις<»36. το σημείο
αυτό είναι ανάγκη να επισημανθεί η διαφορά της πίστης από την
πεποίθηση. Έχουμε πεποίθηση σε κάτι, γιατί έχουμε αποδείξεις και
στοιχεία ότι αυτό είναι αληθές. Δεν υπάρχει απλά μια πίστη. Αυτή
είναι εδραιωμένη με αποδείξεις.
Κατά τον Αμερικανό γενετιστή Dean Hamer,37 οι πνευματικές μας
αναζητήσεις και οι διάφορες πίστεις μας είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων χημικών αντιδράσεων στον εγκέφαλο. Ο ίδιος ισχυρίζεται
ότι εντόπισε ένα γονίδιο, το οποίο φαίνεται πως συμβάλλει στη ρύθμιση των διαδικασιών αυτών. Σο γονίδιο αυτό ονομάστηκε VMAT2.
Η γενετική έρευνα έδειξε ότι αυτοί που είχαν μια συγκεκριμένη παραλλαγή του γονιδίου αυτού ήταν στην πλειονότητά τους άνθρωποι
με βαθιά πίστη.
Κατά τους εσωτεριστές και τους μυστικιστές όμως, ανεξάρτητα
από τα συμπεράσματα των διάφορων ερευνών, η πίστη δεν προσλαμβάνει το χαρακτήρα της δογματικής αφοσίωσης. Αντίθετα εκφράζει την εμπιστοσύνη που διακατέχει την ανθρώπινη οντότητα ως
προς τις προσλήψεις της υποσυνείδητης διάνοιάς της 38. Μέσω της
πίστης, στην εγκυρότητα και την αξιοπιστία των υπεραισθητών και
διαισθητικών δυνάμεων που εμφωλεύουν στον Εσώτερο Εαυτό 39,
πραγματώνεται η προσωπική επικοινωνία του ανθρώπου με τη Δημιουργό Αρχή. Μία επιδίωξη την οποία ο στείρος ορθολογισμός αδυνατεί να ικανοποιήσει. Η πίστη, όταν υπάρχει με αυτές τις προϋποθέσεις, αποτελεί τον καθοδηγητικό παράγοντα για την προσέγγιση
των Αληθειών αυτών, στις οποίες η πρόσβαση με την κοινή λογική
καθίσταται αδύνατη. Εδώ ακριβώς έγκειται η μυσταγωγική σημασία
και η πρακτική χρησιμότητα μεθόδων όπως ο Διαλογισμός.
Με βάση τις εμπειρίες από τέτοιου είδους τεχνικές, δημιουργούμε
μία ιδιαίτερη – ατομική πραγματικότητα, στην οποία τείνουμε να
πιστεύουμε. Αυτή είναι η πίστη που δημιουργεί η πραγματικότητα
Leon Chestov Αζήλαη θαη Ηεξνπζαιήκ, Δθδόζεηο Αλαγλσζηίδε ζει. 217.
Hamer D. Ακεξηθαλόο κνξηαθόο βηνιόγνο, πνπ εξγάδεηαη ζην Δζληθό Ηλζηηηνύην Τγείαο ησλ ΖΠΑ ζην
Μέξηιαλη.
38
Τπνζπλείδεηε Γηάλνηα. ξνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Ρνδνζηαπξηθό Σάγκα A.M.O.R.C. ζηηο κνλνγξαθίεο
ηνπ. Με ηνλ όξν απηόλ δειώλεηαη ε πιεπξά απηή ηεο ζπλείδεζεο, ε νπνία έρεη έληνλα ηα ζεκεία ηεο εζ σζηξέθεηαο θαη ηεο εζσηεξηθήο ελόξαζεο.
39 Δζώηεξνο Δαπηόο. Με ηνλ όξν απηόλ νξίδνπκε ηνλ εζώηεξν Θείν πηλζήξα, κέξνο ηνπ αξρέγνλνπ ηκήκαηνο ηεο Γεκηνπξγίαο πνπ ππάξρεη ζε θάζε ζπζηαηηθό ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζηνλ άλζξσπν, θαη ηελ επηθνηλσλία κε απηόλ πνζνύκε όινη λα απνθαηαζηήζνπκε. Αλαιπηηθά ζα αζρνιεζνύκε ζην 4ν θεθάιαην.
36
37
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του κάθε ανθρώπου. Αυτή είναι μια αλήθεια που αποκαλύφθηκε
στον αναζητητή αυτόν.
υγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά της εξ αποκαλύψεως αλήθειας
με αυτά της υποκειμενικής ή της αντικειμενικής αλήθειας, βλέπουμε
ότι είναι σε πολλές των περιπτώσεων κοινά. Είναι δηλαδή και αυτή
μια αλήθεια την οποία πρεσβεύει κάποιο άτομο ή μια ομάδα ατόμων, με τη μόνη διαφορά ότι το άτομο ή η ομάδα αυτή πιστεύει ότι
την αλήθεια αυτή την αποκάλυψε, σε αυτούς τους ίδιους ή στους διδασκάλους τους, ο ίδιος ο Δημιουργός και κατά συνέπεια δεν είναι
δυνατόν η αλήθεια αυτή να αμφισβητηθεί. Κατέχει γι’ αυτούς την
ισχύ της Απόλυτης Αλήθειας.
Επειδή μάλιστα έχει τα χαρακτηριστικά της Απόλυτης Αλήθειας,
πολλά τμήματα της αλήθειας αυτής δεν περνούν, από τους ανθρώπους που την ασπάζονται, τη διαδικασία ελέγχου και κρίσης που
αναφέραμε παραπάνω, γιατί θεωρούν ότι μια τέτοια διαδικασία δεν
είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σε πνευματικά και υπερβατικά δεδομένα. Είναι όμως Αλήθεια μια τέτοιου είδους περιγραφή και ερμηνεία του Κόσμου; Πάντως η έννοια της Τπερβατικής Αλήθειας, υπό
οιανδήποτε έκφραση και αν παρουσιάζεται, περιέχει οπωσδήποτε
αφ’ ενός μεν μια ισχυρή έξαρση της ιδέας του θείου, αφ’ ετέρου δε
προβάλλει μία διευθύνουσα Αρχή για εργασία κάτω από την έμπνευση της Τπέρτατης υνείδησης και σύμφωνα με τις ισχύουσες
αρχές, οι οποίες καθορίζουν την εξέλιξη της ανθρωπότητας και της
Δημιουργίας γενικά.
υνοψίζοντας όλα αυτά που ήδη έχουμε αναφέρει, μπορούμε να
πούμε ότι η Αλήθεια με τη μορφή της Απόλυτης και ταυτόχρονα Ολοκληρωμένης μορφής της Γνώσης δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σε
έναν άνθρωπο, πολύ δε περισσότερο η αλήθεια αυτή να του έχει αποκαλυφθεί και ταυτόχρονα να έχει αφομοιωθεί από αυτόν σε τέτοιο βαθμό, ώστε αυτός να είναι σε θέση να τη μεταφέρει και να τη
διδάξει σε άλλους, χωρίς διαστρεβλώσεις και παρερμηνείες. Σην άποψη αυτή υποστηρίζει και ο Βενιαμίν Λέσβιος40 στο έργο του ‚τοιχεία Μεταφυσικής‛, λέγοντας: « Είναι όμως τοσούτον δύσκολον η της
Λέζβηνο Β. Γελλήζεθε ζην Πισκάξη ηεο Λέζβνπ ην 1762 θαη νλνκάζηεθε Βαζίιεηνο. Αξγόηεξα, όηαλ έγηλε
ηεξνκόλαρνο, πήξε ην όλνκα Βεληακίλ. Λόγηνο κε ζαθή επηξξνή από ηνλ επξσπατθό δηαθσηηζκό. Καηεγνξήζεθε από εθθιεζηαζηηθνύο θύθινπο όηη ε δηδαζθαιία ηνπ ακθηζβεηεί ηελ θνζκνινγία ηεο Αγίαο Γξαθήο,
επεηδή ππνζηεξίδεη ην ειηνθεληξηθό ζύζηεκα θαη ηελ ύπαξμε πιήζνπο θόζκσλ. Σν 1803 θαηαδηθάζηεθε από
ην Παηξηαξρείν. Ίδξπζε θαη δηνίθεζε ζρνιή ζηηο Κπδσληέο ηεο Μπηηιήλεο. Μέινο ηεο Φηιηθήο Δηαηξίαο,
ζπκκεηείρε ζε ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα πνιηηηθά δξώκελα ηεο επαλαζηαηεκέλεο Διιάδαο. Πέζαλε ην
1824 ζην Ναύπιην από ηύθν.
40
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αληθείας εύρεσις, ώστε ως επί το πλείστον ο άνθρωπος αμφοτέρας
χερσίν αντί της αληθείας κατέχει το ψεύδος».
Η αλήθεια που έχει υπερβατική προέλευση δεν μπορεί να είναι
μονοσήμαντη και μονοεπίπεδη. Από όποιο σημείο και αν προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την αλήθεια αυτή, θα αντιληφθούμε
μόνο αυτό το σημείο και ποτέ δε θα έχουμε τη δυνατότητα να την
προσεγγίσουμε ολοκληρωτικά, λόγω των ανθρώπινων ικανοτήτων.
Η περιγραφή της θα επηρεάζεται από τις πεποιθήσεις και τις
αντιλήψεις του ατόμου που περιγράφει την αλήθεια αυτή. Σην αδυναμία ορθής μεταφοράς και κατανόησης μιας τέτοιου είδους αλήθειας μας παρουσιάζει με παραστατικό τρόπο ο Άγιος Ιωάννης του
ταυρού,41 λέγοντας: «Ό,τι λέγεται εδώ στέκει τόσο μακριά από ό,τι
θα ήταν δυνατόν να ειπωθεί, όσο μακριά στέκει μια εικόνα από ένα
ζωντανό πρόσωπο».
Η αλήθεια για τον άνθρωπο - τον κάθε άνθρωπο - είναι αυτή που
αντιλαμβάνεται και μπορεί να επεξεργαστεί μέσω της Έμπνευσης,
του τοχασμού, της Λογικής και εάν είναι δυνατόν μέσω των Αισθήσεων. Αυτή όμως η αλήθεια είναι η ΔΙΚΗ ΣΟΤ ΑΛΗΘΕΙΑ και
κατά συνέπεια είναι υποκειμενική. Τπό αυτή την έννοια είναι δυνατόν κάποιο άτομο να θεωρεί ότι μέσω μιας υπερβατικής εμπειρίας
τού αποκαλύπτεται κάποιο τμήμα της Αλήθειας. Η αλήθεια αυτή
έχει αξία για το άτομο αυτό και μόνο γι’ αυτό. Δεν είναι δυνατόν να
πάρει διαστάσεις απόλυτης αλήθειας. Για να γίνει αποδεκτή αυτή η
πρόσληψη της αλήθειας ως μία αντικειμενική αλήθεια, θα πρέπει να
εξεταστεί μέσω του τοχασμού και της Λογικής και να αποδειχθεί,
αν είναι δυνατόν, μέσω των αισθήσεων και του πειράματος.
Ακόμη και οι τωικοί, που όπως έχουμε αναφέρει δέχονταν την
αποκάλυψη της αλήθειας μέσω της φαντασίας, δέχονται ότι η φαντασία μπορεί να είναι απατηλή και κατά συνέπεια είναι αναγκαία
η ύπαρξη ενός ‚κριτηρίου της αλήθειας‛. Σο κριτήριο αυτό το αναζητούν μέσα από την κατανόηση της φαντασίας. υνδέουν δηλαδή τη
φαντασία με τη λογική επεξεργασία.
Σην όποια αλήθεια καταφέρει να αντιληφθεί ο άνθρωπος είναι
δύσκολο να τη διευθετήσει πλήρως στη διάνοιά του, πολύ δε περισσότερο να τη μεταδώσει και σε άλλους ανθρώπους. υνήθως αυτή
41

Άγηνο Ησάλλεο ηνπ ηαπξνύ. (1542 – 1591). Ηζπαλόο αληηκεηαξξπζκηζηήο, κπζηηθηζηήο, ηεξέαο θαη άγηνο
ηεο θαζνιηθήο εθθιεζίαο.

[39]

Ζ ΓΤΜΝΖ ΓΤΝΑΗΚΑ
______________________________________________________________________

είναι κάτι το φευγαλέο και είναι αδύνατο να αποτυπωθεί με ορισμούς. Αυτή η αλήθεια, που έχει κατακτηθεί από κάθε άνθρωπο, είναι μερική, ατελής και εφήμερη. Είναι τέτοια, διότι η μεθοδολογία
που χρησιμοποιεί έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει η δυνατότητα τα χαρακτηριστικά αυτά να πάρουν διαφορετική μορφή, ώστε να καταστεί η αλήθεια πλήρης, απόλυτη και αιώνια.
το ερώτημα αν η ανθρώπινη γνωστική ικανότητα μπορεί να
μας δώσει μια πλήρη εικόνα της πραγματικότητας και κατά συνέπεια της Αλήθειας, η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από την
αρνητική. Η τυχόν καταφατική απάντηση προϋποθέτει ακριβή γνώση του περιβάλλοντός μας και της φύσης του. Ο Κόσμος όμως είναι
άπειρος και κολοσσιαίος, ενώ η ανθρώπινη σκέψη απειροελάχιστη.
Αυτή η σύγκριση μας επιβάλλει να αποδεχθούμε ότι η κατανόηση
της πραγματικότητας αυτής υπερβαίνει τις γνωστικές ικανότητες
του ανθρώπου.
Εκτός όμως του ανωτέρω περιορισμού της περιγραφής της Αλήθειας, υπάρχει και ένας ακόμη αρκετά σημαντικός. Ο ανθρώπινος
λόγος. Ο περιορισμός του ανθρώπου στην έκφραση είναι κάτι περισσότερο από δεδομένος. Αδυνατεί να περιγράψει συναισθήματα σε
κάποιον που δεν έχει ανάλογη εμπειρία. Αδυνατεί να εκφράσει έννοιες και για το λόγο αυτόν χρησιμοποιεί άλλες μορφές λόγου, όπως
π.χ. τα μαθηματικά. Αλλά και αυτές οι μορφές δεν είναι απόλυτα
συμβατές με το περιγραφόμενο, οδηγώντας σε νέα αδιέξοδα και σε
νέες προσπάθειες πληρέστερης περιγραφής.
χολιάζοντας ο Φρ. Γιανναράς αυτού του είδους την αλήθεια θα
πει: «Σόσο στην περίπτωση της μεταφυσικής νοησιαρχίας όσο και στην
περίπτωση της λογικής “τυφλής” πίστης, έχουμε κοινή αφετηρία ή
προϋπόθεση μία απόλυτα υποκειμενική επιλογή σε πεδίο μη εμπειρικό
– ατομική επιλογή του νοητικά τεκμαιρόμενου ή του μεθοδικά αναπόδεικτου. Και στις δύο περιπτώσεις αφετηρία ή προϋπόθεση δεν είναι η
αναζήτηση διεύρυνσης της κοινής εμπειρίας, αλλά η ικανοποίηση της
ορμέμφυτης ανάγκης του φυσικού ατόμου για μεταφυσικές βεβαιότητες». Γι’ αυτόν που πραγματικά αναζητά την Αλήθεια τίποτε δεν
μπορεί να θεωρηθεί αυταπόδεικτο, ακόμη και αν αυτό είναι αποδεκτό από την πλειοψηφία των στοχαστών και της κοινωνίας. Η γενίκευση είναι όπλο των πάσης φύσεως προπαγανδιστών, μιας και είναι λάθος ή τέχνασμα το να ταυτίζεις το επί μέρους με το όλο, χωρίς
[40]
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αυτό να είναι προφανές σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι γνωστό ότι
ακόμη και αν μια θεωρία είναι σωστή κατ’ αρχάς, δεν μπορεί να έχει
γενική εφαρμογή.
Η αυθαίρετη και αναιτιολόγητη διδασκαλία λόγω της φύσης της
δημιουργεί στον μαθητευόμενο παρανοήσεις, παρερμηνείες και διαστρεβλώσεις της πραγματικότητας. Δημιουργεί τη Δεισιδαιμονία. Ο
Wirth42 δεισιδαιμονία ονομάζει το απολίθωμα, το φλοιό ή το πτώμα
μιας αληθινής έννοιας, η οποία δεν μπόρεσε ούτε να συλληφθεί ούτε
να βρει την έκφρασή της με σωστό τρόπο. το έργο του ‚Σο βιβλίο
του Σέκτονα Μαθητή‛ θα πει ότι: «Κάθε προκατάληψη, κάθε μεροληψία αντίκειται στην αμερόληπτη κρίση. Ο αληθινός φίλος της αλήθειας δε θα μπορούσε να είναι ένα περιορισμένο πνεύμα, κλεισμένο
συστηματικά μέσα στο στενό κύκλο του διανοητικού του ορίζοντα. Θα
πρέπει να είναι μια διάνοια ορθάνοικτη σε όλες εκείνες τις ιδέες, που
θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια τροποποίηση στις ιδέες που αποτελούν ένα καθεστώς. Εκείνος που περιορίζεται στις ιδέες του και που
επιμένει να τις διατηρεί δεν είναι ένας άνθρωπος της προόδου και του
φωτός: είναι ένας ποντίφικας που πιστεύει ότι κατέχει τη γνώση και
που έχει πίστη στο αλάθητό του. Εάν η μύηση δεν κατορθώσει να τον
βγάλει από την πλάνη του, είναι γιατί αυτός εθελοτυφλεί και γιατί
επιμένει να παραμένει Αμύητος (Βέβηλος)».
Τπάρχουν πολλά παραδείγματα της καθημερινότητας, όπου η
έλλειψη της γνώσης ή η παρερμηνεία δημιουργούν δεισιδαιμονικές
προκαταλήψεις. αν τέτοιο μπορούμε να αναφέρουμε τη θεοποίηση
του κεραυνού σε πολύ παλαιές εποχές. Η αδυναμία κατανόησης του
τρόπου δημιουργίας και εκδήλωσης του φαινομένου έκανε τους ανθρώπους να το θεωρήσουν σαν θεϊκή εκδήλωση. Κάτι ανάλογο ισχύει και για την έκλειψη του Ηλίου. Μια ανάλογη αδυναμία κατανόησης και εξήγησης του φαινομένου προξενεί φόβο και αίσθηση κυριαρχίας του ‚Κακού‛ επί της Δημιουργίας, με εκδήλωση άσχημων
συναισθημάτων στον άνθρωπο ακόμη και στις μέρες μας.
ήμερα, επηρεασμένοι από διάφορες θρησκευτικές δοξασίες και
αδυνατώντας να αντιληφθούμε την εναλλαγή εύκολων και δύσκολων περιόδων στη ζωή μας, λέμε ότι: ‚τα γέλια θα μας βγουν σε καOswald Wirth. Έλαο από ηνπο δηαζεκόηεξνπο ηέθηνλεο ηνπ 20νπ αηώλα. Μαζεηήο ηνπ κεγάινπ Ρνδόζηαπξνπ θαη Καββαιζηή Stanislas de Guaita. Σν όλνκά ηνπ έρεη ζπλδεζεί κε ηελ εξκελεία ηεο ηεθηνληθήο επηζηήκεο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπκβνιηζκνύ θαη ηεο αιιεγνξίαο πνπ ζπλαληά θαλείο ζηα ηεθηνληθά ηππηθά. Πέζαλε ζηηο 9 Μαξηίνπ 1943.
42

[41]

Ζ ΓΤΜΝΖ ΓΤΝΑΗΚΑ
______________________________________________________________________

κό‛. Αγνοώντας ότι η παραβίαση ενός φυσικού ορίου ή νόμου, τον
οποίο δε γνωρίζουμε, για μακρύ χρονικό διάστημα είναι δυνατόν να
μας οδηγήσει σε ασθένεια, θεωρούμε ότι αυτή είναι μια τιμωρία από
το Θεό, για κάτι κακό που κάναμε παρακούοντας την ‚Εντολή του‛
ή επειδή έχουμε μια μη σοβαρή στάση, κατά την κοινωνική άποψη,
στα γεγονότα της ζωής. Σέλος, δίνουμε υπερφυσικές ιδιότητες και
ενέργειες σε εικόνες ή σύμβολα, αγνοώντας ότι αυτά επηρεάζουν
έντονα το νοητικό και συγκινησιακό πεδίο του ανθρώπου, με αποτέλεσμα να του δημιουργούν αντίστοιχες επιρροές.
ε τελική ανάλυση η Δημιουργός Αιτία, όποια ονομασία και αν
έχει αυτή - Θεός, Ενέργεια, Υύση κ.λπ. - δεν έχει ανάγκη απεσταλμένων ή πεφωτισμένων προσώπων για να αποκαλύψει στους ανθρώπους κάτι. Κάθε άνθρωπος έχει μια αρχέγονη εσωτερική δύναμη
από την οποία καθοδηγείται: τον Εσώτερο Εαυτό. Μέσω αυτής της
ενέργειας ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τις ‚Μεγάλες Αλήθειες‛.
Μέσω αυτού του μηχανισμού θα μπορούσε να αποκαλύψει στους
ανθρώπους ό,τι θα ήθελε να αποκαλυφθεί. Δεν έχει ανάγκη τίποτε
άλλο. Πολύ δε περισσότερο δε χρειάζεται παντός τύπου Διδασκάλους, Ιερατεία και οπαδούς για να διδάξει κάτι.
Σο μόνο που ενδεχομένως χρειάζεται ο άνθρωπος είναι η μαθητεία, ώστε να γνωρίσει τον τρόπο και τη μέθοδο ή την τεχνική της
επικοινωνίας με τον Εσώτερο Εαυτό. Αυτή όμως η μέθοδος δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνοδευτεί από θεωρητικές προσεγγίσεις, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές αρχές. Η μέθοδος μπορεί και είναι διαφορετική από άνθρωπο σε άνθρωπο, επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος μέθοδος. Τπάρχει μέθοδος
με αποτελέσματα ή όχι για το συγκεκριμένο άτομο. Μετά την εκπαίδευση του ατόμου σε κάποια μέθοδο ή τεχνική, ο ρόλος του εκπαιδευτή έχει ολοκληρωθεί. Σίποτε δεν τον συνδέει με τον παλαιό εκπαιδευόμενό του. Πολύ δε περισσότερο δεν μπορεί να θεωρηθεί Διδάσκαλος και καθοδηγητής ο πρώτος, μαθητής ή οπαδός ο δεύτερος.
Όλες αυτές οι μυστικιστικές τεχνικές και εμπειρίες που βιώνει
κάθε άνθρωπος που μετέχει των Μυστηρίων, όπως τις έχουμε ήδη
περιγράψει, δεν έχουν σκοπό ύπαρξης άλλον από το να εκπαιδεύσουν τον αναζητητή στην επίτευξη της επικοινωνίας με τον Εσώτερο
Εαυτό και της έμπνευσης από αυτόν για να σχηματίσει τη δική του
‚εικόνα‛ της Αλήθειας και τη δική του πορεία προς την τελειοποίησή
του ως μέλους της κοινωνίας που ζει, ως ανθρώπου που ζητά να δώ[42]
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σει ιδιαίτερο νόημα στη ζωή του, ως στοχαστή που ποθεί να κατανοήσει τον Κόσμο.
Από την αρχαιότητα ανάμεσα σε αυτόν που αναζητά και σε εκείνο που ελπίζει να βρει ο αναζητητής συναντάμε έναν ενδιάμεσο.
Αυτός έχει διάφορα ονόματα, ανάλογα με το σχήμα στο οποίο είναι
ενταγμένος (Ιερέας, Διδάσκαλος, Προφήτης, Γκουρού κ.λπ.). Αυτός
ερμηνεύει. Γίνεται αυτός που γνωρίζει ή νομίζει ότι γνωρίζει. Έτσι ο
αναζητητής βγαίνει από το δρόμο του. Αλλάζει πορεία. Φάνεται.
Από αναζητητής γίνεται οπαδός. Παγιώνει άποψη και τότε διαχωρίζει τη δική του από των άλλων. Αυτός ο διαχωρισμός μπορεί να δημιουργήσει σύγκρουση. Αυτές οι συγκρούσεις επέρχονται, επειδή
δημιουργούνται δόγματα σκέψης. Οι απόψεις που εξέφρασε κάποιος
ενδιάμεσος αποκτούν ιερότητα και γίνονται νόμος.
Σι είναι όμως Ιερό; Καμία άλλη έννοια της θρησκειολογίας δεν
έχει επισύρει τόσο πολύ την προσοχή των ειδικών όσο η έννοια του
ιερού. τους διάφορους ορισμούς του βρίσκουμε περιγραφές και οριοθετήσεις με κατηγορήματα αρνητικού ή επιφυλακτικού χαρακτήρα.
Πουθενά δε συναντάμε έναν ορισμό με συγκεκριμένο θετικό και καταφατικό τρόπο. Ακόμη και ο μέγας θρησκειολόγος M. Eliande43 σε
ειδικό με το θέμα αυτό βιβλίο αναφέρει ότι: «Ο πρώτος ορισμός που
μπορεί να δώσει κάποιος στο ιερό είναι ότι πρόκειται για κάτι που αντιτίθεται στο ανίερο». Σο ιερό λοιπόν επιφέρει το διαχωρισμό της
πραγματικότητας, τη διάσπαση του Κόσμου, το διαχωρισμό των ιδεών, των όντων, των τόπων και των πράξεων. Ο διαχωρισμός είναι
κατά συνέπεια το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ιερού. Σίποτε λοιπόν δεν είναι ιερό. Κανένα σύμβολο δεν είναι ιερό. Καμία θρησκεία
δεν είναι ιερή. Κανένας τόπος δεν είναι ιερός. Όλα αυτά είναι μία
επιφανειακή αντίδραση στην προσπάθεια του ανθρώπου να κατακτήσει την Αλήθεια.
Μια τέτοιου είδους προσέγγιση της αλήθειας με τη δημιουργία
δογμάτων και διδασκαλιών εγκαθιστά στην κοινωνική συμπεριφορά
του ανθρώπου στοιχεία Θεοκρατίας. Η Θεοκρατία παραμερίζει την
αλήθεια, θα υπογραμμίσει ο Μάριος Μπέγζος,44 χρησιμοποιώντας τη
δύναμη της εξουσίας με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Τπερφυσικά
43

Eliande M. Γελλήζεθε ζηε Ρνπκαλία ζηηο 13/3/1907 θαη πέζαλε ζηηο 22 Απξηιίνπ 1986. πγγξαθέαο θαη
ηζηνξηθόο ηεο ζξεζθείαο, θηιόζνθνο, ζπγγξαθέαο θαη θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ηθάγνπ.
44
Μπέγδνο Μάξηνο. ύγρξνλνο Έιιελαο Θενιόγνο. Καζεγεηήο πγθξηηηθήο Φηινζνθίαο ζην Παλεπηζηήκην
ησλ Αζελώλ θαη ηεο Φηινζνθίαο ηεο Θξεζθείαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Μαξβνύξγνπ ηεο Γεξκαλίαο.
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με το θαύμα. Μεταφυσικά με το μυστήριο και φυσικά με την αυθεντία και τον αυταρχισμό.
Ο Krisnamurti,45 υποστηρίζοντας την άνευ δογμάτων και διδασκάλων προσπάθεια προσέγγισης της αλήθειας, θα μας πει ότι: «Για
να ερευνήσει κανείς βαθιά μέσα στην Αλήθεια, θα πρέπει να επιστρατεύσει όλη την ενέργειά του. Θα πρέπει να έχει την ικανότητα να είναι
εργατικός, έτσι ώστε να μη δρα σύμφωνα με ένα έτοιμο μοντέλο, αλλά
να παρατηρεί τις σκέψεις του, τα συναισθήματά του, τους ανταγωνισμούς του, τους φόβους του και να πηγαίνει πέρα από αυτά, έτσι ώστε
ο νους να είναι εντελώς ελεύθερος. Για να ερευνήσει κανείς σε βάθος
εκείνο που είναι ύψιστα άγιο, ανείπωτο, άχρονο, δε θα πρέπει προφανώς να ανήκει σε καμιά ομάδα, σε καμιά θρησκεία, σε καμιά πίστη, δεν
πρέπει να έχει κάποιο πιστεύω, γιατί οι πίστεις και τα πιστεύω δέχονται για αληθινό κάτι που μπορεί να μην υπάρχει».
Εν κατακλείδι, μια θρησκεία ή η Μεταφυσική απαιτεί πίστη σε
πάγιες αποκεκαλυμμένες αλήθειες. Για το λόγο αυτόν είναι ιδιαίτερα δύσκολη η συνδιαλλαγή με την επιστήμη ή τη φιλοσοφία. Η ύπαρξη αποκεκαλυμμένης αλήθειας είναι το σοβαρό εμπόδιο, όχι διότι η επιστήμη ή η φιλοσοφία ισχυρίζονται ότι έχουν πάντα δίκαιο,
αλλά ακριβώς επειδή διατηρούν το δικαίωμα να κάνουν λάθος και γιατί όχι - να αλλάξουν γνώμη και να προτείνουν κάτι διαφορετικό
στη θέση αυτού που πρότειναν μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει επιστημονικό ή φιλοσοφικό αλάθητο. Και οι δύο βασίζονται στην ελεύθερη
αναζήτηση. την έρευνα για την Αλήθεια. ε αυτή την έρευνα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να αμφιβάλλουμε, να έχουμε διαφωνίες, να ζητάμε πληροφορίες και να κάνουμε λάθη. Αν κάποιος πιστέψει ότι γνωρίζει την Αλήθεια τότε, την ίδια στιγμή, απαρνιέται κάθε
δυνατότητα για πρόοδο και εξέλιξη.
Οι επιστημονικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα μάς δίδαξαν με
τον καλύτερο τρόπο ότι οι απόψεις μας για τη Υύση και τον Κόσμο
δεν είναι αιώνιες αλήθειες, αλλά απλώς συνιστούν ‚υποθέσεις εργασίας‛, τις οποίες μπορούμε να αποδεχθούμε για όσο χρόνο αυτές
θα λειτουργούν αποδοτικά για την εικόνα που έχουμε. Γνωρίζουμε
εδώ και 400 χρόνια, από τότε που η σύγχρονη επιστήμη αναδύθηκε
Krisnamurti J. Φηιόζνθνο θαη πνηεηήο. Γελλήζεθε ην 1896 ζηελ πόιε Μαληαλαπάι ηεο Ηλδίαο. ε ειηθία
12 εηώλ ζπλαληήζεθε κε ηελ Annie Besant, ε νπνία αλέιαβε ηελ επηκέιεηα θαη κόξθσζή ηνπ. Πξνεηνηκαδόηαλ γηα Πξόεδξνο ηεο Θενζνθηθήο Δηαηξίαο, όηαλ ην 1929 ζεώξεζε όιεο αλεμαξηήησο ηηο νξγαλώζεηο εκπόδηα ζηελ πξόνδν ηνπ αλαδεηεηή ηεο αιήζεηαο θαη δηέθνςε ηνπο δεζκνύο ηνπ κε ηελ Δηαη ξία.
45
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από τη μεσαιωνική επίδραση, ότι ακόμη και οι καλύτερα θεμελιωμένες και δομημένες θεωρίες έχουν πεπερασμένο χρόνο ζωής.
Για το λόγο αυτόν, κάθε απόπειρα να στηριχθούν τα ‚πιστεύω‛
μας στη θεία αποκάλυψη είναι μοιραίο να βλάψει την προσπάθειά
μας για κατανόηση του Κόσμου και, όπως παρατήρησε και ο Άγιος
Αυγουστίνος, να ντροπιάσει και τα ίδια τα ‚πιστεύω‛ μας. Μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή της Annie Besant,46 η οποία προέβλεψε τη δεύτερη έλευση του Φριστού στο ύδνεϋ, γύρω
στα 1925. Φτίστηκε μάλιστα και ένα αμφιθέατρο, το οποίο έβλεπε
την είσοδο του λιμανιού και πολλοί ήταν αυτοί που έκλεισαν θέσεις
για να δουν το γεγονός αυτό. Βέβαια ο Φριστός δεν ήρθε και σήμερα
στη θέση τού αμφιθεάτρου αυτού βρίσκονται μερικές πολυκατοικίες.
Οποιοδήποτε σύστημα πίστης και αν ακολουθεί κάποιος, είναι
υποχρεωμένος να αποδεχθεί το γεγονός ότι η γνώση μας για τον
Κόσμο δεν είναι δυνατόν να στηριχθεί στην ύπαρξη κάποιων αμετάβλητων και θεόπνευστων αποκεκαλυμμένων αληθειών, αλλά ότι
πρέπει να θεμελιωθεί στη σταδιακή ανακάλυψη της πραγματικότητας μέσα από τη διαδικασία της Έμπνευσης, του τοχασμού, της
Λογικής και την απτής απόδειξης, αν είναι δυνατόν. Παρ’ όλα αυτά
όμως, ποτέ δε θα μπορούμε να την περιβάλλουμε με τη βεβαιότητα.
Ο χαρακτήρας της θα είναι πάντοτε αυτός της απόπειρας προσέγγισης της Αλήθειας. «Αν θέλεις τη γαλήνη της ψυχής σου και την ευτυχία, πίστευε. Αν θέλεις όμως να είσαι απόστολος της Αλήθειας, τότε
ψάχνε», θα μας προτρέψει ο Nietzsche 47.

Besant Α. Γελλήζεθε ην 1847 θαη πέζαλε ην 1933. Έγηλε Γηεζλήο Πξόεδξνο ηεο Θενζνθηθήο Δηαηξίαο ην
1907 θαη κέρξη ην ζάλαηό ηεο. Έγξαςε πεξηζζόηεξα από 330 βηβιία θαη θπιιάδηα. Έλαο από ηνπο καζεηέο
ηεο ππήξμε ν Krisnamurti.
47
Nietzsche. Γεξκαλόο θηιόζνθνο θαη πνηεηήο. Γελλήζεθε ην 1844 θαη πέζαλε ην 1900. πνύδαζε ζηε Λεηςία θαη δηνξίζηεθε θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Βαζηιείαο. Δκπλεύζηεθε θαη αζρνιήζεθε ηδηαίηέξα κε
ηνλ αξραίν ειιεληθό πνιηηηζκό.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2Ο
Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΘΕΟΤ
Ορισμένοι άνθρωποι έχουν τόσο γενικές και
ελαστικές απόψεις για το Θεό,
ώστε είναι αναπόφευκτο να τον βρίσκουν
οπουδήποτε τον αναζητούν.
STEVEN WEINBERG

Δ

ιαβάζοντας κανείς τον τίτλο αυτού του κεφαλαίου, θα αναρωτηθεί σίγουρα τόσο για τη σημασία της λέξης ‚Βιολογία‛
όσο και για τη σύνδεσή της με αυτή του ‚Θεού‛. Είναι δυνατόν να μιλήσουμε με ανθρώπινους όρους γι’ αυτό που θεωρείται άρρητο; Έχει νόημα να προσδίδουμε ανθρώπινα χαρακτηριστικά και
κατά συνέπεια χαρακτηριστικά ενός δημιουργήματος σε αυτό που
θεωρούμε ως Δημιουργό; Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε, ξεκινώντας πρώτα από όλα με τους όρους ‚Βιολογία‛ και ‚Θεός‛.
ύμφωνα με το λεξικό του Δημητράκου, ‚Βιολογία‛ είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με τα φαινόμενα της ζωής, δηλαδή του
συνόλου των εκδηλώσεων της ύπαρξης. Από την άλλη στο λήμμα
‚Θεός‛ συναντάμε την ακόλουθη ερμηνεία: «Ον αθάνατον, κατέχον
υπερφυσικές δυνάμεις, κυρίαρχο της φύσεως, αντικείμενο λατρείας
των ανθρώπων». Παρατηρούμε όμως ότι αυτή η άποψη για το Θεό
ταιριάζει περισσότερο στη χριστιανική θρησκεία και δεν είναι αποδεκτή από όλα τα δόγματα και τις φιλοσοφικές προσεγγίσεις. υνεχίζοντας παρακάτω στο λήμμα αυτό, στο ίδιο έργο, θα δούμε την εξής ερμηνεία: «Παν το υπό των ανθρώπων λατρευόμενον ως προσωποποίησις του θείου». Επειδή ο ορισμός αυτός είναι περισσότερο ευρύς και περιλαμβάνει την άποψη μεγαλύτερου αριθμού ανθρώπων,
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μπορούμε να τροποποιήσουμε τον αρχικό τίτλο, ορίζοντάς τον ως ‚Η
Βιολογία του θείου‛.
Σο πρώτο σημείο του θείου με το οποίο, κατά την άποψη του
γράφοντος, πρέπει να ασχοληθούμε είναι αυτό που αναφέρεται στη
σχέση του θείου με τη Δημιουργία. Δύο είναι οι απόψεις που υπάρχουν για το θέμα αυτό. Η πρώτη από αυτές θεωρεί ότι το θείο, ο
Θεός σε αυτή την περίπτωση, είναι ο Δημιουργός της όλης Δημιουργίας. Αυτός βρίσκεται εκτός της Δημιουργίας και έχει τον έλεγχο της
πορείας της σύμφωνα με ένα σχέδιο, όπως έχουμε ήδη αναφέρει. Σο
Θείο σχέδιο. Ο Θεός αυτός δεν είναι δυνατόν να οριστεί, διότι έτσι θα
περιοριστεί από τον ίδιο τον ορισμό. Οι ιδιότητες που έχει είναι αποφατικές και μερικές από αυτές είναι ότι είναι άχρονος, αθάνατος,
παντοδύναμος, πάνσοφος, πανάγαθος κ.ά. Κύριοι φορείς αυτής της
άποψης είναι ο Πλάτωνας και οι Νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι 48, οι μονοθεϊστικές θρησκείες (Ιουδαϊσμός, Φριστιανισμός, Μωαμεθανισμός), καθώς και η δυτική εσωτερική παράδοση, η οποία έχει επηρεαστεί έντονα από αυτές.
αν παράδειγμα μπορούμε να αναφερθούμε στον ‚Κόσμο των
Ιδεών‛ του Πλάτωνα. Ο Κόσμος αυτός είναι ο πραγματικός κόσμος.
Εκεί ό,τι υπάρχει είναι αληθινό και αιώνιο. Αυτόν τον Κόσμο επιδιώκει να γνωρίσει ο ‚Άριστος‛. ε αυτόν τον κόσμο βρισκόταν η Χυχή
και σε αυτόν θα επανέλθει, μετά την απελευθέρωσή της από τα δεσμά του ανθρώπινου σώματος. Αλλά και οι αναφερόμενες ως μονοθεϊστικές θρησκείες αναφέρονται σε έναν Θεό – Δημιουργό, ο οποίος
προϋπήρχε της Δημιουργίας. Οι θρησκείες αυτές έχουν στον τομέα
αυτόν βάση το Βιβλίο της Γενέσεως, όπου ο Θεός δημιουργεί τον Κόσμο με τη γνωστή διαδικασία των ‚επτά ημερών‛. Ο Lossky,49 στο
έργο του ‚Η Μυστική Θεολογία της Ανατολικής Εκκλησίας‛, γράφει
χαρακτηριστικά: «υχνάκις λησμονώμεν ότι η δημιουργία του κόσμου
δεν είναι μια φιλοσοφική αλήθεια, αλλά εν άρθρον της πίστεως. Η αρχαία φιλοσοφία αγνοεί την δημιουργίαν με την έννοιαν ταύτην της λέξεως. Ο δημιουργός του Πλάτωνος δεν είναι εις Θεός δημιουργός, αλΝενπιαησληθνί θηιόζνθνη. Φηιόζνθνη νη νπνίνη έρνπλ ζρέζε κε ηε λεώηεξε κνξθή ησλ πιαησληθώλ ηδεώλ.
Γηαθξίλνληαη ζε ηξεηο ζρνιέο. Ζ πξώηε νλνκάδεηαη Αιεμαλδξηλή θαη ηδξύζεθε από ηνλ Άκκσλα αθά. Ζ
δεύηεξε ήηαλ ε πξηαθή ζρνιή, κε ηδξπηή ηνλ Ηάκβιηρν. Σέινο ε Αζελατθή ζρνιή κε ηνλ Πξόθιν. Σε ζρνιή
απηή έθιεηζε ν Ηνπζηηληαλόο ην 529 κ.Υ.
49
Vl. Lossky. Ρσζηθήο θαηαγσγήο ζενιόγνο, πνπ γελλήζεθε ζηηο 8 Ηνπλίνπ ηνπ 1903. Γηνο θηινζόθνπ, ζπνπδάδεη θηινζνθία ζην Παλεπηζηήκην ηεο Πεηξνύπνιεο. Μεηά ηελ Οθησβξηαλή επαλάζηαζε εγθαζίζηαηαη ζην
Παξίζη κέρξη ην ηέινο ηνπ βίνπ ηνπ. πγγξάθεη θαη δεκνζηεύεη πιήζνο ζενινγηθώλ θαη θηινζνθηθώλ έξγσλ.
48
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λά μάλλον εις κοσμήτωρ του σύμπαντος, εις τεχνίτης, εις κατασκευαστής του κόσμου ο οποίος σημαίνει τάξιν, κόσμημα».
Η δυτική εσωτερική παράδοση είναι έντονα επηρεασμένη από το
Φριστιανισμό. Σα εσωτερικά κινήματα των Ροδόσταυρων, των Ναϊτών Ιπποτών, των Σεκτόνων, των Αλχημιστών και των Μαρτινιστών
είναι έντονα επηρεασμένα από αυτή. Ο ‚Θεός της Καρδιάς‛ των Ροδόσταυρων, ο Ιησούς των Ναϊτών ή ο Μέγας Αρχιτέκτονας του ύμπαντος των Σεκτόνων και των Μαρτινιστών δε διαφέρει πολύ από
αυτόν των Φριστιανών. Φωρίς να είμαστε μακριά από την πραγματικότητα, μπορούμε να πούμε ότι είναι ο ίδιος.
τον αντίποδά της συναντάμε μια διαφορετική αντίληψη. Κατά
την άποψη αυτή το θείο και όχι ο Θεός είναι η ίδια η Δημιουργία. Είναι η ίδια η Υύση και οι Νόμοι της. Είναι η δύναμη αυτή που τη διαπερνά και συντονίζει όλες τις άλλες δυνάμεις (γνωστές και άγνωστες) που συναντάμε σε αυτή. τη φιλοσοφική βιβλιογραφία τη συναντάμε με διάφορα ονόματα, όπως ‚Δυνάμεις της Υύσης‛, ‚Νόμοι
της Υύσης‛, ‚Πεδίο εφαρμογής του Υυσικού Νόμου‛ κ.ά. Η προσέγγιση αυτή είναι παλαιότερη από την προαναφερόμενη και προτείνεται από όλες σχεδόν τις πολυθεϊστικές θρησκείες, με πρώτη και καλύτερη την αρχαία ελληνική, τις θρησκείες της Ανατολής, καθώς και
την ανατολική εσωτερική παράδοση.
Οι Προσωκρατικοί φιλόσοφοι 50 είναι ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής την αντίληψης. Ο Θαλής θεωρεί ότι το ‚Ύδωρ‛ είναι η Αρχή των Πάντων. Ο Αναξίμανδρος το ‚Άπειρο‛. Για
τον Αναξιμένη ο ‚Αήρ‛ και για τον Ηράκλειτο το ‚Πυρ‛. Κοντά σε
αυτούς τους πρωτοπόρους της ανθρώπινης διανόησης συναντάμε
τον Λεύκιππο51 και τον Δημόκριτο, 52 που μας λέγουν ότι η ‚Κίνηση‛
είναι αυτή που δημιουργεί τα πάντα. Εκτός όμως από την ελληνική
σκέψη και η Ανατολή γενικά δέχεται τη Υύση ως το κυρίαρχο στοιχείο της όλης Δημιουργίας. Ο Ινδός γιόγκι δεν μπορεί να δει κάτι πέρα από αυτή. Για το λόγο αυτόν στρέφει το βλέμμα του σε αυτή και
Πξνζσθξαηηθνί θηιόζνθνη. Έιιελεο θηιόζνθνη πνπ έδεζαλ πξηλ ή ηελ ίδηα επνρή κε ηνλ Πιάησλα. Απνηεινύλ ηνλ δηαθνξεηηθό ιόγν από απηόλ ηνπ Αζελαίνπ θηινζόθνπ, επηθεληξώλνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο πεξηζζόηεξν ζηε Φύζε θαη ηελ πξνέιεπζή ηεο θαη ιηγόηεξν ζηνλ άλζξσπν. Γελ έρνπλ ίδηα αληίιεςε θαη θηινζνθηθή ηνπνζέηεζε, απνηεινύλ όκσο νκάδα ιόγσ ηεο θηινζνθηθήο ελαζρόιεζήο ηνπο.
51
Λεύθηππνο. Έιιελαο θηιόζνθνο ηνπ 5νπ αη. π.Υ. από ηα Άβδεξα ή ηε Μίιεην. Τπήξμε ν εηζεγεηήο ηεο
αηνκηθήο ζεσξίαο θαη δάζθαινο ηνπ Γεκόθξηηνπ. Γηαηύπσζε πξώηνο ηελ ππόζεζε όηη ε ύιε απνηειείηαη από
άηνκα.
52
Γεκόθξηηνο. Γελλήζεθε ζηα Άβδεξα ηεο Θξάθεο ην 460 π.Υ. πεξίπνπ. Μαζήηεπζε θνληά ζε κεγάινπο
θηινζόθνπο ηεο επνρήο ηνπ. Πέζαλε ζε πξνρσξεκέλε ειηθία ηπθιόο, ην 360 π.Υ.
50
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εκεί ζητά να ανακαλύψει την αιτία όλων των φαινομένων. Ο Maharishi Mahesh Yogi53 θα μας μιλήσει για το ‚Πεδίο όλων των Δυνατοτήτων‛, στο οποίο υπάρχει εν δυνάμει κάθε εκδήλωση στη Δημιουργία.
Η σύγκριση μεταξύ των δύο αυτών απόψεων περί θεότητας είναι
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και στο σημείο αυτό θεωρώ ότι καλό είναι
να την περιγράψουμε. Η άποψη που προτείνει μια θεότητα, η οποία
δημιουργεί τον Κόσμο, μας οδηγεί αντικειμενικά στη μοναδικότητα
αυτής της ύπαρξης. Ο Δημιουργός είναι Ένας και αυτός συνέλαβε
την ιδέα της Δημιουργίας για κάποιον λόγο. Ο λόγος αυτός είναι συγκεκριμένος και ονομάζεται ‚Θείο χέδιο‛. Αντίθετα, όταν η ίδια η
Υύση είναι δημιουργός του ‚Είναι‛ της, τότε μπορούμε να δώσουμε
προτεραιότητα σε διαφορετικά στοιχεία της. Για το λόγο αυτόν, ανάλογα με το κοσμοείδωλο κάθε θεωρίας, συναντάμε και διαφορετικό
φορέα της Δημιουργίας. Φαρακτηριστικό παράδειγμα - όπως έχουμε
ήδη προαναφέρει – είναι οι Προσωκρατικοί φιλόσοφοι και κυρίως
αυτοί της Μιλήτου.
Η ύπαρξη ενός όντος εκτός της Δημιουργίας, το οποίο είναι ο
δημιουργός της, αναγκάζει τον Άνθρωπο να στραφεί προς αυτό και
να ζητήσει την επικοινωνία μαζί του, ώστε να εναρμονιστεί κατά το
δυνατόν με το Θέλημά του. Επειδή όμως η επικοινωνία αυτή δεν είναι εύκολη για όλους τους ανθρώπους, το ρόλο αυτόν τον αναλαμβάνουν ‚εμπνευσμένοι‛ απεσταλμένοι. Οι Προφήτες. Αυτοί επικοινωνούν με το Δημιουργό και μεταφέρουν το Θέλημά του στους ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει να το εκτελέσουν.
Επειδή όμως το Ον αυτό που δημιούργησε τον Κόσμο βρίσκεται
κάπου έξω από τον Άνθρωπο, αυτός οδηγείται σε μία εξωστρεφή διαδικασία, στην προσπάθειά του να ενωθεί με αυτόν. Η διαδικασία
αυτή είναι η Προσευχή. Με την προσευχή ο άνθρωπος προσπαθεί να
‚συνομιλήσει‛ και να ‚αιτήσει‛ από ένα ον το οποίο βρίσκεται κάπου και επιστατεί των δράσεων ή εκπληρώνει τις επιθυμίες των μελών σε όλη τη Δημιουργία.
Αντίθετα, όταν θεωρείται ότι η ίδια η Υύση είναι δημιουργός του
εαυτού της, ο Άνθρωπος αντικειμενικά ζητά να επικοινωνήσει μαζί
της, στρέφοντας το βλέμμα του στο περιβάλλον του. Σότε συνειδηMaharishi Mahesh Yogi. Γελλήζεθε ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 1917 ζηελ πόιε Σδκπαιπνύξ ζηελ Ηλδία. πνύδαζε Φπζηθή θαη Υεκεία ζην Παλεπηζηήκην Allahabad. Πξνζπάζεζε λα ζπλδέζεη ηελ ηλδηθή παξάδνζε κε ηε
ζύγρξνλε θπζηθή θαη ηελ θβαληηθή ζεσξία. Γεκηνύξγεζε ηελ ηερληθή ηνπ Τπεξβαηηθνύ Γηαινγηζκνύ. Πέζαλε ην 2008 ζηελ Οιιαλδία.
53
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τοποιεί με την πάροδο του χρόνου ότι αυτός ο ίδιος και το περιβάλλον που ζει έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και κατά συνέπεια τις ίδιες δυνάμεις. Αντιλαμβάνεται ότι αυτό που προσπαθεί να βρει κάπου
μακριά από αυτόν μπορεί να βρίσκεται στο ίδιο του το Είναι. Η ανακάλυψη αυτή όμως δεν είναι εύκολα μεταβιβάσιμη, γιατί έχει βιωματικά στοιχεία. Για το λόγο αυτόν κρατά ‚μυστική‛ την ύπαρξή της
και στρέφεται μέσω πνευματικών ασκήσεων και διαλογισμών στον
Εαυτό του.
Αφού ο Άνθρωπος τοποθέτησε το Θεό κάπου έξω από τη Δημιουργία, φυσιολογικό είναι να προσπαθήσει να τον προσεγγίσει. Βέβαια αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει στο περιβάλλον που αυτός ζει. Για το λόγο αυτόν θεωρεί ότι η όποια ένωσή
του με το θείο είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μόνο όταν πάψει
να υπάρχει αυτός ή το περιβάλλον που τώρα ζει. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει την ολοκλήρωση του Θείου χεδίου. Άρα και το τέλος του
Κόσμου. Αντίθετα, αυτός που αναζητά την ουσία της Δημιουργίας σε
αυτή την ίδια τη Δημιουργία αντιλαμβάνεται ότι γνωρίζοντάς την
μπορεί να κατανοήσει τους Νόμους που διέπουν τη λειτουργία της.
Αναπτύσσει τις επιστήμες και προσπαθεί να ορίσει τους Νόμους και
τις Αρχές που τη διέπουν.
την πρώτη περίπτωση, του Θεού Δημιουργού, ο Άνθρωπος - ως
το ανώτερο και τελειότερο δημιούργημα - κυριαρχεί στη Δημιουργία.
Φαρακτηριστικά είναι τα σχετικά αποσπάσματα από τη Γένεση της
Παλαιάς Διαθήκης. το πρώτο από αυτά, Γένεσις Κεφ. Α' στ. 28 , συναντάμε: «και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε προς αυτούς ο Θεός,
Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν, και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου επί της γης». Και
παρακάτω, Γένεσις Κεφ. Β' στ. 19 - 20: «Έπλασε δε Κύριος ο Θεός εκ
της γης πάντα τα ζώα του αγρού και πάντα τα πετεινά του ουρανού
και έφερεν αυτά προς τον Αδάμ, διά να ίδη πώς να ονομάσει αυτά. Και
ό,τι όνομα ήθελε δώσει ο Αδάμ εις παν έμψυχον, τούτο να ήναι το όνομα αυτού. Και έδωκεν ο Αδάμ ονόματα εις πάντα τα κτήνη και εις τα
πτηνά του ουρανού και εις πάντα τα ζώα του αγρού».
τον αντίποδα ο Άνθρωπος αποτελεί μέρος της Υύσης και κατά
συνέπεια υποτάσσεται και αυτός στους Νόμους και τις Αρχές που τη
διέπουν. Ο Θεός, όποιος και αν είναι αυτός, είναι δημιούργημα του
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Ανθρώπου και κατά συνέπεια υφίσταται και αυτός τις Υυσικές συνέπειες της ύπαρξης (γέννηση – θάνατος).
Η Ελληνική μυθολογία περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές
διηγήσεις για την αρχή του Κόσμου. Η παλαιότερη είναι ίσως αυτή
που μας λέγει ο Όμηρος, ονομάζοντας τον Ψκεανό ως ‚Αρχή των
εών‛ και “αρχή των πάντων‛. Αυτός ήταν ένας ποτάμιος θεός. Με
αυτόν ενώθηκε η θεά Σήθυς, η οποία δίκαια χαρακτηρίστηκε ‚Μητέρα‛. Μια άλλη διαφορετική διήγηση είναι αυτή που μας δίδεται από
τους μαθητές του Ορφέα. τη διήγηση αυτή η Νυξ, μία από τις θεές,
πουλί με φτερά, γονιμοποιημένη από τον Άνεμο, γέννησε ένα ασημένιο αυγό. Από το αυγό αυτό βγήκε ο Έρως, ο μικρός φτερωτός
θεός. Ο Ησίοδος54 έχει μια διαφορετική άποψη για την αρχή του Κόσμου. αν γεωργός που ήταν, έδωσε στη Γαία το προβάδισμα της
αρχαιότερης θεάς. Πριν από αυτή όμως το Φάος. Αυτό βέβαια δεν
ήταν θεός αλλά ένα ‚κενό‛. Διηγείται ο Ησίοδος ότι πρώτα ήλθε το
Φάος, μετά η Γαία με τα μεγάλα στήθη και ο Έρως, ο ωραιότερος από
τους αθάνατους θεούς. Ο πιο γνωστός όμως μύθος είναι αυτός που
θεωρεί τον Ουρανό και τη Γη ως τη δημιουργό αιτία. Η συνουσία των
δύο αυτών θεών είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση των πρώτων θεών
και στη συνέχεια μετά από διάφορες μάχες την επικράτηση του
γνωστού ‚Δωδεκάθεου‛.
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ο Θεός – Δημιουργός εποίησε τον
Κόσμο, έχοντας ως βάση ένα χέδιο. Σο σχέδιο αυτό, όπως και κάθε
σχέδιο, έχει αρχή και τέλος. την προκειμένη περίπτωση αρχή είναι
η αρχή της Δημιουργίας και τέλος η μη ύπαρξή της. ε αυτή την εκδοχή ο χρόνος έχει τρεις διαστάσεις. Σο παρελθόν, το παρόν και το
μέλλον. Ό,τι έχει πραγματοποιηθεί είναι ήδη παρελθόν. Ό,τι θα
πραγματοποιηθεί είναι το μέλλον. Σο ‚τώρα‛ είναι μια στιγμή που
πριν λίγο ήταν μέλλον και σε λίγο θα είναι παρελθόν. Όλα κυλούν
πάνω σε έναν άξονα. Μία ευθεία γραμμή.
Αντίθετα, ο παρατηρητής της Υύσης αντιλαμβάνεται ότι όλα τα
γεγονότα σε αυτήν επαναλαμβάνονται συνεχώς. Η Άνοιξη θα διαδεχθεί το Φειμώνα και θα δώσει τη θέση της στο Καλοκαίρι. Η Νύκτα
θα αντικατασταθεί από την Ημέρα και αυτή με τη σειρά της πάλι
Ζζίνδνο. Ο δεύηεξνο ζε ζπνπδαηόηεηα αξραίνο πνηεηήο κεηά ηνλ κεξν. Γελλήζεθε ζηελ Άζθξε ηεο Βνησηίαο, αιιά ε εκεξνκελία ηεο γέλλεζήο ηνπ δελ είλαη γλσζηή. Τπνινγίδεηαη όηη έδεζε γύξσ ζην 700 ή 800
π.Υ. Ο ηξόπνο θαη ν ρξόλνο ζαλάηνπ ηνπ είλαη ζπγθερπκέλνη.
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από τη Νύκτα. Εδώ η Γνώση έχει ιδιαίτερη αξία, διότι βοηθά τον Άνθρωπο να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη επιτυχία τις αντιξοότητες
που θα έρθουν. Η πείρα τον κάνει να Γνωρίζει.
Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των μορφών της Θεότητας,
όπως αυτά διαμορφώνονται ανάλογα με την τοποθέτησή της σε
σχέση με τη Δημιουργία. Για μεγαλύτερη κατανόηση αυτών που αναφέραμε και για ευκολότερη μελέτη και σύγκριση, παραθέτουμε
τον ακόλουθο πίνακα:
ΘΕΟ ΕΚΣΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ

ΘΕΟ ΕΝΣΟ
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ

ΜΟΝΟΘΕΪΜΟ
ΠΡΟΥΗΣΙΜΟ - ΕΞΨΣΡΕΥΕΙΑ
ΕΦΑΣΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΘΡΨΠΟ > ΥΤΗ
ΘΕΟ > ΥΤΗ + ΑΝΘΡΨΠΟ
ΚΕΝΣΡΟ: Η ΙΣΟΡΙΑ
Ο ΘΕΟ ΤΠΕΡΚΕΙΣΑΙ ΣΗ
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ
Ο ΑΝΘΡΨΠΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟ ΤΜΜΕΣΟΦΟ ΣΟΤ ΘΕΟΤ
ΦΡΟΝΟ: ΓΡΑΜΜΙΚΟ
ΙΣΟΡΙΟΚΡΑΣΙΚΗ ΟΝΣΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΨΠΙΚΗ ΑΡΦΗ ΣΟΤ
ΤΜΠΑΝΣΟ

ΠΟΛΤΘΕΪΜΟ
ΜΤΣΙΚΙΜΟ - ΕΨΣΡΕΥΕΙΑ
ΚΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΥΤΗ > ΑΝΘΡΨΠΟ
ΥΤΗ > ΘΕΟ + ΑΝΘΡΨΠΟ
ΚΕΝΣΡΟ: Η ΥΤΗ
Ο ΘΕΟ ΤΠΟΚΕΙΣΑΙ ΣΗ ΥΤΗ

‚Ο ΘΕΟ ΕΠΟΙΗΕ ΣΗ ΥΤΗ‛

Ο ΑΝΘΡΨΠΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟ
ΜΕΣΟΦΟ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ
ΦΡΟΝΟ: ΚΤΚΛΙΚΟ
ΚΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΡΟΨΠΗ ΑΡΦΗ ΣΟΤ
ΤΜΠΑΝΣΟ
‚Ο ΘΕΟ ΕΠΟΙΗΘΗ
ΕΚ ΣΗ ΥΤΕΨ‛

Με μία μόνη ανάγνωση του πίνακα μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι η θέση στην οποία θα τοποθετήσει κάποιος το Θεό είναι τόσο
καθοριστική για το όλο κοσμοείδωλο που αυτός πρεσβεύει, ώστε αυτή καθορίζει τη στάση του σε πολλά άλλα σημαντικότατα ζητήματα
της ζωής του. Όπως μπορούμε να δούμε, δε μιλούν για τα ίδια πράγματα ένας μυστικιστής στη Δύση με έναν μυστικιστή της Ανατολής,
όσο και αν προσπαθούν να ξεπεράσουν τις διαφορές αυτές και να
προτείνουν μια κοινά αποδεκτή θεωρία. Οι διαφορές αυτές υπάρχουν και αναδεικνύονται πιο έντονα, όταν εξετάσουμε το θέμα με
βάση τον παράγοντα Βιολογία.
Η αλήθεια είναι ότι, όποιος αποφασίσει να ασχοληθεί με τη ‚βιολογία του Θεού‛ θα πρέπει να γνωρίζει το θείο και να έχει άμεση
εμπειρία απ’ αυτό. Αυτό βέβαια δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει, όταν αναφερόμαστε σε κάτι το οποίο είναι ακατάληπτο και ασύλλη[52]

Ζ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΘΔΟΤ
______________________________________________________________________

πτο. την περίπτωση αυτή είναι αδύνατο να μιλήσουμε για Βιολογία
του Θεού. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Θεού σε αυτή την
προσέγγιση είναι η αχρονικότητα. Η μη ύπαρξη του χρόνου μάς
υποχρεώνει να δεχθούμε το αμετάβλητο της θείας οντότητας. Κατά
συνέπεια δεν υπάρχουν αλλαγές σε αυτή. Κάθε αλλαγή προϋποθέτει την ύπαρξη του χρόνου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι σε
αυτή την περίπτωση ο Θεός είναι τέλειος. Αφού ο Θεός είναι τέλειος,
κάθε μεταβολή θα δημιουργούσε μια έλλειψη τελειότητας, διότι ή δε
θα ήταν τέλειος και θα καθίστατο τέλειος με τη μεταβολή αυτή ή θα
ήταν τέλειος και η μεταβολή αυτή θα δημιουργούσε έλλειμμα τελειότητας.
Όταν ένα ον έχει ως χαρακτηριστικό την έλλειψη του χρόνου,
μας αναγκάζει να δεχθούμε και την έλλειψη της αρχής της ύπαρξης του όντος αυτού. Αυτό το ον δε δημιουργήθηκε. Τπήρχε πάντοτε
και αυτό ήταν ο φορέας της όποιας δημιουργίας. Κάτι όμως το οποίο
δεν έχει αρχή δεν έχει και τέλος. Αυτό υπάρχει και θα υπάρχει εσαεί
στον Αιώνα. Η έναρξη όμως της ύπαρξης, καθώς και το τέλος είναι
στοιχεία που σχετίζονται με τη Βιολογία. Ένας ακόμη παράγοντας
λοιπόν, που καθιστά αδύνατη την όποια συζήτηση γι’ αυτή στην περίπτωση ενός τέτοιου όντος..
Ένα σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη κάθε συζήτησης για τη
Βιολογία του όντος αυτού είναι και η ιδιότητα του γράφοντος, αλλά
και κάθε άλλου μέρους της Δημιουργίας, σύμφωνα με αυτό το κοσμοείδωλο, να κατανοήσει πλήρως και αλάνθαστα την ίδια την ύπαρξη του Δημιουργού του. Δεν είναι δυνατόν να αντιληφθεί το κατασκεύασμα τον κατασκευαστή του. Πάντα, ακόμη και να υπήρχε
κάποια τέτοια δυνατότητα, το δημιούργημα θα υπολειπόταν σε ικανότητα να συλλάβει πλήρως και να ερμηνεύσει ανάλογα τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του Δημιουργού, πολύ μάλιστα περισσότερο των μεταβολών, αν υπάρχουν, σε αυτόν.
την περίπτωση όμως που τοποθετήσουμε το Θεό εντός της όλης Δημιουργίας, δε μιλάμε για μια συγκεκριμένη οντότητα, αλλά
για μια εν δυνάμει κατάσταση της ίδιας της Δημιουργίας. Σο θείο σε
αυτή την περίπτωση είναι η άγνωστη δύναμη ή ενέργεια που δρα και
ρυθμίζει μέσω των κανόνων – Νόμων της τη λειτουργία του συνόλου
που ονομάζουμε Δημιουργία. Οι Νόμοι αυτοί λειτουργούν, είτε τα
μέρη του συνόλου το γνωρίζουν είτε όχι. Η Υύση και οι Νόμοι της
[53]
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είναι ταυτόχρονα ρυθμιστής και ρυθμιζόμενος σε όλη τη διάρκεια
της ύπαρξής της. Με μια τέτοια προσέγγιση του θείου έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τη βιολογία του.
Σο πρώτο χαρακτηριστικό του, που θα προσεγγίσουμε εξετάζοντάς το βιολογικά, είναι η ίδια η γέννηση. το κοσμοείδωλο αυτό,
θείο και Δημιουργία, είναι το ένα και το αυτό. Επειδή η Δημιουργία
έχει αρχή και το θείο έχει αρχή. Σην αρχή της Δημιουργίας.
ύμφωνα με την επικρατέστερη αυτή τη στιγμή άποψη, η αρχή
αυτή πραγματοποιήθηκε πριν από 14 περίπου δισεκατομμύρια γήινα
χρόνια και ονομάστηκε Μεγάλη Έκρηξη από τους επιστήμονες55. Εκείνη τη χρονική στιγμή μαζί με την όλη Δημιουργία δημιουργήθηκε
και ο φορέας της. Η Υύση και οι Νόμοι της. Αυτό είναι το πρώτο
στοιχείο της βιολογικής έρευνας του θείου.
Σότε άρχισε να δημιουργείται για τον άνθρωπο ένα στοιχείο μέτρησης, το οποίο ονομάστηκε αρκετά αργότερα Φρόνος. Με το στοιχείο αυτό - το χρόνο - ο άνθρωπος άρχισε να αντιλαμβάνεται τις μεταβολές που στη Υύση και στον ίδιο λάμβαναν χώρα. Οι μεταβολές
αυτές ήταν στοιχεία ‚βιολογικά‛ για τη Υύση και κατά συνέπεια αξιομνημόνευτα και άξια έρευνας από αυτόν, ώστε να κατανοήσει
καλύτερα τόσο τους Νόμους της όσο και την ίδια τη Υύση.
την προσπάθειά του να εξετάσει και να εξηγήσει τις διάφορες
βιολογικές μεταβολές της Υύσης, ο άνθρωπος εκπόνησε πολλές θεωρίες για τις μεταβολές αυτές. ήμερα πολλές από αυτές δεν έχουν
ισχύ. Άλλες, αν και δε θεωρούνται ολοκληρωμένες, προσφέρουν ικανοποιητικές ερμηνείες. Ο άνθρωπος λοιπόν ανέπτυξε διάφορες
απόψεις για να ερμηνεύει τη βιολογία της Υύσης, τη βιολογία του
θείου. Οι απόψεις αυτές σαν σύνολο ονομάζονται Γνώση και διαιρούνται στις ανά κλάδο επιστήμες.
Όπως έχουμε αναφέρει και νωρίτερα, κάθε ον το οποίο έχει μια
αρχή έχει και ένα τέλος. Και το τέλος αυτό αποτελεί ένα σημείο στη
βιολογική προσέγγιση. Ο άνθρωπος προσπαθεί να ‚δει‛ το τέλος
αυτό και προτείνει διάφορες προτάσεις. Η μία αναφέρει ότι η Δημιουργία θα υπάρχει πάντοτε και θα εξελίσσεται συνεχώς. Η άλλη
θεωρεί ότι η Δημιουργία, μετά από μία περίοδο συνεχούς ανάπτυξης
και εξάπλωσης στο Φώρο, θα αρχίσει να συρρικνώνεται ώστε να ξαύκθσλα κε λεώηεξε κέηξεζε πνπ έγηλε ην 2006 από εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Ηδξύκαηνο Κάξλεγθη ζηελ
Οπάζηλγθηνλ, κε επηθεθαιήο ηελ Άιθεζηε Μπνλάλνπ, ε ειηθία ηνπ ζύκπαληνο νξίζηεθε ζηα 15,8 δηζεθαηνκύξηα έηε.
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ναγυρίσει στην αρχική της κατάσταση. ε όλη αυτή την πορεία η
Υύση θα αναπτύσσεται και θα μεταβάλλεται συνεχώς, παραμένοντας όμως σταθερή στις ίδιες Αρχές και τους ίδιους Νόμους που είχε
την πρώτη στιγμή της ύπαρξής της. Αν δεχθούμε αυτή την άποψη,
μπορούμε τότε να μιλήσουμε για ‚τον βιολογικό κύκλο του θείου‛.
Για τον άνθρωπο, ανάπτυξη και εξέλιξη είναι η αύξηση της ικανότητάς του να συνειδητοποιεί τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω
του. Σι είναι όμως εξέλιξη και ανάπτυξη για το ίδιο το θείο, τη Υύση
στην προκείμενη περίπτωση; Κατά τον γράφοντα, η ίδια ακριβώς
ικανότητα. Η Υύση, μέσω των τμημάτων της, συνειδητοποιεί και η
ίδια την ύπαρξή της, με αποτέλεσμα να συμμετέχει πιο συνειδητά
στην ίδια της την εξέλιξη. Μπορεί βέβαια να μην έχουν αλλάξει τα
συστατικά, τα μέρη που την αποτελούν, αλλά η αναγνώρισή τους
από ένα τμήμα - και κατά συνέπεια και από το όλο - αποτελεί σημείο
προόδου και εξέλιξης. Έτσι στο κοσμοείδωλο αυτό, όπου το θείο είναι μέσα στη Δημιουργία, το ίδιο το θείο εξελίσσεται με την ακόμη
μεγαλύτερη συνειδητοποίηση του Εαυτού του.
Ένα ερώτημα πηγάζει από τα προαναφερθέντα. Τπάρχει κάτι
το οποίο είναι μέρος αυτής της Δημιουργίας και ταυτόχρονα φορέας
της όλης Γνώσης που υπάρχει σε αυτή και μέσω αυτού η ίδια η Υύση
εξελίσσεται; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι καταφατική και το
φορέα αυτόν τον ονομάζουμε Εσώτερο Εαυτό.
Θεωρούμε ότι σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα αν το γνωρίζει ή
όχι, υπάρχει μέσα σε κάθε κύτταρο του σώματός του ένα αρχέγονο
στοιχείο, το οποίο προέρχεται από την απαρχή της Δημιουργίας και
μεταφέρει όλη τη Γνώση που υπάρχει σε αυτή. Αυτό το στοιχείο οδηγεί το νέο κύτταρο που δημιουργείται στην επίγνωση της θέσης και
του ρόλου του στον ανθρώπινο οργανισμό. Κάτι ανάλογο συμβαίνει
για τον ζωικό, τον φυτικό ή τον ορυκτό οργανισμό, για κάθε τμήμα
της Δημιουργίας. Αυτό το αρχέγονο στοιχείο δεν επηρεάζεται από
εξωτερικούς παράγοντες και κοινωνικά δεδομένα, αλλά παραμένει
αναλλοίωτο, μιας και σε αυτό συναντάμε την Πρωταρχική Αιτία
της όλης Δημιουργίας. Αυτή η Πρωταρχική Αιτία, υλικής φύσης και
σύνθεσης, άγνωστη στη σύστασή της ακόμη από τον άνθρωπο, είναι
που θα μας οδηγεί στις αναγκαίες επιλογές που πρέπει να κάνει το
κάθε τμήμα της Δημιουργίας, ώστε να επιτευχθεί ο κοπός.
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Σον ακριβή φορέα αυτής της αρχέγονης πρωταρχικής αιτίας ο
άνθρωπος σήμερα δεν τον γνωρίζει. Ερευνά και προσπαθεί να αναπτύξει τις γνώσεις του και την κατανόησή του γι’ αυτόν. Πολλοί
μπορεί να είναι οι υποψήφιοι φορείς. Ας αναφέρουμε μερικούς: Σο
Αρχέγονο Υως, η κοτεινή Ύλη ή η κοτεινή Ενέργεια, το Αιθερόνιο
ή το Μποζόνιο Φιγκς, η άγνωστη δύναμη που ενώνει τις τέσσερις
γνωστές (βαρύτητα, ηλεκτρομαγνητισμός, ασθενής και ισχυρή πυρηνική) και επιβεβαιώνει τη ‚θεωρία των Πάντων‛, κάτι άλλο που
ακόμη δε γνωρίζουμε. Αναλυτικότερα όμως για τον Εσώτερο Εαυτό
και τους φορείς του θα ασχοληθούμε στο σχετικό τελευταίο κεφάλαιο του παρόντος πονήματος.
Δε θα ήταν πλήρης και ολοκληρωμένη η προσπάθεια κατανόησης της ‚Βιολογίας του Θείου‛, αν δεν αναφερόμασταν και σε μια
ακόμη άποψη ιδιαίτερα τολμηρή, εγωιστική και αμφιλεγόμενη. Σην
Ανθρωπική Αρχή ή Ανθρωπικό Αξίωμα. ύμφωνα με την άποψη αυτή η δημιουργία νοήμονος ζωής αποτέλεσε τον κυρίαρχο σκοπό της
Δημιουργίας. Έχοντας ως βάση την άποψη αυτή, ερμηνεύουμε τις
διεργασίες και τις χαρακτηριστικές τιμές των φυσικών σταθερών
που συναντάμε στην ίδια τη Δημιουργία. Όλη η Δημιουργία υπάρχει
για να δημιουργηθεί ζωή, να εξελιχθεί και να φτάσει στην κορύφωσή της: Σον Άνθρωπο. Ο Γιώργος Γραμματικάκης56 μας λεει, παρουσιάζοντας την άποψη αυτή, στο βιβλίο του ‚Η Αυτοβιογραφία του
Υωτός‛ (σελ. 415): «Μόνο ένα παρόμοιο ύμπαν μπορεί να επιζήσει
όσο χρόνο χρειάζεται και περιέχει την ύλη που απαιτείται, ώστε να
σχηματιστούν άστρα και πλανήτες. Πληροί, δηλαδή, τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για να ανθήσει το φαινόμενο της ζωής στη Γη και να αναπτυχθούν νοήμονα όντα. Με αυτή την αλαζονική υπόθεση – ότι δηλαδή το ύμπαν έγινε για να υπάρξουμε εμείς – η παρουσία μας στη
Γη αποκτά μια αληθινή διάσταση».
Αν λοιπόν δεχθούμε ότι η όλη Δημιουργία έχει ως σκοπό την ίδια την ύπαρξη του Ανθρώπου, τότε ο Άνθρωπος δημιούργησε το
Θεό και για το λόγο αυτόν ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του αντίληψη γι’ αυτόν. ε αυτή την περίπτωση η βιολογία του Θεού δεν είναι άλλη από την ίδια τη βιολογία του Ανθρώπου.

56
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3Ο
ΠΕΡΙ ΧΤΦΗ
<(η ψυχή) αποτελούμενη από ελαφρά
σωματίδια, κατεσπαρμένη στο σύνολο
των μελών του σώματος< ’ αυτήν
ενυπάρχει ένα ιδιαίτερο τμήμα,
προικισμένο με άφθαρτη κινητικότητα,
λόγω της απαράμιλλης λεπτότητας των
στοιχείων που το αποτελούν, μέσω αυτού
κυρίως είναι σφιχτοδεμένη η ψυχή
με το υπόλοιπο σώμα.
ΕΠΙΚΟΤΡΟ

Η

προέλευση του Ανθρώπου δεν είναι προσδιορισμένη επακριβώς. Τπάρχουν διάφορες απόψεις γι’ αυτή. Εκτός όμως
από την προέλευσή του υπάρχουν και άλλα στοιχεία της
οντότητας αυτής, τα οποία δεν είναι απόλυτα κατανοητά. Για το λόγο αυτόν ο άνθρωπος σκέπτεται, διατυπώνει θεωρίες και δημιουργεί
δόγματα, τα οποία διαμορφώνουν την όλη πολιτιστική, κοινωνική,
φιλοσοφική, θεολογική και πολιτική στάση στη ζωή του.
Η επιστήμη της ψυχολογίας θεωρεί ότι ο άνθρωπος απέκτησε
συνείδηση της ύπαρξής του, όταν διατύπωσε το πρώτο υπαρξιακό
του ερώτημα. Είναι δεδομένο ότι τα βασικότερα και κυριότερα υπαρξιακά ερωτήματα που έχει μέχρι τώρα διατυπώσει ο σκεπτόμενος
άνθρωπος είναι τρία. Ποιος είμαι; Από πού έρχομαι; Πού πάω; Από
αυτά τα θεμελιώδη ερωτήματα πηγάζουν μία σειρά άλλων ερωτημάτων, που άπτονται των προαναφερόμενων και αποτελούν τρόπον
τινά τμήμα τους. Ένα από τα ερωτήματα αυτά αφορά στη φύση της
οντότητας ‚Άνθρωπος‛. Με το ερώτημα αυτό προσπαθούμε να διε[57]
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ρευνήσουμε την οντότητα αυτή και να αναλύσουμε τα τμήματα ένα ή περισσότερα - που την αποτελούν.
Ο άνθρωπος, στην προσπάθειά του να απαντήσει σε αυτό το
ερώτημα, διατύπωσε και διατυπώνει πληθώρα απόψεων, οι οποίες
είναι τόσο πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, ώστε πολλές από αυτές
να θεωρούνται ως βάση στη διαμόρφωση πεποιθήσεων και στην εκπόνηση θεωριών που άπτονται όλων των τομέων δράσης και έκφρασής του.
Ο πρώτος μεγάλος διαχωρισμός των θεωριών αυτών αναφέρεται
στο πλήθος των στοιχείων που αποτελούν την οντότητα ‚Άνθρωπος‛. Οι περισσότερες από αυτές, ανάμεσά τους και η μεταφυσική,
θεωρούν ότι ο Άνθρωπος αποτελείται από δύο μέρη. Σο ένα από αυτά είναι απτό, ορατό και από όλους αντιληπτό και ονομάζεται σώμα
και το άλλο είναι αόρατο, δύσκολα προσδιοριζόμενο και όχι από όλους αντιληπτό και καλείται ψυχή. Οι υπόλοιπες θεωρίες, με κύρια
έκφραση την υλιστική αντίληψη και μερικές απόψεις υπαρξιστών,
θεωρούν ότι ο Άνθρωπος αποτελείται μόνο από το φυσικό και ορατό
τμήμα του. Κοντά στην πρώτη ομάδα συναντάμε και θεωρίες που
προτείνουν την ύπαρξη περισσότερων των δύο τμημάτων στον άνθρωπο.
Αλλά και στις απόψεις που συμφωνούν στην ύπαρξη των περισσότερων του ενός τμημάτων δε συναντάμε συμφωνία στο προβάδισμα των τμημάτων αυτών. τη μεταφυσική μάλιστα οι διαφωνίες
αυτές είναι τόσο έντονες, ώστε να επηρεάζουν την όλη κοσμοαντίληψη που εκφράζει η κάθε μία διαφωνία, δημιουργώντας σχολές,
παραδόσεις, διδασκαλίες, πολλές φορές φιλοσοφικές ή θρησκευτικές
προτάσεις, που επηρεάζουν τα ήθη και τα έθιμα μεγάλων κοινωνικά
ομάδων.
Πριν όμως προχωρήσουμε στην εξέταση του θέματος αυτού,
πρέπει να αναφερθούμε σε ένα βασικό πρόβλημα που υπάρχει· τον
ορισμό των εννοιών. Επειδή με τους όρους αυτούς πολλά και διαφορετικά πράγματα μπορεί να εννοεί ο καθένας, θα προχωρήσουμε
στον ορισμό των εννοιών αυτών, ώστε να υπάρχει ένα κοινό σημείο
αναφοράς. Με αυτό δε θέλουμε να πούμε ότι ο ορισμός που θα δώσουμε σε κάποιον όρο είναι ο σωστός. Είναι όμως ένα σημείο, το οποίο ο κάθε αναζητητής μπορεί να το θεωρήσει σαν αφετηρία στην
προσπάθεια προσέγγισης του θέματος.
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Ξεκινώντας τον ορισμό των διάφορων εννοιών, θα ασχοληθούμε
με αυτόν του σώματος. Με τον όρο σώμα εννοούμε το σύνολο του
φυσικού, απτού μέρους του ανθρώπου. Εννοούμε το σύνολο των οργάνων, των μυών, των οστών και των στοιχείων του νευρικού και
του κυκλοφορικού συστήματός του. Επειδή πολλές σχολές φιλοσοφίας και εσωτερισμού πρεσβεύουν την ύπαρξη και άλλων σωμάτων,
πέραν αυτού που περιγράψαμε, θα ονομάσουμε το σώμα αυτό Υυσικό σώμα.
Σο φυσικό σώμα αποτελείται από μία σειρά στοιχείων, τα οποία
συναντάμε σε κάθε άνθρωπο και τα οποία κατά μέσο όρο είναι τα
ακόλουθα:
1. Νερό περίπου 45 λίτρα.
2. Λίπος αρκετό για να κατασκευαστούν επτά πλάκες σαπούνι.
3. Άνθρακα όσο χρειαζόμαστε για να κατασκευάσουμε 9000
μολύβια.
4. Υώσφορο όσο χρειαζόμαστε για 2200 σπίρτα.
5. ίδερο όσο έχει ένα καρφί.
6. Ασβέστη όσο θέλουμε για να ασπρίσουμε την οροφή ενός
δωματίου.
7. Αλάτι 250 γραμμάρια.
8. Θειάφι πολύ λίγο.
9. Και διάφορα άλλα υλικά σε ελάχιστες ποσότητες.
Σο ενδιαφέρον είναι ότι τόσο το φυσικό σώμα ενός ζωντανού, όσο
και αυτό ενός πεθαμένου ανθρώπου έχει τα ίδια υλικά στις ίδιες ποσότητες. Η διαφορά που παρατηρούμε είναι ότι στον ζωντανό οργανισμό υπάρχει μια ενέργεια, την οποία δε γνωρίζουμε ακόμη και την
οποία έχουμε ονομάσει Ζωή.
Κάθε φυσικό σώμα αποτελείται από έναν τεράστιο αριθμό, μερικά τρισεκατομμύρια, μικροσκοπικών στοιχείων, τα οποία ονομάζονται κύτταρα. Ο αριθμός αυτός των κυττάρων ίσως είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των αστέρων του γαλαξία μας. ε κάθε κύτταρο
του ανθρώπινου οργανισμού υπάρχει ένας πυρήνας. ε κάθε πυρήνα υπάρχουν 100.000 γονίδια περίπου. Καθένα από αυτά τα γονίδια
παράγει μία συγκεκριμένη πρωτεΐνη. Κάθε μέρος του ανθρώπινου
οργανισμού (οστά, αίμα, νεύρα κ.λπ.) είναι φτιαγμένο από διαφορετικές πρωτεΐνες, η παραγωγή των οποίων καθορίζεται και κατευθύ[59]
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νεται από συγκεκριμένα γονίδια. Σο σύνολο των γονιδίων ονομάζεται γονιδίωμα. Σα γονίδια αποτελούνται από DNA και είναι κατανεμημένα σε ομάδες, οι οποίες αποκαλούνται χρωμοσώματα. Κάθε
άνθρωπος διαθέτει 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων. Με άλλα λόγια έχει
δύο γονιδιώματα, που το καθένα διαιρείται σε 23 υποτμήματα χρωμοσωμάτων. Αριθμούνται από το 1 μέχρι το 22. Τπάρχουν και τα
χρωμοσώματα του φύλου, που αποτελούν το 23ο ζεύγος. Βασικές μονάδες του DNA, που συνθέτουν τα γονίδια και τα χρωμοσώματα,
είναι τα ζεύγη βάσεων. Σο χρωμόσωμα 1 είναι το μεγαλύτερο και
περιέχει 300 εκατομμύρια ζεύγη. Σο χρωμόσωμα 22 είναι το μικρότερο και αποτελείται μόνο από 52 εκατομμύρια ζεύγη. Κάποιοι έχουν
ονομάσει αυτό το σύνολο ως ‚Βιβλίο της Ζωής‛, το οποίο περιλαμβάνει 22 κεφάλαια, που ιστορούν χιλιάδες ιστορίες-γονίδια.57
Κάθε κύτταρο είναι μία αυτοτελής μονάδα, που έχει διαφορετικό
σχήμα και είναι διαφορετικής χημικής σύστασης, ανάλογα με το όργανο ή τη θέση που έχει στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό μεταστοιχειώνει ύλη από την τροφή που λαμβάνει ο οργανισμός μέσω
του αίματος και με τον τρόπο αυτόν ζει, αναπτύσσεται, δημιουργεί
απογόνους και τέλος πεθαίνει. Σο ανθρώπινο σώμα κατά συνέπεια
είναι δομημένο με βάση το κύτταρο. Σο άθροισμα πολλών κυττάρων
αποτελούν τον ιστό. Πολλοί ιστοί αποτελούν το όργανο, το οποίο έχει ξεχωριστό σχήμα και λειτουργία. Πολλά όργανα και ιστοί εκτελούν μια συγκεκριμένη εργασία και το σύνολο αυτό το ονομάζουμε
σύστημα. το ανθρώπινο σώμα υπάρχουν τα παρακάτω συστήματα:
 Σο πεπτικό σύστημα
 Σο κυκλοφορικό σύστημα
 Σο αναπνευστικό σύστημα
 Σο νευρικό σύστημα
 Σο αναπαραγωγικό σύστημα.
τη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε το δεύτερο, για
μερικούς, τμήμα της ανθρώπινης υπόστασης. Σην ψυχή. Ο ορισμός
της έννοιας αυτής είναι δύσκολος - εάν όχι αδύνατος - και δεν είναι
αποδεκτός από όλους. Ετυμολογικά η λέξη προέρχεται από το ρήμα
Έλα αξθεηά ελδηαθέξνλ ζηνηρείν είλαη ην αθόινπζν. Υξεζηκνπνηώληαο ηε ζενζνθηθή κέζνδν πξόζζεζεο
ησλ γξακκάησλ ησλ ιέμεσλ, δειαδή αλ αζξνίζνπκε ηελ αληηζηνηρία αξηζκνύ – γξάκκαηνο ζηε ιέμε ‘Αδάκ’
έρνπκε ην αθόινπζν άζξνηζκα. 1+4+1+40=46. Κάζε άλζξσπνο απνηειείηαη από ην ζπλδπαζκό ησλ ρξσκαηνζσκάησλ δύν άιισλ αλζξώπσλ. Έρνπκε δειαδή 2*23=46.
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ψυχώ, το οποίο σημαίνει φυσώ, πνέω και είναι ακκαδικής προέλευσης. τα γερμανικά η αντίστοιχη λέξη είναι seele και προέρχεται
από τη γοτθική saiwako, που σημαίνει κινούμενη δύναμη. τα γαλλικά έχουμε τη λέξη ame, στα λατινικά την anima, animus που σημαίνει πνέω και προέρχεται από το ελληνικό άημι, το οποίο έχει την
ίδια έννοια και από αυτό προέρχεται και η λέξη άνεμος. Πολλοί θεωρούν - λόγω της ετυμολογίας της λέξης - ότι είναι αυτή που δίνει τη
Ζωή. Αυτή κατά τον Πλάτωνα έχει τη δική της κίνηση και ζωή. Ο θεολόγος Φρήστος Γιανναράς αναφέρει ότι οι εβδομήκοντα μεταφραστές της Π. Διαθήκης μετέφεραν στα ελληνικά με τη λέξη ψυχή τον
πολυσήμαντο εβραϊκό όρο nephesech.
Η Alice Ann Bailey,58 στο βιβλίο της ‚Από τη διανόηση στην ενόραση‛ μας μεταφέρει έναν ορισμό της έννοιας ‚ψυχή‛ από το New
International Dictionary του Websters, έκδοση του 1923. Ο ορισμός αυτός είναι ο ακόλουθος: «Χυχή είναι μια οντότητα, είναι η ουσία, η υπόσταση ή η υποκινούσα αιτία της ατομικής ζωής, ιδιαίτερα της ζωής που
εκδηλώνεται σε ψυχικές δραστηριότητες. Ο φορεύς της ατομικής υπάρξεως, ανεξάρτητος φυσικώς από το σώμα και που συνήθως πιστεύεται ότι μπορεί να χωρισθεί όσον αφορά την ύπαρξη».
το ίδιο έργο μάς μεταφέρει και τον ορισμό του Δρ. Ραντακρίσναν, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Καλκούτας, ο οποίος είναι ο
ακόλουθος: «Όλα τα ενόργανα όντα έχουν ένα στοιχείο αυτοδιαθέσεως, στο οποίο δίδεται γενικά το όνομα ψυχή. Με την ακριβή έννοια της
λέξεως η “ψυχή” ανήκει σε κάθε πλάσμα που έχει μέσα του ζωή, οι δε
διάφορες ψυχές είναι βασικά της ιδίας φύσεως<.»
Ο πρώτος φιλόσοφος που θα θεωρήσει την ψυχή ως την πηγή της
ζωής είναι ο Θαλής, 59 όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης. Κατά τον αρχιμανδρίτη Ιερόθεο Βλάχο,60 με τον όρο αυτόν δηλώνεται ο τρόπος που
η Ζωή εκδηλώνεται στον άνθρωπο. Γι’ αυτόν η ψυχή δεν κατοικεί
απλά στο σώμα, αλλά εκφράζεται με το σώμα. Ο ίδιος στο έργο του
‚Ορθόδοξη Χυχοθεραπεία‛ μας λέγει ότι τον όρο ‚ψυχή‛ τον χρησιBailey A. Σξίηε Πξόεδξνο ηεο Θενζνθηθήο Δηαηξίαο. Γελλήζεθε ην 1880 θαη πέζαλε ην 1949. Έγξαςε
πεξίπνπ 30 βηβιία εζσηεξηθήο θηινζνθίαο, ηα νπνία θπθινθόξεζαλ γηα πξώηε θνξά ην 1923.
59
Θαιήο ν Μηιήζηνο. Έλαο από ηνπο επηά ζνθνύο ηεο αξραίαο Διιάδαο θαη γηα κεξηθνύο ν πξώηνο θηιόζ νθνο θαη κάιηζηα από ηνπο πξνζσθξαηηθνύο. Γελλήζεθε ζηε Μίιεην ηεο Μ. Αζίαο, κάιινλ ην 625 π.Υ. θαη
πέζαλε ην 546. Γελ είκαζηε ζίγνπξνη γηα ην αλ έγξαςε θάπνην θείκελν θαη ό,ηη πιεξνθνξίεο έρνπκε γη’ απηόλ
πξνέξρνληαη από κεηαγελέζηεξα θείκελα θαη ζρνιηαζηέο.
60
Βιάρνο Η. Μεηξνπνιίηεο Ναππάθηνπ θαη Αγίνπ Βιαζίνπ από ην 1995. Γελλήζεθε ην 1945 θαη ζπνύδαζε
ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.
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μοποιεί η ορθόδοξη χριστιανική γραμματεία και θεολογία, για να
εκφράσει διάφορες έννοιες. Αυτές είναι:
1. Σην ψυχή ως ζωή.
2. Σην ψυχή ως πνευματικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης.
3. Σην ψυχή ως το σύνολο της ανθρώπινης ύπαρξης (πνευματική
και βιολογική)
Ένας ορισμός της ψυχής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτός που
μας δίνει ο Rudolf Steiner61. το έργο του ‚Θεοσοφία‛, αφού διαχωρίσει τον άνθρωπο σε τρεις ενότητες, τις οποίες ονομάζει σώμα, ψυχή
και πνεύμα, δίνει τον ακόλουθο ορισμό στην ενότητα ψυχή. «Με τη
λέξη Χυχή θέλει να υποδειχθεί αυτό, με το οποίο ο άνθρωπος συνδυάζει τα πράγματα με την ίδια του την ύπαρξη και βρίσκει σε αυτά ευχαρίστηση ή δυσαρέσκεια, ευδιαθεσία ή αδιαθεσία, χαρά ή πόνο». Και
συνεχίζει «<με την ψυχή του αποθηκεύει τις εντυπώσεις που του
προξενούν<».
Παρόμοιος είναι ο ορισμός της ψυχής που μας δίνει ο Παναγιώτης Αναγνώστου62. «Χυχή είναι το αόρατον και ατομικόν ΕΓΨ, όπερ
εδρεύει εν ημίν και το οποίον επιζή του σώματος μεθ’ εκάστην αποσάρκωσιν και το οποίον εξελίσσεται διά των οργανισμών», θα μας πει
σε άρθρο του στο περιοδικό ‚Ιλισός‛. Οι περισσότεροι στοχαστές πάντως, που προσπαθούν να ορίσουν την έννοια αυτή, της δίνουν χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με τις εκδηλώσεις που εμείς ονομάζουμε ‚ψυχικές‛. Σέτοιες εκδηλώσεις είναι η σκέψη, η αίσθηση, το
συναίσθημα, η θέληση, η μνήμη και η πράξη, που είναι προϊόν επιθυμίας ή σκέψης.
Ένα από τα χαρακτηριστικά της είναι η αδυναμία της αντίληψής
της μέσω των αισθητηρίων οργάνων του ανθρώπου. Από τις μέχρι
σήμερα αναφορές της ανατομίας δε γνωρίζουμε το σημείο στο ανθρώπινο σώμα που μπορούμε να το θεωρήσουμε σαν βάση της. Οι
περισσότερες διδαχές θεωρούν ότι η ψυχή βρίσκεται σε όλο το φυσικό σώμα. Άλλοι έχουν προτείνει διάφορα μέρη στο ανθρώπινο φυσικό σώμα, όπως π.χ. ο Descartes,63 ο οποίος πρότεινε την επίφυση σαν
Steiner R. Γελλήζεθε ην 1861 ζην Kraljevec ηεο Κξναηίαο. πνύδαζε Φηινζνθία θαη αζρνιήζεθε επηζηακέλα κε ηνλ Goethe, ελώ κειέηεζε Haeckel θαη Nietzsche. To 1902 ε A. Besant ίδξπζε ζην Βεξνιίλν ηκήκα
ηεο Θενζνθηθήο Δηαηξίαο θαη αλέιαβε ηε Γεληθή Γξακκαηεία. Από ην ηκήκα απηό ζρεκαηίζηεθε ην 1913 ε
Αλζξσπνζνθηθή Δηαηξία από ηνλ Steiner. Πέζαλε ην 1925 ζην Dornach ηεο Διβεηίαο.
62
Αλαγλώζηνπ Π. εκαίλνλ κέινο ηεο Θενζνθηθήο Δηαηξίαο ζηελ Διιάδα θαη Σέθησλ. Γηεηέιεζε επί ζεηξά
εηώλ κέινο ηνπ Γ.. ηεο εηαηξίαο θαη Πξόεδξνο απηήο.
63
Descartes. Γάιινο θηιόζνθνο θαη καζεκαηηθόο. Γελλήζεθε ην 1596. Σα έξγα ηνπ ην 1663 θαηαγξάθεθαλ
ζηνλ απαγνξεπκέλν θαηάινγν. Πέζαλε ην 1650.
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έδρα της ή ο Αριστοτέλης και η χριστιανική θεολογία, που προτείνουν την καρδιά ως το όργανο έκφρασής της, διότι μέσω αυτής
πραγματοποιείται η επικοινωνία με το Θείο64. τον αντίποδα αυτών
οι Προσωκρατικοί φιλόσοφοι και ιδιαίτερα ο Δημόκριτος θα προτείνουν τον εγκέφαλο. Δε γνωρίζουμε τις ιδιότητές της, αλλά δεχόμαστε ότι είναι άυλη, άφθαρτη και κατά συνέπεια αθάνατη. Έχει θεία
καταγωγή, διότι είναι η ‚εικόνα‛ της Δημιουργού Αρχής στον άνθρωπο και σε αυτή αποδίδουμε διάφορες εκδηλώσεις της ανθρώπινης διάνοιας και αίσθησης.
Ο Ιωάννης Δαμασκηνός,65 προσπαθώντας να μας περιγράψει τις
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της ψυχής, μας λέγει ότι αυτή είναι
‚ζώσα, απλή, ασώματη, αόρατη, λογική και νοερά, ασχημάτιστη, αυτεξούσια, θελητική, ενεργητική και κτιστή‛, συμφωνώντας με τον
Γρηγόριο Νύσσης,66 ο οποίος ορίζει την ψυχή ως «ουσία γεννητή, ουσία ζώσα, νοερά, σώματι οργανικώ και αισθητικώ δύναμιν ζωτικήν και
των αισθητών αντιληπτήν δι’ εαυτής ενιούσα, έως αν η δεκτική τούτων
συνέστηκε φύσις».
Κατά τη χριστιανική θεολογία, ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ’
εικόνα Θεού. Εδώ δεν αναφερόμαστε στο σώμα, αλλά πρωτίστως και
κυρίως στην ψυχή του ανθρώπου. Κατά τον αρχιμ. Ιερόθεο Βλάχο, ο
οποίος ερμηνεύει την πατερική διδαχή στο θέμα της ψυχής, αυτή είναι αυτό το κατ’ εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Κατά συνέπεια,
όπως ο Θεός είναι τριαδικός (Νους, Λόγος, Πνεύμα), έτσι και η ψυχή
έχει τρεις δυνάμεις. Σο νου, το λόγο και το πνεύμα. Βέβαια και για τη
χριστιανική θεολογία η ψυχή είναι κάτι διαφορετικό από το σώμα,
διότι «ουκ έσται η ψυχή σώμα, αλλ’ ασώματος», κατά τον Γρηγόριο το
Θεολόγο67.
Εκτός όμως από αυτές τις δύο έννοιες, στο πλαίσιο της εξέτασης
του θέματός μας θα πρέπει να ορίσουμε και μερικές ακόμη. Η πρώτη
Αξρηκ. Ηεξ. Βιάρνο Οξζόδνμε Φπρνζεξαπεία εθδ. Η. Μ. Σηκίνπ ηαπξνύ, Έδεζζα 1987 ζει. 103 θαη 147.
Ησάλλεο Γακαζθελόο, ν επνλνκαδόκελνο Υξπζνξξόαο. Παηέξαο θαη ζεκειησηήο ηεο κεζαησληθήο εθθι εζηαζηηθήο θηινζνθίαο. Γελλήζεθε ζηε Γακαζθό ζηα ηέιε ηνπ 7 νπ αηώλα θαη πέζαλε πξηλ ην 754.
66
Γξεγόξηνο Νύζζεο. Δπίζθνπνο θαη εθθιεζηαζηηθόο ζπγγξαθέαο, λεώηεξνο αδειθόο ηνπ Μεγάινπ Βαζηιείνπ. Γελλήζεθε ην 335 πεξίπνπ ζηε Νενθαηζάξεηα ηνπ Πόληνπ. Πηζαλόηαηα πέζαλε ην 394 ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε.
67
Γξεγόξηνο ν Ναδηαλδηλόο, ν απνθιεζείο θαη Θενιόγνο. Γηνο ηνπ Γξεγνξίνπ θαη ηεο Νόλλεο, γελλήζεθε
ζηελ Αξηαλδό, ρσξηό θνληά ζηε Ναδηαλδό ηεο Καππαδνθίαο, ην 329 κ.Υ. Σν 360 ρεηξνηνλήζεθε ηεξέαο θαη ην
372 εμειέγε επίζθνπνο αζίκσλ από ηνλ Μ. Βαζίιεην. Ο Απηνθξάηνξαο Θενδόζηνο ηνλ ηνπνζεηεί ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε ην 380. Έλαλ ρξόλν αξγόηεξα εγθαηαιείπεη ηελ Παηξηαξρηθή Έδξα γηα λα επηζηξέςεη ζηε
Ναδηαλδό θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Αξηαλδό κέρξη ην ζάλαηό ηνπ ην 390. Σα έξγα ηνπ ηαμηλνκνύληαη ζε επηζη νιέο, ιόγνπο θαη έπε.
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από αυτές είναι η υνείδηση. αν έναν γενικό ορισμό μπορούμε να
προτείνουμε τον ακόλουθο. υνείδηση είναι η ουσία της αίσθησης
του Εαυτού ενός ατόμου. Βέβαια ο ορισμός αυτός είναι πολύ γενικός
και καθόλου διευκρινιστικός. Ίσως στον ορισμό αυτόν να πρέπει να
προσθέσουμε και την επικοινωνία του ατόμου αυτού με το περιβάλλον του. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα η επικοινωνία αυτή γίνεται
μέσω των αισθήσεων και της αντίληψης που έχουμε για τις τρεις διαστάσεις τους χώρου. Αν σε αυτές προσθέσουμε και το χρόνο, την
τέταρτη διάσταση για πολλούς, έχουμε το σύνολο των προσεγγίσεών μας με το περιβάλλον μας.
Ο Wolf Singer, διευθυντής του Ινστιτούτου Max Planck στη Υραγκφούρτη, ο οποίος ασχολείται με την έρευνα του εγκεφάλου, θα
μας πει ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα συνείδησης. Για παράδειγμα,
διαφορετικό επίπεδο συνείδησης έχει το ζώο από αυτό του ανθρώπου. Η συνείδηση του ζώου είναι πιο στοιχειώδης. Αφορά στην ικανότητά του να έχει επίγνωση των συναισθημάτων του, των σκέψεών
του, των πράξεών του. Δεν μπορούν τα ζώα να κάνουν περισσότερα
πράγματα. Αδυνατούν να αναπτύξουν μια θεωρία, αφηρημένους
συμβολισμούς και η γλώσσα των σημείων που μπορούν να μάθουν
είναι ιδιαίτερα φτωχή. Αυτός είναι ο λόγος, πιθανότατα, που δεν
μπορούν να αναπτύξουν πολιτισμό.
Ο άνθρωπος διαθέτει πολύ περισσότερο εγκεφαλικό φλοιό και
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος που συνδέονται τα νευρόνια μεταξύ τους. Ένα μόνο νευρόνιο δέχεται 20.000 ερεθίσματα από άλλα
κύτταρα. Όταν δημιουργείται, ο εγκέφαλος είναι ήδη πλούσιος σε
πληροφορίες, διότι μέσω των γονιδίων δέχεται μεγάλη ποσότητα
γνώσεων. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, μας λέει ο Wolf Singer, είναι
ένα σύστημα που εκτελεί παράλληλα πολλές αναλυτικές και ρυθμιστικές λειτουργίες. Δεν υπάρχει κάποιο συντονιστικό κέντρο, αλλά
μια ταυτόχρονη δραστηριότητα ενός μεγάλου αριθμού νευρόνων, οι
οποίοι είναι κατανεμημένοι σε διάφορα σημεία του εγκεφάλου. Για
παράδειγμα, όταν βλέπουμε ένα σκυλί το οποίο τρέχει γαβγίζοντας
και δείχνει τα δόντια του, δραστηριοποιούνται διάφορες περιοχές του
εγκεφάλου. Άλλη περιοχή αναλύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου, άλλη τον ήχο και άλλη τη σχέση του με αντικείμενα που βρίσκονται στο περιβάλλον του. Όλες αυτές οι πληροφορίες συνδέονται
μεταξύ τους, για να συνειδητοποιήσουμε αυτό το οποίο βλέπουμε.
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Η επιστήμη της ψυχολογίας, η νευροφυσιολογία, αλλά και η μεταφυσική μάς δηλώνουν ότι υπάρχουν διάφορες μέθοδοι, με τις οποίες είναι δυνατόν να διευρυνθεί η πρόσληψη του περιβάλλοντος
από ένα άτομο. Σέτοιες μέθοδοι είναι οι ψυχότροπες ουσίες, οι διάφορες νοητικές διαταραχές, ο διαλογισμός, ο οραματισμός κ.ά. αν
παράδειγμα μεταβολής της αντίληψης του χώρου και του χρόνου,
μέσω ψυχοτρόπων ουσιών, μπορούμε να αναφέρουμε αυτή που παρατηρούμε στους σαμάνους του Αμαζονίου, οι οποίοι παίρνουν σπόρους μανιταριών, που περιέχουν την ουσία διμεθυλοτρυπταμίνη
(DMT), η οποία είναι μία ισχυρή ψυχότροπος ουσία, που συναντάται
και στον ανθρώπινο οργανισμό. Η λήψη της ουσίας αυτής από τον
άνθρωπο μπορεί να του εκδηλώσει το φαινόμενο της συναισθησίας,
κατά το οποίο διαταράσσεται η ικανότητα του ανθρώπου να ξεχωρίζει τα ηχητικά από τα οπτικά μηνύματα, με αποτέλεσμα να μπερδεύει τον ήχο με την εικόνα, θεωρώντας ότι αυτό που ακούει έχει υπερβατική υφή, μιας και συνοδεύεται από εικόνα. Αυτό το θεωρούμε
ως ‚διεύρυνση της συνείδησης‛.
Οι ψυχολόγοι γνωρίζουν ότι, ερεθίζοντας μέρη του εγκεφάλου,
μπορούν να δημιουργήσουν συνειδητές - αλλά σαν σε όνειρο - ακουστικές ή οπτικές εμπειρίες. Παρ’ όλα αυτά παραμένει μυστήριο η
ακριβής φύση της σχέσης συνείδησης και εγκεφαλικής λειτουργίας.
Πολλοί ερευνητές, όπως ο βιοψυχολόγος R. Sperry,68 θεωρούν ότι ο
εγκέφαλος και η συνείδηση είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Παρόμοια άποψη εκφράζει και ο Lazorthes69. Αντίθετα ο νευροβιολόγος Young θεωρεί ότι χωρίς εγκέφαλο δεν μπορεί να υπάρξει συνείδηση.
Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, ο άνθρωπος γνώριζε και είχε ορίσει τρεις καταστάσεις συνείδησης. Οι καταστάσεις αυτές είναι γνωστές ως εγρήγορση, ύπνος και όνειρο. την πρώτη από αυτές ο άνθρωπος βρίσκεται όταν ο οργανισμός του είναι σε πλήρη δράση.
Προσλαμβάνει τα γεγονότα που διαδραματίζονται γύρω του μέσω
των αισθήσεών του κυρίως. τις δύο άλλες καταστάσεις συνείδησης,
αυτές του ύπνου και του ονείρου, ο ανθρώπινος οργανισμός δεν είναι
Sperry R. ύγρξνλνο βηνιόγνο θαη εξεπλεηήο. Γελλήζεθε ζηηο 20 Απγνύζηνπ 1913 ζην Hartford. Καζεγεηήο ζε πνιιά παλεπηζηήκηα ησλ Ζ.Π.Α., κεηαμύ ησλ νπνίσλ ην Harvard θαη ην παλεπηζηήκην ηνπ ηθάγν.
Σηκήζεθε κε ην βξαβείν Nobel ην 1981.
69
Lazorthes G. Γελλήζεθε ην 1910 ζηελ Σνπινύδε. Νεπξνρεηξνπξγόο θαη θαζεγεηήο ζηελ Ηαηξηθή ζρνιή ηεο
Σνπινύδεο. Μέινο ηεο Ηαηξηθήο Αθαδεκίαο από ην 1960 θαη ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ από ην 1975.
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σε πλήρη δραστηριότητα από φυσική άποψη και δεν προσλαμβάνει
ερεθίσματα από τα αισθητήρια όργανα.
Από τις αρχές του 20ου αιώνα και μετέπειτα η ανθρώπινη σκέψη
ασχολήθηκε και με μερικές άλλες καταστάσεις συνείδησης, οι οποίες
δεν είχαν χαρακτηριστεί σαν τέτοιες μέχρι τότε. Αυτές είναι η υπέρβαση70, η ύπνωση71 και η βιοανάδραση 72. Οι καταστάσεις αυτές της
συνείδησης, λόγω των χαρακτηριστικών τους, έχουν ονομαστεί από
την επιστήμη της ψυχολογίας ‚ανώτερες καταστάσεις συνείδησης‛.
Εκτός όμως από τις προαναφερόμενες κανονικές καταστάσεις συνείδησης, υπάρχουν κι άλλες, τις οποίες η επιστήμη της ψυχολογίας
τις ονομάζει μεταβαλλόμενες. Σέτοιες καταστάσεις είναι αυτές που
προκαλούνται από ψυχότροπες ή ναρκωτικές ουσίες.
Πολλές εσωτερικές οργανώσεις διαχωρίζουν τη ‚συνείδηση‛ από
τη ‚συνειδητότητα‛73. Με τον όρο ‚συνειδητότητα‛ περιγράφουν την
επίγνωση της πραγματικότητας. Σης πραγματικότητας όπως εμείς
την αντιλαμβανόμαστε και τη συλλαμβάνουμε. Φρησιμοποιούν τη
λέξη ‚συνειδητότητα‛ με την έννοια της επίγνωσης μιας κατάστασης. Αυτή εκφράζεται σε δύο επίπεδα. Σο πρώτο από αυτά το ονομάζουν ‚αντικειμενική συνειδητότητα‛ ή ‚εξωτερική συνειδητότητα‛
και με αυτή ορίζουν όλες τα ερεθίσματα που προσλαμβάνονται από
τις αισθήσεις. Σο δεύτερο ονομάζεται ‚εσωτερική συνειδητότητα‛.
Αυτή δρα ανεξάρτητα από τον εγκέφαλο και τις αισθήσεις και επικοινωνεί με τη φωνή της συνείδησης, την πραγματική ύπαρξη του
ανθρώπου. Έχει την ικανότητα να συλλαμβάνει ερεθίσματα, τα οποία δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά από τα αισθητήρια όργανα.
Κατά τους μυστικιστές η συνειδητότητα είναι ένα χαρακτηριστικό
της ψυχής. Πρόκειται για τη διανοητική όψη της, η οποία περιλαμβάνει αίσθηση, συνειδητοποίηση και λογισμό, των οποίων οι ενεργές
αρχές είναι η φαντασία, ο πόθος και η έμπνευση.

Τπέξβαζε. πλεηδεζηαθή θαηάζηαζε πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ δηάθνξσλ ηερληθώλ δηαινγηζκνύ, πξνζεπρήο
ή απηνζπγθέληξσζεο. ηελ θαηάζηαζε απηή ην άηνκν ράλεη ηελ αίζζεζε ηνπ εαπηνύ, ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ
ηόπνπ.
71
Όπλσζε. Γελ ππάξρεη αθξηβήο νξηζκόο ηεο ύπλσζεο. Μεξηθνί ζεσξνύλ ηελ ύπλσζε ζαλ κηα θαηάζηαζε
έθζηαζεο. Καηά ηελ ύπλσζε ην άηνκν δελ έρεη πιήξε επίγλσζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ
ηόπνπ θαη είλαη δεθηηθό ζηελ ππνβνιή.
72
Βηναλάδξαζε. Δίλαη κηα ζπκπεξηθνξηθή ηερληθή, κε ηελ νπνία έλα άηνκν έρεη ηε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ζηε
ιεηηνπξγία ηκεκάησλ ηνπ απηόλνκνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηόο ηνπ, δειαδή ησλ θηύπσλ ηεο θαξδηάο, ηεο αλαπλνήο ή ηεο πίεζεο ηνπ αίκαηνο.
73
Ο όξνο ‘ζπλεηδεηόηεηα’ δε ζεσξείηαη δόθηκνο από ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα. Γηα ηελ επηζηήκε ηεο
ςπρνινγίαο θαη ηε λεπξνεπηζηήκε δελ ππάξρεη θαη δε ρξεζηκνπνηείηαη ν όξνο απηόο.
70
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Σο Ροδοσταυρικό Σάγμα A.M.O.R.C.74 προτείνει έναν ακόμη όρο
με το περιεχόμενο της συνειδητότητας. Σο όρο ‚Κοσμική υνειδητότητα‛. Με αυτόν ορίζει τη συνείδηση που ακτινοβολείται από το Θεό
και διαπερνά όλο το χώρο, διαθέτοντας ζωτικότητα, διάνοια, εποικοδομητική ισχύ και Θεία Νοημοσύνη. ε αυτή τη συνειδητότητα προβάλλονται όλοι οι Διδάσκαλοι της Ανθρωπότητας και με αυτήν μπορούν να συντονιστούν για έμπνευση όλοι οι προχωρημένοι μαθητές
της Ατραπού. Ο συνεχής συντονισμός του μαθητή με την Κοσμική
υνειδητότητα ονομάζεται Υώτιση.75
Πολλοί μελετητές και αναζητητές αναφέρονται και σε ένα άλλο
συστατικό της φύσης του ανθρώπου. Σο Πνεύμα. Ο Αναξιμένης76 θα
χρησιμοποιήσει ως συνώνυμα τους όρους πνεύμα και ψυχή. Ο Επίσκοπος Διοκλείας Κάλιστος Ware77 θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι μια
αναπόσπαστη ενότητα. Η ενότητα αυτή έχει τρία μέρη. Σο σώμα, την
ψυχή και το πνεύμα. Με τον όρο πνεύμα εννοεί την πνοή του Θεού
στον άνθρωπο. Αυτή είναι κάτι που δε συναντάμε στα ζώα. τη συνέχεια όμως, αναλύοντας την έννοια αυτή, μας λεει: «Με το πνεύμα
του, που μερικές φορές ονομάζεται και νους, (ο άνθρωπος) καταλαβαίνει την αιώνια αλήθεια για το Θεό ή για τους λόγους ή τις εσωτερικές
ουσίες των δημιουργημάτων, όχι με παραγωγικούς συλλογισμούς, αλλά με άμεση κατανόηση ή πνευματική αντίληψη, μ’ ένα είδος διαίσθησης που ο Αγ. Ισαάκ ο ύρος καλεί “απλή νόηση”».
Ο Steiner στη ‚Θεοσοφία‛ του με τον όρο αυτόν εννοεί αυτό που
θα αποκαλυφθεί στον άνθρωπο, αν, σύμφωνα με την έκφραση του
Goethe, βλέπει τα πράγματα σαν όμοιες θεϊκές υποστάσεις. Με αυτό
δηλαδή του αποκαλύπτονται όσα τα ίδια τα πράγματα του κρύβουν.
Μέσω του πνεύματος αποκαλύπτεται στον άνθρωπο ο εξωτερικός
κόσμος με ‚εσωτερικό‛ τρόπο. Κατά τον Steiner «<τα πράγματα αφήνονται να μιλήσουν μόνα τους για κείνο, που έχει σημασία όχι για
τον άνθρωπο αλλά για αυτά τα ίδια».
Ρνδνζηαπξηθό Σάγκα AMORC. Μπζηηθηζηηθή θαη εζσηεξηθή νξγάλσζε κε κέιε ζε όιν ηνλ Κόζκν. Αθνινπζεί έλα πξσηνπνξηαθό ζύζηεκα εθπαίδεπζεο, κέζσ κνλνγξαθηώλ πνπ ιακβάλνπλ ηα κέιε ηνπ ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα.
75
Ρνδνζηαπξηθό Δγρεηξίδην. Δθδ AMORC ζει. 275.
76
Αλαμηκέλεο, γηνο ηνπ Δπξύζηξαηνπ. Γελλήζεθε ζηε Μίιεην ην 585 π.Υ. θαη πέζαλε ην 528. Αθξναηήο ηνπ
Αλαμίκαλδξνπ, επεξεάζηεθε από απηόλ. Θεώξεζε ηνλ ‘Αέξα’ σο ηελ πξώηε Αξρή θαη κέζσ απηνύ δηαρέ νληαλ νη ‘ηδηόηεηεο’ ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο Γεκηνπξγίαο.
77
Ware K. (Timothy). Γελλήζεθε ην 1934 ζην Bath ηεο Αγγιίαο. πνύδαζε ζηελ Ομθόξδε θιαζηθή θηινινγία θαη ζενινγία. Σν 1958 αζπάζηεθε ην Αλαηνιηθό Οξζόδνμν Υξηζηηαληθό δόγκα. Υεηξνηνλείηαη κνλαρόο
ζηελ Πάηκν ην 1966. Σν 1982 ρεηξνηνλείηαη επίζθνπνο.
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Ο H. Sp. Lewis78 μας λεει ότι στα εβραϊκά υπάρχουν τρεις λέξεις
για τον όρο ‚ψυχή‛. Οι λέξεις αυτές είναι νεφές, νεσεμάχ και ρουάχ.
Και οι τρεις λέξεις σημαίνουν πνοή αλλά με διαφορετική έκφανση. Η
λέξη ρουάχ γενικά μεταφράζεται ως Πνεύμα, αλλά στην πραγματικότητα σημαίνει ρεύμα ανέμου. Η ελληνική λέξη ψυχή ταιριάζει περισσότερο με τη λέξη νεφές. Σο πλήθος των εβραϊκών λέξεων και η
εμφάνισή τους στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης έκαναν τους μεταφραστές της να δημιουργήσουν σύγχυση με την έννοια των λέξεων Πνεύμα και Χυχή.
Ετυμολογικά η λέξη πνεύμα προέρχεται από το ελληνικό πνέω,
φυσώ. τα αραβικά ruh από τη λέξη rih, που σημαίνει άνεμος. Η
Elena Blavadsky79 θέτει το Πνεύμα ως αντίστοιχο αυτού που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν Χυχή. το έργο της ‚Σο Κλειδί της Θεοσοφίας‛ τοποθετεί το Πνεύμα (Άτμα) ως ένα με το Απόλυτο.
Έχοντας κατά νου όλα αυτά, βλέπουμε ότι το Πνεύμα, όταν δεν
ταυτίζεται με το νου, ταυτίζεται με την Χυχή σε φιλοσοφικό και οντολογικό επίπεδο. Τπάρχει όμως και η διάσταση που του δίδουν ορισμένες εσωτερικές και μυστικιστικές σχολές, όπως αυτή του Ροδοσταυρικού Σάγματος AMORC, που με τον όρο αυτόν δηλώνει μία
εσωτερική ενέργεια, η οποία ζωτικοποιεί το ανθρώπινο σώμα. Με
τον όρο αυτόν λοιπόν υποδεικνύουν μία Θεία Ουσία, η οποία διαπερνά κάθε χώρο και κινητοποιεί την ύλη ανεξάρτητα από την ψυχή, δίδοντας τις μορφές των πραγμάτων που υπάρχουν στη Υύση
γύρω μας.
Σην άποψη αυτή συμμερίζεται και ο Dr. John Dalton, διάσημος
φυσικός και ροδόσταυρος, ο οποίος δηλώνει ότι: «Μέχρι τη στιγμή
που το πνεύμα του Θεού εισήλθε στην ύλη, η ύλη ήταν μη δημιουργική,
μη παραγωγική και μη συστηματοποιημένη. Η ύπαρξή της από ατομική άποψη ήταν αποτέλεσμα της δημιουργίας των ατόμων και των μορίων. Ό,τι υπήρχε ήταν στατικό, χωρίς κίνηση και σταθεροποιημένο σε
κρυσταλλική μορφή, χωρίς ισχύ ανάπτυξης, μεταβολής ή αναπαραγωγής. Σότε οι δημιουργικές δυνάμεις του Θεού ζωοποίησαν τα κρυσταλλοποιημένα κύτταρα, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί ατομική δομή

H. S. Lewis. Πξώηνο Imperator ηνπ Ρνδνζηαπξηθνύ Σάγκαηνο AMORC ζηε ζύγρξνλε κνξθή ηνπ. Ηδξπηήο
θαη νξγαλσηήο ηνπ AMORC ζηηο Ζ.Π.Α., γελλήζεθε ην 1883 θαη πέζαλε ην 1939.
79
Blavadsky H. Ηδξύηξηα ηεο Θενζνθηθήο Δηαηξίαο. Γελλήζεθε ην 1831. Σν 1842 κεηαθνκίδεη ζην Λνλδίλν
γηα λα μεθηλήζεη κηα ζεηξά από ηαμίδηα ζε όιν ηνλ θόζκν. Σν 1875 ηδξύεη ηε Θενζνθηθή Δηαηξία. Πέζαλε ην
1891 ζην Λνλδίλν, αθνύ ζπλέγξαςε πνιιά βηβιία εζσηεξηθνύ πεξηερνκέλνπ.
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και μεθοδική επέκταση της κίνησης και της ζωτικότητας, σύμφωνα με
το νόμο των γωνιών της μορφής και τον δονητικό λόγο του πνεύματος.»
Άρα το Πνεύμα, όταν δεν ταυτίζεται με την Χυχή, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί από οντολογική και φιλοσοφική άποψη σαν κύριο μέρος
του ανθρώπου, αλλά σαν αναγκαίος συνδετικός κρίκος της ζωής του.
Μετά τη μακρά, αλλά αναγκαία αυτή εισαγωγή, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα μας μέσα από τις αντιλήψεις των
διάφορων θεωριών για τη θέση της ψυχής στην οντότητα ‚Άνθρωπος‛. Αρχικά θα αναφερθούμε στις απόψεις που προτείνουν την ύπαρξη τουλάχιστον δύο τμημάτων σε αυτόν και την προτεραιότητα
που η κάθε μία από αυτές δίνει στο ένα από τα δύο μέρη. τη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την άποψη που θεωρεί το φυσικό σώμα του
ανθρώπου σαν το μόνο τμήμα του και κατόπιν θα προτείνουμε την
άποψη που θα πρέπει να έχει η εσωτερική προσέγγιση κατά τη γνώμη μας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις μέχρι το σημείο εκείνο σχολιασμένες απόψεις, όσο και τα αποτελέσματα των ερευνών της επιστήμης μέχρι σήμερα.
Οι απόψεις που θέλουν τον άνθρωπο διφυές ον χωρίζονται σε
τρεις κατηγορίες. ε αυτές που θεωρούν ότι κύριο και πρωταρχικό
στοιχείο του ανθρώπου είναι η ψυχή, σε αυτές που δίδουν προτεραιότητα στο φυσικό σώμα και σε αυτές που δε δίδουν σε κάποιο από
τα δύο αυτά μέρη τον πρώτο ρόλο. Ένα χαρακτηριστικό της επιρροής
της θέσης που έχει η ψυχή στην οντότητα ‚Άνθρωπος‛ στις απόψεις
αυτές είναι οι προτάσεις για τη μετά θάνατο κατάσταση, που η κάθε
μια από τις ομάδες αυτές πρεσβεύει. την αναλυτική εξέταση των
ομάδων αυτών που θα ακολουθήσει θα αναφερθούμε και στο θέμα
αυτό, συνδέοντάς το με τη φιλοσοφική θέση κάθε μιας στο ζήτημα
της ψυχής.
ΠΡΟΒΑΔΙΜΑ ΣΗ ΧΤΦΗ
Σο οδοιπορικό μας θα το ξεκινήσουμε από την άποψη που θέλει
την ψυχή κύριο τμήμα της οντότητας Άνθρωπος. Κύριοι εκφραστές
αυτής την αντίληψης είναι οι Ορφικοί 80, ο Πλάτων μέσα από τους
διαλόγους του, οι Νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι, αλλά και αρκετοί άλλοι
Οξθηθνί. Θξεζθεπηηθνί κπζηηθνί ηεο αξραίαο Διιάδαο πεξί ηνλ 6 ν π.Υ. αηώλα. Αζρνινύληαη κε ηελ θνζκνγνλία θαη ηε ζενγνλία, έρνληαο ζαλ βάζε ηελ παξάδνζε ηεο ιαηξείαο ηνύ κπζηθήο ζξαθηθήο θαηαγσγήο
Γηνλύζνπ ηνπ Εαγξέα. Σν όλνκά ηνπο ην έιαβαλ από ηνλ κπζηθό Θξαθηώηε ανηδό Οξθέα.
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στοχαστές και φιλόσοφοι. ύμφωνα με την άποψη αυτή, ο Άνθρωπος είναι η ψυχή του και όχι το φυσικό του σώμα, υπονοώντας ότι
μπορεί να υπάρξει και χωρίς αυτό. Σο φυσικό σώμα του είναι κάτι το
δευτερεύον και κατώτερο. Σο σώμα είναι ένα όργανο της ψυχής. Ας
παρακολουθήσουμε πώς προσεγγίζει ο Πλάτωνας το θέμα μέσω των
κειμένων του.
Η πλατωνική προσέγγιση του θέματος είναι απόλυτη. Ο άνθρωπος είναι κυρίως η ψυχή του και δευτερευόντως το σώμα του. Ση
θέση αυτήν τη βρίσκουμε να αναπτύσσεται σε πάρα πολλά σημεία
των διαλόγων. Φαρακτηριστικά αναφέρουμε το διάλογο ‚Αλκιβιάδης‛, όπου η θέση αυτή δηλώνεται με σαφήνεια. «Η ψυχή είναι ο άνθρωπος». Ο Πλάτωνας χαρακτηρίζει το σώμα με διάφορους προσδιορισμούς, κάθε άλλο παρά τιμητικούς, όπως ‚δεσμωτήριο της ψυχής‛ στον Κρατύλο, ‚τάφο‛ στον Γοργία, στον Υαίδωνα σαν ‚φυλακή‛ και στον Σίμαιο σαν ‚όχημα‛.
Ο Πλούταρχος81 ορίζει το ρόλο του σώματος ως όργανο της ψυχής στο έργο του ‚Ηθικά‛, ο δε ρήτορας Ισοκράτης 82 διευκρινίζει ότι
έργο της ψυχής είναι να βουλεύεται του δε σώματος να υπηρετεί τη
γνώση της ψυχής. Σην ίδια άποψη έχει και ο Δημόκριτος. την ανθρωπολογία και την ηθική του συναντάμε την αξιακή προτεραιότητα της ψυχής έναντι του σώματος. υμφωνεί με τον Πλάτωνα ότι η
σωτηρία του ανθρώπου δεν έγκειται στη συμμετοχή στα διάφορα
τελετουργικά δρώμενα, αλλά στην επιδίωξη της σωφροσύνης, την
ευταξία της ψυχής, όπως λέγει, καθώς και στη σοφία που απαλλάσσει την ψυχή από τα πάθη.
την πλατωνική αντίληψη το σώμα είναι συνυπαίτιο για την
ύπαρξη του κακού στον κόσμο. Η ψυχή λοιπόν είναι προορισμένη
για συνεχή εξέλιξη. Σο σώμα υπάρχει για να δίνει στην ψυχή το μέσον για να έρχεται μέσω των αισθήσεων σε επικοινωνία με το περιβάλλον και να αντιδρά μέσω των εκδηλώσεών της σε αυτό. Μέσω
του σώματος εν κατακλείδι αποκτά τη Γνώση για να αποκατασταθεί
στην προηγούμενη θέση της.

81

Πινύηαξρνο. Γελλήζεθε ζηε Υαηξώλεηα ηεο Βνησηίαο ην 46 κ.Υ. θαη πέζαλε ην 127. πνύδαζε ζηελ Αζήλα θηινζνθία θαη ζηε ζπλέρεηα ηαμίδεςε ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη ηε Ρώκε. Έξγα ηνπ είλαη ‘Οη Παξάιιεινη
Βίνη’ θαη ‘Σα Ζζηθά’.
82
Ηζνθξάηεο. Ο ηέηαξηνο ζηε ζεηξά αηηηθόο ξήηνξαο. Γελλήζεθε ην 438 θαη καζήηεπζε θνληά ζηνπο ζνθηζηέο
Πξόδηθν, Γνξγία θαη Σεηξεζία. Τπήξμε αθξναηήο θαη ηνπ σθξάηε. Πέζαλε ην 338 θαη ζώδνληαη έμη ιόγνη
ηνπ.
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ύμφωνα με την άποψη αυτή, ο άνθρωπος (η ψυχή) και το Θείο
έχουν την ίδια καταγωγή και ακολουθούν τον ίδιο δρόμο εξέλιξης. Ο
Πίνδαρος83 στο έργο του ‚Νεμεονίκαι‛ μας λέγει ότι «Ίδια είναι η καταγωγή των θεών και των ανθρώπων και από την ίδια μάνα προερχόμαστε»84, ο δε Πλούταρχος αναφέρει ότι «Οι ψυχές, πολύ φυσικά και
σύμφωνα με τη θεία δικαιοσύνη, μεταβάλλονται από ανθρώπους σε
ήρωες, από ήρωες σε πνευματικές οντότητες... και από πνευματικές
οντότητες σε θεούς»85.
Αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης είναι και η θέση ότι η ζωή συνεχίζεται και μετά το θάνατο του φυσικού σώματος, αφού η ψυχή
είναι ο κύριος φορέας της οντότητας Άνθρωπος. Για τον Πλάτωνα ο
θάνατος είναι ο διαχωρισμός της ψυχής από το σώμα.86 Η άποψη αυτή προτείνει τη θρησκειο-φιλοσοφική άποψη, που ονομάζεται “Αθανασία της Χυχής‛. ύμφωνα με αυτήν, η ψυχή - η οποία είναι αθάνατη - για να εκδηλώσει τη διαπλαστική και οργανική της ικανότητα και λειτουργία, εισέρχεται κάποια στιγμή σε ένα φυσικό σώμα,
το οποίο ‚δανείζεται‛ για κάποιο χρονικό διάστημα. Κατά τους Πυθαγόρειους και τους Νεοπλατωνικούς φιλοσόφους, η ένωση αυτή
της Χυχής θεωρείται ως ‚πτώση‛ ή ως ‚κάθοδος‛ και αυτή είναι μία
παρά φύση κατάσταση87. Ο Πρόκλος88 μας αναφέρει ότι εκεί ζει
σύμφωνα με τη φύση της, εδώ δε παρά τη φύση της.89 Ο μύθος της
πτώσης ή καθόδου της ψυχής από τον υπερκόσμιο ουρανό σε ένα
υλικό σώμα είναι και το θέμα μιας από τις πλέον παλαιές διατριβές
του Πλωτίνου, όπου μας εξηγεί την κάθοδο αυτή της ψυχής.
το φυσικό αυτό σώμα θα παραμείνει περιορισμένη μέχρι το
θάνατό του και την απελευθέρωσή της. Σότε η ψυχή μεταβαίνει στον
άσαρκο κόσμο, ο οποίος ονομάζεται ‚Άδης‛. Αυτός πίστευαν ότι βρίσκεται πέραν του Αχέροντα ποταμού και την είσοδο φυλούσαν φύλακες αυστηροί. Εκεί κρίνεται και, αν η ζωή της στον γήινο κόσμο
Πίλδαξνο. Ο κεγαιύηεξνο ιπξηθόο πνηεηήο ηεο αξραίαο Διιάδαο. Γελλήζεθε πεξίπνπ ην 522 ζηελ Κπλόο
Κεθαιαίο ησλ Θεβώλ θαη έιαβε ηε κέγηζηε δπλαηή κνπζηθή παηδεία. Θεσξείηαη καδί κε ηνλ ηκσλίδε Δζληθόο πνηεηήο. Πέζαλε ην 448 ζην Άξγνο ζε βαζηά γεξάκαηα.
84
Νεκενλίθαη, Σ΄ 1-2.
85
Βίνη Παξάιιεινη, Ρσκύινο, 28.
86
Γνξγίαο 524Β.
87
Γηα ηε θηινζνθηθή δηάθξηζε κεηαμύ ησλ όξσλ ‘πηώζε’ θαη ‘θάζνδνο’ ζην ζέκα ηεο ςπρήο δεο Π. Γξάβηγγεξ ‘Ο Ππζαγόξαο θαη ε κπζηηθή δηδαζθαιία ηνπ Ππζαγνξηζκνύ’ εθδ. Βηβιηνζήθε ηεο θηγγόο.
88
Πξόθινο. Νενπιαησληθόο θηιόζνθνο θαη καζεκαηηθόο. Γελλήζεθε ην 410 ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη
ππήξμε ν ηειεπηαίνο ζηύινο ηνπ θαηαξξένληνο εζληζκνύ. πζηεκαηνπνίεζε ηε λενπιαησληθή θηινζνθία θαη
ηεο έδσζε ηελ νινθιεξσκέλε κνξθή, ηελ νπνία έρνπκε ζήκεξα ππόςε καο. Πέζαλε ην 485.
89
Πξόθινο εηο Πνιηηείαλ 2. ει 349 Kroll.
83
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ήταν η μέγιστη δυνατή, αυτή επιστρέφει στον ‚κόσμο της‛, τα Ηλύσια Πεδία - τα οποία βρίσκονταν στον Ψκεανό στα άκρα της γης, όπου ο βίος ήταν χωρίς κόπο και βασίλευε ο Ραδάμανθυς - και παραμένει εκεί εις τον Αιώνα. Ο Πλάτων μάλιστα, στο διάλογο Σίμαιο,
δηλώνει ότι ο θάνατος θα πρέπει να γίνεται δεκτός με ευχαρίστηση
και ότι αθάνατη είναι μόνο η ψυχή και όχι το φθαρτό σώμα. Μαζί
του θα συμφωνήσει ο ποιητής Επίχαρμος,90 λέγοντας: «Σο χώμα στο
χώμα και η ψυχή ψηλά. Ποιο από αυτά είναι φοβερό; Κανένα»91.
Με την αντίληψη αυτή, που ξεκινά από τους Πυθαγόρειους, αναθεωρούνται ριζικά οι παραδεκτές μέχρι την εποχή εκείνη απόψεις
των λαών τής ανατολικής Μεσογείου και της Υρυγοπελασγικής
θρησκείας για την προέλευση, τη φύση και το πεπρωμένο της ψυχής,
η οποία είχε υλική ή σχεδόν υλική μορφή και φύση. Η άποψη ότι η
ζωική πνοή χάνεται με το θάνατο και η πίστη στην επιβίωση των
‚σκιών‛, που στο καταχθόνιο βασίλειο των νεκρών επαναλαμβάνουν αδέξια τις γήινες δραστηριότητες, αντικαθίστανται με την ιδέα
της κοσμικής ψυχής, που έχει παρεκτραπεί σε αυτόν εδώ τον ‚κάτω
κόσμο‛, στη γη της εξορίας, η οποία όμως είναι απαραίτητο στάδιο
για την επιστροφή στη χώρα καταγωγής της. Μετά την επιστροφή
της στη χώρα αυτή θα απολαύσει, συντροφιά με τις Θείες Οντότητες,
μια ένδοξη ζωή.
Ο Πλάτων δέχεται την αθανασία της ψυχής, επειδή αυτή κινείται από μόνη της. τους ‚Όρους‛ μας λέγει ότι «Χυχή το αυτό κινούν.
αίτια κινήσεως ζωτικής ζώων», στον Υαίδωνα συμπληρώνει λέγοντας «Όλη η Χυχή είναι αθάνατη, διότι αυτό που κινείται μόνο του είναι αθάνατο». την Πολιτεία συναντάμε τη σκέψη ότι «Επειδή λοιπόν
η ψυχή δεν καταστρέφεται από κανένα κακό, ούτε δικό της ούτε ξένο,
είναι φανερό ότι αυτή αναγκαστικά είναι ένα αιώνιο όν». Μαζί του θα
συμφωνήσει και ο Πρόκλος, υπογραμμίζοντας ότι «πάσα ψυχή αυτόζωος εστί», καθώς και ότι «Πάσα ψυχή ανώλεθρος εστί και άφθαρτος». Ο Αλκμαίων,92 σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ισχυρίζεται ότι η
ψυχή είναι αθάνατη, γιατί μοιάζει με τους αθάνατους θεούς.

Δπίραξκνο. Κσκηθόο πνηεηήο πνπ γελλήζεθε ζηελ Κσ, αιιά ζε λεαξή ειηθία κεηαθόκηζε ζηε ηθειία.
Πέζαλε ζε κεγάιε ειηθία ζηηο πξαθνύζεο.
91
Πινύηαξρνο, Ζζηθά 110Β.
92
Αιθκαίσλ ν Κξνησληάηεο. Ήηαλ γηνο ηνπ Πεηξίζνπ θαη καζεηήο ηνπ Ππζαγόξα. Τπήξμε κεγάινο γηαηξόο
θαη θηιόζνθνο θαη ζεσξείηαη παηέξαο ηεο επηζηεκνληθήο ηαηξηθήο. Δίλαη ν πξώηνο πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ
πεηξακαηηθή έξεπλα θαη ηε ρεηξνπξγηθή ζην αλζξώπηλν ζώκα.
90
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Με την παραπάνω θεώρηση θα συμφωνήσει και ο Κομφούκιος,93
από τον οποίο συναντάμε την παρακάτω αναφορά στο έργο ‚Κομφούκιος, η τέχνη του κοινωνικού βίου‛ «Σο σώμα πλάστηκε για να
υπηρετήσει την ψυχή»94. Ο Ινδός φιλόσοφος Paramhansa Yogananda95
μας λεει ότι «Σο σώμα μας δεν είναι παρά μια σάρκινη θήκη, στην οποία το πουλί της ζωής εγκαθίσταται για λίγο. Η ζωή είναι εξ ολοκλήρου ανεξάρτητη από τη σαρκική θήκη του σώματος. Σαυτιζόμενη
όμως με τους περιορισμούς του σώματος, υποφέρει.».
Και ο Αριστοτέλης όμως συμφωνεί με την παράδοση αυτή, με ορισμένες όμως τροποποιήσεις. Αν και θεωρεί το σώμα βοηθητικό όργανο της ψυχής, λέγοντας ότι όπως για την τέχνη έχουμε τα όργανα
έτσι και για την ψυχή έχουμε το σώμα, 96 υιοθετεί την άποψη της αθανασίας της ψυχής, θεωρώντας μάλιστα ότι υπάρχει μια αρχέγονη
τάση της ψυχής για μεταθανάτια επιβίωση. Προσθέτει όμως ότι η
αθανασία δεν αφορά στον άνθρωπο σαν άτομο, αλλά το ανθρώπινο
γένος συνολικά.
Ανάλογη είναι η άποψη του Ηράκλειτου97. Ο φιλόσοφος με το 15ο
απόσπασμα προειδοποιεί τον άνθρωπο ότι πρέπει να ξέρει τα πάντα
και να προσμένει το απρόσμενο. Η τύχη του σώματος γνωρίζουμε
ποια θα είναι. Σο σώμα είναι για πέταμα. Σα πτώματα είναι πιο πολύ για πέταμα από την κοπριά, θα μας πει στο απόσπασμα 96. Σο
πτώμα δεν εκφράζει τον άνθρωπο πλέον. Η ψυχή τι γίνεται; Πεθαίνει κι αυτή; Ο Ηράκλειτος δε δέχεται την προσωπική ψυχή. τη σκέψη του δεν υπάρχει ίχνος δοξασίας για μια προσωπική αθανασία της
ατομικής ψυχής. Η ψυχή γι’ αυτόν είναι ένα απόσπασμα του ύμπαντος. Μετά τη συνάντησή της με τον άνθρωπο θα επιστρέψει σε
αυτό. χετικά με την άποψη του φιλοσόφου μας πληροφορεί ο Αέτιος98: «Ο Ηράκλειτος λέει ότι η ψυχή είναι άφθαρτη, γιατί όταν εγκαΚνκθνύθηνο. ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε γελλήζεθε ζηηο 8 επηεκβξίνπ ηνπ 551 π.Υ. ζηελ πόιε Κηνπθνύ
ηνπ θηλεδηθνύ θξαηηδίνπ Λνπ. Πέζαλε ην 479. Πξνζπάζεζε λα επαλαθέξεη ην παιαηό εληαίν θενπδαξρηθό
θξάηνο θαη δίδαμε θηινζνθία, πξνηείλνληαο έλαλ ελάξεην ηξόπν δσήο.
94
Μεηάθξαζε από ηα γαιιηθά Η. Αζαλαζηάδνπ, Αζήλα 1852, ζει 87.
95
Paramhansa Yogananda. Γελλήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηώλα ζηελ Ηλδία. Σν όλνκά ηνπ ήηαλ Mukunda Lal
Ghosh. Σν όλνκά ηνπ έγηλε Yogananda όηαλ θαηεηάγε ζην κνλαρηθό Σάγκα Swami ην 1914 θαη πήξε ην
ζξεζθεπηηθό ηίηιν Paramhansa ην 1935.
96
Αξηζηνηέινπο ‘Πεξί Φπρήο’ (507b).
97
Ζξάθιεηηνο. Έλαο από ηνπο λεόηεξνπο Ίσλεο Φηινζόθνπο. Γελλήζεθε ζηελ Έθεζν από αξηζηνθξαηηθή ή
βαζηιηθή νηθνγέλεηα πεξί ην 540 π.Υ. ηε ζθέςε ηνπ αλαγλσξίδνπκε επηδξάζεηο από ηνλ Αλαμίκαλδξν θαη
ηνλ Αλαμηκέλε. Πέζαλε ην 480 π.Υ.
98 Αέηηνο από ηελ Αληηόρεηα ηεο πξίαο. Έδεζε ηνλ 1ν αηώλα π.Υ. Τπήξμε θηιόζνθνο ηεο ζρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιε, αζηξνλόκνο, κεηεσξνιόγνο θαη θπζηθόο. Πξνπαληόο ππήξμε αμηόινγνο, δηόηη αζρνιήζεθε κε ηε
ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θηινζνθηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ ζεσξηώλ ησλ πξνγελέζηεξώλ ηνπ.
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ταλείπει (το σώμα) επιστρέφει στην ψυχή του ύμπαντος, με την οποία είναι ομογενής».
Γι’ αυτόν η ψυχή εντάσσεται μέσα στον κοσμικό κύκλο των μετασχηματισμών. το 36ο απόσπασμα θα μας πει ότι «Είναι θάνατος
για τις ψυχές να γίνουν νερό, είναι θάνατος για το νερό να γίνει γη.
Από τη γη πάλι γίνεται νερό και από το νερό ψυχή». Ο Ηράκλειτος
συνδέει το ‚πυρ‛ και το ‚Λόγο‛ με την ψυχή. Σο ‚πυρ‛, όταν σβήνει,
μετατρέπεται σε ύδωρ και έτσι το ύδωρ σημαίνει το θάνατο της πύρινης ψυχής.99
τον Φριστιανισμό της Δυτικής Ευρώπης συναντάμε αποδοχή
της Αθανασίας. Η επιρροή του νεοπλατωνισμού στον Αυγουστίνο
είναι εμφανής και η άποψη της αθανασίας κατά συνέπεια αποδεκτή,
με αποτέλεσμα να συσκοτίζονται τα όρια μεταξύ της ‚αθανασίας
της ψυχής‛ και της ‚ανάστασης των νεκρών‛. Η 5η σύνοδος του Λατερανού, που έγινε το 1513, εκφράζει την επίσημη άποψη, λέγοντας
ότι η ψυχή είναι πνευματική, αθάνατη και ατομική. Ο Λούθηρος δεν
παίρνει ξεκάθαρη θέση στο ζήτημα, ενώ ο Καλβίνος αποδέχεται ρητά την Αθανασία.
τη νεώτερη δυτικοευρωπαϊκή φιλοσοφία συναντάμε φιλόσοφους που αποδέχονται την άποψη περί ‚Αθανασίας της Χυχής‛,
όπως οι ορθολογιστές Descartes και Leibnitz και τους αγνωστικιστές
ή κάποιους που κρατούν μια αμφίσημη και μετριοπαθή στάση, όπως
οι ιδεαλιστές Fichte100 και Kant101.
ε όλες τις δοξασίες που δέχονται την ‚Αθανασία της Χυχής‛
συναντάμε ένα ενδιάμεσο στάδιο, κατά το οποίο η Χυχή μεταβαίνει
από τον κόσμο των ανθρώπων στον κόσμο των ψυχών. Έτσι, για παράδειγμα, συναντάμε το ‚δικαστήριο των ψυχών‛ στην αιγυπτιακή
παράδοση, τη γέφυρα της μετάβασης στην ιρανική ή τη βαθμιδωτή
κλίμακα - η οποία οδηγεί από τη ζωή στο θάνατο - στην ινδική.

Σελ άπνςε όηη ε έλλνηα ‘ςπρή ηνπ Κόζκνπ’ αλήθεη ζηνλ Ζξάθιεηην ζα ακθηζβεηήζνπλ πνιινί κειεηεηέο
αξγόηεξα, ζεσξώληαο όηη ν όξνο απηόο ηνπ έρεη απνδνζεί από ηνλ Αξηζηνηέιε θαη ηνπο ησηθνύο.
100
Fichte. Πιήξεο όλνκα Johann Gottlieb Fichte. Γελλήζεθε ζηηο 19/5/1762 θαη πέζαλε ζηηο 27/1/1814 ζην
Βεξνιίλν. Μία από ηηο θύξηεο κνξθέο ηνπ Γεξκαληθνύ Ηδεαιηζκνύ.
101
Kant Imm. Γεξκαλόο θηιόζνθνο. Γελλήζεθε ην 1724 ζηελ Πξσζία θαη πέζαλε ην 1804. πνύδαζε Θενινγία, Φηινζνθία Μαζεκαηηθά θαη Φπζηθή. Ηδξπηήο ηεο θξηηηθήο θηινζνθίαο, έγξαςε πνιιά έξγα, κε απνθ νξύθσκα ηελ ηξηινγία ‘Κξηηηθή ηνπ Καζαξνύ Λόγνπ’ , ‘Κξηηηθή ηνπ Πξαθηηθνύ Λόγνπ’ θαη ‘Κξηηηθή ηεο
Γπλάκεσο ηνπ Κξίλεηλ’.
99
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ΠΡΟΒΑΔΙΜΑ ΣΟΤ ΨΜΑΣΟ
Δεύτερη άποψη με την οποία θα ασχοληθούμε είναι αυτή που
θέτει το φυσικό σώμα του ανθρώπου ως πρωταρχικό τμήμα της οντότητας ‚Άνθρωπος‛. Κύριοι εκφραστές τής άποψης αυτής είναι οι
μονοθεϊστικές θρησκείες. τον Ιουδαϊσμό το σώμα κατέχει ιδιάζουσα
θέση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο εβραϊσμός αναφέρεται
ως ‚ποιητικός υλισμός‛ ή ‚σαρκικός ιδεαλισμός‛.
Για τον Εβραίο ο άνθρωπος είναι σώμα. Ο Tesmontant, μας αναφέρει ο Μάριος Μπέγζος στο βιβλίο του ‚Υαινομενολογία της Θρησκείας‛ (1995), στο έργο του ‚Η θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης‛
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «Ο Εβραίος έχει το αίσθημα του σαρκικού, διότι διέβλεπε σε αυτό τον πνευματικό χυμό του». Φαρακτηριστικό σημείο της Ιουδαϊκής αυτής αντίληψης είναι το ότι το σώμα προηγείται της ψυχής κατά τη Δημιουργία του Ανθρώπου. το 2 ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, ο Θεός πρώτα έπλασε τον άνθρωπο
ως σώμα και στη συνέχεια ενεφύσησε σε αυτόν ‚πνοή ζωής‛.102
Ο Φριστιανισμός, επηρεασμένος άμεσα από την Ιουδαϊκή κοσμοαντίληψη, αρχικά είχε την άποψη ότι ο άνθρωπος είναι σώμα και
για το λόγο αυτόν έδωσε προτεραιότητα σε αυτό. Χυχή και σώμα γι’
αυτόν είναι δύο διαφορετικά στοιχεία του ανθρώπου, τα οποία δεν
είναι αντίθετα. Απλά είναι δύο διαφορετικές όψεις του όντος άνθρωπος. Γι’ αυτόν τόσο το σώμα όσο και η ψυχή είναι κτιστά μέρη,
δημιουργημένα από το Θεό. «Η ψυχή όπως και το σώμα είναι κτίσμα
Θεού», θα μας πει ο Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.103
Με την πάροδο του χρόνου ο Φριστιανισμός υιοθετεί μια πιο
προχωρημένη άποψη για τη σχέση της ψυχής με το σώμα. Φωρίς να
αποποιείται ουσιαστικά τα πρωτεία του σώματος, παρουσιάζει τον
ελληνικό φιλοσοφικό όρο ‚συναμφότερον‛. Η βυζαντινή θεολογία
από τον 4ο έως τον 14ο αιώνα διακηρύσσει ομόφωνα την ψυχοσωμα-

ην ζεκείν απηό ζα ήηαλ κεγάιε παξάιεηςε λα κελ αλαθέξσ κία ηδενινγηθή θαη θηινζνθηθή δηαθνξά
ζηελ εβξατθή παξάδνζε ζην ζέκα ηεο ύπαξμεο κεηά ην ζάλαην. Ο J. S. M. Ward, αλζξσπνιόγνο θαη ζπγγξαθέαο, κέινο ηνπ Βαζηιηθνύ Αλζξσπνινγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ θαη Γηδάθησξ ηεο Βαζηιηθήο Αζηαηηθήο Δηαηξίαο,
ζην βηβιίν ηνπ ‘Πνηνο ήηαλ ν Υηξάκ Αβίθθ’ καο ιεεη όηη εθηόο από ηελ θπξίαξρε άπνςε ππήξραλ θαη άιιεο
δηαθνξεηηθέο. Ζ πξώηε από απηέο, ησλ Δζζαίσλ, ππνζηήξηδε ηε κεηελζάξθσζε ε δε απηή ησλ Φαξηζαίσλ ηελ
ύπαξμε παξαδείζνπ θαη θόιαζεο, επεξεαζκέλε από ηηο ζέζεηο ησλ Διιήλσλ γηα ηε δσή κεηά ην ζάλαην. Οη
αδνπθαίνη ήηαλ απηνί πνπ δέρνληαλ ηε κε ύπαξμε δσήο κεηά ην ζάλαην θαη θαηά ζπλέπεηα απέθιεηαλ θάζε
κνξθήο αζαλαζία.
103
Ζζύρηνο Πξεζβύηεξνο, Φηινθαιία Α’.
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τική ενότητα του ανθρώπου. Ο Γρηγόριος Παλαμάς104 και ο Γρηγόριος Νύσσης υποστηρίζουν με θέρμη αυτή τη θέση.
Παρ’ όλα αυτά, η προτεραιότητα του σώματος έναντι της ψυχής
παραμένει και αποτελεί το πρωτεύον χαρακτηριστικό και στη βυζαντινή ανθρωπολογία. Φαρακτηριστικά στο έργο του ‚Δημιουργία και
Απολύτρωση‛ ο Υλορόφσκι105 αναφέρει: «Φωρίς σώμα δεν υπάρχει
άνθρωπος. Ούτε μόνο με σώμα υφίσταται άνθρωπος. Η ασώματος ψυχή είναι φάντασμα και το άψυχο σώμα πτώμα». Επομένως η ύπαρξη
σώματος γίνεται συνώνυμη της ανθρώπινης οντότητας.
Εδώ πρέπει να επισημάνουμε μία αξιοσημείωτη παρατήρηση
του Μάριου Μπέγζου, ότι στη βυζαντινή ανθρωπολογία συναντάμε
δύο όρους. Σον όρο ‚σαρξ‛ και τον όρο ‚σώμα‛. Αν το σώμα προσλαμβάνει ουδέτερο χαρακτηρισμό ανθρωπολογικά, η σαρξ παίρνει
σαφώς αρνητικό. αρξ σημαίνει το εφάρματο, το κακό, το άηθες. Σο
σώμα πιστεύεται ότι είναι ουδέτερο της αμαρτίας. Δεκτικό στο καλό
και το κακό ταυτόχρονα. Όπως και το πνεύμα. Διότι η σαρξ επεκτείνεται και στο πνεύμα.
Έτσι, ενώ κατά τον Πλάτωνα το σώμα είναι υπαίτιο για ένα μέρος τουλάχιστον του κακού που υπάρχει στη Δημιουργία, η χριστιανική και κυρίως η βυζαντινή σκέψη αθωώνει το σώμα και μεταφέρει
τις ευθύνες αυτές στη σάρκα. Ο απόστολος Παύλος στην α΄ προς
Κορινθίους επιστολή (κεφ.6 στ. 19) αναφέρει «< ή ουκ οίδατε ότι το
σώμα υμών ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύματος εστίν». Όταν όμως η
σάρκα ρέπει προς το κακό, την αμαρτία, τότε πρέπει να υπάρξει επέμβαση και μέσω διαφόρων ‚επιτιμίων‛ πράξεων να ‚τιμωρηθεί‛,
κατά την Καθολική Ορθόδοξη Εκκλησία, ή να ‚θεραπευθεί‛ κατά
την Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία. Σο θέμα αυτό είναι τεράστιο και
θα μας εξέτρεπε από τον κύριο στόχο μας. Για το λόγο αυτόν θα δανειστούμε τον συνοπτικό πίνακα από το βιβλίο του Μάριου Μπέγζου
‚Χυχολογία της Θρησκείας‛, τον οποίο και παραθέτουμε.

Γξεγόξηνο Παιακάο. Βπδαληηλόο ζενιόγνο θαη ζπγγξαθέαο. Έδεζε ην πξώην κηζό ηνπ 14 νπ αηώλα. Γηνξίζηεθε επίζθνπνο Θεζζαινλίθεο ην 1359, αιιά δελ έγηλε δεθηόο από ηνπο πνιίηεο ηεο πόιεο. Τπήξμε ζεκαληηθή ε επίδξαζή ηνπ ζηε βπδαληηλή ζενινγία.
105
Παηήξ Γεώξγηνο Φινξόθζθη. Γελλήζεθε ην 1893 θαη πέζαλε ην 1979. Δπηθαλήο Οξζόδνμνο Υξηζηηαλόο
Θενιόγνο, Οξζόδνμνο Αληηπξόζσπνο ζην Παγθόζκην πκβνύιην ησλ Δθθιεζηώλ θαη απζεληία ζηα Ρσζηθά
Γξάκκαηα.
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ΑΜΑΡΣΙΑ
ΨΣΗΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΙΑ
ΑΜΑΡΣΨΛΟ
ΑΓΙΟ
ΙΕΡΕΑ
(ΕΞΟΜΟΛΟΓΟ)

ΕΠΙΣΙΜΙΑ
ΨΣΗΡΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΘΡΨΠΟΛΟΓΙΑ
ΗΘΙΚΗ

ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ
ΦΡΙΣΙΑΝΙΜΟ
ΑΣΟΦΙΑ, ΑΔΤΝΑΜΙΑ,
ΑΘΕΝΕΙΑ, ΝΟΟ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΙΑΗ, ΙΑΣΡΕΙΟ
ΙΑΣΡΕΙΟ, ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ,
ΑΝΑΡΡΨΣΗΡΙΟ
ΑΡΡΨΣΟ, ΑΘΕΝΗ,
ΑΔΤΝΑΜΟ
ΜΕΣΑΝΟΗΜΕΝΟ
ΑΜΑΡΣΨΛΟ
ΙΑΣΡΟ,
ΧΤΦΟΘΕΡΑΠΕΤΣΗ,
ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ
ΠΑΣΕΡΑ
ΥΑΡΜΑΚΑ
ΥΙΛΑΝΘΡΨΠΗ
ΟΝΣΟΛΟΓΙΚΗ,
ΤΠΑΡΞΙΑΚΗ
ΙΑΣΡΙΚΗ

ΔΤΣΙΚΟ
ΦΡΙΣΙΑΝΙΜΟ
ΠΑΡΑΒΑΗ ΝΟΜΟΤ
ΑΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ
ΣΙΜΨΡΙΑ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ
ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ, ΥΤΛΑΚΗ,
ΨΥΡΟΝΙΣΗΡΙΟ
ΕΝΟΦΟ, ΚΑΚΟΠΟΙΟ
ΔΙΚΑΙΨΜΕΝΟ
ΑΜΑΡΣΨΛΟ
ΔΙΚΑΣΗ, ΑΝΑΚΡΙΣΗ, ΙΕΡΟΕΞΕΣΑΣΗ

ΠΟΙΝΕ
ΑΠΑΝΘΡΨΠΗ
ΗΘΙΚΟΛΟΓΙΚΗ,
ΜΟΡΑΛΙΣΙΚΗ
ΝΟΜΙΚΗ

Παρατηρώντας τον πίνακα αυτόν, είναι εύκολο να διακρίνουμε
ότι τόσο το ύφος όσο και η πρακτική της σωτηριολογίας της χριστιανικής θεολογίας (ανατολική και δυτική) έχει άμεση εφαρμογή στο
σώμα του ανθρώπου. Μέσω αυτού θα διαπαιδαγωγηθεί η ψυχή. Αξίζει να επισημάνουμε επίσης ότι τα μυστήρια της ορθόδοξης παράδοσης αφορούν κυρίως στο σώμα και όχι στο πνεύμα ή την ψυχή. Έχουμε λοιπόν το Βάπτισμα, το οποίο εξαγνίζει το σώμα του νέου
Φριστιανού από το Προπατορικό Αμάρτημα, το Ευχέλαιο και το Φρίσμα, τα οποία προσδίδουν στο σώμα την ασπίδα που χρειάζεται για
τη διατήρηση της καλής υγείας, ο Γάμος ο οποίος εξαγνίζει την αναπαραγωγή. Σο ίδιο το σώμα απαλλάσσεται από τις αμαρτίες με τη
Θεία Εξομολόγηση και τη Θεία Ευχαριστία. Σέλος η ανάληψη ιδιαίτερων ιερατικών διοικητικών καθηκόντων δηλώνεται με το μυστήριο
της Φειροτονίας.
υνεπώς ο ιουδαιοχριστιανισμός προτείνει το σωματικό προβάδισμα του ανθρώπου θεολογικά. Αυτό μπορούμε να το δούμε με τα
ακόλουθα δύο τουλάχιστον στοιχεία:
1. Η αγιότητα του ανθρώπου εξαρτάται από το σώμα του. Η ασκητική ηθική σύμφωνα με αυτή την άποψη είναι σωματική γυμναστική ψυχής.
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2. Η θνητότητα του ανθρώπου είναι ένα γεγονός που αφορά πρωτίστως στο σώμα του.
Αυτή η ιδιαίτερη αξία που δίδει ο Ιουδαιοχριστιανισμός στο σώμα εξηγεί και την άποψη περί Αναστάσεως των Νεκρών και της
ανάγκης ταφής του σώματος και όχι της καύσης του. Η ανάσταση
εντοπίζεται στο σώμα και όχι στην ψυχή, όπως ο Ιωάννης ο Φρυσόστομος106 αναφέρει «<διότι εάν δεν αναστηθεί το σώμα δεν ανασταίνεται ο άνθρωπος» και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός τονίζει «Ανάστασιν
δε λέγοντες σωμάτων φαμέν ανάστασιν» και συνεχίζει «ει γαρ θάνατον ορίζονται χωρισμόν ψυχής και σώματος, ανάστασις εστί πάντων
συνάφεια».107
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δε νοείται ανάσταση νεκρών
χωρίς την ανάσταση των σωμάτων. Για το λόγο αυτόν καθίσταται
αναγκαία η φύλαξη και προστασία των οστών, καθώς και η διαιώνιση του ονόματος με τα μνημόσυνα. Σο σώμα και το όνομα είναι τα
δύο κύρια σημεία της ατομικής ανθρώπινης ταυτότητας. Η διάσωση
της μνήμης πραγματοποιείται με τη διάσωση των δύο αυτών στοιχείων. Σο σώμα ως πτώμα με τα ταφικά έθιμα και το όνομα με την
τέλεση μνημόσυνων.
Κατά τη χριστιανική παράδοση ο νεκρός θάπτεται και δεν καίεται. Μετά από ένα χρονικό διάστημα μάλιστα οι Φριστιανοί της Ανατολικής εκκλησίας πραγματοποιούν εκταφή του πτώματος και φύλαξη των οστών. Αυτό το ταφικό έθιμο είναι έκφραση της άποψης
ότι το σώμα του ανθρώπου είναι θείο δώρο και πρωταρχικό στοιχείο
της ζωής. Ίχνη του σώματος αυτού είναι τα οστά και η κάρα. Διαφυλάσσοντάς τα στην αιωνιότητα, δίδουμε τη δυνατότητα της ανάστασης.
Εκτός όμως από το σώμα, ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό
της ατομικότητας του ανθρώπου είναι το όνομά του. Σο όνομα διατηρείται με την τέλεση των μνημόσυνων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σο μνημόσυνο είναι μια πρόγευση της ανάστασης του νεκρού.
Αφού το σώμα και το όνομα είναι η ταυτότητα του ανθρώπου, τότε η
Ησάλλεο Υξπζόζηνκνο. Δπίζθνπνο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη κεγάινο ξήηνξαο. Γελλήζεθε ην 344 ή ην 347
ζηελ Αληηόρεηα. Γηαθξίζεθε ζαλ ξήηνξαο ζε δηθαζηήξηα αξρηθά θαη αξγόηεξα ζαλ εξκελεπηήο ησλ Γξαθώλ
θαη δηδάζθαινο. Σν 398 ηνπνζεηήζεθε επίζθνπνο Κσλζηαληηλνύπνιεο. Δμνξίζηεθε ην 404 ζηελ Κνπθνπζόλ
ηεο Καππαδνθίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην κεζνξηαθό θξνύξην Πηηπνύληα ζηνλ Δύμεηλν, όπνπ θαη πέζαλε ην
407.
107
Γηα πεξηζζόηεξεο θαη πιεξέζηεξεο αλαθνξέο δεο Μάξηνο Μπέγδνο ‘Ζ Φαηλνκελνινγία ηεο Θξεζθείαο’
(1995) εθδ. Διιεληθά Γξάκκαηα.
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ύπαρξη και των δύο στον αιώνα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την
ανάσταση του νεκρού κατά την ημέρα της Κρίσης.
Κατά τη χριστιανική άποψη μάλιστα η πραγματική ζωή είναι
αυτή που θα λάβει χώρα μετά την ανάσταση των νεκρών σωμάτων.
Σότε θα πραγματοποιηθεί η έλευση του Ιησού Φριστού ως κριτή των
ανθρώπων. Αφού εξετάσει τη ζωή κάθε ανθρώπου και κρίνει τη διαγωγή του, θα τον κατατάξει σε αυτούς που θα οδηγηθούν στον Παράδεισο ή σε αυτούς που θα περάσουν στη μεγάλη τιμωρία, την Κόλαση. Με την πράξη αυτή εδραιώνεται η ‚Βασιλεία των Ουρανών‛
και αποκαθίσταται ο Θείος Λόγος.
Κατά την Ανατολική Φριστιανική παράδοση Άγιος δεν είναι ο
καλός άνθρωπος, ο οποίος έχει απαρνηθεί το σώμα του. Η αγιότητα
δε συνεπάγεται την άρνηση του σώματος και της ύλης. Φωρίς σώμα
δεν αγιάζει ο άνθρωπος. την αγιότητα, θα μας πει ο θεολόγος Μάριος Μπέγζος, σημειώνονται η αφθαρτοποίηση της ύλης και η αθανάτωση του σώματος. Η ύλη διασώζεται από τη φθορά, που είναι
χαρακτηριστικό των κτιστών πραγμάτων. Η ψυχή άλλωστε κατά την
παράδοση αυτή είναι κτιστή, μιας και μόνο ο Θεός είναι άκτιστος και
αγέννητος. Κατά συνέπεια μόνο στον Άγιο, κατά μίμηση του άκτιστου Θεού, ενεργείται η αφθαρσία της ύλης. Αυτός γίνεται άφθαρτος, παρ’ ότι είναι κτιστός, χάρη στο Θεό και τη χριστιανική άσκηση
του σώματος. Η αγιότητα κατά την άποψη αυτή είναι η πραγμάτωση
του ‚καθ’ ομοίωσιν‛. Ο άγιος ομοιώνεται στο Θεό. Ενεργεί σαν το
Θεό, παρ’ ότι οντολογικά διαφέρει από αυτόν. Αυτός είναι ο λόγος
που θεωρούνται ιερά τα λείψανα των αγίων.
Η αρχαιότερη χριστιανική ομολογία πίστεως, το ‚Αποστολικόν
ύμβολον‛, αναφέρει ρητά την ανάσταση του σώματος, όπως επίσης
και το βαπτιστήριο ‚ύμβολον Ιεροσολύμων‛. Σο ‚ύμβολον Αντιοχείας‛ μνημονεύει την ανάσταση με τη διατύπωση «προσδοκώμεν
ανάστασιν νεκρών», η οποία αυτούσια γίνεται δεκτή από την 2 η Οικουμενική ύνοδο το 381. Η ‚ανάσταση του σώματος‛ μεταγράφεται
σε ‚ανάσταση των νεκρών‛, η οποία πιστεύεται ότι θα είναι ενσώματη και στην οποία συμπεριλαμβάνεται βεβαίως και η ψυχή.
Έχοντας κατά νου όλα τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι η
Ανατολική Ορθόδοξη Παράδοση θεωρεί το φυσικό σώμα, όσο ο άνθρωπος είναι στη ζωή, ως θυσιαστήριο. Για το λόγο αυτόν δηλώνουν
ασέβεια και βεβήλωση πράξεις βάναυσες προς αυτό ή η υποταγή της
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θέλησης του ανθρώπου στις ορμές που υποδουλώνουν το αυτεξούσιό του. Μόλις ο άνθρωπος πεθάνει, το σώμα του γίνεται λείψανο.
Σότε ο σεβασμός σε αυτό αυξάνει. Αυτό αποτελεί την ανάμνηση μιας ιερουργίας που γινόταν μέσα του. Η ιερουργία αυτή ήταν η σωτηρία της ψυχής.
Ο θεολόγος καθηγητής Ιωάννης Ζηζιούλας, 108 αναφερόμενος
στο θέμα της Αθανασίας της Χυχής στη χριστιανική παράδοση,
γράφει χαρακτηριστικά: «Η ιδέα της Αθανασίας της Χυχής, αν και δεν
είναι Φριστιανικής προέλευσης, πέρασε μέσα στην παράδοσή μας διαποτίζοντας και αυτή την υμνογραφία μας< η Εκκλησία δε δέχθηκε
την πλατωνική ιδέα χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις
αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τρία βασικά πράγματα. Σο ένα
είναι ότι οι ψυχές δεν είναι αιώνιες, αλλά κτιστές. Σο άλλο ότι η ψυχή
επ’ ουδενί λόγω πρέπει να ταυτιστεί με τον άνθρωπο (η ψυχή του ανθρώπου δεν είναι άνθρωπος, άλλο ψυχή και άλλο άνθρωπος, ο οποίος
είναι ψυχοσωματική οντότητα). Και το τρίτο (το σπουδαιότερο) είναι
ότι η αθανασία του ανθρώπου δε στηρίζεται στην αθανασία της ψυχής,
αλλά στην Ανάσταση του Φριστού και στη μελλοντική ανάσταση των
σωμάτων».109
Θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στην άποψη της προτεραιότητας του σώματος στην οντότητα ‚Άνθρωπος‛ και την κοσμοαντίληψη της ‚Ανάστασης των Νεκρών‛ με μια άποψη που προτείνουν διάφοροι ερευνητές και αναλυτές των τεκτονικών τυπικών, μεταξύ των οποίων ο Wirth και ο Leadbeater110. Όλοι αυτοί θεωρούν ότι
τα δρώμενα στην τελετή Έγερσης του Διδασκάλου Σέκτονα, που αναφέρονται στο Θάνατο και την Έγερση του Διδασκάλου Φιράμ Αμπίφ, συμβολίζουν την ανάσταση του ανθρώπου μετά το φυσικό
θάνατό του. Δε συμφωνούμε με την άποψη αυτή, την οποία μάλιστα
θεωρούμε απλοϊκή και μη συνδεόμενη με τα υπόλοιπα τυπικά και
τις προτροπές που υπάρχουν σε αυτά. Θεωρούμε ότι αναφορές τέΕεδηνύιαο Η. Μαζεηήο ηνπ ζενιόγνπ π. Γεσξγίνπ Φινξόθθζπ. Γελλήζεθε ζηηο 10/1/1931. πνύδαζε Θενινγία. Έρεη δηαηειέζεη θαζεγεηήο ζηα παλεπηζηήκηα Θεζζαινλίθεο, Γιαζθώβεο θαη King’s College ηνπ
Λνλδίλνπ. Σν 1986 εμειέγε Μεηξνπνιίηεο Πεξγάκνπ. Σν 1993 εμειέγε κέινο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ θαη ην
2002 δηεηέιεζε πξόεδξόο ηεο.
109
ύλαμε ηεύρνο 6 ζει. 81-82.
110
C. W. Leadbeater. Γελλήζεθε ζηηο 17/2/1847 από Ννξκαλδνύο γνλείο. πνπδάδεη ζενινγία θαη ρεηξνηνλείηαη δηάθνλνο ην 1878 θαη ηνλ επόκελν ρξόλν ηεξέαο. Γίλεηαη κέινο ηεο Θενζνθηθήο Δηαηξίαο ην 1883. Σν
1916 ρεηξνηνλήζεθε επίζθνπνο ηεο Φηιειεύζεξεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο ζηελ Απζηξαιία. Πέζαλε ηελ 1 ε
Μαξηίνπ 1934 ζην Perth.
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τοιου είδους δεν έχουν τεκτονική προέλευση, αλλά είναι έντονα επηρεασμένες από διάφορες θεοσοφικές και θεολογικές αντιλήψεις.
ΤΝΤΠΑΡΞΗ ΧΤΦΗ ΚΑΙ ΨΜΑΣΟ
Η τρίτη άποψη με την οποία θα ασχοληθούμε είναι αυτή που, αν
και θεωρεί ότι ο Άνθρωπος αποτελείται από το φυσικό σώμα και την
ψυχή, δεν προτείνει κάποιο από τα δύο αυτά τμήματα ως κύριο της
οντότητας ‚Άνθρωπος‛. Οι περισσότερες σχολές μεταφυσικής, μυστικισμού και εσωτερισμού πρεσβεύουν την άποψη αυτή, αν και υπάρχουν μερικές που θεωρούν την ψυχή ως πρωτεύον τμήμα, όπως
π.χ. οι πνευματιστές, οι ανιμιστές κ.ά.
την άποψη αυτή κυριαρχεί η έννοια του ‚συναμφότερου‛, χωρίς όμως να δίνεται ιδιαίτερη προτεραιότητα σε ένα από τα δύο στοιχεία του ανθρώπου. Οι περισσότερες εσωτερικές σχολές θεωρούν ότι
ο άνθρωπος είναι το αποτέλεσμα της ένωσης του υλικού φορέα (φυσικού σώματος) με την άυλη και αθάνατη ουσία, η οποία ονομάζεται
ψυχή ή ψυχικό σώμα.
Οι περισσότερες, αν όχι όλες, οι εσωτερικές, μυστικιστικές και
μεταφυσικές οργανώσεις πρεσβεύουν την άποψη της διαδοχικής ενσάρκωσης της ψυχής μέσα σε υλικούς φορείς (φυσικά σώματα). Με
τον τρόπο αυτόν η ψυχή αποκτά τόσο την εμπειρία όσο και τη γνώση, ώστε να μπορέσει να αποκτήσει αυτή την κατάσταση που ονομάζεται Υώτιση ή συνεχής επικοινωνία με το Θείο. Σότε η ψυχή δεν
έχει ανάγκη επανενσάρκωσης σε γήινο επίπεδο, αλλά προχωρεί σε
νέες δραστηριότητες και εμπειρίες σε άλλον ή άλλους πλανήτες ή
Κόσμους, εκτός αν με οικεία και ελεύθερη θέληση επιλέξει να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο, συμβάλλοντας στην πρόοδο της όλης
Ανθρωπότητας, αναλαμβάνοντας μια ειδική αποστολή.
ύμφωνα με την άποψη αυτή, ο σκοπός ύπαρξης του φυσικού
σώματος είναι να δώσει την ευκαιρία στην ψυχή να έλθει σε επικοινωνία, μέσω των αισθήσεων, με τον κόσμο που την περιβάλλει και
να δεχθεί τις διάφορες επιδράσεις του, ώστε να γνωρίσει και να εξελιχθεί. Άρα κατά την άποψη αυτή το σώμα είναι βοηθός και όχι εμπόδιο στην εξέλιξη της ψυχής. Είναι με άλλα λόγια ο λυτρωτής της.
Επειδή ο γήινος βίος κάθε ανθρώπου δεν είναι πάντα τέλειος και η
ψυχή είναι εξ ορισμού θεία, είναι αναγκαία η διαδοχική ενσάρκωση,
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ώστε η πράξη και η ουσία του ανθρώπου να φθάσουν σε ένα κοινό
σημείο.
Εδώ καλό είναι να αναφερθούμε σε μια ιδιαίτερη, αλλά όχι και
διαφορετική, άποψη που προτείνει το Ροδοσταυρικό Σάγμα AMORC.
Κατά την άποψη αυτή δεν ενσαρκώνεται η ψυχή σε κάθε ανθρώπινη
οντότητα, αλλά ένα τμήμα της, το οποίο ονομάζεται Χυχική προσωπικότητα.111 κοπός των διαδοχικών ενσαρκώσεων είναι να αποκτήσει η Χυχική Προσωπικότητα αυτές τις ικανότητες και τα μαθήματα,
τα οποία θα την καταστήσουν ικανή να ενωθεί με το σύνολο των
Χυχικών προσωπικοτήτων, το οποίο ονομάζεται Κοσμική Χυχή.112
Όπως η Χυχική Προσωπικότητα είναι αόρατη, αν και είναι προσκολλημένη στο φυσικό σώμα, έτσι και η Κοσμική Χυχή κατ’ αναλογία είναι συνυφασμένη με το ίδιο το ύμπαν. Η ένωση του φυσικού σώματος με την ψυχική προσωπικότητα πραγματοποιείται και
δραστηριοποιείται με έναν συνδετικό κρίκο, ο οποίος είναι μια ενέργεια και ονομάζεται Ζωτική Ζωική Δύναμη,113 η οποία παραμένει
στον άνθρωπο μέχρι την ώρα του θανάτου του.
υνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, η άποψη αυτή θεωρεί ότι η
ψυχή είναι αθάνατη, ενώ το φυσικό σώμα είναι θνητό. Ας εξετάσουμε όμως σταδιακά το ταξίδι της ενσάρκωσης και της επιστροφής.
Κατ’ αρχάς ας δούμε τι γίνεται με τον πρώτο φορέα του ανθρώπου,
το φυσικό σώμα του.
ύμφωνα με τον Papus,114 το φυσικό σώμα είναι το σύμβολο της
γήινης ενσάρκωσης. Οι δε Μαρτινιστές115 θεωρούν ότι το σώμα είναι
ο φορέας τριών αρχών και διαθέτει τρία κέντρα, ένα για κάθε αρχή.
Σα τρία αυτά κέντρα είναι:
1. Σο κέντρο των ενστίκτων, που δεσπόζει στην κοιλιά.
Φπρηθή Πξνζσπηθόηεηα. Δίλαη θαηά ην Ρνδνζηαπξηθό Σάγκα AMORC κηα έθθξαζε ηεο Φπρήο κέζα ζην
θπζηθό ζώκα ηνπ αλζξώπνπ. Δίλαη ε αληηθεηκεληθή εθδήισζε ηεο αληαπόθξηζεο θάπνηνπ αδηαρώξηζηνπ
ηκήκαηνο ηεο Παγθόζκηαο Φπρήο, κε ηελ νπνία έρεη εκπνηηζηεί ν ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο.
112
Κνζκηθή Φπρή. ξνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Ρνδνζηαπξηθό Σάγκα A.M.O.R.C. θαη δειώλεη ην ζύλνιν ησλ
ςπρηθώλ πξνζσπηθνηήησλ όισλ ησλ έκβησλ όλησλ. Ζ θάζε ςπρηθή πξνζσπηθόηεηα ζεσξείηαη ζαλ αληηθεηκεληθή εθδήισζε ελόο αδηαρώξηζηνπ ηκήκαηνο απηήο ηεο Κνζκηθήο ή Παγθόζκηαο Φπρήο. Πνιινί εξεπλεηέο
ζα αλαθέξνπλ όηη ν όξνο απηόο ζπλαληάηαη γηα πξώηε θνξά ζηνπο Ππζαγόξεηνπο. Αλαθνξέο ζε απηό ζπλαληάκε ζηα θείκελα ηνπ έμηνπ ηνπ Δκπεηξηθνύ, ηνπ Πινύηαξρνπ θαη ηνπ Αξηζηνηέιε. Πεξηζζόηεξα δεο Π.
Γξάβηγγεξ ‘Ο Ππζαγόξαο θαη ε κπζηηθή δηδαζθαιία ηνπ Ππζαγνξηζκνύ’. Δθδ. Βηβιηνζήθε ηεο θηγγόο.
113
Εσηηθή Εσηθή Γύλακε. (ΕΕΓ). Δίλαη απηή ε κνξθή ελέξγεηαο, ε νπνία θαηά ηνπο Ρνδόζηαπξνπο δσηηθνπνηεί ην αλζξώπηλν ζώκα ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο θαη ην εγθαηαιείπεη ηε ζηηγκή ηεο κεηάζηαζεο.
114
Papus. Φεπδώλπκν ηνπ Dr. Gerard Encausse. Γελλήζεθε ην 1865 θαη πέζαλε ην 1916. Γηαηξόο ζην επάγγεικα, αζρνιήζεθε κε ηνλ κπζηηθηζκό από λεαξή ειηθία. Θαπκαζηήο ηνπ Διηθάο Λεβί, ππήξμε κηα από ηηο
κεγαιύηεξεο κνξθέο ηνπ εζσηεξηζκνύ ζηε Γαιιία. Έγξαςε πάλσ από 150 κειέηεο θαη βηβιία.
115
Μαξηηληζηέο. Μαζεηέο ηνπ κεγάινπ Γάιινπ εζσηεξηζηή θαη κπζηηθηζηή Louis Glaude de Saint Martin,
γλσζηνύ κε ην ςεπδώλπκν ‘Άγλσζηνο Φηιόζνθνο’.
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2. Σο κέντρο των συναισθημάτων, που δεσπόζει στο θώρακα.
3. Σο κέντρο της νόησης και των πνευματικών αρχών, που δεσπόζει
στο κεφάλι.
Σο ανθρώπινο σώμα δημιουργείται απ’ όλα τα φυσικά βασίλεια
και συγκεκριμένα από τα ορυκτά, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία των οστών και αντιστοιχούν στο στοιχείο γη, από το φυτικό,
το οποίο δίνει τους μύες και τα βλαστικά όργανα και αντιστοιχεί στο
στοιχείο του αέρα, και τέλος το ζωικό, το οποίο δίδει τους νευρώνες
και τα νεύρα, συμπεριλαμβανομένης της νευρικής δύναμης και αντιστοιχεί στο στοιχείο της φωτιάς.
Άρα το ανθρώπινο σώμα έλκει την εξέλιξή του από την εξέλιξη
των υπόλοιπων βασιλείων. Μέσω δε της αποσύνθεσης, τα φυσικά
αυτά κύτταρα ξαναγυρίζουν στις αρχές και τα βασίλεια από τα οποία προήλθαν. Αυτά βέβαια ισχύουν ΜΟΝΟ στην περίπτωση της
ταφής. Η αποτέφρωση, σύμφωνα με αυτή την άποψη, κάνει δυνατή
την άμεση επιστροφή στην ατμόσφαιρα του μεγαλύτερου μέρους
των κυττάρων των σπλάχνων και των μυών. Μέσω δε της αναπνοής
και του αέρα τα γήινα, τα φυτικά και τα ορυκτά θα επιστρέψουν στα
αντίστοιχα βασίλειά τους.
Κατά τον Papus η αποτέφρωση περιέχει μεγάλους κινδύνους για
τα ‚αστρικά στοιχεία‛, εάν αυτά δεν έχουν πλήρως απελευθερωθεί.
ε αυτό το φυσικό περιβάλλον εισέρχεται η ψυχή. Όπως ο φυσικός
φορέας αλλάζει πεδίο συνείδησης μέσω της γέννησης, έτσι και η ψυχή συνειδητοποιεί ότι οφείλει να υποστεί νέες δοκιμασίες, προκειμένου να εξελιχθεί. Για το λόγο αυτόν ενσαρκώνεται στο φυσικό σώμα.
Η νέα αυτή ένωση της ψυχής και του υλικού φορέα μάς δίνει την έννοια του ανθρώπου. Με την ένωση των δύο αυτών φορέων υφίσταται
ο άνθρωπος. Άρα ο άνθρωπος είναι σώμα και ψυχή.
Ο άνθρωπος με τις δοκιμασίες και τις πράξεις του κατά την ενσάρκωση εξελίσσει τόσο την ψυχή του όσο και τον φυσικό φορέα. Για
να έχει κάποιο άτομο εμπειρία ενδιάμεσων ή ανώτερων καταστάσεων συνείδησης, πρέπει να έχει το κατάλληλο φυσικό σώμα για τη
βίωση αυτών των καταστάσεων.
Ο Papus στο βιβλίο του ‚Μετενσάρκωση‛ τονίζει ότι η ψυχή πληρώνει τα λάθη που διέπραξε σε μια προηγούμενη και ταυτόχρονα
προετοιμάζει την επόμενη ενσάρκωσή της. Η σημερινή ενσάρκωση
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του καθενός μας είναι το συνολικό αποτέλεσμα όλων των προηγούμενων ενσαρκώσεών μας. Δε χρειάζεται να ξέρουμε πόσο καλοί ή
κακοί ήμασταν στο παρελθόν για να γίνουμε καλύτεροι. Αρκεί να
θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι. Σο μυστικό της δημιουργίας καλύτερης μελλοντικής ζωής έγκειται στη δημιουργία καλύτερης παρούσας
ζωής. υχνά οι αντιξοότητες της ζωής είναι η θυσία που πρέπει να
κάνουμε για να φέρουμε Υως, Αγάπη και Κατανόηση στο περιβάλλον μας.
Με το θάνατο του υλικού σώματος η ψυχή περνά σε ένα ανώτερο
επίπεδο. Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στη γέννηση, όπου περνά από
ένα ανώτερο σε ένα κατώτερο επίπεδο. Κατά τη στιγμή του θανάτου
ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της ψυχής και του φυσικού σώματος εγκαταλείπει τον άνθρωπο και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το διαχωρισμό των φορέων. Ο φυσικός φορέας επανέρχεται στα στοιχεία που
τον αποτελούν, ενώ η ψυχή μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών προετοιμάζεται για την επόμενη ενσάρκωσή της. Μεταξύ δύο διαδοχικών
ενσαρκώσεων, κατά τη μυστικιστική άποψη, η ψυχή απολαμβάνει
την κατάσταση ευδαιμονίας που αντιστοιχεί στο ιδανικό που δημιούργησε κατά τη διάρκεια της τελευταίας ενσάρκωσης. Εκεί αναπολεί την προηγούμενη και ετοιμάζεται για την επόμενη.116
Εκτός όμως από το Νόμο της Μετενσάρκωσης, η θεωρία αυτή
προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ακόμη νόμου. Σου Νόμου του Κάρμα ή
Νόμου της Ανταπόδοσης. Ο Νόμος αυτός έχει εφαρμογή σε όλες τις
αποφάσεις που λαμβάνει ο κάθε άνθρωπος. Δεν είναι ένας νόμος
τιμωρός, αλλά ένας εκπαιδευτικός νόμος, που συμβάλλει στην
πνευματική πορεία του ανθρώπου. ύμφωνα με το νόμο αυτόν, κάθε
πράξη που συντελεί στην πνευματική πρόοδο αντισταθμίζει στο
πολλαπλάσιο κάθε πράξη που αντιστρατεύεται σε αυτήν. Σο ίδιο
συμβαίνει και στην αντίθετη περίπτωση, μόνο που ο βαθμός επιβράδυνσης εξαρτάται από το είδος και τη βαρύτητα της πράξης. Η πράξη που κάνει κάθε άνθρωπος έχει επιπτώσεις τόσο στη δική του
πρόοδο όσο και στην πρόοδο του συνόλου στο οποίο ανήκει. Για το
λόγο αυτόν μιλάμε για εφαρμογή του Νόμου του Κάρμα, τόσο σε
Πνιιέο εζσηεξηθέο νξγαλώζεηο θαη κπζηηθηζηέο ζεσξνύλ όηη ε ςπρή ελόο αλζξώπνπ είλαη δπλαηόλ λα
ελζαξθσζεί ζε ζώκα δώνπ ή θπηνύ, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηόκνπ απηνύ ζηελ πξνεγνύκελε ελζάξθσζή ηνπ. Ζ ζεσξία απηή νλνκάδεηαη ‘Μετεμψύχωση’ θαη δε γίλεηαη δεθηή από ηηο πεξηζζόηεξεο δπηηθέο κπζηηθηζηηθέο εηαηξίεο θαη ηνπο κεγάινπο κπζηηθηζηέο ηεο δύζεο, επεηδή ζεσξνύλ όηη ε πνξεία ηεο Γεκηνπξγίαο γεληθά είλαη πξννδεπηηθή θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη δπλαηόλ έλα νλ κε αλώηεξν ζπλεηδεζηαθό
επίπεδν, όπσο είλαη ν άλζξσπνο, λα θαηέιζεη ζε έλα θαηώηεξν όπσο απηό ελόο δώνπ.
116
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ατομικό επίπεδο, όσο και σε οικογενειακό, κοινωνικό ή επίπεδο κράτους, γένους, φυλής ή του πλανήτη ολόκληρου. Για τους λόγους αυτούς η θεωρεία της Μετενσάρκωσης θεωρείται από τους υποστηρικτές της ότι είναι η πλέον δίκαιη άποψη.
Ο τωικός φιλόσοφος Μάρκος Αυρήλιος 117 στο έργο του ‚Σα εις
Εαυτόν‛ αναφέρει: «Ό,τι και αν σου συμβεί, αυτό από πολύ καιρό προοριζόταν για σένα και η περιπλοκή των αιτίων ύφαινε πάντα τη δική
σου ύπαρξη με το συμβάν αυτό». Η θεόσοφος Anna Besant στο βιβλίο
της ‚Εσωτερικός Φριστιανισμός‛, αναφερόμενη στο Νόμο του Κάρμα, γράφει: «Κάθε άνθρωπος έχει συνάψει κατά το παρελθόν – και
συνάπτει επίσης κατά τη διάρκεια της παρούσας ζωής του – οφειλές,
που θα πρέπει να εξοφληθούν. Όλες οι κακές σκέψεις, επιθυμίες και
πράξεις του έχουν υψώσει πάνω στο δρόμο του εμπόδια που τον περικλείουν σαν σε τείχη μιας φυλακής. Ένα χρέος που είχε συναφθεί από
μια κακή πράξη θα πληρωθεί με μια δοκιμασία και το άτομο θα υποστεί αναπόφευκτα τις συνέπειες του κακού που είχε διαπράξει».
Ο Πορφύριος118 στο ‚πήλαιο των Νυμφών‛ αναφέρει ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι θεωρούσαν ότι ο ουρανός έχει δύο θύρες. Η μια βρισκόταν στον Σροπικό του Καρκίνου και ονομαζόταν ‚Θύρα του Ανθρώπου‛ και η άλλη ήταν η ‚Θύρα των Θεών‛ και βρισκόταν στον
Σροπικό του Αιγόκερω. ύμφωνα με τη δοξασία αυτή, η ψυχή εισέρχεται στο γήινο επίπεδο μέσω της ‚Θύρας του Ανθρώπου‛ και αναχωρεί μετά το θάνατο του φυσικού σώματος από τη ‚Θύρα των
Θεών‛.
την Ελλάδα η θεωρεία της Μετενσάρκωσης ήλθε από τον φιλόσοφο Υερεκύδη, ο οποίος γεννήθηκε στη ύρο τον 6ο αιώνα π.Φ. Ο
Υερεκύδης δίδαξε στη Λέσβο και θεωρείται διδάσκαλος του Πυθαγόρα. Η παράδοση θέλει τον Πυθαγόρα, ο οποίος ήταν σύγχρονος του
Βούδα και του Λάο Σσε, να θυμάται πολλές από τις προηγούμενες
ενσαρκώσεις του. Λέγεται ότι, όταν επισκέφθηκε τους Δελφούς, αναγνώρισε την ασπίδα που έφερε στον πόλεμο της Σροίας ως υπερασπιστής της με το όνομα Εύφορβος, όπου σκοτώθηκε από τον Μενέλαο. Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η άποψη της ‚μετεμψύχωσης‛
Μάξθνο Απξήιηνο. Γελλήζεθε ζηε Ρώκε από νηθνγέλεηα παηξηθίσλ ην 121 κ.Υ. Ο Απηνθξάηνξαο Αδξηαλόο πηνζέηεζε ηνλ ζείν ηνπ κε ηνλ όξν λα πηνζεηήζεη θαη ηνλ αλεςηό ηνπ.
118
Πνξθύξηνο. Έιιελαο θηιόζνθνο από ηελ Σύξν. Γελλήζεθε ην 232 ή ην 233 κ.Υ. θαη πέζαλε ην 304 κ.Υ.
Μαζεηήο ηνπ Πισηίλνπ, έδεζε ζηε Ρώκε θαη ηε ηθειία. Άμηα ιόγνπ είλαη ηα δέθα πέληε βηβιία πνπ έγξαςε
θαηά ησλ Υξηζηηαλώλ Παηέξσλ.
117
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που είχε επικρατήσει ήταν μία παρερμηνεία της θεωρίας της μετενσάρκωσης από τον Σίμαιο τον Λοκρό119.
Οι υποστηρικτές της μετενσάρκωσης θεωρούν ότι αναφορές σε
αυτή συναντά κανείς στα έργα του Πλάτωνα Υαίδων, Μένων και
στους Νόμους, όπου διαβάζουμε «Η ψυχή πάντα συζεί, άλλοτε μ’ ένα
σώμα, κι άλλοτε με άλλο».
Αναφορές όμως στη μετενσάρκωση συναντάμε και σε εδάφια
των ευαγγελικών κειμένων. Μερικές από αυτές είναι οι παρακάτω:
 το κατά Ματθαίο ευαγγέλιο (κεφ. ιστ΄ 13-14) ο Ιησούς ρωτά τους
μαθητές του να του πουν «<τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι
τον Τιόν του ανθρώπου;». Οι μαθητές απαντούν ότι άλλοι θεωρούν ότι είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας και άλλοι ο
Ιερεμίας.
 το κατά Ματθαίο ευαγγέλιο (κεφ. ιζ 12-13) οι μαθητές ερωτούν
τον Ιησού εάν είναι αλήθεια ότι ο Ηλίας θα επανερχόταν στη γη.
Η απάντηση του Ιησού ήταν ότι ο Ηλίας είχε ήδη έλθει και δεν
τον αναγνώρισαν, για να καταλάβουν οι μαθητές, σύμφωνα με
τον ευαγγελιστή, ότι αναφερόταν στον Ιωάννη τον Βαπτιστή.
 το κατά Ιωάννη ευαγγέλιο (κεφ. θ 9) οι μαθητές, βλέποντας τον
εκ γενετής τυφλό, ρωτούν τον Ιησού αν αυτός ή οι γονείς αυτού
αμάρτησαν για να γεννηθεί τυφλός.
 το κατά Ιωάννη επίσης (κεφ. ε 14-15) ο Ιησούς, μόλις θεράπευσε
τον παραλυτικό, τού λέγει ότι είναι ο ίδιος η αιτία της αναπηρίας
του και ότι δεν πρέπει να αμαρτάνει πλέον για να μην τον βρει
χειρότερο κακό.
Η χριστιανική θρησκεία στην αρχή παραδεχόταν τη Μετενσάρκωση και πολλοί πατέρες της Φριστιανικής εκκλησίας, όπως ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς120 και ο Άγιος Ιερώνυμος,121 ασχολήθηκαν με αυτή. Οι τέσσερις πρώτες Οικουμενικές ύνοδοι την αποδέχονταν. τις
συνόδους αυτές συμμετείχαν πολλοί πατέρες.

Σίκαηνο ν Λνθξόο. Ππζαγόξεηνο θηιόζνθνο ηνπ 5 νπ π.Υ. αηώλα από ηνπο Λνθξνύο ηεο Κάησ Ηηαιίαο.
Κιήκεο ν Αιεμαλδξεύο. Γελλήζεθε ζηελ Αιεμάλδξεηα πεξί ην 160 κ.Υ. από εζληθνύο γνλείο θαη ζπνύδαζε
θηινζνθία. Αζπάζηεθε ηνλ Υξηζηηαληζκό θαη ηαμίδεςε ζε πνιιέο ρώξεο, καζεηεύνληαο ζε δηδαζθάινπο. Σν
190 έγηλε ηεξέαο. Δίρε πνιινύο καζεηέο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηνλ Χξηγέλε. Έγξαςε πνιιά έξγα, αιιά
κόλν ηξία από απηά ζώδνληαη. Πέζαλε πεξί ην 220.
121
Άγηνο Ηεξώλπκνο. Ηιιπξηθήο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ην έηνο 347 ζηε ηξηδώλα ηεο Γαικαηίαο. πνύδαζε
θηινινγία, ξεηνξηθή θαη θηινζνθία ζηε Ρώκε. Σν 380 ν Ηεξώλπκνο βξέζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, όπνπ
ζπλδέζεθε θηιηθά κε ην Γξεγόξην Νύζζεο. Πέζαλε ζηηο 30/9/420.
119
120
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Η Πέμπτη Οικουμενική ύνοδος την καταδίκασε με μικρή διαφορά ψήφων, αν και η συμμετοχή σε αυτή ήταν σημαντικά μικρότερη.
Σης απέδωσε παγανιστικές διαστάσεις, καταδικάζοντας τις απόψεις
του Ψριγένη122 γι’ αυτήν.
τον Μωαμεθανισμό οι Δρούζοι του Λιβάνου θεωρούν, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους Μουσουλμάνους, ότι η ψυχή επανενσαρκώνεται σε διαδοχικές ενσαρκώσεις. Σην άποψη αυτή μάλιστα την
έχουν και για τον ίδιο το Θεό, ο οποίος ενσαρκώνεται αέναα μέσω
των ημίθεων και των Προφητών. Ανάλογη άποψη υπάρχει και σε
δύο ακόμη ισλαμικές αιρέσεις, αυτές των Ισμαηλιτών και των Ασασσίνων.
Ένα από τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι γιατί δεν
ενσαρκωνόμαστε στο ίδιο φυσικό σώμα. Για να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση πρέπει να λάβουμε υπόψη μας μία βασική βιολογική πραγματικότητα. Αυτή είναι η συνεχής αλλαγή των κυττάρων
του ανθρώπινου σώματος.
Είναι επιστημονικά παραδεκτό ότι ολόκληρο το σώμα μας αλλάζει και αντικαθιστά ριζικά όλα τα κύτταρά του σε διάστημα επτά
ετών. Άρα το σώμα με το οποίο θα πεθάνουμε είναι εντελώς άλλο
από το σώμα με το οποίο γεννηθήκαμε. Για το λόγο αυτόν λοιπόν
είναι φυσικό και η επόμενη ενσάρκωση σε φυσικό σώμα να είναι σε
ένα διαφορετικό σώμα.
Ο χρόνος που παραμένει η ψυχή μετά το θάνατο του φυσικού
σώματος στην κατάσταση ευδαιμονίας δεν είναι από όλες τις εσωτερικές οργανώσεις ίδιος. Ο Ηρόδοτος θεωρεί ότι η περίοδος της ψυχής
κρατά 3000 χρόνια. Ο Εμπεδοκλής 123 30000 εποχές. Η Blavadsky θεωρεί ότι η παραμονή της ψυχής στο θεϊκό πεδίο εξαρτάται από το
βαθμό πνευματικότητας της τελευταίας ενσάρκωσης. Θεωρεί όμως
ότι ο συνηθισμένος χρόνος είναι 10 με 15 αιώνες. Μαζί της θα συμφωνήσει και η Annie Besant, αλλά θεωρεί ότι το χρονικό αυτό διάστημα έχει μειωθεί τη σύγχρονη εποχή, εξ αιτίας της μεγάλης έλξης
που ασκούν τα υλικά πράγματα στον άνθρωπο. Σο Ροδοσταυρικό
Χξηγέλεο. Δπηθαλέζηαηνο Υξηζηηαλόο ζενιόγνο ηνπ 3 νπ αηώλα. Γελλήζεθε ην 185 θαη πέζαλε ην 254 ζε
ειηθία 65 εηώλ. Τπήξμε εθδόηεο θαη θξηηηθόο ηεο Π. Γηαζήθεο θαη εξκελεπηήο ηεο Αγίαο Γξαθήο. πνπδαίνο
απνινγεηήο ηνπ Υξηζηηαληζκνύ θαηά ηνπ Ηνπδατζκνύ θαη ηεο Διιεληθήο Θξεζθείαο. Πξώηνο ζπζηεκαηηθόο
δνγκαηηθόο ηεο εθθιεζίαο. Πνιπγξαθόηαηνο, ζπλέγξαςε πεξηζζόηεξα από 6000 ζπγγξάκκαηα. Σν 230 θαηαδηθάζηεθε σο αηξεηηθόο θαη θαζαηξέζεθε ηνπ αμηώκαηνο ηνπ πξεζβύηεξνπ.
123
Δκπεδνθιήο. Έιιελαο θηιόζνθνο από ηνλ Αθξάγαληα ηεο ηθειίαο. Ζ δσή ηνπ θαιύπηεηαη από πνιινύο
κύζνπο. Θεσξείηαη κάγνο θαη γηαηξόο. Σα θείκελά ηνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζθέςεο. Έδεζε
ζηα κέζα ηνπ 5νπ π.Υ. αηώλα.
122
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Σάγμα AMORC θεωρεί τέλος ότι η τέλεια περίοδος ενσάρκωσης είναι 144 χρόνια και ότι η επίγνωση του Εαυτού, του συνόλου δηλαδή
της ψυχικής προσωπικότητας και του φυσικού σώματος, μετά τη μετάσταση, αν αυτό είναι ποτέ δυνατόν να υπάρχει, πρέπει να είναι
διαφορετική από οποιαδήποτε γήινη εμπειρία.
Πολλές εσωτερικές και μυστικιστικές σχολές είναι επηρεασμένες
από τα μυστήρια της Αρχαίας Αιγύπτου και τις απόψεις για τον Άνθρωπο και τη μετά θάνατο ζωή που επικρατούσαν την εποχή εκείνη.
Η γνώση αυτή έγινε γνωστή στους μελετητές του αιγυπτιακού πολιτισμού με την ανακάλυψη της στήλης της Ροζέτας το 1822 και την
ερμηνεία του κώδικα των ιερογλυφικών.
ύμφωνα με την αρχαία αιγυπτιακή παράδοση, το σώμα του ανθρώπου ταριχευόταν από τους ιερείς και τους εξουσιοδοτημένους
για το σκοπό αυτόν στο ναό, ώστε η θεϊκή δύναμη που υπάρχει σε
αυτό να παραμείνει ενεργή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέσω της
διαδικασίας αυτής η ουσία του ανθρώπου, το πνευματικό ή ψυχικό
τμήμα του, παρέμενε στον Αιώνα. Ο Αιώνας για τους αρχαίους Αιγύπτιους δεν είχε αρχή και κατά συνέπεια δεν είχε και τέλος. Ήταν
ένα συνεχές παρόν. Αντίθετα ο χρόνος όπως βιώνεται από τον άνθρωπο είναι μία διαρκής εναλλαγή μεταξύ του παρελθόντος, του
παρόντος και του μέλλοντος. Η ευτυχία γι’ αυτούς ήταν η βίωση αυτής της αιωνιότητας. Αντίθετα η δυστυχία ήταν ο χρόνος.
Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι οι ψυχές των ενάρετων ανθρώπων μετά το θάνατο βίωναν την αιωνιότητα μαζί με τους Θεούς,
τον αντίστοιχο παράδεισο, ενώ οι ψυχές των φαύλων παρέμεναν
στον Ουρανό, έναν κόσμο ενδιάμεσο. Ο κόσμος αυτός αποτελείτο
από ένα υλικό το οποίο ονομαζόταν βάα και σχημάτιζε έναν θόλο
πάνω από τη γη. Ο θόλος αυτός στηριζόταν πάνω σε δύο βουνά, το
Βάχου στην ανατολή και το Μάνου στη Δύση.
ύμφωνα με τα Ερμητικά Κείμενα,124 ο φυσικός θάνατος είναι
απλώς η αποχώρηση της ψυχής από το σώμα. Σο πρώτο σημείο της
μεταθανάτιας πορείας του Ανθρώπου ήταν η ‚Αίθουσα της Κρίσης‛.
Εκεί η ψυχή κρινόταν για το εάν είχε υποστεί κάθαρση από τα αμαρτήματα του παρόντος, αλλά και των προηγούμενων βίων και αν είχε
απαλλαγεί από το κακό με το οποίο είχε μολυνθεί. Ο ενάρετος άνΔξκεηηθά θείκελα. ύλνιν θηινζνθηθώλ θεηκέλσλ, ησλ νπνίσλ ζπγγξαθέαο ζεσξείηαη ν Δξκήο ν Σξηζκέγηζηνο. Σα θείκελα απηά είλαη γξακκέλα ζηελ ειιεληθή γιώζζα, αιιά δελ είλαη γλσζηό πόηε θαη από πνηνλ
έρνπλ γξαθεί.
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θρωπος, αφού περνούσε την ‚Αίθουσα της Κρίσης‛, αναδυόταν στον
Ουρανό. Βέβαια διαφορετική πορεία είχε ο απλός θνητός και διαφορετική ο μυημένος. Ο απλός θνητός, μετά τη δοκιμασία της κρίσης,
έμπαινε στη συνοδεία του ηλιακού θεού και περιφερόταν στον αστρικό χώρο. Ο μυημένος όμως ανακηρυσσόταν βασιλέας και του
αποκαλυπτόταν η αληθινή του φύση. Ανερχόταν σε πνευματικά ύψη
και του αποκαλυπτόταν το ‚θείο βρέφος‛, ο Ώρος, δίδοντάς του τη
δυνατότητα να κινείται ελεύθερα σε αυτόν τον πραγματικό κόσμο.
Κατά την αρχαία αιγυπτιακή παράδοση, ο υλικός κόσμος αποτελείται από τέσσερα επίπεδα εκδήλωσης: την ανόργανη, τη φυτική, τη
ζωική και την ανθρώπινη. Κάθε επίπεδο ζωής χαρακτηρίζεται από
την αντίστοιχη ικανότητα συνειδητοποίησης της ύπαρξης. Μόνο όμως ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να συνειδητοποιεί διαφορετικά
επίπεδα ύπαρξης, φτάνοντας μέχρι και το θεϊκό, διότι αποτελείται
από διάφορα σώματα. Σα σώματα αυτά είναι επτά και εκτός από το
φυσικό - το οποίο ονομαζόταν χατ, ήταν φθαρτό και παρέμενε στον
τάφο μετά την ταφή - υπήρχαν και άλλα έξι, τα οποία παρέμεναν
αιώνια και είχαν τη δυνατότητα επανεμφάνισης στη Γη.
Εκτός από τα επτά αυτά σώματα του ανθρώπου, κατά την αρχαία αιγυπτιακή παράδοση την οντότητα Άνθρωπος την αποτελούσαν και δύο ακόμη. Σο εχέμ, το οποίο είναι ο σύνδεσμος της Χυχής
(Μπα) με το φωτεινό σώμα (Φου) και το Ρεν, το όνομα δηλαδή του
ανθρώπου. Βλέπουμε σε αυτή την παράδοση διάφορα στοιχεία, τα
οποία έχουν επικρατήσει σε άλλες νεώτερες αντιλήψεις, της Φριστιανικής Παράδοσης συμπεριλαμβανομένης.
Μία λίγο διαφορετική αλλά άκρως ενδιαφέρουσα άποψη είναι
αυτή που πρεσβεύει ο Ινδουισμός, ο Βουδισμός και σε εσωτερικό επίπεδο η Θεοσοφική Εταιρία. Και σε αυτά τα συστήματα ο Άνθρωπος
είναι ένα σύνολο από επτά διαφορετικά ‚σώματα‛. Σα πρώτα τρία
από αυτά τα σώματα είναι υλικά, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα θεωρούνται ως ανώτερα πνευματικά και κατά συνέπεια είναι ψυχικά.
Κατά τη θεοσοφική άποψη, όπως αυτή εκφράζεται από την Dr. Annie
Besant στο βιβλίο της ‚Εσωτερικός Φριστιανισμός‛, τα τρία πρώτα
σώματα μεταβάλλονται ακατάπαυστα, ακολουθώντας τις μεταβολές του φυσικού σώματος. Η μεταβολή στα υπόλοιπα τέσσερα είναι
πνευματικής (ψυχικής) υφής, σε άμεση συνάρτηση με την ψυχική
ανάπτυξη του κάθε ατόμου. Η εξέλιξη αυτή αποτελείται από διάφο[89]
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ρα στάδια, τα οποία περιλαμβάνονται στη λεγόμενη ‚Ατραπό της
Δοκιμασίας‛. Ανάλογος είναι ο διαχωρισμός που κάνει στην οντότητα Άνθρωπος και ο Steiner, κατονομάζοντας διαφορετικά τα εννέα στην πραγματικότητα επτά - τμήματα, προσθέτοντας την έννοια του
Πνεύματος.
Και σε αυτές τις προσεγγίσεις (αρχαία αιγυπτιακή, ανθρωποσοφική και θεοσοφική) μπορούμε να δεχθούμε ότι τα ψυχικά σώματα
έχουν τις ίδιες ιδιότητες με αυτό που έχουμε ήδη ορίσει ως ψυχή και
κατά συνέπεια να τις εντάξουμε σε κάποια από τις προαναφερόμενες ομάδες, ανάλογα με την προτεραιότητα που δίνουν στην ψυχή.
Έτσι, τη μεν αρχαία αιγυπτιακή προσέγγιση μπορούμε να την κατατάξουμε σε αυτές που δίνουν προτεραιότητα στην Χυχή, μιας και
αυτό είναι το τμήμα του ανθρώπου που εξακολουθεί να τον χαρακτηρίζει και μετά το θάνατο, ενώ τη θεοσοφική σε αυτή που δε δίνει
σε κάποιο από αυτά ιδιαίτερο προβάδισμα, αν και σε αρκετά θεοσοφικά έργα διακρίνουμε κάποια προτεραιότητα στην Χυχή.
υνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, παραθέτουμε τον ακόλουθο
πίνακα, για να υπάρχει και μια συγκριτική οπτική εικόνα της ανάλυσης:
1η Ομάδα

2η Ομάδα

3η Ομάδα

Ο ΑΝΘΡΨΠΟ ΕΙΝΑΙ
ΨΜΑ ΚΑΙ ΧΤΦΗ

Ο ΑΝΘΡΨΠΟ ΕΦΕΙ
ΧΤΦΗ ΚΑΙ ΨΜΑ

ΣΟ ΨΜΑ
ΤΠΕΡΕΦΕΙ ΣΗ ΧΤΦΗ

Η ΧΤΦΗ
ΤΠΕΡΕΦΕΙ
ΣΟΤ ΨΜΑΣΟ
Η ΧΤΦΗ ΕΙΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΗ
ΕΚ ΥΤΕΨ

Ο ΑΝΘΡΨΠΟ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΦΕΙ
ΧΤΦΗ ΚΑΙ ΨΜΑ
ΧΤΦΗ ΚΑΙ ΨΜΑ
ΕΙΝΑΙ ΙΑΞΙΑ

Η ΧΤΦΗ ΓΙΝΕΣΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΗ ΕΚ
ΠΡΟΑΙΡΕΕΨ
ΙΟΤΔΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΜΟ
ΑΝΑΣΑΗ ΣΨΝ ΝΕΚΡΨΝ

ΑΡΦΑΙΑ ΑΙΓΤΠΣΙΑΚΗ
ΘΡΗΚΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΛΑΣΨΝΙΚΗ ΚΕΧΗ
ΑΘΑΝΑΙΑ
ΣΗ ΧΤΦΗ

Η ΧΤΦΗ ΕΙΝΑΙ
ΑΘΑΝΑΣΗ
ΣΟ ΨΜΑ ΕΙΝΑΙ ΘΝΗΣΟ
ΜΕΣΑΥΤΙΚΗ
ΔΟΞΑΙΑ
ΜΕΣΕΝΑΡΚΨΗ

Όλες οι μέχρι στιγμής απόψεις που έχουμε αναφέρει θεωρούν
ότι ο Άνθρωπος δεν παύει να υπάρχει μετά το θάνατο του φυσικού
σώματος. Με διάφορες διαδικασίες, διαφορετικές από θεωρία σε θεωρία, ο Άνθρωπος υφίσταται, παραμένοντας ενεργός, στον Αιώνα.
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ΜΗ ΤΠΑΡΞΗ ΣΗ ΧΤΦΗ
τον αντίποδα των θεωριών αυτών, συναντάμε αυτές που δε δέχονται την ύπαρξη άυλου τμήματος στην οντότητα ‚Άνθρωπος‛ ή
στην καλύτερη των περιπτώσεων εμφανίζονται να κρατούν διακριτική απόσταση στην αποδοχή της διφυούς φύσης του Ανθρώπου.
Μία χαρακτηριστική άποψη της προσέγγισης του θέματος από την
ομάδα αυτή είναι και εκείνη που ο Schopenhauer125 πρότεινε για το
θέμα αυτό. το έργο του ‚Περί του δόγματος της αφθαρσίας της Αληθινής μας φύσης από το Θάνατο‛ γράφει: «Αν στην καθημερινή
συναναστροφή ένας από τους πολλούς που θα ήθελαν να τα ξέρουν
όλα, αλλά που δε θα μάθουν ποτέ τίποτε, ρωτά αν συνεχίζεται η ύπαρξη μετά το Θάνατο, η πιο ταιριαστή και κυρίως η πιο σωστή απάντηση θα ήταν “μετά τον θάνατό σου θα είσαι ό,τι ήσουνα πριν από τη
γέννησή σου‛». Η θέση αυτή του μεγάλου φιλοσόφου νομίζω ότι είναι
χαρακτηριστική της αγνωσίας ή, κατά άλλους, της ανυπαρξίας που
προτείνει.
Η άποψη ότι ο Άνθρωπος είναι μόνο το φυσικό του σώμα και τίποτε περισσότερο στηρίζεται στην παρατήρηση ότι δεν έχει εντοπιστεί κάπου στο φυσικό σώμα ή δεν έχει υπάρξει φανερή ένδειξη για
την ύπαρξη της ψυχής σε αυτό. Σα φαινόμενα τα οποία χαρακτηρίζονται από τους υποστηρικτές τής ύπαρξης της ψυχής ως ‚ψυχικά‛
γι’ αυτούς είναι νοητικές – εγκεφαλικές διεργασίες. Η αδυναμία κάθε ανθρώπου μάλιστα να έχει τεκμηριωμένες αναμνήσεις συγκεκριμένων γεγονότων των προηγούμενων ζωών του είναι ένα ακόμη
στοιχείο που ενισχύει την άποψη της πλήρους ανυπαρξίας του ανθρώπου μετά το θάνατο του φυσικού σώματος.
Ο πρώτος φιλόσοφος που θεώρησε τον εγκέφαλο ως το κέντρο
των αισθήσεων της νόησης και της συνείδησης ήταν ο Αλκμαίων ο
Κροτωνιάτης. Σην ίδια άποψη έχει και ο Ιπποκράτης, ο οποίος στο
έργο του ‚Περί Ιεράς Νόσου‛ αναφέρει ότι ο εγκέφαλος καθοδηγεί
τα μέλη του σώματος πώς να ενεργούν και ότι ο εγκέφαλος μεταφέρει στη σύνεση (συνείδηση) τα συμβαίνοντα. Παραπλήσια άποψη
είναι και αυτή που διατύπωσε ο Descartes με την πρόταση «σκέπτοSchopenhauer. (1788 - 1860) πνύδαζε Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη Φηινζνθία ζην Βεξνιίλν. Θεκειηώδε
ζεκαζία γη’ απηόλ είρε ε γλσξηκία θαη θηιία ηνπ κε ηνλ Goethe. Ζ απαηζηόδνμε αληίιεςή ηνπ γηα ηνλ θόζκν
δηαηππώζεθε ήδε ην 1819. πλερίδεη ηε ζεσξία γλώζεο ηνπ Kant.
125
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μαι άρα υπάρχω». Με βάση αυτή την πρόταση μόνο το σκεπτόμενο
ον ταυτίζεται με την ανθρώπινη ύπαρξη. Η καρτεσιανή φιλοσοφία
με την πρόταση αυτή τόλμησε ένα σημαντικό βήμα. Σαύτισε το σκεπτόμενο εγώ με το σκεπτόμενο άτομο. Σοποθέτησε με τον τρόπο αυτόν σε μία ευθεία γραμμή την ύπαρξη, τη σκέψη και το Εγώ. «Η σκέψη είναι η μοναδική ιδιότητα που δεν μπορεί ποτέ να χωριστεί από τον
εαυτό μου», θα μας πει. «Εγώ είμαι, εγώ υπάρχω. Αυτό είναι βέβαιο.
Κάθε πότε όμως; Όποτε σκέπτομαι< Δεν αναγνωρίζω τίποτε που δεν
είναι αληθινό. Είμαι λοιπόν αυτό ακριβώς. Ένα σκεπτόμενο ον». Και
συνεχίζει: «Η ουσία μου συνίσταται σε ένα μόνο, δηλαδή ότι είμαι σκεπτόμενο ον».
Για τις απόψεις αυτές η γέννηση του Ανθρώπου έχει άμεση σχέση με συγκεκριμένους μηχανιστικούς τρόπους αναπαραγωγής, οι
οποίοι δεν απαιτούν και δε χρειάζονται την επέμβαση κάποιου θείου
ή εξωγενούς παράγοντα για να επιτευχθούν. Σο ίδιο συμβαίνει και
με το θάνατο. Σο φυσικό σώμα του ανθρώπου, το οποίο αποτελείται
αποκλειστικά και μόνο από ενώσεις χημικές, αποσυντίθεται στα βασικά χημικά στοιχεία του κατά τη διάρκεια της σήψης μετά την ταφή
του ή με την καύση του.
Απαντώντας στις διάφορες θεωρίες, οι οποίες υποστηρίζουν την
ύπαρξη της ψυχής στον άνθρωπο, τις κατηγορούν ότι δημιουργούν
ψεύτικες ελπίδες για επιβίωση μετά θάνατο και ανταμοιβής, εάν ο
τρόπος ζωής είναι σύμφωνος με τις δικές τους προδιαγραφές. Με τον
τρόπο αυτόν χαλιναγωγούν τις ανθρώπινες εκδηλώσεις, προτείνοντας μοντέλα ηθικής και τρόπου ζωής, τα οποία σε πολλά σημεία
έρχονται σε αντίθεση με τη θέληση του ίδιου του ανθρώπου. Η αποδοχή της ανυπαρξίας μετά το θάνατο μας οδηγεί στο να ζήσουμε μια
ζωή ελεύθερη από εξωτερικές δεσμεύσεις, έτσι όπως εμείς την έχουμε οραματιστεί.
Ζώντας όμως με αυτόν τον τρόπο κατά την άποψή τους, ένας
άνθρωπος επιτυγχάνει δύο πράγματα. Σο πρώτο από αυτά είναι η
βίωση μιας ευτυχισμένης και δημιουργικής ζωής, την οποία χαίρεται.
Όποιος ζει μια πλούσια, με αυτόν τον τρόπο, ζωή δεν έχει κανένα
λόγο να ασχολείται με το θάνατο. Απολαμβάνει το τώρα και είναι
πολύ απασχολημένος με αυτό. Σο δεύτερο είναι ότι απολαμβάνει
μια ζωή αυθεντική. Είναι μια ζωή όπως αυτός ο ίδιος έχει επιλέξει
και κατά συνέπεια είναι αυτή που ο ίδιος επιθυμεί. Μια τέτοια ζωή
είναι μια ευτυχισμένη ζωή, χωρίς συμβιβασμούς και υπαναχωρή[92]
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σεις. Αυτή η ζωή δίνει αξία σε κάθε της στιγμή, διότι γνωρίζουμε με
τον τρόπο αυτόν, ότι κάθε στιγμή είναι μοναδική.
Αυτός ο οποίος είναι αυθεντικός και ταυτόχρονα χρήσιμος στην
κοινωνία, λένε, είναι αυτός που έχει επιτελέσει ένα σημαντικό Έργο.
Σο Έργο αυτό – κοινωνικό, πολιτιστικό, φιλοσοφικό, οικογενειακό
κ.λπ. – είναι αυτό που θα του χαρίσει κάτι για το οποίο δεν έχει κοπιάσει ιδιαίτερα. Σην Αθανασία μέσω της μνήμης της ύπαρξης του
Έργου.
Οι φιλόσοφοι αυτοί πιστεύουν ότι η ζωή και ο θάνατος συνυπάρχουν. Είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Όσο πληρέστερα αναγνωρίσουμε την ύπαρξη του θανάτου, τόσο πληρέστερα θα
ζήσουμε τη ζωή και αντίστροφα. Η άρνηση του ενός συνεπάγεται
την άρνηση και του άλλου. Όπως έλεγαν οι τωικοί, ο θάνατος είναι
το πιο σημαντικό γεγονός της ζωής. Σο να μάθουμε να ζούμε καλά
σημαίνει να μάθουμε πώς να πεθάνουμε καλά και αντίστροφα.
Βέβαια ο κάθε άνθρωπος θα βιώσει πολλούς ‚θανάτους‛ κατά
τη διάρκεια της ζωής του. Ένας από τους σημαντικότερους ‚θανάτους‛ είναι και αυτός του ίδιου του εαυτού και η αναγέννηση ενός
νέου μετά από κάθε βελτίωση της συμπεριφοράς του, της αντιμετώπισης της ίδιας της ζωής ή της πιο συνειδητής καλυτέρευσης της
στάσης του στον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
Η βίωση όμως μιας αυθεντικής ζωής, μιας ζωής έτσι όπως τη
θέλει ο καθένας από μας, μακριά από τα κοινωνικά ‚πρέπει‛ μάς
οδηγεί στη βίωση μιας ζωής γεμάτη από Ελευθερία. Η υνειδητοποίηση ότι τη στιγμή του θανάτου εμείς θα πεθάνουμε και κανείς
άλλος μάς οδηγεί στην απόφαση να ζήσουμε μια ζωή όπως εμείς τη
θέλουμε. Όπως εμείς την αποφασίσαμε. Γνωρίζουμε βέβαια, λένε οι
υπαρξιστές φιλόσοφοι, ότι υπάρχουν κάποια κοινωνικά ή βιολογικά
όρια, μέσα στα οποία αναγκαστικά θα πρέπει να ζήσουμε τη ζωή
μας και ότι τα όρια αυτά δεν είναι δυνατόν να τα υπερβούμε. Αλλά
υπάρχει πάντα μια διαφορετική αντιμετώπιση αυτών των ορίων, που
κάνει την ποιοτική διαφορά στη ζωή μας.
Σι σημαίνει όμως να είναι ελεύθερος κάποιος; ημαίνει ότι οι
όποιες αποφάσεις του εκπονούνται με ‚οικεία και ελεύθερη βούληση‛ και ότι αυτός και μόνο αυτός είναι υπεύθυνος για τις πράξεις
του και τους λόγους του. Ότι αυτές διέπονται από το αίσθημα του
δικαίου και του ορθού και όχι από ωφελιμιστικές σκέψεις και πρά[93]

Ζ ΓΤΜΝΖ ΓΤΝΑΗΚΑ
______________________________________________________________________

ξεις υποταγής στην εκάστοτε εξουσία και κοινωνική πρακτική. Ότι
σε τελική ανάλυση ο λόγος ή η πράξη του είναι μια πράξη δικής του
παρόρμησης και απόφασης και όχι μια πράξη που κάποιος εξωτερικός ή θείος και ενάντιος στη θέλησή του παράγοντας επέβαλε.
Μια τέτοιου είδους επιλογή είναι μια επιλογή στάσης ζωής, μας
λέγουν. Επιλέγουμε εμείς το μονοπάτι που θα ακολουθήσουμε,
γνωρίζοντας το βάρος της ευθύνης και της θέλησης που η απόφαση
αυτή συνεπάγεται. Ξεπερνάμε τις όποιες δικαιολογίες και αναστολές βρεθούν εμπρός μας και πορευόμαστε στον δικό μας δρόμο της
Γνώσης και βελτίωσης του Εαυτού, επειδή εμείς το έχουμε επιλέξει.
Αυτό βέβαια το κάνουμε ΣΨΡΑ. Κινητήριος δύναμή μας είναι η θέλησή μας να ζήσουμε τη ζωή μας όσο καλύτερα γίνεται, όπως εμείς
την ονειρευόμαστε, ώστε όταν θα φτάσει η ώρα του θανάτου, να είμαστε πλήρεις και έτοιμοι να τον δεχθούμε.
Μια άλλη μορφή Ελευθερίας για κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο είναι η σύνδεσή του με διάφορα υλικά αγαθά και κοινωνικές ή επαγγελματικές καταστάσεις. Εάν θεωρήσει, δηλαδή, ότι η αξία του σαν
άνθρωπος οφείλεται στην κτήση υλικών αγαθών ή στην κατάκτηση
κάποιου κοινωνικού επιπέδου και ότι η κτήση και διατήρηση των
αγαθών αυτών μπορεί να γίνει ακόμη και σε βάρος της πραγματικής
του ανάγκης για πνευματική πρόοδο και εποικοδομητική χρήση του
ελεύθερου χρόνου του. Ο Επίκτητος126 μας αναφέρει ότι ο υπερβολικός σύνδεσμος είτε με τα υλικά αγαθά είτε με άλλα άτομα ή ακόμη
και με την προσήλωση στην έννοια του ‚Εγώ‛ είναι η μεγαλύτερη
δυστυχία για τον άνθρωπο. Περιττό νομίζω να πούμε πόσο μεγάλη
είναι η στέρηση της Ελευθερίας σε τέτοιες καταστάσεις.
Γι’ αυτόν που δέχεται την άποψη αυτή η ομορφιά και η παρηγοριά στην ιδέα ότι δε θα αφήσει να τον επηρεάσουν τα μικροπράγματα της καθημερινότητας, οι ασήμαντες επιτυχίες ή αποτυχίες, οι ανησυχίες για το αν είναι ή όχι αρεστός και θα ακολουθήσει το δρόμο
που αυτός ο ίδιος έχει χαράξει στη ζωή του είναι μια μορφή της Ελευθερίας που αυτός έχει κατακτήσει στη ζωή του. ε τελική ανάλυση, λένε, κανένας δεν μπορεί να αλλάξει έναν άλλο άνθρωπο, παρά
μόνο τον εαυτό του. Κανένας δεν μπορεί να αλλάξει, αν δε θέλει και
αν συνειδητά δεν επιλέξει να κάνει αυτή την αλλαγή στη ζωή του.

126

Δπίθηεηνο. Έιιελαο ησηθόο θηιόζνθνο. Γελλήζεθε ην 50 κ.Υ. ζηελ Ηεξάπνιε ηεο Φξπγίαο θαη πέζαλε
ζηε Νηθόπνιε ηεο Ζπείξνπ ην 120.
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Σο ίδιο το ενδιαφέρον μας για μια δημιουργική ζωή θα μας οδηγήσει σε δράση για μια τέτοια ζωή. Η ελεύθερη επιλογή μιας ζωής
όπως ο καθένας από μας θα θέλει να ζήσει, θα μας δώσει τη δυνατότητα ενός θανάτου με πληρότητα και αξιοπρέπεια, βάζοντας θεμέλια για την ίδια την Αθανασία μας.
ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΑΗ
Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος θεωρεί ότι ο Θάνατος είναι το μόνο σίγουρο γεγονός κατά τη διάρκεια της ζωής του. Παρ’ όλα αυτά
αρνείται, τις περισσότερες φορές προβάλλοντας διάφορες παιδαριώδεις δικαιολογίες, να ασχοληθεί με αυτόν και τον φοβίζει το γεγονός
της δεδομένης μη ύπαρξής του. Πολλοί φιλόσοφοι και ψυχολόγοι πιστεύουν ότι ο κύριος λόγος αυτής της άρνησης να αντιμετωπίσει το
θάνατο και να εξοικειωθεί με την ιδέα ότι κάποια στιγμή θα επέλθει
σε όλους μας, είναι η αίσθηση της ανυπαρξίας που προϋποθέτει. Με
το θάνατο δηλαδή η οντότητα που είναι γνωστή ως Γιώργος, Νίκος,
Μαρία, Ελένη κ.λπ. παύει να υπάρχει και στη θέση της δε μένει τίποτε.
Ο άνθρωπος επίσης είναι το μόνο έμβιο ον, που γνωρίζει ότι θα
πεθάνει. Αυτό είναι βέβαιο, διότι είναι το μόνο έμβιο πλάσμα που
θάβει τους νεκρούς του. Άρα όσο είναι σωστό να πούμε ότι ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από τον έναρθρο λόγο και από τη χρήση εργαλείων, άλλο τόσο είναι σωστό να προσθέσουμε ότι είναι το μόνο ον
που αναπτύσσει τελετουργία και ότι η πρώτη μορφή τελετουργίας
είναι αυτή των ταφικών εθίμων, σύμφωνα με τα παλαιοντολογικά
ευρήματα.
Ση μετά θάνατον ανυπαρξία οι φιλοσοφικές, θρησκευτικές και
μυστικιστικές θεωρίες προσπάθησαν με πολλούς τρόπους να την
εξωραΐσουν. Πρότειναν τα μοντέλα που έχουμε αναφέρει για τη μετά θάνατο ζωή, τα οποία δημιούργησαν την πεποίθηση στον άνθρωπο της ύπαρξης της οντότητας αυτής και μετά το θάνατο του
φυσικού σώματος. Ο Ευστάθιος Λιακόπουλος 127 θα μας πει ότι «Η
εσωτερική σοφία δεν ήταν δυνατόν να αφήσει απαρηγόρητο και απροστάτευτο τον άνθρωπο, έρμαιο του παράλογου και αποτρόπαιου γεγο127

Ληαθόπνπινο Δπζηάζηνο. Έιιελαο ζηνραζηήο, ηέθησλ θαη Λάκα ηνπ Βνπδηζκνύ. Ηδξπηήο ηνπ Κέληξνπ
Βνπδηζηηθώλ Μειεηώλ θαη Πξαθηηθήο ‘ν Βαζηιεύο Μέλαινο’. πγγξαθέαο θαη κεηαθξαζηήο πνιιώλ έξγσλ.
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νότος. Από την αρχή του σκέπτεσθαι και του όποιου πολιτισμού, έστρεψε στοργικά την προσοχή του στην τόσο οικεία διαδικασία της
σποράς και του θερισμού, ώστε αυτός να αποκτήσει την απαραίτητη
γνώση και κυρίως μια άλλη προοπτική ύπαρξης» 128.
Όλα αυτά τα μοντέλα προϋπέθεταν την ύπαρξη ενός άυλου
τμήματος στον άνθρωπο. Σην Χυχή. Με βάση την ύπαρξη του τμήματος αυτού πρότειναν τη θεωρία της ‚Ανάστασης των Νεκρών‛, τη
θεωρία της Μετενσάρκωσης ή τη Θεωρία της Αθανασίας της Χυχής,
ανάλογα με το προτεινόμενο κοσμοείδωλο. ε όλες αυτές τις θεωρίες, μετά το θάνατο το ένα από τα δύο μέρη του ανθρώπου, η Χυχή,
εξακολουθεί να υπάρχει, άρα και ο ίδιος ο άνθρωπος υπάρχει. Όλες
αυτές οι θεωρίες δε λύνουν το πρόβλημα του θανάτου, αλλά ωραιοποιούν κάποιες συνθήκες, ώστε το γεγονός αυτό να μας έρθει λιγότερο οδυνηρά. Είναι άξιο παρατήρησης ότι ακόμη και ο ίδιος ο Θάνατος δεν ονομάζεται έτσι, αλλά με τον ωραιοποιημένο όρο ‚μετάσταση‛, υπονοώντας ότι ο άνθρωπος περνά από μια κατάσταση σε μια
άλλη. Κατά τις θεωρίες αυτές ο θάνατος είναι μια μεταμόρφωση.
Σίποτε δε χάνεται και τα πάντα μεταμορφώνονται.
Η ωραιοποίηση και η επιβολή της άποψης ότι η ζωή συνεχίζεται
και μετά το θάνατο φτάνει σε σημείο να χρησιμοποιεί είτε εικόνες
μιας ανώτερης, παραδείσιας, ζωής είτε συναισθηματικούς εκβιασμούς. Φαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα του Ινδού Υιλοσόφου
Παραμχάνσα Γιογκανάντα, όπου μας λεει: «Όταν κάποιος αγαπημένος σας πεθάνει, αντί να κλαίτε σπαρακτικά, σκεφθείτε με ωριμότητα
και δύναμη ότι πήγε σε άλλο ανώτερο πεδίο και ότι ο Κύριος γνωρίζει
τι είναι καλύτερο για εκείνον. υνειδητοποιήστε ότι είναι ελεύθερος
και προσευχηθείτε.» Και παρακάτω: «Η υπερβολική θλίψη σας τον
εμποδίζει να προχωρήσει και κρατά δέσμια την ψυχή του σε πρόσγεια
επίπεδα. Ευχηθείτε του ειρήνη και ελευθερία και, αντί να κλαίτε, βοηθήστε τον να ανυψωθεί».
Ο Cooper μάλιστα στο βιβλίο του ‚Μετενσάρκωση‛ σε απάντηση ερώτησης ‚αν η μετενσάρκωση διαλύει τις ελπίδες μας να συναντήσουμε τους αγαπημένους μας στον άλλο κόσμο‛ μας λεει χαρακτηριστικά: «Εκείνοι που προβάλλουν αυτή την αντίρρηση πιστεύουν,
εντελώς λανθασμένα, ότι η μετενσάρκωση πραγματοποιείται αμέσως
μετά το θάνατο. Δεν έχουν υπόψη τους ότι η πλειονότητα των ανθρώ128

‘Ζ δσή κέζα από ην θσηεηλό θαιεηδνζθόπην ηνπ ζαλάηνπ’ εθδ. Σεηξαθηύο ζει. 30.
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πων διανύει μία μακροχρόνια παραμονή στον αόρατο κόσμο, κατά το
ενδιάμεσο δύο ενσαρκώσεων. Επομένως, όταν βρισκόμαστε στον αστρικό κόσμο, μπορούμε εύκολα να συναντήσουμε εκεί τους αγαπημένους μας και να επικοινωνήσουμε μαζί τους σχεδόν όπως και κατά τη
γήινη ζωή μας».129
Η μεταφυσική και οι θρησκείες δίνουν στον άνθρωπο μια θεϊκή
καταγωγή. Γι’ αυτές είναι άμεσο δημιούργημα του ίδιου του Δημιουργού. Ο άνθρωπος γι’ αυτές είναι το τελειότερο και πλέον ανεπτυγμένο ον σε όλη τη Δημιουργία. Για τη σύγχρονη επιστήμη το
ανθρώπινο σώμα είναι προϊόν μιας ιδιαίτερα μακράς και εξαιρετικά
πολύπλοκης διαδικασίας, την οποία πολλοί θα ονόμαζαν και τυχαία.
Για πολλούς φιλοσόφους, από τον Πυθαγόρα έως τον Einstein,130 όμως δεν υπάρχει η έννοια ‚τυχαίο‛. Για τον Einstein η έννοια ‚τυχαίο‛ είναι μια λέξη την οποία επινοήσαμε για να καλύψουμε την άγνοιά μας. Σην εξέλιξη της έμβιας ζωής στον πλανήτη μας την περιγράφει με πολύ κατανοητό τρόπο ο Cristian de Duve131 σε ένα άρθρο
του στην εφημερίδα ‚Βήμα της Κυριακής‛ στις 17 Αυγούστου 1997, το
οποίο είχε τίτλο ‚Από πού ερχόμαστε; ‛. Σο σχετικό απόσπασμα έχει
ως εξής:
«Εμείς και όλα τα όντα που μας περιβάλλουν προερχόμαστε από
ένα και μοναδικό προγονικό είδος, που εμφανίστηκε στη Γη πριν από
περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια, λίγο μετά τη δημιουργία του
πλανήτη μας. Όλα όσα γνωρίζουμε για τη φύση, την προέλευση και
την ιστορία της ζωής μάς επιτρέπουν να υιοθετήσουμε αυτή την εκδοχή με μεγάλο ποσοστό σιγουριάς. Όσο για την προέλευση του προγονικού εκείνου είδους, παραμένει ακόμη πολύ μυστηριώδης. Αν όμως θελήσουμε να εξηγήσουμε τη γένεσή του σύμφωνα με τους φυσικούς μηχανισμούς – τη μόνη επιστημονικά παραδεκτή υπόθεση – οφείλουμε να
Irving Cooper ‘Μεηελζάξθσζε’. Θενζνθηθαί Δθδόζεηο, Αζήλα 1975 ζει. 61.
Einstein. Γελλήζεθε ζηελ Οπικ ηεο Γεξκαλίαο ην 1879 θαη ζπνύδαζε ζην Πνιπηερλείν ηεο Επξίρεο. Σν
1900 δηνξίζηεθε ζην Γξαθείν Δπξεζηηερληώλ ηεο Βέξλεο, όπνπ θαη δηαηύπσζε ηελ πξώηε ζεσξία ηνπ, γλσζηή κε ηνλ ηίηιν ‘Δηδηθή Θεσξία ηεο ρεηηθόηεηαο’, ε νπνία αξρηθά είρε ραξαθηεξηζηεί σο ‘αθαηαλόεηε’ από
ην Παλεπηζηήκην ηεο Βέξλεο όπνπ ππνβιήζεθε. Με ηε ζπλεγνξία ηνπ Planck ηνπ πξνζθέξζεθε ε ζέζε ηνπ
έθηαθηνπ θαζεγεηή ζην Παλεπηζηήκην ηεο Επξίρεο. Αθνινύζεζε ην 1914 ε αλάζεζε ηεο εξεπλεηηθήο έδξαο
ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Βεξνιίλνπ. Δθεί δηαηύπσζε ηε δεύηεξε ζεσξία, γλσζηή κε ην όλνκα ‘Γεληθή Θεσξία
ηεο ζρεηηθόηεηαο’. Σν 1921 ηνπ απνλέκεηαη ην βξαβείν Nobel γηα ηελ εξκελεία ηνπ θσηνειεθηξηθνύ θαηλνκέλνπ. Σν 1933 εγθαζίζηαηαη ζηηο ΖΠΑ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Πξίλζηνλ θαη πξνζπαζεί ρσξίο επηηπρία λα
δηαηππώζεη ηελ Δληαία Θεσξία. Σν 1952 ηνπ πξνηείλεηαη ε πξνεδξία ηνπ Ηζξαήι, ηελ νπνία δελ απνδέρεηαη.
Πέζαλε ην 1955 ζην Πξίλζηνλ, ρσξίο θάπνηνο από ηνπο καζεηέο ή ζπλεξγάηεο ηνπ λα ζπλερίζεη ην έξγν ηνπ.
131
Cristian de Duve. Καζεγεηήο ηεο ηαηξηθήο ζρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λνπβέλ ζην Βέιγην θαη θάηνρνο
ηεο Έδξαο Andrew W. Mellon ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ρνθθέιεξ ζηε Νέα Τόξθε. Σν 1974 ηηκήζεθε κε ην βξαβείν Nobel Βηνινγίαο γηα ηηο αλαθαιύςεηο ηνπ πάλσ ζηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ.
129
130

[97]

Ζ ΓΤΜΝΖ ΓΤΝΑΗΚΑ
______________________________________________________________________

δεχθούμε πως ο κοινός πρόγονος όλων προήλθε από μη ζωντανή ύλη,
την οποία διαδοχικά χημικά στάδια μετέτρεψαν σε όλο και πιο σύνθετα μόρια. Αυτά τα μόρια με τη σειρά τους σχημάτισαν συνδυασμούς
όλο και πιο πολύπλοκους, οι οποίοι τελικά οδήγησαν στα πρώτα ζωντανά κύτταρα μικροσκοπικών οντοτήτων που, χωρίς αμφιβολία, δε
διέφεραν πολύ από ορισμένα σημερινά βακτηρίδια. Τπάρχουν απολιθώματα που μαρτυρούν την παρουσία τυπικών βακτηριδίων εδώ και
τουλάχιστον 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Έκτοτε έλαβε χώρα ευρεία
εξελικτική πορεία, αρχίζοντας από τον πρωτόγονο πρόγονό μας, που
δημιούργησε το σύνολο των ζωντανών όντων πάνω στη Γη. το πλαίσιο
αυτής της πορείας τοποθετείται και η προοδευτική δημιουργία του ανθρώπινου είδους, που σημαδεύτηκε από τεράστιο αριθμό γεγονότων.»
Σο φαινόμενο κλειδί, το οποίο διαφοροποιεί το εξελεγκτικό παρακλάδι και δημιούργησε το ‚ανθρώπινο είδος‛, είναι η ξαφνική αύξηση του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του εγκεφάλου. Θα εξετάσουμε λοιπόν το θέμα, ξεκινώντας από τις εκδηλώσεις που ονομάζουμε ‚ψυχικές‛, μιας και δεν έχουμε πλήρη και κοινά αποδεκτό
ορισμό για την ψυχή. το σημείο αυτό θα πρέπει να θυμηθούμε και
τη διαίρεση της ψυχής σύμφωνα με τη χριστιανική θεολογία, όπως
την παρουσιάσαμε στην εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου.
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος περιέχει - σύμφωνα με υπολογισμούς
- ένα τρισεκατομμύριο εγκεφαλικά κύτταρα. ε αυτό το μικροσκοπικό και ταυτόχρονα γιγάντιο εργαστήριο λαμβάνουν χώρα εκπληκτικές λειτουργίες. το εργαστήριο αυτό, τον εγκέφαλο, εκδηλώνονται
ανώτερης μορφής ενέργειες, όπως η ηλεκτρική και η μαγνητική ενέργεια. Τπάρχουν όμως και πολλά κέντρα ερευνών, τα οποία ισχυρίζονται ότι έχουν εντοπίσει στον ανθρώπινο εγκέφαλο και άλλες
μη ανιχνεύσιμες μορφές ενέργειας, επειδή αυτές είναι άγνωστες ακόμη στην επιστήμη. Σα εγκεφαλικά κύτταρα διαχωρίζονται σε τρεις
ομάδες κυττάρων, ανάλογα με την εργασία που αυτά επιτελούν. Αυτά είναι οι ‚πληροφοριακοί δέκτες‛, οι ‚ταξινομητές‛ και οι ‚επεξεργαστές της πληροφορίας‛. Οι ομάδες αυτές οφείλουν να λειτουργούν σε πλήρη συνεργασία και αρμονία, για να λειτουργεί αποτελεσματικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος.
ύμφωνα με την επιστήμη της ψυχολογίας, ψυχικές εκδηλώσεις
είναι τα συναισθήματα, η συμπεριφορά που παρουσιάζουμε κάτω
από την επήρεια διάφορων συνθηκών (εξωτερικών ή εσωτερικών),
τα όνειρα, η μνήμη, καθώς και οι συνειδητές ή ασυνείδητες λειτουρ[98]
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γίες. ε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε και διάφορες άλλες εκδηλώσεις, που δεν είναι αποδεκτές από όλους σαν τέτοιες, όπως η ενόραση, η διαίσθηση, η διόραση και η έμπνευση, έννοιες που έχουμε
ορίσει σε προηγούμενο κεφάλαιο. ε αυτές τις λειτουργίες της ψυχής
πολλοί προσθέτουν και τη νόηση. Ο Ισοκράτης στο λόγο του ‚Περί
αντιδόσεως‛ μας λέγει ότι: «Η φύση μάς δημιούργησε με σώμα και
ψυχή< της μεν ψυχής έργο είναι να σκέπτεται< του δε σώματος να
εκτελεί τις αποφάσεις της ψυχής».
ήμερα γνωρίζουμε ότι το σύνολο των λειτουργιών που αναφέραμε είναι στοιχεία λειτουργίας του εγκεφάλου. Έχουν μάλιστα εντοπιστεί και τα ανάλογα κέντρα σε αυτόν και έχουν μελετηθεί τα
αποτελέσματα διάφορων υπό έλεγχο ερεθισμάτων.
H Caroline Myss132 στο βιβλίο της ‚Η Ανατομία του Πνεύματος”
γράφει: «Σο ενεργειακό πεδίο εμπεριέχει και τις θετικές εικόνες και
την ενέργεια των θετικών εμπειριών. Αναλογιστείτε τη φορά που κάποιος σας επαίνεσε για μια δουλειά που κάνατε καλά, για μια καλή
πράξη ή για τη βοήθεια που του προσφέρατε. Θα αισθανθείτε μια θετική ενέργεια – ένα ρεύμα προσωπικής δύναμης – να αναβλύζει από το
σώμα σας. Οι θετικές και αρνητικές εμπειρίες καταγράφουν μνήμες
στον κυτταρικό ιστό, καθώς και στο ενεργειακό πεδίο. Όπως έχει αποδείξει η νευροβιολόγος δρ Καντέις Περτ, τα νευροπεπτίδια – οι χημικές ουσίες που ενεργοποιούνται από τα συναισθήματα – είναι σκέψη
που μετασχηματίστηκε σε ύλη. Σα συναισθήματά μας ενοικούν με υλική μορφή στα σώματά μας και αλληλεπιδρούν με τα κύτταρα και τους
ιστούς. Για την ακρίβεια η δρ Περτ λέει ότι δεν μπορεί πλέον να διαχωρίζει το νου από το σώμα, αφού τα κύτταρα εκείνα που κατασκευάζονται και λαμβάνουν τις “συναισθηματικές” χημικές ουσίες στον εγκέφαλο υπάρχουν και σε ολόκληρο το σώμα. Μερικές φορές το σώμα
ανταποκρίνεται συναισθηματικά και παράγει ‚συναισθηματικές” χημικές ουσίες, πριν καν ο εγκέφαλος καταγράψει ένα πρόβλημα. κεφτείτε, για παράδειγμα, πόσο γρήγορα αντιδρά το σώμα σας σε έναν
δυνατό θόρυβο, πριν καν σκεφτείτε».
Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ένα ερώτημα που ζητά μια απάντηση.
Πώς ένα βιολογικό όργανο, ο ανθρώπινος εγκέφαλος στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί να δημιουργήσει ‚άυλες‛ οντότητες, όπως
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τα συναισθήματα, η έλλογη σκέψη και η συνείδηση; Ας δούμε πώς
απαντά ο Antonio Damasio133 σε αυτό το ερώτημα:
«Η κατανόηση της λειτουργίας της συνείδησης προϋποθέτει την ανάλυση των τριών βασικών της παραμέτρων: του οργανισμού, του αντικειμένου της συνείδησης και των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ
τους, καθώς αυτά αλληλεπιδρούν. Για να κατανοήσουμε τη συνείδηση,
πρέπει να μάθουμε με ποιον ακριβώς τρόπο ο εγκέφαλος στο εσωτερικό ενός οργανισμού καταφέρνει να αναπαριστά το αντικείμενο, δηλαδή
να δημιουργεί νοητά πρότυπα ή “εικόνες” του αντικειμένου, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια “εικόνα” του τι ακριβώς κάνει τώρα, κάτι σαν
ένα ιδιαίτερο αίσθημα του εαυτού του, καθώς αλληλεπιδρά με το αντικείμενο αυτό για να το γνωρίσει. Η συνείδηση λοιπόν ξεκινά σαν
ένας ειδικός τύπος συναισθήματος. Ένα συναίσθημα αυτού που βλέπουμε, ακούμε ή αγγίζουμε.»134
Απατώντας σε σχετικό ερώτημα, ο Peter Russell135 θα πει ότι το
ερώτημα της δημιουργίας συνείδησης από κάτι υλικό όπως ο εγκέφαλος δεν είναι απλά δύσκολο, αλλά άλυτο. Ευτυχώς όμως, θα προσθέσει, δε θα χρειαστεί να επιλυθεί, διότι δεν είναι πραγματικό πρόβλημα. Δε χρειάζεται να εξηγήσουμε πώς η ασυνείδητη ύλη παράγει
υλική συνείδηση, γιατί ούτε η ύλη είναι εντελώς ασυνείδητη ούτε η
συνείδηση τελείως διαχωρισμένη από την ύλη.
Ένα ενδιαφέρον και καθοριστικό σημείο, το οποίο συμβάλλει
στην τεκμηρίωση της άποψης της μη ύπαρξης της ψυχής, είναι και η
διαδικασία της αναπαραγωγής στον άνθρωπο. Μέχρι και το τέλος
του προηγούμενου αιώνα το κύριο επιχείρημα των υποστηρικτών
της ύπαρξης της ψυχής ήταν η αδυναμία δημιουργίας ζωής στο εργαστήριο. Με αυτό το επιχείρημα τεκμηρίωναν την ανάγκη μιας εξωγενούς, θείας επέμβασης στη διαδικασία της αναπαραγωγής, με
την προσθήκη της ψυχής στο φυσικό σώμα, ώστε να υπάρξει νέος
άνθρωπος.
Σο επιχείρημα αυτό κατερρίφθη με τη δημιουργία του πρώτου
προβάτου – κλώνου, της Ντόλη, το 1996 από τον Ian Wilmut, ο οποίος
ήταν ο πρώτος θνητός που δημιούργησε ζωή. Δύο χρόνια αργότερα
Damasio A. Πνξηνγάινο ηαηξόο λεπξνθπζηνιόγνο. Γηεπζπληήο εξεπλεηηθνύ εξγαζηεξίνπ ζην Ηαηξηθό
Κνιέγην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Άηνβα, κε έξεπλα ζηα λεπξνβηνινγηθά θαη λεπξνθπζηνινγηθά ζεκέιηα ηεο
αλζξώπηλεο γιώζζαο θαη κλήκεο.
134
Discovery and Science ηεπρ. 4 ζει. 132.
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Russel P. Δίλαη ππόηξνθνο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Noelte, ηεο Παγθόζκηαο Δπηρεηξεκαηηθήο Αθαδεκίαο θαη ηνπ Ηδξύκαηνο Findhorn. πνύδαζε καζεκαηηθά θαη ζεσξεηηθή θπζηθή ζην Παλεπηζηήκην Gambrige θαη αζρηιήζεθε κε ηνλ αλζξώπηλν εγθέθαιν.
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κλωνοποιήθηκε η πρώτη αγελάδα και το 2000 το πρώτο γουρούνι. Σο
ίδιο χρονικό διάστημα γεννήθηκαν κλωνοποιημένα πρόβατα, άλογα,
γάτες, σκύλοι και αίγες, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για ύπαρξη κλωνοποιημένων λύκων. Οι επιστήμονες δημιουργούν ένα έμβιο θηλαστικό ον κατά παραγγελία, αδρανοποιώντας κάποια χαρακτηριστικά
του και επιλέγοντας άλλα. Η διαδικασία αναπαραγωγής έγινε ακόμη μία μηχανιστική μέθοδος, καταρρίπτοντας το μύθο της ‚Θείας
Επέμβασης‛136. Βέβαια οι αμφιβολίες είχαν αρχίσει να παρουσιάζονται πολλά χρόνια πριν, μέσω των διάφορων μορφών της τεχνητής
γονιμοποίησης. Σώρα με τις νέες μορφές θεραπείας που υπόσχονται
οι επιστήμονες, τη γονιδιακή ή αυτή με τα βλαστοκύτταρα, ακόμη
και η άποψη ότι οι αντιξοότητες της σημερινής ζωής είναι αποτέλεσμα κακής ζωής σε παρελθούσα ενσάρκωση συναντά έντονες αμφισβητήσεις.
Οι προτείνοντες την ύπαρξη της ψυχής αναφέρονται στη διαιώνιση της οντότητας που ονομάζεται Γιώργος, Μαρία, Κώστας ή Αγγελική στον αιώνα, βιώνοντας είτε μία επαναλαμβανόμενη ενσάρκωση είτε τοποθέτηση σε μία ‚υπερβατική‛ κατάσταση, ανάλογα με
την πνευματικότητα της ζωής στο γήινο πεδίο. Με τον τρόπο αυτόν
υπάρχει μια μορφή αθανασίας, κάτι που κάνει τον μέσο άνθρωπο να
αισθάνεται ότι οι προσπάθειες και οι κόποι του δεν πάνε χαμένοι.
ε αυτή τη σκέψη η άποψη που μπορεί να αντιταχθεί είναι ότι
πράγματι οι κόποι και οι προσπάθειες κάθε ανθρώπου δεν πάνε χαμένοι, αρκεί οι κόποι και οι προσπάθειες να είναι δική του επιλογή
και ευχαρίστηση. Με τον τρόπο αυτόν χαίρεται τη δική του ζωή, διότι
είναι αυτή που ο ίδιος έχει επιλέξει και θεωρεί ότι του αξίζει. Βέβαια
οι εμπειρίες, οι γνώσεις και τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα δε
χάνονται. Μέσω των διεργασιών της αναπαραγωγής, του DNA και
των νόμων της κληρονομικότητας αυτά μεταβιβάζονται στους απογόνους και δημιουργούνται οι δυνατότητες να γίνουν κτήμα τους.
Είναι επιλογή των απογόνων αν αυτά τα χαρακτηριστικά θα τα αναπτύξουν ή όχι, όπως ήταν επιλογή και του κάθε σημερινού ανθρώπου αν και ποια χαρακτηριστικά από αυτά που είχε ‚εν δυνάμει‛ θα αναπτύξει.
Ζ αλαπαξαγσγή κε ηε κέζνδν ηεο θισλνπνίεζεο επηηπγράλεηαη κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ππξήλα ηνπ
ζειπθνύ θπηηάξνπ αλαπαξαγσγήο θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηνλ ππξήλα ελόο ππό θισλνπνίεζε δώνπ.
Αλ όια εμειηρζνύλ θαιά, ην θισλνπνηεκέλν σάξην πνπ είλαη ηζνδύλακν ηνπ δπγσηνύ επάγεηαη, ώζηε λα
αλαπηπρζεί ζε έκβξπν, ην νπνίν εκθπηεύεηαη ζηε κήηξα ηνπ ζειπθνύ δώνπ γηα ηελ θύεζε θαη ηε γέλλεζε.
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Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο πράγμα που ανακαλύπτει ο άνθρωπος είναι ο Εαυτός του. Είναι παράδοξο το ότι η αναζήτηση του
Εαυτού ξεκινά από το πλέον μακρινό σημείο και ολοκληρώνεται στο
πλέον κοντινό. Ο πρωτόγονος άνθρωπος γνώρισε και αναγνώρισε
ιδιαίτερη δύναμη στον ουρανό και τα φαινόμενα που εκδηλώνονται
σε αυτόν. Σον θεοποίησε. Ο σύγχρονος άνθρωπος αρχίζει να μελετά
το ίδιο το σώμα του και σε αυτό να δίνει αξία απο-θεοποιώντας και
εξερευνώντας αυτό στο οποίο πριν έδινε υπερφυσική διάσταση.
Η πρόταση για την ύπαρξη και την άξια της γνώσης του Εσώτερου Εαυτού σαφώς κλείνει προς την άποψη ότι ο άνθρωπος δεν είναι
ένα θείο δημιούργημα, αλλά ένα δημιούργημα της ίδιας της εξέλιξης
της Δημιουργίας. Έχει ισότιμη θέση με όλα τα άλλα μέρη της και συντελεί στο μέτρο που του αναλογεί στην ανάπτυξη και εξέλιξη του
συνόλου της Δημιουργίας.
Έχοντας κατά νου τη διαδικασία της δημιουργίας που μας ανέπτυξε ο καθηγητής Duve και την περιγράψαμε παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι βασικό στοιχείο της μεταβίβασης και της ανάπτυξης
κάποιου χαρακτηριστικού των προγόνων από τους απογόνους είναι
αυτό που η σύγχρονη μοριακή βιολογία ονομάζει ‚φυσική επιλογή‛
και πρώτος ο Darwin137 ανέπτυξε. Η φυσική επιλογή εξαρτάται πρωτίστως από την κληρονομική συνέχεια. Αυτή επιτυγχάνεται μέσω
της πιστής αντιγραφής των γενετικών πληροφοριών, οι οποίες είναι
αποτυπωμένες στη χημική μορφή του DNA. Οι πληροφορίες αυτές
περιλαμβάνουν το σύνολο των πληροφοριών και οδηγιών, οι οποίες,
αν αποκωδικοποιηθούν και αντιγραφούν από τα κύτταρα, αναπαράγουν τις διαρθρωτικές και λειτουργικές ιδιότητες.
Η ορθή αντιγραφή εγγυάται τη συνέχιση των ιδιοτήτων από τη
μια γενιά στην άλλη. Η ακρίβεια της αντιγραφής είναι εξαιρετική. Οι
ατέλειες είναι όμως απαραίτητες. Μέσω των ατελειών αυτών συντελείται η εξέλιξη. Αυτές οι ατέλειες οφείλονται στις μεταλλάξεις, σε
αλλαγές του DNA, μέσω ενός μηχανισμού που δεν είναι ακόμη απόλυτα κατανοητός. Παράγοντες που προκαλούν αυτά τα ‚λάθη‛
μπορεί να είναι εσωτερικοί ή εξωτερικοί, όλοι φυσικής υφής, όπως
π.χ. οι υπεριώδεις ακτινοβολίες, διάφορες χημικές ουσίες που προκαλούν μετάλλαξη ή οι ιοί. Σα διάφορα παρακλάδια που παράγονται
Darwin C. R. Γελλήζεθε ζηηο 12/2/1809 θαη πέζαλε ζηηο 19/4/1882. Βξεηαλόο θπζηνδίθεο, ζπιιέθηεο θαη
γεσιόγνο, ν νπνίνο έκεηλε ζηελ ηζηνξία σο ν ζεκειησηήο ηεο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο, θαζώο θαη σο εηζεγεηήο
ηεο ζεσξίαο ηεο θπζηθήο επηινγήο, κέζσ ηεο νπνίαο ζπληειείηαη ε εμέιημε.
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με τον τρόπο αυτόν ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την επιβίωση.
Οι οργανισμοί που είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να επιβιώσουν
και να αναπαραχθούν στο συγκεκριμένο περιβάλλον επιβάλλονται
σε αυτούς που έχουν λιγότερες δυνατότητες. Αυτή είναι η θεωρία
της ‚φυσικής επιλογής‛.
Μια ανάλογη σκέψη συναντάμε και στον Ιπποκράτη ο οποίος
γράφει: «ε μένα φαίνεται ότι αυτά τα νοσήματα οφείλονται σε Θεία
Δίκη. Κάθε ένα όμως από αυτά τα φαινόμενα έχει και τη φυσική του
αιτιολογία και τίποτε δε γίνεται χωρίς φυσικό αίτιο». Η ‚Θεία Δίκη‛
που επικαλείται ο μεγάλος γιατρός της αρχαιότητας δεν είναι άλλη
από την κληρονομικότητα, η οποία όμως χρειάζεται κάποιους φυσικούς παράγοντες για να εκδηλωθεί. Η προδιάθεση για κάποια ασθένεια (π.χ. καρκίνο) που υπάρχει στον γενετικό κώδικα ενός ατόμου χρειάζεται και τον κατάλληλο τρόπο ζωής για να εξελιχθεί σε
ασθένεια. Ο V. Frankl138 λεει ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι τα
γεγονότα αυτά καθ’ αυτά, όπως π.χ. η ύπαρξη μιας χρόνιας ασθένειας, αλλά ο τρόπος που θα σταθούμε απέναντί της. Δεν υπάρχει
ανάγκη να μεταφέρουμε τις ευθύνες σε κάποια πράξη μας σε προηγούμενη ζωή μας. Πρέπει τώρα, σήμερα, εμείς οι ίδιοι να αντιμετωπίσουμε με σωστό τρόπο την πρόκληση.
Οι Πυθαγόρειοι αναφέρονταν σε μια Κοσμική Χυχή, η οποία διαπερνά τα πάντα και προβάλλει το πλήθος των ψυχικών δυνάμεων,
οι οποίες αποτελούν την ψυχή των θεών, των πλανητών, των δαιμόνων, των ανθρώπων, των ζώων, των φυτών. την πρόταση για τον
Εσώτερο Εαυτό αναφερόμαστε σε μια ενέργεια υλικής φύσης, η οποία προέρχεται από τις απαρχές της Δημιουργίας και η οποία διαπερνά κάθε στοιχείο της. Δεν προέρχεται ούτε είναι τμήμα κάποιας
θεότητας. Δεν έχει μεγαλύτερη δύναμη και ιδιότητες από κάποιο
δημιούργημα. Απλά περιέχει τη Γνώση της ίδιας της Δημιουργίας. Η
αποκάλυψη αυτής της Γνώσης γίνεται σταδιακά από κάθε ον, μέσω
της συνειδητοποίησης της ύπαρξής της. Κατά αυτή την έννοια
πραγματικά ο άνθρωπος είναι μια μικρογραφία της όλης Δημιουργίας, επειδή σε κάθε στοιχείο του θα συναντήσουμε αυτή τη Δημιουργό Αιτία της. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι τα ίδια 144 στοιχεία του

138

V. Frankl. Γελλήζεθε ζηηο 26/3/1905 θαη πέζαλε ζηηο 2/9/1997. Απζηξηαθόο λεπξνιόγνο θαη ςπρίαηξνο,
πξόηεηλε ηε ζεξαπεπηηθή κέζνδν ηεο Λνγνζεξαπείαο, ε νπνία ππάγεηαη ζηελ ππαξμηαθή αλάιπζε.
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Περιοδικού Πίνακα τοιχείων που συναντάμε στη Γη, τα συναντάμε
και σε ολόκληρο το ύμπαν.
ε συνέντευξή του στο περιοδικό ΑΒΑΣΟΝ ο καθηγητής Υίλιππος Καργόπουλος,139 απαντώντας στο ερώτημα πώς αντιμετωπίζει η
σύγχρονη ψυχολογία το θέμα του θανάτου, θα πει μεταξύ άλλων:
«< αν το δούμε φυσικά, τίποτε από το σώμα μας δε θα χαθεί. Όλα τα
κομμάτια θα ξαναγυρίσουν στη Υύση. Ποιος θα χαθεί; Εσύ. Όμως αυτόν τον μοναδικό τρόπο που βλέπεις τον κόσμο τον έχεις επικοινωνήσει
με άλλους ανθρώπους. Σον έχεις αφήσει στους γύρω σου, στα έργα
σου. Γι’ αυτό στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στα έργα των ανθρώπων. Κάθε έργο, κάθε προσωπική ιστορία αποτελεί μια μοναδική οπτική. Εκεί είναι που επιβιώνει ο άνθρωπος.»
Η άποψη που προτείνεται εδώ είναι ότι σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα αν το γνωρίζει ή όχι, υπάρχει μέσα σε κάθε κύτταρο του
σώματός του ένα αρχέγονο στοιχείο, το οποίο προέρχεται από την
απαρχή της Δημιουργίας και μεταφέρει όλη τη Γνώση που υπάρχει
σε αυτή. Αυτό το στοιχείο οδηγεί το νέο κύτταρο που δημιουργείται
να γνωρίζει τη θέση και το ρόλο του στον ανθρώπινο, τον ζωικό, τον
φυτικό ή τον ορυκτό οργανισμό στον οποίο συμμετέχει. Αυτό το αρχέγονο στοιχείο δεν επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες και
κοινωνικά δεδομένα, αλλά παραμένει αναλλοίωτο, μιας και σε αυτό
συναντάμε την Πρωταρχική Αιτία της όλης Δημιουργίας. Αυτή η
Πρωταρχική Αιτία, υλικής φύσης και σύνθεσης, άγνωστη στη σύστασή της ακόμη από τον άνθρωπο, είναι που θα μας οδηγεί στις
αναγκαίες επιλογές που πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος και η
ανθρωπότητα σαν σύνολο, ώστε να επιτευχθεί ο κοπός.
Ποιος είναι αυτός ο κοπός; Ο άνθρωπος δε γνωρίζει το κοπό.
Πολύ περισσότερο δε γνωρίζει το σκοπό της ίδιας της ύπαρξής του.
Αυτό μάλιστα είναι ένα τμήμα του κοπού αυτού. Η Γνώση και συνειδητοποίηση του κοπού της ύπαρξής του στη Δημιουργία. Μόλις
γνωρίσει και συνειδητοποιήσει το κοπό αυτόν, ο οποίος είναι τμήμα
του κοπού της Δημιουργίας, δεν υπάρχει ανάγκη ύπαρξής του στη
Δημιουργία και μπορεί με διάφορες διαδικασίες να παραχωρήσει τη
θέση του σε ένα άλλο ον, που θα είναι δική του εξέλιξη.
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Φ. Καξγόπνπινο. Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηεο θηινζνθίαο ηνπ Ννπ θαη ηεο Λνγηθήο ζην ηκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
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Πολλές φορές πάντως αναλογίζομαι τα λόγια του James Watson σε ό,τι αφορά στην ύπαρξη ή όχι σκοπού στη Δημιουργία. ας
τα μεταφέρω όπως μας τα παρουσιάζει ο Richard Dawkins στο βιβλίο
του ‚Η περί Θεού Αυταπάτη‛: «Ε λοιπόν δε νομίζω ότι τα πράγματα
υπάρχουν για οποιοδήποτε σκοπό. Είμαστε προϊόντα της εξέλιξης. Ίσως κάποιος να μου έλεγε “Πω πω η ζωή σου πρέπει να είναι πολύ άχαρη, αν δεν πιστεύεις ότι υπάρχει σκοπός”. Εγώ όμως προσβλέπω σε
ένα ωραίο μεσημεριανό. Και πράγματι απολαύσαμε μαζί ένα ωραίο
γεύμα»141.
Παρ’ όλα αυτά θα συμφωνήσουμε με τα ακόλουθα λόγια του
Duve: «Βλέπω τη ζωή και τη σκέψη σαν αναγκαστικές εκδηλώσεις της
ύλης, εγγεγραμμένες στο ίδιο το υφάδι του ύμπαντος και ίσως παρούσες σε πολλά άλλα σημεία εκτός του πλανήτη Γη. Έτσι δίνουν κάποιο νόημα στο ύμπαν, που βρίσκεται στη θέση να μπορεί να παράγει
σκέψη με τη μεσολάβηση της ζωής και των εγκεφαλικών λειτουργιών.
Η σκέψη με τη σειρά της είναι η ικανότητα χάρη στην οποία το ύμπαν
μπορεί να στοχαστεί πάνω στον ίδιο του τον εαυτό, να αποκωδικοποιήσει την ίδια του τη δομή και να κατανοήσει τις ενυπάρχουσες αφηρημένες ιδέες, όπως την Αλήθεια, την Ομορφιά, το Καλό και την Αγάπη».
Σο πείραμα της Ντόλι μας δείχνει ότι σε κάθε κενό από γενετικό
υλικό κύτταρο (ωάριο) υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που μπορούν
να επηρεάσουν τον γεμάτο με χρωμοσώματα κυτταρικό πυρήνα που
έχουμε μεταφέρει και να τον οδηγήσουν στην αρχή της ζωής του. Σο
πρώτο κύτταρο τη στιγμή αυτή δεν έχει ακόμη ‚ειδικότητα‛, ώστε να
επιτελέσει μια συγκεκριμένη λειτουργία. τη συνέχεια οι ίδιοι άγνωστοι παράγοντες επιλέγουν και δίνουν μια συγκεκριμένη ‚ειδικότητα‛ στο κάθε νέο κύτταρο. Σώρα το κύτταρο γνωρίζει το ρόλο
του στον οργανισμό. Αυτοί οι άγνωστοι παράγοντες - που δε γνωρίζουμε ακόμη τη φύση και τις ιδιότητές τους - ίσως να είναι μέρος αυτής της Πρωταρχικής Δημιουργικής Ενέργειας, που ονομάζουμε Εσώτερο Εαυτό.
Ολοκληρώνοντας τον προβληματισμό μας για το θέμα της ψυχής και το ρόλο της στην οντότητα Άνθρωπος, θα μεταφέρουμε ένα
απόσπασμα από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας
Αθηνών και Ομότιμου Καθηγητή της Παιδιατρικής Νίκου Ματσα140

Watson J. Έλαο από ηνπο ζεκειησηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ αλζξώπηλνπ γνληδηώκαηνο.
141
Dawkins R. ‘Ζ πεξί Θενύ απηαπάηε’ εθδ. Κάηνπηξν ζει 157.
140
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νιώτη στην Ακαδημία Αθηνών: «Η μεγάλη πλειονότητα των νευροφυσιολόγων υποστηρίζει ότι η μοναδικότητα του ανθρώπινου προσώπου συνδέεται απολύτως με τον εγκέφαλο. Ο τιμημένος με Nobel Sir
Francis Crick, 86 ετών σήμερα142, που μαζί με τον James Watson ανακάλυψαν ακριβώς πριν από 50 χρόνια τη δομή του DNA, περιέγραψε
πρόσφατα μια σαφή εικόνα των νευρωνικών συσχετισμών της συνείδησης, η οποία εκφράζεται με σχετικώς μικρό αριθμό νευρώνων, που εκκινούν από τον ινιακό λοβό και τερματίζουν στον μετωπιαίο. Και καταλήγει αποφθεγματικά, ότι η έννοια της ψυχής είναι αυταπάτη».

142

Σν 2003.
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Ένδον σκάπτε,
ένδον η πηγή του αγαθού
και αεί αναβλύειν δυναμένη,
εάν αεί σκάπτης
ΜΑΡΚΟ ΑΤΡΗΛΙΟ



το προηγούμενο κεφάλαιο έγινε αναφορά σε έναν νέο όρο, ο
οποίος ήταν ο καταλυτικός παράγοντας της πρότασης που
κατατέθηκε. Ο Εσώτερος Εαυτός. Εκεί είχαμε δηλώσει ότι
«Πιστεύουμε όμως ότι σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα αν το γνωρίζει ή
όχι, υπάρχει μέσα σε κάθε κύτταρο του σώματός του ένα αρχέγονο
στοιχείο, το οποίο προέρχεται από την απαρχή της Δημιουργίας και
μεταφέρει όλη τη Γνώση που υπάρχει σε αυτή. Αυτό το στοιχείο οδηγεί
το νέο κύτταρο που δημιουργείται να γνωρίζει τη θέση και το ρόλο του
στον ανθρώπινο, τον ζωικό, τον φυτικό ή τον ορυκτό οργανισμό που
συμμετέχει. Αυτό το αρχέγονο στοιχείο δεν επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες και κοινωνικά δεδομένα, αλλά παραμένει αναλλοίωτο, μιας και σε αυτό συναντάμε την Πρωταρχική Αιτία της όλης Δημιουργίας. Αυτή η Πρωταρχική Αιτία, υλικής φύσης και σύνθεσης, άγνωστη στη σύστασή της ακόμη από τον άνθρωπο, είναι που θα μας
οδηγεί στις αναγκαίες επιλογές που πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος
και η ανθρωπότητα σαν σύνολο, ώστε να επιτευχθεί ο κοπός.»
το κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τον Εσώτερο Εαυτό και
θα αναλύσουμε με τη σειρά όλες τις παραμέτρους που είναι ανα-
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γκαίες, ώστε να γίνει κατανοητός ο όρος αυτός. Θα ξεκινήσουμε από
την καταγωγή του.
Όπως έχουμε δηλώσει, ο Εσώτερος Εαυτός «προέρχεται από την
απαρχή της Δημιουργίας». Αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια αυτή, αν είναι ενέργεια, το σωμάτιο, αν είναι σωμάτιο, ή η ακτινοβολία, αν είναι ακτινοβολία, δημιουργήθηκε τις πρώτες στιγμές της Δημιουργίας, αμέσως μετά ή ταυτόχρονα με τη Μεγάλη Έκρηξη. Από το σημείο αυτό και έπειτα διαχέεται στο ύμπαν και διαπερνά κάθε τμήμα του. ύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, ο Εσώτερος Εαυτός δεν
αποτελεί τμήμα, αντανάκλαση ή έκφραση μιας δύναμης ή μιας οντότητας που βρίσκεται εκτός Δημιουργίας, αλλά είναι τμήμα της
ίδιας της Δημιουργίας, για να μην πούμε ο φορέας της. Mε ποιον
όμως τρόπο διαχέεται στο ύμπαν; Ποιο είναι το μέσον μεταφοράς
του, αν υπάρχει;
Σις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δεν μπορούμε να τις δώσουμε με απόλυτο και τεκμηριωμένο τρόπο. Τπάρχουν όμως διάφορες εκδοχές, που στηρίζονται σε επιστημονικές θεωρίες, κυρίως της
Υυσικής και της Κοσμολογίας, που έχουν σχέση με τη Δημιουργία
του ύμπαντος. Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι ένας από
τους επόμενους φορείς είναι ο φορέας του Εσώτερου Εαυτού και της
Γνώσης που αυτός φέρει. Ίσως να είναι όλοι μαζί ή κάποιος άλλος
που δε γνωρίζουμε ακόμη. ήμερα η επιστήμη γνωρίζει πολλές λεπτομέρειες και έχει διάφορα μοντέλα για το τι έγινε μετά τη Μεγάλη
Έκρηξη.
Η άποψη ότι η Γνώση είναι κάτι που βρίσκεται σε όλο το ύμπαν
είναι αρκετά παλαιά. «Η βασική αντίληψη του Πλωτίνου είναι ότι ο
Νους πηγάζει υπό μορφή ακτινοβολίας από το πρωταρχικό θεμελιώδες “Εν” και διαχέεται σε όλο το ύμπαν. Σο “Εν” αποτελεί την αρχή
των όντων, αλλά ούτε να περιγραφεί είναι δυνατόν ούτε να αναλυθεί.
Ακτινοβολεί τελειότητα σε κάθε επίπεδο ύπαρξης και διαθέτει δύναμη
φυσική αλλά και πνευματική», θα μας αναφέρει ο Γιώργος Γραμματικάκης στο βιβλίο του ‚Η Αυτοβιογραφία του Υωτός‛.
ήμερα η επιστήμη, όπως έχουμε πει, έχει διαμορφώσει διάφορα
μοντέλα για το τι έγινε μετά τη Μεγάλη Έκρηξη και τις συνέπειές
της στη Δημιουργία. ε αυτά μπορούμε να συναντήσουμε τους φορείς αυτής της αρχέγονης Γνώσης. Πριν όμως περιγράψουμε έναν έναν αυτούς τους δυνάμενους φορείς της αρχέγονης Γνώσης, θα
πρέπει να τονίσουμε ότι ο Άνθρωπος δεν είναι κάτι το οποίο βρίσκε[108]
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ται έξω από τη Δημιουργία. Είναι ένα τμήμα της, περιέχεται σε αυτή
και διαπερνάται από τα στοιχεία της. Δεν είναι το ύμπαν κάτι έξω
από μας. Μας περιέχει και το περιέχουμε ταυτόχρονα.
Ένας λοιπόν από τους φορείς αυτούς θα μπορούσε να είναι το
λεγόμενο “Αρχέγονο Υως”. Ας παρακολουθήσουμε την περιγραφή
του φορέα αυτού από τον Γ. Γραμματικάκη, στο βιβλίο του ‚Η Αυτοβιογραφία του Υωτός‛: «Σο 1965, δύο φυσικοί των εργαστηρίων Bell
στην Αμερική, οι Arno Penzias και Robert Wilson, δοκίμασαν μια χοανοειδή κεραία, που είχε κατασκευαστεί για την παρακολούθηση των σημάτων ενός τεχνητού δορυφόρου. Εργασία τετριμμένη και χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν δεν παρουσιαζόταν ένα απρόσμενο πρόβλημα.
Η ευαίσθητη κεραία έδειχνε να συλλαμβάνει έναν ανεξήγητο και
σταθερό θόρυβο και μάλιστα στις συχνότητες μικροκυμάτων, ανάμεσα
δηλαδή στις συχνότητες της υπέρυθρης ακτινοβολίας και των ραδιοφωνικών κυμάτων. Η εύλογη ερμηνεία ότι ο θόρυβος αυτός προερχόταν από την ίδια την κεραία αποκλείστηκε ύστερα από λεπτεπίλεπτους ελέγχους< Γρήγορα πάντως διαπιστώθηκε ότι η ασθενής ισότροπη ακτινοβολία δε φαινόταν καν να προέρχεται από ένα άστρο του
Γαλαξία μας ή από κάποια άγνωστη πηγή ραδιοκυμάτων. Είχε εξωγαλαξιακή προέλευση, αφού όπου και να εστρέφετο η κεραία, συνελάμβανε το ίδιο σήμα.
Η σωστή ερμηνεία δεν άργησε να δοθεί. Λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, στο φημισμένο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, ο φυσικός Robert
Dicke και οι συνεργάτες του είχαν κάνει μια τολμηρή πρόβλεψη. Η υπέρθερμη κατάσταση, που επικρατούσε μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, έπρεπε να είχε αφήσει διάχυτη μια ακτινοβολία, πολύ ψυχρότερη από
την αρχική και τούτο εξαιτίας της συνεχούς διαστολής του ύμπαντος< Αυτή ακριβώς την ακτινοβολία είχε εντοπίσει η κεραία των
Penzias – Wilson, που άλλο σκοπό είχε. Ακριβείς μετρήσεις απέδειξαν
ότι η ενέργεια της ακτινοβολίας αντιστοιχούσε σε θερμοκρασία 3 βαθμών της κλίμακας Κέλβιν, ήταν, δηλαδή, ελάχιστα πάνω από το απόλυτο μηδέν. Όπως και η ζέστη σε ένα σβησμένο τζάκι, η ακτινοβολία
μικροκυμάτων πιστοποιούσε την ύπαρξη μιας λαμπρότατης φωτιάς
στο παρελθόν».
Με ποιο τρόπο αυτή η αρχέγονη ακτινοβολία έφτασε σε εμάς;
Σην περιγραφή του ταξιδιού αυτού θα τη δανειστούμε και πάλι από
τον Γ. Γραμματικάκη. «Η διαδρομή της άρχισε αμέσως μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Σο πρώιμο ύμπαν έμοιαζε με κοχλάζουσα θάλασσα, όπου
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το φως αποτελούσε το κυρίαρχο συστατικό< Σο φως αλληλεπιδρούσε
συνεχώς με τα ποικίλα σωματίδια της ύλης: ηλεκτρόνια, κουάρκ και
άλλα που δεν υπάρχουν σήμερα. Λόγω των συγκρούσεών της, η φωτεινή ακτινοβολία δεν μπορούσε να κινηθεί ελεύθερα και το ύμπαν ήταν
“αδιαφανές”.
ε αυτή την κρίσιμη περίοδο, ο αριθμός των φωτονίων σταθεροποιείται γρήγορα και υπερτερεί κατά πολύ των υλικών σωματιδίων.
Έτσι σε ένα πρωτόνιο ή ένα νετρόνιο αναλογούν ένα δισεκατομμύριο
φωτόνια. Αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια της φωτεινής ακτινοβολίας κυριαρχεί επί εκείνης που περικλείεται στην ύλη: είναι μια εποχή φωτοκρατίας.
Καθώς όμως το ύμπαν διαστέλλεται, τα φωτόνια συνεχώς κρυώνουν και χάνουν ενέργεια. Κάποια στιγμή, και ενώ η αναλογία τους
προς τα υλικά σωματίδια παραμένει συντριπτικά ανώτερη< η σταθερή ενέργεια των τελευταίων υπερισχύει. Σο ύμπαν περνά από την
κυριαρχία της ακτινοβολίας στην κυριαρχία της ύλης< Η μετάβαση
αυτή σηματοδοτεί και την έναρξη της “ιστορικής” περιόδου του ύμπαντος< Οι συγκρούσεις των φωτονίων με την ύλη γίνονται λοιπόν
διαρκώς σπανιότερες. Σα φωτόνια παύουν να τρεκλίζουν σαν μεθυσμένα και ταξιδεύουν πλέον ελεύθερα. Σο ύμπαν καθίσταται “διαφανές”< Η ακτινοβολία αυτή είναι εκείνη που φτάνει ως εμάς σήμερα. Με μια ουσιώδη διαφορά: καθώς το ύμπαν διαστέλλεται, η φωτεινή ακτινοβολία διαρκώς ψύχεται και το μήκος κύματός της ολοένα
αυξάνεται. Έτσι, ενώ τα αρχικά φωτόνια ανήκαν στην περιοχή του ορατού φωτός, σήμερα έχουν μετατραπεί σε ραδιοφωνικά κύματα. Αποτελούν την παράδοξη όσο και εντυπωσιακή ηχώ της δημιουργίας».
Η ακτινοβολία αυτή, το απολίθωμα φωτός όπως το ονομάζει ο
Γραμματικάκης, έχει μια μοναδική ιδιότητα. Ενώ τα απολιθώματα
φυλάσσονται σε ειδικές συνθήκες και αγγίζονται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα, το απολίθωμα του φωτός υπάρχει σχεδόν παντού
γύρω μας. Κάθε κυβικό μέτρο αέρα περιέχει μερικές εκατοντάδες
από αυτά τα αρχέγονα φωτόνια, τα οποία υπήρξαν μάρτυρες της
ίδια της Δημιουργίας.
Σο αρχέγονο φως για πολλούς επιστήμονες είναι η κοσμική
ακτινοβολία υποβάθρου. Η ακτινοβολία αυτή βρίσκεται παντού
τριγύρω μας και σύμφωνα με τη θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης δημιουργήθηκε μόλις 380000 έτη μετά από αυτή. Η επιβεβαίωση της ύπαρξης αυτής της ακτινοβολίας έδωσε τα βραβείο Nobel της Υυσικής
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σε δύο επιστήμονες το 2006. Σους Αμερικανούς John Mather143 και
George Smouth144. Βασίστηκαν σε μετρήσεις που έκαναν με τη βοήθεια του δορυφόρου CODE της NASA το 1989 και κατάφεραν να παρατηρήσουν το ύμπαν σε αυτή τη χρονική περίοδο.
Εκτός όμως από το Αρχέγονο φως, ένας άλλος φορέας αυτής της
Γνώσης μπορεί να είναι αυτό που οι επιστήμονες ονομάζουν “κοτεινή ύλη”. Για να κατανοήσουν οι επιστήμονες πραγματικά την
ιστορία του σύμπαντος, πρέπει να ανακαλύψουν τους βαθείς δεσμούς ανάμεσα στο κοσμικό βασίλειο του πολύ μεγάλου και τον
κβαντικό κόσμο του πολύ μικρού. Είναι στενάχωρο να παραδεχθούμε ότι οι αστρονόμοι δεν ξέρουν ακόμη από τι αποτελείται το σύμπαν. Σα αντικείμενα που εκπέμπουν ακτινοβολία η οποία είναι
παρατηρήσιμη - όπως τα αστέρια, τα quasars και οι γαλαξίες - αποτελούν μόνο ένα μικρό κλάσμα της ύλης που αποτελεί το σύμπαν.
Σο μεγαλύτερο μέρος της είναι σκοτεινή ύλη και η ποσότητά της δεν
είναι γνωστή. Οι περισσότεροι αστρονόμοι πιστεύουν ότι η σκοτεινή
ύλη αποτελείται από σωμάτια ασθενούς αλληλεπίδρασης, που έχουν απομείνει από τη μεγάλη έκρηξη, ενδέχεται όμως να είναι και
κάτι πιο εξωτικό.
Οι αστρονόμοι δεν είναι τόσο σίγουροι για το ποσό της υπάρχουσας σκοτεινής ύλης. Η τελική μοίρα του σύμπαντος - αν δηλαδή
θα συνεχίσει να διαστέλλεται επ’ άπειρον ή θα αρχίσει να συρρικνώνεται μέχρι να καταρρεύσει στη λεγόμενη μεγάλη σύνθλιψη εξαρτάται από το ολικό ποσό της σκοτεινής ύλης και τη βαρύτητα
που αυτή ασκεί. Σα σημερινά δεδομένα υπαγορεύουν το συμπέρασμα ότι το σύμπαν περιέχει μόνο το 30% της ύλης που είναι απαραίτητη για να συγκρατήσει τη διαστολή.
Για πρώτη φορά, 380000 έτη μετά τη Μεγάλη Έκρηξη περίπου,
άρχισαν να μορφοποιούνται άτομα υδρογόνου και ηλίου στο ύμπαν, σύμφωνα με της παρατηρήσεις της μικροκυματικής ακτινοβολίας υποβάθρου. Οι μεταβολές της πυκνότητας στο ύμπαν την εποχή εκείνη αναφέρονται σε συγκεντρώσεις ομάδων κανονικής ύλης
από άτομα που μόλις είχαν αρχίσει να δημιουργούνται, αλλά και
από συγκεντρώσεις σκοτεινής ύλης.
J. Mather. Γελλήζεθε ην 1946 ζηηο ΖΠΑ θαη εξγάδεηαη ζην Κέληξν Γηαζηεκηθώλ Πηήζεσλ Γθόληαξλη ηεο
NASA.
144
G. Smouth. Γελλήζεθε ην 1945 ζηηο ΖΠΑ θαη εξγάδεηαη ζην Δζληθό Δξγαζηήξην Λόξελη Μπέξθιετ ησλ
ΖΠΑ.
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«Παρόλο που η φυσική διαδικασία μορφοποίησης των άστρων κατά
τη σημερινή εποχή δεν είναι απόλυτα κατανοητή, η μορφοποίηση των
πρώτων άστρων παρουσιάζει μικρότερες δυσκολίες στην κατανόησή
της», θα μας πει ο καθηγητής της Πυρηνικής Υυσικής ..Ε. Δρ Άγγελος Βορβολάκος. Σα πρώτα άστρα μορφοποιήθηκαν σε μια εποχή
που υπήρχαν μόνο άτομα υδρογόνου, ηλίου και ελάχιστες ποσότητες
λιθίου διάσπαρτα στο ύμπαν. Διάφορα θεωρητικά μοντέλα προτείνουν την άποψη ότι οι μικρές διαφοροποιήσεις στην πυκνότητα της
υφής που χαρακτηρίζει το αρχέγονο σύμπαν αποτέλεσαν ένα χαρακτηριστικό το οποίο μεταφέρθηκε στις μετέπειτα εποχές. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι μετά την πρώιμη περίοδο του ύμπαντος, οπότε εμφανίστηκαν ουδέτερα άτομα για πρώτη φορά και σε ορισμένες
περιπτώσεις δημιούργησαν συσσωματώματα, οι διαφοροποιήσεις
αυτές αποτέλεσαν τα σημεία συσσώρευσης σκοτεινής και κανονικής
ύλης και λειτούργησαν σαν θεμέλια στη δημιουργία των κοσμικών
σωμάτων.
«Οι αρχικές αυτές αναταράξεις στην ομοιόμορφη κατανομή των
υλικών σωματιδίων σταδιακά εξελίχθηκαν σε νέφη αερίων», θα μας
πει ο Δρ Βορβολάκος. «Η περαιτέρω εξέλιξή τους, σύμφωνα με τα μοντέλα, οδήγησε στη δημιουργία ενός χωροδικτυώματος από “νήματα”,
στο χώρο των οποίων συνέχισε να εισρέει αέριο. Μετά τη συγκέντρωση αρκετά μεγάλης μάζας στις περιοχές αυτές, τα νέφη άρχισαν να
υφίστανται συστολή λόγω της εσωτερικής βαρύτητας, με αποτέλεσμα
την αύξηση της θερμοκρασίας τους σε τιμές μεγαλύτερες των 1000
βαθμών Κέλβιν. Ένας μικρός αριθμός ατόμων υδρογόνου άρχισαν να
συνδυάζονται δημιουργώντας μόρια υδρογόνου, μία διαδικασία ιδιαίτερα σημαντική< Η παρουσία των μορίων υδρογόνου και η δυνατότητα
που προσφέρουν για απαγωγή ενέργειας μέσω της εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας επέτρεψαν την περαιτέρω βαρυτική κατάρρευση
των νεφών για τη δημιουργία των πρώτων άστρων. Η διαδικασία της
ψύξης όμως είχε κι άλλο ένα καίριο αποτέλεσμα: το διαχωρισμό της
κανονικής ύλης από τη σκοτεινή. Καθώς για τη σκοτεινή ύλη δεν υπήρχε κάποιος μηχανισμός ακτινοβολίας ενέργειας< δεν μπόρεσε να
συμπτυχθεί περισσότερο και παρέμεινε διεσπαρμένη σε όλο τον όγκο
των νεφών της εποχής».
Η σκοτεινή ύλη σήμερα θεωρείται μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα, η οποία όμως δεν έχει ανιχνευθεί. ύμφωνα με πρόσφατους υπολογισμούς, υπερβαίνει το 23% της συνολικής μάζας του ύ[112]
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μπαντος. Ο Γιώργος Γραμματικάκης με παραστατικό τρόπο μας περιγράφει το ρόλο της κοτεινής Ύλης στο ύμπαν. «Αν υπήρχαν μαγικά γυαλιά, ικανά να διεισδύσουν στη σκοτεινή ύλη, θα αποκάλυπταν
στα μάτια μας έναν πολύ διαφορετικό Γαλαξία από αυτόν που ξέρουμε. Μια πυκνή άλως σωματιδίων σκοτεινής ύλης θα εμφανιζόταν να
τυλίγει τον οικείο σε μας σπειροειδή δίσκο, όπου συγκεντρώνεται η
πλειονότητα των αστέρων. Όπως εκτιμούν οι αστροφυσικοί, η άλως
αυτή πρέπει να έχει εξαπλάσια μάζα από το δίσκο και σχεδόν εξαπλάσια διάμετρο».
Από τι αποτελείται η σκοτεινή ύλη; Μπορεί να αποτελείται από
κάποια σωματίδια όπως π.χ. τα νετρίνα, τα οποία επιβίωσαν από τη
Μεγάλη Έκρηξη. Ίσως είναι πλανήτες ή ασθενικά άστρα ή πολύ μεγάλες μαύρες τρύπες. Ο Γιώργος Γραμματικάκης όμως μας πληροφορεί ότι: «Μία θεωρία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της ενοποίησης
των αλληλεπιδράσεων παρέχει άνετα περιθώρια για την εξήγηση της
σκοτεινής ύλης. Είναι η “υπερσυμμετρία”. Με αυτή εισάγεται αξιωματικά, όπως ήδη αναφέρθηκε, η ύπαρξη ενός “υπερσυντρόφου” για το
καθένα από τα ήδη γνωστά σωματίδια. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτά τα
καινούργια, υπερσυντροφικά σωματίδια, κάποια έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να ερμηνεύσουν την υφή, αλλά και τη σύσταση της σκοτεινής ύλης».
Οι επιβεβαιώσεις της ύπαρξης της σκοτεινής ύλης είναι πολλές.
Μια από τις πιο πρόσφατες είναι αυτή που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature στις 6/12/2001. ύμφωνα με αυτήν αστρονόμοι από το Lawrence Livermore National Laboratory, που βρίσκεται στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α., σε συνεργασία με διεθνή επιστημονική ομάδα και τη βοήθεια του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble ανακάλυψαν ένα αμυδρό άστρο 600 έτη φωτός από τη Γη, το οποίο αποτελεί μέρος της σκοτεινής ύλης. Η ανάλυση του φωτός τού
άστρου αυτού έδειξε ότι η σκοτεινή ύλη μάλλον αποτελείται από
συγκεκριμένα άστρα, πλανήτες και άλλα αστρικά αντικείμενα,
γνωστά με την ονομασία MACHOs (Massive Compact Halo Objects).
Σο άστρο αυτό χαρακτηρίζεται ως ‚καφέ νάνος‛, είναι σχετικά μικρό
και ψυχρό και η μάζα του αντιστοιχεί στο 5% ή 10% της μάζας του
ήλιου.
Η σκοτεινή ύλη, όπως έχουμε πει, αποτελεί το 23% της συνολικής μάζας του σύμπαντος, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των επιστημόνων. Όλες οι γνωστές μορφές ύλης σε αυτό - οι γαλαξίες με τα
[113]

Ζ ΓΤΜΝΖ ΓΤΝΑΗΚΑ
______________________________________________________________________

άστρα, τους πλανήτες και τους αστεροειδείς και η μεσοαστρική σκόνη - αποτελούν μόλις το 4% της μάζας του ύμπαντος. Μας μένει
ένα 73%. Αυτό είναι ένας ακόμη από τους υποψήφιους φορείς της
αρχέγονης Γνώσης. Η κοτεινή Ενέργεια. Οι επιστήμονες κατέληξαν στην ύπαρξή της, διότι η διαστολή του ύμπαντος, η μεγαλύτερη κατάκτηση της Κοσμολογίας, ακολουθεί μια διαφορετική από την
αναμενόμενη πορεία. Επιταχύνεται, ενώ θα περίμενε κανείς να επιβραδύνεται. Η ανάλυση του φωτός των άστρων μάς δίνει τη δυνατότητα να δούμε αν το ύμπαν διαστέλλεται ή όχι και με ποιο ρυθμό.
Σα άστρα που επιλέγονται γι’ αυτή την παρατήρηση είναι οι Τπερκαινοφανείς145.
Οι επιστήμονες περίμεναν ότι η παρατήρηση των εκρήξεων που
καταγράφονται σε αυτά τα άστρα θα οδηγούσε σε ένα αυτονόητο
συμπέρασμα. Σο συμπέρασμα αυτό θα ήταν ότι οι μακρινοί γαλαξίες
θα έλκονταν μεταξύ τους λόγω της βαρύτητας και κατά συνέπεια η
απομάκρυνσή τους θα επιβραδυνόταν. Οι παρατηρήσεις όμως έδειξαν ότι αυτοί απομακρύνονταν με αυξανόμενο ρυθμό. υμπέραναν
λοιπόν ότι το ύμπαν επιταχύνει τη διαστολή του σαν να υπάρχει
μια δύναμη αντιβαρύτητας, η οποία εξωθεί τους γαλαξίες.
Ο Γιώργος Γραμματικάκης για μια ακόμη φορά θα μας πει ότι:
«<η υπόνοια για την ύπαρξη κάποιας μυστηριώδους δύναμης αντιβαρύτητας είναι πολύ παλαιότερη. Από τις εξισώσεις, πράγματι, της γενικής θεωρίας της σχετικότητας συνάγεται ότι το ύμπαν δε θα μπορούσε να είναι στατικό και ότι υπόκειται σε συνεχή διαστολή. Σο συμπέρασμα αυτό αντέβαινε στην επιστημονική αισθητική του Αϊνστάιν,
αλλά και στις πεποιθήσεις της εποχής. Ο μεγαλοφυής λοιπόν φυσικός
εισήγαγε< μια αυθαίρετη σταθερά στις εξισώσεις του, που αποκαθιστούσε την ισορροπία του σύμπαντος. Η “κοσμολογική” αυτή σταθερά,
που συμβολιζόταν μάλιστα με το ελληνικό γράμμα “Λ”, ισοδυναμούσε
με μια δύναμη αντίθετη με τη βαρύτητα, μια “αντιβαρύτητα” αγνώστου προελεύσεως».
Λίγες γραμμές παρακάτω στο βιβλίο του συναντάμε μια ακόμη
πιο ενδιαφέρουσα άποψη για τη σκοτεινή ενέργεια. Η άποψη αυτή
αποδίδει τη σκοτεινή ενέργεια στην ύπαρξη ενός μυστηριώδους πεΤπεξθαηλνθαλήο αζηέξαο. Καηεγνξία εθξεθηηθά κεηαβιεηώλ αζηέξσλ, νη νπνίνη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
αλαιακπήο ηνπο κπνξνύλ λα απμήζνπλ ηε θαηλόκελε ιακπξόηεηά ηνπο κέρξη θαη 20 θνξέο. Οη αζηέξεο απηνί
βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο θαη κεηά ηελ έθξεμή ηνπο κεηαηξέπνληαη ή ζε έλαλ αζηέξα λεηξνλίσλ ή
ζε κηα καύξε ηξύπα.
145
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δίου, που ονομάζεται ‚Πεμπτουσία‛. Ο όρος αυτός συναντάται και
στην αριστοτελική φιλοσοφία, όπου αυτό το όνομα αποδίδεται στον
Αιθέρα, που αποτελούσε το πέμπτο στοιχείο στη Υύση. Η πεμπτουσία είναι ένα δυναμικό πεδίο ενέργειας, με πυκνότητα η οποία μπορεί να κυμαίνεται στο χρόνο και το χώρο.
Έχοντας κατά νου αυτά που μόλις έχουμε πει για τη σκοτεινή
ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια, συνειδητοποιούμε ότι αυτή τη στιγμή
ο άνθρωπος δε γνωρίζει και δεν αντιλαμβάνεται το 96% της όλης
Δημιουργίας. Κατ’ αναλογία δε γνωρίζει και δεν αντιλαμβάνεται το
96% της ίδιας του της ύπαρξης. Σο ελάχιστο ποσοστό του 4% είναι
αυτό με το οποίο έρχεται σε επαφή και μπορεί να αντιληφθεί τις λειτουργίες του και τους νόμους που το διέπουν. Η μεταφυσική θεωρεί
τη διαπίστωση αυτή ως αρχή και για το λόγο αυτόν μέσω διάφορων
τεχνικών προσπαθεί να διευρύνει την αντίληψη και τη γνώση τού
ανθρώπου σε αυτό το τμήμα που δε γνωρίζει. Μήπως αυτός είναι
ένας ακόμη λόγος για τον οποίον η επιστήμη πρέπει να προσεγγίσει
τη μεταφυσική;
Βέβαια εκτός από τους υποστηρικτές της Μεγάλης Έκρηξης υπάρχουν και οι πολέμιοι της θεωρίας αυτής. Αρκετοί επιστήμονες,
μεταξύ των οποίων και ο Paul Laviolette,146 αμφισβητούν την ύπαρξή
της και θεωρούν ότι ο Κόσμος υπήρχε πάντοτε και δεν πρόκειται να
διακοπεί η ύπαρξή του. Σην άποψη αυτή τη στηρίζουν στην ύπαρξη
ενός άγνωστου μέχρι στιγμής σωματιδίου: του Αιθερόνιου. Επιγραμματικά αναφέρουμε μερικές κύριες διαφορές της θεωρίας αυτής
(που ονομάζεται Αρχαία Επιστήμη της συνεχούς δημιουργίας) όπως
τις παρουσιάζουν οι υποστηρικτές της σε σχέση με αυτή της Μεγάλης Έκρηξης. 147

P. Laviolette. Φπζηθόο θαη εξεπλεηήο ζηε ζεσξία ησλ ζπζηεκάησλ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δεο ην βηβιίν ‘Ζ Γέλεζε ηνπ Κόζκνπ’ ηνπ P. A. La Violette, εθδόζεηο
Δλάιηνο Αζήλα 2006.
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ΘΕΨΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΡΗΞΗ

ΘΕΨΡΙΑ ΤΝΕΦΟΤ
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ

Ο Φρόνος, ο Φώρος και η Ύπαρξη είναι
παροδικά και περιορισμένης διάρκειας
φαινόμενα.
Προϋποθέτει την ύπαρξη στοιχείων
από το πουθενά.
Η Ύλη δημιουργήθηκε ξαφνικά από
ένα άπειρα μικρό σημείο.
Ο Φώρος και το ύμπαν προήλθαν από
τη Μεγάλη Έκρηξη και το ύμπαν
διαστέλλεται συνεχώς.
Η όλη Δημιουργία προήλθε από ένα
quantum ενέργειας χωρίς να εξηγούνται τα αίτια της δημιουργίας αυτού
του quantum.
Ασχολείται μόνο με μετρήσιμα μεγέθη.

Φρόνος, Φώρος και Αιθέρας είναι
άπειρες και αθάνατες έννοιες.
Δέχεται ως προϋπάρχουσα
πρωταρχική αιτία τον Αιθέρα.
Η Δημιουργία είναι διαρκής μέσα σε
ένα διάστημα δισεκατομμυρίων ετών.
Ο Φώρος και το ύμπαν είναι
στατικά.
Η Δημιουργία προήλθε από μια απείρως μικρή ποσότητα ενέργειας, της
οποίας προέλευση ήταν ο Αιθέρας.
Δέχεται την ύπαρξη μεταφυσικών
γεγονότων.

ύμφωνα με τη θεωρία της υνεχούς Δημιουργίας στη θέση της
Μεγάλης Έκρηξης, που απαιτεί την ταυτόχρονη παρουσία μιας ποσότητας ενέργειας ικανής να δημιουργήσει όλη την ύλη του ύμπαντος σε ακτίνα 10 δισεκατομμυρίων ετών φωτός, προτείνεται η κοσμολογία της παρθενογένεσης, στην οποία μια αρχική διέγερση ενεργειακού δυναμικού είναι πολύ μικρότερη από την ενέργεια ενός
μεμονωμένου υποατομικού σωματιδίου σε ηρεμία. Η θεωρία αυτή
προτείνει την άποψη ότι το φυσικό ύμπαν δημιουργήθηκε σταδιακά μέσω μιας διαδικασίας συνεχούς δημιουργίας, η οποία ακόμη και
σήμερα συνεχίζεται. Αντίθετα από τη θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης,
που υποστηρίζει ένα μοναδικό γεγονός δημιουργίας, σε ένα μοναδικό σημείο μηδέν του χωροχρόνου, η θεωρία αυτή προτείνει ότι η ύλη
παρουσιάστηκε από αναρίθμητα γεγονότα υλοποίησης σωματιδίων,
που έλαβαν χώρα σε πολλά σημεία, διάσπαρτα σε όλες τις τεράστιες
εκτάσεις του διαστήματος. Αυτή η διαδικασία δεν ήταν τυχαία. Σέλος
ο χρόνος που απαιτήθηκε για τη δημιουργία των πρώτων σωματιδίων της ύλης μπορεί να ήταν χιλιάδες φορές μεγαλύτερος από την
παρούσα εκτίμηση σε σχέση με την ηλικία του ύμπαντος, όπως την
υποστηρίζει η θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης.
Βασικό στοιχείο στο μοντέλο αυτό της δημιουργίας είναι η ύπαρξη ενός υποατομικού σωματιδίου, του Αιθερονίου. Σο Αιθερόνιο, που
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προέρχεται μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία από τον Αιθέρα,
ο οποίος θεωρείται ότι υπάρχει διάχυτος στη Δημιουργία, έχει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αυτά είναι τα ακόλουθα:
 Έχει πολύ μικρό μέγεθος. Φαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ‚άπειρα τετράκις εκατομμύρια τέτοιων σωματιδίων θα μπορούσαν
να καταλάβουν το χώρο που καταλαμβάνει ένα μοναδικό πρωτόνιο‛.
 Δεν έχουν μάζα και φορτίο. Αναφέρεται ότι ‚Επειδή τα όργανα
ανίχνευσης που χρησιμοποιούμε αποτελούνται από ύλη ή ενέργεια, μπορούν να εντοπίσουν μόνο άλλες μορφές ύλης ή ενέργειας αλλά όχι τα μεμονωμένα αιθερόνια, τα οποία όμως μπορούν να συνθέτουν αυτές τις μορφές‛.
 Τπάρχουν πολλά είδη αιθερονίων. Θεωρείται ότι ‚<δεν είναι
απαραίτητο να γνωρίζουμε τις ιδιότητες των αιθερονίων με μεγάλες λεπτομέρειες, εκτός από το ότι ανήκουν σε διαφορετικά είδη (Α, Β, Γ και ούτω καθ’ εξής) και ότι θα μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους με συγκεκριμένους τρόπους‛.
 Ύπαρξη μετασχηματισμού των ειδών των αιθερονίων. Με βάση
αυτό ‚υγκεκριμένα είδη θα μπορούσαν να μετασχηματιστούν
μέσω μεμονωμένων μεταλλάξεων, ενώ άλλα θα άλλαζαν μορφή,
καθώς θα αντιδρούσαν με άλλα αιθερόνια‛.148
Δεν είναι όμως μόνο το Αιθερόνιο το σωμάτιο που θα μπορούσε
να είναι ο φορέας αυτής της αρχέγονης Γνώσης. Τπάρχει και ένα
ακόμη. Ονομάζεται “Μποζόνιο Φιγκς” και από πολλούς επιστήμονες αποκαλείται ‚σωματίδιο – θεός‛. Είναι το μόνο σωματίδιο της
θεωρίας της Μεγάλης Έκρηξης, το οποίο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί
από τα όργανα παρατήρησης των επιστημόνων. Αντίθετα από τα
φωτόνια, τα στοιχειώδη σωματίδια έχουν μάζα και μάλιστα τα μποζόνια w και z πολύ μεγάλη. Σο γεγονός αυτό δε συμφωνεί με τη λεγόμενη ‚βασική συμμετρία βαθμίδας‛, που εξασφαλίζει τη σταθερότητα στη θεωρία της ηλεκτροασθενούς συμμετρίας, με την οποία θα
ασχοληθούμε λίγο αργότερα.
Σο 1964, στο πλαίσιο της προσπάθειας των επιστημών να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα, οι Peter Higgs, F. Anzier και Robert Brou
πρότειναν την εισαγωγή ενός θεωρητικού σωματιδίου, του μποζονί148

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δεο ην βηβιίν ‘Ζ Γέλεζε ηνπ Κόζκνπ’ ηνπ P. A. La Violette, εθδόζεηο
Δλάιηνο Αζήλα 2006.
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ου Φιγκς, το οποίο έδωσε εξήγηση για τη μάζα των μποζονίων w και
z, αλλά και όλων των σωματιδίων. Παρ’ όλες όμως τις έρευνες και
τις ενδείξεις που υπάρχουν και υποστηρίζουν την ύπαρξή του, δεν
έχουμε κατορθώσει ακόμη να αποδείξουμε την ύπαρξη του σωματιδίου αυτού.
Η πιο σύγχρονη προσπάθεια για τον εντοπισμό του μποζονίου
Φιγκς από την επιστημονική κοινότητα είναι αυτή που πραγματοποιείται σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών CERN. Εκεί, σε βάθος 100 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της γης, στα σύνορα Γαλλίας και Ελβετίας, έχει κατασκευαστεί μία σήραγγα μήκους 27 χλμ. Οι
σχεδόν 6500 επιστήμονες των 500 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και
ερευνητικών κέντρων (μεταξύ αυτών και Έλληνες επιστήμονες) θα
προσπαθήσουν να ‚αναπαραγάγουν‛ τις συνθήκες που υπήρχαν
ένα τρισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. ε αυτές τις συνθήκες ευελπιστούν να δώσουν πειστικές απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα, μεταξύ των οποίων και αυτό της
ύπαρξης του μποζονίου Φίγκς.
Οι σύγχρονοι φυσικοί επιδιώκουν να ενοποιήσουν τις τέσσερις
δυνάμεις που υπάρχουν και είναι γνωστές στο ύμπαν. Οι δυνάμεις
αυτές είναι η βαρύτητα, η ηλεκτρομαγνητική δύναμη, η ασθενής και
η ισχυρή πυρηνική. Οι μεγάλες διαφορές των τεσσάρων αλληλεπιδράσεων που επενεργούν στο σύμπαν θα έπρεπε να αποτρέπουν
τους φυσικούς από κάθε προσπάθεια ενοποίησής τους. Παρά τις έκδηλες ωστόσο διαφορές, οι πιστοί μιας ‚Θεωρίας των Πάντων‛ θεωρούν ότι οι τέσσερις δυνάμεις είναι σε τελευταία ανάλυση εκδήλωση
μιας και μόνο υπερδύναμης. Αυτή η άγνωστη σήμερα “ενοποιημένη
υπερδύναμη‛ θα μπορούσε να είναι ο φορέας της αρχέγονης Γνώσης. Ο φυσικός Paul Davis149, αναφέρει ο Γιώργος Γραμματικάκης,
την αποκαλεί «νερομάνα κάθε ύπαρξης», ενώ ο Einstein έλεγε ότι αν
κατορθώναμε να τη βρούμε, «θα μπορούσαμε να διαβάσουμε το
μυαλό του Θεού». Σα πρωτόνια, οι μακρινοί γαλαξίες, αλλά και τα
ανθρώπινα όντα είναι πιθανόν παράγωγα τούτης της πανίσχυρης
υπερδύναμης, που περικλείει τα πάντα.
Η άποψη ότι μια δύναμη κυριαρχεί σε όλη τη δημιουργία είναι
πολύ παλαιά. Ο Αριστοτέλης ήθελε να επινοήσει ένα σύστημα, το
οποίο θα μπορούσε να ερμηνεύει τα πάντα σε αυτή. Με τα μάτια ε149

P. Davis. ύγρξνλνο Βξεηαλόο ζεσξεηηθόο θπζηθόο θαη θαζεγεηήο ηεο θνζκνινγίαο. Από ην 2006 εξγάδεηαη ζην Πνιηηεηαθό Παλεπηζηήκην ηεο Αξηδόλα.
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νός απλού ανθρώπου το ύμπαν φαίνεται αρμονικό, ενιαίο και απέραντο. Οι επιστήμονες της θεωρητικής Υυσικής όμως έχουν άλλη
άποψη. Σο ύμπαν χωρίζεται σε δύο ‚Κόσμους‛. Σον ‚Κόσμο των
σωματιδίων‛ και τον ‚Κόσμο των ουράνιων σωμάτων‛. Οι ‚Κόσμοι‛
αυτοί διέπονται από διαφορετικούς νόμους. Η ασυμβατότητα των
δύο βασικών μοντέλων των φυσικών επιστημών, της Κβαντομηχανικής και της χετικότητας, είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα
της Υυσικής.
Ση δεκαετία του ’60 ο Sheldon Glashow, ο Stephen Weimberg και ο
Abdus Salam κατάφεραν να ενώσουν τον ηλεκτρομαγνητισμό και
την ασθενή πυρινική δύναμη, προτείνοντας την ηλεκτροασθενή
συμμετρία. Αυτό τους χάρισε το Βραβείο Nobel το 1979. τη συνέχεια
έγινε προσπάθεια να ενωθεί η ηλεκτροασθενής θεωρία με την ισχυρή πυρηνική. Σο 1984 τιμήθηκαν με το βραβείο Nobel ο Carlo Rubbia
και ο Simon van der Meer για την επιτυχία τους αυτή. Πρότειναν την
περιθωριακή θεωρία της Μεγάλης Ενοποίησης. Η μόνη δύναμη που
δεν έχει καταστεί δυνατό να ενοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι αυτή της
βαρύτητας.
το σημείο αυτό όμως θα παρουσιάσουμε την άποψη του Γ.
Γραμματικάκη, ο οποίος στο βιβλίο του ‚Η αυτοβιογραφία του φωτός‛ λέει: «<ίσως να υπάρχει μια τελική θεωρία, αλλά αποκλείεται
να μάθουμε ποτέ το περιεχόμενό της ή τις λεπτομέρειες. Μπορεί η
διανοητική μας ικανότητα - με άλλα λόγια τα όρια του ανθρώπινου
εγκεφάλου - να μην επαρκούν< Η αναζήτηση της ενιαίας θεωρίας συνεπάγεται διαρκώς και πιο πολύπλοκα πειράματα και συνθήκες τέτοιες που μόνο σε τεράστιους επιταχυντές μπορούν να επιτευχθούν.
Σο κόστος τους μοιάζει πλέον απογοητευτικό και οι αντιδράσεις είναι
μεγάλες».
Σην απογοήτευση όμως του Γ. Γραμματικάκη δε συμμερίζονται
όλοι οι επιστήμονες. «Ο Θεός μπορεί να είναι πολύπλοκος αλλά όχι
κακεντρεχής», θα δηλώσει ο Einstein, για να εκφράσει την πεποίθησή του για την ύπαρξη αυτής της θεωρίας. Ο S. Hawking150 συνηγορώντας θα πει: «Αν ανακαλύψουμε μια πλήρη ενιαία θεωρία, αυτή σύντομα θα γίνει κατανοητή στις γενικές της αρχές από οποιονδήποτε,
Hawking S. Γελλήζεθε ζηελ Ομθόξδε ην 1942. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηνξηθήο κειέηεο ηνπ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Καίκπξηηδ πξνζεβιήζε από κηα ζπάληα αζζέλεηα, πνπ ηνλ θαζήισζε ζε αλαπεξηθή θαξέθια.
Ξεπεξλώληαο ην πξόβιεκα απηό κειέηεζε θαη δηαηύπσζε δηάθνξεο ζεσξίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Κόζκνπ
θαη ηδηαίηεξα απηή ηεο ύπαξμεο κηαο ζεσξίαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ηηο ηέζζεξηο κεγάιεο ζεσξίεο, δειαδή
απηή ηεο θβαληνκεραληθήο, ηεο βαξύηεηαο, ηεο αζζελνύο θαη ηεο ηζρπξήο ππξεληθήο δύλακεο
150
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όχι μόνο από τους φυσικούς. Σότε θα μπορέσουμε όλοι, φιλόσοφοι, φυσικοί και απλοί άνθρωποι, να συμμετάσχουμε στη συζήτηση του γιατί
συμβαίνει να υπάρχει το ύμπαν και εμείς. Αν κατορθώσουμε να
βρούμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, θα έχει συντελεστεί ο τελικός θρίαμβος του ανθρώπινου νου - γιατί τότε θα έχουμε γνωρίσει
το νου του Θεού».
Με τις σημερινές τουλάχιστον δυνατότητες της τεχνολογίας, η
δημιουργία συνθηκών με τόσο υψηλές ενέργειες και θερμοκρασίες,
ώστε να οδηγήσουν τις δυνάμεις σε ενιαία δράση, είναι ανέφικτη.
την προσπάθεια να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό προτείνεται μια
νέα θεωρία. Η θεωρία των “Τπερχορδών”. Δε γνωρίζουμε αυτή τη
στιγμή τη δυνατότητα εφαρμογής και αυτής της θεωρίας, μιας και
είναι σε εξέλιξη η διατύπωσή της. Σόσο η ολοκλήρωση της θεωρίας
αυτής όσο και αυτή της Ενιαίας Θεωρίας των Πάντων φαντάζει πολύ
μακρινή. ίγουρα όμως υπήρξε η στιγμή κατά την οποία όλες οι δυνάμεις ήταν ενοποιημένες. Η στιγμή εκείνη δεν ήταν άλλη από την
ίδια την πρώτη στιγμή της Δημιουργίας.
Όποια από τις προαναφερθείσες θεωρίες και αν αποδειχθεί η
σωστή, υπάρχει ο φορέας ο οποίος έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει
τη Γνώση σε όλη τη Δημιουργία. το σημείο αυτό, θα αναφέρουμε
για μια ακόμη φορά, ότι πρέπει να έχουμε στο νου μας πως το πλανητικό σύστημα, η Γη, το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και ο άνθρωπος αποτελούν μέρος του γενικού συνόλου που ονομάζουμε ύμπαν. Πρέπει να φύγει από τη σκέψη μας ότι εμείς είμαστε εδώ και
το σύμπαν είναι απέναντί μας και έξω από μας. Ό,τι υπάρχει εκεί
έξω υπάρχει και γύρω μας και μέσα μας.
«Ηχεί ασφαλώς απίστευτο», θα μας πει ο Γ. Γραμματικάκης, «αλλά ο άνθρακας στο χαρτί αυτού του βιβλίου, ο χρυσός στο λαιμό μιας
γυναίκας ή το ουράνιο ενός πυρηνικού αντιδραστήρα προέρχονται, όλα, από εκρήξεις αστεριών στο μακρινό και αβέβαιο παρελθόν». Θα
συμπληρώσει δε ο Διονύσης ιμόπουλος:151 «Σο όνειρο της ανθρωπότητας να φθάσουμε τα άστρα και να τα ψηλαφίσουμε γίνεται καθημερινά πραγματικότητα, εδώ πάνω στον δικό μας πλανήτη. Κόψτε ένα
λουλούδι, δοκιμάστε ένα φρούτο, χαϊδέψτε το πρόσωπό σας. Όλα αυτά
είναι κομμάτια κάποιου άστρου». Μια ανάλογη δήλωση είχε κάνει και
ο Einstein πριν από 50 περίπου χρόνια, λέγοντας: «Ένας άνθρωπος
151

Γ. ηκόπνπινο. ύγρξνλνο Έιιελαο θπζηθόο θαη αζηξνλόκνο. Δίλαη δηεπζπληήο ηνπ Δπγελίδεηνπ Πιαλεηάξηνπ ζηελ Αζήλα.
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είναι μέρος του όλου το οποίο ονομάζουμε “σύμπαν”, ένα μέρος περιορισμένο στο χώρο και το χρόνο. Βιώνει τις σκέψεις του και τα συναισθήματά του ως κάτι ξεχωριστό από τα υπόλοιπα - ένα είδος οφθαλμαπάτης της συνειδητότητάς του. Αυτή η οφθαλμαπάτη είναι είδος
φυλακής για μας, που μας περιορίζει στις προσωπικές μας αποφάσεις
και στην αίσθηση στοργής για τα λίγα άτομα που είναι κοντά μας».
τους λόγους των ανδρών αυτών μπορούμε να προσθέσουμε ότι ακόμη και το μικροσκοπικό κύτταρο που υπάρχει στον ανθρώπινο οργανισμό είναι και αυτό ένα ελάχιστο τμήμα από κάποιο άστρο και
μεταφέρει τις ‚μνήμες‛ της ζωής του άστρου αυτού. Από τη δημιουργία του μέχρι το θάνατό του και τη συμμετοχή του στη συνέχεια
στη δημιουργία ενός άλλου στοιχείου στο ύμπαν που ζούμε.
Η Γνώση δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Είναι ένα σύνολο από δεδομένα. Ένα σύνολο από πληροφορίες. «Για να εξηγήσουμε< τη συνεχή, αν και καθόλου γραμμική, εξέλιξη όσων υπάρχουν, πρέπει να
αναγνωρίσουμε την παρουσία ενός παράγοντα που δεν είναι ούτε ύλη
ούτε ενέργεια. Η σημασία αυτού του παράγοντα αναγνωρίζεται τώρα
όχι μόνο στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, αλλά και στις
φυσικές και βιολογικές. Είναι η πληροφορία – «η πληροφορία ως ένας
πραγματικός και δραστικός παράγοντας, που καθορίζει τις παραμέτρους του σύμπαντος κατά τη γένεσή του και επομένως διέπει την εξέλιξη των βασικών στοιχείων του σε πολύπλοκα συστήματα», θα
γράψει ο Ervin Laszlo152 στο βιβλίο ‚Η Νέα Επιστήμη και το Ακασικό
Πεδίο‛.
ήμερα γνωρίζουμε ότι η πληροφορία εκτείνεται πολύ πέρα από
τη νόηση κάποιου ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων. Είναι μια εγγενής
πλευρά τόσο της φυσικής όσο και της βιολογικής πλευράς της Δημιουργίας. Ο David Bohm153 την ονόμασε ‚ενεργή διαπληροφορία‛, με
την έννοια ότι είναι μια διαδικασία που διαμορφώνει αυτόν που τη
λαμβάνει. Με αυτή την έννοια η πληροφορία δεν είναι ένα ανθρώπινο προϊόν. Τπάρχει στη Δημιουργία, ανεξάρτητα από την ανθρώπινη θέληση και δράση και είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας
στην εξέλιξή της.

Laszlo E. ύγρξνλνο ζηνραζηήο, θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο νξβόλεο, ηνπ Γέηι θαη ηνπ Πξίλζηνλ
θαη κέινο ηεο Γηεζλνύο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ.
153
Bohm D. Ακεξηθαλόο θπζηθόο νπγγξηθήο θαηαγσγήο. Γελλήζεθε ζηηο 20/12/1917 ζηελ Πελζηιβάληα ησλ
Ζ.Π.Α. θαη πέζαλε ζηηο 27/10/1992 ζην Λνλδίλν.
152
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Η επιστήμη σήμερα γνωρίζει ότι υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς διάφορων πληροφοριών από τη μια άκρη του ύμπαντος στην
άλλη ακαριαία. Δε γνωρίζει το μηχανισμό με τον οποίο αυτή η μεταφορά συντελείται. Η δυνατότητα της μεταφοράς της πληροφορίας
ακαριαία από ένα σημείο σε ένα άλλο περιγράφεται στο πείραμα
που είναι γνωστό ως ‚παράδοξο EPR‛. Ας παρακολουθήσουμε τον Γ.
Γραμματικάκη στην περιγραφή και ερμηνεία του πειράματος:
«Ο Αϊνστάιν με τους συνεργάτες του Boris Podosky και Natham Rosen
περιέγραψαν το 1935 ένα νοητικό πείραμα, που θα καταδείκνυε τις
αδυναμίες της κβαντομηχανικής. Από τα αρχικά των εμπνευστών του
το πείραμα έμεινε στην ιστορία της επιστήμης ως το “παράδοξο
EPR”... Ο βασικός άξονας του πειράματος στηρίζεται στη συμπεριφορά δύο σωματιδίων που παράγονται μαζί, αλλά στη συνέχεια διαχωρίζονται< Η κβαντομηχανική προέβλεπε ότι τα απειροελάχιστα αυτά
σωματίδια του φωτός εξακολουθούσαν να αλληλεπιδρούν ακαριαία,
ακόμη και αν βρίσκονταν εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά. Η άμεση
αυτή αλληλεπίδραση ήταν το λιγότερο ακατανόητη. Ακόμη κι αν διαδιδόταν με την ταχύτητα του φωτός, θα απαιτούσε κάποιο χρόνο. ύμφωνα με τον Αϊνστάιν και τους συνεργάτες του, αναδεικνυόταν έτσι
μια αξεπέραστη αντίφαση της κβαντομηχανικής< Φρειάστηκε ωστόσο
να περάσουν πολλές δεκαετίες και να φθάσουμε στη δεκαετία του ’80
για να πραγματοποιηθεί η επιθυμία του Αϊνστάιν< από ομάδα Γάλλων επιστημόνων με επικεφαλής τους A. Aspect, J. Dalibard και G.
Roger. Με ακριβείς “φωτοδιακόπτες” η πειραματική διάταξη παρείχε
τότε μια πρόσθετη δυνατότητα: να αλλάξει η τιμή μιας ιδιότητας του
φωτονίου, που ονομάζεται πόλωση< Κατά την εκτέλεση του πειράματος οι φωτοδιακόπτες άλλαζαν την πόλωση των φωτονίων, που όδευαν
συνεχώς προς το ένα άκρο του σωλήνα. Άλλες ευαίσθητες διατάξεις
μετρούσαν τα φωτόνια και την πόλωσή τους μόλις έφταναν και στα
δύο άκρα του σωλήνα. Όπως ήταν προφανές, τα φωτόνια που θα έφταναν την ίδια στιγμή στα άκρα του σωλήνα είχαν επίσης εκπεμφθεί
ταυτόχρονα από τα άτομα του ασβεστίου< Όπως, λοιπόν, πρέσβευε η
κβαντομηχανική, τα ζεύγη αυτά των φωτονίων, από τη στιγμή που παρήχθησαν μαζί, έπρεπε να είναι στο εξής συνδεδεμένα κατά κάποιο
μυστήριο τρόπο. Κάθε αλλαγή στο ένα φωτόνιο θα επηρέαζε αμέσως
και το άλλο, έστω και αν αυτό παραβίαζε τους νόμους της φυσικής,
αλλά και την ίδια τη λογική. Δυστυχώς για τους άπιστους Θωμάδες,
με πρώτο και καλύτερο τον Αϊνστάιν, τα λεπτεπίλεπτα πειράματα
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των Γάλλων ερευνητών επιβεβαίωσαν την ορθότητα της κβαντικής
θεωρίας. Διαπιστώθηκε έτσι, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι τα “δίδυμα” φωτόνια είχαν πάντοτε την ίδια πόλωση.»
Σα αποτελέσματα του πειράματος αυτού μας οδηγούν σε νέα
παράδοξα και νέες απορίες. Αν υπάρχει μια μυστηριώδης - στιγμιαία
αλλά και ταχύτερη από το φως - εξ αποστάσεως δράση των φωτονίων που συνδέονται αρχικά, μήπως αυτή επεκτείνεται και σε όλα τα
γνωστά μας σωματίδια; Όπως πάντως υποθέτει η σύγχρονη θεωρία
για τη γένεση του σύμπαντος, όλα τα σωματίδια ύλης και ενέργειας
που ανιχνεύονται σήμερα είχαν μια κοινή αρχή και ξεκίνησαν την
ξεχωριστή πορεία τους με τη Μεγάλη Έκρηξη, που δημιούργησε το
ύμπαν. Μήπως αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια κρυφή σχέση ανάμεσα σε όλα τα σωματίδια του ύμπαντος; Ή μήπως δύο κβαντικά
σωματίδια, ενώ βρίσκονται σε αρκετά απομακρυσμένες περιοχές
του, συναποτελούν μία και μοναδική φυσική οντότητα;.
Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά σχετίζονται με την ύπαρξη
του Εσώτερου Εαυτού. Ναι, όλα τα σωματίδια και τα στοιχεία της
Δημιουργίας έχουν μια κοινή αρχή. Όλα αυτά συναποτελούν μία και
μοναδική φυσική οντότητα. Σην οντότητα που υπήρξε στην αρχή της
Μεγάλης Έκρηξης. Ναι, όλα τα στοιχεία της Δημιουργίας διέπονται
από αυτή την αρχή που ονομάσαμε Εσώτερο Εαυτό. Γιατί ο Εσώτερος Εαυτός υπάρχει σε κάθε μέρος της Δημιουργίας. Η ύπαρξη αυτής
της εσωτερικής καθοδηγητικής φωνής είναι γνωστή σε όλους τους
ανθρώπους που ασχολούνται με τον Εαυτό και ζητούν τη Γνώση και
την πνευματική εξύψωση.
Ένας από αυτούς, ο Ιωάννης Βασιλής,154 θα μας πει σχετικά με
την επικοινωνία του με την εσωτερική αυτή φωνή: «Όταν γαληνεύω,
ακούω να βγαίνει από μέσα μου μια φωνή, που με διδάσκει και μου απαντά στα ερωτήματα και τις απορίες που στριφογυρίζουν και βασανίζουν το κεφάλι μου. Σι είναι αυτή η φωνή; Κάποτε ρώτησα τον Παπά
μας και μου είπε να μου περάσει την ευχή, γιατί μπορεί να είναι ο Εξαποδώ και πρέπει να τον ξορκίσει. Εγώ του απάντησα πως ακούω
καλά πράγματα, σοφά<».
Εκτός όμως από αυτή τη μορφή πληροφορίας και τον τρόπο μεταφοράς της υπάρχει και μία ακόμη. Ονομάζεται “δια-πληροφορία”
και προτείνεται από τον Ervin Laszlo. Ψς δια-πληροφορία ορίζει «μια
154

Βαζηιήο Ησάλ. Μπζηηθηζηήο, ηέθησλ θαη κέινο ηεο Θενζνθηθήο εηαηξίαο κε πινύζηα ζπγγξαθηθή δξαζηεξηόηεηα.
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λεπτή, ημιακαριαία, μη παροδική και μη ενεργειακή σύνδεση ανάμεσα
σε πράγματα που βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις στο χώρο και σε
γεγονότα που συμβαίνουν σε διαφορετικές στιγμές του χρόνου». Με
βάση τον ορισμό αυτόν οι δια-πληροφορίες συνδέουν πράγματα μεταξύ τους (σωματίδια, άτομα, μόρια, οργανισμούς, οικολογίες, ηλιακά συστήματα, ολόκληρους γαλαξίες, καθώς και τη νόηση και τη
συνείδηση που συνδέεται με μερικά από αυτά τα πράγματα) ανεξάρτητα από το πόσο μακριά βρίσκονται μεταξύ τους και από το
χρονικό διάστημα που έχει περάσει από τη στιγμή που δημιουργήθηκαν οι συνδέσεις ανάμεσά τους.155
Τπάρχει όριο στη Γνώση αυτή; Μέχρι πού μπορεί ο ανθρώπινος
νους να συλλάβει τη Γνώση και τη Δημιουργία; το ερώτημα αυτό η
απάντηση δεν είναι πλέον μονολεκτική. Μερικοί επιστήμονες θέτουν το όριο αυτό στην ίδια τη Μεγάλη Έκρηξη. Ποτέ ο ανθρώπινος
νους δε θα μπορέσει να φτάσει το όριο της Μεγάλης Έκρηξης, λένε.
Σο όριο αυτό θα παραμένει γι’ αυτόν ένα άβατο, όσο κι αν τελειοποιήσει τις τεχνικές πρόσβασης στα γεγονότα αυτά. Ένας από αυτούς, ο συγγραφέας της ‚Αυτοβιογραφίας του Υωτός‛, γράφει: «το
αρχέγονο Υως ανακαλύφθηκαν λοιπόν τα δακτυλικά αποτυπώματα
του αιωνίου Απόντος. Σο ίδιο του το πρόσωπο δεν επιτρέπεται να αντικρίσει ο άνθρωπος. Είναι ένα όριο, προς το απώτατο παρελθόν, που
τίθεται από το φως, αφού πριν από το σχηματισμό των γαλαξιών, η
φωτεινή ακτινοβολία ήταν εγκλωβισμένη στις συνεχείς συγκρούσεις
της με την ύλη. Η Μεγάλη Αρχή παραμένει ίσως προσιτή στο νου, αλλά όχι στις αισθήσεις και τα τεχνολογικά μας επιτεύγματα».
Αλλά και ο Dominique Proust156 θα συμφωνήσει με την άποψη
αυτή. Ας τον παρακολουθήσουμε: «Μπορούμε να αντιληφθούμε το
ύμπαν πριν από το Big Bang; Είναι δυνατόν να εξερευνήσουμε πέρα
από αυτό το διαστημικό - κοσμικό όριο ή η γνώση έχει οριστικά χαθεί,
όπως σε ένα φρικτό παρανάλωμα; Δεν υπάρχει πραγματικά ικανοποιητική απάντηση, γιατί προσκρούουμε στο πρώτο όριο που τέθηκε από
τη φυσική και τα μαθηματικά στα πιο ακραία τους όρια. Οι ακραίες
ποσοτικές συνθήκες δεν επιτρέπουν να πάμε πέρα από τη θερμοκρα-

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δεο Ervil Laszlo ‘Ζ Νέα Δπηζηήκε θαη ην Αθαζηθό Πεδίν’ εθδ. Αξρέηππν.
Proust D. Τπεύζπλνο εξεπλώλ ζην Γαιιηθό Δζληθό Κέληξν Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο (CNRS), αζηξνθπζηθόο θαη νξγαλίζηαο ζην Ναό ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζηε Μεληόλ.
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σία ₁₀³² βαθμών, ούτε να ανατρέξουμε το χρόνο κάτω των ₁₀¯´³ δευτερολέπτων»157.
Τπάρχουν όμως και μερικοί επιστήμονες που δε συμμερίζονται
την άποψη αυτή. Δε θεωρούν βέβαια τη Μεγάλη Έκρηξη ως την αρχή της Δημιουργίας, αλλά ως ένα ακόμη σημείο της όλης εξέλιξης.
Ένας από αυτούς είναι ο Niel Turok158. Σόσο στη διάλεξη που έδωσε
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 17 Απριλίου 2008, όσο και στο
βιβλίο που έγραψε με τον Paul J. Steinhardt του Πανεπιστημίου του
Princeton με τίτλο ‚Αέναο ύμπαν‛ προτείνει μια ενδιαφέρουσα άποψη για το τι υπήρξε πριν από τη Μεγάλη Έκρηξη. Η άποψη αυτή,
άσχετα αν κάποιος τη δέχεται ή όχι, δε θεωρεί ως όριο της ανθρώπινης σκέψης τη Μεγάλη Έκρηξη. Σην ξεπερνά και ασχολείται με τι
μπορεί να τη δημιούργησε.
Εκτός όμως από τους προαναφερθέντες, υπάρχουν κι άλλοι επιστήμονες που διατυπώνουν θεωρίες για το τι υπήρξε πριν από τη
δημιουργία του ύμπαντός μας. Οι θεωρίες αυτές εντάσσονται στη
γενικότερη υπόθεση της ύπαρξης ενός Μετασύμπαντος159. Σέτοιες
θεωρίες είναι των Ilya Prigogine, J. Geheniau, E. Gunzig και P. Nadrone (η οποία υποστηρίζει ότι συμβαίνουν κατά διαστήματα παρόμοιες με τη Μεγάλη Έκρηξη εκρήξεις δημιουργίας ύλης), αυτή της
‚ημισταθεράς κατάστασης‛ με τη συνεχή δημιουργία ‚συμπάντων –
μωρών‛ που προτείνεται από τους Fred Hoyle, George Burbridge και
J. V. Narlikar, των Alan Guth και St. Hawking, όπου κάθε Μαύρη Σρύπα έχει μια αντίστοιχη Λευκή σε κάποιο άλλο ύμπαν το οποίο δημιούργησε, του J. Wheeler που προτείνει τη συνεχή διαδοχή Μεγάλων Εκρήξεων και Μεγάλων υνθλίψεων και τέλος τη θεωρία του
πληθωρικού σύμπαντος του Andrei Linde.
Βέβαια σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τη Μεγάλη Έκρηξη ως την αρχή της Δημιουργίας. Γι’ αυτό το
λόγο μπορούμε να πούμε ότι η Αρχή της Δημιουργίας είναι το όριο της ανθρώπινης σκέψης.
Η επιστήμη, όπως έχουμε αναφέρει και στην εισαγωγή του προηγούμενου κεφαλαίου, παραδέχεται ότι κάθε έμβιος οργανισμός
αποτελείται από κύτταρα, ιστούς, νεύρα, όργανα και χημικές ενώD. Proust. Ζ Αξκνλία ησλ ζθαηξώλ. Δθδ. Γίαπινο ζει 197.
Turok N. Καζεγεηήο ζηελ έδξα ηεο Μαζεκαηηθήο Φπζηθήο ηνπ ηκήκαηνο Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθώλ
θαη ζεσξεηηθήο Φπζηθήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Κέηκπξηηδ. Γελλήζεθε ην 1958 ζηε Ν. Αθξηθή.
159
Μεηαζύκπαλ. Με ηνλ όξν απηόλ νξίδνπκε έλα αραλέζηεξν, πην ζεκειηώδεο ζύκπαλ, ην νπνίν βξίζθεηαη
πέξα θαη πίζσ από ην ζύκπαλ ην νπνίν γλσξίδνπκε.
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σεις. Κάθε οργανισμός έχει την ικανότητα να αυξάνει, να δημιουργεί
απογόνους και συνεχώς να συντίθεται και να αποσυντίθεται. Όλα
τα παραπάνω παρουσιάζονται στη βασική μονάδα του οργανισμού
αυτού, το κύτταρο. Μια σημαντική ιδιότητα του κυττάρου είναι αυτή
της διαίρεσης και δημιουργίας νέων κυττάρων από το ίδιο κύτταρο.
Κάθε οργανισμός προέρχεται από ένα κύτταρο, το οποίο μέσω διαιρέσεων δημιουργεί 2, 3, 4 και περισσότερα κύτταρα, όμοια με το αρχικό στην αρχή και διαφορετικά, ανάλογα με την εργασία που θα
κάνουν, αργότερα. Ποια είναι η αιτία ή τα αίτια της εμφάνισης και
της τελειοποίησης της κάθε μορφής; Κάποιες εσωτερικές δημιουργικές δυνάμεις σε συνδυασμό με εξωτερικές επιδράσεις δημιουργούν
τις κατάλληλες συνθήκες σχηματισμού των μερών του οργανισμού
και τελειοποίησης της μορφής του;
Είναι γεγονός, επίσης, ότι κατά το παρελθόν οι γνώσεις που είχε
ο άνθρωπος για τη λειτουργία του εγκεφάλου ήταν πολύ λιγότερες
από αυτές που έχει σήμερα, στις αρχές του 21ου αιώνα. Η δεκαετία
μάλιστα του 1990 χαρακτηρίστηκε δεκαετία του εγκεφάλου. Σα επιτεύγματα στον τομέα αυτόν ήταν εντυπωσιακά. Σο όργανο αυτό είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Σόσο περίπλοκο, όσο ολόκληρος ο ανθρώπινος οργανισμός. Για να γνωρίσει ο άνθρωπος το όργανο αυτό έπρεπε να συνεργαστούν διάφορες επιστήμες, όπως η φυσιολογία, η
βιοχημεία, η φαρμακολογία, η μοριακή γενετική και η ανατομία, ώστε να εμφανιστεί ο νέος επιστημονικός κλάδος των νευροεπιστημών. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο άνθρωπος, με την πολιτισμική
εξέλιξή του και τον πολιτισμό που ανέπτυξε, κατόρθωσε να αλλάξει
τη δραστηριότητα ορισμένων περιοχών στον εγκέφαλό του. ημαντικός παράγοντας στη μεταβολή αυτή ήταν η μάθηση και η ανακάλυψη της γραφής.
Ο εγκέφαλος και οι λειτουργίες του είναι το μέσον με το οποίο
διαφοροποιείται ο άνθρωπος από τα άλλα μέρη της δημιουργίας και
όχι η ύπαρξη σε αυτόν ενός ιδιαίτερου άυλου και θείου τμήματος.
Αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε καλύτερα, αν αναλύσουμε τις
λεγόμενες ψυχικές εκδηλώσεις. Η ανάλυση αυτή τη φορά δε θα είναι
σε γενικό επίπεδο, όπως στο προηγούμενο κεφάλαιο, αλλά για κάθε
μία ξεχωριστά.
Μια από τις πιο σημαντικές ψυχικές εκδηλώσεις είναι και αυτή
των συναισθημάτων. Σα συναισθήματα δημιουργούνται από τριών
ειδών ερεθίσματα. Κατ’ αρχάς από τα ερεθίσματα του εξωτερικού
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χώρου, που προσλαμβάνονται μέσω των αισθήσεων. Ένα τοπίο, μία
μουσική ή ένα ωραίο γεύμα είναι μερικά παραδείγματα ερεθισμάτων τέτοιου τύπου. Μια άλλη πηγή πρόκλησης συναισθημάτων είναι
οι σκέψεις μας. Μια ενθύμηση, μια εντύπωση ή μια ιδέα μπορούν να
μας προκαλέσουν συναισθήματα θετικά ή αρνητικά. Σέλος, η συνειδησιακή τοποθέτησή μας σε ένα γεγονός μπορεί να μας δημιουργήσει ανάλογα συναισθήματα.
Αποτέλεσμα των εκδηλώσεων αυτών είναι και οι διάφορες εκφράσεις που χρησιμοποιούμε, όταν βρισκόμαστε κάτω από την επιρροή καταστάσεων που δημιουργούνται από έντονη συναισθηματική
φόρτιση. Οι εκφράσεις αυτές, όπως ‚αισθάνομαι ένα ψυχικό πλάκωμα‛ ή ‚η ψυχή μου έχει μαυρίσει‛ μεταφέρουν εντυπώσεις που έχουν παραχθεί από ένα έντονο αρνητικό συναίσθημα, ενώ οι εκφράσεις ‚αγαλλίασε η ψυχή μου‛ ή ‚η ψυχή μου βρέθηκε στον έβδομο ουρανό‛ αντίστοιχα ένα έντονο ευχάριστο, με μεταφορική και όχι
κυριολεκτική έννοια.
Βέβαια η ύπαρξη ενός θετικού ή αρνητικού συναισθήματος για
ένα ερέθισμα έχει άμεση σχέση με την εκπαίδευση, τη γενική κοινωνική τοποθέτηση απέναντι στο ερέθισμα αυτό, τη δική μας στάση
στην κοινωνία και τους θεσμούς και ίσως μερικούς άλλους παράγοντες (π.χ. κληρονομικούς, αν και αυτοί έντονα πλέον αμφισβητούνται). Όλοι αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με λειτουργίες του εγκεφάλου και είναι δυνατόν κάτω από ορισμένες συνθήκες να αλλάξουν. Ένας πίνακας π.χ. μοντέρνας τέχνης μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά αν επικοινωνήσουμε με τον καλλιτέχνη και μας αναλύσει το έργο, μπορεί να μας δημιουργηθούν αισθήματα αποδοχής. Αν
η προέλευση των συναισθημάτων ήταν ψυχική και οφειλόταν σε μία
‚θεία εσωτερική‛ αρχή, τότε θα έπρεπε να μη μεταβάλλονται ή έστω
να μεταβάλλονται προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση και δε θα είχαν ταλαντεύσεις και επαναπροσδιορισμούς.
ύμφωνα με τις μελέτες του Antonio Damasio, η διαδικασία λήψης αποφάσεων επηρεάζεται καθοριστικά από διάφορες σπλαχνικές
συγκινήσεις, τις οποίες διαχωρίζει σε πρωτογενείς και δευτερογενείς. Οι πρωτογενείς είναι έμφυτες και μη συνειδητές. Οι δευτερογενείς, όπως π.χ. η ηδονή, ο θυμός, ο φόβος κ.λπ., οικοδομούνται επίσης με μη συνειδητό τρόπο πάνω στις πρωτογενείς. Όλα αυτά συμβαίνουν στα πιο παλαιά (αρχαϊκά) τμήματα του εγκεφάλου και συγκεκριμένα στο μεταιχμιακό σύστημα, την αμυγδαλή, τον υπόκα[127]
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μπο και την έλικα του προσαγωγίου. Σα πιο σύνθετα συναισθήματα
εμφανίζονται μόνο αφού οι αρχαϊκές συγκινήσεις υποστούν την επεξεργασία των ανώτερων δομών του μετωπιαίου εγκεφαλικού
φλοιού. Σο αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας είναι κάποιες αρχικές νοητικές αναπαραστάσεις, οι οποίες ουσιαστικά ταυτίζονται με
την ενεργοποίηση συγκεκριμένων νευρωνικών διατάξεων.
Σα συναισθήματα κατά συνέπεια δεν είναι αιθέριες ρομαντικές ή
όχι οντότητες ούτε βέβαια υπολείπονται του ορθού λόγου και της
έλλογης σκέψης. Αντίθετα είναι ουσιαστικές διεργασίες, με τις οποίες καθορίζεται μέσω του εγκεφάλου η εύρυθμη λειτουργία και η
προσαρμογή του φυσικού μας σώματος. ήμερα πολλοί άνθρωποι
έχουν λανθασμένη αντίληψη για την αξία των συναισθημάτων και
το ρόλο τους στη ζωή του ανθρώπου. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής μάς
εκπαιδεύει να υποτιμάμε και να ελέγχουμε τα συναισθήματά μας.
Να διαχωρίζουμε την όποια απόφασή μας από αυτά. Μελέτες πειραματικές έχουν όμως αποδείξει ότι η αποκοπή των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των συναισθημάτων και της λογικής σκέψης σε έναν
άνθρωπο, με εγχείρηση ή με ατύχημα, τον κάνει να συμπεριφέρεται
σαν ζόμπι ή σαν ρομπότ.
Μια μέθοδος που αποτυπώνει την ‚ψυχική‛ κατάσταση ενός ανθρώπου μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι και η μέθοδος ‚Κίρλιαν‛. Η μέθοδος αυτή, που πήρε το όνομά της από τον οβιετικό
επιστήμονα που την επινόησε, μας δείχνει μέσω διάφορων χρωματικών αποχρώσεων τη σωματική και την ψυχολογική κατάσταση του
ανθρώπου που εξετάζουμε. Με τη μέθοδο αυτή φωτογραφίζουμε
έναν ζώντα οργανισμό ή ένα τμήμα του και μπορούμε να διακρίνουμε την ψυχοφυσιολογική κατάστασή του. Η μέθοδος βασίζεται στις
λειτουργίες του εγκεφάλου. Αυτό γίνεται καθώς ο εγκέφαλος επηρεάζει τη φυσικοχημική κατάσταση του σώματος και μεταξύ άλλων
πιέζει και την αντίσταση του δέρματος στη διαβίβαση του ηλεκτρικού ρεύματος. Υαίνεται ότι ελευθερώνονται ηλεκτρόνια από την επιφάνεια του δέρματος, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις εικόνες.
Για πολλούς επιστήμονες είναι μια απλή αρχή, αφού γνωρίζουμε ότι
ο εγκέφαλος λειτουργεί με ηλεκτρισμό και ότι η ψυχολογική κατάσταση του ανθρώπου αντανακλάται σε κάποιο επίπεδο, δίνοντας
ηλεκτρικές μεταβολές στο δέρμα ή στα σήματα του εγκεφάλου.
Η νόηση είναι μια από τις ιδιότητες που η μεταφυσική θεωρεί ότι
υπάγεται στις ψυχικές εκδηλώσεις. Για τον Descartes η νόηση είναι
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μια ειδική ουσία, που δεν μπορεί να τοποθετηθεί στο χώρο και στο
χρόνο και κατ’ επέκταση στην ύλη. Είναι όμως έτσι; Η σύγχρονη
νευροφυσιολογία πιστεύει ότι είναι δυνατόν να κατανοήσουμε τις
διαδικασίες της νόησης με επιστημονικό τρόπο. Όπως έχουμε διαπιστώσει ότι η ύλη υπάρχει σαν μια ιδιαίτερη οργάνωση σωματιδίων,
έτσι και η νόηση προκύπτει από παρόμοιες διατάξεις. ύμφωνα με
τον G. Edelman,160 είναι επιστημονικά δυνατό να κατανοήσουμε τη
νόηση. Μερικές κοινές και βασικές διαπιστώσεις είναι και οι ακόλουθες:
1. Σα πράγματα δεν έχουν νόηση.
2. Οι φυσιολογικοί άνθρωποι έχουν νόηση. Μερικά ζώα ενεργούν
σαν να έχουν νόηση.
3. Όντα με νόηση μπορούν να αναφέρονται σε άλλα όντα ή πράγματα. Πράγματα χωρίς νόηση δεν μπορούν να αναφέρονται σε
άλλα όντα ή πράγματα.
τη σύγχρονη επιστήμη η έννοια της ύλης έχει συλληφθεί εκ νέου με όρους διεργασιών. Η νόηση δε θεωρείται ειδικός τύπος ύλης,
αλλά είναι ένας ειδικός τύπος διεργασίας, εξαρτημένης από διατάξεις της ύλης (των στοιχείων που συνθέτουν τον εγκέφαλο). Κατά
συνέπεια ένα είδος βιολογικής οργάνωσης παράγει νοητικές εργασίες. Σα ευρήματα των νευροεπιστημόνων μας δείχνουν ότι οι νοητικές
διεργασίες προέρχονται από τη λειτουργία πολύπλοκων εγκεφαλικών συστημάτων σε πολλά διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης. Πόσα
επίπεδα δε γνωρίζουμε. τα επίπεδα αυτά όμως πρέπει να συμπεριλάβουμε το μοριακό, το κυτταρικό, το επικοινωνιακό μεταξύ των οργανισμών, αλλά και αυτό του όλου οργανισμού.
Κατά τον William James161 η συνείδηση είναι διαδικασία και όχι
ουσία. υμφωνώντας μαζί του, ο G. Edelman προτείνει μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Σην ονομάζει ‚Θεωρία επιλογής νευρωνικών ομάδων‛. Ση διατύπωσε για πρώτη φορά το 1978. ύμφωνα με αυτή η
ανάπτυξη της συνείδησης της ανωτέρας τάξης - όπως την ονομάζει η οποία χαρακτηρίζει το ανθρώπινο είδος, πραγματοποιείται σε κάG. Edelman. Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Νεπξνεπηζηεκώλ ζηε Λα Υόηα ηεο Καιηθόξληαο θαη Πξόεδξνο
ηνπ ηκήκαηνο Νεπξνβηνινγίαο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δξεπλώλ Scripps. Σηκήζεθε κε ην βξαβείν Nobel Ηαηξηθήο ην
1987.
161
W. James. Γελλήζεθε ην 1842 θαη πέζαλε ην 1910. Από ηνπο ζεκειησηέο ηεο ζύγρξνλεο θπζηνινγηθήο
ςπρνινγίαο θαη εθθξαζηήο ηεο θηινζνθίαο ηνπ πξαγκαηηζκνύ. Ίδξπζε ην 1878 έλα από ηα πξώηα εξγαζηήξηα
πεηξακαηηθήο θπζηνινγηθήο ςπρνινγίαο ζην Υάξβαξλη.
160
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θε άτομο με πολλαπλές διεργασίες επιλογής νευρωνικών κυκλωμάτων. Αυτές οι διεργασίες είναι τριών ειδών:
1. Αυτών που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των αιώνων εξέλιξης των ζώντων οργανισμών και του Ανθρώπου.
2. Αυτών που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής περιόδου.
3. Αυτών που δημιουργούνται μετά τη γέννηση, κατά τη διάρκεια
της ζωής του ατόμου και στις οποίες το περιβάλλον έχει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωσή τους.
ύμφωνα με την άποψη αυτή η ανώτερη τάξη συνείδησης βασίζεται στην εμφάνιση της γλώσσας και τη διαβίωση του ατόμου σε
μια κοινωνία που χρησιμοποιεί τη γλώσσα. το περιβάλλον αυτό το
άτομο αποκτά ανώτερης τάξης συνείδηση μέσα από την εγκατάσταση λειτουργικών κυκλωμάτων μεταξύ των εγκεφαλικών περιοχών
της γλώσσας Broca και Wernicke και του μετωπικού, κροταφικού και
βρεγματικού λοβού, στις οποίες έχουν εγκατασταθεί ειδικές μνήμες
‚αξιών‛, οι οποίες προέρχονται από την προγονική συνείδηση, δηλαδή τη συνείδηση που προέρχεται από την εξέλιξη των ζώντων οργανισμών και του ανθρώπου. 162
ε ό,τι αφορά στη μνήμη ενός ανθρώπου, οι επιστήμονες έχουν
προχωρήσει αρκετά. Γνωρίζουν πλέον αρκετές πτυχές από τις λειτουργίες της. Σο 1997 ο καθηγητής στο College de France και διευθυντής του εργαστηρίου μοριακής νευροβιολογίας του Ινστιτούτου Paster Jean Pierre Changeux έδωσε μια συνέντευξη στους δημοσιογράφους του World Media Coordination, Hector Feliciano και Weronika
Zahachowicz, την οποία δημοσιεύει η εφημερίδα ‚Βήμα της Κυριακής‛. Εκεί μας λέει σχετικά με την έρευνά του πάνω στη μοριακή ότι:
«ήμερα μπορούμε να μεταμοσχεύσουμε καινούργιες αναμνήσεις σε
κάποιον άνθρωπο, χωρίς να τον έχουμε προειδοποιήσει ή να έχει συναίσθηση αυτού που συμβαίνει. Και το κυριότερο, οι καινούργιες αναμνήσεις θα είναι απόλυτα πειστικές, σαν να ήταν αυθεντικές»163.
Η σύγχρονη ιατρική αντιλαμβάνεται πλέον ότι η ασθένεια δεν
είναι αποτέλεσμα μόνο κάποιας ‚προβληματικής‛ σωματικής λειτουργίας. Ολοένα και συχνότερα ακούμε γιατρούς να αναφέρονται
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ θαη ηηο δηεξγαζίεο ηεο λόεζεο δεο: G. Edelman ‘Αηζέξαο Θετθόο Λακπεξή Φσηηά’ εθδόζεηο Κάηνπηξν.
163
Βήκα ηεο Κπξηαθήο 17 Απγνύζηνπ 1997.
162
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στις λεγόμενες ψυχοσωματικές ασθένειες. Η μεταφυσική πάντοτε
πρέσβευε ότι η ασθένεια, η οποιαδήποτε ασθένεια, έχει κατά βάση
την αιτία της στον εσωτερικό παράγοντα του ανθρώπου. Σότε τον
ονόμαζε ψυχικό.
Κατά τους Μυστικιστές η νόσος γεννάται σε τρία επίπεδα:
1. Παράγεται ενεργειακά, δηλαδή εμφανίζεται στο ψυχικό πεδίο.
2. Εκδηλώνεται βιολογικά και βιοχημικά, δηλαδή εμφανίζεται στις
εξετάσεις αίματος, ούρων κ.λπ.
3. Εκδηλώνεται συμπτωματικά και ανατομικά, δηλαδή με τη μορφή
όγκων, βλάβης στη λειτουργία των οργάνων κ.λπ.
Γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω, η πρόληψη της ασθένειας πρέπει να είναι αντίστοιχα η ακόλουθη:
1. ε πνευματικό επίπεδο, με την πρόσληψη καλών εντυπώσεων
και την εκπομπή θετικών σκέψεων.
2. ε ψυχικό επίπεδο, με τη λήψη και εκπομπή θετικών συναισθημάτων.
3. ε σωματικό επίπεδο, με την άσκηση και τη σωστή διατροφή και
αναπνοή.
Και σε αυτή όμως την περίπτωση, όταν αναφερόμαστε στο πνευματικό και ψυχικό τμήμα της εκδήλωσης της νόσου, παρατηρούμε
ότι στην πραγματικότητα αναφερόμαστε σε λειτουργίες που έχουν
έδρα τον εγκέφαλο. Σόσο η πρόσληψη καλών εντυπώσεων και η εκπομπή θετικών σκέψεων, όσο και η λήψη και εκπομπή θετικών συναισθημάτων είναι λειτουργίες που η ιατρική και η φυσιολογία σήμερα τις κατατάσσουν σε αυτές του εγκεφάλου. Σα τελευταία χρόνια
η λεπτομερής χαρτογράφηση του εγκεφάλου έχει δώσει στους επιστήμονες τη δυνατότητα να κατανοήσουν ακόμη περισσότερο και
βαθύτερα τους μηχανισμούς που εμφανίζονται πίσω από μια ψυχική
πάθηση. Ορισμένοι τύποι σάρωσης παρέχουν τη δυνατότητα μέτρησης της ποσότητας του αίματος ή του σακχάρου, ώστε να σχηματίσουμε εικόνα από διάφορες εγκεφαλικές λειτουργίες. Πριν λίγους
αιώνες οι ψυχασθενείς θεωρούνταν δαιμονισμένοι, με προτεινόμενη
θεραπεία τον εξορκισμό. Ακόμη παλαιότερα τα άτομα αυτά καταδικάζονταν σε θάνατο στην πυρά, σαν μάγοι και μάγισσες. ήμερα, με
τη βοήθεια της ψυχιατρικής, τα άτομα αυτά οδηγούνται σε θεραπευτήρια, προσδοκώντας μια ζωή καλύτερη.
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Παλαιότερα οι μυστικιστές έλεγαν ότι στο θέμα της ασθένειας,
το σώμα και η ψυχή πρέπει να θεωρούνται αδιαίρετα, διότι δρουν και
αντιδρούν αμοιβαία. Θα συμφωνήσουμε απόλυτα με την άποψη αυτή. Μόνη διαφορά μας θα είναι η έννοια της ψυχής. Βέβαια πρέπει ο
άνθρωπος να θεωρείται σαν μια ενότητα και με αυτή την αρχή πρέπει να αντιμετωπίζεται και η ασθένεια. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει όμως τον συναισθηματικό, τον συγκινησιακό και τον φυσικό του
κόσμο και τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει, όπως και δεν υπήρχε, κάτι το
‚άλλο‛ που έπρεπε να προστεθεί στην οντότητα Άνθρωπος για να
είναι ολοκληρωμένη.
Είναι βέβαια γεγονός ότι η επίδραση των συναισθημάτων και
των σκέψεων στους μυς και τις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος είναι καθοριστική. Οι συνεχείς και έντονες συγκινήσεις προκαλούν μεταβολές λειτουργιών, που επιφέρουν και οργανικές μεταβολές. Όταν είμαστε συνοφρυωμένοι ή όταν χαμογελάμε, κινούμε ορισμένους μυς του προσώπου. Σα αισθήματά μας επιδρούν στο σώμα
μας. Θεωρούμε φυσικό να χλωμιάσει κάποιος, αν φοβηθεί πολύ. Σο
ίδιο για το κοκκίνισμα του προσώπου, αν το άτομο βρεθεί σε αμηχανία ή θυμό. Η αηδία μπορεί να προκαλέσει ναυτία και έμετο. Η αυτοπεποίθηση είναι φανερή σε ένα άτομο που περπατά συνήθως στητό, σε αντίθεση με την αίσθηση του βάρους των ευθυνών, που οδηγεί
σε αργά και συρτά βήματα. Η απογοήτευση και η καταπίεση κάνουν
το άτομο εύκολη λεία στην ασθένεια.
Από τα παλαιά χρόνια πολλοί γιατροί θεωρούσαν ότι τα συναισθήματα επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου. Παρ’ όλα αυτά, μόλις στα μέσα του 20ου αιώνα έγιναν προσπάθειες για να επιβεβαιωθεί και πειραματικά αυτή η σχέση.
Ένας από αυτούς ήταν ο ουγγρικής καταγωγής ψυχίατρος Franz
Alexander, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του ικάγο, ο οποίος είχε
εκπαιδευτεί από τον Freud164. Αυτός σκιαγράφησε τη σχέση μεταξύ
ορισμένων παθήσεων και συγκεκριμένων τύπων της προσωπικότητας. Ο ίδιος πίστευε ότι ορισμένες χρόνιες συναισθηματικές διαταραχές οδηγούσαν σε μεταβολές των ιστών διάφορων οργάνων, με
αποτέλεσμα να εμφανίζονται ασθένειες.

S. Freud. Απζηξηαθόο ςπρίαηξνο. Γελλήζεθε ζηηο 6 Μαΐνπ 1856 θαη πέζαλε ζηηο 23 επηεκβξίνπ 1939.
Ηδξπηήο ηεο ςπραλαιπηηθήο ζεσξίαο θαη ηεο έλλνηαο ηνπ αζπλείδεηνπ. Θεσξείηαη σο έλαο από ηνπο πιένλ
ζεκαληηθνύο ζεσξεηηθνύο ηεο ςπρηαηξηθήο θαη ηεο ςπρνινγίαο.
164
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Από τη δεκαετία του ’50 η συναισθηματική κατάσταση ενός ατόμου συνδέθηκε στενά με ορισμένες παθήσεις. Η πιο διαδεδομένη
ήταν αυτή του άγχους. Ο Carl Javert165, μαιευτήρας στο Κολέγιο Ιατρικής του Πανεπιστημίου Cornell, θεωρεί ότι ο ολοένα και περισσότερο αγχωμένος κόσμος μας οδηγεί τις ασθενείς του σε αποβολές, οι
οποίες ονομάζονται ‚αυθόρμητες αποβολές‛. Μετά από μακροχρόνια μελέτη προέτρεπε τις ασθενείς του, που είχαν τρεις ή περισσότερες αποβολές, να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία, με στόχο να διερευνηθούν πιθανές συγκρούσεις, οι οποίες είχαν τις ρίζες τους στην παιδική ηλικία ή σε άλλες ανησυχίες. Η μελέτη έδειξε ότι οι περισσότερες
γυναίκες είχαν άγχος σχετικά με την επικείμενη γέννηση και τις
ανασφάλειες που οι ίδιες αισθάνονταν για τη ζωή. Ο φόβος αυτός
οδηγούσε στην αποβολή επειδή, όπως ισχυρίζεται ο Javert, προκαλούσε αύξηση έκκρισης αδρεναλίνης. Η ορμόνη αυτή οδηγούσε σε
πρόωρες συσπάσεις της μήτρας, που στη συνέχεια προκαλούσαν
ξαφνική αποβολή. Μια ανάλογη δημοσίευση μπορούμε να συναντήσουμε και στο περιοδικό Journal of Psychosomatic Medicine στο τεύχος του Ιουλίου - Αυγούστου του 2007.
το σημείο αυτό μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει απόλυτη ταύτιση μεταξύ της μεταφυσικής και της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης.
Πολλοί σύγχρονοι γιατροί, όπως ο Γεώργιος Βυθούλκας166, πιστεύουν
ότι «ο ορισμός της υγείας συνδέεται με την απόλυτη ελευθερία του
ατόμου σε σωματικό, πνευματικό και συναισθηματικό επίπεδο». Αναλύοντας τον ορισμό αυτόν στο βιβλίο ‚Σα παιδιά ρωτούν, οι νομπελίστες απαντούν‛ μας λέει: «Και οι τρεις αυτοί τομείς είναι πολύ σημαντικοί για τον άνθρωπο. το σωματικό επίπεδο υγεία σημαίνει απουσία πόνου. το πνευματικό επίπεδο υγεία είναι να μη σκέπτεσαι
μόνο τον εαυτό σου ή τους φίλους σου και την οικογένειά σου, αλλά να
νοιάζεσαι και για τους άλλους συνανθρώπους σου. Σέλος, στο συναισθηματικό επίπεδο υγεία σημαίνει να είσαι ελεύθερος από τα πάθη
που σε δεσμεύουν και σε κρατάνε σκλάβο, όποια και αν είναι αυτά: το
κάπνισμα, μια φιλενάδα, η χαρτοπαιξία, ακόμη και η ομοιοπαθητική.

Πέζαλε ην 1981, ρσξίο λα έρεη νινθιεξώζεη ηηο κειέηεο ηνπ.
Γεώξγηνο Βπζνύιθαο. ύγρξνλνο Έιιελαο ηαηξόο. Δίλαη δηεπζπληήο θαη ηδξπηήο ηεο Γηεζλνύο Αθαδεκίαο
Κιαζηθήο Οκνηνπαζεηηθήο, επίηηκνο θαζεγεηήο ηεο Ηαηξηθήο Αθαδεκίαο ηεο Μόζραο θαη ηνπ Κηέβνπ θαη
ζπλεξγάηεο ηνπ Βαζθηθνύ Ηαηξηθνύ Παλεπηζηεκίνπ. Σν 1996 ηηκήζεθε κε ην βξαβείν Rigth Livelihood
Award γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ νκνηνπαζεηηθή.
165
166
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Με λίγα λόγια, υγεία είναι η ελευθερία από τα πάθη, που δε μας αφήνουν να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε σωστά»167.
Πολλοί θα πουν ότι η αποδοχή της ύπαρξης του Εσώτερου Εαυτού είναι μια ακόμη καμουφλαρισμένη αποδοχή της ύπαρξης της
Χυχής. Για το λόγο αυτόν θεωρούμε αναγκαίο να αναφέρουμε τις
διαφορές που υπάρχουν σε αυτούς τους δύο όρους.
1. Η Χυχή, όπως την έχουμε περιγράψει στο προηγούμενο κεφάλαιο, είναι άυλη και πνευματική. Ανήκει σε έναν διαφορετικό
χώρο από αυτόν που ανήκει ο άνθρωπος. Ο Εσώτερος Εαυτός είναι μια φυσική εκδήλωση. Περιέχεται στην όλη Δημιουργία. Είναι τμήμα της. Διατρέχει τη Δημιουργία και μεταφέρει την πληροφορία και τη Γνώση που υπάρχει σε αυτήν.
2. Η Χυχή είναι εκδήλωση-τμήμα του Δημιουργού που δημιούργησε
τη Δημιουργία. Ο Εσώτερος Εαυτός είναι μέρος της Δημιουργίας
και δημιουργήθηκε κατά τη Δημιουργία.
3. Χυχή συναντάμε μόνο στα έμβια όντα. Δεν μπορούμε να δεχθούμε την ύπαρξή της στα υπόλοιπα μέρη της Δημιουργίας. Σον
Εσώτερο Εαυτό όμως τον συναντάμε σε κάθε μέρος της. ε κάθε
στοιχείο της υπάρχει. Από το γαλαξία και τους αστέρες έως το
μικρότερο στοιχείο της ύλης.
4. Η συνειδητοποίηση της ύπαρξης της Χυχής είναι ένα προτέρημα
του ανθρώπου. Η εκδήλωση και η συνειδητοποίηση του Εσώτερου Εαυτού είναι τμήμα της εξέλιξης κάθε τμήματος της Δημιουργίας.
5. Δε γνωρίζουμε πού ακριβώς βρίσκεται η Χυχή στην ανθρώπινη
ύπαρξη και σε κάθε έμβιο ον. Ο Εσώτερος Εαυτός θεωρούμε ότι
βρίσκεται σε κάθε στοιχείο της Δημιουργίας και κατά συνέπεια
σε κάθε κύτταρο του ανθρώπου.
Εκτός όμως από αυτές τις διαφορές υπάρχουν και κοινά σημεία
μεταξύ των όρων αυτών, όπως:
1. Η συνειδητοποίηση της ύπαρξης τόσο της Χυχής όσο και του Εσώτερου Εαυτού δημιουργεί τη διαφορετικότητα και την εξέλιξη
στη Δημιουργία.
2. Και οι δύο όροι θεωρούνται ως το εσωτερικότερο τμήμα κάθε έμβιας ύπαρξης.
167

Bettina Stiekel ‘Σα παηδηά ξσηνύλ νη λνκπειίζηεο απαληνύλ’ εθδ. Ληβάλε Αζήλα 2004.
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3. Η αύξηση της επίδρασης και των δύο στην καθημερινότητα του
όντος συντελεί στην ανάπτυξη και την εξέλιξή του.
Εδώ βέβαια πρέπει να διαχωρίσουμε την έννοια του Εσώτερου
Εαυτού από τις έννοιες ‚ασυνείδητο‛ και ‚υποσυνείδητο‛. Ο Εσώτερος Εαυτός δε σχετίζεται με αυτές. Σις λειτουργίες που σχετίζονται
με τους όρους αυτούς τις θεωρούμε ως καταστραμμένες συνδέσεις
των νευρώνων του εγκεφάλου, είτε επειδή δεν υπήρξε χρήση τους
για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε επειδή κάποια τραυματική εμπειρία ανάγκασε το άτομο να διακόψει την όποια σύνδεσή τους.
Πρόσφατα (Απρίλιος 2007) στο περιοδικό ‚Ανεξήγητο‛ κυκλοφόρησε μια συνέντευξη του Stan Gooch168 στο δημοσιογράφο Μιχάλη
Ναούμ. ε αυτή παρουσιάζεται με συνοπτικό αλλά αρκετά επεξηγηματικό τρόπο η άποψη του Gooch για την ύπαρξη του ‚Εγώ‛ και
τη σχέση που έχει με αυτό που αποκαλεί ‚Εαυτό‛. Σον ‚Εαυτό‛ τον
τοποθετεί στην παρεγκεφαλίδα και του αποδίδει τη δυνατότητα βίωσης μέσω αυτού από τον άνθρωπο των ‚παραφυσικών‛ και μεταφυσικών εμπειριών. Δεν εννοούμε το ίδιο πράγμα. Σο πρωταρχικό
και αρχέγονο αυτό στοιχείο, το οποίο ονομάζουμε Εσώτερο Εαυτό,
υπάρχει σε κάθε κύτταρο του ανθρώπινου σώματος, σε κάθε στοιχείο της Δημιουργίας.
Μια έκφραση του Εσώτερου Εαυτού είναι αυτή που ονομάζουμε
‚διαίσθηση‛. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από τη γνώση που απέκτησε
η επιστήμη τον 20ο αιώνα άρχισε να ερευνά για τη φύση και τη λειτουργία αυτής της ανθρώπινης ιδιότητας. ύμφωνα με τον καθηγητή Gerd Gigerenzer,169 αν οι άνθρωποι ήξεραν και άκουγαν την εσωτερική αυτή φωνή, που τόσο συχνά ‚μιλά‛ μέσα μας, θα ήταν πιο
ευτυχισμένοι και πιο επιτυχημένοι. Οι έρευνές του, χωρίς να επηρεάζονται από υπερφυσικές ή μεταφυσικές παραμέτρους, δείχνουν
ότι τις περισσότερες φορές αυτό που ονομάζουμε ‚διαίσθηση‛ ή ‚έκτη αίσθηση‛ είναι πιο αποτελεσματική σε διάφορους τομείς της
ζωής μας, σε σύγκριση με τις πολύπλοκες αναλυτικές μεθόδους που
είναι βασισμένες στη λογική.

Stan. Gooch. ύγρξνλνο ζηνραζηήο. Αθαδεκατθόο, θαζεγεηήο θαη εξεπλεηήο Φπρνινγίαο, ζπγγξαθέαο
κεηαμύ άιισλ θαη ηνπ βηβιίνπ ‘Total Man’.
169
Gerd Gigerenzer. Γηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ Αλζξώπηλεο Αλάπηπμεο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Max Planck, πνπ έρεη
έδξα ην Βεξνιίλν. Αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα ηεο δηαίζζεζεο εδώ θαη 20 ρξόληα.
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Ο Γκιγκερέντσερ λέει πως το κλειδί της επιτυχίας είναι ότι η
διαίσθηση δε λαμβάνει υπόψη της όλες τις παραμέτρους του προβλήματος που θέλουμε να εξετάσουμε. Βασίζεται στην εμπειρία και
τη γνώση, που είναι καταγεγραμμένες από προηγούμενα βιώματα
και καταστάσεις όχι μόνο του ίδιου του ατόμου, αλλά όλης της ανθρωπότητας από τα πρώτα βήματά της πάνω στη Γη.
Η διαίσθηση για τον καθηγητή είναι «<μια κρίση, μια αίσθηση η
οποία έχει τρεις ιδιότητες. Πρώτον ξεκινά μέσα από το μυαλό μας. Είναι εκεί, ξέρουμε π.χ. ότι δε μας αρέσει αυτός ο άνθρωπος. Δεύτερον
δεν καταλαβαίνουμε γιατί έχουμε αυτή την αίσθηση - οι αιτίες της, η
διαδικασία που τη στηρίζει, δεν είναι ενσυνείδητες. Και τρίτον, παρ’
όλα αυτά, η αίσθηση αυτή είναι τόσο δυνατή, ώστε να μας ωθήσει στο
να ενεργήσουμε ακολουθώντας την».
Η κρίση και η απόφασή της βασίζεται σε άγνωστους κανόνες, οι
οποίοι στην επιστήμη της ψυχολογίας ονομάζονται ‚ευεργετικές
στρατηγικές‛. Οι στρατηγικές αυτές είναι απλές και έχουν σαν στόχο να βρουν την πιο αποτελεσματική λύση στις διάφορες καταστάσεις. Οι ευεργετικές αυτές στρατηγικές έχουν κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με τις λειτουργίες τους και τα ερεθίσματα που τις ενεργοποιούν. Όλες στηρίζονται σε ικανότητες που έχουμε εξελίξει. Οι ικανότητες αυτές και οι μηχανισμοί δε συναντώνται μόνο στον άνθρωπο. Όλα τα όντα της φύσης τούς έχουν αναπτύξει.
Ό,τι μοιάζει με δημιουργία είναι αναδημιουργία, εξέλιξη, μεταβολή. Ό,τι μοιάζει με καταστροφή δεν είναι τίποτε άλλο από ένα
τμήμα μιας διαδικασίας. Είναι και αυτό εξέλιξη. Κατά συνέπεια όλα
αυτά τα φαινόμενα που συντελούνται γύρω μας δεν είναι τίποτε άλλο από μία συνεχής πορεία της όλης Δημιουργίας και εμείς ένα απειροελάχιστα μικρό μέρος αυτής. Αυτό που μοιάζει νέο δεν είναι
παρά κάτι που υπήρχε και εμφανίστηκε με άλλη μορφή, διαφορετική
και πιο εξελιγμένη. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις και εξαιρέσεις στους
Νόμους της Υύσης. Η Αρμονία είναι το στοιχείο που τα δένει όλα σε
έναν Νόμο. Σο Νόμο της Εξέλιξης. Αφού δεν υπάρχει καταστροφή
ύλης, ενέργειας, δύναμης ή αρχής, όλη η Δημιουργία θα είναι Αθάνατη, μέχρι να πάψει να υπάρχει και να επιστρέψει εκεί από όπου
προήλθε. ε αυτό που ήταν πριν από αυτό, που πολλοί επιστήμονες
ονομάζουν Μεγάλη Έκρηξη.
Βέβαια υπάρχουν πολλές αναφορές ιατρών, που μας λένε ότι
ασθενείς τους που υπέστησαν καρδιακή προσβολή και έφτασαν κο[136]
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ντά στο θάνατο περιέγραψαν εικόνες ή καταστάσεις οι οποίες είναι
λίγο ή πολύ κοινές μεταξύ τους. το Σύπο έχουν δημοσιευθεί διάφορα άρθρα πάνω στο θέμα αυτό και πολλά τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ
το έχουν σαν θέμα. τις 25 Οκτωβρίου 2000 η εφημερίδα ‚Σα Νέα‛
δημοσίευσε άρθρο με τίτλο ‚Ζωή μετά θάνατο< επιστημονικά τεκμηριωμένη‛. το άρθρο αυτό υπήρχαν σχετικές αναφορές δύο ιατρών, του Peter Fenwick από το Ινστιτούτο Χυχιατρικής του Λονδίνου και του Sam Parnia του Νοσοκομείου του αουθάμπτον. χολιάζοντας τέτοια φαινόμενα έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις:
1. Τπάρχει διάσταση απόψεων για το πότε ένα άτομο είναι νεκρό.
Ο ορισμός του θανάτου, καθώς και αυτός της ζωής, κατά συνέπεια, δεν είναι αποδεκτός από όλους.
2. Οι αναφορές αυτές δεν αφορούν σε όλους τους ασθενείς που
λαμβάνουν μέρος σε μια σχετική έρευνα. το άρθρο που έχουμε
αναφέρει μόνο 7 από τους 63 ασθενείς είχαν αναμνήσεις από την
κατάσταση που βρέθηκαν και η οποία θεωρήθηκε ως θάνατος.
3. Ο περιορισμένος αυτός αριθμός μάς οδηγεί σε μια ακόμη σκέψη.
Σα οράματα και οι εντυπώσεις που αναφέρθηκαν να οφείλονται
είτε σε πεποιθήσεις που τα άτομα αυτά είχαν είτε σε μελέτες που
αυτά έχουν κάνει, οι οποίες κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες ενεργοποιήθηκαν.
Κατά συνέπεια οι όποιες αναφορές για ‚μεταθανάτιες εμπειρίες‛
πρέπει να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερο σκεπτικισμό, λόγω των παρατηρήσεων που αναφέραμε παραπάνω.
Η ύπαρξη σωματικής, διανοητικής και ψυχικής υγείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση στην προσπάθεια ανάπτυξης και τελειοποίησης των διάφορων λανθανουσών δυνάμεων που έχει ο άνθρωπος.
Είναι γεγονός ότι ένα υγιές σώμα σε συνδυασμό με μια σωστή νοητική πρόσληψη και ανάλυση των γεγονότων που συμβαίνουν γύρω
του σε ένα περιβάλλον θετικής συναισθηματικής έκφρασης συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο σε αυτή την ανάπτυξη. Όπως η μονομερής άσκηση του σώματος και η απασχόληση σε χειρωνακτική εργασία και μόνο δεν προάγουν την ανάπτυξη του ανθρώπου, έτσι η
μη σωστή διανοητική και συναισθηματική στάση απέναντι στα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας δημιουργούν εμπόδια στην ανάπτυξη των λειτουργιών αυτών.
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Οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη μεταφυσική, αν και σε θεωρητικό επίπεδο δίνουν μια ιδιαίτερη αξία στο σώμα τους, δεν ασχολούνται με αυτό κατά τον πρέποντα τρόπο. Επηρεασμένοι από τις
φιλοσοφικές προτάσεις που δίνουν περισσότερη αξία στην ‚ψυχή‛
και το πνευματικό, δεν ασχολούνται με το σώμα και πολλές φορές
αδιαφορούν για τις ανάγκες του. Για παράδειγμα, ενώ αφιερώνουν,
με θρησκευτική ευλάβεια θα έλεγα, χρόνο για τον καθημερινό διαλογισμό τους, τις πνευματικές ασκήσεις τους και τις έντονες συζητήσεις γι’ αυτά τα ζητήματα, δε δίνουν την αντίστοιχη προσοχή στις
ανάγκες του σώματος. Σεχνικές όπως το μασάζ και η αρωματοθεραπεία, οι ασκήσεις (γυμναστική, πολεμικές τέχνες, yoga) και καθημερινές δραστηριότητες όπως ο καλός ύπνος, η χαλάρωση, ένα καλό
φαγητό και ο έρωτας είναι σχεδόν ανύπαρκτες στο καθημερινό πρόγραμμα των περισσότερων σύγχρονων ανθρώπων. Θέλουμε να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι η βίωση της καθημερινότητας απαιτεί έναν φορέα με τον οποίο θα βιώσουμε την καθημερινότητα αυτή.
Ο φορέας αυτός είναι το φυσικό μας σώμα και μόνο αυτό.
Η συναισθηματική και νοητική νοσηρότητα δημιουργεί αισθήματα κακίας, πάθους, αβουλίας, φόβου, εγωισμού, αλαζονείας και ανάπτυξης όλων των ελαττωμάτων του χαρακτήρα του ανθρώπου,
που τον απομακρύνουν από την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος γαλήνης πνευματικής, έλλειψης εξαρτήσεων από τη γνώμη των άλλων
και ανάπτυξης όλων των προτερημάτων που αυτός έχει. Δεν υπάρχει η ανάγκη του φόβου της μελλοντικής τιμωρίας στον άνθρωπο,
μέσω της κόλασης ή του Κάρμα, για να δημιουργήσει γύρω του ένα
περιβάλλον γαλήνης, ηρεμίας και αγάπης. Η δημιουργία και μόνο
ενός τέτοιου περιβάλλοντος θα ικανοποιήσει τόσο τον ίδιο όσο και
τα άτομα που βρίσκονται κοντά του.
Όπως έχουν δείξει ψυχιατρικές έρευνες, οι αποφασιστικότερες
από τις ονομαζόμενες ψυχικές λειτουργίες, κατά τη διαμόρφωση του
ανθρώπινου χαρακτήρα και ιδιαίτερα ό,τι ανάγεται στην ορμέμφυτη
ζωή και τη συναισθηματικότητα, έχουν τις αντίστοιχες φυσιολογικές
διαδικασίες τους στο εγκεφαλικό στέλεχος, εν μέρει μέσα στην κεντρική φαιά ουσία της τρίτης κοιλίας, εν μέρει μέσα στο θάλαμο που
λειτουργεί σαν κέντρο σύνδεσης μεταξύ των αισθήσεων και της ενστικτώδους ζωής. Επιπρόσθετα, το σύστημα των ενδοκρινών αδένων
(θυρεοειδούς, όρχεων, ωοθηκών, υπόφυσης, επινεφριδίων κ.λπ.) α[138]
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ποδείχθηκε ως ο αυθεντικός μεσολαβητής ολόκληρου του ανθρώπινου οργανισμού και αυτού που ονομάζουμε συνείδηση.
Όπως έχουμε αναφέρει και στην αρχή του προηγούμενου κεφαλαίου, η δημιουργία διάφορων συνειδησιακών καταστάσεων που δε
συναντάμε στην καθημερινή μας δραστηριότητα είναι δυνατόν να
σχετίζεται με την εμφάνιση στον ανθρώπινο οργανισμό διάφορων
ουσιών σε τιμές ανώτερες του ‚φυσιολογικού‛. ε αυτή την κατάσταση ο ανθρώπινος οργανισμός λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο
και κατά συνέπεια έχει και διαφορετικά ερεθίσματα. Αν αυτά τα ερεθίσματα δεν του δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητά
του, θεωρούμε ότι προάγουν την επίγνωσή του και αναπτύσσουν το
συνειδησιακό επίπεδό του. ε αντίθετη περίπτωση εμφανίζονται
προβλήματα και αναστολές στη δράση.
Ο σύγχρονος άνθρωπος δέχεται καθημερινά ένα μεγάλο ποσό
πληροφοριών, με αποτέλεσμα να υπάρχει υπερφόρτωση της λειτουργίας των πληροφοριακών δεκτών. Φρησιμοποιώντας έναν όρο
της πληροφορικής, μπορούμε να πούμε ότι στον ανθρώπινο εγκέφαλο δημιουργείται ‚Πληροφορική Μόλυνση‛. Αποτέλεσμα αυτής της
υπερπληροφόρησης είναι ο εγκέφαλος να παύσει να επεξεργάζεται
και να ταξινομεί τις πληροφορίες. Δέχεται παθητικά τα πάντα. Δε
διαθέτει χρόνο για Διαλογισμό και τοχασμό. Οι συνέπειες μιας τέτοιας συμπεριφοράς είναι γνωστές σε όλους μας. Άγχος, αποξένωση,
σύγχυση, εγωισμός, ανταγωνισμός, εχθρότητα. Ένα περιβάλλον κάθε άλλο παρά αρμονικό.
Αντίθετα, οι δημιουργικές πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου
αναπτύσσονται στη ιγή. Με το τοχασμό και το Διαλογισμό. Με
τέτοιου είδους τεχνικές δίνουμε τη δυνατότητα στο Νου να ελευθερωθεί από εξωτερικές εντυπώσεις και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που έχει ήδη προσλάβει. Με τον τρόπο αυτόν απελευθερωνόμαστε από ψεύτικες αξίες, ανησυχίες και αβεβαιότητες, οι οποίες κατατρώγουν τη ζωτικότητα τόσο του νου όσο και του φυσικού σώματος.
Σότε αναπτύσσονται ανώτερες πνευματικές ιδιότητες, που οδηγούν
τον άνθρωπο σε αλτρουιστική συμπεριφορά, η οποία διέπεται από
αγάπη, ειρήνη, καλοσύνη, αρμονία και πληρότητα.
Πολλοί θα θέσουν μετά από όλα αυτά το ερώτημα: σε τι διαφέρει
ο άνθρωπος από μια μηχανή Σεχνητής Νοημοσύνης, αφού όλα τα
‚ψυχικά‛ χαρακτηριστικά μπορούν να αναπαραχθούν με κάποιο
τρόπο μηχανικά στον εγκέφαλο; Η σημαντικότερη διαφορά ανάμεσα
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σε έναν ανθρώπινο εγκέφαλο και σε αυτόν ενός μηχανήματος είναι
η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου170. Οι αλγόριθμοι με τους οποίους
προγραμματίζονται οι μηχανές τεχνητής νοημοσύνης υπολείπονται
κατά πολύ από αυτό που ονομάζουμε ‚απόλυτο αλγόριθμο όλων
των αλγορίθμων‛. Οι υπολογιστές κάνουν πολλά έξυπνα πράγματα. Έχουν λογική, μιλούν, αλλά δεν είναι ευφυείς με τον τρόπο που
οι άνθρωποι εννοούν τον όρο. Αυτό σημαίνει ότι οι υπολογιστές και
οι λοιπές μηχανές τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν την ικανότητα να
γνωρίζουν ότι υπάρχουν. Επιπλέον, από το 1931 ο Γερμανός μαθηματικός Kurt Godel έχει αποδείξει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ο
‚απόλυτος αλγόριθμος‛.
«Η συνείδηση είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία ακολουθεί τον
τρόπο με τον οποίο μεταβάλλονται, κάθε στιγμή που περνά, οι νευρωνικές διακλαδώσεις του εγκεφάλου», θα μας αναφέρει ο Γιώργος
Ζαρκαδάκης171. Και συνεχίζει: «Κάθε στιγμή που περνά γινόμαστε διαφορετικοί από την προηγούμενη. Δεν “είμαστε” αλλά “γινόμαστε”
και αυτή η διαφορά είναι ουσιαστική στην κατανόηση του φαινομένου
του νου. Εκείνο που μας δίνει την εντύπωση, ή την αυταπάτη, της “ατομικής συνέχειας” είναι η μνήμη μας. Θυμόμαστε ότι ήμασταν οι ίδιοι
και χθες ή πέρσι ή πριν μερικά χρόνια. Αλλά και η ίδια η μνήμη μεταβάλλεται, αφού και αυτή επίσης είναι προϊόν των μεταβολών στη διακλάδωση των νευρώνων μας. Μαζί με τη μνήμη μας μεταβάλλεται και
ο χαρακτήρας μας, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο κατηγοριοποιούμε
υποκειμενικά το περιβάλλον». Και παρακάτω «η συνείδηση - και ειδικά οι νοητικές λειτουργίες που συνδέονται με την κατανόηση, τη διαίσθηση, τη δημιουργία, τη γλώσσα κ.λπ. - δεν είναι ανεξάρτητες από το
υλικό μέσο - φορέα τους, δηλαδή τον εγκέφαλο< Η συνείδηση είναι
αποτέλεσμα ενός συνόλου διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον εγκέφαλο, καθώς μεταβάλλεται, αυτοοργανώνεται και προσαρμόζεται
στα χαοτικά, θορυβώδη και ανοργάνωτα ενεργειακά σήματα που δέχεται από το περιβάλλον του. Αντίθετα από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου τα νοήματα καταγράφονται a priori από κάποιον προγραμματιστή, οι έννοιες στον εγκέφαλό μας αυτο-ορίζονται δυναμικά, καθώς μεγαλώνουμε και μαθαίνουμε, καθώς τελικά ζούμε μέσα σε ένα
Αιγόξηζκνο. Δίλαη κηα πεπεξαζκέλε ζεηξά ελεξγεηώλ, απζηεξά θαζνξηζκέλσλ θαη εθηειέζηκσλ ζε πεπεξαζκέλν ρξόλν, πνπ έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο.
171
Γ. Εαξθαδάθεο. ύγρξνλνο Έιιελαο κεραληθόο ζπζηεκάησλ θαη απηόκαηνπ ειέγρνπ. Αζρνιείηαη κε ηελ
ηερλεηή λνεκνζύλε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ ηαηξηθή. πγγξαθέαο θαη δηεπζπληήο πεξηνδηθνύ εηδηθνύ
ηύπνπ.
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πολύπλοκο περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, κανόνες, νόμους, σχέσεις κ.λπ. Οι εγκέφαλοι διαθέτουν τεράστια πολυπλοκότητα στον
τρόπο με τον οποίο είναι δομημένοι. Η δομή είναι μοναδική για κάθε
εγκέφαλο που υπήρξε, υπάρχει ή θα υπάρξει ποτέ και αλλάζει διαρκώς. Αυτή ακριβώς η ιδιαιτερότητα του εγκεφάλου, σε συνάρτηση με
τη συνεχή και δυναμική μεταβλητότητά του, μας χαρίζει την ατομικότητά μας».
Ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου, το οποίο τον κάνει να ξεχωρίζει από κάθε άλλο έμβιο ον, είναι η προσπάθειά του να βρει και να
δώσει νόημα στη Ζωή και την ύπαρξή του. Απαραίτητη προϋπόθεση
της ύπαρξης είναι η σχέση με τον ‚άλλο‛. Η σχέση αυτή για να είναι
υγιής και ολοκληρωμένη πρέπει να περιέχει τρία χαρακτηριστικά.
Σα χαρακτηριστικά αυτά είναι:
1. Η συνύπαρξη
2. Ο διάλογος
3. Η συμβίωση.
Η προσπάθεια του ανθρώπου για σχέση με τον ‚άλλον‛ δημιουργεί τον Πολιτισμό. Δύο είναι τα κύρια ερωτήματα που ο άνθρωπος διατυπώνει σε σχέση με το νόημα της ζωής. Η όποια απάντηση
στα ερωτήματα αυτά, πολύ περισσότερο η έμπρακτη απάντηση, δίνει το νόημα στην ίδια του τη ζωή. Για τον γράφοντα οι απαντήσεις
σε αυτά τα ερωτήματα είναι οι ακόλουθες:
ΕΡΨΣΗΜΑ

ΑΠΑΝΣΗΗ

ΓΙΑΣΙ ΖΕΙ Ο ΑΝΘΡΨΠΟ;
ΠΨ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΕΙ
Ο ΑΝΘΡΨΠΟ;

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΨΡΙΕΙ
ΕΛΕΤΘΕΡΟ

Η έμπρακτη δράση με βάση τις απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά
είναι η ακόλουθη. Ο άνθρωπος σχετίζεται με τον συνάνθρωπό του.
Ανταλλάσσει σκέψεις, συναισθήματα, εικόνες, πληροφορίες και με
τον τρόπο αυτόν προσπαθεί να γνωρίσει. τη συνέχεια επιλέγει ελεύθερα τι θα κρατήσει και τι θα αφήσει. Σι είναι αυτό που τον αντιπροσωπεύει και τι όχι. Σο πρώτο το κάνει μέσα στην κοινωνία με την
επικοινωνία και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Σο δεύτερο αποσυρόμενος σε σιγή με το στοχασμό και το διαλογισμό.
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Ο Εφέσιος προσωκρατικός φιλόσοφος Ηράκλειτος θεωρεί ότι ο
Κόσμος βρίσκεται σε μια διαρκή κίνηση και οι συνθήκες τής κάθε
στιγμής είναι διαφορετικές. Σο γνωστό απόφθεγμά του «Σα πάντα
ρει και ουδέν μένει» είναι η σύντομη έκφραση της σημαντικής αυτής
θέσης του φιλόσοφου. Η αποδοχή της άποψης αυτής δίνει ιδιαίτερη
αξία στη στιγμή, την κάθε στιγμή της ανθρώπινης ύπαρξης, επειδή
ακριβώς είναι μοναδική. Αυτό, αν το δούμε σε φιλοσοφικό και οντολογικό επίπεδο, αλλά και από την πρακτική πλευρά της ζωής, μας
προτρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην καθημερινή διαγωγή
του ανθρώπου.
Δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν δύο ίδιες στιγμές, διότι τόσο το
περιβάλλον που ο άνθρωπος δρα θα έχει αλλάξει από τη μια στιγμή
στην άλλη, όσο και αυτός ο ίδιος θα έχει υποστεί αλλαγές. το περιβάλλον θα έχουν μεταβληθεί τόσο οι εξωτερικές συνθήκες, όσο και
τα πολιτικά, κοινωνικά πράγματα ή ακόμη και οι πλανητικές επιρροές. τον ίδιο τον άνθρωπο θα έχουν αλλάξει οι ψυχολογικές, συναισθηματικές, φιλοσοφικές και ηθικές αντιλήψεις που αυτός θα έχει. Κατά συνέπεια, η όποια επανάληψη μιας εμπειρίας στο μέλλον
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ίδια με αυτή που ο άνθρωπος βιώνει σήμερα ή βίωσε στο παρελθόν. Άρα και η αντίδρασή του
σε αυτή θα είναι διαφορετική και δε θα οφείλεται κατ’ ανάγκη στην
εκπαίδευσή του, όπως υποστηρίζουν οι προτείνοντες τη θεωρία της
μετενσάρκωσης. Άρα η σημερινή στάση στα γεγονότα έχει αξία και
δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία βελτίωσης της συμπεριφοράς μας. Πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή της ύπαρξής μας με επίγνωση και ειλικρίνεια, διότι δε θα ξανάρθει ή, αν ξανάρθει, θα είναι παρόμοια
αλλά όχι η ίδια. Σο αντίγραφο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
είναι ίδιο με το πρωτότυπο.
Για να ζήσουμε όμως την κάθε στιγμή με επίγνωση και ειλικρίνεια, πρέπει να έχουμε αναγνωρίσει τις πραγματικές δικές μας ανάγκες. Πρέπει να έχουμε ασχοληθεί με τον ίδιο μας τον Εαυτό και να
τον έχουμε αποδεχθεί όπως ακριβώς είναι. Γνωρίζοντας τον πραγματικό Εαυτό μας και καθοδηγούμενοι από τον Εσώτερο Εαυτό, θα
καταφέρουμε να διαχωρίσουμε τα δικά μας θέλω από τα θέλω που
μας έχουν επιβληθεί από εξωγενείς παράγοντες. Κατακτώντας αυτή
την κατάσταση θα επιλέξουμε να κρατήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά που θα μας προαγάγουν και θα αναπτύξουν τη συνείδησή
μας, απορρίπτοντας κάθε περιττό και ξένο. Δε συμφωνούμε με την
[142]

Ο ΔΧΣΔΡΟ ΔΑΤΣΟ
______________________________________________________________________

προτροπή «Σέκνο μου, δεν είναι δυνατόν να χαρείς απόλυτη ελευθερία, αν δεν απαρνηθείς ολότελα τον εαυτό σου. Ζουν κάτω από δουλεία
όσοι αγαπούν τον εαυτό τους και θέλουν να ανήκουν σε αυτόν».172
Ο Krisnamurti θεωρεί ότι για να επιτευχθεί η κατάσταση που
ονομάζει ‚απολύτρωση‛ πρέπει ο άνθρωπος να βρίσκεται σε διαρκή
επανάσταση. Η σημερινή του μέρα πρέπει να διαφέρει από τη χθεσινή. Οι ιδέες του να αναπτύσσονται κάθε μέρα. «Θα γνωρίσετε τη
διαρκή ευτυχία», θα μας πει, «αν, κατανικώντας το νεκρό βάρος και
την τυραννία του παρελθόντος, έχετε την ισχυρή απόφαση να αλλάξετε τον εαυτό σας σήμερα< Η αιωνιότητα είναι η βαθιά ενατένιση
του παρόντος. Αν έχετε την ικανότητα να εννοείτε το παρόν σε όλη του
τη σημασία, με όλον του τον πλούτο, με την πληρότητά του, τότε έχετε
κατανοήσει όλον το χρόνο».

172

Thomas Kempis ‘Ζ κίκεζε ηνπ Υξηζηνύ’ εθδ. Καιόο Σύπνο ζει. 136.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5Ο
ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Ή
ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ;
το πεπρωμένο σου να δίνεις σημασία
Και να προσέχεις πώς βαδίζεις στη ζωή
Όταν κοιμάσαι άλλος γράφει ιστορία
Και κάποιος παίζει τη δική σου την ψυχή
ΒΑΙΛΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ

Κ

άθε άνθρωπος επιδιώκει την ευτυχία στη ζωή του. Πιστεύει
ότι για να κατακτήσει την ευτυχία πρέπει κατά τη διάρκεια
του βίου του να κάνει όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη και να
πάρει όσο γίνεται περισσότερες σωστές αποφάσεις. Πιστεύει ακόμη
ότι, αν είναι προετοιμασμένος για τις δύσκολες στιγμές που θα έρθουν, αυτές θα είναι πιο ανώδυνες τόσο για τον ίδιο όσο και για τους
ανθρώπους που είναι δίπλα του. Γι’ αυτό προσπαθεί να ‚μαντέψει‛
το τι θα του συμβεί.
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν είναι πολλές
και διάφορες. χετίζονται με την κουλτούρα, την εκπαίδευση και τα
πιστεύω τού κάθε ανθρώπου. Φρησιμοποιεί λοιπόν τη μαντική τέχνη
(τα χαρτιά, τον καφέ, το χέρι), την αστρολογία (το ωροσκόπιο), τους
οιωνούς (το πέταγμα των πουλιών, την κίνηση των νεφών, τη σπάλα
από το σφαγμένο ζώο), τα μαθηματικά (τη στατιστική και τις προβλέψεις).
ήμερα αλλά και σε παλαιότερες εποχές, οι άνθρωποι γιόρταζαν με πανηγυρισμούς και εορτές την έλευση κάθε νέου χρόνου, θεωρώντας ότι ο νέος χρόνος είναι δυνατόν, επειδή είναι καινούργιος,
να μας φέρει περισσότερη τύχη και ευτυχία και ταυτόχρονα λιγότερη δυσμένεια. Με τον τρόπο αυτόν προσωποποιούμε το χρόνο και
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του δίνουμε τη δυνατότητα της βούλησης, φορτώνοντας σε αυτόν τα
πιθανά αίτια κάποιας αποτυχίας ή δυσκολίας. Με τη σκέψη αυτή
παρασυρόμαστε στην αυταπάτη ότι ο χρόνος είναι μια μοίρα για
μας. Μια μοίρα αναπόφευκτη και αμετάβλητη.
ε όλες τις εποχές και σε όλους τους πολιτισμούς ο άνθρωπος
ζητά να μάθει το μέλλον του. Ζητά να ‚δει‛ τι θα συμβεί ‚αύριο‛,
ώστε να κάνει τις σωστές κινήσεις και να εκμεταλλευτεί τα θετικά,
εξουδετερώνοντας τα αρνητικά. Απευθύνεται τότε σε κάποιους που
γνωρίζουν τον τρόπο να προλέγουν το μέλλον. την αρχαία Ελλάδα
συναντάμε τους μάντεις, τους οιωνοσκόπους, τις ιέρειες των μαντείων. την Αίγυπτο τους ιερείς με τις μαγικές επικλήσεις τους. τη
Βαβυλώνα τους μάγους - αστρολόγους. τη χριστιανική θρησκεία
τους προφήτες και τους αγίους με τα οράματά τους, τις προφητείες
τους και τις αποκαλύψεις τους. Σους αναλυτές, τους στατιστικολόγους και τους μελλοντολόγους σήμερα.
Η προσπάθεια του ανθρώπου να μάθει το μέλλον του προϋποθέτει την πεποίθηση ότι το μέλλον αυτό είναι κάπου καταχωρημένο
και προδιαγεγραμμένο για κάθε άνθρωπο, κάθε ομάδα, κάθε κοινότητα, κάθε κράτος ή για τον πλανήτη ολόκληρο.
Η μεταφυσική ονομάζει αυτή τη συλλογή και καταγραφή του
μέλλοντος Ακασικά Αρχεία. ύμφωνα με την εσωτερική διδασκαλία,
ο όρος αυτός είναι μυστικιστικός και αλληγορικός. Αναφέρεται στην
άμεμπτη καταγραφή όλων των γεγονότων, των συμβάντων και της
Γνώσης που αποτελεί ακέραιο τμήμα της Κοσμικής υνείδησης, δηλαδή της συνείδησης που ακτινοβολεί από το Θείο και διαπερνά όλη
τη Δημιουργία. Όλα τα πράγματα που έρχονται για να περάσουν,
όλα όσα θα επισυμβούν, καταχωρούνται στα Ακασικά Αρχεία. Αυτό
γίνεται γιατί, σύμφωνα με τους εσωτεριστές και τους μυστικιστές,
όλα συμβαίνουν, σύμφωνα με τον Κοσμικό Νόμο και τη θέληση του
Τπάτου Όντος.
Κατά τις αρχαίες μυστικιστικές δοξασίες, το όνομα των αρχείων
αυτών προέρχεται από τη σανσκριτική λέξη Akasha, η οποία σημαίνει Πρωταρχική Ουσία. Με τον όρο αυτόν εννοούμε την ουσία από
την οποία δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται όλα τα πράγματα.
Κατά συνέπεια μπορούμε να πούμε ότι τα Ακασικά Αρχεία είναι τα
ανεξήγητα και αιώνια αρχεία του Θείου, τα οποία περιλαμβάνουν
όλη τη γνώση του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Σα
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αρχεία αυτά βέβαια δεν έχουν υλική μορφή. Mπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι μια έκφραση της ολότητας της παγκόσμιας σοφίας.
H Akasha περιγράφεται με πλήρη τρόπο από τον Ινδό γιόγκι Vivekananda ως εξής: «ύμφωνα με τους Ινδούς φιλοσόφους, όλο το ύμπαν αποτελείται από δύο υλικά. Σο ένα από αυτά το ονομάζουν
Akasha. Αυτή είναι η πανταχού παρούσα ύπαρξη, που διαποτίζει τα
πάντα. Όλα έχουν μορφή, όλα όσα είναι το αποτέλεσμα συνδυασμών
εξελίσσονται από αυτή. Η Akasha γίνεται αέρας, γίνεται υγρά, γίνεται
στερεά. Η Akasha γίνεται ο Ήλιος, η ελήνη, τα άστρα, οι κομήτες. Η
Akasha γίνεται το ανθρώπινο σώμα, το σώμα των ζώων, τα φυτά, κάθε
μορφή που βλέπουμε, οτιδήποτε μπορούμε να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις. Όλα όσα υπάρχουν. Δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή. Είναι τόσο λεπτή, ώστε είναι πέρα από κάθε συνηθισμένη αντίληψη. Ση βλέπουμε μόνο όταν έχει γίνει χονδροειδής, έχοντας πάρει μορφή. την
αρχή της Δημιουργίας υπάρχει μόνο αυτή η Akasha. το τέλος του κύκλου τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια λιώνουν όλα και επιστρέφουν
στην Akasha και η επόμενη Δημιουργία απορρέει και αυτή από την
Akasha».
Όταν ένας μυστικιστής λεει ότι θα συμβουλευτεί τα Ακασικά
Αρχεία, εννοεί ότι θα προσπαθήσει να συντονίσει τη διάνοιά του με
την Κοσμική υνειδητότητα - όπως την ορίσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο - και να διαποτιστεί από την άπειρη Γνώση της. Άρα, όταν
αναπτυχθεί στον άνθρωπο κάποιος βαθμός διαίσθησης και αποκτήσει την ικανότητα να συντονίζει το ‚Είναι‛ του με δονήσεις υψηλής
συχνότητας, εγκαθίσταται βαθμιαία σε αυτόν μία μορφή επικοινωνίας με αυτή την Παγκόσμια Διάνοια και με αυτά τα μεταφυσικά
αρχεία. Η ιδιότητα της διαίσθησης είναι μια πρώτη εκδήλωση αυτού
του εναρμονισμού, γιατί με τα πρώτα στάδιά του αισθανόμαστε τις
παρορμήσεις που υπάρχουν μέσα μας όταν συλλογιζόμαστε ή όταν
βρισκόμαστε σε αμφιβολία για το τι πρέπει να πράξουμε.
O Leadbeter στο βιβλίο του ‚Η μυστική ιστορία του Σεκτονισμού‛
αναφέρεται σε αυτά τα αρχεία και λέει: «το νοητό κόσμο τα αρχεία
παρουσιάζουν διάφορες μορφές. Εάν ο επισκέπτης αυτού του κόσμου
δεν έχει ειδικά στραμμένη τη σκέψη του σε αυτά, τότε αυτά αποτελούν
ένα είδος οπτικού βάθους σε όσα περνούν εμπρός τους, ακριβώς όπως
οι σκιές, που διακρίνονται μέσα σε έναν καθρέπτη στο βάθος ενός δωματίου, μπορούν να θεωρηθούν ως αντανάκλαση της ζωής των ανθρώπων που ζουν στο δωμάτιο αυτό. Πρέπει δε να γνωρίζουμε ότι σε
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αυτή την περίπτωση είναι απλές ανταύγειες της αδιάκοπης δράσης
μιας μεγάλης συνείδησης σε ακόμη υψηλότερο κόσμο.
Όταν όμως ο εξασκημένος παρατηρητής στρέψει ιδιαίτερα την
προσοχή του προς μια οποιαδήποτε σκηνή ή επιθυμήσει να την ανακαλέσει, τότε τα πράγματα μεταβάλλονται αμέσως. Αν επιθυμεί π.χ. να
δει τη σκηνή της απόβασης του Ιουλίου Καίσαρα στην Αγγλία, την ίδια
στιγμή βρίσκεται στην ακτή ανάμεσα στους Ρωμαίους στρατιώτες και
εκτυλίσσεται ενώπιόν του ολόκληρη η ιστορική στιγμή, ακριβώς όπως
θα συνέβαινε αν βρισκόταν εκεί πραγματικά εκείνο το πρωινό του 55
π.Φ. Επειδή δε όλα όσα βλέπει είναι μόνο ανταύγειες, εννοείται ότι οι
“ηθοποιοί” δεν έχουν καμία απολύτως συναίσθηση της παρουσίας του
ούτε και έχει τη δυνατότητα της παραμικρής παρέμβασης σε όσα διαδραματίζονται. Μπορεί μόνο να ρυθμίζει την ταχύτητα της εξέλιξης
του δράματος. Μπορεί δηλαδή να επιτύχει ώστε να επαναληφθούν εμπρός του μέσα σε μια ώρα τα γεγονότα ενός ολόκληρου έτους ή να
σταματήσει εντελώς την κίνηση για να παρατηρήσει μια συγκεκριμένη
σκηνή όση ώρα επιθυμεί.
Παρατηρεί δε πραγματικά όχι μόνο όσα θα έβλεπε αν ήταν παρών
σωματικά εκείνη την εποχή, αλλά πολύ περισσότερα. Ακούει και εννοεί ό,τι λένε γύρω του και έχει συνείδηση κάθε σκέψης και αιτίας.
Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες δυνατότητες, για εκείνους που μπορούν να διαβάσουν αυτά τα μυστικά αρχεία, είναι η μελέτη της σκέψης
των ανθρώπων περασμένων εποχών, της σκέψης άγριων και απολίτιστων, αλλά και αυτής που δημιούργησε πανάρχαιους μεγάλους πολιτισμούς της Ατλαντίδας, της Αιγύπτου, της Φαλδαίας.
Εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς ποιοι λαμπροί ορίζοντες ανοίγονται για τον άνθρωπο που κατέχει τελείως αυτές τις δυνάμεις.
Έχει μπροστά του ένα απέραντο πεδίο ιστορικής έρευνας με τεράστιο
ενδιαφέρον, που του επιτρέπει όχι μόνο τον έλεγχο των ιστορικών δεδομένων, αλλά και την εξ αρχής ανασκόπηση ολόκληρης της ιστορίας
του κόσμου. Μπορεί να παρατηρεί πώς αναπτυσσόταν σιγά σιγά ο νους
των ανθρώπων, να δει την έλευση των Κυρίων της Υλογός και να παρακολουθήσει την ανάπτυξη των μεγάλων πολιτισμών, των οποίων
αυτοί έβαλαν τα θεμέλια. Αλλά η μελέτη του δεν περιορίζεται μόνο
στην ανθρώπινη ιστορία. Μπορεί να μελετήσει την εξέλιξη του φυτικού και του ζωικού βασιλείου και να παρακολουθήσει όλες τις μεγάλες γεωλογικές μεταβολές, που έδωσαν τη σημερινή μορφή στον πλανήτη μας».
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Έχοντας κατά νου όλα τα παραπάνω, βγάζουμε το συμπέρασμα
ότι τα αρχεία αυτά δεν είναι φυσικά αρχεία και κατά συνέπεια η μέθοδος προσέγγισης είναι μη φυσική, δηλαδή υπερβατική - μεταφυσική. Σο πρώτο χαρακτηριστικό των υπερβατικών - μεταφυσικών εκδηλώσεων στο φυσικό περιβάλλον είναι η απουσία από αυτά των
εννοιών του χρόνου και του χώρου. Δεν έχει δηλαδή αξία και ιδιαίτερο νόημα να ασχοληθούμε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενός τέτοιου φαινομένου με το χρόνο εκδήλωσης, το μέσον ή την τοποθεσία
που αυτό εκδηλώθηκε. Ένα τέτοιο φαινόμενο μπορεί να εκδηλωθεί
κατά την ώρα του ύπνου ή της εγρήγορσης, της ημέρας ή της νύκτας,
σε έναν άντρα ή σε μια γυναίκα, στο βουνό ή στη θάλασσα.
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό αυτών των φαινομένων είναι ότι οι
χρονικοί προσδιορισμοί παρελθόν, παρόν και μέλλον δεν έχουν επίσης αξία, επειδή χαρακτηριστική ιδιότητά τους είναι η άχρονη εκδήλωσή τους. Όταν π.χ. βλέπουμε ένα όνειρο, δεν είμαστε σε θέση να
προσδιορίσουμε κατά την περιγραφή του, αν τα γεγονότα που περιέχονται σε αυτό έγιναν σε παρελθόντα ή μέλλοντα χρόνο, πόσο
χρονικό διάστημα κράτησαν και τέλος πολλές φορές εμείς, δηλαδή ο
παρατηρητής του ονείρου, δε λαμβάνουμε μέρος σε αυτό, αλλά συμμετέχουμε όπως ένας θεατής θεάτρου ή κινηματογράφου.
Επανερχόμενοι τώρα στο θέμα των Ακασικών Αρχείων και ενθυμούμενοι τον ορισμό γι’ αυτά που έχουμε δώσει, μπορούμε να
πούμε ότι αυτά περιέχουν τη διαχρονική καταγραφή των γεγονότων
της δικής μας ζωής, του περιβάλλοντός μας και της Δημιουργίας ολόκληρης. Αυτός κατά συνέπεια που ξεπερνά τα όρια της καθημερινής αντίληψης και καταφέρνει να συντονιστεί με την υψηλή δόνηση
των αρχείων έχει τη δυνατότητα να ‚διαβάσει‛ το περιεχόμενό τους
και να γνωρίσει τις αιτίες μιας πράξης του στο παρελθόν, όπως ακόμη και τις σωστές πράξεις που πρέπει να κάνει για τη μελλοντική
του πρόοδο.
Εκτός από τις εσωτερικές σχολές και ορισμένοι επιστήμονες έχουν ασχοληθεί με τα Ακασικά Αρχεία και τα έχουν εντάξει στη θεωρία που προτείνουν. Ο Ervil Laszlo είναι ένας από αυτούς. τη θεωρία που ονομάζει Ολοκληρωμένη Θεωρία των Πάντων προτείνει την
ύπαρξη ενός πεδίου, του πεδίου-Α όπως το ονομάζει, το οποίο περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι δυνατόν να υπάρχουν στο ύμπαν κατά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Σις πληροφορίες
[148]

ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΔΠΗΛΟΓΖ Ή ΠΡΟΓΗΑΓΔΓΡΑΜΜΔΝΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ;
______________________________________________________________________

αυτές τις ονομάζει ‚δια-πληροφορίες‛ και το πεδίο-Α δεν είναι παρά
το Ακασικό Πεδίο, που περιέχει τις δια-πληροφορίες αυτές.173
Όλες σχεδόν οι εσωτερικές σχολές, αλλά και πολλές σχολές αυτογνωσίας, υποστηρίζουν ότι ο άνθρωπος στην πορεία του στη ζωή
επηρεάζεται και κυριαρχείται από δύο μεγάλους Νόμους. Οι Νόμοι
αυτοί είναι:
 Ο Νόμος της Ελεύθερης Βούλησης
 Ο Νόμος του Κάρμα
Ο Νόμος της Ελευθερίας της Βούλησης μας λέγει ότι κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο που θα χειριστεί
ένα θέμα ή θα ξεπεράσει ένα εμπόδιο στη ζωή του. Η μεταφυσική
θεωρεί ότι, ανεξάρτητα από το βαθμό προόδου τού κάθε σπουδαστή
στην Ατραπό της Γνώσης, υπάρχει σε αυτόν η δυνατότητα επιλογής
του τρόπου και του χρόνου που θα πραγματοποιήσει την πνευματική του πρόοδο. Ο Νόμος αυτός δεν είναι δυνατόν να παραβιαστεί
από κανέναν σε βάρος του μαθητή, όσο δυνατότερος πνευματικά
και αν είναι από αυτόν. Η σωστή ή όχι χρήση όμως αυτού του Νόμου επιφέρει στον μαθητή τις επιπτώσεις τού άλλου μεγάλου εσωτερικού Νόμου, γνωστού ως ‚Νόμου του Κάρμα‛ ή ‚Νόμου της Ανταπόδοσης‛.
Ο Νόμος του Κάρμα ή Νόμος της Ανταπόδοσης έχει εφαρμογή σε
όλες τις αποφάσεις που λαμβάνει ο κάθε άνθρωπος. Δεν είναι ένας
νόμος τιμωρός, αλλά ένας εκπαιδευτικός νόμος, που συμβάλλει στην
πνευματική πορεία του ανθρώπου. ύμφωνα με το νόμο αυτόν, κάθε
πράξη που συντελεί στην πνευματική πρόοδο αντισταθμίζει στο
πολλαπλάσιο κάθε πράξη που αντιστρατεύεται σε αυτήν. Σο ίδιο
συμβαίνει και στην αντίθετη περίπτωση, μόνο που ο βαθμός επιβράδυνσης εξαρτάται από το είδος και τη βαρύτητα της πράξης.
Η πράξη που κάνει κάθε άνθρωπος έχει επιπτώσεις τόσο στη δική του πρόοδο όσο και στην πρόοδο του συνόλου στο οποίο ανήκει.
Κάθε άνθρωπος κατά συνέπεια, ανεξάρτητα από την πνευματική ή
ψυχική του πρόοδο, έχει τη δυνατότητα να επιλέγει κάθε στιγμή του
βίου του το τι θα κάνει και για το λόγο αυτόν φέρει και ακέραιη την
ευθύνη του αποτελέσματος από την επιλογή του αυτή, τόσο σε ατο-
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Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη πιεξέζηεξε αλάιπζε ηεο Οινθιεξσκέλεο Θεσξίαο ησλ Πάλησλ δεο
‘Ζ Νέα Δπηζηήκε θαη ην Αθαζηθό Πεδίν’, εθδόζεηο Αξρέηππν.
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μικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ομάδας, πόλης, κράτους ή ολόκληρου του πλανήτη.
το σημείο αυτό συναντάμε το πρώτο μεγάλο ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε τη δυνατότητα να επιλέγουμε την εκάστοτε
πράξη μας κάθε στιγμή και ταυτόχρονα η πράξη μας αυτή να είναι
καταγεγραμμένη σε ένα ψυχικό αρχείο, το λεγόμενο Ακασικό; Μήπως σε τελική ανάλυση δεν υπάρχει ελεύθερη επιλογή και οι πράξεις μας όλες είναι προδιαγεγραμμένες;
υνεχίζοντας τον προβληματισμό μας στο θέμα, θα ασχοληθούμε για λίγο με τις έννοιες του χρόνου και του χώρου. Η πρώτη προσπάθεια του ανθρώπου να μετρήσει το χρόνο ήταν ένα σύστημα μέτρησης της περιόδου της διάρκειας ή της περιόδου που αντιλαμβανόμαστε, ανάμεσα στην ανατολή και τη δύση του ηλίου και κατόπιν
ανάμεσα στη δύση και την ανατολή. Με τον τρόπο αυτόν άρχισε ο
άνθρωπος να συνδέει το χρόνο με αντικειμενικές εκδηλώσεις της
φύσης, όπως αυτή της ημέρας και της νύκτας ή την αλληλουχία καθημερινών γεγονότων. υμπτωματικά συνέδεσε το χρόνο με τη γήινη, αντικειμενική αντίληψη του σώματός του. Με τον τρόπο αυτόν ο
χρόνος έγινε για τον άνθρωπο ένα αντικειμενικό στοιχείο του ύμπαντος.
«ε αντίθεση με τις διάφορες θεωρίες των προκατόχων του, Παρμενίδη, Ζήνωνα και Δημόκριτου οι οποίοι απέρριπταν την ιδέα της μεταβολής, της ανάπτυξης και του γίγνεσθαι μέσα στη φύση, ο Αριστοτέλης υποστήριξε ότι στον φυσικό κόσμο συντελείται μέσα στο χρόνο
πραγματική μεταβολή ποιοτήτων, γένεση και φθορά, ένα διαρκές γίγνεσθαι. Για τον ταγειρίτη δηλαδή ο κόσμος έχει μια θεμελιώδη χρονική δομή, κάθε διαδικασία έχει εγγενή χρονικά μέρη και σχέσεις που
αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της πραγματικότητάς της. Ψς εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει πλήρως κατανοητή, αν δε λάβουμε υπόψη μας
τη χρονική της δομή», θα μας πει η Δήμητρα φενδόνη Μέντζου.174
Από τη συσχέτιση της ουσίας του χρόνου με την ατέρμονη μεταβολή και φθορά των γήινων οργανισμών αναπτύχθηκε από τον Αριστοτέλη η προσανατολισμένη, ευθύγραμμη και μη αναστρέψιμη εξέλιξη του χρόνου. Ο χρόνος γι’ αυτόν δεν ήταν παρά μια σειρά χρονικών σημείων, στην οποία έχει τη θέση της κάθε στιγμιαία κατάσταση όλων όσων συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Με τη σύνδε174

Γ. θελδόλε Μέληδνπ. Καζεγήηξηα ηεο Φηινζνθίαο ηεο Δπηζηήκεο ζην Αξηζηνηέιεη Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.
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ση χρόνου και κίνησης, για πρώτη φορά στα επιστημονικά δεδομένα,
συνδέεται ο χρόνος με την έννοια του χώρου, μιας και κίνηση είναι η
μεταβολή της θέσης ενός αντικειμένου στο χώρο.
υμφωνώντας με την παραπάνω άποψη θα γράψει ο A. Lightman:175 «Ο Φρόνος, σαν μια μεγάλη σκαλωσιά που εκτείνεται σε όλο το
ύμπαν, επιβάλλει τους νόμους του στους πάντες. Ο χρόνος προχωρεί
με άψογη κανονικότητα, με την ίδια ακριβώς ταχύτητα σε οποιοδήποτε
σημείο του χώρου, όπου και να βρίσκεται αυτό. Ο χρόνος είναι ο ανώτατος άρχων. Ο χρόνος είναι απόλυτος». Ο Νεύτων θα σημειώσει: «Τπάρχει χρόνος απόλυτος, αληθινός, ορισμένος μαθηματικά, αφ’ εαυτού και από τη φύση του, που κυλάει ομοιόμορφα, χωρίς να επηρεάζεται από τίποτε έξω από αυτόν». Ο Κόσμος λοιπόν που περιέγραψε
τόσο ο Γαλιλαίος όσο και ο Νεύτωνας είχε δύο παραμέτρους, τις ακόλουθες:
1. Οι αρχικές συνθήκες καθορίζουν το αποτέλεσμα.
2. Ο χρόνος, δηλαδή το παρελθόν και το παρόν, δεν μπορεί να αντιστραφεί.
Και η χριστιανική θεολογία συμφωνεί με την ύπαρξη του χρόνου
και με την άποψη ότι η έναρξή του ταυτίζεται με τη Δημιουργία.
την ‚εξαήμερο‛ ο Μ. Βασίλειος,176 θα μας πει ο Ν. Ματσούκας,177
διατυπώνει λιτά και χαρακτηριστικά τη σχέση του κόσμου και του
χρόνου. Ο χρόνος συμφύεται με τον κόσμο και με ό,τι υπάρχει σε αυτόν. Ο χρόνος γεννιέται και πορεύεται μαζί με τη Δημιουργία και τα
γεγονότα της. Θεωρεί μάλιστα ότι η ροή των γεγονότων αυτών είναι
ο χρόνος. υμφωνώντας ο Μάξιμος ο Ομολογητής178 θα μας δώσει
μια εξαίσια περιγραφή της πορείας του κόσμου σαν μια ολότητα. Η
πορεία αυτή οδηγεί στην αδιάστατη ενότητα του άκτιστου δημιουργού. ε αυτή την ενότητα περατώνεται το δράμα της πολλαπλότηA. Lightman. Μπζηζηνξηνγξάθνο, δνθηκηνγξάθνο, θπζηθόο θαη εθπαηδεπηήο. Δίλαη επίθνπξνο θαζεγεηήο
ηνπ Αλζξώπνπ ζην Σερλνινγηθό Ηλζηηηνύην Μαζαρνπζέηεο (ΜΗΣ). Γελλήζεθε ην 1948.
176
Μ. Βαζίιεηνο. Γελλήζεθε ζηελ Καππαδνθία ην 330 κ.Υ. πνύδαζε ζηηο ζρνιέο ηεο Καππαδνθίαο, ηνπ
Βπδαληίνπ θαη ηεο Αζήλαο Σν 362 ρεηξνηνλήζεθε πξεζβύηεξνο θαη ην 370 Δπίζθνπνο. Πέζαλε ζε ειηθία
πελήληα εηώλ ην 379. Έγξαςε πνιιά έξγα, ηα πεξηζζόηεξα ησλ νπνίσλ έρνπλ ζσζεί.
177
Ν. Μαηζνύθαο. Γελλήζεθε ζηελ Ξάλζε ην 1934. πνύδαζε Θενινγία θαη Φηινζνθία ζηα Παλεπηζηήκηα
Θεζζαινλίθεο θαη Υατδειβέξγεο. Δπί 42 ρξόληα ππεξέηεζε ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην, θαηά ην κεγ αιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα σο θαζεγεηήο ηεο Γνγκαηηθήο θαη ηεο Ηζηνξίαο ηεο Φηινζνθίαο ζηε Θενινγηθή
ρνιή ηνπ ίδηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Έγξαςε εθηελή έξγα, κνλνγξαθίεο θαη άξζξα ζενινγηθνύ θαη θηινζνθηθνύ
πεξηερνκέλνπ.
178
Μάμηκνο ν Οκνινγεηήο. Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο Θενιόγνπο θαη εθθιεζηαζηηθνύο ζπγγξαθείο.
Έδεζε από ην 580 κέρξη ην 662.
175
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τας και του χρόνου και μετατρέπεται σε ‚περιοχή άκτιστης πραγματικότητας‛. Σότε κατά τον Μάξιμο ο Κόσμος και ο χρόνος, δηλαδή η
ενιαία κτιστή πραγματικότητα, σώζεται και θεώνεται. Μετά από όλα
αυτά ο Ν. Ματσούκας θα μας δηλώσει ότι «ο χρόνος κατά τα δεδομένα της θεολογίας δεν υφίσταται ανεξάρτητος, αλλά είναι οργανικά
συνημμένος – συμφύεται τω κόσμω – με κάθε τόπο, χώρο, κίνηση, συμβάντα και όλα τα συμπαρομαρτούντα».
Οι τεχνικές της μέτρησης του χρόνου είχαν φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο τελειότητας, όταν ο Einstein διατύπωσε τις Θεωρίες του
για τη σχετικότητα. Οι θεωρίες αυτές διατυπώθηκαν στις αρχές του
20ου αιώνα, όταν ακόμη ο Einstein ήταν ένας άσημος υπάλληλος του
Γραφείου Ευρεσιτεχνιών της Βέρνης. Με τις θεωρίες αυτές γκρέμισε
ολόκληρο το διανοητικό θεμέλιο πάνω στο οποίο γενιές ανθρώπων
εκπαιδεύτηκαν να ζουν. Η πρώτη εργασία του δημοσιεύτηκε το 1905
και έδινε την απάντηση στο παράδοξο ενός ανθρώπου ο οποίος κινείται με την ταχύτητα του φωτός. Η απάντηση αυτή έγινε γνωστή
με το όνομα ‚Ειδική θεωρία της χετικότητας‛. Η πρώτη αυτή εργασία του θα χαρακτηριστεί από το Πανεπιστήμιο της Βέρνης ‚ακατανόητη‛. Η δεύτερη, που θα δημοσιευθεί λίγα χρόνια αργότερα, ασχολείται με την ερμηνεία της βαρύτητας. Θα ονομαστεί ‚Γενική
θεωρία της χετικότητας‛.
Ο Einstein, θα μας πει ο Γιώργος Γραμματικάκης, αναφέρεται
στην Ειδική θεωρία της χετικότητας, στη διασύνδεση του ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού, που είχε αποκαλύψει με τα πειράματα
επαγωγής ο Faraday179 και αποδεικνύει ότι η διασύνδεση αυτή έχει τη
ρίζα της στη βαθύτερη σχέση του χρόνου με το χώρο. Η κίνηση δεν
επηρεάζεται μόνο από τις δυνάμεις μεταξύ των ηλεκτρικών φορτίων, αλλά και από αυτές καθ’ εαυτές τις μετρήσεις του χώρου και του
χρόνου. Και ενώ αυτό φαίνεται περίπου κατανοητό για τη θέση ενός
σώματος στο χώρο, το τολμηρό βήμα του ήταν να περιλάβει και το
χρόνο στα μεγέθη που μεταβάλλονται με την κίνηση.
Ολόκληρο το οικοδόμημα των θεωριών της χετικότητας στηρίζεται σε δύο βασικές υποθέσεις. Η πρώτη δηλώνει ότι φυσικοί νόμοι
ισχύουν με το ίδιο περιεχόμενο και την ίδια μαθηματική μορφή σε
Faraday M. Γελλήζεθε ην 1791 ζηελ Αγγιία. Τπνρξεώζεθε λα εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν γηα λα εξγαζηεί,
ιόγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθώλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. ε ειηθία 22 εηώλ πξνζειήθζε ζην Βαζηιηθό
Ηλζηηηνύην σο βνεζόο ηνπ δηάζεκνπ ρεκηθνύ H. Davy, ν νπνίνο ππήξμε θαη θαζεγεηήο ηνπ. Πήξε ηε ζέζε ηνπ
Davy, όηαλ απηόο πέζαλε. Δηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ ‘πεδίνπ’ θαη απέδεημε ηελ ύπαξμε ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο
επαγσγήο.
179
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όλα τα συστήματα που κινούνται ομαλά, δηλαδή με σταθερή ταχύτητα. Η δεύτερη αναφέρεται στην ταχύτητα και μας λέει ότι αυτή
έχει νόημα ως προς κάποιο αυθαίρετο σύστημα αναφοράς. ε αυτήν
υπάρχει μια εξαίρεση. Η εξαίρεση αυτή είναι η ταχύτητα του φωτός.
Αυτή έχει πάντα την ίδια τιμή. Αποτελεί μια υπερκόσμια σταθερά.
Είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει στη φύση, αλλά και η μεγαλύτερη
που είναι δυνατόν να υπάρξει. Σαυτόχρονα έχει ένα ακόμη χαρακτηριστικό. Είναι η ίδια είτε πλησιάζουμε στην πηγή είτε απομακρυνόμαστε από αυτήν.
Μετά τη διατύπωση των θεωριών αυτών η ταχύτητα του φωτός
είναι μια θεμελιώδης ιδιότητα του ύμπαντος και ο συνδετικός κρίκος του χώρου με το χρόνο. Είναι γνωστό ότι η ταχύτητα ενός σώματος είναι το πηλίκο του διαστήματος διά του χρόνου που χρειάζεται
για να διανυθεί το διάστημα. Ο Einstein παρατήρησε ότι οι έννοιες
χώρος και χρόνος παρουσιάζουν αδυναμίες σε εκείνα μόνο τα σημεία της οπτικής που άπτονται της ταχύτητας του φωτός. Θεώρησε
λοιπόν ότι οι έννοιες του διαστήματος, δηλαδή του χώρου και του
χρόνου, χρειάζονται αναθεώρηση. Έτσι καταρρίφθηκε ο απόλυτος
χαρακτήρας του χρόνου.
«Η ανάγκη για έναν καινούργιο προσδιορισμό του χρόνου», θα μας
πει ο Γ. Γραμματικάκης, «γίνεται πιεστική, αν εκκινήσει κανείς από
την έννοια του χώρου, που μας είναι περισσότερο οικεία. Ο χώρος έχει
τρεις διαστάσεις. Με βάση τις διαστάσεις αυτές προσδιορίζεται και το
μέγεθος των αντικειμένων. Ο προσδιορισμός τους όμως με τις τρεις
συντεταγμένες του χώρου αναφέρεται στο παρόν ή πάντως σε κάποια
περιορισμένη χρονική διάρκεια. Από μόνος του ο χώρος και τα αντικείμενα που περιέχει δεν έχουν πολύ νόημα χωρίς να συμπεριληφθεί
και ο χρόνος. Σα συστατικά του κόσμου υπάρχουν, λειτουργούν ή εξελίσσονται μέσα σε ένα πλαίσιο, το οποίο οι φυσικοί ονομάζουν “χωροχρονικό συνεχές”. Κάθε γεγονός σε αυτό το συνεχές χαρακτηρίζεται
από τρεις συντεταγμένες, που καθορίζουν τη θέση του στο χώρο, αλλά
και μια τέταρτη, χρονική συντεταγμένη, που δίνει το στίγμα του στο
χρόνο».
ε σχέση με τις φυσικές σταθερές, η διάνοια όντως απαιτεί χρονικά διαστήματα, στη διάρκεια των οποίων συνειδητοποιεί ορισμένα
πράγματα. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι τα πράγματα που παρατηρούμε καταναλώνουν με οποιαδήποτε έννοια χρόνο. Ο χρόνος που
απαιτείται για να πάτε από το σπίτι σας στη δουλειά σας κάθε μέρα
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είναι διαφορετικός από το χρόνο που θα χρειαστείτε για να περιγράψετε το τι συνέβη σήμερα το πρωί στην ίδια διαδρομή και διαφορετικός αν τη διαδρομή αυτή την είχατε δει στον ύπνο σας. την
πρώτη περίπτωση θα χρειαστείτε μία ώρα τουλάχιστον, στη δεύτερη
μερικά λεπτά και στην τρίτη λίγα δευτερόλεπτα. Ο χρόνος άρα δεν
είναι απόλυτος, αλλά σχετικός ως προς την κίνηση του παρατηρητή
και του γεγονότος που εκείνος παρατηρεί. Αυτό ισχύει τόσο για τις
γνωστές συνειδησιακές καταστάσεις (εγρήγορση, ύπνος, όνειρο) όσο
και για τις ονομαζόμενες ‚ανώτερες καταστάσεις συνείδησης‛, όπως
θα δούμε στο σχετικό κεφάλαιο.
Για πολλούς που βρίσκονται εκτός της δυτικοευρωπαϊκής παράδοσης και σκέψης, ο χρόνος είναι ένας κύκλος που γυρνά σε καθημερινή, ετήσια ή ακόμη και σε κοσμική βάση. Μια τέτοια αντίληψη
συναντάμε στον ινδουισμό, αλλά και στους Φόπι της νοτιοδυτικής
Αμερικής ή τους Ινουίτ του αρκτικού κύκλου, που βλέπουν τον κόσμο σαν μια σειρά επαναλαμβανόμενων κύκλων χωρίς αρχή και τέλος. Σο ίδιο συναντάμε στην κινεζική ή την ιαπωνική παράδοση.
Πριν από τη βιομηχανική επανάσταση ο ακριβής προσδιορισμός του
χρόνου είχε αξία μόνο γι’ αυτούς που είχαν εξειδικευμένη εργασία,
όπως οι αστρονόμοι και οι ναυτικοί. Για όλους τους άλλους ανθρώπους η μέρα ξεκινούσε την αυγή, το μεσημέρι ήταν όταν ο ήλιος βρισκόταν στο πιο ψηλό σημείο και το απόγευμα με τη δύση του όλα
τελείωναν.
Ενισχύοντας την άποψη αυτή η νευροφυσιολογία θα μας πει ότι
η αντίληψη του χρόνου στον άνθρωπο είναι μια ακόμη εγκεφαλική
λειτουργία. Ελέγχεται από τον δεξιό βρεγματικό λοβό και από ομάδες νευρώνων, οι οποίες ονομάζονται βασικά γάγγλια. Ασθένειες
που προσβάλλουν τα γάγγλια αυτά, όπως η νόσος του Πάρκινσον ή
η νόσος του Φάντιγκτον, προκαλούν διαταραχές στην αίσθηση του
χρόνου στους ασθενείς. Οι ψυχολόγοι μάλιστα θα υποστηρίξουν ότι
η αναβίωση του παρελθόντος εξελίχθηκε για τους προγόνους μας
ως τρόπος προγραμματισμού του μέλλοντος και ότι η απαρχή του
νοερού χρονικού ταξιδιού υπήρξε κρίσιμη για την πρόοδο του ανθρώπινου είδους.
Η σύγχρονη αστροφυσική μάς λέγει ότι, χρησιμοποιώντας μεγάλα τηλεσκόπια που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη, ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να ‚δει‛ τι έγινε μερικά λεπτά μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Δηλαδή ο ανθρώπινος παρατηρητής έχει τη δυνατό[154]
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τητα να γνωρίζει ότι βρίσκεται στο γήινο έτος 2007 και ταυτόχρονα
να βιώνει γεγονότα που συνέβησαν στην άκρη του ύμπαντος πριν
από μερικά εκατομμύρια γήινα χρόνια. Ακόμη πιο παράδοξα, ο S.
Hawking θα υποστηρίξει ότι με τη σχετικότητα μπορούμε να αποστείλουμε κάποιο αντικείμενο πίσω στο παρελθόν. Είναι λοιπόν δυνατόν κάποιος να πάει στο παρελθόν να σκοτώσει τον παππού του
και με τον τρόπο αυτόν να μη γεννηθεί; Πιθανώς όχι, λένε οι φυσικοί. ύμφωνα με την κβαντική θεωρία ο κόσμος, όπως έχουμε ήδη
αναφέρει, ίσως να αποτελείται από έναν μη πεπερασμένο αριθμό
συμπάντων, τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Με τον τρόπο
αυτόν δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε το σωστό σύμπαν για τη δολοφονία, ώστε να αποτραπεί η γέννηση.
Ίσως, μετά από όλα αυτά, σε μερικά χρόνια από σήμερα - γιατί
όχι; - να καταφέρει ο άνθρωπος με κάποια άλλη μέθοδο να στρέψει
το βλέμμα του όχι στο παρελθόν, αλλά στο μέλλον. Αν συμβεί κάτι
τέτοιο, ένας γήινος παρατηρητής που θα βρίσκεται σε αυτόν τον
πλανήτη θα έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονα να βιώνει το ‚τώρα‛, το
παρελθόν και το μέλλον. Αυτό δεν ονομάσαμε στην αρχή της παρούσας ανάλυσης ως συντονισμό με τα Ακασικά Αρχεία, τα οποία
είναι υπερβατικά - μεταφυσικά; Αν σήμερα έχουμε τη δυνατότητα
να βλέπουμε τόσο πίσω στο παρελθόν, γιατί να μην έχουμε την ίδια
δυνατότητα αύριο και για το μέλλον; Έχοντας αποκτήσει αυτή τη
δυνατότητα ο άνθρωπος, μήπως τότε θα βιώνει τον ‚συντονισμό‛
του με τα Ακασικά Αρχεία και ο χωρισμός του χρόνου σε παρόν, παρελθόν και μέλλον θα μετατραπεί σε ένα διαρκές παρόν;
Η συνειδητοποίηση όμως του χρόνου σαν ένα διαρκές παρόν δημιουργεί προβλήματα συνειδητοποίησης ενός άλλου, απαραίτητου
στον άνθρωπο, στοιχείου. Σου στοιχείου του χώρου. Η κλασική φυσική βασίστηκε στην αρχή του απόλυτου τρισδιάστατου χώρου. Ο χώρος είναι ανεξάρτητος από τα υλικά αντικείμενα που αυτός περιέχει
και υπακούει στην Ευκλείδεια Γεωμετρία και στην αρχή του απόλυτου χρόνου, τον οποίο όρισε σαν μια ξεχωριστή διάσταση.
τη δύση η έννοια του απόλυτου χώρου και του απόλυτου χρόνου
είναι βαθιά ριζωμένη στη σκέψη των ανθρώπων. Θεωρούμε ότι η
γεωμετρία συναντάται σε όλα τα πράγματα στη φύση και δεν αποτελεί απλά έναν τρόπο περιγραφής τους. Για τον Πλάτωνα και τους
αρχαίους Έλληνες η μεθοδολογία της ξεκινά από ένα αξίωμα που
δεν αμφισβητείται και καταλήγει με την επαγωγική σκέψη σε θεω[155]
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ρήματα. Η επαγωγική σκέψη ήταν το βασικό εργαλείο της φιλοσοφίας στην πλατωνική ακαδημία. Με αυτή την προσέγγιση οι αρχαίοι
Έλληνες πίστεψαν ότι και ο ουρανός ενσωματώνει τέλεια σχήματα,
με πρώτα αυτά των πλανητικών τροχιών. Για πολλούς αιώνες τα
‚στοιχεία‛ του Ευκλείδη180 αποτελούσαν το βασικό σχολικό εγχειρίδιο στην Ευρώπη. Έπρεπε να έρθει ο Einstein για να δείξει στους επιστήμονες και στους φιλόσοφους ότι η γεωμετρία και η αντίληψη για
το χώρο που έχουμε δε βρίσκεται ενσωματωμένη στη φύση, αλλά
στον τρόπο σκέψης μας.
Αυτό που συνειδητοποιούμε για το χώρο, όταν είμαστε ξύπνιοι,
του προσδίδει μια ψευδή φύση, μια ψεύτικη ιδιότητα. Έχουμε φτιάξει
διάφορες μονάδες μέτρησης για το χώρο. Σο μέτρο, το πόδι, το μίλι
κ.λπ. Όλες αυτές οι σταθερές έχουν επιλεγεί και καθιερωθεί αυθαίρετα, για να βοηθήσουν τον άνθρωπο να εφαρμόσει μέσω των αντικειμενικών ιδιοτήτων του την εσφαλμένη ερμηνεία της αντίληψης
για το χώρο. Με τον τρόπο αυτόν, ο άνθρωπος αντικειμενικοποίησε
την αντίληψη του χώρου και την έκανε να μοιάζει με κάτι που είναι
αδύνατο να το αποσυνδέσει από τις αντικειμενικές του αξίες.
αν παράδειγμα μπορούμε να πούμε ότι, ενώ ο μέσος άνθρωπος
αδυνατεί να κατανοήσει την έννοια του απεριόριστου, η θεολογία, η
κοσμολογία και η σημερινή αστρονομία μιλούν για τον απεριόριστο
χώρο του ύμπαντος. Ο άνθρωπος συνήθισε να σκέπτεται ότι ο χώρος, επειδή έχει αρχή, θα έχει και τέλος. Θεωρεί ότι επειδή έχει κανόνες μέτρησης και μέτρα, μπορεί να μετρήσει το χώρο και κατά συνέπεια δεν υπάρχει αμέτρητος χώρος, δίχως όρια και πέρα από κάθε
μέτρο. ε όλη του την καθημερινότητα ο άνθρωπος μετρά διαρκώς
το χώρο και τις αποστάσεις που πρέπει να διανύσει ή τα υλικά αντικείμενα που πρέπει να μεταφέρει. Σαυτόχρονα υπολογίζει το χρόνο
που θα απαιτηθεί για να παραχθεί αυτό το έργο. Γι’ αυτόν ο χρόνος
και ο χώρος συνδέονται και είναι υπαρκτά πράγματα.
Μέχρι να αναπτύξει ο Einstein τις θεωρίες του, πιστεύαμε ότι το
μήκος ενός αντικειμένου παρέμενε το ίδιο, άσχετα αν το αντικείμενο
αυτό ήταν ακίνητο ή είχε κάποια ταχύτητα. Σο ίδιο πιστεύαμε ότι
ίσχυε και με τη μάζα του. Άρα και ο χώρος που αυτό θα καταλάμβαΔπθιείδεο. Ο πιένλ αμηόινγνο καζεκαηηθόο ηεο αξραηόηεηαο. Πιένλ γλσζηόο γηα ηε δηαηξηβή ηνπ επί ηεο
Γεσκεηξίαο, ηα ηνηρεία. Λίγα είλαη γλσζηά γηα ηε δσή ηνπ Δπθιείδε, εθηόο απ’ ην όηη δίδαμε ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγύπηνπ. Σν ζπνπδαηόηεξν βηβιίν ηνπ ηα ηνηρεία, δηαηξηβή επί ηεο Γεσκεηξίαο, ήηαλ κία ζπξξαθή ησλ γεσκεηξηθώλ γλώζεσλ θαη έγηλε ην θέληξν ηεο καζεκαηηθήο δηδαζθαιίαο γηα 2000 ρξόληα.
180
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νε ήταν συγκεκριμένος. Σο ίδιο θεωρούσαμε ότι συνέβαινε και με τα
ρολόγια μας. Θα έδειχναν την ίδια ώρα, αν αυτά βρίσκονταν στον
τοίχο του σπιτιού μας ή σε ένα αεροπλάνο που είχε ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή του φωτός.
«Η ανθρώπινη λογική και κατά συνέπεια και η ανθρώπινη αντίληψη», θα μας πουν οι τράτος Θεοδοσίου και Μάνος Δανέζης181, «είχε
πέσει ακόμη μια φορά έξω, μη κατανοώντας ότι όλα αυτά τα “λογικά”
γεγονότα συνέβαιναν μόνο και μόνο επειδή η ταχύτητα των κινούμενων αντικειμένων ή του ρολογιού ήταν πολύ μικρή σε σχέση με την
ταχύτητα του φωτός, η οποία φτάνει τα 300.000 km/sec και είναι η πιο
μεγάλη ταχύτητα που μπορούμε να συναντήσουμε μέσα στον κατανοητό από μας κόσμο».
ύμφωνα με την Ειδική θεωρία της χετικότητας, το μήκος ενός
αντικειμένου, άρα και ο χώρος που καταλαμβάνει, μικραίνει όσο μεγαλώνει η ταχύτητά του και θα γίνει πρακτικά μηδέν, όταν η ταχύτητά του φτάσει την ταχύτητα του φωτός. Κατά το χρονικό διάστημα
όμως που το μήκος του μικραίνει η μάζα του θα μεγαλώνει συνέχεια, μέχρι να γίνει άπειρη, όταν το μήκος του θα έχει γίνει μηδέν.
Μέσα σε αυτές τις μεταμορφώσεις ο άνθρωπος θεώρησε ότι ο
χρόνος του μπορεί να αποτελέσει γι’ αυτόν μία σταθερά. Θεώρησε
ότι μπορεί να είναι ένα σημείο αναφοράς. Μάταια όμως. Και ο χρόνος σε τέτοιες συνθήκες διαστέλλεται. Οι δείκτες του ρολογιού θα
σταματήσουν να γυρίζουν, εφόσον ο χρόνος ανάμεσα σε δύο κτύπους θα είναι άπειρος, ταυτιζόμενος με αυτό που θα ονομάζαμε Αιωνιότητα.
Η σύγχρονη φυσική δεν απέφυγε να ασχοληθεί με τα ταξίδια στο
χρόνο. Οι επιστήμονες πρότειναν διάφορες θεωρίες για το σκοπό αυτόν. Δύο είναι οι επικρατέστερες σήμερα. Η πρώτη από αυτές βασίζεται στη Γενική θεωρία της χετικότητας. ύμφωνα με αυτήν, ο
χώρος και ο χρόνος καμπυλώνονται κοντά σε σώματα με πολύ μεγάλη πυκνότητα. Η καμπυλότητα αυτή μπορεί να γίνει σχεδόν ατελείωτη. Με τον τρόπο αυτόν ανοίγεται μια ‚διαστημική σήραγγα‛. Η
σήραγγα αυτή συνδέει μακρινές περιοχές του χωροχρόνου, σαν να
ήταν γειτονικές. Αυτές είναι οι περίφημες ‚σκουληκότρυπες‛. Πρό-
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Γαλέδεο Μ. – Θενδνζίνπ η. Έιιελεο αζηξνθπζηθνί θαζεγεηέο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ζπγγξαθείο
πνιιώλ βηβιίσλ κε αλάινγν πεξηερόκελν.
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σφατα ο Kip Thorne182 και οι συνεργάτες του υποστήριξαν ότι μπορεί
κάποιος με τον τρόπο αυτόν να ταξιδέψει στο παρελθόν.
Η δεύτερη πρόταση βασίζεται στις κοσμικές χορδές και ανήκει
στον κοσμολόγο Richard Gott.183 Οι χορδές αυτές βρίσκονται ακόμη
σε θεωρητικό επίπεδο και είναι λεπτεπίλεπτες ενεργειακές ίνες, οι
οποίες έχουν μήκος εκατομμυρίων ετών φωτός. Και οι δύο αυτές
προτάσεις αυτή τη στιγμή έχουν πολλά προβλήματα να επιλύσουν.
Η πρώτη πρέπει να επιλύσει το πρόβλημα της εισόδου στη ‚σκουληκότρυπα‛, η δε δεύτερη την ποσότητα της ενέργειας που απαιτεί.
Πρόσφατα ο φυσικός Julian Barbour184 έκανε μια άλλη πρόταση
σχετικά με το χρόνο και τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε σε αυτόν.
Ισχυρίστηκε ότι χρόνος δεν υπάρχει. «Άρχισα να σκέφτομαι σχετικά
με την ύπαρξη του χρόνου, όταν συνειδητοποίησα ότι, αν δεν άλλαζε
τίποτε γύρω μας, δε θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χρόνος περνά. Η
αλλαγή έρχεται πρώτα. Και ο χρόνος - αν πράγματι υπάρχει - είναι
κάτι που απλά το συμπεραίνουμε», θα μας πει. Γι’ αυτόν ο χρόνος δεν
είναι τίποτε περισσότερο από ένα μέσον για να περιγράψουμε την
αλλαγή αυτή. Κάθε στιγμή που ζούμε είναι στην πραγματικότητα
αιώνια. Δεν προχωράμε μέσα στο χρόνο, αλλά κάθε στιγμή είναι ένα
διαφορετικό σύμπαν. τα άπειρα αυτά σύμπαντα τίποτε δεν κινείται
και κατά συνέπεια δε γερνά, αφού δεν υπάρχει χρόνος. Κατά την
άποψη αυτή κάθε στιγμή της ζωής μας συνυπάρχει για πάντα μαζί
με όλες τις άλλες στιγμές. Είμαστε αιώνιοι κατά συνέπεια σε έναν
Κόσμο πολλών συμπάντων.
Φαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που μας δίνει: «Και αν απλά
φανταζόμαστε έναν γλάρο να πετάει, έτσι κι αλλιώς δεν είναι το ίδιο
πουλί στη θέση Α και στη θέση Β, τα μόριά του αλλάζουν αυτόματα, τα
άτομα αλλάζουν συνεχώς. Και αν το μυαλό μας συγκρατεί μερικά
πλάνα ενός γλάρου που πετά και τα ξαναπαίζει - σαν ταινία - έτσι ώστε να μας δίνει την αίσθηση ότι βλέπουμε μια συνεχόμενη κίνηση; Και
αν οι στιγμές μέσα στις οποίες ζούμε είναι απλά γεμάτες με “αρχεία”
(εικόνες γλάρων, με τα φτερά τους απλωμένα, σημάδια από βήματα,
“αναμνήσεις”, απολιθώματα) που καταφέρνουν και μας παραπλανούν,
Kip Thorne. Ακεξηθαλόο Φπζηθόο. Γελλήζεθε ην 1940 θαη ζήκεξα είλαη θαζεγεηήο ηεο ζεσξεηηθήο θπζηθήο ζην ηερλνινγηθό Ηλζηηηνύην ηεο Καιηθόξληαο.
183
Richard Gott. Ακεξηθαλόο θαζεγεηήο ηεο Αζηξνθπζηθήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Princeton.
184
Julian Barbour. Θεσξεηηθόο θπζηθόο, ν νπνίνο έρεη αζρνιεζεί κε ζεκειηώδε δεηήκαηα ηεο Φπζηθήο. Εεη
θαη εξγάδεηαη ζηελ Ομθόξδε.
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μας κάνουν να σκεφτόμαστε πως τα πουλιά πετάνε, τα αυτοκίνητα
τρέχουν, τα είδη εξαφανίζονται; Και αν είναι τέτοια αρχεία αυτά που
καταφέρνουν να μας ξεγελούν, που μας κάνουν να πιστεύουμε πως
τρέχουμε πάνω σε κάποιο μονοπάτι που οδηγεί από το παρελθόν στο
μέλλον; Δεν είναι αλήθεια πως όλα όσα γνωρίζουμε σχετικά με το παρελθόν ή το μέλλον προέρχονται από σκέψεις που κάνουμε και αντικείμενα που βλέπουμε στο παρόν, στο τώρα;».
Αλλά και στη συμβατική καθημερινότητα ένας τυφλός άνθρωπος δεν έχει αντίληψη του χώρου, παρά μόνο μέσω της αφής και της
σχέσης της με το χρόνο. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει αντικειμενικά την απόσταση μεταξύ του σημείου που στέκεται και του απέναντι τοίχου. Επομένως ο άνθρωπος γνωρίζει και το χώρο μέσω των
πέντε αισθήσεων, οι οποίες έχουν περιορισμένες δυνατότητες. Για το
λόγο αυτόν ο άνθρωπος υπόκειται σε μια αναξιόπιστη και περιορισμένη μέθοδο κατανόησης.
Σα Ακασικά Αρχεία, σύμφωνα με τις διδαχές των εσωτερικών
σχολών, δεν μπορούμε να τα προσεγγίσουμε, όπως ήδη είπαμε, με
φυσικό τρόπο αλλά μόνο με τον λεγόμενο ψυχικό. Οι αντικειμενικές
αισθήσεις και η αντικειμενική διάνοια του ανθρώπου δεν μπορούν
να τον βοηθήσουν στην προσέγγιση των αρχείων αυτών. Φρειάζονται άλλες μέθοδοι. Οι λεγόμενες ψυχικές. Αν όμως ο άνθρωπος αποκτήσει φυσικές μεθόδους τέτοιες ώστε να μπορεί να δει στο μέλλον όπως σήμερα αρχίζει να βλέπει στο παρελθόν και ταυτόχρονα
τελειοποιήσει τη μέθοδο πρόσληψης του παρελθόντος, ώστε να βιώνει ένα συνεχές παρόν, τότε και η έννοια του χώρου και κατά συνέπεια της απόστασης του ενός γεγονότος από το άλλο θα πάψει να
υπάρχει. Σότε και η έννοια του χώρου δε θα έχει αξία. Μήπως όμως
κάτι τέτοιο δε θα είναι μια ακόμη προσέγγιση των Ακασικών Αρχείων; Ας μην ξεχνάμε ότι τα καταγεγραμμένα σε αυτά γεγονότα βρίσκονται τόσο κοντά και ταυτόχρονα τόσο μακριά το ένα από το άλλο
και από εμάς τους ίδιους. Μήπως τα γεγονότα που είναι καταγεγραμμένα στα Ακασικά Αρχεία είναι τόσο κοντά μας που βρίσκονται μέσα μας;
Σι σημαίνει όμως η έκφραση ότι ‚τα γεγονότα αυτά βρίσκονται
μέσα μας‛; Πού μέσα μας; Έχουμε ασχοληθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο με το θέμα του Εσώτερου Εαυτού. Αυτής της άγνωστης μέχρι
σήμερα ενέργειας, που διαπερνά όλη τη Δημιουργία. ε αυτή την
ενέργεια είναι δυνατόν να είναι καταγεγραμμένα τα στοιχεία αυτά.
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Εκεί βρίσκονται και ‚αναπαράγονται‛ ώστε να είναι προσπελάσιμα
από κάθε στοιχείο της. Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο κεφάλαιο, το κύτταρο στον ανθρώπινο οργανισμό είναι φορέας του. Ο
Εσώτερος Εαυτός εκδηλώνεται κάτω από συγκεκριμένες διαδικασίες
σε κάθε κύτταρο και από εκεί συνειδητοποιείται από τον άνθρωπο
με τη συνεχή και συνεπή επικοινωνία μαζί του. ε αυτή την περίπτωση πράγματι όλα τα γεγονότα είναι τόσο κοντά μας, που στην
πραγματικότητα βρίσκονται μέσα μας.
Προεκτείνοντας τη σκέψη αυτή και εφαρμόζοντάς την στην καθημερινότητα, μπορώ να πω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει a priori τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα κάνει το ένα ή το άλλο σε κάθε δίλημμά
του. Αυτός γνωρίζει, αν βρεθεί σε αρμονία με τον Εσώτερο Εαυτό
του, το τι θα πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση. Η επιλογή είναι
δική του και μόνο δική του. Έχει την ευθύνη και γνωρίζει τις όποιες
συνέπειες της πράξης του. Σότε αποφασίζει τι θα κάνει. Η πράξη του
γίνεται τη στιγμή αυτή. Η στιγμή αυτή είναι ταυτόχρονα και παρόν
και παρελθόν και μέλλον και γι’ αυτόν, αλλά και για όλη τη Δημιουργία. Η απόφασή του αυτή υπήρχε ήδη καταγεγραμμένη και την
ίδια στιγμή καταγράφεται για πρώτη φορά. Ο άνθρωπος είναι αυτός
που καταγράφει το μέλλον του, γνωρίζοντας το παρελθόν του και
ζώντας το παρόν του, ταυτόχρονα.
Αυτή είναι η εφαρμογή του ‚Νόμου της Ελεύθερης Βούλησης‛
στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Ο ‚Νόμος του Κάρμα‛ έχει άμεση σχέση με την εφαρμογή της ελεύθερης βούλησης. Έχουμε ήδη τονίσει
ότι με τις διαδικασίες της αναπαραγωγής, της κληρονομικότητας,
των νόμων που διέπουν τη λειτουργία του DNA και της εξέλιξης, μεταφέρονται οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που η οντότητα ‚Άνθρωπος‛ επιλέγει να μεταφέρει στις επόμενες γενεές.
Έχουμε ήδη δηλώσει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν δύο ίδιες
χρονικές στιγμές. Τπάρχουν όμως πολλές διαφορετικές και σε κάθε
μία από αυτές ο άνθρωπος επιλέγει ελεύθερα τον τρόπο και τον τόπο που αυτός θα ενεργήσει. Σότε επιτυγχάνει αυτό που ζητά στη
ζωή του, την Ευτυχία.
Η σύγχρονη επιστήμη όμως διερωτάται αν πραγματικά ο άνθρωπος έχει Ελεύθερη Βούληση. Η σημασία της στην καταξίωση της
ύπαρξής μας είναι τεράστια και αναμφισβήτητη. «Ακόμη και αν δεχθούμε ότι είμαστε βιολογικές μηχανές», θα μας πει ο Γιώργος Ζαρκαδάκης, «δύσκολα θα συμφωνήσουμε ότι είμαστε άβουλες μηχανές,
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τίποτε περισσότερο από προγραμματισμένα βιολογικά αυτόματα, όπου
τα γονίδια, τα μιμίδια και οι υποσυνείδητες διεργασίες των νευρωνικών δικτύων του εγκεφάλου μας προαποφασίζουν ερήμην μας για τα
πάντα. Αν είναι έτσι τα πράγματα, τότε εμείς δεν είμαστε τίποτε περισσότερο από απλοί θεατές του φαινομένου της ύπαρξής μας, ανήμποροι να επηρεάσουμε οτιδήποτε μας συμβαίνει».
Σο διασημότερο πείραμα με το οποίο προσπάθησε ο άνθρωπος
να απαντήσει στην ύπαρξη ή όχι της Ελεύθερης Βούλησης είναι αυτό
που πραγματοποίησε ο Benjamin Libet.185 το πείραμα αυτό προσπάθησαν να εντοπίσουν τη χρονική διαφορά και τις διεργασίες τού εγκεφάλου στην ανταπόκριση ερεθισμάτων από το περιβάλλον. Μετά από εγχείρηση τοποθετήθηκαν στα άτομα που συμμετείχαν ηλεκτρόδια και μετρήθηκαν οι διαφορές δυναμικού EEG. Σο πείραμα έδειξε ότι, εάν εφαρμοζόταν κάποιο ερέθισμα στο δέρμα του ασθενούς, χρειαζόταν μισό δευτερόλεπτο για να το συνειδητοποιήσει,
ενώ ο εγκέφαλος χρειαζόταν μισό εκατοστό του δευτερολέπτου περισσότερο για να το προσλάβει. Μια από τις προεκτάσεις αυτού του
πειράματος είναι ότι ο άνθρωπος είναι ένας απλός παρατηρητής των
εγκεφαλικών διεργασιών και ότι οι αποφάσεις που θεωρεί ότι λαμβάνει δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια ψευδαίσθηση.
«Ο John Searle186», γράφει ο Γ. Ζαρκαδάκης, «δεν παίρνει στα σοβαρά το πείραμα του Libet< αναφέρει ορισμένες περιπτώσεις μετάβασης από μια κατάσταση αντίληψης σε κάποια άλλη, που κατά τη γνώμη του δε θα ήταν εφικτές χωρίς “ενεργό βούληση”. Ιδού τα παραδείγματα που αναφέρει, ισχυριζόμενος ότι αποτελούν την έκφραση της μη
αυτόματης, μη νευρωνικής και συνεπώς ελεύθερης βούλησης:
 Αυτό που μεσολαβεί από τους λόγους που μας οδηγούν να πάρουμε
μια απόφαση μέχρι να την πάρουμε.
 Αυτό που μεσολαβεί από το να πάρουμε μια απόφαση μέχρι να την
εκτελέσουμε.
 Η σειρά των δράσεων που πρέπει να κάνουμε κατά την εκτέλεση
των αποφάσεών μας, σε σχέση με τη συνεχή προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλουμε.».

B. Libet Γελλήζεθε ηνν 1916 θαη πέζαλε ην 2007. Δξεπλεηήο ζην Παλεπηζηήκηνπ ηνπ San Francisco, ζε
ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλζξώπηλε ζπλείδεζε.
186
J. Searle Γελλήζεθε ην 1932 ζηηο Ζ.Π.Α. Καζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθόξληαο (Berkeley).
Αζρνιείηαη κε ηε θηινζνθία ηεο Γιώζζαο θαη ηνπ Ννπ.
185
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ε όλες αυτές τις περιπτώσεις η δική μας συνειδητή απόφαση είναι αυτή που οδηγεί συγκεκριμένες λογικές διεργασίες συνδυασμένες με τα ανάλογα συναισθήματα. Αν μια νευρωνική διαδικασία
προκαλεί και πραγματοποιεί τους ‚λόγους‛ για μια απόφαση και
κάποια άλλη τους πραγματοποιεί, τότε δημιουργείται ένα κενό ανάμεσα σε αυτές τις δύο διεργασίες. ύμφωνα με τον Searle, πρέπει να
υπάρχει μια ταυτόχρονη και σύμφωνη ενέργεια ψυχολογικών και
βιολογικών παραγόντων, για να καλυφθεί το κενό αυτό. Κατά συνέπεια η συνείδηση δεν μπορεί να παρακολουθεί τις ασυνείδητες πράξεις μας.
Η κβαντική επιστήμη θα υπερθεματίσει την άποψη αυτή. Ο Heisenberg187 αναφέρει ότι τα άτομα δεν είναι απτά πράγματα, αλλά
τάσεις. Για το λόγο αυτόν πρέπει να είναι σαφές ότι όλα είναι πιθανότητες συνείδησης, θα μας πει ο Amit Goswami188. Και συνεχίζει:
«Με τον παλαιό τρόπο σκέψης δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε τίποτε,
γιατί αυτό που ονομάζουμε πραγματικότητα προϋπήρχε και ήταν φορτωμένο με πράγματα που διέπονταν από προκαθορισμένους νόμους.
το μοντέλο αυτό, κυρίαρχο ρόλο έχουν τα μαθηματικά, γιατί αυτά
καθορίζουν τη λειτουργία των νόμων σε κάθε δεδομένη στιγμή.
τον νέο τρόπο σκέψης τα μαθηματικά παραμένουν. Αυτό που κάνουν είναι να μας δίνουν τις πιθανές κινήσεις των αντικειμένων. Δε
δίνουν όμως την εμπειρία μέσα στη συνείδηση. Αυτήν την επιλέγω εγώ
ο ίδιος. την κυριολεξία δημιουργώ τη δική μου πραγματικότητα.» Και
συνεχίζει: «Όλα είναι δυνατότητες της συνείδησης. Η συνείδηση είναι
το έδαφος πάνω στο οποίο στέκεται η ύπαρξή μας. Και ξέρετε πώς
μπορεί να συμβεί αυτό; Από όλες τις πιθανές και απίθανες δυνατότητες, η συνείδηση επιλέγει την υπαρκτή εμπειρία, την οποία εκδηλώνει
και την οποία παρατηρεί< Κάθε συνειδητή σκέψη μπορεί να θεωρηθεί
επιλογή, μια κβαντική υπέρθεση189 που καταρρέει μπροστά σε μια επιλογή< Όταν μιλάμε για επιλογή, επιλέγοντας συνειδητά από πιθανά συμβάντα, εμφανίζεται το αληθινό συμβάν της εμπειρίας. Έτσι για
πρώτη φορά η επιστήμη έρχεται σε επαφή με την ελεύθερη βούληση».
Heisenberg. Γεξκαλόο Φπζηθόο πνπ γελλήζεθε ην 1901 θαη πέζαλε ην 1976. Από ηνπο ζεκειησηέο ηεο
Κβαληηθήο Φπζηθήο. Σηκήζεθε κε ην βξαβείν Nobel ην 1932.
188
Amit Goswami. Ηλδόο Φπζηθόο πνπ δεη πιένλ ζηηο ΖΠΑ. Μέινο ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Θεσξεηηθήο Φπζηθήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ ξεγθνλ θαη ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Ννεηηθώλ Δπηζηεκώλ. πγγξαθέαο βηβιίσλ πνπ βαζίδνληαη
ζηελ θβαληηθή επηζηήκε θαη ην ξόιν ηεο ζπλείδεζεο.
189
Κβαληηθή ππέξζεζε. Δίλαη ε θαηάζηαζε θάπνηνπ ζώκαηνο, θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα βξίζθεηαη ηαπηόρξνλα ζε δύν θαηαζηάζεηο κέρξη λα νξηζηηθνπνηεζεί ε κία από απηέο.
187
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Ολοκληρώνοντας, ας θυμηθούμε τα λόγια του Thomas Mann,190
όπως μας τα μεταφέρει ο Michael Talbot στο βιβλίο του ‚Μυστικισμός και ύγχρονη Επιστήμη‛: «ε ένα όνειρο είναι η δική μας θέληση που εμφανίζεται ασυνείδητα, σαν αδυσώπητη αντικειμενική μοίρα
και οτιδήποτε υπάρχει σε αυτό το όνειρο προέρχεται από τον εαυτό
μας. Έτσι ο καθένας μας είναι ο διαχειριστής του μυστικού θεάτρου
των δικών του ονείρων με όλους τους άλλους. Η μοίρα μας ίσως είναι
προϊόν του εσώτερου εαυτού μας ή των θελήσεών μας και στην πραγματικότητα εμείς δημιουργούμε αυτό που φαίνεται ότι μας συμβαίνει».

190

Mann Σ. Γελλήζεθε ζηηο 6/6/1975 θαη πέζαλε ζηηο 12/8/1955. Γεξκαλόο ζπγγξαθέαο, βξαβεπκέλνο κε ην
βξαβείν Nobel Λνγνηερλίαο ηνπ 1929.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6Ο
ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΙΛΑΜΕ;
ύμφωνα με τον 2ο νόμο της Θερμοδυναμικής,
τα φυσικά Υαινόμενα ακολουθούν μια
γενική κατεύθυνση προς μια φθίνουσα
τάξη ή οργάνωση. Αντίθετα η εξέλιξη
(ζωντανών οργανισμών) φαίνεται να
ακολουθεί μια κατεύθυνση προς μια
διαρκώς αύξουσα τάξη.
VON BERTALANLFY

Α

πό την πρώτη στιγμή που ο άνθρωπος στοχάστηκε σχετικά
με την ίδια την ύπαρξή του, ένα από τα βασικά ερωτήματα
που του δημιουργήθηκαν ήταν και αυτό της εξέλιξής της. Με
άλλα λόγια προβληματίστηκε αν ο Κόσμος που έβλεπε γύρω του ήταν αυτός που κατ’ αρχήν δημιουργήθηκε ή μεταβαλλόταν σχηματίζοντας νέες μορφές με την πάροδο του χρόνου.
Η διαμάχη μεταξύ των φιλοσόφων, των επιστημόνων και των
θεολόγων σχετικά με το θέμα αυτό είναι πολύ παλαιά. Κορυφώθηκε
όμως με την επικράτηση των μονοθεϊστικών θρησκειών στην ανθρωπότητα και της κοσμολογίας που αυτές πρεσβεύουν. Η αρχική
διατύπωση του ερωτήματος - σχεδιασμός ή εξέλιξη - ήταν και εξακολουθεί να είναι μία από τις φιλοσοφικές διαμάχες.
Πριν όμως ασχοληθούμε με αυτή καθ’ εαυτή τη φιλοσοφική διαμάχη, θεωρώ χρήσιμο να παρουσιάσω μια διάκριση που συνάντησα
σε άρθρο του Πέτρου Γράβιγγερ, φιλόσοφου, συγγραφέα, εσωτεριστή και τέκτονα, στο περιοδικό Ιλισός τεύχος 194. το άρθρο αυτό
αναφέρεται στη διάκριση μεταξύ της λέξης ‚πρόοδος‛ και της λέξης
‚εξέλιξη‛ και αιτιολογεί τη χρήση της δεύτερης.
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Ας τον παρακολουθήσουμε: «Η “Πρόοδος” είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τεχνικάς κατακτήσεις, με υλικήν ευημερίαν, γενικώς με
ό,τι καθιστά τον υλικόν βίον ανετώτερον και πλέον υποφερτόν< Αντιθέτως η “Εξέλιξις” πρέπει να νοήται από πνευματικής απόψεως, ως
από τα ανδραγαθήματα εκείνα του ανθρωπίνου πνεύματος και του
Νου, εις τα οποία έφτασαν οι προγενέστεροί μας εκλεκτοί, έστω και
χωρίς βιβλία, χωρίς ηλεκτρικόν φωτισμόν και κεντρικήν θέρμανσιν».
τη συνέχεια του άρθρου του ο Πέτρος Γράβιγγερ αναφέρεται
στην ετυμολογία της λέξης ‚Εξέλιξη‛ και την παρουσιάζει ως εξής:
«Η λέξις, ετυμολογικώς ενδιαφέρουσα, διότι περικλείει ως συνθετικόν
την λέξιν ελίσσω και έλιξ και επ’ αυτού δέον να δώσουμε προσοχήν.
Ενώ η υλική πρόοδος είναι γραμμική, αναπτύσσεται δηλαδή κατ’ ευθείαν γραμμήν, η εξέλιξις παρουσιάζει είτε κυκλικήν μορφήν είτε ελλειπτικήν είτε σπειροειδή. Και διά μεν τα μακροσκοπικά γεγονότα
φαίνεται να επικρατή ο νόμος του Κύκλου (4 εποχαί, 4 φάσεις της σελήνης κ.λπ.), ενώ διά τα πνευματικά ζητήματα ακολουθείται είτε ο
νόμος της ελλείψεως είτε ο νόμος της έλικος».
Ας επανέλθουμε όμως στη φιλοσοφική διαμάχη μεταξύ του
χεδιασμού και της Εξέλιξης και ας περιγράψουμε σε γενικές γραμμές τις διαφορετικές απόψεις. Η πρώτη άποψη, που προτείνει το
χεδιασμό, υποστηρίζει ότι ένα ανώτερο και εκτός από τη Δημιουργία ον σχεδίασε και στη συνέχεια δημιούργησε τον Κόσμο και ό,τι
αυτός περιέχει. Μετά την ολοκλήρωση της Δημιουργίας, ούτε το όλο
αλλά ούτε και κάποιο τμήμα της έχει ή είχε τη δυνατότητα της μεταβολής ή της διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών του. Ό,τι υπήρξε, υπήρχε από την αρχή της Δημιουργίας και είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που έχει σήμερα κατά την εκδήλωσή του. Η άποψη αυτή, όπως έχουμε αναφέρει, είχε και έχει υποστηρικτές και
στην επιστημονική κοινότητα και φέρει την ονομασία ‚Αμετάβλητο
των Ειδών‛.
Η άλλη άποψη, αυτή της εξέλιξης, θεωρεί ότι ανεξάρτητα από
την ύπαρξη ή όχι ενός ανώτερου όντος, Δημιουργού της Δημιουργίας, ο Κόσμος σαν ενιαίο σύνολο αλλά και τμηματικά έχει τη δυνατότητα της μεταβολής και της τροποποίησης των χαρακτηριστικών.
Σροποποιώντας τη μορφή και την αντίληψή του, εξελίσσεται και αναπτύσσει τη συνείδησή του και τη γνώση του για τον Κόσμο. Με
την εξέλιξη τίποτε δεν είναι όπως ήταν στην αρχή της Δημιουργίας
και τίποτε δε θα είναι όπως είναι σήμερα, όταν θα έρθει το τέλος.
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την πρώτη ομάδα, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ανήκουν οι μονοθεϊστικές θρησκείες, Ιουδαϊσμός, Φριστιανισμός και Ισλαμισμός.
Γι’ αυτές ο Θεός δημιούργησε τον Κόσμο και μετά έδωσε τη δυνατότητα σε αυτόν να λειτουργεί χωρίς να χρειάζεται τη δική του επέμβαση. Ανώτερο δημιούργημα στο Κόσμο αυτόν είναι ο άνθρωπος.
Αυτός, σύμφωνα με τη Γένεση, πήρε εντολή από το Θεό να ονομάσει
και να κυριαρχήσει σε όλα τα άλλα είδη της Δημιουργίας (Γένεση
Κεφ. Α’ 26-28 και Β’ 19).
Μετά το γνωστό επεισόδιο του λεγόμενου ‚Προπατορικού Αμαρτήματος‛, ο άνθρωπος έχασε τη θέση που κατείχε στην όλη Δημιουργία (και στον όλο σχεδιασμό κατά συνέπεια;), για να μπει σε
μια διαδικασία κόπων και βασάνων(Γένεση Κεφ. Γ. 16-19). Από τότε
πρέπει να δηλώνει έμπρακτα τη μεταμέλειά του, υπακούοντας τον
Θείο Νόμο, ώστε όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης, να καταταγεί
στους ‚ευσεβείς‛ και να οδηγηθεί πλησίον του Δημιουργού στον Παράδεισο. ε αντίθετη περίπτωση θα καταταγεί στους ‚ασεβείς‛ και
θα τιμωρηθεί αιώνια στην Κόλαση.
Όπως μπορεί εύκολα να αντιληφθεί ο αναγνώστης, σε αυτή την
πρόταση δεν είναι δυνατόν να υπάρξει οποιαδήποτε μορφή εξέλιξης,
αφού θέλει μία Δημιουργία στατική, αμετάβλητη και ορισμένη από
την αρχή. Δε δέχεται δε την ύπαρξη έμβιων νοήμονων όντων σε άλλα σημεία του ύμπαντος.
Βέβαια η άποψη αυτή δεν παρουσιάστηκε μόνο με την εμφάνιση
των μονοθεϊστικών θρησκειών. Και παλαιότερα ο εξ αρχής σχεδιασμός του Κόσμου ήταν η αγαπημένη θεωρία όλων σχεδόν των φιλοσόφων που δέχονταν τις κοσμοαντιλήψεις της ‚Αθανασίας της Χυχής‛ και της ‚Ανάστασης των Νεκρών‛, όπως έχουμε περιγράψει
διεξοδικά στο κεφάλαιο περί ψυχής. Ανάλογος τόπος του Παραδείσου ήταν τα Ηλύσια Πεδία και η Νήσος των Μακκάρων και της Κόλασης ο Άδης.
τον αντίποδα της πρότασης αυτής υπάρχει εκείνη που προτείνει την ύπαρξη της εξέλιξης μέσα στη Δημιουργία. Η ύπαρξη μάλιστα της εξέλιξης είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη ή όχι Δημιουργού και από τη θέση του στη Δημιουργία. Κύριος φορέας αυτής της
άποψης είναι η εσωτερική παράδοση και η μεταφυσική.
ύμφωνα με τη φιλοσοφική αυτή άποψη η πνευματική διάσταση
της Δημιουργίας, που ονομάζεται Χυχή ή Κοσμική Χυχή, διαιρείται
σε μικρότερα τμήματα, τα οποία μέσω διαδικασιών εισέρχονται α[166]
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νάλογα με την ανάπτυξή τους σε διάφορα μέρη της Δημιουργίας. Σα
μέρη αυτά κατά ιεραρχία εξέλιξης είναι οι κρύσταλλοι, τα οργανικά
ορυκτά, τα φυτά, τα ζώα, οι άνθρωποι και οι ανώτερες ψυχικά οντότητες, οι Διδάσκαλοι.
Ας παρακολουθήσουμε τον Κωστή Μελισσαρόπουλο191 σε άρθρο
του στο περιοδικό Ιλισός με τίτλο ‚Εξέλιξη ή Ανακύκληση; ‛ «Η ανθρώπινη ψυχή, δημιούργημα των λειτουργιών της Υύσεως, ακολουθεί
μια ανοδική εξέλιξη, επιτελεί μια εξελικτική πορεία. Εξεκίνησε, πριν
από αμνημόνευτους αιώνες, από αδιαφοροποίητη Ουσία, επέρασε κατά
το απώτερο παρελθόν από ατελέστερες υλικές μορφές (ορυκτές, φυτικές, ζωικές) συνεχώς προοδεύοντας, με αλλεπάλλληλες μετενσαρκώσεις. το σημερινό στάδιο της εξελίξεώς της ενσαρκώνεται μόνον
σε ανθρώπινες μορφές, δεμένη πάντοτε στον τροχό των γεννήσεων και
θανάτων. Μετενσαρκώνεται αλληλοδιάδοχα σε διάφορα ανθρώπινα
σώματα, σε ποικίλες φυλές και σε δύο γένη, προσλαμβάνοντας πείρα
από τα συμβάντα των διαφόρων επίγειων βίων.»192
Η εξέλιξη των επιμέρους αυτών τμημάτων της ψυχής συντελείται μέσω των διαδοχικών ενσαρκώσεων, όπως αναφέρει ο Κ. Μελισσαρόπουλος και αναλυτικά έχουμε ασχοληθεί στο 3ο κεφάλαιο του
παρόντος πονήματος, αναφερόμενοι στη μετενσάρκωση και τη μετεμψύχωση. Όλες όμως οι εσωτερικές σχολές δε συμφωνούν με την
κατάληξη της εξέλιξης αυτής. Διαφωνούν με άλλα λόγια για το τελικό στάδιο της εξελικτικής αυτής πορείας. Μερικές από αυτές θεωρούν ότι η ένωση με το Θείο είναι η ύψιστη βαθμίδα εξέλιξης και η
απορρόφησή της από αυτό. Άλλες θεωρούν την κατάκτηση της συνειδησιακής κατάστασης της Υώτισης - ή κάποιας με ανάλογη ονομασία - ως το τελικό στάδιο εξέλιξης.
Ο Κ. Μελισσαρόπουλος στο ίδιο άρθρο μάς περιγράφει τις δύο
αυτές διαφοροποιήσεις της εξέλιξης στο τελικό στάδιο. «Η πείρα αυτή, κατά την διαβίωση σε πνευματικώτερους κόσμους, μεταξύ δύο ενσαρκώσεων, μετουσιώνεται σε διαμόρφωση του λεγόμενου έμφυτου
χαρακτήρος και των πνευματικών ιδιοτήτων της ψυχής. Σοιουτοτρόπως η εξελισσόμενη αθάνατη ανθρώπινη ψυχή, η ψυχοπνευματική οντότης, γίνεται διαρκώς τελειότερη, περισσότερο ελεύθερη, περισσότερο υπεύθυνη, περισσότερο φωτεινή, περισσότερο συνειδητή του εαυΜελισσαρόπουλος Κ. Υιλόσοφος, μυστικιστής και τέκτων, συγγραφέας πολλών βιβλίων και
άρθρων. Εκδότης και διευθυντής του περιοδικού Ιλισός. Πέθανε το 1988.
192
Ηιηζόο. Δπηινγή εηώλ 1959-1961 ζει 135.
191
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τού της, περισσότερο απαλλαγμένη από τις ορμές του υλικού σώματος
και τα σκοτεινά πάθη. Σοιουτοτρόπως η ανθρώπινη ψυχή μεταμορφώνεται, έπειτα από ατελεύτητους αιώνες, σε πνεύμα ελεύθερο και φωτεινό, όπως υπήρξαν οι πρωτοπόρες ψυχές των Μεγάλων Μυστών. Σο
πνεύμα θα εξακολουθήση την πιο πέρα εξέλιξή του σε φωτεινότερους
κόσμους, αγνώστους και ακατανόητους σήμερα για μας, ίσως σε άλλες
ουράνιες σφαίρες.
»Εκτός όμως από την άποψη της αέναης εξελίξεως, υπάρχει και η
άποψη της ανακυκλήσεως ή μυστικής ενώσεως με το Θείον, από το οποίον απέρρευσαν οι ανθρώπινες ψυχές, για να ενωθούν και πάλι μαζί
του κατά το τέρμα της εξελίξεώς τους. Η άποψη αυτή συμπίπτει με
την προηγούμενη σε ό,τι αφορά τη διαδρομή της εξελίξεως της ανθρώπινης ψυχής η οποία συντελείται “επί του ανιόντος τόξου” του κύκλου της ανακυκλήσεως. Η διαφορά των δύο απόψεων παρουσιάζεται
στην αφετηρία και στο τέρμα της πορείας της εξελίξεως< την Ανακύκληση έχομε επαναφορά ή μετουσίωση στην παγκόσμια Χυχή, στην
αιώνια Υλόγα, από την οποία ανεπήδησαν οι σπινθήρες που αποτελούν
τις ανθρώπινες ψυχές. Η ατομική ψυχή συγχωνεύεται στην παγκόσμια Χυχή».
Σην άποψη της ανακύκλησης της ψυχής την υποστήριξαν και
μερικοί από τους Προσωκρατικούς Υιλοσόφους. Ο Αναξίμανδρος
π.χ., θεωρώντας το ‚Άπειρο‛ - ένα άμορφο, άφθαρτο και αθάνατο
στοιχείο - ως την πρώτη αρχή, πρέσβευε ότι τα πάντα προέρχονται
και καταλήγουν σε αυτό, όταν θα πάψουν να έχουν μορφή. Παρόμοια άποψη είχε και ο Αναξιμένης, ενώ ο Ηράκλειτος θεωρούσε ότι ο
κόσμος είναι αιώνιος και δημιουργήθηκε από το ‚αείζωον Πυρ‛. το
τέλος δε της κοσμικής περιόδου ο κόσμος θα επανέλθει στην εκπύρωση, ώστε να δημιουργηθεί εκ νέου ένας άλλος Κόσμος.
Όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλα σημεία του παρόντος πονήματος, η εξέλιξη της ψυχής με τη διαδικασία των διαδοχικών ενσαρκώσεων επιτυγχάνεται με μαθητεία, έρευνα και ψυχική κάθαρση,
ώστε το άτομο να καταστεί ικανό και να επιτύχει το τελικό στάδιο
εξέλιξης. Και στις δύο προαναφερθείσες προτάσεις απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η ύπαρξη αυτού του άυλου τμήματος του ανθρώπου. Σης Χυχής. Αυτή θεωρείται ως η ουσία της συνείδησης και ως
πανταχού παρούσα στις μορφές της ζωής. Αποδεχόμενοι μια τέτοια
άποψη, μπορούμε να πούμε ότι η ψυχή είναι μεν παντού παρούσα
στο σύμπαν, αλλά δεν εκδηλώνεται με τον ίδιο τρόπο και με το ίδιο
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επίπεδο ανάπτυξης. Κατά συνέπεια η ψυχή εξελίσσεται όπως εξελίσσεται και η ύλη. Άλλη είναι η εξέλιξή της σε κάποιο έμβιο ον, άλλη στον άνθρωπο. Η άποψη ότι η ψυχή μέσα στο υλικό περιβάλλον
εξελίσσεται ανάλογα με την ύλη ονομάζεται ‚Εξελικτικός Παμψυχισμός‛ και έχει ιδιαίτερα ερευνηθεί από τον φιλόσοφο Alfred North
Whitehead193.
Για την ψυχή βέβαια δεν υπάρχει καλό και κακό με την συνηθισμένη έννοια των όρων και έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος. Για την ψυχή καλό είναι ό,τι τη βοηθά και συντελεί στην εξέλιξή της και κακό ό,τι την παρεμποδίζει σε αυτή. Η εξέλιξη της ψυχής
είναι ατομική υπόθεση κάθε ανθρώπου και όχι συλλογική της κοινωνίας. Κανείς δεν μπορεί να αναλάβει την πορεία της εξέλιξης ενός
άλλου ανθρώπου. Ορισμένοι όμως αναπτυγμένοι πνευματικά άνθρωποι έχουν την υποχρέωση να προσπαθήσουν να αφυπνίσουν τις
συνειδήσεις και κατά συνέπεια τις ψυχές άλλων ανθρώπων. Δεν
μπορεί κανείς να υποχρεώσει κάποιον να κάνει κάτι. Μπορεί όμως
να κάνει υποδείξεις, ώστε ο άλλος να προβληματιστεί.
ε όλες τις απόψεις που προαναφέραμε ο ανθρώπινος αλλά και
κάθε έμβιος οργανισμός είναι ένα όργανο, ένα μέσο για την εκδήλωση, τη μεταμόρφωση και την εξέλιξη της ψυχής. Οι μορφές αυτές
και κυρίως η ανθρώπινη θεωρείται ότι είναι η σύνθεση υλικών ουσιών της Υύσης. Αντίθετα η ψυχή θεωρείται ότι είναι σύνθεση των
άφθαρτων ουσιών της Δημιουργίας. Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι
για την ψυχή η τελειότερη οργανική μορφή στη Γη και είναι το τέρμα
της γήινης παρουσίας της. το ανθρώπινο σώμα εκδήλωσε ό,τι έπρεπε να εκδηλώσει η ψυχή μέσω των διαδικασιών που προαναφέραμε, έχοντας αφομοιώσει κάθε ενέργεια και γνώση που σχετίζεται
με αυτό το βαθμό της εξέλιξής της.
Ο αντίλογος στις ‚ιδεαλιστικές‛ αυτές προσεγγίσεις είναι εκείνη
που προτείνει η κυρίαρχη τάση της επιστημονικής κοινότητας. ύμφωνα με αυτή υπάρχει μια μορφή εξέλιξης στη Δημιουργία, αλλά
αυτή περιορίζεται αποκλειστικά στα έμβια όντα και έχει σχέση με τη
μορφή και τα χαρακτηριστικά του είδους και μόνο. ύμφωνα με αυτή τα έμβια όντα έχουν τη δυνατότητα με συγκεκριμένες διαδικασίες
- χημικές κατά κύριο λόγο - να σχηματίσουν πολύπλοκους οργανισμούς και με τον τρόπο αυτόν να δημιουργηθούν νέες μορφές ζωής.
193

Whitehead A. N. Γελλήζεθε ην 1861 θαη πέζαλε ην 1947. Βξεηαλόο καζεκαηηθόο θαη θηιόζνθνο, πεξηζζόηεξν γλσζηόο γηα ην έξγν ηνπ ζηε καζεκαηηθή ινγηθή.
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Οι επιστήμονες μέχρι το 1738 είχαν την άποψη που είχε προτείνει ο Αριστοτέλης. Αυτός είχε πρώτος δηλώσει ότι το ‚είδος‛ είναι
δημιούργημα της Υύσης. Σο 1738, όταν ο Linne194 εισήγαγε τη συστηματική κατάταξη των ειδών και όρισε το ‚είδος‛ ως «το άθροισμα ατόμων όμοιων με τους γεννήτορές τους και μεταξύ τους, τα οποία είναι
ικανά να παράγουν απογόνους όμοιους προς όλα με τον εαυτό τους και
τους γεννήτορές τους». Ένας τέτοιος ορισμός του ‚είδους‛ οδηγεί στη
βιβλική άποψη ‚περί κτίσεως του Κόσμου‛. ύμφωνα με αυτή, όσα
είδη δημιούργησε ο Θεός κατά τη Δημιουργία τόσα είδη υπάρχουν
μέχρι σήμερα. Η θεωρία αυτή ονομάστηκε ‚Θεωρία περί του αμεταβλήτου των ειδών‛.
την Ακαδημία των Παρισίων όμως το 1809 ο Lamarck195 ανακοίνωσε την άλλη μεγάλη θεωρία. Ση θεωρία του Μεταμορφισμού.
ύμφωνα με τη θεωρία αυτή όλα τα είδη είναι μεταβλητά, η δε αιτία
αυτής της μεταβολής είναι διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες. Σην
άποψη αυτή πολέμησε με σθένος ο Cuvier,196 ενώ το 1859 ο Darwin τη
θεώρησε ως βάση για να διατυπώσει αργότερα τη γνωστή θεωρία.
Μέχρι τις αρχές του 1900 οι επιστήμονες πίστευαν ότι μπορούν να
εξηγήσουν την εξέλιξη των ειδών με βάση τις θεωρίες του Lamarck
και του Darwin.
Μετά το θάνατο του Darwin το 1865 ο Mendel197 εφάρμοσε τη
θεωρία του Darwin περί φυσικής επιλογής σε διασταυρώσεις αμιγών
ειδών και παρατήρησε τα αποτελέσματα στους απογόνους τους.
τήριξε την κληρονομικότητα σε μαθηματικά μοντέλα και είδε ότι
επικρατούν οι ισχυρότεροι έναντι των ασθενέστερων χαρακτήρων.
Σο 1880 οι επιστήμονες, εξετάζοντας τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του εμβρύου, υποστήριξαν ότι οι χαρακτήρες του είδους εντοπίζονται στον πυρήνα και οι επίκτητοι στο κυτταρόπλασμα ή σώμα και
C. von Linne. νπεδόο θπζηθόο, βνηαλνιόγνο θαη δσνιόγνο. Γίδαμε ζην παλεπηζηήκην ηεο Uppsala. Γελλήζεθε ην 1707 θαη πέζαλε ην 1778.
195
J. B. de Lamarck. Γελλήζεθε ην 1744 θαη πέζαλε ην 1829. πνύδαζε Ηαηξηθή ζην Παξίζη θαη αζρνιήζεθε
ηδηαίηεξα κε ηε Βνηαληθή. ην ζύγγξακκά ηνπ «Flore Francaise» (1778) παξνπζίαζε έλα ζύζηεκα θαηάηαμεο
θαη αλαγλώξηζεο ησλ θπηώλ, κε ην νπνίν ζπκπιεξώζεθε θαη βειηηώζεθε ε ηαμηλόκεζε ηνπ Ληλαίνπ. ηε
Εσνινγία δεκηνύξγεζε έλα ζύζηεκα θαηάηαμεο θαη αλαγλώξηζεο ησλ δώσλ, ην νπνίν ηζρύεη κε θάπνηεο
παξαιιαγέο κέρξη ζήκεξα. Δπίζεο ρξεζηκνπνίεζε πξώηνο ηνλ όξν Βηνινγία. Ζ εμειηθηηθή ζεσξία ηνπ, πνπ
δεκνζηεύηεθε ην 1809 κε ηίηιν «Philosophie zoologique», ζπδεηήζεθε έληνλα θαη θπζηθά θαηαπνιεκήζεθε,
θπξίσο από εθθιεζηαζηηθνύο θύθινπο.
196
Cuvier. Γάιινο θπζηνδίθεο θαη δσνιόγνο. Αζρνιήζεθε κε ηελ Αλαηνκία θαη ηελ Παιαηνληνινγία θαη
ηδηαίηεξα κε ηα απνιηζώκαηα ησλ δώσλ.
197
Mendel. Gr. Ήηαλ Απζηξηαθόο κνλαρόο, γλσζηόο γηα ηηο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηνπο
κεραληζκνύο ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο ραξαθηεξηζηηθώλ ζηα θπηά. Ζ αλαγλώξηζε ηνπ επηζηεκνληθνύ έξγνπ
ηνπ Mendel πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα. Γελλήζεθε ζηηο 20/6/1822 θαη πέζαλε ζηηο
6/1/1884.
194
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έχουν προσωρινές μόνο ιδιότητες. Με βάση την άποψη αυτή αποκλείστηκαν από το Είδος. Σους χαρακτήρες που εντόπισαν στον πυρήνα του κυττάρου τούς ονόμασαν ‚γένωμα‛. Σο 1893 ο Ολλανδός
βοτανολόγος De Vries198 παρατήρησε την εμφάνιση νέων ειδών άγριων πτερίδων, τα οποία ονόμασε ‚μεταλλάξεις‛. Οι μεταλλάξεις
αυτές δημιουργήθηκαν κάτω από την επίδραση περιβαλλοντολογικών παραγόντων .
Οι μεταλλάξεις κέντρισαν το ενδιαφέρον των επιστημόνων της
εποχής και άρχισαν να ψάχνουν μεταλλάξεις στα ζώα και τα φυτά.
Σαυτόχρονα η επιστημονική κοινότητα άρχισε να βλέπει με διαφορετικό μάτι τη θεωρία της κληρονομικότητας του Mendel και τις απόψεις του Weissmann. Ο Merqan καλλιέργησε δροσοφιλίδες κατά
χιλιάδες και παρατήρησε περίπου 400 μεταλλάξεις. Αυτές τις μεταλλάξεις τις διαχώρισε σε τέσσερις τύπους, όσα και τα χρωμοσώματα
που βρίσκουμε στον πυρήνα του κυττάρου του αυγού της. Με τον
τρόπο αυτόν συσχέτισε τα χρωμοσώματα και τα χαρακτηριστικά του
‚είδους‛ και χαρακτήρισε τα γονίδια ως υλικό υπόστρωμα και ως αίτιο των μεταβολών των χαρακτήρων του ‚είδους‛.
Εν κατακλείδι η σύγχρονη επιστημονική άποψη θεωρεί ότι η ζωή
στον πλανήτη Γη, αλλά και σε άλλους πλανήτες ενδεχομένως,
προήλθε από χημικές οργανικές ενώσεις, οι οποίες, όταν βρίσκονταν
σε κατάλληλο περιβάλλον, είχαν τη δυνατότητα να πολλαπλασιαστούν και να δημιουργήσουν πιο πολύπλοκα είδη ζωής. Για τη Γη το
πλέον σύνθετο έμβιο ον είναι ο άνθρωπος. Δεν αποκλείεται η ύπαρξη ζωής σε άλλους πλανήτες, οι οποίοι θα έχουν κατάλληλο γι’ αυτό
το σκοπό περιβάλλον.
Η συγκεκριμένη πρόταση στο θέμα της εξέλιξης θεωρεί ότι αυτή
επιτυγχάνεται μέσω των διαδικασιών της εκπαίδευσης, της μάθησης
και της ανάπτυξης διάφορων ικανοτήτων αυτονομίας και ανεξαρτησίας, καθώς και της επίγνωσης της συνειδησιακής κατάστασης στην
οποία βρίσκεται ο κάθε οργανισμός. Αυτός είναι ο λόγος που θεωρείται ο άνθρωπος ως το πιο εξελιγμένο είδος στον πλανήτη Γη. Έχει
τη δυνατότητα να αναπτύσσει σε μεγάλο βαθμό την επικοινωνία,
την αναπαραγωγή, καθώς και τη μεταβολή η οποία συμβαίνει στο
περιβάλλον που ζει. Σέλος, έχει συνείδηση τόσο της ύπαρξής του όσο

198

H. M. de Vries. Γαλόο βνηαλνιόγνο θαη έλαο από ηνπο πξώηνπο γελεηηζηέο. Γελλήζεθε ην 1848 θαη πέζαλε
ην 1935.
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και της διαφορετικότητάς του σε σχέση με τα ίδια ή με διαφορετικά
όντα.
Όταν είχαμε αναφερθεί στην ύπαρξη του Εσώτερου Εαυτού, τον
είχαμε περιγράψει ως την ‚Πρωταρχική Αιτία της όλης Δημιουργίας‛. Περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά του λέγαμε ότι «<σε κάθε
άνθρωπο, ανεξάρτητα αν το γνωρίζει ή όχι, υπάρχει μέσα σε κάθε
κύτταρο του σώματός του ένα αρχέγονο στοιχείο, το οποίο προέρχεται
από την απαρχή της Δημιουργίας και μεταφέρει όλη τη Γνώση που υπάρχει σε αυτή. Αυτό το στοιχείο οδηγεί το νέο κύτταρο που δημιουργείται στο να γνωρίζει τη θέση και το ρόλο του στον ανθρώπινο, τον
ζωικό, τον φυτικό ή τον ορυκτό οργανισμό που συμμετέχει. Αυτό το
αρχέγονο στοιχείο δεν επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες και
κοινωνικά δεδομένα, αλλά παραμένει αναλλοίωτο».
ε ό,τι αφορά στον φορέα της μετάβασης του Εσώτερου Εαυτού
στα μέρη της Δημιουργίας, είχαμε πει ότι «<η ενέργεια αυτή, αν είναι ενέργεια, το σωμάτιο, αν είναι σωμάτιο, ή η ακτινοβολία, αν είναι
ακτινοβολία, δημιουργήθηκε τις πρώτες στιγμές της Δημιουργίας αμέσως μετά ή ταυτόχρονα με τη Μεγάλη Έκρηξη. Από το σημείο αυτό
και έπειτα διαχέεται στο ύμπαν και διαπερνά κάθε τμήμα του. ύμφωνα με αυτή την προσέγγιση ο Εσώτερος Εαυτός δεν αποτελεί τμήμα,
αντανάκλαση ή έκφραση μιας δύναμης ή μιας οντότητας που βρίσκεται
εκτός Δημιουργίας, αλλά είναι τμήμα της ίδιας της Δημιουργίας, για
να μην πούμε ο φορέας της». τη συνέχεια είχαμε αναφέρει μερικούς
από αυτούς που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως φορείς του.
Σο μέγεθος της συνειδητοποίησης της ύπαρξης, από το οποιοδήποτε τμήμα της Δημιουργίας, είναι ένα στοιχείο, το πιο σημαντικό,
το οποίο δηλώνει την εξέλιξη ή ακόμη καλύτερα το επίπεδο εξέλιξης
που το τμήμα αυτό της Δημιουργίας έχει επιτύχει. Βέβαια το επίπεδο
συνειδητοποίησης δεν είναι το ίδιο για όλα τα όντα, έμβια και μη.
την αρχή θα ασχοληθούμε με τα έμβια και κυρίως με τον άνθρωπο.
το κεφάλαιο που αναφερθήκαμε αναλυτικά στον Εσώτερο Εαυτό είχαμε επισημάνει ότι σε κάθε κύτταρο του ανθρώπινου οργανισμού υπάρχει η παρουσία του. Ο άνθρωπος μάλιστα, μέσω των
Νόμων της Κληρονομικότητας και της Γενετικής, γίνεται φορέας της
Γνώσης και της υνείδησης που έχει κατακτήσει από το παρελθόν
μέσω του γενεαλογικού του δέντρου. Η ανάπτυξη της επίγνωσης για
τον Εσώτερο Εαυτό και την προσωπικότητά του, που έχει επιτύχει
κατά τη διάρκεια της ζωής του, προστίθεται στο ήδη εδραιωμένο ε[172]
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πίπεδο. Αυτό μεταφέρεται στους απογόνους του και αυτοί, ακολουθώντας ανάλογη διαδικασία, τη μεταφέρουν στους δικούς τους.
Τπάρχουν τρία επίπεδα συνείδησης του Εσώτερου Εαυτού για
τον άνθρωπο. Για την περιγραφή τους θα χρησιμοποιήσουμε τους
όρους που οι Μαρτινιστές έθεσαν για να διαβαθμίσουν την κατάταξη των ανθρώπων σχετικά με το επίπεδο συνείδησης αυτού που εκείνοι ονόμασαν ‚Θείο πινθήρα‛.199 Σα επίπεδα αυτά είναι:
1. Οι άνθρωποι της Άγνοιας: Αυτοί που δε γνωρίζουν και δεν έχουν συνειδητοποιήσει την ύπαρξη του Εσώτερου Εαυτού ως
τμήματος της πρωταρχικής αιτίας της Δημιουργίας.
2. Οι άνθρωποι της Επιθυμίας: Αυτοί που έχουν αντιληφθεί την
ύπαρξη του Εσώτερου Εαυτού, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα
να επικοινωνούν μαζί του και να εμπνέονται από αυτόν. Η
όποια επικοινωνία με αυτόν είναι τυχαία και περιστασιακή.
3. Οι Ανώτεροι Άγνωστοι. Αυτοί είναι άτομα, τα οποία γνωρίζουν και προσπαθούν συνεχώς να κατακτήσουν την επικοινωνία και την έμπνευση με αυτή την πηγή Γνώσης. Είναι οι
μεγάλοι διανοητές της Ανθρωπότητας, οι πρωτοπόροι της Επιστήμης και της Υιλοσοφίας.
Ο βαθμός συνείδησης της ύπαρξης του Εσώτερου Εαυτού, της
λειτουργίας και του ρόλου του στην ίδια την εξέλιξη του ανθρώπου,
είναι ένα σημαντικό - το σημαντικότερο - στοιχείο στην ίδια την εξέλιξή του. Η επίγνωση αυτή και το επίπεδο εξέλιξής του επηρεάζουν
κι άλλους παράγοντες της εξέλιξής του. Αυτοί οι παράγοντες είναι η
Γνώση και η συνείδηση της Ύπαρξης του ατόμου. Μπορεί στα μερικές χιλιάδες χρόνια της ύπαρξής του ο Homo Sapiens να μην έχει
αλλάξει πολύ στα εξωτερικά χαρακτηριστικά του, έχει όμως αλλάξει
σημαντικά στη συνειδητοποίηση της ύπαρξής του.
Γνωρίζοντας τον Εσώτερο Εαυτό και τις πραγματικές ανάγκες
του, κάθε άνθρωπος διαχωρίζεται από τα επίκτητα ‚πρέπει‛, τα οποία έχουν αφομοιωθεί για ποικίλους λόγους από διάφορους εξωγενείς παράγοντες - π.χ. κοινωνικούς - και τα οποία ίσως να έπαιξαν
κάποιο σημαντικό ρόλο κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της εξελικτικής πορείας. Σαυτόχρονα, μελετώντας και εμβαθύνοντας στους
Θείνο πηλζήξαο. ξνο κε ηνλ νπνίν νη Μαξηηληζηέο νξίδνπλ ηελ νπζία ηνπ Θενύ πνπ ππάξρεη ζηνλ άλζξσπν. Ζ νπζία απηή κπνξεί, θαηά κία έλλνηα, λα ηαπηηζηεί κε ηελ Φπρή, αιιά ζεσξνύλ όηη είλαη θάηη αθόκε
πην Θείν.
199
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Νόμους και τις Αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Υύσης, κατανοούν ακόμη περισσότερο το ρόλο και την αξία που έχει κάθε τμήμα
της Δημιουργίας στο ευρύτερο σύνολο που ονομάζουμε Κόσμο. Με
τον τρόπο αυτόν ο άνθρωπος δεν αισθάνεται ιδιοκτήτης του πλανήτη Γη, αλλά ένοικος και μέτοχος στη συμβίωση σε αυτόν.
Πολλοί φιλόσοφοι και διανοητές οραματίζονται διαφορετική τη
συνειδησιακή κατάσταση του ανθρώπου στο απώτερο μέλλον. Ο Ινδός σοφός Sri Aurobindo προτείνει την ανάδυση της υπερσυνείδησης,
ο Ελβετός Jean Gebser την τετραδιάστατη ολοκληρωμένη συνείδηση,
ο Αμερικανός Richard Bucke την κοσμική συνειδητότητα και πολλοί
άλλοι διάφορες άλλες μορφές αναπτυγμένης συνείδησης. Μπορεί οι
απόψεις αυτές να διαφέρουν μεταξύ τους τόσο στην ονομασία όσο
και στην περιγραφή των χαρακτηριστικών κάθε μιας από αυτές.
Τπάρχει όμως ένα κοινό χαρακτηριστικό. Αυτό το κοινό χαρακτηριστικό, που μπορούμε να το διακρίνουμε από τις ονομασίες του και
μόνο, είναι ότι αναφερόμαστε σε μία συνείδηση που δεν είναι πλέον
περιορισμένη στα στενά ατομικά πλαίσια, αλλά αποκτά πιο οικουμενικά χαρακτηριστικά.
Έχουμε αναφέρει ότι ο Εσώτερος Εαυτός δεν περιορίζεται μόνο
στον άνθρωπο. ε κάθε στοιχείο της Δημιουργίας υπάρχει και εκδηλώνεται, ανάλογα με το επίπεδο συνείδησης που το στοιχείο αυτό
της δημιουργίας έχει επιτύχει. Ας μην ξεχνάμε πως οτιδήποτε υπάρχει στον άνθρωπο είναι ίδιο με ό,τι υπάρχει και στο ύμπαν. Θέλουμε να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι «<και το μικροσκοπικό κύτταρο που υπάρχει στον ανθρώπινο οργανισμό είναι και αυτό ένα ελάχιστο τμήμα από κάποιο άστρο και μεταφέρει τις “μνήμες” της ζωής
του άστρου αυτού. Από τη δημιουργία του μέχρι το θάνατό του και τη
συμμετοχή του στη συνέχεια στη δημιουργία ενός άλλου στοιχείου στο
ύμπαν που ζούμε».
Όλη η Γνώση, η υνείδηση και οι Δυνατότητες που έχουν εκδηλωθεί ή θα εκδηλωθούν στο μέλλον στη Δημιουργία υπήρχαν συμπυκνωμένες σε αυτή την Πρώτη Αιτία της Δημιουργίας. Με την
εμφάνιση της Δημιουργίας, με την εκδήλωση της Μεγάλης Έκρηξης
π.χ., κάθε στοιχείο της μετέφερε αυτή τη Γνώση και αυτή τη υνείδηση, διασκορπίζοντάς την σε όλη την έκτασή της. Όλα τα στοιχεία
της Δημιουργίας την κατέχουν. Αυτό που δεν μπορούν να κάνουν
ακόμη είναι να τη συνειδητοποιήσουν.
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Κάθομαι στον κήπο του σπιτιού μου και γράφω αυτές τις γραμμές στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μου. Λίγο πιο πέρα είναι ξαπλωμένη μία από τις σκυλίτσες μου. Είναι γριά και έχει μεγάλο πρόβλημα με τις αρθρώσεις της. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι, ενώ οι άλλες
δύο, νεώτερές της, κάθονται στη σκιά, αυτή όλη σχεδόν την ημέρα
αποζητά τον καυτό ήλιο. Σην ανακουφίζει από τους πόνους. Ποιος
άραγε της έμαθε αυτή την αλήθεια;
Σα φωτόνια, τα στοιχειώδη σωμάτια, τα άτομα, τα μόρια, οι ενώσεις, οι οικολογίες, τα άστρα, οι πλανήτες, οι γαλαξίες και ίσως τα
άπειρα σύμπαντα περιέχουν το σύνολο αυτής της Γνώσης και το μόνο που χρειάζεται είναι να την αντιληφθούν και να την ενεργοποιήσουν. Ίσως αυτό να εννοούσε ο συγγραφέας της Γένεσης, όταν καλυμμένα και αλληγορικά μετά την περιγραφή της βρώσης από τον
Αδάμ του καρπού από το δέντρο της Γνώσης και της εξορίας του από
τον Παράδεισο, στο κεφάλαιο Γ στ. 22 έγραφε: «Και είπε ο Κύριος ο
θεός. Ιδού έγεινεν ο Αδάμ ως είς εξ ημών, εις το γιγνώσκειν το καλόν
και το κακόν· και τώρα μήπως εκτείνη την χείρα αυτού και λάβη και
από του ξύλου της ζωής, και φάγη, και ζήση αιωνίως».
Αυτή είναι η κορυφή της εξέλιξης. Η επίγνωση και η αξιοποίηση
από κάθε μέρος της Δημιουργίας των δυνατοτήτων που παρέχει ο
Εσώτερος Εαυτός. Με αυτό γίνεται αντιληπτό ότι η εξέλιξη στην όλη
Δημιουργία οδηγεί στην πολλαπλότητα των μορφών και όχι στην
ένωση με τον όποιο Δημιουργό. Με την πολλαπλότητα της ύπαρξης
και την ανάπτυξη της υνείδησης σε κάθε τμήμα της, η εξέλιξη της
Δημιουργίας θα επιτευχθεί.
Η εξέλιξη, σύμφωνα με αυτά που έχουμε ήδη αναφέρει, αρχίζει
σε όλα τα μέρη της Δημιουργίας, όταν εκδηλώνεται η αρχική ώθηση
μιας νέας ή ανώτερης τάξης ή σκοπού. Δεν μπορούμε να δεχθούμε
την ύπαρξη Εκφυλισμού στη Δημιουργία παρά μόνο ως ένα στάδιο
στην ίδια την Εξέλιξη. Σο προς εκφυλισμό είδος έχει επιτελέσει το
σκοπό του στην υπόθεση της εξέλιξης και παραχωρεί τη θέση του σε
κάτι άλλο, το οποίο είναι μια πιο ‚ανεπτυγμένη έκδοση‛ αυτού που
εκφυλίζεται. Κατά συνέπεια ο εκφυλισμός αρχίζει σε όλα τα μέρη
της Δημιουργίας, όταν συμπληρωθεί η πιο ανεπτυγμένη μορφή ή
έκφραση της εξέλιξης που το είδος αυτό μπορεί να επιτύχει.
Αρχίζει όταν αυτό που υπάρχει στον Εσώτερο Εαυτό εκδηλωθεί
με τον καλύτερο τρόπο και αποφέρει την ανώτερη μορφή συνειδητοποίησής του. Με τον τρόπο αυτόν το όλο σχήμα των πραγμάτων
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και των όντων είναι εξέλιξη και εκφυλισμός, για να ακολουθήσει η
μεταβολή και ο σχηματισμός ενός άλλου είδους.
το έργο του ‚Νέα Επιστήμη και Ακασικό Πεδίο‛ ο Ervil Laszlo
υποστηρίζει ότι η Δημιουργία προϋποθέτει την ύπαρξη πολλών υμπάντων και ότι κάθε σύμπαν μεταφέρει τις πληροφορίες που είχε,
σε αυτό που θα δημιουργήσει. Γράφει σχετικά : «Αν η εξέλιξη σε κάθε τοπικό σύμπαν αρχίζει από την αρχή, η εξέλιξη της ζωής στα τοπικά σύμπαντα είναι μια σισύφεια προσπάθεια: καταρρέει και αρχίζει
ξανά από την αρχή και πάλι και πάλι. Όμως τα τοπικά σύμπαντα δεν
υποβάλλονται πραγματικά σε αυτή τη δοκιμασία. Κάθε σύμπαν διαμορφώνει πληροφοριακά το κενό μέσα στο οποίο εμφανίστηκε και το
διαμορφωμένο κενό διαμορφώνει πληροφοριακά το επόμενο σύμπαν.
Έτσι σε κάθε σύμπαν η ζωή εξελίσσεται όλο και πιο αποτελεσματικά,
διανύοντας όλο και μεγαλύτερη πορεία προς τη συνεκτικότητα και την
πολυπλοκότητα.
»Η κοσμική εξέλιξη είναι μια κυκλική διαδικασία με “καμπύλη
μάθησης”. Κάθε σύμπαν αρχίζει χωρίς ζωή, εξελίσσει ζωή όταν μερικοί πλανήτες αποκτήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για να τη συντηρήσουν και την εξαλείφει όταν οι πλανητικές συνθήκες περάσουν πέρα από το στάδιο συντήρησης των έμβιων όντων. Όμως το κενό που
μοιράζονται όλα τα σύμπαντα διαμορφώνεται πληροφοριακά όλο και
περισσότερο και δημιουργεί όλο και πιο ευνοϊκές συνθήκες για την εξέλιξη της ζωής< Σι μπορούμε να πούμε για τις υπερεξελιγμένες
μορφές ζωής που θα εμφανιστούν στα ώριμα στάδια των ώριμων συμπάντων; Αφού η πορεία της εξέλιξης δεν είναι ποτέ προβλέψιμη με
ακρίβεια, ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ελάχιστα πράγματα. Σο μόνο
που είμαστε σε θέση να συμπεράνουμε είναι ότι οι ώριμοι οργανισμοί
στα ώριμα σύμπαντα θα εμφανίζουν μεγαλύτερη συνεκτικότητα και
πολυπλοκότητα από τις μορφές ζωής που μας είναι γνωστές σήμερα.»
Τποστηρίζουμε το μοντέλο της εξέλιξης που ο Laszlo προτείνει.
υμφωνούμε σε πάρα πολλά σημεία με αυτό. Τπάρχει ένα μόνο σημείο που πρέπει να συζητηθεί. Ότι η πληροφορία, όπως την ορίζει ο
Laszlo, είναι αυτή που μεταφέρει την Πρώτη Αρχή της Δημιουργίας.
Δεν είναι όμως δυνατό να διαφύγει της προσοχής μας η αρχική επισήμανση του Πέτρου Γράβιγγερ για την έννοια της εξέλιξης και την
ελικοειδή ή κυκλική πορεία της.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7Ο
ΠΕΡΙ ΡΤΘΜΟΤ, ΔΟΝΗΕΨΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΜΟΤ
ΚΑΙ ΤΓΦΡΟΝΙΚΟΣΗΣΑ
Όλες οι ψυχικές προσωπικότητες
στο γήινο τούτο πεδίο αλλά και
στο κοσμικό βρίσκονται σε συνεχή
Συντονισμό. Ακριβώς επειδή η
ψυχική προσωπικότητα του
ανθρώπου συντονίζεται με όλες
τις άλλες ψυχικές προσωπικότητες,
οι δονήσεις της σκέψεως ενεργούν
σε μεγάλες αποστάσεις.
AMORC

Α

ν τύχει κάποια φορά να βρεθείτε σε μια ομήγυρη ανθρώπων
που ασχολούνται με τη μεταφυσική, την εσωτερική παράδοση και φιλοσοφία, θα εκπλαγείτε με το πόσες φορές αναφέρονται σε έννοιες όπως δόνηση, συντονισμός και θετική ή αρνητική
ενέργεια. Πράγματι η ενασχόληση των ανθρώπων της μεταφυσικής
με αυτές τις έννοιες και η εφαρμογή τους στην καθημερινή τους
δράση είναι κάτι εντυπωσιακό. Η αλήθεια είναι ότι, κατά την άποψή
μου, η θεωρία που η εσωτερική παράδοση έχει διατυπώσει για τις
έννοιες αυτές και τις μεταξύ τους σχέσεις είναι ίσως η μεγαλύτερη
προσφορά της μεταφυσικής στην καθημερινότητα του ανθρώπου.
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Κατ’ αρχάς θα πρέπει να αναφέρω ξανά ότι πολλές σχολές εσωτερισμού κάνουν μια σαφή διάκριση μεταξύ της ψυχής και της ψυχικής ενέργειας από τη μια μεριά και του πνεύματος και της πνευματικής ενέργειας από την άλλη. ύμφωνα με την άποψη αυτή, ψυχή
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είναι η αντανάκλαση της Παγκόσμιας Χυχής στον άνθρωπο και την
ονομάζουν Χυχική προσωπικότητα, ενώ Πνεύμα είναι η δονούμενη
ενέργεια, η οποία υπάρχει πίσω από όλες τις εκδηλώσεις της ύλης.
Οι ορισμοί αυτοί έχουν ουσιαστικά προταθεί από το Ροδοσταυρικό
Σάγμα A.M.O.R.C. και αναφέρονται στις εσωτερικές διδασκαλίες
του. Είναι απαραίτητο να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι η οργάνωση αυτή έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την εφαρμογή των δονήσεων
και των αποτελεσμάτων που αυτές έχουν στην καθημερινότητα του
ανθρώπου.
Δεν είναι όμως μόνο η εσωτερική παράδοση που δέχεται τον καθοριστικό ρόλο που έχει το Πνεύμα στην εκδήλωση της ύλης. Ο θεολόγος Νίκος Ματσούκας στο έργο του ‚Δογματική και υμβολική
Θεολογία” γράφει: «Κάθε κίνηση και πραγμάτωση οφείλεται στην ορμή μιας κτιστής φυσικής ενέργειας».200
Θα ξεκινήσουμε τη μελέτη των δονήσεων με μία μικρή αναδρομή στη γνώση για τη δομή του Κόσμου και στην προσπάθεια του ανθρώπου να τον κατανοήσει. Ο Άνθρωπος για πολλά χρόνια πίστευε
ότι το μικρότερο σωματίδιο της ύλης ήταν το Άτομο. Η άποψη αυτή
διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τους Έλληνες φιλοσόφους Λεύκιππο και Δημόκριτο το 460 π.Φ. περίπου. Με την πάροδο των χρόνων όμως, καθώς η μελέτη του ανθρώπου στον τομέα αυτόν αναπτυσσόταν, ανακάλυψαν ότι υπάρχει κάτι πιο μικρό και ότι αυτό το
πιο μικρό αποτελεί το άτομο. Σότε υιοθέτησαν τον όρο ηλεκτρόνιο,
για να δηλώσουν αυτό το μικρότερο μέρος της ύλης. τη συνέχεια οι
επιστήμονες ανακάλυψαν ότι υπάρχουν μερικά σωματίδια, τα οποία
είναι μικρότερα από αυτό του ατόμου και τα ονόμασαν υποατομικά
σωμάτια. την ονομασία αυτή περιέλαβαν, εκτός από το ηλεκτρόνιο,
τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Σο επόμενο σωμάτιο που ανακάλυψε η
επιστήμη ήταν το θετικό ηλεκτρόνιο, το οποίο ονομάστηκε ποζιτρόνιο. Αυτό βρέθηκε το 1932 στην κοσμική ακτινοβολία. Σέλος, εκτός
από τα θετικά και αρνητικά ηλεκτρόνια, έχει βρεθεί ένα ακόμη υποατομικό σωμάτιο. Σο νετρίνο. Αυτό είναι ουδέτερο και η παρατήρησή
του προϋποθέτει ειδικές συνθήκες. Η μεταφυσική τα σωμάτια αυτά
δεν τα θεωρεί ύλη. Γι’ αυτή είναι ωματίδια Πνεύματος. τα σωμάτια αυτά συναντάμε μια ενέργεια ή μια δύναμη, η οποία τα διατηρεί
σε περιστροφή γύρω από τον άξονά τους. Λόγω αυτής της περιστρο200

Ν. Μαηζνύθαο. Γνγκαηηθή θαη πκβνιηθή Θενινγία. Δθδόζεηο Π. Πνπξλάξα, ηόκνο Γ ζει 344.
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φής και της ισχύος της τα υποατομικά αυτά σωμάτια δονούνται ή
πάλλονται. Οι δονήσεις αυτές μεταφέρονται μέσω του χώρου.
Κάθε λίγο δύο απ’ αυτά συγκρούονται. Με τη σύγκρουση αυτή
ενώνουν τις δονήσεις τους και πάλλονται συνδυασμένα, ενώ συνεχίζουν να κινούνται. Κινούμενα θα συγκρουστούν και με άλλο ή άλλα
κινούμενα σωματίδια.
Με τον τρόπο αυτόν θα παρατηρήσουμε ότι πολλά από τα σωμάτια αυτά θα μαζέψουν πάνω τους άλλα σωμάτια. Σότε σχηματίζονται τα μικρά τμήματα της ύλης. Αυτά τα μικρά τμήματα της ύλης
είναι τα άτομα που έχουμε ήδη αναφέρει. Σα σωμάτια αυτά δονούνται με συγκεκριμένο αριθμό δονήσεων. Ο αριθμός αυτός μπορεί να
είναι άρτιος ή περιττός. Για δύο σωμάτια που δονούνται σε άρτιο αριθμό δονήσεων λέμε ότι έχουν την ίδια φάση. Σο ίδιο ονομάζουμε
και δύο σωμάτια που δονούνται με περιττό αριθμό δονήσεων. Σα
σωμάτια που δονούνται με ίδια φάση απωθούνται, ενώ αυτά που έχουν διαφορετική έλκονται. Η δύναμη ή η ενέργεια η οποία συγκεντρώνεται σε κάθε σωμάτιο και το διατηρεί συνέχεια σε δόνηση και
κίνηση είναι αυτή που ονομάσαμε Πνεύμα.
Κάθε σωμάτιο λοιπόν περιέχει αυτή την ενέργεια που ονομάσαμε Πνεύμα. Είναι όμως ελάχιστα τα σωμάτια που βρίσκονται σε έναν μικρό χώρο και έχουν την ίδια ακριβώς ποσότητα της ενέργειας
αυτής. Αυτή η διαφορά ενέργειας κάνει το κάθε σωμάτιο να δονείται
διαφορετικά. Όλα όμως τα σωμάτια αυτά, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, χωρίζονται σε δύο ομάδες, ανάλογα με τον αριθμό των δονήσεων. Αυτά που δονούνται σε περιττό και αυτά που δονούνται σε άρτιο
αριθμό δονήσεων ανά δευτερόλεπτο.
Αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι όλη η ύλη είναι το
θέατρο της κίνησης κατά το ότι η δύναμη η οποία παράγει την ύλη
και η οποία στην ουσία της είναι αυτή καθ’ εαυτή η ύλη, είναι κίνηση
ή δόνηση μιας ενέργειας που έχουμε ονομάσει Πνεύμα. Με τον τρόπο αυτόν κατανοούμε ότι, αφού η κίνηση ή η δόνηση καθιστά αναγκαία τη μεταβολή, η ύλη και κάθε εκδήλωσή της διαρκώς μεταβάλλεται ή βρίσκεται σε διαδικασία μεταβολής. ε όλη τη Δημιουργία
στοιχειώδεις ουσίες και ενώσεις συνέχεια διαλύονται και συνθέτονται. υνεχώς οι μορφές της ύλης μεταβάλλονται. Η κάθε εκδήλωσή
της καθορίζεται περιστασιακά. Όσο η μορφή που παίρνει γίνεται πιο
οριστική, τόσο μεγαλύτερη και η ευστάθειά της και τόσο πιο τέλειος
ο ορισμός της.
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Σο πνεύμα λοιπόν και οι δονήσεις του είναι το στοιχείο που κάνει την ύλη να έχει διαφορετικές εκδηλώσεις. Οι δονήσεις του πνεύματος είναι αυτές που κάνουν γνωστή σε μας τη μορφή της ύλης. Αν
οι δονήσεις αυτές δεν επιδρούσαν στις αισθήσεις και τις εγκεφαλικές
διεργασίες με μια φυσική έκφραση, δε θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τη μία μορφή της ύλης από την άλλη.
Δεν είναι όμως μόνο τα γεγονότα και τα αντικείμενα μέσα στη
δημιουργία που παράγονται από δονήσεις. Πολλοί επιστήμονες, που
ασχολούνται με την ίδια τη δημιουργία, προτείνουν μοντέλα που
βασίζονται σε αυτές τις παλμικές κινήσεις. Ένας από αυτούς, ο Niel
Turok, σε ομιλία του στην Αθήνα στις 17 Απριλίου 2008 παρουσίασε
τη δική του θεωρία για τη Δημιουργία, η οποία βασίζεται, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, στη σύγκρουση δύο παλλόμενων βρανών.
Οπαδός της θεωρίας των χορδών οι οποίες πάλλονται και ο ίδιος, θεώρησε ότι η 7η διάσταση του χώρου είναι ένα ‚κενό‛ μεταξύ
δύο παλλόμενων χορδών. Αυτές οι διαστάσεις μας περιγράφουν όλον τον Κόσμο. Ενταγμένη η θεωρία των Φορδών στην Κοσμολογία,
μπορεί να περιγράψει τον κόσμο που ζούμε σαν μια μεμβράνη, μια
‚βράνη‛, ένα ‚επίπεδο‛ το οποίο είναι ευέλικτο. ε αντιδιαστολή με
την επικρατούσα άποψη, που λεει ότι η αρχή της Μεγάλης Έκρηξης
ήταν η ύπαρξη ενός σημείου που είχε πολύ μεγάλη ποσότητα ενέργειας, η θεωρία του ο Niel Turok προτείνει τη σύγκρουση δύο τέτοιων
βρανών μέσα στο Φώρο.
Η θεωρία αυτή, που την ονόμασε ‚Εκπυρωτικό ύμπαν‛, προτείνει ότι αφού η σύγκρουση των ‚βρανών‛ αυτών έγινε μια φορά,
είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ξανά. Με τον τρόπο αυτόν μετατρέπεται το γραμμικό σύμπαν που προτείνει η κλασική θεωρία της
Μεγάλης Έκρηξης σε ένα σύμπαν κυκλικό. Οι βράνες έλκονται μεταξύ τους και με την πάροδο του χρόνου επέρχονται αλλαγές και
αλλοιώσεις στην επιφάνειά τους, με αποτέλεσμα να περιοριστεί ο
ενδιάμεσος χώρος. Έτσι κάποια στιγμή επέρχεται η σύγκρουση και
στη συνέχεια απομακρύνονται ξανά. Αυτό το μοντέλο πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι είναι ένα μαθηματικό μοντέλο και έρχεται σε
αντίθεση με τη θεωρία του Einstein (γενική θεωρία της σχετικότητας), τη στιγμή που πραγματοποιείται η σύγκρουση των δύο αυτών
βρανών.
Τπάρχει όμως και μια διαφορετική προσέγγιση στη δομή και την
εμφάνιση της ύλης. Σην προσέγγιση αυτή μάλιστα την υιοθετούν
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όλο και περισσότεροι επιστήμονες. ε αυτή βασικό στοιχείο θεωρείται το κβάντα. «Όμως η φύση των κβάντα έχει παρερμηνευτεί», θα
μας πει ο Ervin Laszlo, «δε θεωρούνται πλέον διακριτά σωμάτια ύληςενέργειας, αλλά παλλόμενα μονοδιάστατα “νήματα”, “χορδές” ή “υπερχορδές”. Οι φυσικοί προσπαθούν να συνδέσουν όλους τους νόμους
της φυσικής και να τους εκφράσουν ως τη δόνηση υπερχορδών σε έναν
χώρο υψηλότερων διαστάσεων. Θεωρούν κάθε σωμάτιο ως μία χορδή
που παράγει τη δική της “μουσική” σε συνδυασμό με όλα τα άλλα σωμάτια. το κοσμικό επίπεδο, ολόκληροι αστέρες και γαλαξίες πάλλονται συντονισμένα, όπως κάνει σε τελική ανάλυση και όλο το σύμπαν.
Η πρόκληση των φυσικών είναι να ανακαλύψουν μία εξίσωση που να
δείχνει πώς μια δόνηση σχετίζεται με την άλλη, ώστε να μπορούν όλες
να εκφραστούν με συνέπεια από μια μοναδική υπερεξίσωση. Αυτή η
εξίσωση θα αποκωδικοποιούσε την περιβάλλουσα μουσική, που αποτελεί την αχανέστερη και πλέον θεμελιώδη αρμονία του σύμπαντος».201
Όπως έχουμε αναφέρει, λοιπόν, οι δονήσεις είναι αυτές που καθιστούν αναγκαία την αλλαγή. Αλλά ποια είναι η κρυμμένη αρχή, η
οποία μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε και να συγκρίνουμε τις εκδηλωμένες αυτές αλλαγές; Κατά τη μεταφυσική αυτές οι αλλαγές,
που επιτρέπουν τη λεπτότερη σύγκριση των δονήσεων, βρίσκονται
στη διευθέτηση ή στον ορισμό της Κλίμακας. Με τον όρο αυτόν, ο
οποίος είναι συνδεδεμένος με τη μουσική, αναφερόμαστε στην ταξινόμηση όλων των εκδηλώσεων της ύλης με βάση τον αριθμό των δονήσεων με μία ανιούσα ή κατιούσα σειρά. Αυτή η σύγκριση σε ήχο
μας δίνει τη μουσική κλίμακα, σε φως ή σε χρώμα την πρισματική
και σε όλες τις εκδηλώσεις της Δημιουργίας την Κοσμική κλίμακα.
Ποιος όμως είναι ο Νόμος της σχέσης μεταξύ διάφορων εκδηλώσεων της ύλης ή καθορισμένων αριθμών δονήσεων ανά δευτερόλεπτο σύμφωνα με την κλίμακα; Η Αρμονία. Η λέξη αυτή σημαίνει
μια συνένωση με Νόμο, Σάξη και Αναλογία, που απλοποιημένα
μπορούμε να την εκφράσουμε λέγοντας ότι ‚Αρμονία είναι η συμφωνία των δονήσεων”. Κατά τη μεταφυσική, η Αρμονία δεν μπορεί να
μεταβληθεί, να εξελιχθεί στο χώρο και στο χρόνο ή να προοδεύσει
χωρίς κάποιο άλλο οριστικό σχέδιο, το οποίο όμως βασίζεται σε έναν
Νόμο. Ο Νόμος αυτός, που αποτελεί μια από τις πιο θεμελιώδεις αρ-
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[181]

Ζ ΓΤΜΝΖ ΓΤΝΑΗΚΑ
______________________________________________________________________

χές των απλών και αρμονικών δονήσεων, χωρίς τον οποίο όλη η Δημιουργία θα βρισκόταν στο χάος, είναι ο Ρυθμός.
Ο Ρυθμός σχετίζεται με το στοιχείο του χρόνου. Η κίνηση, όταν
μετράται και κανονίζεται ανάλογα με το χρόνο, εκδηλώνει Ρυθμό. Η
κίνηση που επηρεάζεται μόνο από το χρόνο μπορεί απλώς να έχει
διαφορετικές ταχύτητες. Όταν όμως ο χρόνος διαιρείται σύμφωνα με
κάποιο νόμο αναλογίας και μετά εφαρμόζεται στην κίνηση, τότε έχουμε τη ρυθμική κίνηση, η οποία είναι η βάση του ρυθμού. Και ο
ρυθμός είναι δύο ειδών. Αυτός που περιλαμβάνει δύο και αυτός που
περιλαμβάνει τρεις παλμούς. Ο πρώτος ονομάζεται άρτιος και ο δεύτερος περιττός. Κατά τη μεταφυσική ο περιττός αριθμός παλμών είναι ο τέλειος ρυθμός της Δημιουργίας, η οποία τον χαρακτηρίζει αρνητικό σε σχέση με τον άρτιο αριθμό παλμών, τον οποίο χαρακτηρίζει αντίστοιχα θετικό.
το σημείο αυτό καλό είναι να αναφερθούμε και σε ένα ακόμη
μέγεθος. Σην Περίοδο. Αυτή είναι το πλέον βραχύ διάστημα του
χρόνου, μέσα στο οποίο ένα φαινόμενο διέρχεται όλες τις απαραίτητες μεταβολές, ώστε να συμπληρώσει την τέλεια εκδήλωσή του. Μετά από την εκδήλωση αυτή περνά και πάλι από αυτές με παρόμοια ή
ίδια διαδοχή. Αν η διαδοχή των εκδηλώσεων δεν είναι ίδια, μπορούμε
να πούμε ότι το φαινόμενο αυτό εξελίσσεται. ε αυτή την περίπτωση το σημείο έναρξης μιας διαδοχικής περιόδου θα είναι ανώτερο ή
πιο προηγμένο από το αρχικό σημείο της αμέσως προηγούμενης περιόδου. Αυτή η συνεχιζόμενη πρόοδος μπορεί να χαρακτηριστεί ως
ένα σπειροειδές σχήμα. Και στην περίπτωση αυτή χαρακτηρίζουμε
θετικές τις άρτιες περιόδους και αρνητικές τις περιττές. Με αυτό σαν
βάση ονομάζουμε Πολικότητα τον δονητικό ρυθμό ενός σωματίου,
ενός ατόμου, ενός μορίου ή ενός φαινομένου. Ο περιττός ρυθμός δηλώνεται ως αρνητική πολικότητα και κατ’ αναλογία θετική πολικότητα ο άρτιος ρυθμός.
το σημείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η ένωση των θετικών και των αρνητικών σωματίων σχηματίζει την ύλη, στην οποία
δίνει και την πολικότητά της, ανάλογα με το τι προεξάρχει σε αυτήν.
Σα αρνητικά και τα θετικά σωμάτια δε θα ενωθούν με οποιαδήποτε
μορφή σταθερότητας. Αν ένα από αυτά έχει εξαιρετικά υψηλό ρυθμό
δόνησης και το άλλο εξαιρετικά χαμηλό, θα ακολουθήσουν το σχέδιο της σύγκρισης της κλίμακας και τη συμφωνία με το νόμο της Αρμονίας, για να δημιουργήσουν μία ένωση. Ο ακατάπαυστος συνδυα[182]
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σμός δονήσεων, που αποδεικνύεται διά μέσου της όλης φύσης και
που καταλήγει στη μείωση του αριθμού των δονήσεων, έχει σαν αποτέλεσμα την αργή αλλά σταθερή μεταμόρφωση της ύλης αυτής σε
ορατή. Σέτοια φαινόμενα μεταμόρφωσης ύλης από μη ορατή σε ορατή έχουμε με τη μετατροπή ενός αερίου σε υγρό και με τη σειρά του
σε στερεό, με την απώλεια ή ελάττωση της θερμικής του ενέργειας.
Η πολικότητα ενός πράγματος δείχνει τη φύση της μεγαλύτερης ποσότητας δύναμης που περιέχεται σε αυτό - είτε αρνητικής είτε θετικής. Οι δονήσεις που προέρχονται από ένα πράγμα έχουν πάντοτε
τη φύση της πολικότητας του πράγματος αυτού.
Αυτή είναι με λίγα λόγια η μεταφυσική - εσωτερική προσέγγιση
της λειτουργίας του Πνεύματος στην ύλη. Ο αριθμός των σωμάτιων
ενός ατόμου προσδιορίζει την ίδια τη φύση του ατόμου και οι δονήσεις των σωμάτιων στο άτομο αυτό εκδηλώνουν τη φύση του. Αφού
σχηματιστεί ένα άτομο, μπορούμε να διακρίνουμε κάποιο ξεχωριστό
είδος ή μορφή ύλης, η οποία θα είναι ίδια και σε μεγαλύτερη μάζα.
ύμφωνα με την επιστήμη υπάρχουν 144 τέτοιες μορφές ύλης, οι
οποίες έχουν καταχωρηθεί σε έναν πίνακα, τον γνωστό ‚περιοδικό
πίνακα στοιχείων”. τον πίνακα αυτόν οι ιδιότητες των στοιχείων
εξαρτώνται από ορισμένες ιδιαίτερες λειτουργίες των ατομικών τους
βαρών και αριθμών202. Οι σχέσεις αυτές των ατόμων διατυπώθηκαν
το 1864 και οριστικοποιήθηκαν με τη δημοσιοποίηση του πίνακα το
1869 από τον Mendeleev203. Η διάταξη των στοιχείων του πίνακα με
βάση το ατομικό βάρος μάς δείχνει ότι υπάρχει μια σχέση, η οποία
επιτρέπει μια συγκεκριμένη σύγκριση.
Η σύγκριση μας δείχνει ότι τα στοιχεία αυτά συστηματικά επαναλαμβάνονται, καθώς τα βάρη των ατόμων ανεβαίνουν και έτσι τα
στοιχεία αυτά εμπίπτουν σε ομάδες στοιχείων, τα οποία έχουν παρόμοια συμπεριφορά. Ο αριθμός των στοιχείων κάθε ομάδας είναι
επτά. Με τον τρόπο αυτόν γνωρίζουμε τις ιδιότητες ενός στοιχείου,
αν ξέρουμε το ατομικό του βάρος με σύγκριση και συσχέτιση της ομάδας του στοιχείου αυτού. Έτσι γνωρίζουμε τις ιδιότητες στοιχείων
που ακόμη δεν έχουν απομονωθεί. Περισσότερα στοιχεία για τον

Αηνκηθό βάξνο. Σν πόζν βαξύηεξν είλαη έλα άηνκν θάπνηνπ ζηνηρείνπ ζε ζρέζε κε ην 1/12 ηνπ βάξνπο
ηνπ αηόκνπ ηνπ άλζξαθα 12. Αηνκηθόο αξηζκόο είλαη ν αξηζκόο ησλ πξσηνλίσλ ηνπ ππξήλα ηνπ αηόκνπ.
203
D. Iv. Mendeleev. 1834 - 1907. Ρώζνο ρεκηθόο. Σν όλνκά ηνπ έρεη ζπλδεζεί άξξεθηα ζηελ ηζηνξία ηεο
ρεκείαο κε ηνλ ζεκειηώδνπο ζεκαζίαο Νόκν ηεο Πεξηνδηθόηεηαο ησλ ηνηρείσλ, πνπ αλαθνίλσζε ην 1896.
202
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περιοδικό πίνακα στοιχείων μπορεί ο αναγνώστης να βρει στην πολύ
πλούσια βιβλιογραφία που υπάρχει γι’ αυτόν.
Θα τονίσουμε ξανά ότι αυτά τα 144 στοιχεία που συναντάμε
στον περιοδικό πίνακα είναι ίδια για όλη τη Δημιουργία. Είτε αναφερόμαστε στον πλανήτη Γη είτε αναφερόμαστε στον Ήλιο ή οποιοδήποτε άλλο άστρο είτε σε έναν γαλαξία αναφερόμαστε σε αυτά τα
144 στοιχεία. Με άλλα λόγια οτιδήποτε βλέπουμε, αγγίζουμε, γευόμαστε, μυρίζουμε ή ακούμε δεν είναι τίποτε άλλο από μια ομάδα δονήσεων. Δεν είναι τίποτε διαφορετικό, σύμφωνα με τη μεταφυσική,
από μια πνευματική ενέργεια σε δόνηση204. Αυτή η ενέργεια δονείται
σε διαφορετικούς ρυθμούς και κατά συνέπεια παράγει διαφορετικά
αποτελέσματα.
Σην ενέργεια αυτή δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε. Μπορούμε όμως να συμπεράνουμε την ύπαρξή της από τα αποτελέσματα που παράγει η δόνησή της. Ας μη διαφύγει της αντίληψής μας ότι
στο πλέον σύγχρονο πείραμα που διεξάγεται αυτή την εποχή στα
σύνορα μεταξύ Ελβετίας και Γαλλίας, ένα από τα αποτελέσματα
που προσδοκούμε να έχουμε είναι να κατανοήσουμε τι είναι αυτό
που δίνει στην ύλη την ικανότητα να αποκτά μάζα, δηλαδή να εκδηλώνεται στο επίπεδο που δρούμε. Βέβαια γνωρίζουμε ότι δεν είναι
δυνατόν να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας όλες τις εκδηλώσεις
του φυσικού κόσμου. Τπάρχουν πολλές δονήσεις που δεν είναι δυνατόν να συλληφθούν από τον άνθρωπο. Σέτοιες δονήσεις είναι αυτές που ανήκουν στην αόρατη περιοχή του φωτός ή σε ακουστικές
συχνότητες των υπόηχων ή των υπέρηχων.
Σο Ροδοσταυρικό Σάγμα A.M.O.R.C. έχει μελετήσει ιδιαίτερα το
θέμα των δονήσεων και έχει ασχοληθεί πειραματικά στα εργαστήριά του με αυτές. τις μονογραφίες του περιλαμβάνεται ένας πολύ
ενδιαφέρων πίνακας, στον οποίο απεικονίζεται όλη αυτή η κατάταξη των δονήσεων (σχήματα 1 και 2).
την πρώτη εικόνα βλέπουμε το κλαβιέ του πιάνου, το οποίο
δείχνει τους ρυθμούς δονήσεων για κάθε νότα και πάνω από αυτό
θα βρείτε την αρμονική σχέση χρώματος για κάθε ρυθμό δόνησης.
τη επόμενη στήλη θα δούμε τα χημικά στοιχεία που παράγονται
από τις αρμονικές περιόδους αυτών των νοτών. Δεν εννοούμε με αυτό ότι οι δονήσεις που παράγουν τους ήχους της μεσαίας οκτάβας
204

Σνλ όξν πλεπκαηηθή νπζία πξέπεη λα ηνλ εθιάβνπκε όπσο ηνλ αλαπηύμακε ζην θεθάιαην απηό, ρσξίο λα
ηεο δώζνπκε θάπνηα ππεξβαηηθή ή ππεξθπζηθή έλλνηα.
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του κλαβιέ παράγουν και τα αντίστοιχα στοιχεία του περιοδικού πίνακα. Εννοούμε ότι οι ανώτερες οκτάβες της κλίμακας αυτής, όπου
συναντάμε τα στοιχεία, είναι σε αρμονική σχέση με τις ακουστικές
δονήσεις του πληκτρολογίου του πιάνου. Ανάλογη είναι η σχέση των
χρωμάτων. Επομένως, σύμφωνα με την άποψη αυτή, κάθε μέταλλο
έχει το χρώμα του και την ακουστική νότα του και κάθε μουσική νότα έχει το χρώμα και το στοιχείο της στον περιοδικό πίνακα, με τα
οποία εναρμονίζεται. Ανάλογα πράγματα ισχύουν και για περιπτώσεις δυσαρμονίας.
το σχήμα 2 θα δούμε τις ονομαζόμενες ‚Κοσμικές Δονήσεις”.
Εκεί απεικονίζονται πολλές οκτάβες με την εκδήλωσή τους, τον αριθμό των δονήσεων στο τέλος της οκτάβας. Θα παρατηρήσετε ότι
κάθε οκτάβα διπλασιάζει τον προηγούμενο αριθμό δονήσεων. Αυτό
μας δείχνει τόσο τη μαθηματική σχέση του πίνακα όσο και την περιοδική αρμονική σχέση μεταξύ της μουσικής, του χρώματος και των
λοιπών κοσμικών δονήσεων.
Καλό είναι ο αναγνώστης να αφιερώσει λίγο χρόνο στη μελέτη
των σχημάτων αυτών. Θα δώσουμε όμως ιδιαίτερη έμφαση στις συχνότητες που έχουν σχέση με τις λειτουργίες του εγκεφάλου και όσα
έχουμε αναφέρει γι’ αυτές μέχρι στιγμής.
Σα εγκεφαλικά νεύρα, δηλαδή τα εγκεφαλικά κύτταρα, παράγουν μία μικρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μπορεί να
ανιχνευθεί με τον ηλεκτροεγκεφαλογράφο. Η διαδικασία της σκέψης
π.χ. προκαλεί απαλά κύματα ενέργειας. Σα κύματα της σκέψης είναι
γνωστά ως Ρυθμός Α. Ανάλογες μετρήσεις έχουν γίνει και για δραστηριότητες του εγκεφάλου που ονομάζονται ψυχικά φαινόμενα και
τα οποία τα συναντάμε στο σχήμα με το όνομα ‚ψυχική ουσία” ή
‚ψυχικές προβολές”.
ίγουρα μπορούμε πλέον να καταλάβουμε ότι η αιτία όλων των
εκδηλώσεων και όλων των εντυπώσεων, που λαμβάνουμε μέσω των
αισθήσεων και του εγκεφάλου, λαμβάνονται και διεγείρονται με δονητικές δράσεις. Σο αίτιο των ώσεων ή των εντυπώσεων είναι δονητικό· το αποτέλεσμα επίσης. Σο δονητικό αποτέλεσμα των δονήσεων
που προκαλούνται στον εγκέφαλο αποτελούν τη λειτουργία που ονομάζουμε διαδικασία σκέψης ή λογισμό. Κατά συνέπεια και οι σκέψεις πολώνονται θετικά ή αρνητικά, ανάλογα με τη συχνότητα δόνησης που προκαλούν στην εγκεφαλική λειτουργία.
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Όμως δε γίνονται αντιληπτές όλες οι δονήσεις που ο άνθρωπος
προσλαμβάνει από το περιβάλλον ή εκπέμπει σε αυτό, λόγω των
περιορισμένων δυνατοτήτων που αυτός έχει. Σο ότι δεν τις αντιλαμβανόμαστε δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Μέσω της μη συνειδητής
λήψης τέτοιων δονήσεων έχουμε επιρροή στις φυσικές και τις αισθηματικές ή ψυχολογικές μας αντιδράσεις. Μπορούμε να είμαστε
σε κακή διάθεση και να μην μπορούμε να εξηγήσουμε λογικά την
αιτία αυτής της διάθεσής μας. ε πολλούς ανθρώπους συμβαίνει να
αισθάνονται ένα δυσάρεστο συναίσθημα όταν εισέρχονται σε ένα
νοσοκομείο ή σε έναν χώρο όπου πριν από λίγο κάποια άτομα είχαν
έρθει σε έντονη λογομαχία.
Μετά από όλα αυτά κατανοούμε ότι από το κάθε μικροσκοπικό
σωμάτιο ως το σύνολο της Δημιουργίας, όλα βρίσκονται συνέχεια σε
μια διαρκή κίνηση. Είναι εμπλουτισμένα με τις ιδιότητες της ενέργειας που ονομάσαμε Πνεύμα και οι δονήσεις τους προκαλούν τις
εκδηλώσεις των μορφών της ύλης. Γνωρίζουμε όμως, σύμφωνα με τη
φυσική επιστήμη, ότι κίνηση σημαίνει αλλαγή και αλλαγή σημαίνει
εξέλιξη και ταυτόχρονα εκφυλισμός. Η εξέλιξη αρχίζει με την εκδήλωση της αρχικής ώθησης, την οποία η σύγχρονη επιστήμη ονομάζει
Μεγάλη Έκρηξη. Αυτή η πρώτη εμφάνιση, που μπορούμε να την ονομάσουμε ‚ιδεατή‛, εκδηλώνεται με καθαρή μορφή μόλις η ιδεατή
μορφή της συλληφθεί από τον ανθρώπινο στοχασμό. Αυτή την εκδήλωση της ‚ιδεατής μορφής‛ μπορούμε να την ονομάσουμε Πνευματικότητα205.
ε αυτή την εξέλιξη όμως έχουμε αναφερθεί διεξοδικά στο προηγούμενο κεφάλαιο. το σημείο αυτό θα αναφερθούμε για λίγο
στην άλλη συνέπεια της κίνησης. Σον Εκφυλισμό. Αυτός αρχίζει σε
όλα τα πράγματα, όταν συμπληρωθεί η ανώτερη μορφή της εξέλιξής
τους. Αρχίζει όταν η εκδήλωση του ‚ιδεατού‛ φτάσει στο ανώτερο
δυνατό σημείο. την ύλη η μορφή καταστρέφεται και στη σκέψη οι
δυνατότητες εξασθενούν. Βέβαια δε χάνεται ποτέ η μορφή ή το ‚ιδεώδες‛. Από τη στιγμή που θα εκφυλιστεί, θα προστεθεί στην Πρώτη Αιτία της Δημιουργίας, που έχουμε ονομάσει Εσώτερο Εαυτό, αναμένοντας να συμβάλει σε μια άλλη ώθηση, σε μια άλλη εξέλιξη.

Γηα άιιε κηα θνξά πξέπεη λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλώζηε, ώζηε λα κελ πξνζδώζεη ππεξθπζηθή ή ππεξβαηηθή έλλνηα ζηε ιέμε ‘Πλεπκαηηθόηεηα’. Ζ ιέμε απηή πεξηέρεη απόιπηα ηηο ηδηόηεηεο πνπ απνξξένπλ από ηελ πξνζέγγηζε θαη ηνλ νξηζκό πνπ έρνπκε δώζεη ζε απηό ην θεθάιαην.
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Ανακεφαλαιώνοντας όσα μέχρι στιγμής έχουμε αναφέρει, μπορούμε να πούμε τα παρακάτω:
 Όλη η δημιουργία είναι αποτέλεσμα των δονήσεων των ελάχιστων τμημάτων που την αποτελούν και αυτά είναι τα υποατομικά σωματίδια, τα άτομα, τα μόρια και οι ενώσεις των μορίων κατά σειρά.
 Όλη η Δημιουργία δονείται σε περιττό ή άρτιο αριθμό δονήσεων.
Για το λόγο αυτόν ονομάζουμε συμβατικά θετική τη δόνηση με
άρτιο αριθμό παλμών και αρνητική αυτή με περιττό αριθμό.
 Τπάρχει μια αρμονική ή δυσαρμονική σχέση μεταξύ των δονήσεων των εκδηλώσεων της Δημιουργίας και αυτή παρουσιάζεται
με αναλυτικό τρόπο στο ‚Κοσμικό κλαβιέ της Δημιουργίας‛.
 Διαχωρίζοντας τις εκδηλώσεις της Δημιουργίας ανάλογα με την
ικανότητα του ανθρώπου να τις αντιλαμβάνεται, έχουμε τρεις
κατηγορίες:
1. Φαμηλής συχνότητας, που είναι αυτές τις οποίες δεν αντιλαμβάνεται με τις αισθήσεις του, λόγω χαμηλότερης σε σχέση με
την ικανότητα πρόσληψης των αισθήσεων δόνηση. Ο ονομαζόμενος και υπο-οριακός κόσμος.
2. Μέσης συχνότητας, που περιέχει αυτές που είναι αντιληπτές
από τις αισθήσεις του ανθρώπου.
3. Τψηλής συχνότητας, στην οποία περιέχονται αυτές που δεν
τις αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος μέσω των αισθήσεών του,
λόγω της υψηλότερης σε σχέση με την ικανότητα πρόσληψης
δόνηση. Ο ονομαζόμενος και υπερ-οριακός κόσμος.
Μετά τη σύντομη αυτή αναφορά στις γενικές αρχές, θα ασχοληθούμε με μερικές ιδιαίτερες πλευρές των δονήσεων, οι οποίες άπτονται των θεμάτων που μας απασχολούν στο πόνημα αυτό.
Η ύγχρονη επιστήμη της ιατρικής και της ψυχολογίας θεωρούν
ότι η Μουσική είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την καλή υγεία του ανθρώπου και συμβάλλει αποφασιστικά στην ταχύτερη
ανάρρωση από μια σοβαρή ασθένεια. Εφαρμογή αυτής της άποψης
έχουμε σε πολλά σύγχρονα θεραπευτήρια, μεταξύ των οποίων και
το Ψνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην Αθήνα.
Σα θεραπευτικά αποτελέσματα της μουσικής ήταν γνωστά από
την αρχαιότητα. Οι Πυθαγόρειοι, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, η σχολή
των τωικών και όχι μόνο αναφέρονταν πολλές φορές σε αυτά. Πα[187]
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ραδέχονταν δηλαδή ότι τα ηχητικά φαινόμενα συνδέονται άμεσα με
τις διάφορες ψυχικές καταστάσεις και ότι μια ορισμένη σειρά ήχων
μπορεί να προκαλέσει ένα συγκεκριμένο συναίσθημα. Σο ήθος ενός
τραγουδιού εξαρτιόταν από το ρυθμό πρώτα απ’ όλα και ύστερα από
τον τρόπο που τραγουδιόταν, τη συνοδεία των οργάνων κ.ά. αν παράδειγμα αναφέρουμε τον Δώριο τρόπο, που θεωρούσαν ότι δυναμώνει το χαρακτήρα και διδάσκει το θάρρος και την καρτερικότητα
στη δοκιμασία. Αντίθετα ο Υρύγιος τρόπος, που παιζόταν κυρίως με
αυλό, θεωρούσαν ότι είχε τη δύναμη να ξεσηκώνει τα πλήθη και να
εξάπτει τα πνεύματα.
Οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν ότι οι πλανήτες, καθώς περιστρέφονται γύρω από τον Ήλιο, παράγουν ήχους, τους οποίους οι άνθρωποι
αδυνατούν να ακούσουν. Σο σύνολο των ήχων αυτών των πλανητών
το αποκαλούσαν ‚αρμονία των σφαιρών‛. Η μουσική για τον Πυθαγόρα ήταν μια μαθηματική επιστήμη, κάτι που πιστεύεται και σήμερα. Η ομορφιά της οφειλόταν στην έκφραση των αρμονικών σχέσεων των ήχων που την αποτελούν.
ύμφωνα με το κλαβιέ των δονήσεων που έχουμε παρουσιάσει,
οι ονομαζόμενες ‚ψυχικές λειτουργίες‛ είναι εκδηλώσεις οι οποίες
βρίσκονται σε περιοχή υψηλών δονητικών συχνοτήτων. Για το λόγο
αυτόν θεωρούμε τις εκδηλώσεις αυτές ιδιαίτερες. Έχουμε αναφέρει
και σε προηγούμενο κεφάλαιο ότι αυτές οι λειτουργίες είναι λειτουργίες του εγκεφάλου και δεν έχουν σχέση με οποιαδήποτε υπερφυσική δραστηριότητα.
Μεταξύ των ψυχικών αυτών λειτουργιών είναι και εκείνες που η
σύγχρονη ψυχολογία ονομάζει ‚ανώτερες καταστάσεις συνείδησης‛.
Μια από αυτές είναι η ‚Τπερβατική κατάσταση συνείδησης‛. Αυτή η
κατάσταση συνείδησης επιτυγχάνεται για τον σύγχρονο άνθρωπο
μέσω κάποιας τεχνικής Διαλογισμού206.
Τπάρχουν δύο είδη διαλογισμού. Αυτός που ονομάζεται αναλυτικός και ο σταθεροποιητικός διαλογισμός (οι ονομασίες ανήκουν
στον Dalai Lama207). τον πρώτο αναλύουμε μέσω του στοχασμού
Πνιινί εξεπλεηέο ζεσξνύλ όηη ν άλζξσπνο ζε παιαηόηεξεο επνρέο, πνπ ήηαλ πεξηζζόηεξν ελαξκνληζκέλνο κε ηε Φύζε, είρε ηελ ηθαλόηεηα λα επηηπγράλεη ππεξβαηηθέο θαηαζηάζεηο ζπλείδεζεο ρσξίο ηε ρξήζε
ηερληθώλ.
207
Dalai Lama. Δίλαη ν ηίηινο πνπ δίλεηαη ζηνλ έλαλ από ηνπο δύν εγέηεο ηνπ Θηβεηαληθνύ Βνπδηζκνύ. Ο
Γαιάη - Λάκα ήηαλ κέρξη ην 1950 ν πνιηηηθόο αξρεγόο ηνπ Θηβέη. Θεσξείηαη όηη αληηπξνζσπεύεη ζηε γε ηε
δσληαλή ελζάξθσζε ηνπ Βαδηζάηβα Αβαινθηηέζβαξα, πνπ είλαη κία από ηηο κνξθέο ηνπ Βνύδα θαη ζπγθεθξηκέλα ε κνξθή ηνπ ειένπο. Ο Tenzin Gyats είλαη ζήκεξα ν 14νο Dalai Lama.
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ένα θέμα ή μία έννοια και προσπαθούμε να το κατανοήσουμε όσο το
δυνατόν περισσότερο. τον σταθεροποιητικό διαλογισμό, μέσω διάφορων τεχνικών προσπαθούμε να ‚βιώσουμε‛ τη συνειδησιακή κατάσταση της υπέρβασης και να φτάσουμε σε πλήρη νοητική σιγή.
το πόνημα αυτό θα ασχοληθούμε με τον δεύτερο τύπο διαλογισμού, ο οποίος θεωρείται πιο εσωτερικός και δίνει τη δυνατότητα στο
άτομο που τον ασκεί να έχει πληρέστερη εμπειρία ανώτερων καταστάσεων συνείδησης.
Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε άτομα που ασκούν τεχνικές διαλογισμού έχουν δείξει ότι αυτές οι τεχνικές έχουν αποτέλεσμα τόσο στα ίδια τα άτομα που την ασκούν, όσο και στο άμεσο
και έμμεσο περιβάλλον τους. Έχουμε δηλαδή αποτελέσματα τόσο
στο ανθρώπινο σώμα, το χαρακτήρα και την ψυχική προσωπικότητα του ανθρώπου που εκτελεί αυτές τις τεχνικές, όσο και στην ανθρωπότητα και τον πλανήτη γενικότερα. Σα αποτελέσματα αυτά
περιγράφονται συνοπτικά ως εξής:
 Για το νου και το νοητικό δυναμικό
1. Βελτιωμένη συγκέντρωση
2. Αύξηση της αυτοπεποίθησης
3. Ολοκλήρωση της προσωπικότητας
4. Αυξημένη δημιουργικότητα
5. Αύξηση της νοημοσύνης και της ικανότητας μάθησης
6. Βελτιωμένη μνήμη
7. Αυξημένη συνεργασία νου – σώματος
 Για το σώμα και την υγεία του σώματος
1. Μείωση του στρες
2. Βελτίωση της συμπεριφοράς σε καταστάσεις φόβου, καρδιακών επεισοδίων, αϋπνιών, ασθματικών καταστάσεων και καταθλίψεων
3. Βελτίωση του ανοσολογικού συστήματος
4. Ελάττωση της αναπνοής, των καρδιακών παλμών και της
ροής του αίματος
5. Μείωση του γαλακτικού οξέως
 Για τις διαπροσωπικές σχέσεις
1. Αυξημένη ικανότητα συνεργασίας
2. Λιγότερες εκρήξεις θυμού
3. Αύξηση των ορίων ανοχής και κατανόησης
4. Αύξηση της παραγωγικότητας
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Επιπλέον, μελέτες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε ομάδες
που ασκούν τεχνικές διαλογισμού στον ίδιο χώρο και τον ίδιο χρόνο
για μεγάλα χρονικά διαστήματα έχουν δείξει επίδραση στο περιβάλλον με την ευρύτερη έννοια του όρου.
Μπορούμε εύκολα να κατανοήσουμε την αιτία αυτής της μεταβολής. Η ταυτόχρονη εκπομπή θετικών δονήσεων στο χώρο δημιουργεί συνθήκες συντονισμού υψηλών δονητικών καταστάσεων και
κατά συνέπεια επίδραση αυτών των δονήσεων στις χαμηλότερες
δονήσεις της καθημερινότητας, αυξάνοντας τον μέσο όρο δόνησης
του περιβάλλοντος.
Από το 1975 έως και το 1997 έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 35 τέτοιες μελέτες σε διάφορες χώρες, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και δημοσιεύθηκαν σε
ανάλογα περιοδικά, προκειμένου να δείξουν αυτές τις μεταβολές
στο περιβάλλον. ε όλες αυτές τις μελέτες οι δείκτες ποιότητας
ζωής, όπως π.χ. η εγκληματικότητα, οι αυτοκτονίες, τα τροχαία δυστυχήματα και οι διακρατικές σχέσεις δείχνουν σαφή σημεία βελτίωσης. Ορισμένες μελέτες από αυτές φτάνουν στο σημείο να ορίζουν το ποσοστό στην αναλογία των ατόμων που ασκούν τέτοιες
τεχνικές στο σύνολο του πληθυσμού, ώστε να υπάρχουν μετρήσιμα
θετικά αποτελέσματα. Σέτοια ποσοστά ανέρχονται στην τάξη του
1% ή ακόμη και σε ορισμένες τεχνικές στην τετραγωνική ρίζα του
1% του πληθυσμού. Γνωρίζοντας το λεγόμενο ‚φαινόμενο του εκατοστού πιθήκου‛208 μπορούμε να δικαιολογήσουμε την ύπαρξη ποσόστωσης, ακόμη και αν θεωρηθεί μικρό το ποσοστό που έχει ανακοινωθεί.209
το σημείο αυτό τίθεται ένα νέο ερώτημα. Μπορούν και έχουν
τη δυνατότητα και την ικανότητα όλοι οι άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν την τεχνική του διαλογισμού ή κάποιες άλλες τεχνικές, ώστε
να βελτιώσουν την εικόνα και τη γνώση που έχουν για τον εαυτό
τους και να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας καλύτερης κοινωνίΣν θαηλόκελν ηνπ 100νπ πηζήθνπ ελ ζπληνκία πεξηγξάθεηαη σο αθνινύζσο. ε κηα απνκνλσκέλε θνηλ σλία πηζήθσλ θάησ από θάπνηεο ζπλζήθεο πηνζεηείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλήζεηα, ε νπνία δελ ππήξρε πξηλ.
Μόιηο ε ζπλήζεηα απηή πηνζεηεζεί από έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκό κειώλ ηεο θνηλόηεηαο, απηή γίλεηαη ζπλ ήζεηα όιεο ηεο θνηλόηεηαο απηόκαηα. ε πνιιέο κάιηζηα πεξηπηώζεηο έρεη παξαηεξεζεί ε πηνζέηεζε ηεο ζπλήζεηαο απηήο θαη από άηνκα άιιεο θνηλόηεηαο, ε νπνία δελ έρεη επηθνηλσλία κε ηελ πξώηε.
209
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ δηαινγηζκνύ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ δεο Π. Αζεκάθε ‘ Τ. Γ. Ζ ςπρνθπζηνινγία ηεο Οινθιήξσζεο’ εθδ. Aquarius, Αζήλα
1991.
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ας; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ΟΦΙ. Αν και δίνοντας μια
τέτοια απάντηση υπάρχει ο κίνδυνος της κατηγορίας για ελιτισμό,
θα απαντήσουμε ξανά ΟΦΙ. Σαυτόχρονα μάλιστα θα κατηγορήσουμε τις διάφορες οργανώσεις, κυρίως αυτές της ανατολικής φιλοσοφίας, για επιπολαιότητα, με την οποία δίνουν την τεχνική αυτή χωρίς όρους και προϋποθέσεις σε κάθε άνθρωπο. Δικαιολογούμε αμέσως την απάντηση αυτή.
Με την άσκηση της τεχνικής του διαλογισμού ο άνθρωπος βιώνει τη συνειδησιακή κατάσταση της υπέρβασης. Έχουμε αναφέρει
και στην αρχή της τοποθέτησής μας ότι η υπέρβαση είναι μια από
τις τρεις καταστάσεις συνείδησης, που η σύγχρονη ψυχολογία τις
έχει ονομάσει ‚ανώτερες‛ λόγω των χαρακτηριστικών τους. Για να
ασχοληθεί κάποιος με αυτές τις καταστάσεις συνείδησης θα πρέπει
να έχει κατακτήσει μια φυσιολογική και ελεγχόμενη συμπεριφορά
στις τρεις κατώτερες καταστάσεις, δηλαδή την εγρήγορση, τον ύπνο
και το όνειρο. Αν η καθημερινή συμπεριφορά του ατόμου δεν είναι
φυσιολογική και ελεγχόμενη και ακόμη περισσότερο, αν ο ύπνος
και το όνειρο μπλέκουν με την καθημερινότητα, τότε δε θα πρέπει
να ασχοληθεί το άτομο αυτό με τεχνικές που οδηγούν σε ανώτερες
συνειδησιακές καταστάσεις. Η σύγχυση που είναι δυνατόν να προκαλέσουν στο άτομο οι εμπειρίες αυτών των συνειδησιακών καταστάσεων θα το οδηγήσουν σε προσωπικό και υπαρξιακό αδιέξοδο
και σε ακόμη μεγαλύτερη αδυναμία συγκρότησης και αντιμετώπισης της καθημερινότητας. Πρέπει κατά συνέπεια να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ποιους κοινοποιούμε τέτοιες τεχνικές, καθώς
και στο αν εμείς είμαστε έτοιμοι να τις ασκήσουμε.
Οι επιστήμονες πλέον δέχονται ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι προετοιμασμένος εκ γενετής να δέχεται εμπειρίες που θα ονομάζαμε ‚υπερβατικές‛. Διάφορες έρευνες επιβεβαιώνουν την παραπάνω διαπίστωση. το βιβλίο τους ‚Γιατί ο Θεός δεν πρόκειται να
φύγει‛ οι νευροφυσιολόγοι Andrew Newberg και Eugene d’ Aquili
αναφέρονται σε πειράματα που πραγματοποίησαν σε καλόγριες και
βουδιστές μοναχούς κατά την περίοδο του διαλογισμού τους. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι κατά την διάρκεια της εξάσκησης της τεχνικής, μόλις ο μοναχός προσεγγίζει μια υπερβατική κατάσταση, παρατηρείται η παύση της λειτουργίας της περιοχής του ινιακού λοβού
που είναι υπεύθυνη για τον προσανατολισμό, με αποτέλεσμα την
έλλειψή του. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτή η έλλειψη σε συν[191]
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δυασμό με το σταμάτημα της ροής των πληροφοριών από το περιβάλλον οδηγούν το άτομο να αδυνατεί να καθορίσει τα όρια μεταξύ
του εαυτού και του περιβάλλοντός του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
να ενεργοποιούνται κέντρα, τα οποία ασχολούνται με την προσοχή.
Με τον τρόπο αυτόν αντιλαμβάνονται την πραγματική κατάσταση
με εντονότερο και πιο καθαρό τρόπο από ό,τι ο μέσος άνθρωπος σε
καθημερινή βάση.
«το διαλογισμό, λέει ο Lama Govinda, όταν μιλάμε για μια εμπειρία του χώρου, εννοούμε μια εντελώς διαφορετική διάσταση< τη
χωρική αυτή εμπειρία, το χρονικό διάστημα μεταβάλλεται σε μια ταυτόχρονη συνύπαρξη του ατόμου με όλα τα πράγματα< η συνύπαρξη
αυτή δεν είναι στατική. Πρόκειται για μια ολοζώντανη συνεχόμενη
ροή, όπου ο χρόνος και ο χώρος ταυτίζονται<».210
Κάτι ανάλογο παρατηρείται και με την επανάληψη διάφορων
ήχων ή φράσεων κατά τη διάρκεια της αυτοσυγκέντρωσης, της προσευχής ή του διαλογισμού. Μελέτη Ιαπώνων ερευνητών το 1997 έδειξε ότι αυτοί οι ρυθμικοί επαναλαμβανόμενοι ήχοι επιδρούν στον ιππόκαμπο, μια περιοχή του εγκεφάλου η οποία καθορίζει τις φάσεις
υπερδιέγερσης και καταστολής. Αυτός είναι ο λόγος που παρατηρούμε αυτή την ηρεμία στα άτομα που εξασκούν τέτοιες τεχνικές σε
τακτά χρονικά διαστήματα.
Είναι επιστημονικά βεβαιωμένο ότι οι τεχνικές αυτές, καθώς και
η βίωση ‚υπερβατικών‛ καταστάσεων συντελούν τόσο στην αύξηση
της ποιότητας ζωής όσο και στην αποτελεσματικότητα των ενεργειών στην καθημερινότητά μας. Δε θα πρέπει βέβαια να μας διαφεύγει ο κίνδυνος που υπάρχει στη μονομέρεια και την κατάχρηση
των τεχνικών αυτών. Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να επικοινωνεί
με τους συνανθρώπους του, να ανταλλάσσει πληροφορίες, συναισθήματα και σκέψεις, να ασχολείται με τα κοινά και την Σέχνη, να
τον απασχολούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο περιβάλλον που
ζει. Η μονομέρεια, η οποιαδήποτε μονομέρεια, δεν προάγει αλλά αντίθετα περιορίζει τη γνώση του Εαυτού, δημιουργώντας έναν ακόμη περιορισμό στην Ελευθερία και την πρόοδο.
Έχουμε αναφερθεί κι άλλη φορά στη δυνατότητα που έχουμε να
επιλέγουμε εμείς από τις εναλλακτικές που προβάλλουν εμπρός μας
σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Ο διαλογισμός είναι ένα σημαντικό
210

Από ην βηβιίν ‘Σν Σαό θαη ε Φπζηθή’ ηνπ Fritjof Capra, εθδόζεηο Χξόξα.
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εργαλείο σε αυτή την προσπάθειά μας, ώστε να δημιουργήσουμε
συνθήκες που εμείς θεωρούμε ιδανικές για την επίτευξη του κοπού.
Ο Amit Goswami θα μας πει χαρακτηριστικά: «Όμως ας έχουμε κατά
νου ότι τίποτα δε μας προσφέρεται δωρεάν, τίποτα δε μας δίνεται απλόχερα, αν δεν προσπαθήσουμε και μάλιστα με το σωστό τρόπο.
Πρέπει να διαλογιστούμε και να φτάσουμε σε ανώτερες καταστάσεις
συνειδητότητας, προτού γίνουμε οι δημιουργοί της δικής μας πραγματικότητας. Από αυτές τις καταστάσεις μπορώ να επιλέξω τη δική μου
πραγματικότητα. Όσο σκεπτόμαστε με τον συνηθισμένο τρόπο, τόσο η
πραγματικότητα γίνεται ακόμη πιο αληθινή από ό,τι είναι και μπερδευόμαστε με την ομοιομορφία της. Αν όμως κατανοήσω ότι η συνηθισμένη πραγματικότητα που ζω είναι απλά μια (από τις πολλές) δυνατότητα της συνείδησης, αμέσως αρχίζω να αναρωτιέμαι: “Πώς μπορώ
να την αλλάξω; Να τη βελτιώσω; Να την κάνω πιο όμορφη;”»211
Αυτοί που εξασκούν τεχνικές διαλογισμού, όταν αναφέρονται σε
αυτές, λέγουν ότι με τη μέθοδο αυτή συντονίζονται και εναρμονίζονται με τους ‚Νόμους της Υύσης‛. Με τον τρόπο αυτόν θεωρούν ότι
‚μπαίνουν‛ μέσα στον ρου της Ζωής και ακολουθώντας τον έχουν
τη δυνατότητα να έχουν περισσότερα θετικά αποτελέσματα στην
καθημερινότητά τους. Αυτή τη δυνατότητα συντονισμού με την ίδια
τη ‚ροή της ζωής‛ την ονομάζουμε υγχρονικότητα.
υγχρονικότητα ονομάζουμε, θα μας πουν οι Charlene Belitz και
Meg Lundstrom212, τη συνέλευση εξωτερικών και εσωτερικών γεγονότων, με τρόπο που δεν μπορεί να ερμηνευτεί με βάση την αιτία και
το αποτέλεσμα και ο οποίος έχει μεγάλη σημασία για τον παρατηρητή. Ο όρος αυτός έχει θεσπισθεί από τον C. G. Jung213. Αυτός παρατήρησε την επίδρασή της σε ασθενείς του και την προσδιόρισε ως
«μία πλήρης σημασίας σύμπτωση, η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί
με βάση το αίτιο και το αιτιατό». Πίστευε ότι η συγχρονικότητα είναι
μία ‚μη αιτιώδης συνδετική αρχή‛, η οποία αποδεικνύει τη δυναμική
αλληλεπίδραση μεταξύ της συνείδησής μας και του ‚έξω κόσμου‛.
Όπως την προσδιόρισε, η συγχρονικότητα παίρνει συχνά τη μορφή μιας συνένωσης ενός εξωτερικού γεγονότος και ενός εσωτερικού
Α. Goswami. Τπάξρνπλ πνιιέο πξαγκαηηθόηεηεο. Πώο κπνξώ λα επηιέμσ ηε δηθή κνπ. Πεξ. Άβαηνλ ηεπρ.
76.
212
H Charlene Belitz δηδάζθεη επηθνηλσληαθέο επηζηήκεο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Denver θαη ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Colorado. H Meg Lundstrom είλαη ζπγγξαθέαο.
213
Jung C. G. Διβεηόο ςπρνιόγνο θαη ςπρίαηξνο. Γελλήζεθε ην 1875 θαη πέζαλε ην 1961. Μαζεηήο ζηελ
αξρή θαη ζπλεξγάηεο ζηε ζπλέρεηα ηνπ Freud. Γηαρώξηζε ηελ πξνζέγγηζή ηνπ αξγόηεξα, δίλνληαο πεξηζζόηεξε ηδεαιηζηηθή αληίιεςε ζε απηή θαη νξίδνληαο ηνλ όξν ‘ζπιινγηθό αζπλείδεην’.
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αισθήματος ή συμβάντος, με τρόπο ώστε να επιδρά πάνω μας συναισθηματικά ή ψυχολογικά και να μας δίνει την αίσθηση ότι είμαστε μέρος ενός ευρύτερου όλου. ε αυτά τα συμβάντα περιλάμβανε
και τα όνειρα που προβλέπουν ένα γεγονός ή την εμπειρία της γνώσης ενός συμβάντος σε χρόνο και τόπο διάφορο από αυτόν που εμείς
βρισκόμαστε.
ύμφωνα με αυτή την άποψη, μέθοδοι όπως ο Διαλογισμός δίνουν τη δυνατότητα στο άτομο που τις χρησιμοποιεί να εναρμονίζεται μέσω της συχρονικότητας με τη δύναμη της ροής που η ίδια η
ζωή έχει. Η ‚ροή της ζωής‛ είναι ένα φυσικό και αβίαστο ξεδίπλωμα
της ζωής μας, με τρόπο που να μας φέρνει πιο κοντά στην πληρότητα και την αρμονία.
Όταν βρισκόμαστε μέσα στη ροή, τα συμβάντα ανήκουν σε μια
σειρά και τα γεγονότα έρχονται στον κατάλληλο χρόνο και χώρο,
χωρίς εμπόδια. Αυτό μας δείχνει ότι το σύνολο της Δημιουργίας είναι
ένας ενιαίος οργανισμός και ότι τα πάντα συνδέονται μεταξύ τους.
Κατά τη θεωρία αυτή έχουμε εμπειρία ροής όταν:
1. Σα γεγονότα που συμβαίνουν είναι τα κατάλληλα, τα εμπόδια
απομακρύνονται και οτιδήποτε είναι αναγκαίο εμφανίζεται.
2. Βρισκόμαστε στον σωστό τόπο και χρόνο και κάνουμε αυτό που
πρέπει να κάνουμε.
3. Τπάρχει εξομάλυνση των καθημερινών και μακροπρόθεσμων
υπολογισμών.
4. Η ζωή εξελίσσεται ως μία δυναμική πορεία.
5. Γεγονότα και πράξεις συμπλέκονται σε μια συνεκτική διάταξη
βαθιάς αρμονίας και θεμελιακής πράξης.
6. Σα εξωτερικά γεγονότα συνδέονται με εσωτερικές σκέψεις και
συναισθήματα, δίνοντας μια αίσθηση συμμετοχής ολόκληρου
σου ύμπαντος για την επίτευξη του σκοπού.
Μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι κάποιες τέτοιες καταστάσεις βιώνει το άτομο, όταν βρίσκεται σε πλήρη επαφή και επικοινωνία με αυτό που έχουμε ονομάσει Εσώτερο Εαυτό. Σέτοιου είδους επικοινωνία είναι αυτή της συγχρονικότητας και της υπερβατικής κατάστασης συνείδησης. ε αυτές τις περιπτώσεις ο άνθρωπος εναρμονίζεται με την αρχέγονη αυτή Γνώση, που προέρχεται από την
απαρχή της Δημιουργίας και περιέχει όλη τη σειρά των γεγονότων.
Η εναρμόνιση με τον Εσώτερο Εαυτό δεν είναι τίποτε άλλο από τον
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συντονισμό με την αρχέγονη αυτή δόνηση, που πηγή της είναι η ίδια
η Δημιουργία. Αυτός ο συντονισμός μάς δίνει τη δυνατότητα βίωσης
της συγχρονικότητας.
Με τέτοιες μεθόδους έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια
πλήρη και καθαρή εικόνα των δικών μας αναγκών και επιθυμιών,
ώστε να επιλέξουμε έναν τρόπο ζωής απαλλαγμένο από επιρροές
του περιβάλλοντος, να αναπτύξουμε τη δική μας προσωπικότητα
και να δημιουργήσουμε τη δική μας συγχρονικότητα με την ίδια τη
Δημιουργία, κατακτώντας την Ευτυχία, τη Γαλήνη, την Τγεία και
την Ομορφιά στη ζωή μας.
Με τον τρόπο αυτόν θα είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε το σύνολο των δυνατοτήτων μας μέσω του συντονισμού με τις υψηλότερες δονητικά συχνότητες. υντονιζόμενοι με αυτές αναπτύσσουμε
τη συνειδησιακή μας κατάσταση και βιώνουμε ανώτερες καταστάσεις συνείδησης και κατά συνέπεια αναπτύσσουμε την αντίληψή
μας και τη γνώση μας για τον Κόσμο. Γνωρίζοντας τον Κόσμο, γινόμαστε κυρίαρχοι των καταστάσεων που θα προκύψουν στην πορεία
της Ζωής μας, ώστε να επιτευχθεί ένα Έργο χρήσιμο σε μας και την
κοινωνία, γιατί θα είναι κάτι που εμείς θα έχουμε επιλέξει και θα
έχουμε ανάγκη. Παράγοντας ένα τέτοιο Έργο, δεν μπορεί παρά το
Έργο αυτό να είναι σημαντικό. Αυτό το Έργο είναι δυνατόν να μας
δώσει αυτό που πολλοί μόχθησαν να αποκτήσουν και δεν το κατάφεραν. Σην Αθανασία.
Έχει παρατηρηθεί ότι ανεξάρτητα από την απόσταση στο χώρο
και το χρόνο, η συνείδηση ενός ανθρώπου μπορεί να συνδεθεί αδιόρατα με τη συνείδηση ενός άλλου. Σέτοια φαινόμενα είναι αυτά που
ονομάζονται τηλεπαθητικά. Μια από τις πολλές αναφορές σε αυτά
τα φαινόμενα είναι και του ανθρωπολόγου A. P. Elkin, ο οποίος λέγει
ότι οι Αυστραλοί Αβορίγινες έχουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται σε ποια κατάσταση βρίσκεται η οικογένειά τους, ακόμη και αν η
απόσταση από αυτή είναι πολλά χιλιόμετρα.
Πρόσφατα μάλιστα, το Δεκέμβριο του 2004, οι κάτοικοι των νησιών Αντιμάν στον Ινδικό Ψκεανό αντιλήφθηκαν το επερχόμενο
τσουνάμι, παρατηρώντας τη συμπεριφορά των ζώων. Σα ζώα, τα
πουλιά και κυρίως οι ελέφαντες είχαν διαφορετική συμπεριφορά λόγω του επερχόμενου κινδύνου.
Η Jane Goodall, που ασχολείται εδώ και χρόνια με τη συμπεριφορά των χιμπατζήδων, μας λέει ότι κάθε φορά που επισκεπτόταν τον
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καταυλισμό στην Κένυα, εμφανιζόταν ένας θηλυκός χιμπατζής που
ζούσε στη ζούγκλα και είχε περάσει μεγάλο διάστημα μαζί της. 214
Οι σύγχρονοι άνθρωποι φαίνεται να έχουν χάσει την πρόσβαση
σε τέτοιου είδους προσλήψεις. Εργαστηριακές έρευνες όμως έχουν
δείξει ότι δεν έχει χαθεί ο δέκτης. Τπό κατάλληλες συνθήκες οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να αντιληφθούν διαισθητικά συναισθήματα και ενέργειες που προέρχονται από το περιβάλλον ή άλλους ανθρώπους. Μπορούμε να κατανοήσουμε σε ποιες περιπτώσεις
υπάρχει η ‚επικοινωνία‛ του ανθρώπου, όλης της ζωής, του κβαντικού κόσμου και όλης της Δημιουργίας. Είναι ότι η θεμελιώδης αρχή
κάθε στοιχείου και κατά συνέπεια και κάθε μορφής είναι η ίδια.
Προέρχεται από την ίδια πηγή και είναι ο φορέας όλης της Γνώσης
που υπάρχει στη Δημιουργία. Ση θεμελιώδη αυτή αρχή την έχουμε
ονομάσει Εσώτερο Εαυτό και, όπως έχουμε δηλώσει στο σχετικό κεφάλαιο, αυτός υπάρχει σε κάθε στοιχείο της Δημιουργίας και πηγάζει από την ίδια την αρχή της.
«Εξετάζοντας αυτή την εκπληκτική σύνδεση που ενώνει τα πάντα
μεταξύ τους, υπερβαίνοντας το χώρο και το χρόνο, δεν είναι απαραίτητο να την αποδώσουμε στη δράση της θεϊκής θέλησης ή σε δυνάμεις
πάνω και πέρα από τον φυσικό κόσμο. Η μη τοπική συνεκτικότητα είναι ένα αξιόπιστο επιστημονικό φαινόμενο, εξίσου πραγματικό και κατανοητό με το φως, τον ηλεκτρομαγνητισμό, τη μάζα και τη βαρύτητα αν και αρχικά είναι εξίσου ακατανόητα όσο ήταν και αυτά», θα μας πει
ο E. Laszlo.
Ολοκληρώνοντας τις σκέψεις μου σε ό,τι αφορά στις δονήσεις και
τη Δημιουργία, θα ήθελα να σας μεταφέρω ένα κείμενο του συνθέτη
David Hykes, όπως μας το παρουσιάζει ο Dominique Proust στο βιβλίο του ‚Η Αρμονία των φαιρών‛:
«Η σύγχρονη κοσμολογία (η μελέτη του ύμπαντος ιδωμένη σαν
ένα οργανωμένο “σύνολο”) μας μιλάει για την αρχική στιγμή της Δημιουργίας. Προτείνω να ονομάσουμε τη στιγμή αυτή “Μέγας Ήχος”,
γιατί ο παλαιός όρος Μεγάλη Έκρηξη φέρει το στοιχείο της βίας και
του θορύβου της κουλτούρας μας. Ση στιγμή του Μεγάλου Ήχου, άγνωστες δυνάμεις δημιούργησαν το ύμπαν. Ο ήχος, η αντανάκλαση
της πρώτης αυτής νότας, είναι η Δημιουργία, της οποίας η διαστολή
και η ηχώ δε σταμάτησαν από τότε, καθώς αντανακλώνται μέχρι αυτή
214

Απηέο θαη πνιιέο άιιεο παξόκνηεο αλαθνξέο κπνξεί λα βξεη ν αλαγλώζηεο ζην βηβιίν ηνπ E. Laszlo ‘Ζ
Νέα Δπηζηήκε θαη ην Αθαζηθό Πεδίν’, από ηηο εθδόζεηο Αξρέηππν.
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τη μέρα. Ένα θέμα μεγάλου ενδιαφέροντος για την αστροφυσική σήμερα είναι η πρόβλεψη και ο υπολογισμός ορισμένων ακτινολογιών κοσμολογικού βάθους, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ηχώ του Μεγάλου Ήχου. ε σχέση με κάθε αντανάκλαση που είναι η Δημιουργία, ο
άνθρωπος είναι ένα είδος οργάνου που δέχεται εντυπώσεις και τις οποίες τις μεταφέρει, μια ζωντανή κεραία, ευαίσθητη στις επιδράσεις
όλου του φάσματος ενεργειών, από την πιο έντονη ως την πιο ισχνή. Η
κουφαμάρα μας και ο θόρυβος στον οποίο ζούμε μας εμποδίζει, εντούτοις, να τις αντιληφθούμε. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ησυχία, η οποία θα ευαισθητοποιήσει τα πιο σημαντικά σημάδια της ανάπτυξής
μας, που πρέπει να μάθουμε να ακούμε».
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 8Ο
Α ΜΙΛΗΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΓΓΕΛΟΤ
Όταν θα νιώθεις μοναξιά
Όταν το σπίτι θα ’ναι άδειο
θα έχεις εμένα συντροφιά
και θα σου δίνω εγώ κουράγιο.
ΕΛΕΝΗ ΖΙΨΓΑ

Σ

ο επόμενο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε, ενώ είναι ιδιαίτερα γνωστό και οικείο σε όλους μας, είναι ταυτόχρονα άγνωστο και ανεξερεύνητο. Σο θέμα αυτό είναι οι Άγγελοι. Θεωρώ
ότι είναι σε όλους μας γνωστό από τα παιδικά μας χρόνια, μιας και
έχουμε κάτι ακούσει γι’ αυτούς στο πλαίσιο των παραμυθιών, των
ιστοριών, των θρησκευτικών κατηχήσεών μας, των παραδόσεων του
τόπου που γεννηθήκαμε. ύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα του περιοδικού Times στις ΗΠΑ, το 69% των Αμερικανών πιστεύουν στην
ύπαρξη των Αγγέλων, ενώ το 46% θεωρούν ότι απολαμβάνουν της
προστασίας κάποιου αγγέλου.
Ενώ η έννοια του αγγέλου μάς είναι τόσο οικεία, οι Άγγελοι είναι όντα που, αν υπάρχουν, μας είναι άγνωστα, γιατί αγνοούμε βασικά χαρακτηριστικά τους, όπως π.χ. το πότε δημιουργήθηκαν, τι
είδους όντα είναι, ποια είναι η αιτία της ύπαρξής τους κ.λπ.
Θα ξεκινήσουμε από τον ορισμό του Αγγέλου, όπως αυτός υπάρχει στο λεξικό του Δημητράκου. το λεξικό αυτό ο Άγγελος ορίζεται:
 ως αγγελιοφόρος
 ως πνεύμα, αόρατος δύναμις εκπληρούσα την βούλησιν του Θεού
 ως αγαθοποιός δύναμις καθοδηγούσα τον Φριστιανόν
 ως αγαθός, φιλάνθρωπος ή ωραίος
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Άγγελος λοιπόν σημαίνει αγγελιοφόρος και απεσταλμένος. Είναι το
ον εκείνο που μεσολαβεί ανάμεσα στο Θείο και στον άνθρωπο. Με
το ίδιο πνεύμα ο Απόστολος Παύλος τους αποκαλεί ‚πνεύματα απεσταλμένα από το Θεό‛. Αυτή είναι και η σημασία της εβραϊκής λέξης
mal’ak.
Με βάση τον ορισμό αυτόν μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι Άγγελοι δεν είναι μια φιγούρα που γεννήθηκε στην ιουδαιοχριστιανική
παράδοση, αλλά προϋπήρχε. Μπορούμε εύκολα να την εντοπίσουμε
σε όλες τις παραδόσεις της ανατολικής Μεσογείου. Οι ερευνητές μάλιστα πιστεύουν ότι η Εβραϊκή Θρησκεία την έκανε μεν γνωστή στον
σύγχρονο κόσμο, αλλά την έχει δανειστεί από τους Ασσύριους.
την αρχαία Ελλάδα η ύπαρξη αγγέλων με την έννοια του αγγελιοφόρου και του μεσολαβητή ανάμεσα στο Θείο και τον άνθρωπο
ήταν γνωστή και μάλιστα στο ρόλο αυτόν βρίσκουμε Θεούς και
Θεές, καθώς και άλλες οντότητες, όπως Νύμφες και Δαναΐδες. Η
πλέον όμως γνωστή θεότητα που είχε αυτόν το ρόλο σαν βασικό καθήκον ήταν ο Ερμής. Ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο αυτού του
ρόλου του Ερμή αναφέρεται στο μύθο του Δευκαλίωνα. Μετά τον
κατακλυσμό, ο Δίας τον Ερμή έστειλε στον Δευκαλίωνα για να τον
πληροφορήσει ότι μπορούσε να ζητήσει από τον παντοδύναμο Θεό
όποια χάρη ήθελε. Και ο Δευκαλίων μέσω του Ερμή του ζήτησε να
ξαναγεννηθεί το γένος των ανθρώπων.
Μερικές από τις πολλές αναφορές του Ερμή σε αυτό το ρόλο είναι και οι ακόλουθες. Όταν ο Άδης άρπαξε την Περσεφόνη, κατά τον
γνωστό μύθο, ο Δίας τον Ερμή έστειλε στον κάτω κόσμο και αυτός
με ωραίο τρόπο κατάφερε να πείσει τον άρχοντα του Κάτω Κόσμου
να αφήσει ελεύθερη την κόρη της Δήμητρας και να επιτύχει τη σχετική συμφωνία. Όταν πέθανε η Αλκμήνη, η μητέρα του ημίθεου Ηρακλή, ο Ερμής κατ’ εντολή του Δία έκλεψε τη νεκρή, τη μετέφερε
στα νησιά των Μακάρων και την παρέδωσε στον Ραδάμανθυ. Θα
ολοκληρώσουμε δε αυτή την αναφορά στον αγγελιοφόρο Ερμή με
ένα στιγμιότυπο από τη λήξη του Σρωικού Πολέμου. Σον Ερμή έστειλε ο Δίας στις Μυκήνες για να πληροφορήσει τον Αίγισθο ότι
αντιβαίνει τον Θεϊκό Νόμο το να σκοτώσει τον Αγαμέμνονα, όταν
αυτός θα γυρίσει από την Σροία, για να πάρει για γυναίκα του την
Κλυταιμνήστρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στον Ερμή ανήκει και ο
ρόλος του ψυχοπομπού στην αρχαία ελληνική παράδοση. Είναι ένα
αγγελικό καθήκον και αυτό.
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Μια ενδιαφέρουσα - αν και έντονα αμφισβητούμενη - περιγραφή
συμμετοχής αγγέλων στις διάφορες τεκτονικές εργασίες μάς παρουσιάζει ο C. W. Leadbeater στο έργο του ‚Η κεκρυμμένη Ζωή του Σεκτονισμού”. ε αυτό συναντάμε λεπτομερείς περιγραφές εμφάνισης
αγγέλων σε διάφορες στιγμές κατά την τέλεση των διαφόρων τυπικών του σκωτικού τύπου. Οι περιγραφές των αγγέλων, που συναντάμε στο κείμενο αυτό, είναι πολύ διαφορετικές από τις γνωστές
περιγραφές αγγέλων των χριστιανικών κειμένων. Μια εξήγηση για
αυτό ίσως να είναι το ότι ο συγγραφέας τους αγγέλους αυτούς τους
ονομάζει devas,215 επηρεαζόμενος προφανώς από την έντονη ινδουιστική και βουδιστική τάση της Θεοσοφικής Εταιρίας.
Ο εσωτερισμός, ο μυστικισμός και η εσωτερική παράδοση γενικά
θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα στις διάφορες τελετουργίες την παρουσία αγγέλων ή πνευμάτων. Η kabbala216 και η αστρολογία μάλιστα
θεωρούν ότι σε κάθε σεφίρα217 ή πλανήτη αντίστοιχα υπάρχει και
ένας άγγελος που κυριαρχεί. Φαρακτηριστικό είναι το κείμενο του
Eliphas Levi218 που ακολουθεί και αναφέρεται στο συνδυασμό αγγέλων και πλανητών κατά την kabbala. Γράφει ο Levi στο έργο του
‚Δόγμα της Τψηλής Μαγείας”: «Εν τη εβραϊκή Καββάλα, ο Ήλιος παριστά τον άγγελον του φωτός Μιχαήλ. Η ελήνη τον άγγελον της ανατάσεως της ψυχής και των ονείρων Γαβριήλ. Ο Άρης τον εξολωθρευτήν άγγελον αμαήλ. Η Αφροδίτη τον άγγελον των ερώτων Αναήλ. Ο Ερμής τον εκπολιτιστήν άγγελον Ραφαήλ. Ο Ζευς τον άγγελον της δυνάμεως Ζαχαριήλ και τέλος ο Κρόνος τον άγγελον της ερημίας και της μονώσεως Οριφιήλ. Αι κυρίαρχοι αύται δυνάμεις των τάσεων της ψυχής διενέμοντο τον ανθρώπινον βίον κατά περιόδους, τας
οποίας οι αστρολόγοι υπελόγιζον διά των κινήσεων των αντιστοίχων
πλανητών».219
Deva. Δίλαη έλα ελάξεην νλ, ν ππεξέηεο ηνπ Θενύ. Σα όληα απηά έρνπλ πξνηθηζηεί κε ηε δύλακε λα θ πβεξλνύλ έλαλ ηνκέα ηνπ πιηθνύ ζύκπαληνο θαη λα πξνλννύλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ όλησλ.
216
Kabbala. Πξνθνξηθή κπζηηθηζηηθή παξάδνζε. Καηά ηνλ κεζαίσλα ζπγθεληξώζεθε θαη θαηαγξάθεθε από
δηάθνξνπο κειεηεηέο ηεο. Δίλαη επεξεαζκέλε θπξίσο από ηελ ηνπδατθή θαη ηε λενπιαησληθή δηδαζθαιία.
Κύξην ζεκείν αλαθνξάο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο kabbala είλαη ην δέληξν ηεο δσήο ή εθηξνζηθό Γέληξν.
217
εθίξα. Έλα από ηα δέθα ηκήκαηα ηνπ εθηξνζηθνύ Γέληξνπ. Απηέο ζεσξνύληαη θαηά ηελ Καββαιηζηηθή
παξάδνζε όηη είλαη εθπνξεύζεηο ηνπ Θείνπ. Οη Καββαιηζηέο ρσξίδνπλ απηέο ηηο δέθα εθπνξεύζεηο ή εθίξεο
κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Έλαο από απηνύο είλαη θαη ν ρσξηζκόο ηνπο ζε ηξηάδεο.
218
Levi E. Φεπδώλπκν ηνπ Αιθόλζν Λνπδνβίθνπ Κσλζηάλ. Γελλήζεθε ζην Παξίζη ην 1810. πνύδαζε ζενινγία κε ζθνπό λα αθνινπζήζεη ηνλ ηεξαηηθό θιάδν, ηνλ νπνίνλ εγθαηέιεηςε ην 1836. Μειέηεζε ζπγγξάκκ αηα πνιιώλ απνθξπθηζηώλ, θαββαιηζηώλ θαη αιρεκηζηώλ ηεο επνρήο ηνπ. Μπήζεθε ζηε Ρνδνζηαπξηθή παξάδνζε. Σν 1855 ίδξπζε ηε ‘Φηινζνθηθή θαη Θξεζθεπηηθή Δπηζεώξεζε’ θαη ζπλέγξαςε πιήζνο έξγσλ. Πέζαλε
ην 1875.
219
E. Levi ‘Γόγκα ηεο Τςειήο Μαγείαο’. Δθδ. Βηβιηνζήθε ηεο θηγγόο, Αζήλα 1960.
215
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το έργο της ‚Η Μυστική Καββάλα” η Dion Fortune220 ασχολείται με τις σεφίρες του Καββαλιστικού Δέντρου. Εκεί συναντάμε το
συνδυασμό κάθε σεφίρας με έναν αντίστοιχο αρχάγγελο και ένα
αγγελικό Σάγμα. τον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τις σχετικές
αντιστοιχίες.
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τις αρχαίες πολυθεϊστικές θρησκείες τα όντα αυτά τα θεωρούσαν ως ουδέτερες δυνάμεις, οι οποίες δεν είχαν αγαθοποιό ή δαιμονικό ρόλο, αλλά μετέφεραν απλά τη θεϊκή άποψη. τις μονοθεϊστικές θρησκείες όμως οι άγγελοι διαχωρίζονται σε αγαθούς και θείους
από τη μία πλευρά και σε αυτούς που ξέπεσαν και ονομάστηκαν
Δαίμονες από την άλλη. Κατά τον Ιωάννη Δαμασκηνό οι άγγελοι
που έμειναν εδραίοι στο αγαθό μόνιμα καρπώνονται τις δωρεές της
τελείωσης, μετέχοντας στη θεία δόξα αδιαλείπτως. Οι άλλοι, που
απομακρύνθηκαν από τη θεία ενέργεια, δαιμονίστηκαν και έχασαν
την τελείωση. Μεταβλήθηκαν σε κακά και αρνητικά πνεύματα. Σις
απόψεις αυτές τις συναντάμε τόσο στη 2η επιστολή του Πέτρου (2, 4),
όσο και σε αυτή του Ιούδα (6). Άρα μακριά από την ενέργεια και τη
δόξα του Δημιουργού οι δαίμονες χάνουν την αγαθότητα, αναπτύσσοντας καταστροφικές δυνάμεις, σύμφωνα με τη χριστιανική θεολογία.

Fortune D. Φεπδώλπκν ηεο Violet M. Fairth. Γελλήζεθε ζηελ Οπαιία ην 1890. Από πνιύ λσξίο ήξζε ζε
επαθή κε ηηο δηδαζθαιίεο ηεο Mary Eddy. Μεηά ηνλ 1ν Παγθόζκην πόιεκν κειέηεζε ηνλ Φξόηλη θαη έγηλε
κέινο ην 1920 ηνπ Σάγκαηνο ηεο Υξπζήο Απγήο. Σν 1924 ίδξπζε ηελ Αδειθόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ Φσηόο,
ηελ νπνία δηεύζπλε κέρξη ην ζάλαηό ηεο ην 1949.
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Ο Ψριγένης στο έργο του ‚Περί Αρχών” χωρίζει τα πνεύματα
σύμφωνα με τη στάση που αυτά τήρησαν προς το Δημιουργό σε
τρεις κατηγορίες:
1. Αγαθά πνεύματα. Αυτά που πέτυχαν να φτάσουν στην κορυφή
της τελείωσης.
2. Δαίμονες. Όσα έμειναν στάσιμα στην πρόοδο από τον ‚κόρο της
θέας του Θεού”.
3. Ενσαρκωμένα πνεύματα. Όσα έχασαν τη θέρμη της αγάπης του
Θεού, έγιναν ψυχές και για σωφρονισμό ενδύθηκαν σώματα.
την Αγία Γραφή η ύπαρξη των αγγέλων γίνεται φανερή τόσο
στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Οι αναφορές είναι πολλές και θεωρώ περιττό να τις απαριθμήσουμε. Η πρώτη τέτοια αναφορά γίνεται στο 3 ο κεφάλαιο της Γένεσης στ. 24, όπου τα Φερουβείμ
ορίζονται ως φύλακες της οδού που οδηγεί στο ‚ξύλο της ζωής”. Η
απαγόρευση της αναφοράς και της όρασης του θεού κατά την εβραϊκή θεολογία συνετέλεσε ώστε ο άγγελος να πάρει τη θέση του Θεού
σε πολλά γεγονότα που αναφέρονται στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. αν παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε ότι αρχικά άγγελος παρουσιάστηκε στο Μωυσή στο επεισόδιο της φλεγόμενης βάτου
και στη συνέχεια μίλησε ο Θεός. το βιβλίο των κριτών (κεφ. ΙΓ στ.
22) επίσης ο πατέρας του αμψών Μανωέ, αν και αναγνωρίζει ότι
αυτός που βλέπει είναι άγγελος, θεωρεί ότι βλέπει το Θεό και λέγει
στη γυναίκα του «Θανάτω αποθανούμεθα ότι τον εωράκαμεν».
Για τον ίδιο λόγο ίσως και οι πρώτοι Φριστιανοί ζωγράφοι στις
παραστάσεις των σκηνών της Παλαιάς Διαθήκης πολλές φορές παράσταιναν το Θεό με τη μορφή αγγέλων. Πιστεύω μάλιστα ότι κατά
τη διάδοση της νέας θρησκείας στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου, οι αναφορές στην ύπαρξη των αγγέλων θα ήταν από τις πλέον
αποδεκτές. Ένα χαρακτηριστικό εδάφιο της Καινής Διαθήκης, το οποίο αναφέρεται στην ύπαρξη και το ρόλο των αγγέλων, είναι και
αυτό στο οποίο ο Απόστολος Παύλος περιγράφει την ‚Αιώνια Ιερουσαλήμ”. Η πόλη αυτή είναι γεμάτη από αγγέλους και ο Ιησούς ως
αρχιερέας τους τελεί τη λειτουργία τους.
την ύπαρξη των αγγέλων αναφέρεται και η Bhagavad-Gita.
Σους ονομάζει devas και θεωρεί ότι κάθε ένας από αυτούς έχει υπό
την εποπτεία του ένα τμήμα του υλικού σύμπαντος. ε αυτήν και
συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 7 στ. 20 - 24, συναντάμε το ακόλουθο
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απόσπασμα: «Εκείνοι που έχουν το νου τους παραμορφωμένο από τις
υλικές επιθυμίες, σύμφωνα με τη φύση τους αφιερώνονται στους ντέβα και ακολουθεί ο καθένας τους τις διαφορετικές τελετουργίες που
είναι χαρακτηριστικές της λατρείας του κάθε ντέβα. Εγώ σαν Τπέρτατη Χυχή βρίσκομαι στην καρδιά όλων και μόλις ο άνθρωπος επιθυμήσει να λατρέψει έναν ντέβα, του ενισχύω την πίστη και έτσι του επιτρέπω να αφιερωθεί στον ντέβα που αυτός έχει επιλέξει. Προικισμένος με αυτή την πίστη, ο άνθρωπος ζητάει χάρες από τους ντέβα και
βλέπει τις επιθυμίες του να ικανοποιούνται. την πραγματικότητα
όμως, αυτά τα ευεργετήματα προέρχονται μόνο από Μένα. Οι άνθρωποι με περιορισμένη εξυπνάδα προσφέρουν λατρεία στους ντέβα. Σα
αποτελέσματα της λατρείας τους είναι μικρά και εφήμερα. Όποιος
αφιερώνεται στους ντέβα φθάνει στους πλανήτες τους, αλλά οι λάτρεις Μου φθάνουν σίγουρα στον δικό Μου πλανήτη, στον υπέρτατο».
Σέλος, στην ύπαρξη των αγγέλων πιστεύουν και οι Δρούζοι του
Λιβάνου. Η ισλαμική αυτή αίρεση δίνει μάλιστα ιδιαίτερη σημασία
στην ύπαρξή τους. Θεωρούν ότι η μεσολάβηση των αγγέλων είναι
απαραίτητη για να μεταβιβαστεί το αίτημα ενός ανθρώπου στο Θεό.
Μετά από αυτές τις αναφορές προκύπτουν διάφορα ερωτήματα,
τα οποία ζητούν την απάντησή τους και αν απαντηθούν, θα συμβάλουν στη μεγαλύτερη κατανόηση του θέματος. Σο πρώτο και κύριο
ερώτημα είναι αυτό της φύσης των αγγέλων. Είναι όντα υλικά ή άυλα; Μη βιαστείτε να απαντήσετε, γιατί τόσο η ιουδαϊκή όσο και η
χριστιανική παράδοση τα θέλει με όψη ανθρώπινη και μάλιστα θηλυκού γένους με ανδρικό όνομα. Αλλά και στην αρχαία ελληνική
παράδοση το ρόλο των αγγελιοφόρων, όπως έχουμε πει, έπαιζαν τόσο αρσενικές θεότητες όσο και θηλυκές. Δεν ήταν μόνο ο Ερμής αγγελιοφόρος της θεϊκής βούλησης. ημαντικές μορφές με θηλυκή
μορφή ήταν η Νίκη και η Ηώ. Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργήθηκε και η άποψη ότι οι άγγελοι είναι ερμαφρόδιτα όντα. Διάφοροι
μελετητές έχουν διατυπώσει τη σκέψη ότι οι άγγελοι έχουν υλικό
σώμα και μάλιστα ίδιο με αυτό που θα έχει ο άνθρωπος κατά την
ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας και το οποίο είναι ίδιο με αυτό που
είχε ο Ιησούς μετά την Ανάστασή του. Ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης
μας λέγει ότι «<έχουν την ζωή τους νοερή».
Προέκταση του ερωτήματος που αφορά στο σώμα των αγγέλων
είναι και η ύπαρξη φτερών σε αυτούς. τα ευαγγελικά κείμενα, τουλάχιστον σε αυτά που θεωρούνται επίσημα, δεν υπάρχουν σχετικές
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αναφορές. Είναι χαρακτηριστικό το εδάφιο, Ματθαίος κεφ. ΚΖ 3 - 4,
το οποίο περιγράφει τον άγγελο που συνάντησαν οι μυροφόρες γυναίκες στο μνήμα του Ιησού. Αν και η περιγραφή μπορεί να χαρακτηριστεί λεπτομερής, δεν υπάρχουν σε αυτή φτερά. Είναι άξιο παρατήρησης το γεγονός ότι άγγελοι με φτερά εμφανίστηκαν μετά τον
4ο αιώνα στην εκκλησιαστική εικονογραφία.
Σο δεύτερο ερώτημα που ζητά απάντηση αφορά στο χρόνο δημιουργίας τους. τη Γένεση δεν υπάρχει κάποια αναφορά στη δημιουργία τους και εμφανίζονται στο κείμενο μετά την έξωση των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο. Δύο είναι οι κυρίαρχες απόψεις που
απαντούν αυτό το ερώτημα. Η μία προτείνεται από τον Αυγουστίνο,
ο οποίος θεωρεί ότι οι άγγελοι δημιουργήθηκαν την πρώτη μέρα της
Δημιουργίας. Δέχεται δηλαδή τη συνδημιουργία του κόσμου των αγγέλων με αυτήν του κόσμου των ανθρώπων. Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός και ο Ιωάννης ο Φρυσόστομος προτείνουν τη θέση ότι οι άγγελοι δημιουργήθηκαν πριν από τον υλικό κόσμο.
Ο Ν. Ματσούκας στο έργο του ‚Δογματική και υμβολική Θεολογία”, αναφερόμενος στο θέμα της δημιουργίας των αγγέλων κατά
τον Γρηγόριο Νύσσης, μας γράφει: «<ο Γρηγόριος Νύσσης στην Εξαήμερό του λύνει το πρόβλημα, λέγοντας ότι τα πάντα “συννήβδειν
και εν ακαρεί δημιουργήθηκαν” ως καταβολές και μετά ακολουθεί η
συμπαντική εξελικτική κίνηση. Με άλλα λόγια, η δημιουργία, από
“την αιτία των λόγων” και εξής αποτελεί μια συνέχεια πραγματώσεων και φανερώσεων. Πρώτα δημιουργούνται οι αιώνες και τα αγγελικά
όντα. Έτσι και σύμπασα η μετέπειτα δημιουργία κινείται στην κτιστή
“διαστηματική” απεραντοσύνη, στην περιρρέουσα ωστόσο αίδια θεία
απειρότητα. Για αυτό, ενώ Αυτή η κίνηση είναι οιονεί χρονική, δεν χαρακτηρίζεται από τους θεολόγους πατέρες ως χρόνος». Και συνεχίζει:
«Οι φάσεις δημιουργίας, λοιπόν, αρχίζουν από τον κόσμο των πνευμάτων, δηλαδή των αγγέλων».
Σην ύπαρξη και άλλων κόσμων πριν τη δημιουργία του υλικού
την τεκμηριώνουν με αναφορά σε διάφορα χωρία της Γενέσεως. το
κεφ. Δ στ. 17 παραδείγματος χάριν αναφέρεται η ύπαρξη μιας γυναίκας την όποία ‚εγνώρισε‛ ο Κάιν και η οποία δεν υπάρχει σε
προηγούμενα κεφάλαια του βιβλίου. Παρακάτω δε στο κεφ. τ 1-2
αναφέρεται ότι οι ‚υιοί του Θεού‛ έλαβαν σαν γυναίκες τις θυγατέρες των ανθρώπων. Και παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται μνεία
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για τους ‚γίγαντες‛, οι οποίοι ‚εισήλθον‛ στις θυγατέρες των ανθρώπων.
Και η ινδουιστική παράδοση όμως μιλά για έναν κόσμο διαφορετικό. Για τον κόσμο των αγγέλων. Σον ονομάζει Devachan ή Devasthan. Θεωρεί ότι ο κόσμος αυτός είναι ο πραγματικός κόσμος, σε αντίθεση με αυτόν που ζούμε, τον οποίο θεωρεί ως έναν κόσμο αυταπάτης (Μάγια). Σο Devachan χωρίζεται σε διάφορες περιοχές ή στάδια. Ένα από αυτά είναι το Rupa Loka, το οποίο είναι το κατώτερο
στάδιο, όπου οι ψυχές περιβάλλονται ακόμη με διάφορες μορφές.
Κατά την Anne Besant, όταν απορριφθεί το σώμα της επιθυμίας (αιτιατό σώμα) από μια ανθρώπινη οντότητα, αυτή περνά το κατώφλι
του Devachan και γίνεται ένας από τους κατοίκους του. Σότε ονομάζεται Devachani.
Ένα ακόμη ερώτημα αφορά στο πλήθος των αγγέλων και τη δομή που έχει η κοινωνία τους. Σο πλήθος ποικίλλει στην Αγία Γραφή,
όπου αναφέρονται διάφοροι αριθμοί, όπως ‚μυριάδες‛, ‚μυριάδες
μυριάδων‛ και ‚χιλιάδες χιλιάδων‛. Για τη δομή της κοινωνίας τους
υπάρχουν διάφορες απόψεις. την Αγία Γραφή συναντάμε δύο είδη
θείων πνευμάτων. Σους Αγγέλους και τους Αρχαγγέλους. Σον χαρακτηρισμό ‚Αρχάγγελος‛ τον συναντάμε σε δύο μόνο εδάφια. Σο
πρώτο είναι στην ‚επιστολή του Ιούδα‛ (στ. 9), όπου ο Μιχαήλ ονομάζεται Αρχάγγελος και το άλλο στην πρώτη προς Θεσσαλονικείς
επιστολή του Παύλου (κεφ. 4, 16). Από αυτό βγάζουμε το συμπέρασμα ότι η ύπαρξη του προθέματος στη λέξη ‚άγγελος‛ δηλώνει ιεραρχία, αλλά όχι κατ’ ανάγκη και τάγμα.
Αντίθετα ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, στο έργο του «Ουράνια Ιεραρχία», αναφέρει ότι οι άγγελοι δεν είναι ατομικοποιημένα όντα
όπως οι άνθρωποι, αλλά ανήκουν σε Σάγματα. Σα Σάγματα αυτά
είναι εννέα και κατατάσσονται σε τρεις Διακοσμήσεις. την πρώτη
διακόσμηση ανήκουν τα εραφείμ, τα Φερουβίμ και οι Θρόνοι. τη
Δεύτερη οι Κυριότητες, οι Δυνάμεις και οι Εξουσίες και στην Σρίτη οι
Αρχές, οι Αρχάγγελοι και οι Άγγελοι. Θεωρεί μάλιστα ότι οι κατώτερες τάξεις διδάσκονται τις θεουργικές επιστήμες από τις ανώτερες.
Οι περισσότεροι πατέρες της εκκλησίας, αν και δεν αναγνωρίζουν τη
γνησιότητα του έργου και το κατηγορούν για πλατωνισμό και αιρετισμό, δέχονται την τάξη των αγγέλων που προτείνει.
Ο Leadbeater στο προαναφερόμενο έργο του αναφέρει μια άλλη
τάξη αγγέλων, που δεν έχουμε συναντήσει σε κάποιο άλλο κείμενο.
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Περιγράφοντας τη συμμετοχή διάφορων αγγέλων στις τεκτονικές
τελετές, αναφέρεται και σε αυτή του 30ου βαθμού του σκωτικού τύπου. Εκεί διαβάζουμε ότι οι άγγελοι που συμμετέχουν στην τελετή
ανήκουν «<στο υμπαντικό (Cosmic) Σάγμα των Αγγέλων, εκείνων
δηλαδή που απαντώνται και σε άλλα ηλιακά συστήματα εκτός από το
δικό μας, η δε συνειδητότητά τους εδρεύει στον Βουδιστικό κόσμο» 221.
Όπως προείπαμε, δεν υπάρχουν αναφορές στην Αγία Γραφή, εκτός από τις δύο που υποδείξαμε, σε διοικητικές διαβαθμίσεις στους
αγγέλους. Αντίθετα στα απόκρυφα ευαγγέλια - Πρωτοευαγγέλιο
του Ιακώβου, Επιστολή των Αποστόλων - συναντάμε τέσσερις αρχαγγέλους. Σα ονόματά τους: Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ραφαήλ και Ουριήλ.
Από αυτούς ο Γαβριήλ ενσαρκώνει καλύτερα το ρόλο του αγγελιοφόρου. Σο όνομά του σημαίνει ‚άνθρωπος του Θεού‛. το κατά Λουκά ευαγγέλιο (Ι, 19) συναντάμε την παρουσίασή του. Ο Ουριήλ είναι
ο λιγότερο γνωστός αρχάγγελος. Μνημονεύεται μόνο στα απόκρυφα
βιβλία του Ενώχ και του Έσδρα και η δικαιοδοσία του επεκτείνεται
και στον Άδη. Σο όνομά του μεταφράζεται ως ‚Αντιβασιλέας του Ηλίου‛. Ραφαήλ σημαίνει ‚ο Θεός θεραπεύει‛. Για το λόγο αυτόν θεωρείται ο θεραπευτής άγγελος. Είναι αυτός που φέρνει την αρμονία
εκεί που πριν υπήρχε ένταση και διαμάχη. την Παλαιά Διαθήκη
αναφέρεται μόνο μια φορά, στο βιβλίο του Σωβίτ. Σέλος ο Μιχαήλ
θεωρείται ως ο Σαξιάρχης των αγγέλων. Μόνο αυτός δέχεται εντολές από τη Θεία πηγή. ύμφωνα με την παράδοση, είναι αυτός που
κάλεσε τις αγγελικές δυνάμεις να υμνήσουν το Θεό μετά την αποστασία του ατανά. ε αρχαγγέλους αναφέρεται και η D. Fortune
στο έργο της ‚Μυστική Καββάλα‛, όπως έχουμε ήδη δει.
το σημείο αυτό πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή του αναγνώστη σε ένα ενδιαφέρον σημείο, το οποίο δε γίνεται αμέσως αντιληπτό. Σο σημείο αυτό έχει σχέση με το όνομα των αγγέλων. Παρακολουθώντας τα σχετικά εδάφια, διαπιστώνουμε ότι ονόματα φέρουν οι αρχάγγελοι και όχι οι άγγελοι. Αυτό έκανε πολλούς μελετητές, οι οποίοι ήταν κυρίως επηρεασμένοι από τη δυτική εσωτερική
παράδοση, να θεωρήσουν τους αγγέλους ως όντα τα οποία δεν έχουν ατομική συνείδηση αλλά ομαδική, σε αντίθεση με τους αρχάγγελους.
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Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός πιστεύει ότι ο τόπος διαμονής των αγγέλων δεν ανήκει στον υλικό κόσμο. Θεωρεί ότι «...νόες όντες οι άγγελοι εν νοητοίς τόποις εισί<». Μολονότι όμως ο τόπος διαμονής
τους δεν περιορίζεται σε αισθητά ή υλικά όρια, δεν είναι πανταχού
παρόντες, όπως σύμφωνα με τη χριστιανική θεολογία είναι ο Θεός.
«Οι άγγελοι, ως κτιστά όντα, δεν είναι πανταχού παρόντες, μήτε με
δική τους πρωτοβουλία μπορούν να προωθήσουν το έργο της σωτηρίας
και της τελείωσης, δηλαδή έξω από το ιεραρχικό σώμα. Γι’ αυτό είναι
αγγελοφάνειες δεν είναι θεοφάνειες», θα μας πει ο Ν. Ματσούκας.
Ποιος είναι ο σκοπός της δημιουργίας και το έργο των αγγέλων;
Σην απάντηση σε αυτό το ερώτημα, τουλάχιστον για τη χριστιανική
θεολογία, θα τη συναντήσουμε στην Προς Εβραίους επιστολή. Εκεί
βρίσκουμε ότι οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα, προορισμένα
να διακονούν το έργο της σωτηρίας. «Η διακονία αυτή εννοείται μέσα στο πλαίσιο του ιεραρχημένου συμπαντικού σώματος», θα μας
διευκρινίσει ο Ν. Ματσούκας. τα καθήκοντά τους όμως μπορούν να
ενταχθούν και η θεραπεία ή η ανάσταση νεκρών μέσω θαυμάτων,
για να δοξαστεί περισσότερο το όνομα του Θεού.
Η ύπαρξη όμως των αγγέλων κατά ιεραρχικά διατεταγμένη Σάξη και όχι ατομικά δημιουργεί διάφορα ερωτηματικά για την άποψη
που δέχεται την ύπαρξη του ‚Υύλακα Αγγέλου‛. Η ύπαρξη ‚Υύλακα
Αγγέλου‛ γίνεται δεκτή από τη χριστιανική παράδοση, έχοντας σαν
αναφορά το χωρίον της Καινής Διαθήκης, όπου ο Απόστολος Πέτρος
κάνει μνεία στον δικό του ‚Υύλακα Άγγελο‛.
ήμερα η επιστήμη αρχίζει να εξετάζει και να ερευνά τη δυνατότητα εφαρμογής της θεωρίας των παράλληλων συμπάντων ή των
παράλληλων κόσμων. Η πρώτη νύξη για την ύπαρξη των παράλληλων κόσμων διατυπώθηκε από τον Επίκουρο, 222 ο οποίος υποστήριζε
ότι ήταν άπειροι. Η άποψη αυτή δεν έγινε δεκτή, περιορίζοντας το
ύμπαν στο πλαίσιο της Γης. Η πρώτη αλλαγή αυτής της άποψης
έγινε κατά την Αναγέννηση, με την άνθιση των επιστημών. Σότε το
ύμπαν μεγάλωσε, φτάνοντας στα πέρατα του ηλιακού μας συστήματος. Κατά τον 20ο αιώνα το ύμπαν πήρε άλλες διαστάσεις. Κατανοήσαμε ότι ο Ήλιος μας είναι ένα ασήμαντο άστρο μέσα στα δεΔπίθνπξνο. Αζελαίνο θηιόζνθνο, θαηαγόκελνο από ην δήκν ηνπ Γαξγεηηνύ. Γελλήζεθε ην 341 π.Υ. ζηε
άκν. Δξρόκελνο ζηελ Αζήλα κειέηεζε ηε θηινζνθία ηνπ Γεκόθξηηνπ, ηνπ Ξελνθάλνπο θαη ηνπ Θεόθξαζηνπ, ηνπ καζεηή ηνπ Αξηζηνηέιε. Γίδαμε ζηε Μπηηιήλε θαη ηε Λάκςαθν θαη όηαλ επαλήιζε ζηελ Αζήλα
ίδξπζε δηθή ηνπ ζρνιή ζηνλ Κήπν. Πέζαλε ζε ειηθία 72 ρξόλσλ ην 270 π.Υ.
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κάδες δισεκατομμύρια άστρα του δικού μας γαλαξία. Αυτός με τη
σειρά του είναι ένας από τους δισεκατομμύρια γαλαξίες που αποτελούν το ύμπαν που γνωρίζουμε. Είναι όμως το ύμπαν το μόνο που
υπάρχει στη Δημιουργία;
Η ύπαρξη ζωής στο Ηλιακό μας σύστημα και η άποψη ότι η ζωή
αυτή είναι η μοναδική που έπλασε ο Δημιουργός, καθώς και ότι ο
Άνθρωπος είναι το ανώτερο δημιούργημα, έκανε πολλούς επιστήμονες, φιλόσοφους και θεολόγους να προτείνουν την άποψη ότι το ύμπαν αυτό δημιουργήθηκε για τον Άνθρωπο. ύμφωνα με την άποψη αυτή οι νόμοι που διέπουν το ύμπαν και οι διάφορες σταθερές,
όπως π.χ. η ταχύτητα του φωτός, συνετέλεσαν στο να δημιουργηθεί
ζωή και κατά συνέπεια ο Άνθρωπος. Η κοσμολογική αυτή άποψη
είναι γνωστή ως ‚Ανθρωπικό Αξίωμα‛ ή ‚Ανθρωπική Αρχή‛ και έχουμε ήδη αναφερθεί σε αυτήν.
Με την εμφάνιση όμως των νέων θεωριών τον 20 αιώνα - Θεωρίες της χετικότητας, κβαντομηχανική - δημιουργήθηκαν διάφορες
επιστημονικές προτάσεις για την ύπαρξη και άλλων υμπάντων. Ση
δεκαετία του ’50 ο Hugh Everett223 άρχισε να χρησιμοποιεί μερικές
περίεργες εφαρμογές της κβαντομηχανικής. τη θεωρία της κβαντομηχανικής η κίνηση των ατόμων και των υποατομικών σωματιδίων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια. Κάποιος μπορεί
να υπολογίσει τη θέση ενός ηλεκτρονίου κάποια χρονική στιγμή, το
οποίο κάλλιστα μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα και κάπου αλλού.
Σο γιατί και το πώς συμβαίνει αυτό στον κόσμο των υποατομικών
σωματιδίων μας το εξηγεί ο Γιώργος Γραμματικάκης.
Γράφει στο βιβλίο του ‚Η Αυτοβιογραφία του Υωτός‛: «Ο πιθανοκρατικός κόσμος της κβαντομηχανικής είναι λοιπόν μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα. Έχει όμως ως χαρακτηριστικό του και έναν απροσδόκητο, πικρό περιορισμό. Η κίνηση ενός σωματιδίου - η ταχύτητα, δηλαδή, και η θέση του - είναι αδύνατο να καθοριστούν με απόλυτη
ακρίβεια. Όσο προσπαθούμε να μάθουμε για τη θέση του, τόσο χάνουμε από τη γνώση της ταχύτητας. Σο ίδιο ισχύει και για το χρόνο. Όσο
προσπαθούμε να καθορίσουμε με ακρίβεια τη μεταβολή της ενέργειας
του σωματιδίου, τόσο ο προσδιορισμός του χρόνου που η μεταβολή αυτή
Everett H. Γελλήζεθε ζην Maryland ησλ Ζ.Π.Α ην 1930. Μεηά ηνλ 2 ν Παγθόζκην Πόιεκν εγθαηαζηάζεθε
ζηε Γεξκαλία. Δίλαη ν πξώηνο Φπζηθόο πνπ δηαηύπσζε, ην 1957, ζεσξία ε νπνία δέρεηαη ηελ ύπαξμε θη άιισλ πκπάλησλ εθηόο από ην δηθό καο. Πέζαλε ην 1982.
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διήρκεσε γίνεται λιγότερο ακριβής». Και συνεχίζει αναλύοντας την
Αρχή της Αβεβαιότητας ή Αρχή της Απροσδιοριστίας: «Η Αρχή αυτή
απαγορεύει, όπως είδαμε, την πλήρη και ταυτόχρονη γνώση της θέσης
και της ταχύτητας ενός κβαντικού σωματιδίου. Και τούτο, πρέπει να
τονιστεί αμέσως, δεν οφείλεται σε κάποια αδυναμία των επιστημονικών οργάνων η οποία πρόκειται να εξαλειφθεί όσο εκείνα τελειοποιούνται. Είναι εγγενής βαθύτερος περιορισμός στην ίδια τη λειτουργία
της Υύσης. Περιορισμός μάλιστα που καθορίζεται - και πάλι - από τη
σταθερά του Planck».
Με βάση αυτή τη θεωρία ο Everett διατύπωσε την άποψη ότι, όταν εντοπίζεται ένα ηλεκτρόνιο, ο κόσμος διασπάται σε πολλαπλά
σύμπαντα. ε κάθε ένα από αυτά το ηλεκτρόνιο έχει διαφορετική
θέση. Όλοι αυτοί οι διάφοροι και πραγματικοί κόσμοι έχουν το δικό
τους μέλλον και κατά συνέπεια τον δικό τους χωροχρόνο. τη θεωρία αυτή, που ονομάζεται στην κβαντομηχανική “θεωρία των παράλληλων κόσμων”, το ύμπαν είναι εξαιρετικά γόνιμο και κάθε
στιγμή κάθε εντοπισμένο σωματίδιο παράγει αυτόματα νέα σύμπαντα, τα οποία με τη σειρά τους θα διασπαστούν και πάλι. Πολλοί
φυσικοί αποδέχονται αυτήν τη θεωρία και αν αληθεύει, τα παράλληλα σύμπαντα είναι άπειρα στον αριθμό.
Η άλλη θεωρία που αναφέρεται στα παράλληλα σύμπαντα είναι
πιο σαφής και προέρχεται από τη θεωρία της σχετικότητας του Einstein. ύμφωνα με αυτήν κάθε αντικείμενο το οποίο έχει ιδιαίτερα
μεγάλη μάζα ή υψηλή πυκνότητα εκτείνει τη δομή του χωροχρόνου
του. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι μαύρες τρύπες του διαστήματος.
Αυτές αποτελούν το τελευταίο στάδιο ενός αστέρα μεγάλης μάζας.
Πρόκειται για πηγάδια χωρίς πάτο μέσα στο χρόνο και το χώρο, ικανά να καταπιούν απεριόριστη ποσότητα ύλης. Η πυκνότητα της ύλης
στο εσωτερικό μιας μαύρης τρύπας είναι θεωρητικά άπειρη και η ιδιομορφία του πυρήνα της δεν επιτρέπει τη διαφυγή ούτε του φωτός.
Αυτή η έκταση της δομής του χωροχρόνου ή κοσμική σήραγγα που είναι γνωστή και σαν σκουληκότρυπα - μπορεί θεωρητικά να
μας οδηγήσει σε απομακρυσμένες περιοχές του σύμπαντος. Ο S.
Hawking στις αρχές της δεκαετίας του ’80 διατύπωσε την άποψη ότι
μπορεί να μας οδηγήσει εκτός του δικού μας κόσμου, δημιουργώντας
ένα ‚σύμπαν-βρέφος‛, το οποίο θα εξαπλωθεί και θα μεγαλώσει,
παράγοντας το δικό του παρακλάδι στο χωροχρόνο. Αν αληθεύει η
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θεωρία αυτή, υπάρχουν τρισεκατομμύρια τέτοια σύμπαντα, μιας και
τόσες υπολογίζεται ότι είναι οι μαύρες τρύπες στο ύμπαν μας.
Η τελευταία πρόταση για την ύπαρξη και άλλων συμπάντων εκτός από το ήδη γνωστό μας έρχεται από τα τέλη της δεκαετίας του
’70. Σότε Αμερικανοί και Ρώσοι επιστήμονες, ανάμεσα σε αυτούς και
ο Alan Guth224, κατανόησαν ότι τα ισχυρά ενεργειακά πεδία που κυριαρχούσαν στη Δημιουργία, όταν αυτή ήταν στα πρώτα της δευτερόλεπτα, θα μπορούσαν να είχαν τροφοδοτήσει τη διαστολή, αναγκάζοντας το ύμπαν να λειτουργεί πληθωριστικά, με ταχύτητες
πολύ μεγαλύτερες από αυτή του φωτός. ύμφωνα με την άποψη αυτή το σύμπαν στα πρώτα εκατοστά του δευτερολέπτου μετά τη Μεγάλη Έκρηξη υπέστη μια πολύ μεγάλη διαστολή. Η διαστολή εκείνη
ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχει στις μέρες μας. Διήρκεσε
απείρως ελάχιστο χρόνο. Αυτός ο πληθωρισμός μπορεί να είναι πολύ πιο ευέλικτος από ό,τι θεωρούν οι επιστήμονες σήμερα. Σα ενεργειακά πεδία σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαν να είχαν δημιουργήσει σε περιοχές μεγέθους ακόμη και υποατόμου έναν ‚φυσιολογικό‛ κόσμο.
ύμφωνα λοιπόν με αυτή την άποψη το ύμπαν μας μπορεί να
θεωρηθεί ως αποτέλεσμα μιας πληθωριστικής κοσμικής φυσαλίδας,
που δημιουργήθηκε σε ένα σύμπαν που προϋπήρχε. Άλλες παρόμοιες κοσμικές φυσαλίδες θα μπορούσαν να είχαν σχηματιστεί το ίδιο
εύκολα. Αν όμως οι φυσαλίδες αυτές μπορούσαν να διεισδύσουν σε
ένα σύμπαν που προϋπήρχε, ενδέχεται - κατά τους επιστήμονες αυτους - να αναδυθούν και από τον δικό μας κόσμο. Με τον τρόπο αυτόν νέα σύμπαντα μπορούν να δημιουργηθούν από τον δικό μας και
να ακολουθήσουν τη δική τους εξελικτική πορεία. ε αυτές τις απόψεις μπορούμε να προσθέσουμε και αυτή του Julian Barbour σχετικά
με την ύπαρξη του χρόνου, όπως την περιγράψαμε στο 3 ο κεφάλαιο.
Γι’ αυτόν κάθε χρονική στιγμή είναι και ένα διαφορετικό σύμπαν.
Oι παραπάνω αναφορές μάς επιβεβαιώνουν ότι η επιστήμη στηρίζει πολλές ελπίδες για την εξήγηση διάφορων παράξενων φαινομένων στο ύμπαν, καθώς και στην απάντηση στο τι υπήρχε πριν τη
Μεγάλη Έκρηξη, στη θεωρία των παράλληλων κόσμων. Μια τέτοια
A Guth. Ακεξηθαλόο θπζηθόο πνπ γελλήζεθε ζην New Jersey ησλ Ζ.Π.Α. Θεσξείηαη ν εκπλεπζηήο ηεο
ζεσξίαο ηνπ ‘πιεζσξηζκνύ’. Νεόηεξεο όκσο κειέηεο δείρλνπλ όηη νη βαζηθέο ηδέεο ηεο ζεσξίαο απηήο είραλ
δεκνζηεπζεί θαη δηαηππσζεί από ηνλ Έιιελα Γεκνζζέλε Καδάλα.
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άποψη όμως είναι ιδιαίτερα δύσκολο να κατανοηθεί από τον κοινό
ανθρώπινο νου. Μας είναι ιδιαίτερα δύσκολο να πιστέψουμε ότι υπάρχει σε αντίγραφα ο κόσμος μας. Ο Γ. Γραμματικάκης όμως μας
πληροφορεί ότι μια σχολή ισλαμικής θεολογίας πρεσβεύει ότι ο κόσμος μας ξαναγεννιέται με κάθε συμβάν.
Όλα τα παραπάνω κάνουν ιδιαίτερα σημαντική την παρατήρηση
του S. Hawking για το ύμπαν και την αντίληψη που έχουμε γι’ αυτό. «Υαίνεται σαφές ότι η ζωή, τουλάχιστον όπως τη γνωρίζουμε, μπορεί να υπάρχει μόνο σε περιοχές του χωροχρόνου όπου οι τρεις διαστάσεις χώρου και μία χρόνου δεν είναι έντονα καμπυλωμένες. Μπορεί κάλλιστα να υπάρχουν άλλες περιοχές του ύμπαντος - ή ακόμη
και άλλα “σύμπαντα”, ό,τι και αν σημαίνει κάτι τέτοιο - όπου είναι έντονα καμπυλωμένες και τυλιγμένες όλες οι διαστάσεις ή που είναι
σχεδόν επίπεδες περισσότερες από τέσσερις διαστάσεις, αλλά στις
περιοχές εκείνες δε θα υπάρχουν νοήμονα όντα που να παρατηρούν το
πλήθος των διαστάσεων του περιβάλλοντός τους».
Ένα από τα χαρακτηριστικά των παράλληλων κόσμων είναι η
διαφορά της συχνότητας δόνησης των σωματιδίων σε αυτούς. Με
βάση τη γνώση που έχει αποκτήσει σήμερα η επιστήμη για τις μαύρες τρύπες και την ενεργειακή τους κατάσταση, πολλοί συμφωνούν
ότι θα πρέπει οι συχνότητες δόνησης να είναι πολύ μεγαλύτερες από
τις ήδη γνωστές μας συχνότητες στο ορατό ύμπαν.
Από την άλλη οι μυστικιστές, οι εσωτεριστές και οι ερμητιστές
αρέσκονται να χρησιμοποιούν τον δεύτερο αφορισμό του ‚μαράγδινου Πίνακα του Ερμή του Σρισμέγιστου225‛, που αναφέρεται στις
αναλογίες των κόσμων και ο οποίος λέγει «Σο προς τα κάτω αναλογεί τω προς τα άνω, και το προς τα άνω είναι ανάλογο τω προς τα κάτω, προς επιτέλεσιν των θαυμαστών του Ενός μόνου πράγματος.»
Έχοντας κατά νου τα παραπάνω και επιστρέφοντας μετά από
αυτήν τη σύντομη αναφορά στη σύγχρονη επιστήμη και τις θεωρίες
της στο θέμα μας, σκέπτομαι μήπως η ύπαρξη των αγγέλων είναι
αληθής και μάλιστα είναι η αντιστοιχία της ανθρώπινης ύπαρξης
στο αμέσως παράλληλο σύμπαν.
Δεν είναι βέβαια αγγελιοφόροι κάποιας θείας βούλησης, αλλά
είναι το σημείο συντονισμού της ανθρώπινης σκέψης και διαίσθησης
Δξκήο ν Σξηζκέγηζηνο. Μπζηθό πξόζσπν, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηνλ αηγππηηαθό ζεό Θσζ. Οη Αιρεκηζηέο ηνπ
κεζαίσλα ηνλ ζεσξνύλ εθ παξαδόζεσο Μέγα Γηδάζθαιν. Καηά ηελ άπνςε πνιιώλ εξεπλεηώλ είλαη κνξθή
πνπ εηζήγαγαλ νη Νενπιαησληθνί.
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με μια υψηλότερης συχνότητας διάνοια σε έναν άλλο παράλληλο
κόσμο. Αν μάλιστα δεχθούμε την άποψη περί των ‚Ακασικών Αρχείων‛, όπως την έχουμε αναλύσει σε προηγούμενο κεφάλαιο, μπορούμε με βάση τις νέες αυτές θεωρίες της επιστήμης να δούμε την
ύπαρξη ενός κοινού χωροχρόνου, μεγαλύτερου από αυτόν τον τετραδιάστατο χωροχρόνο του σύμπαντός μας, ο οποίος και τον περιλαμβάνει σαν υπερσύνολό του.
Με αυτήν την προσέγγιση οι άγγελοι είναι και αυτοί υλικά όντα,
μιας και σε υλικό σύμπαν αναφερόμαστε, αλλά μιας διαφορετικής
υφής, διότι έχουν διαφορετική συχνότητα στη δομή των σωματιδίων
που τους αποτελούν. Δεν μπορούμε πράγματι να απαντήσουμε στο
πότε δημιουργήθηκαν ή αν προϋπήρχαν του κόσμου μας, διότι δε
γνωρίζουμε αν τα παράλληλα σύμπαντα προϋπήρχαν, δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα ή έπονται της Μεγάλης Έκρηξης.
Η ικανότητα του ανθρώπου να αυξάνει τη δονητική συχνότητα
της σκέψης του μέσω διάφορων τεχνικών, όπως π.χ. ο διαλογισμός
και η προσευχή, ή μέσω άλλων καταστάσεων συνείδησης, όπως η
ονειρική, του επιτρέπει να διαφοροποιεί την αντίληψη του χωροχρόνου του και κατά συνέπεια να επικοινωνεί με αυτούς τους παράλληλους κόσμους και να ‚συνομιλεί‛ τρόπον τινά με τους κατοίκους
τους, που μπορούμε να ονομάσουμε ‚αγγέλους‛.
ύμφωνα με την κβαντομηχανική και την Αρχή της Απροσδιοριστίας, που έχουμε αναφέρει, ο παρατηρητής επηρεάζει το αντικείμενο το οποίο παρατηρεί. Αν η παρατήρηση αυτή γίνεται σε μια κατάσταση συνείδησης διαφορετική από αυτή της εγρήγορσης, τότε η επίδραση στην αντίληψη και κατανόηση του παρατηρητή είναι άμεση
και πιο καθοριστική. Η συνείδηση του παρατηρητή επηρεάζει την
έκφραση του παρατηρούμενου και το ‚μεταφράζει‛ σε κάτι το οποίο
είναι κατανοητό και αποδεκτό από τη λογική του παρατηρητή. Σο
όνειρο, το όραμα, η οπτασία κ.λπ. μετατρέπονται σε εικόνες ή σε ήχους που μπορούν να ερμηνευτούν από τον παρατηρητή. Για το λόγο
αυτόν οι Φριστιανοί βλέπουν να τους μιλούν οι Άγιοι ή η Παναγία,
ενώ ένας Ινδός συναντά τον Βισνού, ένας Μουσουλμάνος κάποιον
μάρτυρα, ένας αρχαίος Έλληνας τον Ερμή, την Αθηνά ή τον Βάκχο.
Η ύπαρξη οντοτήτων σε άλλους ‚παράλληλους κόσμους‛, όπως
την αναλύσαμε μέχρι τώρα, θεωρώ ότι είναι μια αποδεκτή πρόταση.
Ο συσχετισμός των οντοτήτων αυτών με αυτό που σε γενικές γραμμές θα ονομάζαμε ‚άγγελο‛ είναι δυνατός. Η επιρροή και η ορθότη[212]
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τα των προτεινόμενων από τις μορφές αυτές πράξεων είναι υπόθεση
που άπτεται των πεποιθήσεων και των παραδόσεων. Ο σύγχρονος
όμως άνθρωπος έχει λογική και κρίση για να διαλέξει τι είναι αυτό
που πρέπει να κάνει, ώστε να έχει μια ευτυχή και δημιουργική ζωή.
το σημείο αυτό και σαν συνέχεια των παραπάνω καλό είναι να
ασχοληθούμε με αυτό που ονομάζουμε “Υύλακα Άγγελο”. Όπως
έχουμε αναφέρει πιο πάνω, ο άγγελος αυτός λαμβάνει τη μορφή ή
την αίσθηση ενός όντος, το οποίο είναι οικείο στον παρατηρητή και
του δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας και προστασίας. Σα άτομα
που δέχονται τόσο την ύπαρξη όσο και την αίσθηση της παρουσίας
του είναι άτομα ευαίσθητα, με έντονο το θρησκευτικό συναίσθημα
και αυξημένη την πεποίθηση για την ύπαρξη ενός κόσμου ανώτερου
και πιο πνευματικού από αυτόν που ζούμε και κατά συνέπεια πιο
ισχυρού.
τον φύλακα άγγελο βρίσκουμε πολλές αναφορές στη λαϊκή
παράδοση, τη φιλοσοφία, τη θρησκευτική γραμματεία, την εσωτερική διδασκαλία, την αρχαία ελληνική γραμματεία, την παγκόσμια
λογοτεχνία. Εμείς θα επιλέξουμε ένα κείμενο του Επίκτητου,226 το
οποίο θεωρούμε ότι προσεγγίζει το θέμα από τη δική μας σκοπιά.
το έργο του ‚Διατριβαί‛ συναντάμε το ακόλουθο απόσπασμα. «Ο
Θεός δεν παρέλειψε να τοποθετήσει κοντά σε κάθε άνθρωπο ως προστάτη ένα αγαθό πνεύμα, ως φύλακα ακοίμητο και αλάνθαστο»227. Με
αυτή την άποψη θα συμφωνήσει και ο Πέτρος Μαρτινίδης228 σε ομιλία του στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με θέμα ‚Από το φύλο των αγγέλων στους φίλους των αγγέλων‛, λέγοντας ότι οι άγγελοι είναι
ένας εξευγενισμός της ανασφάλειας που αισθάνεται ο άνθρωπος.
Για τον αναζητητή της Αλήθειας η ύπαρξη του ‚φύλακα αγγέλου‛ συνδέεται με την ύπαρξη του Εσώτερου Εαυτού. Η επικοινωνία
αυτή, στιγμιαία τις περισσότερες φορές, μας καθοδηγεί και μας προτρέπει να δράσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν της εύκολης και γιατί όχι της πεπατημένης οδού. Η προτροπή αυτή μας δείχνει έναν άλλο δρόμο, δύσκολο, που απαιτεί από μας υπέρβαση και
ανατροπή της καθημερινής μας στάσης. Ο δρόμος αυτός θα μας οδηγήσει στην Ευτυχία, τη Γαλήνη, την Αγάπη προς τον Εαυτό, το συΔπίθηεηνο. Έιιελαο ησηθόο θηιόζνθνο. Γελλήζεθε ην 50 κ.Υ. ζηελ Ηεξάπνιε ηεο Φξπγίαο. Πέζαλε ζηε
Νηθόπνιε ηεο Ζπείξνπ ην 120.
227
Γηαηξηβαί Α’, ηδ, 12-13.
228
Π. Μαξηηλίδεο. Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ζην Σκήκα Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ,
κε ζπνπδέο ζηελ Φπρνινγία θαη ηε Θεσξία ηεο Λνγνηερλίαο. πγγξαθέαο πνιιώλ βηβιίσλ θαη άξζξσλ.
226
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νάνθρωπό μας και το περιβάλλον, την Πρόοδο και την Ανάπτυξη
όλων των ικανοτήτων μας.
ε αυτή την επικοινωνία αναφέρεται ο Emmet Fox229 στο έργο του
‚Διαγράμματα Ζωής‛, ερμηνεύοντας την ιστορία του Ιακώβ που συναντάμε στη Βίβλο. το τέλος της ιστορίας αυτής ο Ιακώβ - σύμφωνα
με το ευαγγελικό κείμενο - μένει μόνος και ενώ στην αρχή αντιστέκεται στην επιρροή του Εσώτερου Εαυτού, στο τέλος ζητά την ευλογία του και δέχεται τις αρχές του230.
Εδώ όμως πρέπει να διευκρινίσουμε ένα σημείο. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι επικοινωνούν με τον ‚φύλακα άγγελό τους‛, τον
Εσώτερο Εαυτό τους δηλαδή, ο οποίος τους προτρέπει να ακολουθήσουν κάποια πορεία. Αν η επικοινωνία αυτή είναι αυθεντική ή είναι
μια ακόμη αυταπάτη θα φανεί από το αποτέλεσμα που θα φέρει.
Πολλοί, θέλοντας να εντυπωσιάσουν τον εαυτό τους και τους γύρω
τους, δηλώνουν - και πραγματικά το πιστεύουν πολλές φορές - ότι
έχουν αυτή την επικοινωνία και την καθοδήγηση. Παρ’ όλα αυτά
στη ζωή τους δεν εδραιώνεται η ποιοτική αυτή διαφορά που αναφέραμε προηγούμενα. Σότε αυτοί ξέρουν ότι αυτό με το οποίο επικοινωνούν δεν είναι ο Εσώτερος Εαυτός, αλλά μια άλλη εμφάνιση των
προσδοκιών και των επιδιώξεων του εαυτού.
Η καθοδήγηση από τον Εσώτερο Εαυτό δεν έχει καμία σχέση με
την προτροπή που πηγάζει από κάποια θεότητα ή κάποιο ανώτερο
πνευματικό ον. Όπως θα αναλύσουμε διεξοδικά στο επόμενο κεφάλαιο, ο Εσώτερος Εαυτός είναι αυτή η πρωταρχική ενέργεια του ύμπαντος, που βρίσκεται σε όλη τη Δημιουργία και προέρχεται από
τις απαρχές της ύπαρξης του Κόσμου. Η εμφάνιση με τη μορφή οικείου προσώπου δεν έχει καμία άλλη αιτία ύπαρξης, πέρα από τη
συνειδησιακή μετατροπή από τον ίδιο τον παρατηρητή για τις δικές
του ανάγκες.

Fox E. Γελλήζεθε ζηελ Ηξιαλδία ην 1886, έγηλε ν πην ζεκαληηθόο εθπξόζσπνο ηνπ θηλήκαηνο ηεο Νέαο
θέςεο ζηελ Ακεξηθή θαη πέζαλε ζηε Γαιιία ην 1951.
230
Γελ. θεθ. ΛΒ’ 25-26.
229
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ΕΠΙΛΟΓΟ
«Έχει παρατηρηθεί πως στο πλαίσιο της ιστορίας της
ανθρώπινης σκέψης, τα σημαντικότερα άλματα
πραγματοποιήθηκαν από τη στιγμή της συνάντησης
δύο διαφορετικών συστημάτων διανόησης.
Σο κάθε σύστημα χωριστά μπορεί να αναπτύχθηκε
σε διαφορετικό τόπο και χρόνο, σε διαφορετικό
πολιτισμό, μέσα από διαφορετικές φιλοσοφικές και
θρησκευτικές παραδόσεις. Από τη στιγμή όμως που
θα συναντηθούν τα δύο ρεύματα, συνθέτουν ένα νέο
ποτάμι σκέψης, που μετά την απόρριψη των περιττών
στοιχείων οδηγεί την ανθρωπότητα σε νέες κλίμακες
προόδου και ανάπτυξης»
WERNER HEISENBERG

Ο

άνθρωπος από την εμφάνισή του στη Γη είχε, έχει και θα
έχει στο μέλλον διαφορετικές απόψεις για τη Υύση, το Θεό
και τη θέση του στη Δημιουργία. Οι απόψεις του αυτές διαμορφώνονται από δύο σημαντικούς παράγοντες. Ο πρώτος είναι το
επίπεδο της Γνώσης που έχει κατακτήσει. Ο δεύτερος είναι το πόσο
ελεύθερα και ανεπηρέαστα, από διάφορα κέντρα εξουσίας και διάφορες ιδεολογίες, διαμορφώνει τις απόψεις του αυτές.
Αναπολώντας το παρελθόν, μπορούμε να δούμε τον πρωτόγονο
άνθρωπο λίγο μετά την εμφάνισή του στον πλανήτη αυτόν. Σο ενδιαφέρον του περιοριζόταν καθαρά στο θέμα της επιβίωσης. ε ένα
περιβάλλον που έπρεπε να μάχεται για να κερδίσει την επόμενη μέρα, κάθε τι το οποίο δεν μπορούσε να κατανοήσει ή φοβόταν, το θεοποιούσε. Θεοποίησε για το λόγο αυτόν τον κεραυνό, τον δυνατό αέρα, τη θύελλα, το μεγάλο ζώο, τη φωτιά. Αυτή μπορούμε να πούμε
ότι είναι η πρώτη περίοδος στην προσπάθειά του να Γνωρίσει. Είναι
τρομαγμένος και προσπαθεί να επιβιώσει, δίνοντας υπερφυσικές
[215]

Ζ ΓΤΜΝΖ ΓΤΝΑΗΚΑ
______________________________________________________________________

δυνάμεις σε κάθε τι που είναι μεγαλύτερο, δυνατότερο και ανεξήγητο γι’ αυτόν.
Με την πάροδο του χρόνου κατάφερε να δημιουργήσει εργαλεία
και με τον τρόπο αυτόν να κατασκευάσει χώρους, οι οποίοι θα τον
προστάτευαν από πολλά από αυτά που είχε θεοποιήσει. ιγά - σιγά
έλεγξε τα ‚τρομερά‛ αυτά φαινόμενα και τα απομυθοποίησε, δίνοντάς τους τις πραγματικές τους διαστάσεις. Η άγνοιά του όμως ήταν
ακόμη φανερή. Προσπάθησε να ερευνήσει και να κατανοήσει τον
τρόπο που η Υύση λειτουργούσε, καθώς και μεθόδους με τις οποίες
θα έκανε τη διαβίωσή του πιο ασφαλή και άνετη. Δημιούργησε τη
γεωργία και την πρώτη μέθοδο ανταλλαγής προϊόντων. Σότε έστρεψε τα μάτια του προς τον ουρανό και συνειδητοποίησε τη μεγαλοπρέπειά του. Θεώρησε ότι εκεί θα έπρεπε να εγκαταστήσει το Θεό
του, διότι σε αυτόν πλέον έβλεπε το ακατανόητο και το αδάμαστο
της δύναμης.
Ασχολήθηκε με τον ουρανό και τη σχέση της Γης - του πλανήτη
όπου αυτός κατοικούσε - με αυτόν. Σοποθέτησε στο στερέωμα το
Δημιουργό όλου αυτού του μεγαλόπρεπου συστήματος, που το ονόμασε Κόσμο, λόγω της τάξης και της ομορφιάς που είδε να υπάρχει
σε αυτό. Η θέση του Θεού σε κάτι τόσο μακρινό και αδιευκρίνιστο
του δημιούργησε την ανάγκη υποκατάστατων στη Γη. Έφτιαξε τότε
τόπους λατρείας, τα ιερά, άτομα που είχαν ως ασχολία τη λατρεία
του Θεού, το ιερατείο, και θεωρίες για την ανάγκη ύπαρξης αυτής
της λατρείας, τις θρησκείες. Ο άνθρωπος θεωρεί ότι γίνεται κυρίαρχος της Υύσης και η Γη το κέντρο του ύμπαντος.
Η επιβίωση του ανθρώπου έγινε συν τω χρόνω ανετότερη και
πιο ασφαλής. Σότε διερωτήθηκε για το τι θα γίνει μετά το θάνατό
του. Η αγωνία του αυτή, σε συνδυασμό με την ομαλή λειτουργία της
καθημερινότητας, έδωσε τη δυνατότητα στη θρησκεία να αποκτήσει
δύναμη. Οι φορείς της θρησκείας, ως αντιπρόσωποι του Θεού, καθοδηγούσαν τους πιστούς, διατυπώνοντας μεθόδους ηθικής, φιλοσοφίας, επιστήμης και διοίκησης της πολιτείας στην οποία ανήκαν. Πολέμησαν και προσπάθησαν να εξαφανίσουν με διάφορους τρόπους
κάθε τι το οποίο δεν έκανε αποδεκτό το μοντέλο τους, που τους εξασφάλιζε την κηδεμονία στην κοινωνία.
Όμως η ανάγκη του ανθρώπου για Γνώση δεν είναι κάτι που
μπορεί να περιοριστεί ή να εξαλειφθεί. Μερικά πρωτοπόρα πνεύματα ξεπέρασαν τις όποιες δυσκολίες και με αυτοθυσία ανέπτυξαν τις
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Επιστήμες, ώστε ο Άνθρωπος να γνωρίσει και να κατανοήσει τη θέση και το ρόλο του στον Κόσμο. ήμερα έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε δυσκολίες και εμπόδια και να θεμελιώσουμε, μέσω της Επιστήμης, μια εικόνα για τη Δημιουργία πολύ διαφορετική από αυτή
που μας πρότειναν.
Η επιστήμη κυριαρχεί όλο και περισσότερο και περιορίζει τη
θρησκεία στο δικό της χώρο, στο επέκεινα και την ηθική πλευρά της
ζωής. Η Γνώση γίνεται κτήμα όλο και περισσότερων ανθρώπων και
για το λόγο αυτόν η απομυθοποίηση του θείου αυξάνει όλο και περισσότερο. Ο Άνθρωπος καταπίπτει από το θρόνο του μοναδικού και
κυρίαρχου όντος και γίνεται απλός ένοικος σε έναν μικρό περιφερειακό πλανήτη για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Η σύγχρονη άποψη μας δίνει μια εικόνα στην οποία η Γη είναι ένας μικρός πλανήτης
στην περιφέρεια ενός από τους πάρα πολλούς γαλαξίες που υπάρχουν στο ύμπαν αυτό. Είναι το μόνο ύμπαν; Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι ο άνθρωπος δεν είναι το αγαπητό και κυρίαρχο πλάσμα
στη Δημιουργία, όπως θεωρούσε μέχρι πριν μερικά χρόνια.
υνοπτικά λοιπόν, περιγράψαμε τις τρεις μεγάλες περιόδους
στην προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοήσει τον Κόσμο. Από το
τρομαγμένο και κατατρεγμένο ον στον κυρίαρχο ρυθμιστή των πάντων, για να καταλήξει στον σημερινό του ρόλο στη Δημιουργία.
Πάντα όμως υπάρχουν στοιχεία στο όλο αυτό σύστημα, που δεν
μπορεί ο άνθρωπος να ερμηνεύσει. Η Επιστήμη για πολλά από αυτά
αδιαφορεί. Κάνει πως δεν την αφορούν. ε μια τέτοια περίπτωση το
ρόλο της τον παίρνει η Μεταφυσική.
Μέσω αυτής τα ατίθασα μυαλά προσπαθούν να βρουν τις απαντήσεις που χρειάζονται για να κατανοήσουν ακόμη περισσότερο
τον Κόσμο. Όπως μέσω της μεταφυσικής και της εσωτερικής παράδοσης τα φωτεινά μυαλά του Μεσαίωνα δημιούργησαν την Αναγέννηση, έτσι και σήμερα ορισμένοι διανοητές ασχολούνται με θέματα
που για την Επιστήμη είναι χωρίς ενδιαφέρον, επειδή αυτή τα αντιμετωπίζει ακόμη με αμηχανία.
Όμως και η μεταφυσική σήμερα, στις αρχές του 21 ου αιώνα, φέρνει μαζί της τις μνήμες και τις προκαταλήψεις προηγούμενων αιώνων. Πολλοί φορείς της, χωρίς να έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν
τη στείρα αναπαραγωγή ιδεών, μεταφέρουν ‚αρχές‛ και ‚νόμους‛
για θέματα που η σύγχρονη επιστήμη έχει απαντήσει με αποδεκτό
και πλήρη μπορούμε να πούμε τρόπο. ήμερα δεν μπορείς, επικα[217]
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λούμενος τη θεϊκή εξ αποκαλύψεως καταγωγή μιας άποψης του παρελθόντος, να την παρουσιάσεις ως σύγχρονη, χωρίς αποδείξεις και
χωρίς λογικά επιχειρήματα, κάτι που πολλές σχολές εσωτερισμού
κάνουν. Δεν μπορείς να εμμένεις σε θέσεις που η Επιστήμη έχει ξεπεράσει, επειδή με τον τρόπο αυτόν κατοχυρώνεις την παρουσία σου
στους οπαδούς σου.
Ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα πρωτοπόροι διανοητές προσπάθησαν να ‚παντρέψουν‛ την εσωτερική παράδοση και
τη μεταφυσική με τη σύγχρονη επιστήμη. υνειδητοποιώντας τις
μεγάλες αλλαγές δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ώστε οι δύο αυτοί
φορείς της Γνώσης να συναντηθούν για άλλη μια φορά.
Σέτοιοι διανοητές ήταν ο Ralf Maxwell Lewis στη Δύση και ο Maharishi Mahesh Yogi στην Ανατολή. Ο πρώτος ως δεύτερος Imperator
του Ροδοσταυρικού Σάγματος A.M.O.R.C. δημιούργησε μια σειρά μονογραφιών εκπαίδευσης στην εσωτερική παράδοση και διδασκαλία,
η οποία βασίζεται στις σύγχρονες επιστημονικές απόψεις. Ο δεύτερος προσπάθησε να ερμηνεύσει τις τεχνικές του Διαλογισμού και
της Yoga με βάση την κβαντική επιστήμη. Θα τους ακολουθήσουν
στη συνέχεια πολλοί άλλοι. Ελπίζουμε μετά από μερικά χρόνια να
υπάρξει μια ‚Νέα Μεταφυσική‛, που δεχόμενη τις νέες ιδέες της επιστήμης να παρουσιάσει σύγχρονες απαντήσεις στα θέματα που
την απασχολούν.
το βιβλίο αυτό προτάθηκαν μερικές απόψεις για διάφορα θέματα που απασχολούν τη μεταφυσική και το στοχασμό του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος θεωρεί ότι η ύπαρξή του δε σταματά στα
προβλήματα της καθημερινότητας. Αμφισβητώντας τον ιδιαίτερο
ρόλο και την όποια αξία μιας εξ αποκαλύψεως αλήθειας, του θείου
και της ψυχής, προτάθηκε ο Εσώτερος Εαυτός ως μια συνθήκη προερχόμενη από την αρχή της Δημιουργίας και ευρισκόμενη σε κάθε
της στοιχείο. Ο άνθρωπος, εναρμονιζόμενος με την εσωτερική αυτή
παρόρμηση, δεν έχει ανάγκη εξωτερικής καθοδήγησης, αναλαμβάνοντας τις όποιες ευθύνες των επιλογών του. Με αυτό το γενικό
πλαίσιο δίδονται εναλλακτικές προτάσεις σε μερικά θέματα που
προβάλλουν ως ερωτήματα, όπως το θέμα της εξέλιξης των στοιχείων της Δημιουργίας και του ανθρώπου ειδικότερα, της ύπαρξης ή όχι
ελεύθερης βούλησης και οντοτήτων όπως οι άγγελοι.
Θέλουμε να επισημάνουμε για μια ακόμη φορά ότι οι απόψεις
αυτές δεν προέρχονται από μία ‚αποκάλυψη‛, αλλά είναι προϊόν
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στοχασμού και μελέτης. Είναι μια πρόταση που επιδέχεται αμφισβήτηση και κριτική. Σην αποζητά κιόλας. Με έναν τέτοιο έλεγχο θα
αποδειχθεί η ορθότητα ή όχι της άποψης αυτής. Είναι μια ακόμη
προσπάθεια για Γνώση. Είναι ένα ακόμη βήμα προς την Αλήθεια.
Ποια Αλήθεια; Αυτή που κάθε ένας από μας με τα μικρά του βήματα
και με μεγάλη προσπάθεια προσεγγίζει.
Οι απόψεις αυτές είχαν ως στόχο να φέρουν πιο κοντά τις δύο
αυτές φαινομενικά αταίριαστες πηγές Γνώσης. Σης επιστήμης και
της μεταφυσικής. Για να επιτευχθεί όμως αυτή η προσέγγιση πρέπει,
σε κοινωνικό και φιλοσοφικό επίπεδο, η επιστήμη να ενσκήψει στον
προβληματισμό της μεταφυσικής και να ασχοληθεί περισσότερο με
τα θέματα που αυτή επεξεργάζεται, η δε μεταφυσική να πάψει να
θεωρεί τον άνθρωπο κυρίαρχο παράγοντα του ύμπαντος και το
Θεό, ό,τι κι αν είναι αυτό, υπερβατικό ον το οποίο εξουσιάζει και
ρυθμίζει τα πάντα. Μακάρι το πόνημα αυτό να συνέβαλε προς το
σκοπό αυτόν.
Ση στιγμή αυτή, που ολοκληρώνεται αυτή η προσπάθεια, μου
έρχονται στο νου τα λόγια του Alexander Scriabin,231 όπως μας τα μεταφέρει ο Dominique Proust στο βιβλίο του ‚Η Αρμονία των φαιρών‛. «Εξετάζω το σχέδιο της καινούργιας μου σύνθεσης για χιλιοστή
φορά. Κάθε φορά έχω την εντύπωση ότι ο σκελετός είναι πετυχημένος
και ότι εξήγησα το σύμπαν με όρους ελεύθερης δημιουργικότητας. Σην
επόμενη φορά όμως παροτρύνομαι από καινούργιες αμφιβολίες, από
καινούργια ερωτήματα. Μια δομή τόσο σημαντική όσο αυτή που αναπτύσσω απαιτεί πραγματικά τέλεια αρμονία σε όλα τα μέρη της».232

Πινακάτες Πηλίου, Δεκέμβριος 2008

A Scriabin. Ρώζνο ζπλζέηεο θαη πηαλίζηαο. Γελλήζεθε ην 1872 θαη πέζαλε ην 1915. Πξόθεηηαη γηα κία
από ηηο πην ελδηαθέξνπζεο πεξηπηώζεηο, πνπ ην ζηπι ηνπο θαη ε γεληθή ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε κνπζηθή
αιιάδνπλ ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξόληα ηεο δσήο ηνπ ε κνπζηθή ηνπ παξαγσγή ζπλδέζεθε άκεζα κε ηηο θηινζνθηθέο θαη κπζηηθηζηηθέο ηνπ ηάζεηο. Ο ζπλζέηεο απηόο ζεσξείηαη όηη
απνηειεί θάηη ζαλ ‘ζπλδεηηθό’ θξίθν κεηαμύ ηεο αξκνλίαο ηεο ξνκαληηθήο επνρήο θαη απηήο ηεο κνπζηθήο ηνπ
εηθνζηνύ αηώλα (αηνληθόηεηα).
232
Dominique Proust. ‘Ζ Αξκνλία ησλ θαηξώλ’. Δθδ. Γίαπινο Αζήλα 2008 ζει 175.
231
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