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ανεστιότητα στην 
φιλοσοφία του  
Heidegger   νοείται 
οντολογικά χαρα-

κτηρίζοντας την ανθρώπινη 
ύπαρξη. Ο Heidegger   την 
περιέγραψε ως θεμελιώδη 
πτυχή της ανθρώπινης ύ-
παρξης, που χαρακτηρίζεται 
από μια αίσθηση δυσαρέ-
σκειας ή δυσφορίας που 
μας ωθεί να αναζητήσουμε 
νέες εμπειρίες και προκλή-
σεις. Ως αν-έστια δηλαδή 
άστεγη τοποθετείται για να 
εκφράσει το γεγονός ότι δεν 
είναι σε θέση να βιώνει την 
αυτοπραγμάτωση. Ακόμη 
αποτελεί μια ιδιότητα σε μό-

νιμη σύνδεση με την ύπαρ-
ξη μας. Ως κομμάτι του ό-
λου και ριγμένη μέσα στον 
κόσμο η ατομικότητα χάνει 
την ουσία της, απορροφάται 
μέσα στους πολλούς κατα-
λήγοντας σε αναυθεντικότη-
τα. Όταν παρατηρείται από 
τα άτομα εντοπίζεται ως μια 
αίσθηση δυσαρέσκειας, δυ-
σφορίας. 

Η αγωνία, η ανησυχία που 
συνοδεύουν την αναυθεντι-
κότητα της ύπαρξης μας 
προκαλούν  μια αίσθηση 
περιέργειας και επιθυμίας 
να κατανοήσουμε τον κόσμο 
γύρω μας, να κατανοήσου-
με εμάς μέσα σε αυτόν. Για 
τον Heidegger, η ανησυχία 
δεν αποτελεί μια αρνητική 
ιδιότητα, αλλά μάλλον μια 
κινητήρια δύναμη που μας 
ωθεί να αναπτυχθούμε και 
να εξελιχθούμε ως άτομα. 

Η 
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Πρακτικά βιώνουμε την α-
νεστιότητα με πολλούς δια-
φορετικούς τρόπους. Μπο-
ρεί να εκδηλωθεί ως μια αί-
σθηση πλήξης ή μονοτονίας 
στην καθημερινή μας ζωή, 
ένα αίσθημα ότι δεν υπάρχει 
πλήρης κατανόηση για τον 
κόσμο, νιώθουμε άλλωστε 
να μην ανήκουμε πλήρως 
κάπου ή μια επιθυμία για 
αλλαγή και καινοτομία. Η 
ανησυχία μπορεί επίσης να 
οδηγηθεί σε μια αίσθηση 
δυσαρέσκειας με τις επικρα-
τούσες συνθήκες ή στο αί-
σθημα ότι δεν έχουμε αξιο-
ποιήσει πλήρως τις δυνατό-
τητές μας. Με την κατανόη-
ση της ανεστιότητας, τον 
συλλογισμό πάνω στην ου-
σία της ύπαρξης και της μη 
ύπαρξης το άτομο φτάνει 
εγγύτερα στην αυτοπραγμά-
τωση.  
Παρά την άβολη φύση της, 
η ανεστιότητα μπορεί να 
θεωρηθεί ως πολύτιμο μέ-
ρος της διαδικασίας της αυ-
τοπραγμάτωσης. Μας ωθεί 
να αναζητούμε νέες εμπειρί-
ες και προκλήσεις που μας 
βοηθούν να αναπτυχθούμε 
και να εξελιχθούμε. Αγκα-
λιάζοντας και καλλιεργώ-

ντας αυτή την αίσθηση ανη-
συχίας, κατανοούμε τον ε-
αυτό και τη θέση του στον 
κόσμο αξιώνοντας μια με-
γαλύτερη οντολογική ολότη-
τα (αίσθηση ολοκλήρωσης) 
και ουσιαστική νοηματοδό-
τηση (νοήμα στη ζωή μας). 
Ο Heidegger όριζε την τέ-
χνη ως γέννημα και έλευση 
της αλήθειας. Ο τεκτονι-
σμός, ως Βασιλική Τέχνη 
και ένα σύστημα που δίνει 
έμφαση στην αυτοβελτίωση 
και την προσωπική ανάπτυ-
ξη,  αποτυπώνει στην ου-
σιαστική του ολότητα αυτόν 
τον ορισμό καθώς γεννά την 
αλήθεια στα άτομα που σε 
προ-μυητική κατάσταση ή-
ταν εν υπνώσει και το σύ-
στημα του επιφέρει την έ-
λευση της γεγονός που με-
ταμορφώνει την ζωή όπως 
βιώνεται υπό όρους αναυ-
θεντικότητας και διεπόμενης 
από την συνεχόμενη κατά-
σταση ανεστιότητας, σε μια 
πραγματικότητα του είναι, 
το οποίο φτάνει στην αυτο-
πραγμάτωση γνωρίζοντας 
και αναγνωρίζοντας την ου-
σία του, αγκαλιάζοντας την 
αλήθεια που επέρχεται με-
σα από το βίωμα κατά τις 

μυήσεις. Η έμφαση της α-
δελφότητας δηλ. στην αυτο-
εξέταση και την ενδοσκόπη-
ση, μαζί με τη χρήση συμ-
βολισμού και τελετουργίας, 
μπορεί να βοηθήσει τα άτο-
μα να κατανοήσουν καλύτε-
ρα τα κίνητρα και τις επιθυ-
μίες τους και να ακολουθή-
σουν μια πορεία προσωπι-
κής ανάπτυξης και αυτοβελ-
τίωσης. 
Με αυτόν τον τρόπο, η ε-
μπειρία της ανησυχίας μπο-
ρεί να θεωρηθεί ως πολύτι-
μο μέρος της διαδικασίας 
αυτοπραγμάτωσης, τόσο 
εντός όσο και εκτός του 
πλαισίου του Τεκτονισμού.  
Αγκαλιάζοντας τη φυσική 
μας περιέργεια και επιθυμία 
να κατανοήσουμε τον κόσμο 
γύρω μας και αναζητώντας 
ενεργά νέες εμπειρίες και 
προκλήσεις που μας βοη-
θούν να αναπτυχθούμε και 
να εξελιχθούμε ως άτομα, 
μπορούμε να κατανοήσουμε 
καλύτερα τον εαυτό μας και 
τη θέση μας στον κόσμο και 
τελικά να επιτύχουμε μια 
μεγαλύτερη αίσθηση ολο-
κλήρωσης και νόημα στη 
ζωή μας. 

Α.Μ.- Ν.Χ. 
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 σύγχρονος κό-
σμος χαρακτηρίζε-
ται από πρωτοφα-
νείς τεχνολογικές 
εξελίξεις και τη δυ-

νατότητα σύνδεσης με αν-
θρώπους από όλες τις γω-
νιές του πλανήτη. Ωστόσο, 
παρά αυτά τα προφανή 
πλεονεκτήματα, πολλοί άν-
θρωποι εξακολουθούν να 
αγωνίζονται για να επιτύ-
χουν τους στόχους τους και 
να αισθάνονται ανικανοποί-
ητοι στην προσωπική και 
επαγγελματική τους ζωή. Το 
φαινόμενο αυτό αναφέρεται 
συχνά ως η αναποτελεσμα-
τικότητα του σύγχρονου αν-
θρώπου. 
Η αναποτελεσματικότητα 
του σύγχρονου ανθρώπου 
μπορεί να αποδοθεί σε διά-
φορους παράγοντες, όπως 
ο συντριπτικός όγκος των 
διαθέσιμων πληροφοριών, ο 
συνεχής βομβαρδισμός από 
περισπασμούς και η έλλει-
ψη σαφούς αίσθησης του 
σκοπού. Πολλοί άνθρωποι 
αισθάνονται σαν να παίζουν 
διαρκώς το παιχνίδι του 

προπονητή, αδυνατώντας 
να ακολουθήσουν τους 
ρυθμούς της σύγχρονης 
ζωής. 
Ο Τεκτονισμός είναι μια α-
δελφότητα που υπάρχει 
εδώ και αιώνες και έχει 
συμβάλει καθοριστικά στο 
να βοηθηθούν τα άτομα να 
αναπτύξουν μια αίσθηση 
σκοπού, νοήματος και κα-
τεύθυνσης στη ζωή τους. Οι 
βασικές αξίες της οργάνω-
σης, όπως η αδελφοσύνη, η 
ηθική και η φιλανθρωπία, 
αλλά και η έμφαση στην 
προσωπική ανάπτυξη και 
την αυτοβελτίωση. μπορούν 
να βοηθήσουν τα άτομα να 
περιηγηθούν στην πολυ-
πλοκότητα της σύγχρονης 
ζωής και να γίνουν πιο α-
ποδοτικά και αποτελεσματι-
κά. 
Όπως εξίσου βοηθητική εί-
ναι η παροχή μιας σαφούς 
αίσθησης του σκοπού και 
της κατεύθυνσης. Πολλοί 
άνθρωποι αισθάνονται ότι 
παρασύρονται στη σύγχρο-
νη ζωή, χωρίς να είναι σί-
γουροι για τη θέση τους 
στον κόσμο και τον σκοπό 

τους σε αυτόν. Ο Τεκτονι-
σμός παρέχει ένα πλαίσιο 
για την προσωπική ανάπτυ-
ξη και εξέλιξη, με σαφείς 
σκοπούς και στόχους για 
τους οποίους τα μέλη μπο-
ρούν να εργαστούν. Δίνο-
ντας στα μέλη μια αίσθηση 
κατεύθυνσης και σκοπού, ο 
Τεκτονισμός τα βοηθά να 
γίνουν πιο συγκεντρωμένα 
και παραγωγικά. 
Τέλος, η αίσθηση της κοινό-
τητας και του ανήκειν. Σε 
έναν κόσμο που είναι ολοέ-
να και περισσότερο απο-
συνδεδεμένος και κατακερ-
ματισμένος, ο Ελευθεροτε-
κτονισμός παρέχει ένα μέ-
ρος όπου οι άνθρωποι 
μπορούν να συναντηθούν 
για να μοιραστούν τις ε-
μπειρίες τους, να υποστηρί-
ξουν ο ένας τον άλλον και 
να εργαστούν για έναν κοινό 
στόχο. Αυτή η αίσθηση του 
ανήκειν μπορεί να αποτελέ-
σει ισχυρό κίνητρο, βοηθώ-
ντας τα άτομα να γίνουν πιο 
αφοσιωμένα και παραγωγι-
κά σε όλες τις πτυχές της 
ζωής τους. 

Μ.Β. 

Ο 
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ν θα έπρεπε γρήγορα και απλά 

κάποιος να περιέγραφε την αν-

θρώπινη πραγματικότητα σήμερα, 

αλλά και πριν από περίπου 300.000 χρόνια 

από τότε που εμφανίστηκε ο άνθρωπος ως 

ξεχωριστό είδος, θα ήταν μια απλή επανα-

λαμβανόμενη καθημερινά ακολουθία: Ανα-

πνέω, τρώω, εργάζομαι, διασκεδάζω (προ-

αιρετικό), ξεκουράζομαι. Αυτό δημιουργεί 

ένα παράδοξο στο οποίο ίσως η επιστήμη 

μπορεί να απαντήσει ή … υπάρχει ένα θε-

μελιώδες μυστήριο της ζωής! 

Μπορεί άραγε η επιστήμη να εξηγήσει τη 
ζωή; Εάν αυτό που στοχεύουμε είναι οι δια-
δικασίες που λειτουργούν στη ζωή, τότε ναι. 
Η επιστήμη έχει ήδη αναπτύξει με επιτυχία 
την τεχνική της μείωσης για να δει τα δομι-
κά στοιχεία της ζωής. Μείωση σημαίνει α-
ναζήτηση επεξηγήσεων ή επιτυχημένων 
προγνωστικών περιγραφών ενός συστήμα-
τος εστιάζοντας στα μικρότερης κλίμακας 
συστατικά στοιχεία του.  
Εάν ενδιαφέρεστε για ένα ανθρώπινο 

σώμα, τότε οι αναγωγές οδηγούν από όρ-
γανα σε κύτταρα, σε DNA, σε γονίδια, σε 
βιομόρια και ούτω καθεξής. Αυτή η προ-
σέγγιση ήταν προφανώς εντυπωσιακά επι-
τυχημένη. 

Όμως, όπως έλεγε και ο Σόρεν Κίρκεγκωρ, 
με την ιδιότητα του πρώτου υπαρξιστή φι-
λοσόφου: “Η ζωή δεν είναι ένα πρόβλημα 
που πρέπει να λυθεί, αλλά μια πραγματικό-
τητα που πρέπει να βιωθεί”. 
Έτσι λοιπόν αυτή η προσέγγιση δεν ήταν 
αρκετή, καθώς το σύνορο φαίνεται τώρα να 
είναι η κατανόηση της ζωής ως ένα πολύ-
πλοκο προσαρμοστικό σύστημα, που ση-
μαίνει ένα σύστημα στο οποίο η οργάνωση 
και η αιτία εμφανίζονται σε πολλά επίπεδα. 
Δεν είναι μόνο τα ατομικά δομικά στοιχεία 
που έχουν σημασία. Οι επιρροές διαδίδο-
νται πάνω-κάτω στην κλίμακα, με πολλα-
πλά συνδεδεμένα δίκτυα από τα γονίδια 
στο περιβάλλον και πίσω.  
Αλλά το βαθύτερο ερώτημα παραμένει: θα 
εξαντλήσει αυτή η συνεχής διαδικασία επε-
ξηγηματικής τελειοποίησης το παράξενο 
του να είσαι ζωντανός ή το μυστήριο της 
ζωής; Σε αυτή την περίπτωση, η απάντηση 
είναι μάλλον όχι. 

Α 
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Ο λόγος για αυτή τη θέση 
είναι επειδή υπάρχει μια 
βαθιά και (κυριολεκτικά) 
υπαρξιακή διαφορά μεταξύ 
μιας εξήγησης και της ε-
μπειρίας. Ο άνθρωπος ε 
φηύρε τη θαυμάσια διαδι-
κασία που ονομάζεται επι-
στήμη για να κατανοήσει τα 
μοτίβα που βιώνει γύρω 
του. Το έκανε αυτό επειδή 
είναι από τη φύση του περί-

εργο πλάσμα και επειδή ε-
πίσης ελπίζει να αποκτήσει 
κάποιο έλεγχο στον κόσμο 
γύρω του. Αλλά εδώ είναι το 
βασικό σημείο: η εμπειρία 
είναι πάντα κάτι περισσότε-
ρο από την εξήγηση. Η ά-
μεση, αδιαμεσολάβητη ολό-
τητα της εμπειρίας δεν μπο-
ρεί ποτέ να συσχετιστεί με 
μια εξήγηση. Γιατί; Γιατί η 
εμπειρία είναι η πηγή των 
εξηγήσεων. 
Η επιστήμη χρησιμοποιεί 
έναν επιτυχημένο τρόπο ε-
ξήγησης του σύμπαντος, 
τον αναγωγισμό, αλλά αυτό 
δεν μπορεί να αντικαταστή-
σει την εμπειρία. Αυτό είναι 
μέρος του μυστηρίου της 
ζωής. 

Η «εμπειρία» μπορεί να εί-
ναι ένας δύσκολος τόπος 
συζήτησης. Είναι τόσο κο-
ντινό και τόσο προφανές 
που, για κάποιους, δεν 
μοιάζει καθόλου με τίποτα 
άλλο. Αλλά για πολλούς σε 
ολόκληρη την ύπαρξη, ήταν 
μια κεντρική ανησυχία. Για 
τις φιλοσοφίες της κλασικής 
Ινδίας και της Ασίας, ήταν 
πάντα το σημείο εκκίνησης. 

 
Για τους 
φιλοσό-
φους στη 
Δύση, έ-
κανε την 
πιο πρό-
σφατη 
επανεμ-
φάνισή 
του ως 
θέμα στα 
έργα του 
Γουίλιαμ 
Τζέιμς και 
«φαινο-
μενολό-
γων» 
όπως ο 
Edmund 
Husserl 

και ο Maurice Merleau-
Ponty. Για όλους αυτούς 
τους στοχαστές και συγ-
γραφείς, η εμπειρία δεν ή-
ταν κάτι που θα μπορούσε 
να θεωρηθεί δεδομένο - ή-
ταν το έδαφος από το οποίο 
έγιναν δυνατά όλα τα άλλα 
ερωτήματα. 
Μερικές φορές έχει ονομα-
στεί «παρουσία». Μερικές 
φορές έχει ονομαστεί «αυ-
τοφωτεινότητα». Ο Στίβεν 
Χόκινγκ μάλιστα το ανα-
γνωρίζει όταν ρώτησε: «Τι 
βάζει τη φωτιά στις εξισώ-
σεις;» Αυτή η φωτιά είναι 
εμπειρία. Είναι το ρήμα «να 
είσαι» και ο μόνος τρόπος 
ύπαρξης είναι μέσω της ε-
μπειρίας. 

Το βασικό σημείο εδώ είναι 
ότι η άμεση, βιωμένη εμπει-
ρία δεν μπορεί να εξηγηθεί. 
Μπορώ να κάνω θεωρίες 
για την αντίληψη και τη 
γνώση. Μπορώ να κάνω 
πειράματα για να δοκιμάσω 
αυτές τις θεωρίες. Μπορώ 
να περιγράψω με κάθε λε-
πτομέρεια τι έκανε κάθε 
νευρικό κύτταρο στον εγκέ-
φαλό ενός συγκεκριμένου 
ανθρώπου σε κάθε νανο-
δευτερόλεπτο, αλλά δεν θα 
ήταν εμπειρία. Δεν θα ήταν 
τίποτα άλλο από μια λίστα 
λέξεων και αριθμών. Η 
πραγματική και άμεση ε-
μπειρία από τον κόσμο - της 
τάρτας γεύσης ενός μήλου ή 
του να κοιτάς στα μάτια κά-
ποιου που αγαπάς - θα ξε-
χείλιζε πάντα τη λίστα. Πά-
ντα θα υπήρχαν περισσότε-
ρα. 
Αυτό συμβαίνει επειδή οι 
εξηγήσεις παίρνουν πάντα 
κάποια συγκεκριμένη πτυχή 
της βιωμένης εμπειρίας και 
τη διαχωρίζουν. Η εξήγηση 
είναι σαν το πρώτο πλάνο. 
Αλλά η εμπειρία είναι πέρα 
από το προσκήνιο και το 
υπόβαθρο. Είναι ένας αχώ-
ριστος ολισμός, μια ολότητα 
που δεν ψεκάζεται. Δεν είναι 
κάτι που το σκέφτεσαι στο 
μυαλό σου. είναι αυτό που 
ζεις ως σώμα ενσωματωμέ-
νο στο περιβάλλον. Έτσι 
αποκαλύπτεται κάθε στιγμή 
της παράξενης, όμορφης, 
θλιβερής, τραγικής και εντε-
λώς εκπληκτικής ζωής μας 
στιγμή προς στιγμή. Οι εξη-
γήσεις μπορεί να βοηθή-
σουν σε συγκεκριμένες πε-
ριστάσεις, αλλά δεν μπο-
ρούν ποτέ να εξαντλήσουν 
αυτή τη συνεχιζόμενη απο-
κάλυψη που είναι το μυστή-
ριο της ζωής! 
 

Μ.Β. 
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Giordano Bruno 
ήταν φιλόσοφος και 
μαθηματικός. Το 
έργο του επηρεά-

στηκε άμεσα από τα έργα 
του Πυθαγόρα και των Νε-
οπλατωνικών και υπήρξε 
γνήσιος εκφραστής της ε-
λεύθερης σκέψης της Ερμη-
τικής παράδοσης, όπως αυ-
τή παραδόθηκε στην Δύση 
της Αναγέννησης από τον 
Marsilio Ficino και τον Pico 
della Mirandola. 
Οι θεωρίες του επηρέασαν 
την επιστημονική, αστρονο-
μική και φιλοσοφική σκέψη 
της Ευρώπης κατά τον 17ο 
και 18ο αιώνα. Όσον αφορά 
τις κοσμολογικές θεωρήσεις 
του Μπρούνο, αυτές  αποτέ- 

 
λεσαν προδρομικές από-
ψεις μερικών θεμελιακών 
πλευρών ,των πλέον σύγ-
χρονων κοσμολογικών αντι-
λήψεων για το σύμπαν . 
Ο Μπρούνο μπορεί να θε-
ωρηθεί σαν ο τελευταίος με-
γάλος μεσαιωνικός φιλόσο-
φος και ο πρώτος μεγάλος 
σύγχρονος. Βρίσκεται 
μπροστά και στους δύο 
δρόμους και -στα προβλή-
ματα που προσπαθεί να ε-
πιλύσει- συνοψίζει ολόκλη-
ρη την μεσαιωνική φιλοσο-
φία. Για να καταλάβουμε το 
έργο του πρέπει να έχουμε 
κάποια ιδέα για το τι αυτή η 
φιλοσοφία προσπάθησε και 
πέτυχε. Συνοπτικά τα στοι-
χεία της μπορούν  πρόχειρα 

να θεωρηθούν ότι προέρ-
χονται από τη Βίβλο και 
τους Πρώτους Πατέρες, 
τους κλασσικούς Έλληνες 
στοχαστές κυρίως τον Πλά-
τωνα και τον Αριστοτέλη, 
τους Νεοπλατωνικούς του 
3ου και 4ου αι. μ.Χ. και 
τους Άραβες και εβραίους 
φιλόσοφους από τον 10ο 
ως τον 12ο αι.  
 
Η ρευστή εικόνα του πα-
ντός 
Το πνευματικό σύμπαν του 
Μπρούνο ήταν τεράστιο. Η 
κοσμολογία του, η μεταφυ-
σική του, η ποιητική του, η 
σχέση ανάμεσα στη γνώση 
και στην άγνοια, ο μεταμορ-
φωτικός χαρακτήρας της 
εικόνας στη γλώσσα (και 
αντιστρόφως), η έκφραση, 
τα διδάγματα της αρχαιότη-
τας, η λειτουργία και η αξία 
των μύθων, η ιδιότυπη θεο-
λογία του, το νόημα του κό-
σμου συνθέτουν ένα άπειρο 
διάστημα, δηλαδή τη ρευστή 
εικόνα του παντός. Όλα τα 
παραπάνω τα υποστήριζε 
με παραδείγματα και κατά 

Ο 
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κανόνα τα συνόδευε με 
σχεδιαγράμματα. Εκπλήσ-
σεται κανείς με το πώς την 
κοσμολογία και τη μεταφυ-
σική του την εξηγούσε με 
συμβολισμούς και ομαδο-
ποιήσεις. Ή με το πώς με-
ταστοιχείωνε για το δικό του 
σύστημα τη φιλοσοφία των 
νεοπλατωνιστών και τη δι-
δασκαλία του Ερμή του 
Τρισμέγιστου. Τα παρα-
δείγματα δεν έχουν αρχή και 
τέλος. 
Μια τέτοια ελεύθερη φυσιο-
γνωμία ήταν αδύνατον να 
μην προκαλέσει την μήνιν 
της Καθολικής Εκκλησίας. Ο 
Μπρούνο αρνιόταν τη Θεία 
Φύση του Χριστού και την 
παρθενία της Παναγίας. Α-
ντίθετα με το κυρίαρχο δόγ-
μα της εποχής του ότι το 
σύστημά μας είναι γεωκε-
ντρικό, εκείνος υποστήριζε 
πως είναι ηλιοκεντρικό και 
πως κάθε μακρινό άστρο 
που βλέπουμε έχει τη δική 
του ζωή και τους δικούς του 
πλανήτες που περιφέρονται 
γύρω του. Και ακόμη χειρό-
τερο: πως το ίδιο το σύμπαν 
δεν έχει κέντρο. Αυτά, ανά-
μεσα σε πολλά άλλα, ήταν 
τα αιτία που η Ιερά Εξέταση 
έστειλε τον Μπρούνο στην 
πυρά, αφού πρώτα τον 
κράτησε φυλακισμένο επί 
επτά και πλέον χρόνια. Από 
κάτω βέβαια υπέβοσκε και 
κάτι άλλο: ότι αποκάλυψε τα 
μυστικά των δομινικανών 
νεοπλατωνιστών μοναχών 
επί τη βάσει των οποίων 
ερμήνευαν τον ζωδιακό κύ-
κλο. 
 
Η σημασία της όρασης 
Το σύστημα του Μπρούνο 
είναι περίπλοκο αλλά ο Όρ-
ντινε το «ξεκλειδώνει» με 
εξαιρετικό τρόπο, αναλύο-
ντας τη σημασία που έδινε 
αυτή η μεγάλη μορφή στην 

όραση: ότι ο δημιουργός, 
είτε ποιητής είτε φιλόσοφος 
είτε ζωγράφος, αποκτά 
γνώση μέσω της όρασης· 
ότι αυτοί μέσα στην κυκλική 
διαδρομή τους στο σύμπαν 
αρχίζουν να βλέπουν με τα 
μάτια του νου και να αντι-
λαμβάνονται την υλική δομή 
των πραγμάτων· ότι από 
τον κόσμο των πλατωνικών 
σκιών μεταβαίνουμε στις 
εικόνες του κόσμου. Η ίδια η 
γνώση είναι ανέφικτη αν 
παραβλέψει κανείς τις εικό-
νες. Και τότε μπορούμε να 
δούμε τη θέση μας στη γη 
και κατά συνέπεια τη θέση 
μας στον ουρανό. Ήταν μια 
εξαιρετικά ανατρεπτική κο-
σμολογία που ερχόταν σε 
ολοφάνερη διάσταση με την 
Καθολική Εκκλησία. Και σαν 
να μην έφθανε αυτό, ο 
Μπρούνο πίστευε στη με-
τενσάρκωση, γιατί ο κό-
σμος δεν ήταν παρά ά-
θροισμα ύλης και πνεύ-
ματος. Επομένως, ό,τι 
προέχει είναι η ένωση 
του Ενός με το σύμπαν, 
που για να πραγματο-
ποιηθεί απαιτείται ένας 
μεσολαβητής: εν προ-
κειμένω η φύση. Γι’ αυτό 
και η πολλαπλότητα και 
η ενότητα είναι αδιαχώ-
ριστες. 
 
Βιογραφία 
Ο Τζορντάνο Μπρούνο 
(Giordano Bruno, 3 Φε-
βρουαρίου 1548 - 17 
Φεβρουαρίου 1600) ή-
ταν Ιταλός φιλόσοφος, 
αστρονόμος και ποιητής. 
Γεννήθηκε ως Φίλιππος 
Μπρούνο το 1548, πιθανό-
τατα στις 3 Φεβρουαρίου, 
στην πόλη Νόλα της Ιταλίας, 
κοντά στη Νάπολη. Ο πατέ-
ρας του ήταν στρατιώτης 
στην υπηρεσία των ισπα-
νών της Νάπολης. Σε ηλικία 

περίπου 11 χρονών πήγε 
στη Νάπολη για να σπου-
δάσει φιλολογία, λογική και 
διαλεκτική. Στα 17 του χρό-
νια, το 1565, μπήκε στο 
τάγμα των Δομινικανών και 
σπούδασε ρητορική, φυσική 
φιλοσοφία και θεολογία. 
Πέρασε μια περίοδο δοκι-
μασίας και στη συνέχεια έγι-
νε μέλος τους τάγματος αλ-
λάζοντας το όνομα του από 
Φίλιππο σε Τζιορντάνο, 
προς τιμή ενός από τους 
δασκάλους του. Χειροτονή-
θηκε ιερέας το 1573, σύντο-
μα ωστόσο συγκρούστηκε 
με τους ανωτέρους του ε-
πειδή κράτησε κριτική στά-
ση απέναντι στις εικόνες και 
έδειξε ενδιαφέρον για τα 
γραπτά του Έρασμου. Ε-
γκατέλειψε το τάγμα και πή-
γε στην Ρώμη, οι επιστημο-
νικές αντιλήψεις  του  θα τον 

 
φέρουν σε σύγκρουση με 
την κοινωνία. 
Έτσι το 1576, κατηγορούμε-
νος ως αιρετικός, ξεκινά μια 
περιπλάνηση στην Ευρώ-
πη, ταξιδεύει σε Γενεύη, 
Παρίσι, Βυρτεμβέργη, Πρά-
γα. Εργάζεται ως διορθωτής 
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σε τυπογραφείο για να βγά-
λει τα προς το ζην, προ-
σχωρεί στον Καλβινισμό. 
Στην Τουλούζη δίνει διαλέ-
ξεις περί της αριστοτελικής 
φιλοσοφίας το 1581 και τον 
επόμενο χρόνο δημοσιεύει 
δύο σημαντικές εργασίες 
πάνω στην τέχνη της μνή-
μης. Το 1584 διδάσκει στο 
πανεπιστήμιο της Οξφόρ-
δης όμως το 1585 κρίνεται 
ανεπιθύμητος από τους 
«πανεπιστημιακούς» της 
Οξφόρδης λόγω των ιδεών 
του και του ισχυρισμού του 
ότι η φιλοσοφία είναι επι-
στήμη των εκλεκτών ενώ η 
θεολογία είχε καταντήσει 
εργαλείο ελέγχου των αμα-
θών ανθρώπων. Έφυγε για 
την Βυρτεμβέργη όπου δί-
δαξε για δύο περίπου έτη 
την φιλοσοφία του Αριστο-
τέλη με συνέπεια να απο-
κτήσει και εκεί φανατικούς 
εχθρούς, κατέληξε στην 
Πράγα από όπου αναγκά-
στηκε επίσης να φύγει όταν 
οι λουθηρανοί προτεστάντες 
προχώρησαν τον Ιανουάριο 
του 1589 σε δημόσιο αφο-
ρισμό του, εξαιτίας του έρ-
γου του «Εκατόν εξήντα άρ-
θρα» (1588), στο οποίο κα-
τήγγειλε την χριστιανική μι-
σαλλοδοξία και ζητούσε την 
ελευθερία όλων των θρη-
σκευτικών και φιλοσοφικών 
απόψεων. Το 1591 έζησε 
στην Φρανκφούρτη όπου 
έδινε διαλέξεις για να ζήσει, 
επέστρεψε τον Αύγουστο 
στην Ιταλία. 
Το 1592 βρέθηκε στην Βε-
νετία καλεσμένος από τον 
αριστοκράτης Τζιοβάνι Μο-
σενίγκο για να του παρα-
δώσει μαθήματα. Ο Μοσενί-
γκο ήταν κρυφός μέλος της 
Ιεράς εξέτασης και τον κα-
τέδωσε. Ο Μπρούνο συνε-
λήφθη και ανακρίθηκε βα-
σανιζόμενος, κρίθηκε βλά-

σφημος και αιρετικός και 
στάλθηκε σιδηροδέσμιος το 
1593 στην Ρώμη. Κρατήθη-
κε φυλακισμένος για 7 χρό-
νια, κατά τα οποία υπέστη 
ατελείωτους βασανισμούς 
και εξευτελισμούς για να 
αποκηρύξει τις ιδέες του, ότι 
ο κόσμος είναι άπειρος και 
δεν έχει όρια, για την ύπαρ-
ξη πολλών κόσμων μέσα 
στο σύμπαν, για την ανυ-
παρξία της χριστιανικής 
«Κόλασης», για το ότι θεω-
ρούσε τον Ιησού προφήτη 
και όχι Θεό. Έμεινε σταθε-
ρός στα πιστεύω και τις ιδέ-
ες του μέχρι τέλους, «Προ-
τιμώ έναν θαρραλέο θάνα-
το, από μία δειλή ζωή» έ-
γραψε. Στις 17 Φεβρουαρί-
ου του 1600, στην πλατεία 
της Ανθαγοράς, κάηκε ζω-
ντανός ύστερα από απόφα-
ση της Ιεράς Εξέτασης, 
μπροστά σε μεγάλο θρη-
σκόληπτο πλήθος που ε-
πευφημούσε. 
 
Τα κυριότερα έργα του 

 ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑ-
ΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ,  

 Η ΕΚΔΙΩΞΗ ΤΟΥ 
ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΝΤΟΣ ΚΤΗ-
ΝΟΥΣ,  

 Η ΚΑΒΑΛΑ ΤΟΥ ΠΗΓΑ-
ΣΟΥ,  

 ΠΕΡΙ ΗΡΩΙΚΟΥ ΕΝ-
ΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ 
Στην «Εκδίωξη» όπως και 
στο συμπλήρωμά της την 
«Καβάλα» ορίζει τον τρόπο 
με τον οποίο η νέα ενιαία 
άποψη θα μεταμορφώσει 
τους ανθρώπους. 

 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ, 
ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ Αρχή φόρ-
μας 
Μέσα στην επαναστατική 
φιλοσοφική προοπτική του 
Bruno, το άπειρο παρουσιά-
ζει δύο κεντρικές διαστά-
σεις. Αφενός, χαρακτηρίζει 

το χώρο του σύμπαντος. 
Ακόμη και το κενό που, κα-
τά τον Αριστοτέλη, υπάρχει 
πέρα από τα όρια του κό-
σμου, είναι και το ίδιο χώ-
ρος, εφόσον έχει τη δυνατό-
τητα να περιέχει: από αυτή 
την άποψη είναι στη φύση 
του σύμπαντος να μην πε-
ρατούται. Αφετέρου το ά-
πειρο, ως ενδότερη συμπα-
ντική δύναμη, είναι παρόν 
στο καθένα από τα πέρατα 
του μέρη: εκείνα το εκφρά-
ζουν, ενόσω εκείνο τα δια-
πνέει. Έτσι η απειρότητα 
εκτείνεται χωρίς όρια και, 
συγχρόνως, εντείνεται ως 
εαυτότητα που ιδιαιτερο-
ποιείται παντού, συνιστώ-
ντας το καταγωγικό πεδίο 
του πάθους και της ελευθε-
ρίας μας. 

 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΟΣ 
Στην «Αιτία» προσπαθεί να 
δείξει πώς η συντριβή των 
παλιών δύσκαμπτων κο-
σμολογικών συστημάτων 
υποδηλώνει μια αντίληψη 
ενιαίας πορείας.  

 CANDELAIO 
Ο ΔΑΔΗΦΟΡΟΣ Ή Ο ΚΗ-
ΡΟΠΥΓΙΟΣ 
Θεατρικό έργο 

 ΠΕΡΙ ΜΑΓΕΙΑΣ 
Το "Περί Μαγείας", που 
διασώθηκε ατιτλοφόρητο 
και πρωτοεκδόθηκε μόλις 
τον 19ο αιώνα, επισφραγίζει 
το τόσο πλούσιο και προ-
σωπικό έργο του συναρπα-
στικότερου φιλοσόφου της 
ύστερης Αναγέννησης. Η 
θεματολογία του περιστρέ-
φεται γύρω από το μόνιμο 
ενδιαφέρον του φιλοσόφου 
για τις περίεργες γνώσεις 
της εποχής του: μνημονικές 
εικόνες, μυθολογικές και 
ζωδιακές μορφές, συμβολι-
στική και μυστηριώδεις 
γλώσσες, και δεν αποτελεί 
επ' ουδενί ένα πρακτικό εγ-

https://www.politeianet.gr/books/9789603226635-bruno-giordano-aigokeros-candelaio-339033
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χειρίδιο με οδηγίες, συντα-
γές και ξόρκια. Αυτό που 
συναρπάζει τον Μπρούνο 
στις μαγικές ενέργειες, οι 
απόκρυφες επιρροές και οι 
δεσμοί τους οποίους δη-
μιουργούν, δεν είναι τόσο 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τα καθαυτό αποτελέσματα 
όσο ότι συνεπάγονται την 
απόδειξη μιας πνευματικής 
συνέχειας του σύμπαντος. 
Εν ολίγοις, η μαγεία δεν τον 
ενδιαφέρει για αυτό που ε-
πιτρέπει αλλά για αυτό που 
προϋποθέτει, και το αξίωμα 
αυτό το διατυπώνει απερί-
φραστα:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Όποιος γνωρίζει αυτή την 
ακατάλυτη συνέχεια της ψυ-
χής, και ξέρει ότι συνδέεται 
με το σώμα με ένα είδος 
αναγκαιότητας, θα βρει εδώ 
μια πολύτιμη αρχή είτε για 
να χειριστεί είτε για να μελε-
τήσει τη φύση με τον αλη-
θέστερο τρόπο». 
 

Μ.Π. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Η θεότητα αποκαλύπτεται σε όλα τα πράγματα. 

Όλα έχουν κάτι το θείο κρυμμένο μέσα τους.» 

G.BRUNO 

Το "De Umbris Idearum" είναι μια φιλοσο-

φική πραγματεία, γραμμένη από τον Τζορντά-

νο Μπρούνο το 1582. Η πραγματεία αποτελεί 

μια εξερεύνηση ενός νέου είδους σκέψης, η 

οποία αργότερα θα γινόταν γνωστή ως "μαγι-

κή" ή "καμπαλιστική" σκέψη. Σε αυτή την 

πραγματεία, ο Μπρούνο προτείνει έναν νέο 

τρόπο θεώρησης του φυσικού και του πνευ-

ματικού κόσμου, υποδεικνύοντας ότι οι δύο 

είναι αλληλένδετοι. Προτείνει επίσης ότι η 

γνώση του φυσικού κόσμου μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί για να αποκτήσει κανείς γνώση του 

πνευματικού κόσμου. 
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 λέξη εγρηγορός 
προέρχεται από το 
ρήμα εγείρω, αό-

ριστος εγρήγορα και μετοχή 
εγρηγορός, εγρηγορία, πού 
σημαίνει αφυπνίζω, διεγεί-
ρω, ξεσηκώνω, εξάπτω, 
φρουρώ, αγρυπνώ, εγείρω 
οικοδόμημα. 
Ένα τυχαίο σύνολο ατόμων 
με χαλαρούς δεσμούς (π.χ. 
μία σχολική τάξη), λόγω των 
συναισθηματικών δεσμών 
φτάνουν στο σημείο να δη-
μιουργήσουν μία συλλογική 
οντότητα, μια ομαδική ψυχή, 
απέχουν όμως πολύ από 
την δημιουργία ενός ε-
γρηγορότος. Μια ομαδική 
ψυχή επιδρά πάνω στα 
μέλη της ομάδας μόνο 
συναισθηματικά και όχι 
εξουσιαστικά όπως επι-
δρά το εγρηγορός. Με 
την διάλυση της ομάδας, 
παύει να υφίσταται και η 
ομαδική ψυχή της. 
Στα εγρηγορότα όμως τα 
πράγματα είναι τελείως 
διαφορετικά, αν και πολ-
λές φορές ένα εγρηγορός 
μπορεί μερικώς να ταυτί-
ζεται με μια ομαδική ψυ-
χή.  
Το εγρηγορός λοιπόν εί-
ναι ένα δονητικό παρά-
γωγο του νου, που το κατα-
σκευάζει, το κτίζει στην κυ-
ριολεξία, είναι ένα σύνολο 
πολυαρίθμων όντων, τα 
οποία, εκούσια ή ακούσια 
ενώνουν την σκέψη, την θέ-
ληση και τον λόγο σε ένα 
κοινό σκοπό. Εγρηγορός 
δεν μπορεί να φτιάξει ένα 

άτομο, χρειαάζεται ομάδα 
ατόμων.  
Αν το εγρηγορός παρακμά-
σει, ασθενήσει, σβήσει, τότε 
η αντίστοιχη ομάδα ασθενεί 
ή διαλύεται, διότι δεν υπάρ-
χει πλέον η ενέργεια που 
την ζωογονεί.  
Ένα «εγρηγορός» (αυτό το 
οποίο γρηγορεί και επιτηρεί 
άγρυπνα – ένας φρουρός, 
ένας βοηθός), είναι ένας ε-
νεργειακός ψυχικός οργανι-
σμός, που συνδέει τα μέλη 
μιας οποιασδήποτε ομάδας. 
Είναι η «ομαδική ψυχή» της. 

 
Ομαδική ψυχή έχουν τα έ-
θνη, τα πολιτικά κόμματα, οι 
θρησκείες, οι διάφοροι κοι-
νωνικοί οργανισμοί, ακόμα 
και οι παρέες των ανθρώ-
πων. Η ομαδική ψυχή, σχη-
ματίζεται από το σύνολο 
των αισθημάτων, των σκέ-

ψεων, των προσδοκιών, 
των ενεργειών, όλων των 
μελών μιας ομάδος και κα-
θίσταται η «προστάτιδα θε-
ότητά της». Την προστατεύ-
ει από εξωτερικές επιθέσεις, 
προσελκύει τους ομοϊδεά-
τες, απωθεί τους αντιπά-
λους, εμψυχώνει με πάθος 
και αφοσίωση τα μέλη της. 
Υπάρχουν στην ιστορία 
πολλές περιπτώσεις στρα-
τιωτικά και οικονομικά α-
σθενέστερων λαών που κα-
τόρθωσαν να επικρατήσουν  
έναντι ισχυροτέρων αντιπά- 

 
λων, ακριβώς διότι διέθεταν 
ισχυρότερο εγρηγορός, το 
οποίο κέρδισε τις μάχες στο 
αόρατο ενεργειακό επίπεδο, 
πολύ πριν οι μάχες αυτές 
δοθούν στον ορατό μας κό-
σμο. 

Η 
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Τα εγρηγορότα είναι ψυχι-
κές ενέργειες και απεικονί-
ζουν την ποιότητα του χα-
ρακτήρα της ομάδας που τα 
δημιούργησε. Στην ναζιστι-
κή Γερμανία, σχηματίστηκε 
ένα πολύ ισχυρό, αλλά νο-
σηρό εγρηγορός, που σαν 
μια επιδημία ψυχικού τύ-
που, εύκολα επικράτησε 
απέναντι σε άλλες ηθικά 
ποιοτικότερες, αλλά ασθε-
νέστερες ομαδικές ψυχές. 
Οι ναζί ήταν παθιασμένοι, 
αφοσιωμένοι και οπλισμένοι 
με πολλά «επιχειρήματα». 
Αυτά τα χαρακτηριστικά ενί-
σχυαν την ατομική ψυχή του 
καθενός, η οποία σαν κύτ-
ταρο ενός οργανισμού (της 
ομαδικής ψυχής), συνέβαλε 
στην οικοδόμηση του ηθικά 
εκφυλισμένου, αλλά ενερ-
γειακά ισχυρού, ναζιστικού 
εγρηγορότος. 

 
Υπάρχουν μηχανισμοί οι 
οποίοι μας επιτρέπουν να 
συνδεθούμε με κάποιο ε-
γρηγορός. Πρέπει αρχικά να 
ενστερνιστούμε τα ιδανικά 
και τους στόχους της ομά-
δας την οποία αυτό επιβλέ-
πει. Αυτό μας συντονίζει ε-
νεργειακά. Επίσης τα εγρη-

γορότα εκφράζονται με ορι-
σμένα σύμβολα και η απει-
κόνισή τους στην διάνοια 
και στα συναισθήματά μας, 
είναι ένα «κανάλι», ένα «κα-
λώδιο», μέσω του οποίου η 
δύναμη της συγκεκριμένης 
ομαδικής ψυχής διοχετεύε-
ται στην ατομική μας ψυχή. 
Ένα πολύ λεπτό σημείο εί-
ναι τι είδους πνεύμα βρίσκε-
ται «πίσω» από την ομαδική 
ψυχή, αν βρίσκεται κάποιο 
πραγματικό πνεύμα (κάποια 
αληθινή ανώτερη αυτοσυ-
νείδητη οντότητα), ή η συ-
γκρότηση της ομάδας είναι 
μόνο ψυχοσωματική. 
Όσοι αποφασίζουν να ερ-
γαστούν επί του εαυτού 
τους, συνδεόμενοι με κά-
ποια «παραδοσιακά», ζω-
ντανά εγρηγορότα, που πί-
σω τους «κρύβεται» το 
Πνεύμα και η ενέργεια όλων 

 
των ζώντων και αναχωρη-
σάντων συνεργατών και 
βοηθών, αισθάνονται σαν 
να έχουν συνδεθεί με μια 
ηλεκτρική παροχή ρεύματος 
υψηλής τάσης. Η σύνδεση 
αυτή δεν είναι συμβολική, 
αλλά απολύτως πραγματι-
κή.  

Άφθονη ενέργεια τίθεται 
στην διάθεσή τους και η 
πρόοδός τους αυξάνει γεω-
μετρικά. Αρκεί να σεβα-
στούν ορισμένους κανόνες, 
ώστε να μην διακοπεί η πα-
ροχή, ή για να μην «κεραυ-
νοβοληθούν», λόγω της ά-
γνοιας και της αλαζονείας 
τους. 
Σκεφτείτε, αν θελήσουμε με 
σύνεση να χρησιμοποιή-
σουμε το ηλεκτρικό ρεύμα, 
θα έχουμε θετικά αποτελέ-
σματα, αν όμως είμαστε 
απρόσεκτοι, ή ακόμα χειρό-
τερα, αν με αυτό θελήσουμε 
να βλάψουμε κάποιον, τότε 
η «ειμαρμένη» θα μας χτυ-
πήσει αλύπητα, είτε είμαστε 
ένας μεμονωμένος άνθρω-
πος, είτε μια οργανωμένη 
ομάδα, είτε ένα έθνος, είτε 
ίσως ολόκληρη η ανθρωπό-
τητα. 

Η ποιότητα ενός εγρη-
γορότος – ομαδικής 
ψυχής, εξαρτάται από 
την ποιότητα των συμ-
μετεχόντων στην ομά-
δα την οποία αυτό εμ-
ψυχώνει και επιβλέπει. 
Οι ατομικές ψυχές των 
ανθρώπων είναι, στη 
συγκεκριμένη περί-
πτωση, σαν τα κύτταρα 
ενός οργανισμού, του 
οργανισμού της ομαδι-
κής ψυχής. Και το κάθε 
κύτταρο έχει την συμ-
βολή του και την αντί-
στοιχη ευθύνη για την 
υγεία του σώματος στο 
οποίο ανήκει. Ο οργα-
νισμός όμως είναι ι-

σχυρότερος από το μεμο-
νωμένο κύτταρο και το να 
αντιπαρατεθεί κανείς μετω-
πικά σε ένα εγρηγορός είναι 
σαν να «λακτίζει προς κέ-
ντρα». Αν «ανοιχτούμε» 
στις ενέργειες μιας ομαδικής 
ψυχής, αυτή θα μας κατα-
κλύσει και θα μας παρασύ-
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ρει στις δικές της επιδιώξεις. 
Καλύτερα είναι να κρατάμε 
αποστάσεις και να μην εκτι-
θέμεθα άσκοπα σε μη ελεγ-
χόμενες από εμάς επιδρά-
σεις. 
Η σύνδεση και η επικοινω-
νία μας με τις ομαδικές ψυ-
χές είναι μια πραγματική τέ-
χνη. Θα συνδεθούμε με κά-
ποιες από αυτές ή όχι; Ποια 
είναι η ποιότητά τους; Και 
αν συνδεθούμε, ποια θα εί-
ναι η σχέση μας; Μεγάλο 
μέρος της ελεύθερης βού-
λησης και της ανεξαρτησίας 
της προσωπικότητάς μας, 
εξαρτάται από την στάση 
μας απέναντι στις ομαδικές 
ψυχές και η ενσυνείδητη 
διαχείριση αυτών των κατα-

στάσεων μας καθιστά υπο-
λογίσιμους παράγοντες 
στην εξέλιξη του ανθρώπι-
νου είδους. 
Αν και η οποιαδήποτε κοι-
νωνική ομάδα σχηματίζει 
ένα Εγρηγορός, θα μείνουμε 
στην ανάλυση του Εγρηγο-
ρότος των Ταγμάτων του 
εσωτερισμού, καθώς σε αυ-
τή την περίπτωση μιλάμε 

για άμεση επικοινωνία με 
την Συλλογική Ψυχή, λόγω 
του ότι τα μέλη της αναγνω-
ρίζουν την ύπαρξή της. 
Τα μέλη λοιπόν μίας αδελ-
φότητας δημιουργούν, μέσα 
από την μεταξύ τους σχέση 
και από τα τελετουργικά τα 
οποία χρησιμοποιούν, μία 
επαφή με το Εγρηγορός της 
ομάδας τους. 
Έτσι, τα μέλη που βρίσκο-
νται σε έναν χώρο, ασκώ-
ντας εσωτερισμό συνδέο-
νται και ενδυναμώνονται 
μέσα από την επαφή και 
σχέση τους με την Συλλογι-
κή Ψυχή της ομάδας, ενώ 
ταυτόχρονα, όλοι όσοι ανή-
κουν στο συγκεκριμένο 
Τάγμα, συνδέονται  με την 

Συλλογική Ψυχή ολόκληρου 
του Τάγματος στο οποίο 
ανήκουν. 
Αυτό το Εγρηγορός συνδέει 
όλους τους ζώντες της ομά-
δας, αλλά και όσους έχουν 
διέλθει από την γη σε άλλες 
μορφές συνειδητότητας, ε-
φόσον όλοι βρίσκονται σε 
μία ενεργειακή μορφή ζω-
ντανοί για πάντα. 

Το Εγρηγορός λοιπόν είναι 
ο συνδετικός κρίκος που 
ενώνει όλα τα μέλη μίας α-
δελφότητας, από τους πρώ-
τους ιδρυτές, έως και τον 
τελευταίο μυημένο. 
Όσο καλύτερα αντιλαμβάνε-
ται κάποιος την σχέση του 
με την ομάδα και όσο πε-
ρισσότερο τα μέλη της ομά-
δας αποδέχονται ένα άλλο 
ως αδελφό τους, τόσο πε-
ρισσότερο η σύνδεση με την 
Συλλογική Ψυχή επιτυγχά-
νεται για ένα μέλος. 
Η επίκληση του Εγρηγορό-
τος θα δώσει δύναμη στην 
ομάδα, θα ενδυναμώσει δη-
λαδή και τους αδελφούς, 
αλλά και την ίδια την Συλλο-
γική τους Ψυχή. 

Το τεκτονικό εγρηγορός 
Καθώς την ονομασία «Ε-
γρηγορός» τη δίνουμε στον 
πνευματικό μαγνητικό κύκλο 
που δημιουργείται από τις 
συνδυασμένες δυνάμεις ο-
ρατών και αόρατων οντοτή-
των σε όλα τα πεδία της 
ύπαρξης και εφόσον για την 
δημιουργία του Εγρηγορό-
τος απαιτούνται τα εξής 

https://www.oroskopos.tv/o-kyklos-kondratiev/


 

7 
 

στοιχεία: 1) Υπαρξη οντοτή-
των, 2) Ιεράρχηση των Ο-
ντοτήτων και 3) Συνδετικός 
κρίκος μεταξύ των οντοτή-
των, μπορούμε να αναζη-
τήσουμε την ύπαρξή του και 
στον Τεκτονισμό.  
Όσον αφορά το Τεκτονικό 
Εγρηγορός, τα στοιχεία που 
προαναφέραμε είναι τα ε-
ξής: Οι οντότητες που α-
παρτίζουν το εγρηγορός, 
στο άπειρο πεδίο, είναι το 
αόρατο Κονκλάβιο των Κο-
σμικών Διδασκάλων, και 
στο πεπερασμένο πεδίο τα 
μέλη, οι αξιωματούχοι και τα 
θυγατρικά σώματα του Τε-
κτονικού Τάγματος.  
Η Ιεράρχηση των οντοτήτων 
γίνεται πυραμιδοειδώς. Η 
πυραμίδα του πεπερασμέ-
νου πεδίου έχει την κορυφή 
προς τα άνω και η πυραμί-
δα του απείρου πεδίου έχει 
την κορυφή προς τα κάτω. 
Οι δύο Πυραμίδες εφάπτο-
νται στην κορυφή τους, στο 
δε κοινό σημείο επαφής, 
βρίσκεται ο Υπέρτατος Τα-
ξιάρχης κάθε Υπάτου Συμ-
βουλίου, η ο Μεγάλος Διδά-
σκαλος, ανάλογα με την πε-
ρίπτωση. Συνδετικός κρίκος 
μεταξύ των αοράτων οντο-
τήτων του άυλου και του υ-
λικού κόσμου είναι η ιδέα 
του Τεκτονικού Μυστικι-
σμού. 
 Η σύνδεση μιας νέας οντό-
τητας με το Εγρηγορός γίνε-
ται δια μιας τελετουργικής 
μυήσεως, με τον όρο δε μύ-
ηση εννοούμε μια πράξη με 
συγκεκριμένο σκοπό, η ο-
ποία στοχεύει στην ένωση 
του Μικρόκοσμου με τον 
Μακρόκοσμο, ή όπως λέμε 
στη γλώσσα του Μυστικι-
σμού, στην ένωση με τον 
Θεό, ή στην ταύτιση της α-
ντανακλάσεως, του Ειδώ-
λου, με αυτό που την προ-
κάλεσε. Με την μύηση, η 

νέα οντότητα γίνεται κύττα-
ρο του οργανισμού με τον 
οποίο συνδέεται, ενδυνα-
μώνει με την συμμετοχή της 
το Εγρηγορός και εγκαθιστά 
ένα είδος εσωτερικής ψυχι-
κής κυκλοφορίας από το 
Εγρηγορός προς το νέο 
κύτταρο και τανάπαλιν.  
Η ψυχική αυτή ροή είναι α-
διάκοπη και δεν εξαρτάται 
από την ύπαρξη του υλικού 
φορέως της οντότητας. Ε-
πίσης, και αν ακόμα εγκα-
ταλείψει κανείς την υλική 
έκφραση του Εγρηγορότος, 
πάλι εξακολουθεί να υπάρ-
χει η εσωτερική σχέση, 
γι’αυτό και δεν απαιτείται 
επανάληψη μυήσεως του 
αποχωρήσαντος προκειμέ-
νου να επανασυνδεθεί με 
τον υλικό φορέα. «Απαξ 
Τέκτων, πάντα Τέκτων». 
Μονάχα ο Μυητής έχει τη 
δύναμη, όπως αναφέρεται 
σε ορισμένες μυήσεις μας, 
να κόψει τη συνδετική χορ-
δή που ενώνει τον νεομυη-
θέντα με το εγρηγορός, να 
διακόψει δηλαδή, την ροή 
των δυνάμεων του εγρηγο-
ρότος προς αυτόν.  
Από τη στιγμή που το νέο 
μέλος εντάσσεται στο Εγρη-
γορός, συμμετέχει ενεργά 
σε όλες τις εκδη-
λώσεις του εγρη-
γορότος, έστω και 
εάν δεν τις συνει-
δητοποιεί..  
Το Εγρηγορός, 
από την στιγμή 
που δημιουργείται, 
συνήθως διατηρεί-
ται επί τόσο χρονι-
κό διάστημα όσο 
διαρκεί η προ-
σπάθεια των οντο-
τήτων που το απο-
τελούν, για να το 
διατηρήσουν στη 
ζωή. Όταν εξακο-
λουθούν οι τελε-

τουργίες, όταν γίνεται χρήση 
μυητικών και εξαγνιστικών 
τελετών με σαφή επίγνωση 
των συνεπειών τους, τότε το 
Εγρηγορός ενισχύεται, δυ-
ναμώνει, επεκτείνεται.  
Όταν εγκαταλειφθεί η χρήση 
κάθε μυστικιστικού κανόνα, 
ή όταν οι εξωτερικές τελε-
τουργίες γίνονται ασυνείδη-
τα, τότε το Εγρηγορός βαθ-
μιαία φθίνει και οδηγείται 
στην τελική εκμηδένιση. 
Εφ’όσον η ζωή του Εγρη-
γορότος εξαρτάται από τις 
τελετουργίες, ακόμη και η 
μικρότερη διαταραχή των 
τελετουργιών θα επιφέρει 
διαταραχή μέσα στον ίδιο 
τον ρυθμό ζωής του Εγρη-
γορότος και τότε οι συνέ-
πειες θα είναι τρομερές. Θα 
συμβεί –σαν εικόνα- ό,τι 
συμβαίνει στο ανθρώπινο 
σώμα όταν παρουσιάζεται 
κάποιο καρκίνωμα.  
Από τη στιγμή που θεσπίζε-
ται και διαιωνίζεται κάποια 
τελετουργία, οποιαδήποτε 
αυθαίρετη ριζική αλλαγή της 
τελετουργίας θα αδυνατίσει 
το Εγρηγορός. Τούτο εξηγεί 
την αυστηρή προσήλωση 
στα παραδοσιακά Τυπικά.  

 

Μ.Π. 
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ν και στην αρχαι-

ότητα οι γυναίκες 

περιορίζονταν στον 

χώρο της οικίας, υπήρξαν 

ορισμένες που αρνήθηκαν 

αυτήν τη θέση και καθιερώ-

θηκαν σε διάφορα πεδία, 

όπως η ιατρική, η φιλοσο-

φία ή τα μαθηματικά, πολ-

λές από αυτές τις και ο Πλά-

τωνας. 

 

Ασπασία της Μιλήτου 

Γεννημένη στη Μίλητο της 

Μ. Ασίας (470-410 π.Χ.) η 

Ασπασία ήταν μια σημαντι-

κή μορφή στην κλασική Α-

θήνα και σύντροφος του 

Περικλή. Σύμφωνα με τον 

Πλούταρχο, το σπίτι της 

στην Αθήνα είχε μετατραπεί 

σε πνευματικό κέντρο, όπου 

συχνά μαζεύονταν εξέχο-

ντες άνθρωποι των γραμμά-

των. Λέγεται ότι είχε ιδρύσει 

σχολείο για κορίτσια. 

 

Αγνοδίκη η Αθηναία 

Ήταν η πρώτη γυναίκα 

μαία στην ιστορία. Σπούδα-

σε ιατρική στον Ηρόφιλο 

παρότι δεν επιτρεπόταν στις 

γυναίκες να ασκήσουν την 

ιατρική. Η Αγνοδίκη έκοψε 

τα μαλλιά της και μεταμφιέ-

στηκε σε άνδρα για να 

σπουδάσει ιατρική και μάλι-

στα, ταξίδεψε στην Αίγυπτο, 

όπου οι γυναίκες έχαιραν 

μεγαλύτερης εκτίμησης και 

μπορούσαν να είναι γιατροί, 

προκειμένου να μάθει την 

τέχνη της. Μεταμφιεσμένη 

σε άνδρα επέστρεψε στην 

Αθήνα και άρχισε να θερα-

πεύει. Έγινε τόσο δημοφι-

λής μεταξύ των γυναικών 

ασθενών (που γνώριζαν ότι 

Α 

«Υπάρχει μια γυναίκα 

στην αρχή κάθε μεγαλουργήματος» 

Ονόρε Ντε Μπαλζάκ 

 

Γυναίκες της αρχαιότητας που έγραψαν ιστορία: 
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είναι γυναίκα), ώστε κατη-

γορήθηκε από μια ομάδα 

γιατρών (που νόμιζαν ότι 

είναι άνδρας) ότι τις απο-

πλανούσε. Οδηγήθηκε σε 

δίκη στον Άρειο Πάγο και 

υπερασπιζόμενη τον εαυτό 

της ενάντια στην κατηγορία, 

αποκάλυψε ότι ήταν γυναί-

κα. Τότε, οι άνδρες απείλη-

σαν να την εκτελέσουν ε-

πειδή παραβίασε τον νόμο 

περί άσκησης της ιατρικής, 

παριστάνοντας τον άνδρα. 

Σώθηκε από τις ασθενείς 

της που έπεισαν το δικα-

στήριο να την αθωώσει. 

Φαίνεται ότι επεσήμαναν 

πως η Αγνοδίκη ασκούσε με 

επιτυχία την ιατρική για πο-

λύ καιρό και ότι οι άνδρες 

συνάδελφοί της απλά την 

ζήλευαν. Μετά τη δίκη, οι 

νόμοι άλλαξαν και οι γυναί-

κες μπορούσαν να ασκούν 

την ιατρική ισότιμα με τους 

άνδρες.  

 

Υπατία της Αλεξάνδρειας 

Η Υπατία (350-415 μ.Χ.) 

ήταν φιλόσοφος, αστρονό-

μος και μαθηματικός στην 

Αλεξάνδρεια. Είναι η πρώτη 

γυναίκα μαθηματικός που 

γνωρίζουμε και ήταν η τε-

λευταία επικεφαλής της Φι-

λοσοφικής Σχολής της Αλε-

ξάνδρειας, καθώς και προ-

στάτιδα της περίφημης βι-

βλιοθήκης. Ήταν γνωστή 

καθηγήτρια, δίδασκε φιλο-

σοφία και θεωρείται πως 

εφηύρε ή βελτίωσε τον α-

στρολάβο.  

Μια προσωπικότητα ολο-

κληρωμένη, γεμάτη ηθικές 

αρετές θάρρους, δύναμης, 

δικαιοσύνης ειλικρίνειας, 

σεβασμού και αφοσίωσης 

στα ιδανικά, τις αξίες και τα 

πιστεύω της. 

Από τις σπάνιες μορφές, 

που έπαιξε σημαντικό ρόλο 

στην πνευματική κληρονο-

μιά της ύστερης αρχαιότη-

τας. Αυτή η πρώτη Ελληνί-

δα θέλησε να ακολουθήσει 

το δρόμο της ανεξαρτησίας 

ενάντια στις προκαταλήψεις, 

αρνούμενη υποταγή σε ένα 

ανδροκρατούμενο κατεστη-

μένο και στο θρησκευτικό 

φανατισμό, δέχτηκε την ευ-

τέλεια και τον διωγμό.  

Μέσα στην θαρραλέα μονα-

ξιά και με όπλο τις γνώσεις 

της, αντιστάθηκε επιβάλλο-

ντας τη γυναικεία φωνή α-

κόμη και μετά την δολοφο-

νία της. 

Η Υπατία ήταν πραγματικά 

το πρόσωπο κατευνασμού 

των παθών, το κέντρο συμ-

φιλίωσης των αντιμαχόμε-

νων μεριδίων, ένα στόμα 

συνεχούς ροής αλήθειας 

τόσο προς το ευρύ κοινό 

όσο και προς το κλειστό κύ-

κλο των εκλεκτών της. Η 

διπλωματική της ικανότητα 

ήταν τέτοια που διατηρούσε 

στενή επαφή και επικοινω-

νία, αν και εθνική, και με 

τους χριστιανούς. 

Προικισμένη με σπάνια ο-

μορφιά, ευγλωττία και με-

τριοφροσύνη αναδείχθηκε 

σε σπου-

δαία μα-

θηματικό, 

αστρονό-

μο και φι-

λόσοφο, 

δυστυχώς 

σε μια ε-

ποχή κατά 

την οποία 

η εθνική 

θρησκεία 

έφθινε.  

Λόγω των 

πνευματι-

κών χαρι-

σμάτων 

της προ-
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σέλκυε μεγάλο πλήθος θνη-

τών.   

Δεν ήταν μόνο ικανή αστρο-

νόμος και μαθηματικός αλλά 

είχε και εμπειρία στην τε-

χνολογία φυσικών οργάνων, 

όπως είναι το πυκνόμετρο ή 

υδρόμετρο. Η Υπατία τρο-

φοδοτούσε τους μαθητές 

της  με όλα τα απαραίτητα 

εφόδια , ώστε σε καθαρά 

επιστημονικά, όπως φαίνε-

ται με την αλληλογραφία 

που είχε με τον Συνέσιο για 

την κατασκευή υδροσκοπί-

ου. 

Στους νεοπλατωνικούς κύ-

κλους η γυναίκα είχε ίση 

μοίρα με τον άνδρα στα ζη-

τήματα της σοφίας και της 

πνευματικής αρχηγίας. Δί-

δαξε φιλοσοφία και μαθημα-

τικά και αποτέλεσε πόλο έλ-

ξης για τους διανοούμενος 

της εποχής, ενώ έκανε και 

εκτενή και ουσιώδη σχόλια 

στα μαθηματικά έργα του 

Διοφάντη την Αριθμητική και 

τελειοποίησε τον Κώνο του 

Απολλώνιου.   

Η Υπατία ήταν σημαντική 

για τον ρητορικό κανόνα 

γιατί αποδεικνύει ότι και οι 

γυναίκες συμμετείχαν στις 

κοινωνικές και πνευματικές 

δραστηριότητες του αρχαίου 

κόσμου.  

Καθώς είχε προσχωρήσει 

στη φιλοσοφία του Νεοπλα-

τωνισμού, είχε θεωρηθεί 

παγανίστρια, με αποτέλε-

σμα να κατηγορηθεί για μα-

γεία και να λιθοβοληθεί μέ-

χρι θανάτου. 

 

 

 

Αρήτη της Κυρήνειας   

Η Αρήτη ήταν σύγχρονη του 

Σωκράτη. ∆ίδασκε φιλοσο-

φία στη σχολή της Αττικής. 

Ήτανε κόρη του Αριστίπ-

που, του ιδρυτή της Κυρη-

ναϊκής Σχολής της φιλοσο-

φίας. Ακόµη και την εποχή 

του Βοκάκιου (1313-1375 

µ.Χ.) χίλια χρόνια αργότερα 

µνηµονευόταν ως πολύτιµη 

πηγή γνώσεων, συγγραφέ-

ας 40 βιβλίων, και δασκάλα 

περισσοτέρων από 110 φι-

λοσόφων. Ο γιος της Αρί-

στιππος επίσης φιλόσοφος, 

συνέχισε την οικογενειακή 

παράδοση ως διευθυντής 

της Κυρηναϊκής Σχολής. 

Ονοµάστηκε «Μητροδίδα-

κτος», επειδή διδάχτηκε τη 

φιλοσοφία από τη µητέρα 

του, πράγµα σπάνιο για 

την εποχή εκείνη 

 

Ιππαρχία της Μαρώ-

νειας 

Άλλη μια γυναίκα φιλόσο-

φος ήταν η Ιππαρχία της 

Μαρώνειας, της οποίας η 

λιτή ζωή και η διδασκαλία 

βρισκόταν σε πλήρη αντί-

θεση προς τον ηδονισμό 

της Αρήτης της Κυρήνης. 

Η Ιππαρχία έφτασε με την 

οικογένειά της στην 

Αθήνα στα εφηβικά της 

χρόνια και ερωτεύτηκε 

τον κυνικό φιλόσοφο 

Κράτη τον Θηβαίο που 

ζούσε εκεί. Ο αδελφός 

της, Μητροκλής, ήταν 

μαθητής του Κράτη και 

τους σύστησε. Η Ιπ-

παρχία γοητεύτηκε 

από την απλότητα της 

ζωής των κυνικών, η 

οποία πρέσβευε την 

απόλυτη ειλικρίνεια, την αυ-

τονομία, την απόρριψη της 

πολυτέλειας και της ηδονής 

και την επιδίωξη ενός τρό-

που ζωής που βρίσκεται σε 

αρμονία με τη φύση. Η Ιπ-

παρχία ήταν τόσο βαθιά 

προσκολλημένη στον Κρά-

τη, που απέρριπτε τους 

μνηστήρες που ενθάρρυναν 

οι γονείς της και δήλωσε ότι 

είτε θα παντρευόταν τον 

Κράτη, είτε θα αυτοκτονού-

σε. Τότε, ο Κράτης ήταν 

προχωρημένης ηλικίας και 

οι γονείς της του ζήτησαν να 

την πείσει να παντρευτεί έ-
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ναν άνδρα της τάξης της και 

να ζήσει μια πιο παραδο-

σιακή ζωή. Ο Κράτης λέγε-

ται ότι γδύθηκε μπροστά της 

και της είπε «αυτός είναι ο 

γαμπρός και αυτή η 

περιουσία του· διάλεξε ανα-

λόγως», πράγμα που έκανε 

την Ιππαρχία να τον αγα-

πήσει ακόμα περισσότερο. 

Ολοκλήρωσαν τον γάμο 

τους δημοσίως, στην είσοδο 

ενός κτιρίου της Αθήνας. 

Αυτό ήταν σύμφωνο με την 

αρχή της κυνικής φιλοσοφί-

ας, ότι ο άνθρωπος πρέπει 

να κάνει δημοσίως ό,τι θα 

έκανε στην ιδιωτική του ζω-

ή, επειδή αν δεν υπάρχει 

τίποτα κακό σε αυτό που 

κάνει, δεν είναι ντροπή να 

το κάνει μπροστά σε άλ-

λους. Η Ιππαρχία φορούσε 

ανδρικά ρούχα, ταξίδευε και 

δίδασκε μαζί με τον Κράτη, 

με τον οποίο απέκτησε δύο 

παιδιά. Όταν εκείνος πέθα-

νε, πιθανόν να ανέλαβε να 

διδάξει τους μαθητές του 

στην Αθήνα και λέγεται ότι 

έγραψε μια σειρά βιβλίων 

που δεν έχουν διασωθεί. 

Είναι η μοναδική γυναίκα 

φιλόσοφος που αναφέρεται 

εκτενώς στο έργο του Διο-

γένη Λαερτίου Βίοι Φιλοσό-

φων (3ος αι. π.Χ.), παράλ-

ληλα με άνδρες όπως ο 

Σωκράτης και ο Πλάτων. 

 

Διοτίμα από τη Μαντινεία 

Ο Πλάτωνας έγραψε ότι τι-

µήθηκε από τον Σωκράτη 

(469-399 π.Χ.) ως δασκάλα 

του. Ο Πλάτωνας δίδαξε 

δύο γυναίκες στο σχολείο 

του: τη Λασθένια και Αξιό-

θεα του Φύλου (350 π.Χ). 

Υπήρξε επίσης ιέρεια στην 

Μαντινεία της Αρκαδίας. 

Σήµερα, κέντρα µελετών και 

ιδρύµατα φέρουν το όνοµά 

της   

 

Θεανώ, η Θουρία 

Ήταν αρχαία Ελληνίδα    

μαθηματικός και αστρονό-

μος. Καταγό-

ταν από τους 

Θούριους της 

Κάτω Ιταλίας 

και άκμασε 

περί τον 6ο 

αιώνα π.Χ.. 

Η Θεανώ ήταν 

κόρη του ια-

τρού Βροντί-

νου. Υπήρξε 

αρχικά μαθή-

τρια και στη 

συνέχεια σύ-

ζυγός του κα-

τά 30 χρόνια 

μεγαλύτερού 

της Πυθαγό-

ρα. Δίδαξε α-

στρονομία 

και μαθηματικά στις Σχολές 

του Πυθαγόρα στον Κρότω-

να και μετά το θάνατο του 

συζύγου στη Σάμο. Επιμε-

λήθηκε τη διάδοση της δι-

δασκαλίας και του έργο 

του, τόσο στον κυρίως Ελ-

λαδικό χώρο, όσο και στην 

Αίγυπτο, σε συνεργασία 

με τα παιδιά της την Δα-

μώ, την Μύια, την Αριγνώ-

τη τον Μνήσαρχο και τον 

Τηλαύγη που ανέλαβαν με 

τη σειρά τους και τη διοί-

κηση των Πυθαγορείων 

σχολών. 
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Σαπφώ 

 Η Σαπφώ υπήρξε Ελλη-

νίδα λυρική ποιήτρια, η 

οποία έζησε στον 6ο αιώ-

να. Έγινε γνωστή για τα 

έντονα συναισθήματα αυ-

θορμητισμού που εξέπε-

μπαν τα έργα της, καθώς 

έγραφε ,κυρίως, ερωτικά 

ποιήματα αλλά και ύμνους 

προς τους θεούς. Πολλοί 

μελετητές έδωσαν έμφαση 

στη χαρακτηριστική “με-

λωδία”  των ποιημάτων . 

Βέβαια, δεν έχουν διασω-

θεί παρά πολλά έργα της. 

 

 

υναίκες που έμει-

ναν στην ιστορία για 

να μας θυμίζουν πως 

το πείσμα, η θέληση, η δύ-

ναμη αλλά και η κοπιώδης 

δουλειά αποφέρουν καρ-

πούς 

 

Καλλιρρόη Παρρέν 

(1861-1940) 

 Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο και 

μεγάλωσε στην Αθήνα, ό-

που σπούδασε παιδαγωγι-

κά. Παντρεύτηκε τον Ιωάννη 

Παρρέν, ιδρυτή του Αθηναϊ-

κού Πρακτορείου Ειδήσεων. 

Το 1887 έγινε η πρώτη Ελ-

ληνίδα δημοσιογράφος, εκ-

δότρια και διευθύντρια εφη-

μερίδας, καθώς ανέλαβε την 

έκδοση της εβδομαδιαίας 

εφημερίδας με τίτλο Εφημε-

ρίς των Κυριών. Ήταν ένα 

περιοδικό ποικίλης ύλης, με 

γυναίκες συντάκτριες, που 

διανεμόταν κυρίως στην 

Αθήνα και τον Πειραιά. Η 

Παρρέν στόχευε μέσα από 

την αρθρογραφία της να ει-

σαγάγει την έννοια του φε-

μινι-

σμού 

και της 

ισότη-

τας 

των 

φύλων 

στην 

οπι-

σθο-

δρομι-

κή ελ-

ληνική 

κοινω-

νία 

Γ 

Πρωτοπόρες Ελληνίδες που άλλαξαν το κατεστημένο: 
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που ακροβατούσε ανάμεσα 

στην υπό εισαγωγή “ευρω-

παϊκή νοοτροπία” και τις 

αξίες της Οθωμανικής Αυ-

τοκρατορίας από την οποία 

είχε αποσπαστεί μόλις λίγα 

χρόνια πριν. Η εφημερίδα 

τη σταμάτησε να εκδίδεται 

το 1918 όταν η Παρρέν ε-

ξορίστηκε στην Ύδρα για τα 

πολιτικά της φρονήματα. Δε 

σταμάτησε, όμως να εκ-

προσωπεί την Ελλάδα σε 

διεθνή συνέδρια, οργανώ-

νοντας ένα σημαντικό δί-

κτυο επαφών στο πλαίσιο 

του οποίου στόχευε στην 

ενίσχυση του φεμινιστικού 

κινήματος με την απόκτηση 

έξωθεν βοήθειας. Ίδρυσε 

αρκετούς από τους πρώ-

τους μη κυβερνητικούς, μη 

κερδοσκοπικούς οργανι-

σμούς στην ιστορία του 

σύγχρονου ελληνικού κρά-

τους, όπως τη “Σχολή της 

Κυριακής”, την “Ένωση υ-

πέρ της Χειραφετήσεως των 

Γυναικών”, στο πλαίσιο της 

οποίας στόχευε στην κατάρ-

τιση της Ελληνίδας, την “Έ-

νωση των Ελληνίδων”, κα-

θώς και το “Λύκειο των Ελ-

ληνίδων”, συμβάλλοντας 

σημαντικά στην καταγραφή 

και διατήρηση της ελληνικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο 

αγώνας της μαζί με τις συ-

νεργάτιδές της στους πιο 

πάνω οργανισμούς κατάφε-

ρε την αλλαγή της νομοθε-

σίας από την κυβέρνηση 

του Θεόδωρου Δηλιγιάννη 

που επέτρεψε τη φοίτηση 

γυναικών στο Πανεπιστήμιο 

και το Πολυτεχνείο. 

 

Αμαλία Φλέμινγκ 

(1912-1986) 

 Γεννήθηκε στην Κωνστα-

ντινούπολη και σπούδασε 

Ιατρική στο Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. Μετά τη λήψη του 

διδακτορικού της τίτλου, συ-

νέχισε τις σπουδές της στο 

Παρίσι και το Λονδίνο. Ανέ-

πτυξε αντιστασιακή δράση 

κατά τη διάρκεια της Κατο-

χής, ενώ το 1946 ξεκίνησε 

τη συνεργασία της με τον 

Νομπελίστα μικροβιολόγο 

Alexander Fleming, στο 

Wright Fleming Institute. Λί-

γα χρόνια μετά επέστρεψε 

στην Ελλάδα, όπου ανέλαβε 

τη διεύθυνση του Ευαγγελι-

σμού. Ο γάμος της με τον 

Fleming κράτησε ελάχιστα, 

καθώς ο ίδιος έφυγε από τη 

ζωή το 1955. Η Χούντα των 

Συνταγματαρχών τη φυλά-

κισε το 1971, καθώς είχε 

αναπτύξει αντιδικτατορική 

δράση. Την κατηγόρησαν 

ότι σχεδίαζε την απόδραση 

του Αλέκου Παναγούλη και 

μετά από πολλές ημέρες 

ανάκρισης και βασανισμών 

την καταδίκασαν στο έκτα-

κτο στρατοδικείο και της 

αφαίρεσαν την υπηκοότητα. 

Κατέφυγε στο Λονδίνο μέχρι 

την Μεταπολίτευση και με 

την επιστροφή της στην Ελ-

λάδα εξελέγη βουλευτής. 

Όραμά της ήταν η δημιουρ-

γία του Ιδρύματος Βιοϊατρι-

κών Επιστημών που φέρει 

το όνομα του συζύγου η 

της. Δεν πρόλαβε να δει το 

όραμά της να γίνεται πραγ-

ματικότητα, ωστόσο αυτό 

λειτούργησε μια δεκαετία 

μετά τον θάνατό της και μέ-

χρι σήμερα θεωρείται ένα 

από τα πιο σημαντικά ερευ-

νητικά ιδρύματα της χώρας. 
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Μαρία Χορς 

(1921-2015) 

 Γεννήθηκε στον Πειραιά και 

από μικρή ηλικία ασχολή-

θηκε με το χορό, τη μουσική 

και τη φιλολογία. Σπούδασε 

αρχαιολογία στην Αθήνα και 

χορό στη Γαλλία. Άλλαξε για 

πάντα την ιστορία του σύγ-

χρονου χορού στην Ελλάδα, 

έχοντας πάντα ως επίκε-

ντρο της διδασκαλίας της τις 

αξίες του ανθρωπισμού και 

όχι αποκλειστικά την τεχνι-

κή, που μπορεί να περιορί-

σει το συναίσθημα στην ε-

κτέλεση μιας χορογραφίας. 

Από το 1964 ως το 2007 

δίδασκε χορό, εκφραστική 

κίνηση, χορογραφία και πα-

ραδοσιακούς ελλη-

νικούς χορούς στη 

Δραματική Σχολή 

του Εθνικού Θεά-

τρου, ενώ επίσης 

δίδαξε Ρυθμική στο 

Λύκειο των Ελληνί-

δων, αλλά και στο 

Στούντιο της Λυρι-

κής Σκηνής. Χορο-

γράφησε ελληνικές 

τραγωδίες πάνω 

από 120 φορές, οι 

οποίες παρουσιά-

στηκαν σε όλο τον 

κόσμο. Έμεινε στην 

ιστορία, μεταξύ άλ-

λων, για την τεράστια προ-

σφορά της στους Ολυμπια-

κούς Αγώνες, καθώς η ίδια 

χορογραφούσε σχεδόν επί 

πενήντα χρόνια την τελετή 

αφής της Ολυμπιακής Φλό-

γας, διανθίζοντας το τελε-

τουργικό της διαρκώς με 

νέα στοιχεία. 

 

Μαρία Κάλλας 

(1923-1977) 

 Γεννήθηκε στη Νέα Υόρ-
κη από Έλληνες μετανά-
στες. Έκανε την πρώτη 
δημόσια εμφάνισή της σε 
ηλικία 14 ετών στην αί-
θουσα του Παρνασσού. 
Τρία χρόνια μετά έγινε 
πρωταγωνίστρια του θιά-
σου του Βασιλικού Θεά-
τρου. Το νεαρό της ηλικίας 
της σε συνδυασμό με τις 
ιδιαίτερες φωνητικές της 
ικανότητες είχε προκαλέ-
σει τον ανταγωνισμό των 
συμπρωταγωνιστών της, 
με τους οποίους η ίδια δεν 
διατηρούσε καλές σχέσεις, 
καθώς πίστευε ότι δεν είχε 
λόγο να μη συμπεριφέρε-
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ται ως ισότιμή τους, απλώς 
επειδή ήταν μικρότερη σε 
ηλικία. Πολύ σύντομα μετα-
κόμισε στο εξωτερικό και 
ξεκίνησε τις μεγάλες της εμ-
φανίσεις στην Ιταλία και την 
Αργεντινή. Ερμήνευσε ό-
λους τους μεγάλους γυναι-
κείους ρόλους από τις γνω-
στότερες όπερες, επα-
ναπροσδιορίζοντας την έν-
νοια του λυρικού θεάτρου 
στη σύγχρονη εποχή και 
“ανοίγοντας” το λυρικό τρα-
γούδι στο ευρύ κοινό. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατίνα Παξινού 

(1900-1973) 

Πρόκειται για μία Ελληνίδα 

ηθοποιό με παγκόσμια φή-

μη, η οποία ερμήνευε κυρί-

ως δραματικούς ρόλους.  

Συνεργάστηκε με κορυφαί-

ους ηθοποιούς, ενώ το 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίνα Τσαλδάρη 

(1887-1983) 

Η πολιτική ήταν 

πάντα στο αίμα της 

Λίνας Τσαλδάρη, 

αφού τόσο ο πατέ-

ρας της όσο και ο 

σύζυγος της ήταν 

πρωθυπουργοί. Ο 

πατέρας της, ο ι-

στορικός  Σπυρί-

δων Λάμπρου,  

τοποθετήθηκε από 

τον βασιλιά Κων-

σταντίνο Α’ στη 

θέση του πρωθυ-

πουργού  

 

 

1944 τιμήθηκε με το Όσκαρ 

Β’ γυναικείου ρόλου από 

την αμερικανική Ακαδημία 

κινηματογράφου. Ουσιαστι-

κά, ήταν η πρώτη Ελληνίδα 

που τιμήθηκε με Όσκαρ. 

της Ελλάδας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

και ο σύζυγος της, Παναγής 

Τσαλδάρης, έγινε δύο φο-

ρές πρωθυπουργός, το 

1932 και το 1935. Μετά τον 

θάνατο του συζύγου της, η 

Λίνα Τσαλδάρη έγινε πρόε-

δρος του ΠΙΚΠΑ. Το 1956 

εξελέγη βουλευτής με την 

ΕΡΕ και έγινε η πρώτη Ελ-

ληνίδα υπουργός Κοινωνι-

κής Πρόνοιας στην κυβέρ-

νηση του Κωνσταντίνου 

Καραμανλή, θέση την οποία 

διατήρησε μέχρι τον Μάρτιο 

του 1958. 

Μ.Β. 
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το πρωτοπορια-
κό βιβλίο, When  
God Was a 

Woman (Όταν ο Θεός Ήταν 
Γυναίκα) του 1976, η ιστορι-
κός Merlin Stone εντοπίζει 
στοιχεία λατρείας προς τις 
θεές από την Παλαιολιθική 
και τη Νεολιθική εποχή. 
Στην Εγγύς και Μέση Ανα-
τολή, γράφει, βρίσκουμε 
στοιχεία ότι «η εξέλιξη της 
θρησκείας της γυναικείας 
θεότητας στην περιοχή ήταν 
συνδεδεμένη με τις απαρχές 
της θρησκείας που έχουν 
βρεθεί οπουδήποτε στη 
Γη». Αυτή η θεά ήταν αναμ-
φίβολα η ανώτατη θεότητα 
που κυριαρχούσε, «δη-
μιουργός και νομοθέτης του 

Σύμπαντος, προφήτης, δη-
μιουργός του ανθρώπινου 
πεπρωμένου, εφευρέτρια, 
θεραπεύτρια, κυνηγός και 
γενναία αρχηγός στη μάχη». 
Στο βιβλίο Mother God, της 
Sylvia Browne, υπάρχει λε-
πτομερής καταγραφή της 
γυναικείας κυριαρχίας που 
άνθισε μετά την Παλαιολιθι-
κή περίοδο. Οι Ινουίτ είχαν 
τη Σέντνα, τη θεά της θά-
λασσας και μητέρα του ω-
κεανού, ενώ οι Ασύριοι και 
οι πολιτισμοί της Βαβυλώ-
νας λάτρευαν την Ιστάρ, θεά 
της αγάπης και του πολέ-
μου. Στον πολιτισμό των 
Αζτέκων, η Τελεόιναν θεω-
ρούνταν Μητέρα των Θεών. 
Σύμφωνα με τους αρχαίους 

Αιγύπτιους, η Ίσιδα ήταν 
θεά των παιδιών και της μα-
γείας, ενώ στην αρχαία 
Σουμερία, η βασική θεά ή-
ταν η Ινάνα, θεά της αγάπης 
και του πολέμου. Στο μετα-
ξύ, οι αρχαίοι Φοίνικες είχαν 
δύο θεές ίσης δύναμης: την 
Ανάτ, τη θεά της γονιμότη-
τας και την Αστάρτη, τη Μη-
τέρα Θεά που θεωρούνταν 
ότι ήταν ο πλανήτης Αφρο-
δίτης. Δημιουργοί του Σύ-
μπαντος, μητέρες, δημιουρ-
γοί πολιτισμού, γενναίες 
πολεμίστριες και σοφοί 
σύμβουλοι, αυτές οι θεότη-
τες κάθε άλλο παρά συ-
μπληρωματικό ρόλο είχαν. 
 

Σ 



 

https://books.google.co.uk/books/about/When_God_was_a_Woman.html?id=plkmFjler8cC&redir_esc=y
https://books.google.co.uk/books?id=eXZLW6WZCVEC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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Τάρα 
Μια από τις πιο γνωστές 
θεές που  συνδέονται με το 
Βουδισμό, είναι η θεά Τάρα.  
Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι 
γεννήθηκε μέσα από δά-
κρια. Ο Chenrezig κλαίει, 
σχηματίζεται μία λίμνη εκεί 
φυτρώνει ένας λωτός και 
όταν ανοίγει ο λωτός εμφα-
νίζεται η θεά.  Υπάρχει η 
πεποίθηση ότι  παρουσιάζε-
ται σε αυτούς μέσα από 
διαφορετικά χρώματα. Κάθε 
χρώμα συμβολίζει και κάτι 
διαφορετικό. Μέσω του κόκ-
κινού, του κίτρινου και του 
μπλε προμηνύεται το κακό 
ενώ μέσα από το πράσινο 
και το λευκό, η θεά εμφανί-
ζεται πρόθυμη να βοηθήσει. 
Την θεά Τάρα οι άνθρωποι 
την φοβούνται και ταυτό-
χρονα τη λατρεύουν. Το ό-
νομά της στα θιβετιανά είναι 
Dolma και σημαίνει αυτή 
που λυτρώνει.  Η συμπόνια 
της, λέγεται ότι είναι μεγαλύ-
τερη ακόμη και από την α-
γάπη που έχει  μια μητέρα 
για τα παιδιά της.  
 

Lakshmi 
Σύζυγος του Βισνού. Θεότη-
τα της Πολλαπλότητας, της 
Τύχης, γεννημένη από τον 
Ωκεανό. Από τις πιο ευεργε-
τικές και αγαπητές θεές. 
Σύμβολο της δημιουργικής 
ενέργειας και της γονιμότη-
τας. Θεά της Ομορφιάς και 
της Χάρης. Δεν είναι μόνο η 
Μητέρα της ζωής στην πιο 
ευεργετική της όψη, αλλά 
και αυτή που επιτρέπει την 

είσοδο στην υπερβατική 
ζωή. 
Απεικονίζεται κρατώντας 
ένα λωτό και ένα φρούτο. 
Παίρνει χιλιάδες μορφές και 
ονόματα. Ονομάζεται Πάντ-
μα (Λωτός), Καμάλα (σε-
ξουαλική επιθυμία), Νταράνι 
(Γη), Σρι (Κυρία), κ.α. 
 

Saraswati 
Είναι η σύζυγος του Βράχ-
μα. Θεά των τεχνών, της 
γνώσης, της μουσικής και 
του λόγου. Μητέρα των 
Βεδών και επομένως της 
Σοφίας. Λέγεται ότι αυτή ε-
φεύρε τα γράμματα της 
σανσκριτικής γλώσσας. 
Συνήθως αναπαριστάνεται 
σαν μια όμορφη γυναίκα με 
4 χέρια στα οποία κρατάει: 
ένα λουλούδι, ένα βιβλία 
φτιαγμένο από φοινικόφυλ-
λα, ένα κομπολόι προσευ-
χής και ένα μικρό τελετουρ-
γικό τύμπανο. Άλλες πάλι 
φορές απεικονίζεται καθι-
σμένη σ΄ ένα χρυσό ή λευκό 
λωτό, με 2 χέρια, παίζοντας 
τη βίνα. 
 

Παρβάτι - Κάλι 
Αυτά και πολλά άλλα ονό-
ματα παίρνει η θηλυκή όψη 
του Σίβα. Ως Παρβάτι (Ορε-
σίβια) αντιπροσωπεύει τη 
Φύση και όλα όσα αυτή πα-
ράγει. Είναι αδελφή του 
Βισνού, κόρη του Ιμαλάια, 
θεού των βουνών και σύζυ-
γος του Σίβα. Αντιπροσω-
πεύει την αναπαραγωγική 
δύναμη του θεού. Παιδιά 
τους είναι ο Γκανέσα και ο 
Καρτικέγια. 
Ως Κάλι (Μαύρη) έχει τρο-
μερή όψη. Χορεύει τον κο-
σμικό χορό της ζωής και του 
θανάτου στον παλμό της 
ανθρώπινης καρδιάς. Κατα-
στρέφει το κακό και είναι 
υπεύθυνη για τη δημιουργία 
της ζωής. Αντιπροσωπεύει 

και τις δημιουργικές και τις 
καταστροφικές δυνάμεις της 
φύσης, τη ζωή και το θάνα-
το. 
Εχει τέσσερα χέρια. Στο ένα 
αριστερό, κραδαίνει ένα 
σπαθί, που καταστρέφει την 
αδικία, το έγκλημα, την ά-
γνοια και στο άλλο κρατάει 
ένα κομμένο κεφάλι. Με το 
ένα δεξί χέρι προσφέρει ευ-
λογία και με το άλλο καλεί 
τους πιστούς της να μη φο-
βούνται. Στο μέτωπό της 
έχε το τρίτο μάτι, σύμβολο 
ανώτερης συνείδησης και 
φώτισης που συνδέεται με 
τον Σίβα. Φοράει ένα περι-
δέραιο από κρανία που 
συμβολίζουν τις μετενσαρ-
κώσεις και έχει τυλιγμένη 
στο λαιμό της μια κόμπρα. 
 

Ζινιού - Ουανγκμού 
Στην ανατολική πλευρά του 
Ουράνιου Ποταμού (κινεζική 
έκφραση για τον γαλαξία) 
ζούσε η Ζινιού, η οποία ή-
ταν μια κόρη του Θεού του 
Ουρανού. Κάθε μέρα δού-
λευε σκληρά υφαίνοντας με 
τα σύννεφα καταπληκτικά 
ενδύματα, και δεν είχε χρό-
νο να ντυθεί με τα καλά της 
ή να μακιγιαριστεί. Ο Θεός 
του Ουρανού την λυπήθηκε 
πολύ που η Ζινιού ζούσε 
μόνη της. Έτσι την πάντρε-
ψε με έναν βοσκό που ζού-
σε στην δυτική πλευρά του 
Ουράνιου Ποταμού. Όμως, 
μετά τον γάμο τους, η Ζινιού 
παραμέλησε την δουλειά 
της την ύφανση. Ο Θεός του 
Ουρανού θύμωσε πολύ και 
την διέταξε να επιστρέψει 
στην απέναντι πλευρά του 
Ουράνιου Ποταμού. Τους 
επέτρεψε να συναντιούνται 
μόνο μια φορά κάθε έτος, 
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δηλαδή την έβδομη ημέρα 
του έβδομου μήνα κατά το 
κινεζικό σεληνιακό ημερο-
λόγιο. Την μέρα εκείνη, όλες 
οι κίσσες πετούσαν στον 
Ουράνιο Ποταμό και έχτιζαν 
μια γέφυρα με το σώμα τους 
προκειμένου να περάσει η 
Ζινιού τον ποταμό. 
Ο παραπάνω μύθος μιλάει 
ακόμα για τις σχέσεις μετα-
ξύ των θεών. Με το πέρα-
σμα του χρόνου όμως δη-
μιουργήθηκαν και άλλοι μύ-
θοι, κυρίως ερωτικοί, μεταξύ 
των θεών και των ανθρώ-
πων. Για παράδειγμα, σε 
ένα άλλο λαϊκό μύθο, ο 

Νιουλάνγκ (牛郎, στα κινέζι-

κα σημαίνει βοσκός) και η 
Ζινιού ερωτεύτηκαν. Δυστυ-
χώς απαγορευόταν ο έρω-
τας μεταξύ των θεών. Γιαυ-

τό, η θεά Ουανγκμού (王母), 

η μεγαλύτερη θεά στον ου-
ρανό που διεύθυνε όλες τις 
θεές, τιμώρησε την Ζινιού 
να δουλεύει σκληρά υφαί-
νοντας υπέροχα ενδύματα 
όλη την μέρα με τα σύννεφα 
και τιμώρησε τον Νιουλάνγκ 
να κατέβει στον ανθρώπινο 
κόσμο, δηλαδή να μην είναι 
πια αθάνατος. Οι γονείς του 
Νιουλάνγκ στον ανθρώπινο 
κόσμο πέθαναν νωρίς. Και 
τότε ο μεγαλύτερος αδελφός 
με τη σύζυγό του χώρισαν 
την περιουσία. Έδωσαν 
στον Νιουλάνγκ μόνο ένα 
γέρικο βόδι. Ζούσε λοιπόν ο 
Νιουλάνγκ μια δύσκολη ζωή 
ως βοσκός. Μια μέρα, το 
γέρικο βόδι ξαφνικά μίλησε, 
και του είπε να πάει σε μια 
λίμνη όπου μερικές νεράιδες 
κολυμπούσαν, να πάρει το 
κόκκινο ένδυμα και να το 
κρύψει. Η νεράιδα με το 
κόκκινο ένδυμα θα γινόταν η 
γυναίκα του. 
Γιατί οι νεράιδες πήγαν στην 
λίμνη; Γιατί αφότου η θεά 
Ουανγκμού πήγε κάπου αλ-

λού, απλώς για διασκέδαση 
και περιπέτεια οι αδελφές 
της Ζινιού και η Ζινιού κατέ-
βηκαν κρυφά στον ανθρώ-
πινο κόσμο. 
Ο Νιουλάνγκ περίμενε κρυ-
φά στην λίμνη και όπως του 
είπε το βόδι, έκλεψε το κόκ-
κινο ένδυμα, το οποίο ήτανε 
της Ζινιού. Τελικά ο Νιου-
λάνγκ και η Ζινιού παντρεύ-
τηκαν στον ανθρώπινο κό-
σμο και έκαναν και δύο παι-
διά. Το βόδι τελικά πέθανε. 
Πριν πεθάνει όμως, είπε 
στον Νιουλάνγκ να πάρει το 
δέρμα του και να το κρατή-
σει. Κάποια μέρα θα του ή-
ταν χρήσιμο. 
Μια μέρα στον ουρανό, είναι 
ένα έτος στον ανθρώπινο 
κόσμο. Όταν λίγες μέρες 
μετά η θεά Ουανγκμού επέ-
στρεψε, ανακάλυψε τι έγινε. 
Θυμωμένη έστειλε τους ου-
ράνιους στρατιώτες να πά-
ρουν την Ζινιού πίσω στον 
ουρανό. Εκείνη την στιγμή ο 
Νιουλάνγκ ντύθηκε με το 
δέρμα του βοδιού, έβαλε τα 
δύο παιδιά τους σε δύο κα-
λάθια και με το δέρμα του 
βοδιού μπόρεσε να πετάξει. 
Την στιγμή που πρόφταινε 
σχεδόν την Ζινιού, η θεά 
Ουανγκμού με μια καρφίτσα 
μαλλιών έκανε μια γραμμή 
μεταξύ της Ζινιού και του 
Νιουλάνγκ, η οποία μετα-
μορφώθηκε σε ποταμό, δη-
λαδή στον Ουράνιο Ποταμό. 
Τα δύο παιδιά έκλαψαν. Ο 
Νιουλάνγκ και η Ζινιού ήτα-
νε τόσο λυπημένοι ώστε 
ακόμα και η θεά Ουανγκμού 
τους συμπάθησε. Τότε τους 
επέτρεψε να συναντιούνται 
μια φορά κάθε έτος, την έ-
βδομη ημέρα του έβδομου 
μήνα κατά το κινεζικό σελη-
νιακό ημερολόγιο. 
Όπως στον πρώτο μύθο, 
κίσσες πέταξαν στον Ουρά-
νιο Ποταμό και έχτισαν μια 

γέφυρα με το σώμα τους 
προκειμένου να περάσει η 
οικογένεια τον ποταμό. 
Από την αρχαιότητα στην 
Κίνα, εκείνη η μέρα ήταν μια 
γιορτή για τις κοπέλες και 
τις γυναίκες γενικά για να 
προσεύχονται για καλή τύχη 
και ευτυχία. Σήμερα, θεω-
ρείται ως η κινεζική Ημέρα 
του Αγίου Βαλεντίνου. 
 

Μαχ, θεά του φεγγαριού. 
Άρντβι Σούρα Αναχίτα 
Μια από τις πιο δημοφιλείς 
και διαχρονικές θεότητες 
του Πανθέου, η Αναχίτα εί-
ναι θεά της γονιμότητας, του 
νερού, της υγείας – ίασης 
και της σοφίας. Η σχέση της 
με τη ζωή και την υγεία την 
συνέδεσε με τον πόλεμο και 
το θάνατο, καθώς οι πολε-
μιστές προσεύχονταν σε 
αυτήν για τη νίκη και την ε-
πιβίωση πριν από την μάχη, 
με συνέπεια μερικές φορές 
να αναφέρεται ως θεά του 
πολέμου. Η Αναχίτα απει-
κονίζεται ως μια όμορφη 
γυναίκα που φορά λευκό 
φόρεμα κεντημένο με χρυ-
σό, χρυσά σκουλαρίκια, πε-
ριδέραιο και φορά χρυσό 
στέμμα, η οποία στο ένα 
χέρι κρατά τα κλαδιά της 
ζωής (μπαρσόμ=πιθανώς, 
μίσχους του φυτού χαόμα 
και έτσι συνδέεται με το θεό 
Χαόμα). Επιβαίνει σε ένα 
άρμα που σύρουν τα τέσ-
σερα άλογα του ανέμου, της 
βροχής, του σύννεφου και 
του χιονιού, συνδέοντάς την 
με τον καιρό μέσω της σχέ-
σης της με τη γονιμότητα. 
Θεωρείτο η πηγή όλης της 
ζωής στη γη, η οποία κατό-
πιν διατηρήθηκε από τον 
Χβαρ Κσάτα. 
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Ίσιδα 
Η Ίσιδα είναι  Αιγυπτιακή 
θεότητα, που αποτελεί την 
αρχή της γονιμότητας της 
φύσης.  Οι Έλληνες, την έ-
χουν εξομοιώσει με την Δή-
μητρα, την Σελήνη αλλά και 
την Ήρα.  Η Ίσιδα, απεικο-
νιζόταν με ένα θρόνο στο 
κεφάλι της, ή με ανθρώπινο 
σώμα και κεφάλι αγελάδας.  
Σύμφωνα με το μύθο, ήταν 
αδελφή και σύζυγος του Ό-
σιρις, Δίδασκε στις γυναίκες 
την άλεση του σιταριού και 
την υφαντική. Θεωρούσε 
πολύ σημαντικό το θεσμό 
του γάμου. Ο αδελφός της, 
ο Σετ, δολοφόνησε τον σύ-
ζυγό της. Όταν ενημερώθη-
κε για την δολοφονία του, 

την κατέκλυσε οδύνη. Έσκι-
σε τα ενδύματά της , έκοψε 
τα μαλλιά της και ξεκίνησε 
να βρεί ένα κιβώτιο, μέσα 
στο οποίο βρισκόταν το ά-
ψυχο σώμα του Όσιρις. Ό-
ταν το βρήκε, το μετέφερε 
στην Αίγυπτο και το έκρυψε, 
μακριά από τον Σετ. Ο Σετ 
όμως το εντόπισε και το έ-

κοψε σε 14 κομμάτια δια-
σκορπίζοντάς το στα 4 ση-
μεία του ορίζοντα. Η Ίσιδα, 
τα βρήκε όλα εκτός από το 
φαλλό, ο οποίος καταβρογ-
χθίστηκε από ένα ψάρι του 
Νέιλου.  Η Ίσιδα, ενώνοντας 
τα κομμάτια κατάφερε με τη 
βοήθεια του Ανουβι να κάνει 
την πρώτη ταρίχευση .  Τέ-
λος , η θεά αποσύρθηκε για 
να αναθρέψει τον γιο της 
Όρο, μακριά από το μίσος 
του Σετ.  
 
Νουτ, η θεά του ουρανού  
Η Νουτ ήταν εγγονή του Ρα 
και η θεά του ουρανού που 
σχημάτιζε τον ουρανό με το 
σώμα της, που ήταν διά-
σπαρτο από άστρα. Ο Σου, 
ο πατέρας της και ο θεός 
του αέρα, την είχε τοποθε-
τήσει πάνω από τον αδελφό 
της, τον Γκεμπ. 

Αθωρ, ο θεά του έρωτα 
Συχνά απεικονίζεται σαν 
αγελάδα ή σαν γυναίκα με 
αυτιά αγελάδας. Η Άθωρ 
συμβολίζει την ηδονή και τη 
χαρά και ως θεότητα που 
γαλουχεί ήταν η προστάτιδα 
ζώντων και νεκρών. 
 

Σεχμέτ, η θεά της κατα-
στροφής 
Η Σεχμέτ είχε κεφάλι λέαι-
νας, έλεγχε τις καταστροφι-
κές δυνάμεις και προστά-
τευε τον βασιλιά στη μάχη. 
Η μικρότερη και πιο φιλική 
μορφή της ήταν η Μπεστέτ, 
η θεά-γάτα, προστάτιδα του 
σπιτιού. 
 
Νεφθυς, η θεά της προ-
στασίας 
Η Νέφθυς ήταν το τέταρτο 
παιδί του Γκεμπ και της 
Νουτ, και συντρόφευε τον 
αδελφό της, τον Σεθ, αλλά 
συχνότερα συνοδευόταν 
από την αδελφή της, την 
Ίσιδα, σαν δίδυμες προστά-
τιδες του βασιλιά και των 
νεκρών. 
 
Mάατ, η θεά της δικαιοσύ-
νης 

Ήταν η θεότητα που κρα-
τούσε το σύμπαν σε ισορ-
ροπία και το σύμβολο της 
Μάατ ήταν το φτερό μιας 
στρουθοκαμήλου, πάνω στο 
οποίο ζυγίζονταν οι καρδιές 
των νεκρών προκειμένου να 
κερδίσουν την αιώνια ζωή. 

 
 
 
 

 

Ε.Τ. 
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 άνοιξη είναι μια 
εποχή αναγέννη-
σης και ανανέω-

σης. Τα δέντρα αρχίζουν να 
ανθίζουν και τα λουλούδια 
να ανοίγουν, δίνοντας μια 
νέα πνοή στη φύση, μετά το 
κρύο και το σκοτάδι του χει-
μώνα. Αυτή η αλλαγή στο 
περιβάλλον, δεν αφήνει εν-
νοείται ανεπηρέαστο και τον 
άνθρωπο, ο οποίος περνάει 
από μια φάση ενδοσκόπη-
σης, σε μια κατάσταση εξω-
τερίκευσης. Άλλωστε, μέχρι 
και στις μέρες μας, όπου 
πολλά προβλήματα επιβίω-
σης έχουν λυθεί, ο καιρός 
παίζει άμεσο ρόλο στις κοι-
νωνικές δραστηριότητες των 
ατόμων, ενώ έρευνες απο-
δεικνύουν τη συσχέτιση με-
ταξύ κλίματος και ψυχικής 
υγείας / συμπεριφοράς. 
Αυτές οι μακροσκοπικές και 
μικροσκοπικές αλλαγές που 
ακολουθούν την άνοιξη λοι-

πόν, πέρασαν από τα αρ-
χαία χρόνια σε μύθους ή 
γιορτές, όπως της Περσε-
φόνης και τα Ανθεστήρια. 
Παράλληλα, το δίπολο θά-
νατος - αναγέννηση, συνα-
ντάται όπως είναι αναμενό-
μενο και στον Τεκτονισμό. 
Κύριος σκοπός των Τεκτό-
νων είναι η εργασία τους για 
την πνευματική και ψυχική 
ανάπτυξη της ανθρωπότη-
τας και των ίδιων, καθώς και 
η πρόοδος και η ευημερία 
μιας κοινότητας ή και γενι-
κότερα όλου του κόσμου. 
Μια σειρά από σύμβολα, 
όπως οι δύο στήλες ή η Α-
νατολή και η Δύση, συνδέο-
νται άμεσα με την άνοιξη και 
το φως που φέρνει, την α-
ναγέννηση που δημιουργεί 
και τις γενεσιουργούς δυνά-
μεις που γεννά.  Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο, η περίοδος 
αυτή της αλλαγής, βοηθά 
στην επανέναρξη και την 

αναζωογόνηση της πίστης, 
της ελπίδας και της αισιοδο-
ξίας για κάτι καλύτερο. 
Το τέλος της σκοτεινής νύ-
χτας και η έναρξη μιας νέας 
φωτεινής περιόδου μεταφέ-
ρει πάθος για αναζήτηση 
αλήθειας, γνώσης και σοφί-
ας. Ο Τέκτονας άλλωστε, 
όπως αναφέρθηκε, αφιερώ-
νει τη ζωή του στην πνευμα-
τική ανάπτυξη και την διαρ-
κή πρόοδο της καθημερινής 
ζωής. Βέβαια, η μύηση στην 
έννοια του θανάτου και της 
αναγέννησης ξεκινάει στη 
μασονία από τον πρώτο 
βαθμό και ολοκληρώνονται 
με τον τρίτο, όπως θα μπο-
ρούσαν να χωριστούν και τα 
στάδια ύπαρξης ενός ατό-
μου (γέννηση, ζωή, θάνα-
τος). Ως εκ τούτου, ο μυη-
μένος εναρμονίζεται με την 
αλλαγή και την ανανέωση, 
όπως αυτές που συμβαί-
νουν κατά την εποχή αυτή. 

Η 
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Το άνθισμα της φύσης φέρ-
νει νέα πράγματα, καταστά-
σεις και ευκαιρίες. Το άτομο 
πρέπει να μάθει να αναζητά 
την αλήθεια στη καινούργια 
πραγματικότητα και να την 
αποδέχεται, ακόμα και αν 
αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
αντιμετωπίσει δυσκολίες και 
προκλήσεις.  
 
 

 
 ισημερία συμβαί-
νει δύο φορές τον 
χρόνο ( 20 Μαρτί-

ου  και 22  Σεπτεμβρίου), ό- 
 

Η προσκόλληση στο πα-
ρελθόν δεν ωφελεί πουθενά 
και η αλλαγή, ως συμπαντι-
κή πραγματικότητα και νό-
μος, θα έρθει, είτε αντιστε-
κόμαστε σε αυτή, είτε όχι. 
Ως απόρροια των παραπά-
νω λοιπόν, η άνοιξη αποτε-
λεί μια τέλεια περίοδο για 
ανανέωση, αλλαγή, δη-
μιουργία και αναζήτηση.  
 

 
ταν ο άξονας της γης ευθυ-
γραμμίζεται παράλληλα και 
σε ορθή γωνία με τον άξονα 
του ηλίου με αποτέλεσμα η 
διάρκεια της ημέρας και της 

Επίσης μέσω των εργαλεί-
ων και των συμβόλων του 
Τεκτονισμού, αυτό μπορεί 
να γίνει σε ένα βαθύτερο 
επίπεδο και πεδίο, ώστε η 
σοφία, η γνώση και η αλή-
θεια να ανθίσουν και να φω-
τίσουν την ψυχή μας.  
Καλή άνοιξη σε όλους! 

Ν.Χ. 
 
 

 
νύχτας να είναι ίση σε ο-
ποιοδήποτε σημείο της Γης. 
Σε αυτό το σημείο η παρέκ-
κλιση του άξονα της γης εί-
ναι μηδενική προς τον ήλιο. 
Το όνομα ισημερία προέρ-
χεται από τις ελληνικές λέ-
ξεις ίσος και ημέρα, ενώ το 
διεθνές αντίστοιχο όνομα, 
equinox, προέρχεται από το 
λατινικό aequus (ίσος) και 
nox (νύχτα), καθώς κατά 
την ισημερία, η νύκτα και η 
ημέρα έχουν περίπου το ί-
διο χρονικό μήκος. 
Στις αντίστοιχες ημερομηνί-
ες στο νότιο ημισφαίριο οι 
εποχές είναι αντίθετες, ενώ 
στις δύο πολικές και την 
τροπική ζώνη δεν υπάρχει 
διαφοροποίηση των επο-
χών. 
Η ημερομηνία του Πάσχα 
επίσης προσδιορίζεται με 
βάση την εαρινή ισημερία. Η 
Α’ Οικουμενική σύνοδος της 
Νίκαιας (325 μΧ) όρισε ως 
μέρα του Πάσχα την πρώτη 
Κυριακή μετά την πανσέλη-
νο που ακολουθεί την εαρι-
νή ισημερία της 21ης Μαρ-
τίου. 

Η 
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εορτασμός της 
25ης Μαρτίου 
1821, επετείου της 

εθνικής παλιγγενεσίας, πά-
ντα λειτουργεί στη συνεί-
δησή των Ελλήνων σε από-
λυτη σχέση με τους ισχυ-
ρούς δεσμούς της με τις 
μυστικές εταιρίες, και ιδιαί-
τερα με τις προσωπικότητες 
εκείνες που έβαλαν τις βά-
σεις, αλλά πήραν και το με-
γάλο ρίσκο της Επανάστα-
σης. Μια επανάσταση η ο-
ποία δεν ξεκινά από μόνη 
της όσο βαθιά και αν νιώθει 
ο κάθε καταπιεσμένος λαός 
την ανάγκη της ελευθερίας. 
Η ελευθερία πραγματώνεται 
μέσα στην ανθρώπινη ψυχή 
θεριεύει και γίνεται φως μέ-
σα από τη γνώση. Έτσι με-
ταλαμπαδεύεται στους λα-
ούς και στα έθνη για να τα 
οδηγήσει στις ιστορικές τους 
στιγμές.   

Οι μυστικές εταιρίες, κάθε 
είδους, με επιρροές από 
Ναΐτες, Ροδόσταυρους και 
αλχημιστές, μιλώντας όλες 
για ελευθερία ισότητα και 
αδελφοσύνη έχουν τη δυνα-
τότητα να προστατεύονται 
από  τους διώκτες τους 
χρησιμοποιώντας σύμβολα, 
λέξεις και μύθους που μόνο 
οι μυημένοι μπορούν να 
αποκρυπτογραφήσουν. Έ-
τσι μπορούν και πυκνώνουν 
τις τάξεις τους βρίσκοντας 
πλούσιο έδαφος εκτός από 

την αστική πλατφόρμα και 
στις καρδιές των καταπιε-
σμένων, σπέρνοντας τις ί-
διες για όλους ιδέες, που 
μπορούν όμως να οδηγή-
σουν ακόμα και σε σύ-
γκρουση με την άρχουσα 
τάξη και με αποτέλεσμα τέ-
τοιο που να αλλάξει τις ρό-
τες του κόσμου! (Γαλλική 
Επανάσταση, Διαφωτσιμός 
κλπ) 
Στα χρονιά που πέρασαν 
από το 1770 έως το 1814 
εταιρείες παρόμοιας φύσε-
ως ξεφύτρωναν από τους 
Έλληνες της διασποράς σε 
διάφορα σημεία της Ευρώ-
πης. Ας θυμηθούμε πως 
από τις αρχές του 18ου 
αιώνα, η Ρωσική Αυτοκρα-
τορία αποτελεί τόπο κα-
ταφυγής και δραστηριοποί-
ησης πολλών επιφανών 
Ελλήνων. Οι Έλληνες κατα-
λαμβάνουν σημαντικές θέ-
σεις στην κοινωνία, στο ε-
μπόριο, στο στρατό και 
στην κυβέρνηση καταφέρ-
νοντας με τον τρόπο αυτό 
όχι μόνο να είναι κοντά στα 
κέντρα των αποφάσεων αλ-
λά αρκετές φορές να τα ε-
πηρεάζουν. 

 Το 1765 στη Μόσχα ι-
δρύεται από τον Πέτρο Με-
λισσηνό (Έλλην αξιωματι-
κός  του Τσαρικού στρατού 
έφτασε μέχρι τον βαθμό του 
υποστρατήγου) και τον Γε-
ώργιο Παπαζώλη (στρατιω-
τικός του τσαρικού στρατού 

βασικός υποκι-
νητής για τα 
Ορλοφικά), 
μυστική εταιρία 
με σκοπό τη 
διάδοση στο 
ρωσικό στρατό 
της ιδέας της 
απελευθέρω-
σης της Ελλά-
δας.  

 Επί Μεγάλης 
Αικατερίνης (1762-1796) 
ιδρύεται η λέσχη «Αλέξαν-
δρος» της Τρανσυλβανίας 
από τον Οσποδάρο της 
Βλαχίας Αλέξανδρο Μου-
ρούζη το 1777, 

  η «Εταιρεία των Φίλων» 
στο Βουκουρέστι που συ-
στήθηκε από τον Ρήγα Φε-
ραίο το 1780, 

 η λέσχη «Φοίνιξ» στη 
Μόσχα που ιδρύθηκε το 
1787 από τον Αλέξανδρο 
Μαυροκορδάτο, τον λεγό-
μενο Φυραρή, όπως και  

 η «Ελληνική Εταιρεία» 
και το «Ελληνόγλωσσο Ξε-
νοδοχείο» που συστήθηκαν 
στο Παρίσι το 1809, από 
τον Τσακάλωφ η πρώτη και 
από τους (Gouffier, Ζαλίκη, 
Ομηρίδη-Σκυλί-τση, Χατζη-
μοσχο, Νικολόπουλο και 
Τσακάλωφ το δεύτερο.  

 Την ίδια εποχή εμφανίζε-
ται στη Βιέννη η «Εταιρεία 
των 5» ή «της Σιωπής των 
Ελλήνων» που θεωρείται 
αδελφή της εταιρείας των 
Καρβονάρων.  

 Στη συνέχεια το 1812 ι-
δρύεται στο Παρίσι η εται-
ρεία «Αθηνά» ενώ κατά την 
περίοδο 1812-1815 ιδρύεται 
η «Φιλόμουσος Εταιρεία» 
αρχικά στην Αθήνα, μετά 
στη Βιέννη και μετά τη διά-
λυση της εκεί από τον Μέτ-
τερνιχ, στο Μόναχο.  

 Η Φιλόμουσος Εταιρεία. 
Με το όνομα Φιλόμουσος 
Εταιρεία φέρονται δύο φιλο-

Ο 
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λογικές εταιρείες που δη-
μιουργήθηκαν επί τουρκο-
κρατίας λίγο πριν 
την Ελληνική Επανάσταση 
του 1821. Κύριος στόχος και 
των δύο ήταν η ανάπτυξη 
του πνευματικού επιπέδου 
των Ελλήνων και την προε-
τοιμασία τους για εθνική 
αποκατάσταση με την ίδρυ-
ση σχολείων, την περισυλ-
λογή και διαφύλαξη των 
μνημείων της κλασικής αρ-
χαιότητας, την ενημέρωση 
για τα πολιτιστικά και πολι-
τικά κινήματα της εποχής. 
Και οι δύο εταιρείες συνέβα-
λαν όμως στην ανάπτυξη 
του φιλελληνισμού. Αυτές 
ήταν: 
 Η Φιλόμουσος Εται-

ρεία (Αθηνών), που ιδρύθη-
κε από Αθηναίους προκρί-
τους το 1813, με τη βοήθεια 
των Άγγλων, και 
 Η Φιλόμουσος Εται-

ρεία (Βιέννης), που ιδρύθη-
κε από τον Ιωάννη Καποδί-
στρια το 1814, υπό την αιγί-
δα του Τσάρου Α της Ρωσί-
ας. Ο Ιωάννης Κα-
ποδίστριας στάλθηκε για 
αυτό τον σκοπό από την 
Κέρκυρα στην Ευρώπη, τη 
υποδείξει και προτροπή ε-
νός μεγάλου Έλληνα, του 
Διονυσίου Ρώμα.  
 Ο ιστορικός Καλευράς, 
στην Ιστορία των διαφόρων 
πολιτικών και θρησκευτικών 
εταιρειών (Αθήνα, 1869) 
γράφει ότι κατά το διάστημα 
του Ρωσο-τουρκικού Πολέ-
μου(1877-1878), οι Νικόλα-
ος Αρτινός και Λέων Λεοντί-
δης είχαν μυήσει τον Παπα-
ζώλη στην εταιρία Αθηνά ή 
Ρόπαλο του Ηρακλέους, η 
οποία ήταν δημιούργημα 
της εταιρίας του Ρήγα και 
στην οποία εν συνεχεία έ-
φεραν ως μέλος τον Κοραή. 
 Την ίδια περίοδο το 1777 
στην πόλη Χέρμανσταντ της 

Τρανσυλβανίας, ο ηγεμών 
της Βλαχίας Αλέξανδρος 
Μουρούζης ιδρύει την ελλη-
νική λέσχη Αλέξανδρος,  
 ενώ το 1780 υπάρχει στο 
Βουκουρέστι η Εταιρία των 
Φίλων, της οποίας μέλος 
φέρεται ο Ρήγας Φεραίος. 
 Το 1787, ο Αλέξανδρος 
Μαυροκορδάτος ιδρύει στη 
Ρωσία την εταιρία Φοίνιξ, με 
σκοπό την απελευθέρωση 
των υποδούλων στους 
Τούρκους βαλκανικών λα-
ών. Εισάγει δε στην εταιρία 
αυτή τον Ρήγα Φεραίο, τον 
Κωνσταντίνο Υψηλάντη και 
αργότερα τον Ιωάννη Κα-
ποδίστρια. Μέλος και από-
στολος του Φοίνικα αναφέ-
ρεται και ο Νικόλαος Σκου-
φάς. 
 Το 1806 ο Μαυ-
ροκορδάτος υπέβαλε στον 
Καποδίστρια σχέδιο οργα-
νισμού «περί Ελληνικής Ε-
ταιρίας». Ο Καποδίστριας 
αφού απεδέχθη το σχέδιο 
αυτό κάνοντας μάλιστα και 
διορθώσεις, υποστήριξε ότι 
πρέπει πρώτα να διαδοθεί 
στο ελληνικό έθνος η παι-
δεία και πως πρέπει να πε-
ριμένουν την κατάλληλη πε-
ρίσταση για εξέγερση. 
 Το 1809 ιδρύεται στο 
Παρίσι το «Ελληνόγλωσσον 
Ξενοδοχείον» από τον 
Θεσσαλό λόγιο Γρηγόριο 
Σαλύκη, ενώ ανάμεσα στα 
μέλη του είναι και ο Αθανά-
σιος Τσακάλωφ, μετέπειτα 
ιδρυτικό μέλος της Φιλικής 
Εταιρείας. Συγκροτείται τυ-
πικά ως εταιρεία μελέτης 
του αρχαιοελληνικού πολι-
τισμού, στην ουσία όμως 
σκοπός είναι η απελευθέ-
ρωση της Ελλάδας και προς 
αυτήν την κατεύθυνση γίνο-
νται όλες οι κινήσεις. Για την 
παράνομη δράση της η ορ-
γάνωση υιοθετεί τους κανό-
νες των Καρμπονάρων και 

των Ελευθεροτεκτόνων, ενώ 
τα μέλη της δεσμεύονται με 
όρκο και φέρουν ως ανα-
γνωριστικό ένα χρυσό δα-
κτυλίδι με τα αρχικά 
Φ.Ε.Δ.Α. (Φιλικός Ελληνικός 
Δεσμός Άλυτος). Από το 
1815, όμως, άρχισε να πα-
ρακμάζει, καθώς η συντριβή 
του Ναπολέοντα έσβησε 
όποια όνειρα είχαν να τους 
βοηθήσει. 
 Μια δεύτερη προσπάθεια 
ξεκίνησε στην Αθήνα, με την 
έμμεση υποστήριξη της Αγ-
γλίας, το 1813. Ιδρύθηκε 
τότε η «Φιλόμουσος Εται-
ρεία», με κεντρικό σκοπό 
την καλλιέργεια του ελληνι-
κού πνεύματος των νέων, 
την έκδοση βιβλίων, τη βο-
ήθεια φτωχών σπουδαστών 
κ.λπ. Μόνο που αυτή η ορ-
γάνωση ποτέ δεν απέκτησε 
λαϊκό έρεισμα, καθώς κινεί-
το σε κύκλους λογίων και 
διπλωματών. 
 Στην Βενετία το 1814 
διαπιστώνεται από την α-
στυνομία, η ύπαρξη της Ε-
ταιρίας των Πέντε ή της 
Σιωπής των Ελλήνων, που 
θεωρήθηκε αδελφική εταιρία 
προς εκείνη των Καρμπο-
νάρων. 
 Στις αρχές του 1814 ι-
δρύθηκε από τον Ιωάννη 
Καποδίστρια, τον Μητροπο-
λίτη Ουγγαροβλαχίας Ιγνά-
τιο και τον Άνθιμο Γαζή, η 
νέα Φιλόμουσος Εταιρία με 
έδρα πρώτα τη Βιέννη, που 
αφού κυνηγήθηκε από τον 
Μέττερνιχ, εγκαταστάθηκε 
στο Μόναχο. Οι ιδρυτές της 
εταιρίας αυτής πίστευαν ότι 
πριν από κάθε δράση, έ-
πρεπε να προηγηθεί η εκ-
παίδευση των Ελλήνων. 
Τόσο η Φιλόμουσος Εταιρία 
όσο και η Ελληνική Εταιρία 
της Γαλλίας, θεωρούνται 
από πολλούς ιστορικούς ότι 
έχουν άμεση σχέση με την 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
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ίδρυση της Φιλικής Εταιρί-
ας. Ο ίδιος ο Καποδίστριας 
είχε καταρχάς αρνηθεί κάτι 
τέτοιο, αλλά αργότερα πα-
ραδέχθηκε ότι ο έρανος του 
1814 υπέρ της Φιλόμουσου 
Εταιρίας διενεργήθηκε δια 
την ίδρυση της Φιλικής Ε-
ταιρίας. 
 Τέλος στην Κωνσταντι-
νούπολη ιδρύεται από τον 
Χρυσοσπάθη η «Εταιρεία 
των Καλών Εξαδέλφων» 
(dei buoni cugini) που συ-
νυπάρχει για μικρό χρονικό 
διάστημα με την Φιλική Ε-
ταιρεία πριν να απορροφη-
θεί τελικά από αυτήν.  
Όλες οι προσπάθειες για τη 
δημιουργία εταιρειών με 
σκοπό την προώθηση των 
δικαίων του υπόδουλου Ελ-
ληνισμού και την προετοι-
μασία της εξεγέρσεως του 
παρουσιάζουν μία κοινή ι-
διομορφία. Οι κινητήριοι μο-
χλοί, οι άνθρωποι που συ-
νέλαβαν την ιδέα της ιδρύ-
σεως και εξαπλώσεως τους, 
όλοι αυτοί των οποίων τα 
ονόματα αναφέρθηκαν πιο 
πάνω είχαν κοινά χαρακτη-
ριστικά, άλλαξαν τον τρόπο 
σκέψης τους, δεν βολεύτη-
καν στα κεκτημένα, με την 
δική τους αλλαγή και την 
φλόγα για τα πιστεύω τους 
άλλαξαν σταδιακά το περι-
βάλλον τους και μετά τη ροή 
της ιστορίας το βασικότερο 
στοιχείο που είχαν ως κοινό 
χαρακτηριστικό όμως είναι 
το ότι, ήταν Έλληνες ή Φι-
λέλληνες, ήταν Πατριώτες ή 
λάτρες του Ελληνικού ιδεώ-
δους και πάνω από όλα ή-
ταν τέκτονες*. 
Τέκτονες που βιώσαν τη γέ-
νεση μέσα τους, τέκτονες 
που θρήνησαν τον αδελφό 
τους Χιράμ, τέκτονες που 
είδαν το φως και τον φωτο-
βόλο αστέρα, τέκτονες που 
έμαθαν την εργασία ως ένα 

υπέρτατο αγαθό, τέκτονες 
που έμαθαν τις επιστήμες, 
τέκτονες που ταχθήκαν στο 
καθήκον και την ανιδιοτέ-
λεια, τέκτονες που πάλεψαν 
για την ελευθέρια την ισότη-
τα και που είχαν οδηγό την 
αδελφότητα, τέκτονες που  
ορκιστήκαν σιγή. 

 
Η Ίδρυση της Φιλικής Εται-
ρείας (1814). 
*Η τεκμηρίωση της τεκτονι-
κής τους ιδιότητος στηρίζεται 
κυρίως σε πρακτικά των 
στοών της εποχής από τα ο-
ποία μαθαίνουμε για τον 
πρωταρχικό ρόλο που δια-
δραμάτισε ο στρατηγός Με-
λισσηνός στη διάδοση του τε-
κτονισμού στη Ρωσία, για τη 
μύηση του Αλέξανδρου Μου-
ρούζη στη στοά «Εστεμμένη 
Άγκυρα» της πόλεως Her-
mannstadt: 
το 1776, για 
την μύηση 
του Αλέ-
ξανδρου 
Υψηλάντη 
στη στοά 
«Παλαιστί-
νη» της Πε-
τρουπόλε-
ως το 1810, 
την ανύ-
ψωση του 
στο βαθμό 
του διδα-
σκάλου το 
1816, την 
υιοθεσία 
του από τη 
στοά «Τρεις 
Αρετές» την 
περίοδο 
1816-1819, 
για την μύ-
ηση του α-
δελφού του Νικολάου στη 
στοά «Φίλοι του Βορρά» της 
Πετρουπόλεως. τη μύηση του 

Ξάνθου. στη στοά «Ένωση 
(Uniom) της Αγίας Μαύρας» 
στην Λευκάδα το 1813, την 
εκλογή του Διονυσίου Ρώμα 
ως σεβάσμιου της στοάς της 
Κέρκυρας «Αγαθοεργία και 
Φιλογένεια Ενωμένες» (Benef-
icenza et Filogenia Riunite) το 
1815, και για τις συνεχείς επι-
σκέψεις του Ιωάννη Καποδί-
στρια στη στοά «Μετριοφρο-
σύνη» (Mondestie) της Ζυρί-
χης την περίοδο 1820-1825. 
 

Β.Δ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

26 
 

 

πό τα τέλη σχεδόν 
του 13ου αι. στην 
Ιταλία ανατέλλει μια 

νέα εποχή που αφήνει πίσω 
της το σκοτεινό και θλιβερό 
Μεσαίωνα και οδηγεί την 
Ευρώπη στην πολυπόθητη 
ανανέωση που προσδο-
κούσε. 
Η Αναγέννηση, όπως ονο-
μάστηκε αυτή η περίοδος, 
χαρακτηρίζεται ως ένα πο-
λυσύνθετο πολιτιστικό, ι-
στορικό και κοινωνικό φαι-
νόμενο και στους αιώνες της 
διάρκειάς της αναβιώνουν 
πραγματικά οι τέχνες, εξε-
λίσσονται ιδέες και αρχές με 
επίκεντρο κυρίως τον άν-
θρωπο και τα ιδεώδη της 
ύπαρξής του, σημειώνονται 
αλλαγές στις κοινωνίες. 

Με τον όρο «Αναγέννηση», 
εννοούμε το σύνθετο φαι-
νόμενο που παρουσιάστηκε 
στην Ευρώπη τον 14ο-16ο 
αιώνα και επηρέασε την α-
νάπτυξη και την εξέλιξη γε-
νικά της ανθρωπότητας κοι-
νωνικά, ιστορικά, πολιτιστι-
κά, πνευματικά. 
Από την πλευρά της ιστορι-
κής έρευνας, ο όρος είναι 
ελάχιστα ακριβής, καθώς 
κατά λέξη (rinascita) σημαί-
νει το «ξαναζωντάνεμα», 
την «αναζωογόνηση» του 
ενδιαφέροντος για τον 
κλασσικό πολιτισμό της Ελ-
λάδας και της Ρώμης, κα-
θώς «Η Αρχαιότητα θα γίνει 
για τους δημιουργούς της 
Αναγέννησης το ιδανικό 
πρότυπο, το ιδανικό σημείο 
αναφοράς και μέτρο σύ-

γκρισης, ο αλάνθαστος ο-
δηγός για τους προσανατο-
λισμούς της νέας εποχής». 
Αν και τα χρονικά όρια της 
Αναγέννησης δεν έχουν 
σαφώς ορισθεί, οι ιστορικοί 
τείνουν να συμφωνήσουν 
ότι περί τα τέλη του 13ου αι. 
εμφανίστηκε ως ιδέα, ένα 
κίνημα ανανέωσης, το ο-
ποίο άρχισε να αμφισβητεί 
και να θριαμβεύει σιγά-σιγά 
σε στοιχεία του Μεσαίωνα. 
Στη συνέχεια σημείωσε ση-
μαντικά επιτεύγματα στο 
χώρο της τέχνης και της ε-
πιστήμης, ενώ τελικά κατά-
φερε να θέσει τα θεμέλια της 
σύγχρονης ευρωπαϊκής 
σκέψης και πολιτισμού. 
Κατά την άποψη ιστορικών 
μελετητών, οικονομική και 
πολιτική αναγέννηση ου-

Α 
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σιαστικά δεν υπήρξε  -παρά 
το γεγονός ότι λίκνο της Α-
ναγέννησης υπήρξε η Φλω-
ρεντία, μια πόλη στην οποία 
υπήρξαν οι ευνοϊκές συνθή-
κες ακριβώς λόγω της εξαι-
ρετικής οικονομικής και πο-
λιτικής της άνθησης- και ο 
όρος θα πρέπει να περιορι-
στεί στη σκέψη, τη λογοτε-
χνία και την τέχνη, τη δια-
νοητική και την πολιτιστική 
εξέλιξη δηλαδή, που ση-
μειώθηκε, συμβατικά στην 
περίοδο ανάμεσα στο 1350 
και 1600 μ.Χ. 
 Μια από τις πιο κοινά απο-
δεκτές διαιρέσεις στο χρονι-
κό πλαίσιο της Αναγέννη-
σης είναι η Πρωτοαναγέν-
νηση (14ος αι. Trecento), η 
Πρώιμη Αναγέννηση (15ος 
αι. Quattrocento), η Ώριμη ή 
Κλασσική Αναγέννηση 
(1500-1527 μ.Χ., έτος «λεη-
λασίας της Ρώμης») και η 
Ώψιμη Αναγέννηση ή Μα-
νιερισμός (1527-1600 μ.Χ., 
Cinquecento). 
Η περίοδος μετά το 1200 
μ.Χ., χαρακτηρίζεται από 
την ανάπτυξη των πόλεων 
στην Ιταλία, η οποία θεωρεί-
ται κοιτίδα της Αναγέννη-
σης. Οι πόλεις λειτουργούν 
ελεύθερες από τα συμπλέγ-
ματα του Μεσαίωνα, οργα-
νώνονται με βάση νέους 
θεσμούς και λειτουργίες και 
εξελίσσονται σε κέντρα βιο-
τεχνίας και εμπορίου. Το 
θρησκευτικό συναίσθημα 
μειώνεται –η Εκκλησία βέ-
βαια παραμένει ισχυρή- και 
η αντίληψη που καλλιεργεί-
ται –για πρώτη φορά μετά 
την αρχαιότητα-, είναι ότι  

«ο άνθρωπος είναι ο 

κυρίαρχος του κό-
σμου και το μέτρο 

για όλα τα πράγμα-

τα».  

Η άλωση της Κωνσταντι-
νούπολης (1453), οδηγεί 
πολλούς μορφωμένους Έλ-
ληνες, κυρίως λόγιους και 
στοχαστές, να καταφύγουν 
στην Ιταλία, μεταφέροντας 
μαζί τους τον σπουδαίο ελ-
ληνικό πολιτισμό της αρχαί-
ας Ελλάδας που είχε συνε-
χιστεί στο Βυζάντιο. Ταυτό-
χρονα, η ανθηρή οικονομία 
της δυτικής Ευρώπης –έχει 
ήδη από τα μέσα του 13ου 
αι. γεννηθεί το τραπεζικό 
σύστημα-, από τον πλούτο 
και την οικονομική ευφορία 
που έχει δημιουργήσει η 
εμπορική και οικονομική-
συντεχνιακή δραστηριότητα 
στις ελεύθερες πόλεις της 
Ιταλίας, ευνοούν την αναζή-
τηση για τα μυστήρια του 
κόσμου και του σύμπαντος 
και μαζί τις καταλληλότερες 
συνθήκες για την υποστήρι-
ξη της καλλιτεχνικής και 
πνευματικής δημιουργίας. 
Το 1451 μ.Χ. η εφεύρεση 
της τυπογραφίας είναι γεγο-
νός και διευκολύνεται η εύ-
κολη και οικονομικά προσι-
τή διάδοση γνώσεων στο 
κοινό, ενώ ο «ουμανισμός» 
εμφανίζεται ως κίνημα που 
αποσκοπεί στην αναβίωση 
της κλασικής γραμματολο-
γίας και γίνεται ιδανικό της 
περιόδου της Αναγέννησης. 
Επηρεασμένες από τα κλα-
σικά πρότυπα οι νέες αντι-
λήψεις δημιουργούν και με-
γάλες κοινωνικές αλλαγές 
στην πολιτική και την άσκη-
ση της εξουσίας, με αποτέ-
λεσμα ο άνθρωπος να πά-
ρει νέα θέση στον κόσμο. 
Η μεσαία τάξη ενισχύεται, 
υιοθετεί ήθη της αριστοκρα-
τίας και μετατρέπεται σε 
θερμό υποστηρικτή της τέ-
χνης, ενώ στη βάση της ορ-
θολογιστικής της οργάνω-
σης, εμφανίζονται νέες ανα-
καλύψεις, βασισμένες στην 

επιστήμη και την παρατή-
ρηση της φύσης, οι οποίες 
δίνουν στους καλλιτέχνες 
νέα εφόδια. Τυπογραφία, 
ρολόγια, φακοί και διόπτρες, 
πυξίδα, πυρίτιδα κ.άλ. συ-
στηματοποίησαν την καθη-
μερινότητα του «αναγεννη-
σιακού ανθρώπου» και η 
ανακάλυψη της Αμερικής 
(1492) διεύρυνε τους ορίζο-
ντές του, δημιουργώντας 
του την πεποίθηση ότι μπο-
ρούσε μόνος του πλέον να 
διαμορφώσει τις συνθήκες 
διαβίωσής του. 
Η στροφή προς την αρχαιό-
τητα που ξεκίνησε από την 
αναβίωση της κλασικής 
γραμματολογίας, επέφερε 
πολυάριθμες διανοητικές και 
φιλολογικές προόδους στην 
περίοδο της Αναγέννησης, 
τα μεγαλύτερα και μακρο-
βιότερα επιτεύγματα όμως 
σημειώθηκαν στο χώρο της 
Τέχνης. Η ζωγραφική, η 
γλυπτική, η μουσική, η αρχι-
τεκτονική διαπνέονται από 
το ανθρωπιστικό πνεύμα 
της εποχής, τοποθετούν στο 
κέντρο τον άνθρωπο απε-
λευθερώνοντάς τον από τις 
προλήψεις και δοξασίες του 
Μεσαίωνα και χαράζουν την 
αρχή ενός νέου κόσμου, σε 
νέες βάσεις, με νέες αντιλή-
ψεις. Ο Ουμανισμός, με τα 
στοιχεία που τον συνθέτουν, 
φτάνει στο μέγιστο σημείο.  
Ο πολιτισμός της Αναγέν-
νησης μπορεί να συνοψιστεί 
σε αυτό που ονομάζεται 
κλασικισμός με έκφραση την 
αρμονία και το μέτρο, για το 
κάλλος και την ισορροπία 
ανάμεσα στο πνεύμα και 
την ύλη, το αίσθημα και την 
πράξη, το ένστικτο και τη 
λογική, την πραγματικότητα 
και την ανθρωπιστική αντί-
ληψη του κόσμου.  
 

Μ.Β. 
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ι πρόγονοί μας σε 
κάθε γωνιά της γης 
μελετώντας τη φύ-

ση, παρατηρώντας τα φαι-
νόμενα και τους νόμους της 
και εναρμονιζόμενοι πλή-
ρως με τον ρυθμό της, 
διοργάνωναν γιορτές για να 
τιμήσουν τον Ήλιο και να 
τον ευχαριστήσουν για το 
δώρο του ΚΑΛΟΥ ΚΑΙΡΟΥ 
που το εκμεταλλεύονταν 
στο έπακρο αυτή την επο-
χή. 
Στην Αρχαία Ελλάδα οι νέοι 
άναβαν τις φωτιές της θεάς 
Τύχης και πηδούσαν τρεις 
φορές από πάνω τους για 
να εξαγνίζουν τους ερωτι-
κούς όρκους τους μακριά 
από κάθε αρνητική δύναμη. 
Οι Σάξονες γιόρταζαν την 
Litha δηλαδή τον θρονισμό 
του Ήλιου ως απόλυτου κυ-
ρίαρχου των δασών και των 
θηρίων. Οι Σπαρτιάτες τα 
Υακίνθεια. Στην Ρώμη γιόρ-
ταζαν τα Βεστφάλια προς 
τιμή της θεάς του πρωταρ-
χικού Πυρός την Εστία. 
Στην Κίνα τιμούσαν τις θη-
λυκές δυνάμεις της Γης 
(Γιν). 

Στην Αίγυπτο ξεκινούσαν τα 
Μεγάλα Μυστήρια που χρο-
νολογικά συνέπιπταν με την 
ταυτόχρονη Ανατολή του 
Σείριου και τις πλημμύρες 
του Νείλου.  
Στην Δύση οι Χριστιανοί με 
αφορμή την εορτή των γε-
νεθλίων του Αγίου Ιωάννη 
του Προδρόμου, που προε-
τοιμάζει τις ψυχές και τις 
οδηγεί στην ΑΤΡΑΠΟ του 
Φωτός του Χριστού, ανά-
βουν φωτιές για να εξαγνί-
σουν το κακό και καίνε τα 
στεφάνια της Πρωτομαγιάς 
νιώθοντας την αρχέγονη και 
υποσυνείδητη ανάγκη του 
ανθρώπου να θυσιάσει στο 
ιερό Πυρ την ύψιστη ανθο-
φορία της ψυχής του για να 
αντλήσει δύναμη για μία 
Νέα Αρχή στην περαιτέρω 
εξελικτική του πορεία, (και 
για αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο 
Πρόδρομος λέγεται και Ριζι-
κάρης) και οι ευχές πραγμα-
τοποιούνται αν κριθούν ότι 
το αξίζουν από το επίπεδο 
της ΑΛΗΘΕΙΑΣ.   
Σύμφωνα με τον Πορφύριο, 
τον Ιάμβλιχο, τον Πλάτωνα, 
τον Πυθαγόρα και τον εν 

γένει Μυστηριακό Λόγο των 
Ελλήνων, αλλά και άλλων 
λαών της Γης, το θερινό η-
λιοστάσιο είναι η πύλη των 
θνητών. 
Για τους Έλληνες, ο Θεός 
Απόλλων, ο καθαρτής θεός 
του Φωτός, της Μαντείας, 
της Αρμονίας και της Ίασης 
κυριαρχεί και εποπτεύει την 
πύλη του στον αστερισμό 
του Καρκίνου.  
Ο τεκτονισμός καθορίζει την 
πορεία του μέσω των τρο-
πών του Ήλιου (Ισημερίες- 
Ηλιοστάσια).  
Στο θερινό ηλιοστάσιο, τι-
μώντας την παράδοση του 
Μυστηριακού Λόγου, γιορ-
τάζει την διαρκή μέρα στην 
ψυχή του ανθρώπου, ο ο-
ποίος μετά από δοκιμασίες 
χαλιναγώγησε τα πάθη του, 
έφτασε σε μία κατάσταση 
διαρκούς Φωτός και εισήλθε 
σε μία νέα ζωή.  
Γιορτάζεται ο πλήρης απο-
χωρισμός της ψυχής από το 
σκοτάδι, η είσοδος στην 
διαρκή ημέρα. Είναι ημέρα 
που συμβολίζει το αποκο-
ρύφωμα της υπέρτατης κο-
σμικής δύναμης, της διαφά-

Ο 

Θερινό Ηλιοστάσιο Θερινό Ηλιοστάσιο 
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νειας, της κάθαρσης. Είναι η 
γιορτή της νίκης του Φωτός, 
του Λόγου δηλαδή του 
Πνεύματος της Συμπαντικής 
Αρμονίας. Η Αρμονία αυτή 
ανανεώνει κάθε φορά την 
κοινωνία και την στηρίζει. Η 
Αγάπη, η Αρμονία, η Αδελ-
φότητα, η Ισότητα, η Ελευ-
θερία, που αποτελούν πα-
γκόσμιες ανθρώπινες  
 

 
Η ακουστική στο αρχαίο θέ-
ατρο της Επιδαύρου έχει το 
αξιοπερίεργο, ότι έτσι όπως 
ακούγονται  καθαρά  τα  Ελ-  
ληνικά εκεί, δεν μπορούν να 
ακουστούν άλλες γλώσσες, 
υπάρχει δηλ. κάποιου εί-
δους συντονισμού του ήχου, 
της Μαθηματικής Ελληνικής 
γλώσσας, του χώρου και 
της ακουστικής, και αυτό  

ανάγκες, είναι οι αξίες που 
χρειάζεται σε κάθε εποχή η 
ανθρωπότητα και είναι ει-
ρωνικό πώς ο άνθρωπος, 
το μοναδικό πλάσμα που 
είναι σε θέση να κατανοήσει 
την παγκόσμια αρμονία της 
Φύσης, είναι και το μοναδι-
κό πλάσμα που μπορεί να 
την καταστρέψει.  
 

γιατί η Ελληνική γλώσσα 
είναι μουσική γλώσσα, 
(γνωστή δε η σχέση μεταξύ 
μουσικής αρμονίας και των 
μαθηματικών και αυτών με 
την αρμονία του σύμπαντος, 
όπως επίσης γνωστό είναι 
ότι στην αρχαία Ελλάδα η 
μουσική, η αριθμητική η γε-
ωμετρία και η αστρονομία 
ήταν αδελφές επιστήμες) 

Μετά το θερινό ηλιοστάσιο, 
το Φως θα αρχίσει να μειώ-
νεται και η Νύχτα θα καλύ-
πτει με τα πέπλα της την 
Γνώση και την Σοφία και 
πάλι. Ας εκμεταλλευτούμε 
το καλοκαίρι, λουσμένοι στο 
φως του, με την ευχή το 
Σκοτάδι που διανύουμε να 
μην έχει διάρκεια.  

Σ.Γ. 

 

 

 

 

 

 

Η ορχήστρα του θεάτρου 
είναι ένας τέλειος κύκλος, 
ενώ το κοίλον του αποτε-
λεί τμήμα σφαίρας. 

   34 σειρές καθισμάτων 
στο κάτω διάζωμα και 

  21 σειρές καθισμάτων 
στο επάνω διάζωμα δί-
νουν τον αριθμό 55 (ЭЄ). 

  Το άθροισμα των 6 
πρώτων αριθμών  
(1+2+3+4+5+6) = 21 

  Το άθροισμα των 4 τε-
λευταίων (7+8+9+10) =34. 

 Το άθροισμα των πρώ-
των 10 αριθμών 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 
= 55 (ЭЄ). 

 Ο χρυσός αριθμός Φ κά-
νει την εμφάνιση του μιας 
και η αναλογία σειρών των 
δυο διαζωμάτων 
21/34=0,618=Φ, αλλά και η 
αναλογία του κάτω διαζώ-
ματος προς το σύνολο των 
σειρών 34/55=0,618=Φ. 

 



 

30 
 

 

 
 
Με τον καιρό μαθαίνεις ότι 

το να είσαι με κάποιον επει-

δή σου προσφέρει ένα καλό 

μέλλον σημαίνει πως αργά 

ή γρήγορα θα θελήσεις να 

γυρίσεις στο παρελθόν σου. 

Με τον καιρό καταλαβαίνεις 

πως μόνο αυτός που είναι 

ικανός να σε αγαπάει με 

όλα σου τα ελαττώματα, δί-

χως να προσπαθεί να σε 

αλλάξει, μπορεί να σου 

προσφέρει όλη την ευτυχία 

που επιθυμείς. 

Με τον καιρό αντιλαμβάνε-

σαι πως αν βρίσκεσαι στο 

πλευρό κάποιου μόνο και 

μόνο για να συντροφεύεις 

την μοναξιά σου, στο τέλος 

θα φτάσεις να μη θέλεις ού-

τε να τον βλέπεις. 

Με τον καιρό συνειδητο-

ποιείς ότι οι πραγματικοί φί-

λοι είναι μετρημένοι και ότι, 

εκείνος που δεν αγωνίζεται 

γι’αυτούς, αργά ή γρήγορα 

θα βρεθεί πλαισιωμένος μό-

νο από ψεύτικες φιλίες. 

Με τον καιρό μαθαίνεις πως 

τα λόγια που λέχθηκαν σε 

μια στιγμή θυμού μπορούν 

να συνεχίσουν να πληγώ-

νουν αυτόν στον οποίο τα 

απεύθυνες για μια ολόκληρη 

ζωή. 

Με τον καιρό μαθαίνεις να 

συγχωρείς αυτόν που το 

έπραξε, αλλά η συγχώρεση 

αφορά μόνο μεγάλες ψυχές. 

Με τον καιρό αντιλαμβάνε-

σαι πως αν πλήγωσες 

σκληρά ένα φίλο, το πιθα-

νότερο είναι ότι η φιλία ποτέ 

πια δε θα ξαναγίνει όπως 

πριν. 

Με τον καιρό συνειδητο-

ποιείς ότι, ακόμα κι αν είσαι 

ευτυχισμένος με τους φί-

λους σου, κάποια μέρα θα 

κλάψεις για εκείνους που 

άφησες να φύγουν. 

Με τον καιρό θα καταλάβεις 

ότι κάθε εμπειρία που βίω-

σες με κάθε άνθρωπο είναι 

ανεπανάληπτη. 

 

«Κανείς μαθαίνει, 

μαθαίνει και μα-

θαίνει, κάθε μέρα 

που περνάει, μα-

θαίνει». 
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