Η 21ε Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ε θύζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο :
Οη λέεο επηζηήκεο απνθαιύπηνπλ ηελ θξπκκέλε εηθόλα.
- Μηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε γηα ηα δεηλά καο Ισάλλεο Αλαζηαζίνπ, Ph.D.
(Άξζξν ζην πεξηνδηθό ΣΡΗΣΟ ΜΑΣΗ, ηεύρνο 205, Ννέκβξηνο2012)

Οη θαηξνί πηέδνπλ
Απηό ην άξζξν απνηειεί ην ηξίην κέξνο κηαο ηξίπηπρεο παξνπζίαζεο ζην Σξίην Μάηη (No 190 θαη Νν 193) ησλ
βαζηθώλ αξρώλ ηνπ ζύκπαληνο θαη ηεο δσήο κέζα από ηηο ηειεπηαίεο θαηλνηόκεο επηζηεκνληθέο αλαθαιύςεηο.
ηόρνοηνπ είλαη ε εθαξκνγή ησλ αξρώλ απηώλ ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή πνπ ηαιαληεύεηαη άζρεκα ζηηο ζεκεξηλέο
θξίζεηο, ηόζν πξνζσπηθέο, όζν θαη ζπιινγηθέο.
Σν παξόλ άξζξν πεγαίλεη καθξύηεξα από ηα πξνεγνύκελα, πάιη κέζα από αλακθηζβήηεηεο επηζηεκνληθέο
αλαθαιύςεηο,εμεηάδνληαο ηελ θύζε ηεο ίδηαο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ βηώλεη ν θαζέλαο καο, παξαζέηνληαο ηα
παξάδνμα ηεο ππόζηαζήο καο. Ζ πεξίθεκε εκεξνκελία ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2012, πξνεξρόκελε από κηα επηγξαθή
ησλ Μάγηαο, θαηαθζάλεη ζε ιίγεο εβδνκάδεο θαη αληηπξνζσπεύεη έλα ζεκείν ζύγθιηζεο, κία επθαηξία παξνπζίαζεοθαη
αλάζπξζεο ησλ δηαθόξσλ πέπισλ πνπ καο θξύβνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα.
Οη θξίζεηο ζε όια ηα επίπεδα θαη ηδίσο βαζηθέοαξλεηηθέο εμειίμεηοζηελ παηξίδα καο ζήκεξα, καο ππνρξεώλνπλ λα πάκε
επηηέινπο ζε ζεκειηώδεηο αλαξσηήζεηο θαη όρη ζε αληαλαθιαζηηθά αληηδξάζεσλ θάζε είδνπο :Ση ζπκβαίλεη ζηελ νπζία
κε ηνπο εαπηνύο καο θαη γύξσ από καο ;Ση είκαζηε αιεζηλά, ηη λνκίδνπκε όηη είκαζηε, γηαηί ην λνκίδνπκε θαη πόζν
απέρεη από ηελ αιήζεηα ; Σν λα λνκίδνπκε θάηη όκσο είλαη πξντόλ ζθέςεσλ. Μήπσο θαη απηέο δελ είλαη απηό πνπ
πηζηεύακε ; Δίκαζηε κόλν εκείο πίζσ από απηέο ; Αλ όρη, ηόηε ηη άιιν ππάξρεη θαη πνηό επηηέινπο ζα κπνξνύζε λα είλαη
ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αιήζεηα ; Έρνπκε πξόζβαζε ζε απηό ; Πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή δπλακηθή ζην επίπεδν ηεο
πθειίνπ θαη πνηνο ν ηδηαίηεξνο ξόινο ηεο Διιάδαο, αλ ππάξρεη ; Καη άιιεο πνιιέο παξόκνηεο αλαξσηήζεηο. Δίλαη
επείγνλ λα θαηαπηαζηνύκε κε απηέο ηηο αλεζπρίεο θαη λα απαληήζνπκε ζσζηά, επηζηεκνληθά θαη απνδεηθηηθά.
Θα αλαθαιύςνπκε, πξννδεπηηθά ζηηο επόκελεο ζειίδεο, κηα παιηά, μεραζκέλε ζηηο κέξεο καο αιήζεηα : ε
απειεπζέξσζή καο από ηα ζεκεξηλά δεζκά, πνπ είλαη πξώηα απ’ όια πξνζσπηθά απηό-δεζκά, ζα έξζεη από ηελ
ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θαζελόο καο γηα ηνλ ξόιν καο θαη ηηο ηθαλόηεηέο καο, δειαδή ηελ ηαπηόηεηά καο. Θα
αλαθαιύςνπκε κηαδηαδηθαζία πνπ μεπεξλά ηα ζύλνξαηνπ εαπηνύ καο θαη ζπλδέεηαη γεληθόηεξα κε ηελ θύζε ηεο
αληίιεςεο πνπ έρνπκε εκείο, ηα έιινγα όληα ζηνλ πιαλήηε Γε. ζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα κέιε ηνπ όινπ ζα πξέπεη
λα επηηύρνπλζεκαληηθή θαη πξαθηηθή εμέιημε ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζή ηνπο γηα ηνλ ηξόπν πνπ έρνπκε πξνβιεθζεί από
ηελ ίδηα ηελ Γεκηνπξγία. Οηδπλάκεηο πνπ αλαδύνληαη κέζα καο από απηήλ ηελ πξνζπάζεηα, θαη ε αληαλάθιαζε ηνπ
κνληέινπ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί πξνο όθεινο όινπ ηνπ ζπζηήκαηνοαπό κηα ηέηνηα δηαδηθαζία, δελ έρνπλ όξηα. Ζ όιε
θηινινγία γηαην πεξίθεκν 21/12/2012 ζα εκθαληζζεί ηόηε ζαλ έλα θεξαζάθη ζην γιπθό απηήο ηελ ζπλεηδεηνπνίεζεο.

Τίπνηα δελ είλαη ηπραίν – όια ινηπόλ έρνπλ έλα λόεκα πνπ καο πεξηκέλεη
ηα πξνεγνύκελα άξζξαπαξνπζηάζζεθαλ θαηλνηόκεο επηζηεκνληθέο γλώζεηο πνπ αιιάδνπλ δξαζηηθά ηελ εηθόλα πνπ
είρακε κέρξη ηώξα γηα ηελ δσή, ηελ πγεία, θαη γεληθά ηα δηάθνξα πξνβιήκαηά καο, αιιά θαη γηα ηελ ίδηα ηελ ππόζηαζε
καο. Οη γλώζεηο απηέο είλαη πεξίηξαλα απνδεδεηγκέλεο, ρσξίο λα αληηπξνζσπεύνπλ όκσο αθόκε ηελ επίζεκε ζέζε ηνπ
θαζηεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο, όπσο ζπκβαίλεη ζπρλά κε θαηλνηόκεο γλώζεηο ζηηο θακπέο ηεο αλζξώπηλεο εμέιημεο. Θα
μαλαδνζνύλ παξαθάησ νη γεληθέο γξακκέο, απαξαίηεηεο γηα κηα απηάξθεαλάγλσζε ηνπ άξζξνπ.
Ο Γξ. Hamer κε ηελ Νέα Ηαηξηθή ηνπ, θαη πνιινί άιινη πνπ εξγάζζεθαλ σο επί ην πιείζην πάλσ ζηα γόληκα ρλάξηα
ηνπ αιιά θαη παξάιιεια κ’απηόλ, απνδεηθλύνπλ όηη ε εμέιημε ησλ εηδώλ γηα ηελ επηβίσζε έγηλε ζκηιεύνληαο κηα
απόιπηα απαξαίηεηε ελόηεηα κεηαμύ ζώκαηνο – ςπρνινγίαο - εγθεθάινπ. Ζ εξκελεία καο γηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα
πξνθαιεί αληηδξάζεηο κέζα καο πνπ παίξλνπλ ηελ κνξθή κηαο ςπρνινγηθήο ρξνηάο. Γηα παξάδεηγκα, κηα θαηάζηαζε
πνπ εξκελεύζεθε ζαλ απεηιή γηα ηελ δσή καο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζηηγκηαία ζε θόβν ζαλάηνπ.
ηαλ ην πξόβιεκα - ζηξεομεπεξλάεη ηα όξηα ηνπ επηηξεπηνύ γηα ην ζύζηεκα καο, ν εγθέθαινο αλαιακβάλεη λα
θαηεπζύλεη ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξνο έλα πνιύ ζπγθεθξηκέλν όξγαλν πνπ αληηζηνηρεί επαθξηβώο ζηελ ρξνηά
ηνπ ζηξεο. ην παξάδεηγκά καο ζα είλαη νη θπςέιεο ησλ πλεπκόλσλ, ζύκβνιν δσήο-ζαλάηνπ ζηελ εμέιημε ησλ εηδώλ,
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πνπ ζα ιάβνπλ ηελ δηαηαγή λα ιεηηνπξγήζνπλ δηαθνξεηηθά, δεκηνπξγώληαο πεξηζζόηεξα θύηηαξα (θαξθίλνο ησλ
πλεπκόλσλ) γηα ηελ πξνκήζεηα πεξηζζόηεξνπ νμπγόλνπ πνπ (ζπκβνιηθά) ιείπεη.

Σο τςσολογικό ζηπερ = επµενεία µαρ ηερ
ππαγµαηικόηεηαρ, γίνεηαι βιολογικό
Νέα Ιαηρηθή, Dr. Ryke G. H amer
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ηαλ ην πξόβιεκα επηιπζεί κε θάπνην ηξόπν, π.ρ. πξαγκαηηθό (ε θαηάζηαζε αιιάδεη), ε ςπρνινγηθό (ζπλεηδεηνπνίεζε
πσο ε εξκελεία-θόβνο καο ήηαλ αβάζηκε) δηαηάδεη ηελ επαλαθνξά ησλ θπηηάξσλ ζηελ πξόηεξε θαλνληθή ιεηηνπξγία
ηνπο θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε ησλ κηθξό-νξγαληζκώλ ηνπ ζώκαηνο ή έμσ από απηόλ (ζηελ πεξίπησζε καο ηνπο βαθίινπο
ηνπ Κώρ)πνπ ζα επαλνξζώζνπλ όιεο ηηο δεκηέο. Απηή ε θπζηνινγηθή αληίδξαζε-ίαζε ηνπ νξγαληζκνύ πξνθαιεί
ζπλήζσο έληνλα ζσκαηηθά θαηλόκελα πνπ εθιακβάλνληαη ζαλ πξαγκαηηθή αζζέλεηα (θπκαηίσζε ζην παξάδεηγκά καο)
θαη αληηκεησπίδεηαη κέζα ζηελ άγλνηά καο ζαλ ηέηνηα.Πεξηζζόηεξεο από ηηο κηζέο « αζζέλεηέο » καο είλαη εθθξάζεηο
ίαζεο !
Σα ζεκεία από ηα νπνία πξνέξρεηαη ε εθάζηνηε δηαηαγή ηνπ εγθεθάινπ πξνο ηαόξγαλα είλαη πξνγξακκαηηζκέλα ζηνλ
εγθέθαιν εδώ θαη εθαηνκκύξηα ρξόληα θαη κπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ κε ειεθηξνληθό ζαξσηή (scanner).Κάζε όξγαλν
αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλεο εξκελείεο-ρξνηέο ζηξεο θαη ηα ίρλε απηά ππάξρνπλ ζην ίδην ζεκείν ηνπ εγθεθάινπ γηα
όινπο ηνπο αλζξώπνπο. Έηζη κηα πιήξεο ραξηνγξάθεζε έγηλε δπλαηή κεηαμύ: 1) ησλ ςπρνινγηθώλ ρξνηώλ ησλ ζηξεο
καο, 2) ησλ νξγάλσλ πνπ ππνθέξνπλ θαη 3) ησλ ζεκείσλ ζηνλ εγθέθαιν πνπ δηαηάδνπλ, ην θαζέλα ηνπο έλα
ζπγθεθξηκέλν όξγαλν, λα ιεηηνπξγήζεη δηαθνξεηηθά.
Σα παξαπάλσ έρνπλ απνδεηρζεί ρσξίο εμαίξεζε γηα θάζε αζζέλεηα θαη θάζε αζζελή, ζπληζηνύλ πηα λόκν ηεο θύζεο, θαη
θαίλνληαη αξθεηά ινγηθά γηα λα ηα δερζνύκε. Τπάξρνπλ όκσο θαη άιιεο επηζηεκνληθέο δηαπηζηώζεηο πνπ καο
μαθληάδνπλ πεξηζζόηεξν, όπσο ε επηξξνή ζηξεο ησλ γνληθώλ ζθέςεσλ ζην έκβξπν πνπ θπνθνξείηαη(μεθίλεκα
αζζέλεηαο όπσο θαη επαλαθνξά ίαζεο) θαζώο θαη ε επηξξνή ζηελ πγεία καο ησλ ςπρνινγηθώλ δξακάησλ πνπ έδεζαλ νη
πξόγνλνη καο. Δπίζεο ηα δπζηπρήκαηα ηεο δσήο θαη νη πεξηνδηθέο επαλαιήςεηο ησλ απνηεινύλ κέξνο ηεο ίδηαο
δηαδηθαζίαο δηάρπζεο ζπγθεθξηκέλνπ ππεξβνιηθνύ ζηξεο. πσο παξαπάλσ κε ηα άπια πξόηππά καο (δειαδή νη
εξκελείεο καο γηα ην πσο ζα έπξεπε λα είλαη ν θόζκνο) έηζη θαη νη άπιεο ζθέςεηο ησλ άιισλ, θαη κάιηζηα πέξα από
ηνλ ρξόλν ηεο δηθήο καο δσήο, επεξεάδνπλ ηελ ύιε καο ! Πσο είλαη δπλαηόλ θάηη ηέηνην ; Καη ηδίσο, πνύ θσιηάδνπλ θαη
καο πεξηκέλνπλ επαλεηιεκκέλααπηέο νη κλήκεο θαη ηη ηνπο δίλεη απηή ηελ δύλακε ;
Σελ απάληεζε ήξζαλ λα καο δώζνπλ θαηλνηόκεο ηδέεο ζηελ Φπζηθή, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε ζεσξία ηεο Γηηηόηεηαο
ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ρώξνπ πνπ δηαηππώζεθε από ηνλ Γάιιν Φπζηθό Γξ. Garnier Malet κε επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο
από ην 1996.Απνδεηθλύεηαη πσο ε έλλνηα ηνπ Υξόλνπ απνηειεί ηνλ πέπιν κπζηεξίνπ όισλ ησλ επνρώλ γηα ηελ
Γεκηνπξγία, θάηη γλσζηό από ηελ αξραηόηεηα, αξθεί λα δηαβάζνπκε ηνλ Τίκαην ηνπ Πιάησλα.
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προς ‘παρειζόν’

C 2 = 2 800 000 x θφς

= Μ νήµε δσναµηθών, εµπεηρία

Τατύηεηα δηαίζζεζες
= 7 x ζθέυε

θαηαιιειόηεηας γηα ηο παρόν
Π ραγµάηωζη ενός
δσναµικού Μ Ε έλεγτο

1

η ‘ αγία’
ηριάδα
ηων
τρόνων:
«Ή µοσν,
Ε ίµαι και
θα Είµαι»

Μ οηραδόµαζηε ηεν ίδηα
πραγµαηηθόηεηα
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Π ραγµάηωζη ενός
δσναµικού ΧΩΡΙ  έλεγτο

προς ‘µέιιον’
=Δεµηοσργία δσναµηθών, προηύπφν,
ζεναρίφν, ζσµβόιφν, προτείρφν....

C 1 = 400 000 x θφς
Τατύηεηα ζθέυες

7

επιηατύνζεις ηης
ροής ηοσ τρόνοσ

C 0 = ηατύηεηα θφηός

Η πραγµαηηθόηεηα µας,
πραγµάηφζε
Π αρόν
ενός δσναµηθού

Ζ ζεσξία απηή πηζηνπνηεί πσο είκαζηε θπιαθηζκέλνη ζην βηνινγηθό όξην ηεο αληίιεςή καο γηα ηελ ξνή ηνπ ρξόλνπ (24
εηθόλεο / δεπη.) πνπ θαζνξίδεη ηελ δηθή καο πξαγκαηηθόηεηα, ην « ηώξα » καο. Γελ είλαη όκσο ε κνλαδηθή. Μεηαμύ ησλ
αληηιεπηώλ ζηηγκώλ ππάξρνπλ απεηξνειάρηζηα αλνίγκαηα ρξόλνπ, κε αληηιεπηά από ην ζπλεηδεηό καο κέξνο, αιιά
αληηιεπηά από ην ππνζπλείδεην, θαη επηηξέπνπλ ζηναηζεξηθό καο ζώκα λα επηζθεθζεί κηα άιιε πξαγκαηηθόηεηα, όπνπ
ν ρξόλνο θπιά πνιύ πην γξήγνξα, ζπγρξόλσο κε ηνλ δηθό καο. ηελ νπζία έλαο ρώξνο όπνπ νη παξαηεξεηέο έρνπλ
δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηνπ ρξόλνπ απ' όηη εκείο. Γειαδή ε θπζηνινγηθή ππθλόηεηα πξάμεσλ εθεί είλαη απείξσο
κεγαιύηεξε από ηελ δηθή καο (αιιά βηώλεηαη ζαλ θαλνληθή γηα ηνπο εθεί παξαηεξεηέο) θαη έηζη ζε κηα αλεπαίζζεηε
γηα καο ζηηγκή, έλα άλνηγκα ρξόλνπ, εθεί κπνξνύλ λα γίλνπλ πνιιά. Θα ην νλνκάζνπκε θαηαρξεζηηθά « κέιινλ » δηόηη
νη ζθέςεηο καο δεκηνπξγνύλ εθεί δηάθνξα κειινληηθά δπλακηθά, δνθηκάδνληαη δειαδή πνιιά πηζαλά ζελάξηα-πξόηππα
ράξε ζηελ άιιε, ηαρύηαηε ξνή ρξόλνπ, πξηλ έλα από απηά βησζεί ζηελ δηθή καο, ζην παξόλ καο.
Ζ πιεξνθνξία γηα ην πνηό ζελάξην ζα έπξεπε λα βησζεί επηζηξέθεη ζε καο κέζα από ηα αλνίγκαηα ρξόλνπ, πξηλ
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε θαλ όηη έγηλε κηα ηέηνηα δηεξγαζία, θαη απηό ηεθκεξηώζεθε πεηξακαηηθά. Κάηη κέζα καο
« γλσξίδεη » ηελ θαηάζηαζε πξηλ απηή αλαδπζεί ζαλ ζθέςε ζην ζπλεηδεηό καο κέξνο ! Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ
κεηαμύ ησλ δύν πξαγκαηηθνηήησλ γίλεηαη κε ην αηζεξηθό καο ζώκα, ηελ θπκαηηθή κνξθή ηνπ πιηθνύ καο ζώκαηνο,
ράξε ζηελ αζύιιεπηε ηαρύηεηα 400 000 θνξέο ηελ ηαρύηεηα ηνπ θσηόο, πνπ απνηειεί ινηπόλ θαη ηελ ηαρύηεηα ηεο
ζθέςεο.
Σα πεξίεξγα όκσο δελ ζηακαηνύλ εδώ. Με ηελ πξνζέγγηζε απηή, ε ίδηα ε δηθή καο πξαγκαηηθόηεηα εμειίζζεηαη κε ηελ
ζεηξά ηεο ζε αλνίγκαηα ρξόλνπ κηαο άιιεο, όπνπ ν ρξόλνο θπιά πνιύ πην αξγά, αιιά ζπγρξόλσο κε ηελ δηθή καο ! ε
απηήλ ηελ άιιε πξαγκαηηθόηεηα ππάξρεη θάηη πνπ γλσξίδεη ην θάιιηζην ζελάξην πνπ ζα έπξεπε λα βηώζνπκε ζην
παξόλ ράξε ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζόληνο θαη έηζη ζα ηελ νλνκάζνπκε θαηαρξεζηηθά « παξειζόλ ». Σν ηδαληθό ζα
ήηαλ λα καο πιεξνθνξνύζε απηόκαηα γηα ην ηη αθξηβώο ζα έπξεπε λα βηώζνπκε αθνύ έθαλε ηελ δηαινγή αλάκεζα ζηα
πνιιά - ελ δπλάκεη αθόκε ζελάξηα - πνπ δεκηνπξγνύκε ζπλερώο γηα ην θάζε ηη ζην « κέιινλ ».
Απηό αθξηβώο γίλεηαη θαη κάιηζηα κε κηα ηαρύηεηα 7 θνξέο αθόκε κεγαιύηεξε από ηελ πξνεγνύκελε(2 800 000 θνξέο
ε ηαρύηεηα ηνπ θσηόο !), πνπ απνηειεί επίζεο θαη ηελ ηαρύηεηα ηεο δηαίζζεζεο, ηεο « πξώηεο ζηαγόλαο » πνπ πεξλά
απόκέζα καο γηα ην θάζε ηη, κηαο δηαίζζεζεο ηεο νπνίαο ν κεραληζκόο απνδεηθλύεηαη έηζη θαη επηζηεκνληθά. Απηό πνπ
εμειίζζεηαη ζην « παξειζόλ » θαηέρεη ινηπόλ ηελ ζύλζεζε ηεο δσήο καο θαη είλαη κηα δηηηή πηπρή ηνπ εαπηνύ καο, ν
αλώηεξνο εαπηόο ησλ παξαδόζεσλ, ηα δαηκόλην ηνπ σθξάηε, ε πεγή ηεο δηαίζζεζεο, ν Δαπηόο -ππξήλαο ηνπ ςπρηθνύ
καο ζπζηήκαηνο θαηά ηνλ Jung, θηι. Γελ είκαζηε ινηπόλ κόλνη.
Σν θαηαπιεθηηθό κ’ απηήλ ηελ πξνζέγγηζε είλαη όηη ε ύπαξμε δηηηνύ εαπηνύ είλαη απαξαίηεηε γηα ην θάζε ηη θαη
επνκέλσο λόκνο ηεο Γεκηνπξγίαο. Από ηα ζηνηρεηώδε ζσκάηηα (ην ειεθηξόλην εμειίζζεηαη παξάιιεια κε ην
πνδηηξόλην ηνπ) κέρξη ηα αζηέξηα θαη ηνπο γαιαμίεο πνπ είλαη δηηηά. Ο ιόγνο θαίλεηαη ηειηθά λα είλαη ιεηηνπξγηθόο γηα
νπνηαδήπνηε εμέιημε ζην ζύκπαλ. Σίπνηα ινηπόλ δελ κπνξεί λα ππάξμεη, λα βηώζεη δειαδή κηα πξαγκαηηθόηεηα ζε έλα
ρώξν θαη έλα ρξόλν, λα μεπεξάζεη επνκέλσο ηα εκπόδηα ηεο δσήο ηνπ, ρσξίο ηελ αλάγθε πνιιώλ πεηξακάησλ –
πξνηύπσλ – ελ δπλάκεη δειαδή ζελαξίσλ, θαη ηελ κεηέπεηηα δηαινγή ηνπο ράξε ζηελ εκπεηξία.
Υξεηάδνληαη ινηπόλ, ζε θάζε επίπεδν, δύν ππνζηάζεηο γηα ηελ ίδηα ζπκπαληηθή ύπαξμε : 1) κία πνπ βηώλεη ηηο εκπεηξίεο
θαη αλαιύεη ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπο : εκείο δειαδή ζην παξόλ κε απνζηνιή αλάιπζεο – δξάζεο (αλά-ζξσπνο, ζύκθσλα πάληα κε ηνλ Γξ. Garnier Malet, δειαδή ην πξόρεηξν {ξσπόο} πνπ θνηηάδεη πξνο ηα επάλσ), θαη 2)
απαξαίηεηα κηα δηηηή ππόζηαζε ηεο ίδηαο ύπαξμεο πνπ θαηέρεη ηηο ίδηεο εξσηήζεηο, πεξηκέλεη απαληήζεηο κέζα από ηελ
γξήγνξε δξάζε καο, θαη έρεη απνζηνιή ζύλζεζεο – επίβιεςεο πάλσ ζηελ νπζία, ζηνλ ζθνπό, ζην λόεκα ησλ
δπλακηθώλ πνπ δηαζρίδνπκε θαη βηώλνπκε ζηελ ύιε. Καη απηό απνδεηθλύεηαη καζεκαηηθά, ρσξίο θακία
ζξεζθεπηηθόηεηα ε κπζηηθηζκό.
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Αξρίδνπκε ινηπόλ λα θαηαλννύκε ηελ ζεκειηώδε δηαδηθαζία ηεο Γεκηνπξγίαο, ηνλ απιό θπζηθό λόκν, όηη ηίπνηα δελ
επηηξέπεηαη λα βησζεί, άξα λα ππάξμεη ζην « θαζαξό », εάλ δελ δεκηνπξγεζνύλ πξώηα « πξόρεηξα », δειαδή πξόηππα –
κνληέια – ζελάξηα – δπλακηθά - ζύκβνια, ελώ ζα έπξεπε ηδαληθά λα γίλεηαη θάζε θνξά δηαινγή θαηαιιειόηεηά ηνπο
πξηλ εκθαληζζνύλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηά καο. Σα δπλακηθά απηά είλαη δεκηνπξγήκαηα ζε άιιε ξνή ρξόλνπ ησλ
ζθέςεσλ θαη πξνζέζεσλ ηνπ θαζελόο, αιιά πξνζβάζηκα από όιε ηελ αλζξσπόηεηα. Δπνκέλσο κεηαθέξνπλ θαη ηελ
ππεπζπλόηεηα καο γηα ηελ πνηόηεηά ηνπο ιόγσ ησλ επηπηώζεσλ ηνπο ζηνπο άιινπο.
Ζ δεκηνπξγία παξόκνησλ δπλακηθώλ από ηνπο πνιινύο, κεηαηξέπεηαη ζε ζπιινγηθό δπλακηθό, ζπληνληδόκελν κε ηνλ
θαζέλα καο κε ηδηαίηεξν, πξνζσπηθό ηξόπν θαη ηιηγγηώδεο ηαρύηεηεο. Δθεί ινηπόλ, εθηόο δηθνύ καο ρώξνπ θαη ρξόλνπ,
θσιηάδνπλ ηα ζύκβνια, ηα πξόηππα, νη κύζνη, νη κλήκεο, θηι. θαη όηη άπιν θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ δσή καο. Δθεί
πξέπεη λα αλαδεηεζεί ε ηεξάζηηα ζεκαζία ηνπο, θαη όρη κέζα ζηνπο εγθεθάινπο καο πνπ « απιώο » επεμεξγάδνληαη ηα
ζήκαηα. Πάληα θαη όπνπ λα πάκε δνλνύκαζηε κε απηά ηα άπια δπλακηθά-ζύκβνια-πξόηππα ζαλ λα ήηαλ κέζα καο.
Θα κπνξέζνπκε έηζη ηώξα λα πξνρσξήζνπκε ζην θπξίσο ζέκα ηεο θύζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ
καο.

Τν άπιν θαηεπζύλεη ην πιηθό – ε ύιε αθνινπζεί ην πλεύκα
Βηώλνπκε ηηο άπιεο εξκελείεο καο γηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα πνπ κπνξείέηζη λα αιιάμεη
Έρνπκε ηώξα ηηο λέεο επηζηεκνληθέο απνδείμεηο πσο όρη κόλν νη αζζέλεηεο,αιιά θαη όηη καο ζπκβαίλεη δελ είλαη ηπραίν.
Δπνκέλσο ην θάζε ηη έρεη θάπνην λόεκα γηα καο θαη ζα έπξεπε λα ην ςάμνπκε ζηηο άπιεο εξκελείεο καογηα ηνλ θόζκν
θαη ηνλ εαπηό καο. ηελ νπζία πξόθεηηαηγηα ζπκπεξάζκαηά καο, γηα πξόηππά καο« πσο ζα έπξεπε λα είλαη ν θόζκνο
»ώζηε λα είκαζηε θαιά, ηα πξνγξάκκαηα δειαδή πνπ καο θαηεπζύλνπλ ελ αγλνία καο, δηόηη ηα ζεσξνύκε ειεύζεξε
βνύιεζε. πγρξόλσο όκσο, ηα ζελάξηα πνπ βηώλνπκε δελ είλαηππνρξεσηηθό λα ζπκβνύλ ζαλ πεπξσκέλν ζθαιηζκέλν
ζην κάξκαξν, αιιά κπνξνύλ λα αιιάμνπλ κε ηελ ζπλεηδεηνπνίεζή καο όηη πξόθεηηαη γηα εξκελείεο καο θαη όρη γηα ηελ
απόιπηε αιήζεηα. Σόηε κόλν εμαζθείηαη πξαγκαηηθά ε ειεύζεξε βνύιεζή καο αιιάδνληαο ηηο εξκελείεο καο γηα ηνλ
θόζκν θαη ηνλ εαπηό καο. Παίξλνπκε ηελ ηύρε ζηα ρέξηα καο.
Σν ηνπίν όκσο πνπ εκθαλίδεηαη έηζη κπξνζηά καο θαίλεηαη θαληαζηηθό, δύζθνιν λα ην δερηνύκε : Σίπνηα ην ηπραίν,
άπιεο εξκελείεο νη πεγέο ησλ πξνβιεκάησλ, άπια δπλακηθά πνπ δεκηνπξγνύληαη κε ηηο άπιεο ζθέςεηο καο ζε άιιε κε
αληηιεπηή ξνή ρξόλνπ θαη επηθνηλσλνύλ καδί καο ράξε ζην άπιν αηζεξηθό καο ζώκα θαη κε αζύιιεπηεο ηαρύηεηεο,
επηξξνή θαη ππεπζπλόηεηα καο ζηελ δσή θαη ησλ άιισλ πνπ δελ γλσξίδνπκε θαλ ! Αιιά θαη νη άπιεο ζθέςεηο καο πνπ
παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν αλαδεύνπλ κέζα καο πξηλ θαλ ηηο ζπλεηδεηνπνηήζνπκε!
Μήπσο είλαη ππεξβνιηθά όια απηά, έλα κείγκα αιεζεηώλ θαη θαληαζίαο ; Γηόηη δηαθνξεηηθά έρνπκε ζνβαξό πξόβιεκα
κε απηό πνπ ζεσξνύζακε κέρξη ηώξα πξαγκαηηθόηεηα, αιιά θαη κε ηελ ίδηα ηελ ππόζηαζή καο, ηελ ηαπηόηεηά καο.
Δμεηάδνληαο ζηελ ζπλέρεηα ηελ όιε εηθόλα ησλ γλώζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζααληηιεθζνύκε πσο όια απηά δελ είλαη
θαζόινπ ππεξβνιηθά αιιά ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Εσήο θαη ηνπ ύκπαληνο, δειαδή ηεο Γεκηνπξγίαο. Δθεί όκσο ζα
βξεζνύλ θαη ηα κέζα γηα ηελ επαλάθηεζε ηνπ πξαγκαηηθήο ηαπηόηεηάο καο θαη ηεο ηζνξξνπίαο καο.
Γλσξίδνπκε από ηελ αξραηόηεηα όηη ε πξαγκαηηθόηεηα πνπ βηώλνπκε δελ είλαη, θαη δελ κπνξεί λα είλαη ε απόιπηε
αιήζεηα, π.ρ. :
«… ια είλαη ζύκβαζε....ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηα άηνκα θαη ην θελό…θνκκέλνη από ηελ δπλαηόηεηα λα γλσξίζνπκε
ηελ πξαγκαηηθόηεηα...γλσξίδνπκε απηό πνπ επεξεάδεη ην ζώκα κέζσ ησλ αηζζήζεσλ.... » Γεκόθξηηνο
« .....ν αγαζόο Γεκηνπξγόο δελ έθαλε ηνλ θόζκν ζύκθσλα κε εθείλν πνπ γελλήζεθε αιιά κε πξόηππν ην αηώλην θαη
ακεηάβιεην πνπ γίλεηαη αληηιεπηό από ηελ ινγηθή θαη ηελ ζθέςε. Σόηε αλαγθαζηηθά απηόο ν θόζκνο πξέπεη λα είλαη
εηθόλα θάπνηνπ άιινπ.....θαη.......έηζη νη ζπιινγηζκνί πνπ εμεγνύλ εθείλν πνπ δεκηνπξγήζεθε κε πξόηππν ην αηώλην θαη
απνηειεί εηθόλα ηνπ, πξέπεη λα είλαη πηζαλνθαλείο θαη αλάινγνη κε ηνπο πξώηνπο, αθνύ όπνηα ζρέζε ππάξρεη αλάκεζα
ζηελ γέλεζε θαη ζηελ νπζία ε ίδηα ππάξρεη αλάκεζα ζηελ πίζηε θαη ζηελ αιήζεηα ..... » Πιάησλ, Τίκαηνο - 29 a,b,c

Σα βαζηθά εξγαιεία ηνπ νξζνινγηζκνύ θαη ησλ απνδείμεσλ, ε Λνγηθή θαη ηα Μαζεκαηηθά, είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηελ
αλζξώπηλε θύζε καο θαη δελ κπνξνύκε λα ηα παξαηεξήζνπκε θάπνπ έμσ από εκάο ζαλ αλεμάξηεηεο δνκέο ώζηε λα
θάλνπκε πεηξάκαηα θαη λα απνδείμνπκε ηελ νξζόηεηά ηνπο. Άξα βξίζθνληαη ζηνλ ρώξν ύπαξμεο κεηά ηελ Φπζηθή,
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δειαδή ηελ Μεηαθπζηθή. Ζ Λνγηθή ινηπόλ, ηξόπνο αληίιεςεο ηνπ Κόζκνπ, είλαη ζηελ νπζία Μεηαθπζηθή, ελώ ηα
Μαζεκαηηθά απνηεινύλ ηελ κεηαθπζηθή δνκή ηνπ Κόζκνπ. Ζ ινγηθή είλαη ν Λόγνο, αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο
Γεκηνπξγίαο πνπ ιεηηνπξγεί κε ηελ ζεσξία ησλ αξηζκώλ, όπσο γλώξηδε θαη ν Ππζαγόξαο.Τπάξρνπλ δειαδή ζην Κόζκν
πεξηζζόηεξα από απηά πνπ κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ νη επηζηήκεο θαη ε θηινζνθία.
Απνδεηθλύεηαη καζεκαηηθά, απνθιεηζηηθά κε ηηο αξρέο ηεο ινγηθήο (θαζ. Γξ. Α. Ναζίθαο) όηη ν ιόγνοκε ηνλ νπνίν
επηθνηλσλνύκε εηζάγεη ππνρξεσηηθά αληηθάζεηο αιιά ηνλ ρξεζηκνπνηνύκε απνδερόκελνη ηηο θάπνηεο αιινηώζεηο ζε
απηά πνπ αληαιιάζζνπκε, θαη άξα δελ κπνξεί λα καο εθθξάζεη κε αθξίβεηα. Γηα λα απνθύγνπκε ηηο αληηθάζεηο,
νδεγνύκαζηε ζηελ ζησπή. Γη' απηόλ ηνλ εξεπλεηή "Η αιήζεηα έρεη κία ηεξόηεηα πνπ δηαηαξάζζεηαη όηαλ
δηαηππώλεηαη."Απηό καο ζπκίδεη ηηο δηάθνξεο παξαδόζεηο πάλσ ζηελ αμία ηεο ζησπήο, πέξα από ηηο ιέμεηο θαη ηηο
ζθέςεηο, πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνύκε ηη ζπκβαίλεη βαζηά κέζα καο.
Ζ Κβαληνκεραληθή, ην πεδίν Φπζηθήο πνπ εμεηάδεη ηνλ κηθξόθνζκν ησλ ζηνηρεησδώλ ζσκαηίσλ, καο πιεξνθνξεί όηη ν
παξαηεξεηήο επεξεάδεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ρσξίο λα κπνξεί όκσο αθόκε λα καο εμεγήζεη ηνλ ηξόπν. Ζ ηαηξηθή ην
αζπάδεηαη απηό ρξεζηκνπνηώληαο ην ζηα πεηξάκαηα αμηνιόγεζεο ησλ θαξκάθσλ όπνπ νη γηαηξνί δελ γλσξίδνπλ απηό
πνπ δίλνπλ ζηνπο αζζελείο γηα λα κελ ηνπο επεξεάζνπλ ηειεπαζεηηθά.
Ζ ηειεπάζεηα όκσο είλαη έλα θαηλόκελν παζίγλσζην από πάληα θαη δηαπηζηώζεθε πεηξακαηηθά όρη κόλν κεηαμύ
αλζξώπσλ αιιά κεηαμύ όισλ ησλ βαζηιείσλ ηεο θύζεο : δώα θαη θπηά κε αλζξώπνπο, θπηά κε δώα, δώα κεηαμύ ηνπο,
θπηά κεηαμύ ηνπο, θηι. Οη έξεπλεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί από πνιινύο επηζηήκνλεο ζε δεθάδεο ρώξεο.ια
επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο κε αζύιιεπηε ηαρύηεηα, έμσ από ηελ ζπλείδεζε καο, απηόκαηα.
Οη ςπρνιόγνη, όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, έρνπλ κεηξήζεη επαλεηιεκκέλα εδώ θαη δεθαεηίεοηελ πξόγλσζε ηνπ
ζώκαηνο γη' απηό πνπ ζα ζπκβεί πξηλ γίλεη αληηιεπηό ζπλεηδεηά. Κάηη κέζα καο γλσξίδεη από πξηλ ελώ ν εγθέθαινο δελ
ην έθεξε αθόκε ζηελ ζπλείδεζε. Δίκαζηε ινηπόλ θάηη πεξηζζόηεξν θαη δηαθνξεηηθό από κόλν ηηο ζθέςεηοκαο. Ο
εγθέθαινο είλαη ην ππέξηαην εξγαιείν καο αιιά όρη ν εαπηόο καο.
Οη θαζαξά κεηαθπζηθέο εκπεηξίεο από ηελ πιεπξά ηνπο βξίζνπλ όπσο κε ηηο εθαηνκκύξηα πεξηπηώζεηο εκπεηξίαο θνληά
ζηνλ ζάλαην αλά ηνλ πιαλήηε (κεξηθέο κε, ζπκπησκαηηθά, ειεγρόκελεο θαηαζηάζεηο ζε ρεηξνπξγεία), όπσο ηα
ιεγόκελα ησλ κηθξώλ παηδηώλ γηα αλακλήζεηο ηνπο από άιινπο ρώξνπο πνπ κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ, ή αθόκε ηα βηβιία
ησλ λεθξώλ (Θηβέη, Αίγππηνο) θαη ηα πνιιά αλάινγα ζηνηρεία ζηελ αξραία Διιεληθή γξακκαηεία.

Πάνηα τάσνονηαρ ηο « πέπα από µαρ »

3

Ο θαηάινγνο ησλ απνδείμεσλ γηα ηελ παξάμελε θαηάζηαζε πνπ ππάξρεη κε ηελ νπζία ηεο πξαγκαηηθόηεηαο είλαη πνιύ
κεγάινο. Δίδακε πσο εθαηνρήησλ γλώζεσλ απηώλ ζα ήηαλ απνθαζηζηηθή γηα ηελ πξαθηηθά θαζεκεξηλή ηζνξξνπία καο
αιιά θαη γηα ηελ αλώηεξε αλζξώπηλε εμέιημή καο. Θα πεξηκέλακε ινηπόλ πσο όια απηά ζα ήηαλ αληηθείκελα
δηδαζθαιίαο από ηελ λεαξή ειηθία κέρξη ηα γεξάκαηα, θαη θπζηθά ζηόρνη θξεληηηώδνπο έξεπλαο ζηα παλεπηζηήκηα.
Γηαπηζηώλνπκε όκσο πσο ζπκβαίλεη αθξηβώο ην αληίζεην. Οπδεκία κλεία από ην επίζεκν ζύζηεκα έξεπλαο θαη
εθπαίδεπζεο, επηκειήο απνθπγή ηέηνησλ ζεκάησλ θαη γεινηνπνίεζε ζπρλά από ηνπο επίζεκνπο εηδήκνλεο, ελώ ην
αδαέο πιαηύ θνηλό θνηηάδεη κε ακεραλία.
Ση ζπκβαίλεη ινηπόλ κε ηελ ηόζν θαλεξή δηαθνξά κεηαμύ «επίζεκεο» θαη «αλεπίζεκεο» γλώζεο ;

Οη επίζεκεο επηζηήκεο αγλννύλ ηελ νπζία ηνπ θόζκνπ θαη ςειαθνύλ
Οη επηζηήκεο έρνπλ πξνρσξήζεη πάξα πνιύ ράξε ζε κία ππέξ-εμεηδίθεπζε πνπ επηηξέπεη, κε καθξνρξόληεο πξνζπάζεηεο,
ηελ βαζηά αλάιπζε, δηαηύπσζε ζεσξηώλ θαη πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο. Οη γλώζεηο καο πξνρσξνύλ ινηπόλ ζηαζεξά ζε
θάζε εηδηθόηεηα θαη ε ηερλνινγία παξνπζηάδεη ζεακαηηθά απνηειέζκαηα ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο, όπσο νη
ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, νη δνξπθόξνη, νη ηειεπηθνηλσλίεο, ε ξνκπνηηθή, ηα λέα πιηθά, ε ηαηξηθή δηαγλσζηηθή, νη
κεηακνζρεύζεηο, θηι. Ο θαηάινγνο είλαη αηέιεησηνο θαη ε δσή καο θαιπηέξεπζε πνιύ.
ηελ νπζία όκσο νη επηζηήκεο έρνπλ πειαγώζεη κε ηηο πην βαζηθέο έλλνηεο: ύιε - θύκαηα - ελέξγεηα - δσή - ρώξνο –
ρξόλνο, θηι. Σν πιαηύ θνηλό από ηελ πιεπξά ηνπ, εληππσζηαζκέλν από ηα επηηεύγκαηα ηεο πςειήο ηερλνινγίαο, δελ
κπνξεί λα θαληαζηεί θάηη ηέηνην θαη ζεσξεί ηελ επηζηήκε παληνγλώζηξηα.
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Απηό πνπ ζπκβαίλεη βαζηθά είλαη ε έιιεηςε κηαο ελνπνηεκέλεο θαηαλόεζεο (α) ηεο αλζξώπηλεο ύπαξμεο ζε όια ηα
επίπεδα : θπζηθό, ελεξγεηαθό, ςπρνινγηθό, λνεηηθό, πλεπκαηηθό θαη (β) ζεκειησδώλ ελλνηώλ όπσο ν ρώξνο θαη ν
ρξόλνο, θαη ησλ θπζηθώλ δπλάκεσλ (βαξύηεηα, ειεθηξνκαγλεηηζκόο, ππξεληθέο δπλάκεηο). Τπάξρνπλ ζηξαηηέο εηδηθώλ
γηα ην θάζε ηη αιιά ζπάληεο ζπλζέζεηο πνπ λα δίλνπλ ηελ γεληθή εηθόλα ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Ζ κεραληζηηθή κέζνδνο,
όηη κόλν απηό πνπ αληηιακβαλόκαζηε ππάξρεη θαη κόλν απηά πνπ κπνξνύλ λα κεηξεζνύλ αμίδνπλ ηνλ θόπν, παξακέλεη
βαζηθά ε ίδηα εδώ θαη αηώλεο. Τπάξρεη έλαο νιέζξηνο ρσξηζκόο Φπζηθήο – Φηινζνθίαο θαη Πξαγκαηηθόηεηαο –
Μαζεκαηηθώλ πνπ νδεγεί ζηελ πλεπκαηηθή πηώρεπζε. Οιέζξηνο δηόηη καο απνκαθξύλεη από ηελ αιήζεηα πνπ ζα έπξεπε
λα ήηαλ ν θεληξηθόο ζηόρνο ησλ επηζηεκώλ.
Μηα επηθαλεηαθή έζησ αλαζθόπεζε ησλ βαζηθώλ αξρώλ πίζσ από ηα θαηλόκελα ηεο Εσήο θαη ηνπ ύκπαληνο ζα καο
πείζεη γη’ απηό :

Η δσηηθή ελέξγεηα, πεγή ηεο δσήο, είλαη άγλσζηε επηζηεκνληθά.

H δσηηθή καο ελέξγεηα
Ζ Βηνινγία εξκελεύεη ηηο δηεξγαζίεο ηνπ ζώκαηνο, όρη όκσο ηελ θηλεηήξην ηνπο δύλακε.Μαο δηδάζθεη πσο είκαζηε
ηπραία ππό-πξντόληα κηαο ηεξάζηηαο δηαδηθαζίαο ηεο εμέιημεο ησλ εηδώλ επί δηζεθαηνκκύξηα έηεόπνπ ν
θαηαιιειόηεξνο επηβηώλεη (παξόιεο ηηο απνδείμεηο πεξηόδσλ ζηελ Γε κε ζρεδόλ αθαξηαία εκθάληζε εθαηνκκπξίσλ
λέσλ εηδώλ – Jay Gould θαη άιινη, θαη ηηο πνιπάξηζκεο κειέηεο ςπρνινγίαο ζηνλ άλζξσπν πνπ απνδεηθλύνπλ πσο κόλν
ε ζπλεξγαζία ππάξρεη ζαλ βηώζηκε ιύζε θαη όρη ν αληαγσληζκόο), ν δε εγθέθαιόο καο επσθειήζεθε πξόζθαηα ηεο
από αλάγθε όξζηαο ζηάζεο ησλ πηζήθσλ από ηνπο νπνίνπο θαηαγόκαζηε (αλ θαη δελ βξέζεθε αθόκε αλζξσπνινγηθά ν
θξίθνο πνπ ιείπεη από ηελ πηζεθνεηδή εμέιημε καο, ή νη εμεγήζεηο γηα ηελ πξόζθαηε αλίρλεπζε ζε καο γνληδίσλ ηνπ
αλζξώπνπ ηνπ Neanderthal ή αθόκε επηβεβιεκέλσλ ηερλνινγηθά γνληδηαθώλ κεηαβνιώλ ζην DNA καο πξηλ 12000 έηε,
όπσο θαη ζε αξθεηά θπηά. Από πνηνπο άξαγε ;) Έηζη ινηπόλν εγθέθαινο αλαπηύρζεθε ηόζν πνιύ πνπ απέθηεζε
ζπλείδεζε ηνπ εαπηνύ ηνπ (Homo sapiens ζηα ζπήιαηα, παξόιν ηνπ όηη πεξηέξγσο ήηαλ ζύγρξνλνο εμειηγκέλσλ
πνιηηηζκηθώλ ππνιεηκκάησλ πνπ αλαθαιύπηνληαη αλά ηελ πδξόγεην) θαη θζάζακε ζηνλ ζύγρξνλνεπθπή άλζξσπν. Καη
όια απηά κε 30000 γνλίδηα, κόλν 15% πεξηζζόηεξα από έλα ζθνπιήθη, αιιά κε κεγάιε ζπλδπαζηηθήηθαλόηεηα(πνπ
αλαδύζεθε ηπραία ζε καο) θαη καο δίλνπλ ηελ πνιππινθόηεηα ηνπ αλζξώπνπ αιιά θαη ηελ αλάδπζε ηεο ζπλείδεζήο
ηνπ !!
Υαξηνγξαθήζεθαλ όια ηα γνλίδηα αιιά απνηεινύλ κόλν 5% ηνπ ζπλόινπ, ελώ ηα ππόινηπα 95% ζεσξνύληαη άρξεζηα
θαη αγλννύληαη (παξόιεο ηηο αλαθαιύςεηο όηη ιεηηνπξγνύλ ζαλ πγξά laser θαη αιιειν-πιεξνθνξνύληαη ζηηγκηαία κε
βηνθσηόληα : A. Popp, E. Guillet, Ρώζνη θαη άιινη εξεπλεηέο).Οη αζζέλεηεο καο είλαη ηπραία θαηλόκελα ρσξίο θακία
ζρέζε κε ηνλ ςπρηζκό καο (παξ' όινπο ηνπο απόιπηα απνδεδεηγκέλνπο λόκνπο ηνπ Hamer ζηνπο αληίπνδεο ηεο
ηπραηόηεηαο) θαη ππεύζπλα είλαη ζπγθεθξηκέλα άξξσζηα γνλίδηα θαη θπζηθά ε αηπρία καο λα ηα έρνπκε θιεξνλνκήζεη
(παξόιεο ηηο απνδείμεηο ηεο επηγελεηηθήο γηα ηνλ ζηξαηεγηθό ξόιν ηεο κεκβξάλεο πνπ επηηξέπεη ή όρη ηηο αληαιιαγέο κε
ην πεξηβάιινλ, ελώ ην DNA « απιά » εθηειεί ζαλ πεηζήληνο εξγάηεο ηηο εληνιέο γηα θαηαζθεπή πξσηετλώλ – B. Lipton
θαη άιινη.) Ο Lamarck ήηαλ πνιύ πην θνληά ζηελ αιήζεηα ππνζηεξίδνληαο όηη ην πεξηβάιινλ πιεξνθνξεί ην θύηηαξν
από ηνλ Darwin θαη ηηο ηπραίεο θαη αηέιεησηεο-απίζαλεο κεηαιιαγέο ηεο απειπηζηηθά αξγήο εμέιημεο.
Μεηαιιαγέο γνληδίσλ επηβάιινληαη από ηνλ ίδην ηνλ εγθέθαιν κεηά από έλα ζηξεοθαη όρη από ηελ ηπραηόηεηα, θαη
απνζύξνληαη, επαλνξζώλνληαη. ια απηά κε ζθνπό λα καο βνεζήζνπλ. Οη κεηαιιαγέο πνπ θιεξνλνκνύκε κε ηηο
αζζέλεηέο ηνπο είλαη απνηέιεζκα ησλ πξνγνληθώλ ζηξεο, όπσο έρεη δηαπηζησζεί(ηα νπνία ζηξεο κε ηελ ζεηξά ηνπο
αληηζηνηρνύλ ζηα δπλακηθά πνπ απνθαζίζακε πσο πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε ζηελ ελζάξθσζή καο). Οη ηπραίεο
κεηαιιαγέο από ηα ζπάληα ιάζε θαηά ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ θπηηάξσλ πνπ αληηζηνηρνύλζηελ πνιύ αξγή δηαδηθαζία
ηεο Γαξβηληθήο ζεσξίαο γηα ηελ εμέιημε ησλ εηδώλ,δελ κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ λέα είδε δώλησλ νξγαληζκώλ
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ζύκθσλα κε ηελ Βηνινγία. Σα ζύκαηα αηνκηθήο βόκβαο ή άιισλ παξόκνησλ επηδξάζεσλ κεηαθέξνπλ ηηο αιιαγέο
ζηνπο απνγόλνπο αιιά δελ δεκηνπξγνύλ λέα είδε θαη δελ απνηεινύλ εμέιημε.
Οη κηθξν-νξγαληζκνίκέζα καο είλαη πνιύ πεξηζζόηεξνη από ηα θύηηαξά καο θαη δπγίδνπλ 15% ηνπ βάξνπο καο αιιά
ηνπο ζεσξνύκε ερζξνύο καο θάζε θνξά πνπ εκθαλίδνληαη ζε κηα αζζέλεηα, θαη απνηεινύλ έηζη ηνλ θύξην ζηόρν γηα ηελ
ίαζε (o Γξ. Hamer απέδεημε ην αληίζεην θαη ν A. Bechamp, παξαγθσληζκέλνο ζπλάδειθνο ηνπ L. Pasteur πνπ
δαηκνλνπνίεζε ηα βαθηήξηα, είρε δίθην πξηλ 150 ρξόληα όηη νη κηθξν-νξγαληζκνί κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ από,θαη
κέζα ζην ζώκα).Ο πνιπκνξθηζκόο (Naessens, Rife, Reich, Ederlein ...) έρεη απνδεηρζεί κε ηελ βνήζεηα ηνπ
κηθξνζθνπίνπ ζθνηεηλνύ πεδίνπ: ην ίδην δσληαλό "νλ" αλαδύεηαη κέζα ζην ζώκα, από ηα ζπληξίκκηα ησλ θπηηάξσλ
θαη εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ, κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο, θαη έρεη έηζη δηαθνξεηηθέο δξάζεηο
(σθέιηκεο ή θαηαζηξνθηθέο γηα ηνλ νξγαληζκό).
Ζ επίζεκε ζέζε όκσο, παξόιεο απηέο ηηο αλαθαιύςεηο, είλαη πσοηα εκβόιηα ζα καο ζώζνπλ, αθόκε θαη από ηνλ
θαξθίλν, θαη ηα δίλνπκε ππνρξεσηηθά αθόκε θαη ζε λενγλά ζηα νπνία δελ σξίκαζε ην αλνζνπνηεηηθό ηνπο ζύζηεκα,
γλσξίδνληαο εκπεξηζηαησκέλα (παγθόζκηα ζπλέδξηα εηδηθώλ αλά ηνλ θόζκν πνπ απνδεηθλύνπλ ηνπο θηλδύλνπο) ηελ
ειάρηζηε πξνζηαζία ηνπο θαη ηελ πηζηνπνηεκέλε νιέζξηα καθξόρξνλε επίδξαζε ηνπο ζηελ πγεία. Δίλαη απιώο κέζα
ζην πξσηόθνιιν πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί ηπθιά.
Ζ ηερλνινγία ζηηο επηζηήκεο ηεο πγείαο έθαλε ζαύκαηα θαη επσθεινύκαζηε όινη αιιά νηζεκειηώδεηο αξρέο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξώπνπ θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δσήο αγλννύληαη από ην ζύζηεκα, αλίθαλν λα δεκηνπξγήζεη ην πην
απιό θύηηαξν, ελώ όιεο νη παξαδόζεηο δηδάζθνπλ θαη απνδεηθλύνπλ ηελ άθαηε ελέξγεηα ηεο Εσήο (Chi ησλ Κηλέδσλ,
Prana ησλ Ηλδώλ, Αηζέξαο ησλ Διιήλσλ, θηι.). Οη γηαηξνί πεξηέξγσο ππνθέξνπλ από ηηο ίδηεο αζζέλεηεο θαη κε ηελ ίδηα
ζπρλόηεηα κε ην πιαηύ θνηλό, ελώ ν θαξθίλνο εκθαλίδεηαη πεξηζζόηεξν θαη ζε κηθξόηεξεο ειηθίεο ηώξα,παξόιεο ηηο επί
δεθαεηίεο πεξίθεκεο θαη παληαρνύ έξεπλεο θαηαπνιέκεζήο ηνπ. Δίλαη ζεκειησκέλν πηα πσο ην ζύζηεκα θνιπκπά
ελάληηα ζην ξεύκα ηεο αιήζεηαο, αθόκε, θαη ηδίσο, ζε απηό ηεο απιήο ινγηθήο.
ην θαζέλα καο θαη ζηελ ζπιινγηθή ζπλείδεζε έρεη ινηπόλ επηβιεζεί ε έλλνηα ηεο ηπραίαο ύπαξμήο καο από πξώελ
πηζήθνπο, ελόο ζάθνπ από επηθίλδπλα βαθηήξηα θαη άρξεζηα πιηθά ζηα θύηηαξά ηνπο, πνπ παιεύεη ελάληηα όισλ γηα
ηελ επηβίσζή ηνπ. Μηαο κεραλήο, δηόηη ζεσξείηαη μεθνκκέλε από ηελ ςπρηζκό, πνπ πεξηκέλεη ζην ζπλεξγείν ηα
θάξκαθα γηα λα εμαθαληζζνύληα ζπκπηώκαηα, ζπρλά κόλν πξόζθαηξα. Σν πεπξσκέλν καο εμαξηάηαη από ηελ
δηάγλσζε θάπνηνπ εηδηθνύ, πνπ ζα θάλεη εηιηθξηλά όηη θαιύηεξν κπνξεί, αιιά ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ αξρέο.
Δίκαζηε κεραλέο γηα επηδηόξζσζε κε αξηζκό κεηξώνπ ζην αζθαιηζηηθό καο ηακείν θαη όρη ςπρέο πνπ ππνθέξνπλ.
Πνηα ζα κπνξνύζε λα είλαη ηόηε ε απηό-εθηίκεζή καο, ή ην αίζζεκα θάπνηαο εθπιήξσζεοζην πέξαζκα καο από ηελ Γε,
ή ν ξόινο καο πέξα από ηνλ επηνύζην ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο ; Από πνηό ζαύκα ζα έξζεη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο
αιήζεηαο γηα λα πάξνπκε ηηο ηύρεο ζηα ρέξηα καο ;

Η Ύιε θαη ην Σύκπαλ παξακέλνπλ επίζεο άγλσζηα γηα ηηο επηζηήκεο
Ζ θαηάζηαζε ζηηο επηζηήκεο γηα ηνλ θόζκν πνπ καο πεξηβάιεη (ηα ελδόηεξα ηεο ύιεο, ην ύκπαλ) δελ καο θσηίδνπλ
θαιύηεξα γηα ηελ νπζία ηνπ, απ’ όηη νη επηζηήκεο ηεο Εσήο γηα ηελ νπζία ηεο Εσήο, παξόιεο ηηο εληαηηθέοέξεπλεο επί
έλαλ αηώλα ηώξα.
Σαδηάζεκα πηα πεηξάκαηα ζην δηεζλέο θέληξν εξεπλώλ CERNηεο Διβεηίαο γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ ηη εθθέξεη κάδα ζηα
ζηνηρεηώδε ζσκάηηα (δηαθεκηζκέλν θαη ζαλ ζσκάηην ηνπ Θενύ !) δελ έρνπλ δώζεη ζηελ νπζία ηίπνηα αθόκε αιιά,
ρσξίο λα ην ζέινπλ,απνθαιύπηνπλθαη ππνγξακκίδνπλ ζην θνηλόην παξάδνμν ηεο απόζηαζεο πνπ ρσξίδεη ηηο
ηερλνινγίεο από ηελ γλώζε ηεο νπζίαο. Ζ Κβαληνκεραληθή θαη ε Ππξεληθή Φπζηθή καο έδσζαλ πνιιά κέρξη ηώξα,
ζαλ θαηαλόεζε ηεο ύιεο θαη ζαλ εθαξκνγέο. Σν ίδην θαη ν ειεθηξνκαγλεηηζκόο κε ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, θαη νη ζεσξίεο
ηεο ρεηηθόηεηαο (Δηδηθή, θαη Γεληθή κε ηελ βαξύηεηα). Αιιά ε νπζία ιείπεη παξόιεο ηηο πξνζπάζεηεο γη’ απηό, δηόηη
όινη πηζηεύνπλ όηη θάηη άιιν πξέπεη λα ππάξρεη πίζσ από ην πέπιν : πην βαζηθέο θαη πην απιέο αξρέο πνπ λα ελνπνηνύλ
όιεο απηέο ηηο επί κέξνπο ζεσξίεο, νη νπνίεο απιώο καο «εμππεξεηνύλ» κέρξη ζήκεξα, ζαλ απνδεθηέο γηα ηελ ώξα
πξνζεγγίζεηο. Οη πξνζπάζεηεο εμσηηθώλ ζεσξηώλ (ρνξδέο, θβαληηθή βαξύηεηα, θηι.)δελ πείζνπλ πηα νύηε ηνπο ίδηνπο
ηνπο εηζεγεηέο ησλ, ελώ αλαδύζεθε από ην 1982 θαη κεηά (Aspect, Suarez, Gisin, θηι.) ην ηεξάζηην πξόβιεκα ηεο
ζύδεπμεο θσηνλίσλ ηεο ίδηαο πεγήο, πνπ αιιειν-πιεξνθνξνύληαη θαηλνκεληθά ζηηγκηαία, όζν καθξηά θαη λα
βξίζθνληαη, ελάληηα ζηηο ππάξρνπζεο ζεσξίεο.
Παξόιεο απηέο ηηο κεγάιεο ξσγκέο, ε Φπζηθήεπηκέλεη ζηε απόξξηςε ηεο ύπαξμεο ηνπ αηζέξα ιόγσ ζύγθιηζεο άιισλ
ππνζέζεσλ θαη παιαηώλ πεηξακάησλ θαη έηζη ζπλερίδνπκε λα αγλννύκε, π.ρ.ην πώο κεηαθέξνληαη ηα ειεθηξνκαγλεηηθά
θύκαηα. Παξάιιεια, λέα, εμειηγκέλα πεηξάκαηα (E. Silvertooth, 1986, θαη άιινη κεηά) απέδεημαλ κε κεηξήζεηο ζηα
ππόγεηα ησλ εξγαζηεξίσλ πσο ε Γε θηλείηαη κε 380 ρικ. / δεπη. πξνο ηνλ αζηεξηζκό ηεο Λύξαο ζρεηηθά κε θάηη. Σν ίδην
κεηξνύζε ιίγν αξγόηεξα ν δνξπθόξνο COBE. Απηέο νη απνδείμεηο ηεο ύπαξμεο ηνπ πεξίθεκνπ αηζέξα ζηνλ νπνίν όια
είλαη "βνπηεγκέλα"ζα αλαλέσλε πνιιέο ππνζέζεηο ηεο Φπζηθήο. Πεξηέξγσο ηα ζπληαξαθηηθά λέα απνζησπήζεθαλ από
ην ζύζηεκα πνπ παξακέλεη έηζη παγσκέλν επί αθόκε έλα ηξίην ηνπ αηώλα.
Ο αηζέξαο ήηαλ γλσζηόο ζαλ ππαξθηόο από ηελ αξραηόηεηα όπσο καο κεηαθέξνπλ νη Έιιελεο ζπγγξαθείο. ηνλ Τίκαην,
ν Πιάησλαο ηνλ ζπλδέεη κε ην δσδεθάεδξν θαη ην ζύκπαλ, ελώ αζηξνλνκηθέο κεηξήζεηο (J-P Luminet) δείρλνπλ πσο ην
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ύκπαλ (κε ηνλ ζπλαθή ηνπ αηζέξα) δελ είλαη ζθαηξηθό αιιά κάιινλ δσδεθαεδξηθό. Πεξίεξγε ζύκπησζε. Καη πάιη
πνιπγξαθόηαηνη Έιιελεο είλαη θαη ζήκεξα απηνί πνπ ηνλ επηβάινπλ κε ηηο έξεπλέο ηνπο : ν πνιηηηθόο κεραληθόο θαη
εξεπλεηήο θ. Ηππνθξάηεο Γάθνγινπ έρεη κειεηήζεη όζν θαλείο, κε κεγάιε δηαίζζεζε, ηηο γλώζεηο ησλ Ππζαγόξεησλ γηα
πνιιά ζέκαηα επηζηεκώλ θαη κε ηδηαίηεξε δηεηζδπηηθόηεηαγηα ηνλ αηζέξα θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζύκπαληνο, θαη ηα
παξνπζηάδεη ζε 6 βηβιία. Ο Έιιελαο Φπζηθόο Γξ. Paul LaViolette απνδεηθλύεη κε ηελ ζεσξία ηνπ θαη αλάιπζε πνιιώλ
κεηξήζεσλ, ηελ αδηάιεηπηε αλάδπζε ηεο ύιεο από ηνλ αηζέξα θαη έρεη πξνβιέςεη ηηο επηζηεκνληθέο αλαθαιύςεηο ζε
πνιιά ζέκαηα γηα ην ύκπαλ θαη ηελ ύιε, δεθαεηίεο πξηλ αλαθνηλσζνύλ από ηα επίζεκα θαλάιηα ηεο επηζηήκεο. Σα
παξνπζηάδεη ζε 5 βηβιία ηνπ εθ ησλ νπνίσλ ηα 2 θαη ζηα Διιεληθά. Αιιά θαη ε αξραία Διιεληθή γιώζζα καο
μαθληάδεη ζπλερώο κε ηνλ πινύην πιεξνθνξηώλ πνπ εκπεξηέρνληαη κέζα ηεο γηα ηηο βάζεηο ηνπ ζύκπαληνο θαη ηεο
θύζεο. Απνθαιύπηνληαη, απνθσδηθνπνηεκέλεο πηα,ράξε ζηηο ζεκειηώδεηο εξγαζίεο δεθαεηηώλ από Έιιελεο εξεπλεηέο
κε πνιιά πνλήκαηα, όπσο νη καζεκαηηθνί Κ. Μαξθάηνο θαη Δ. Αξγπξόπνπινο κε ηελ ιεμαξηζκηθή πξνζέγγηζε, Α.
Σδηξνπνύινπ, Αιηάλε, Α. ηέηνο, Κ. ηακάθεο, Θ. εκαηνθόξνο, θαη άιινη πνπ αθηέξσζαλ θαη αθηεξώλνπλ ηελ δσή
ηνπο ζηηο έξεπλεο γηα ηελ γιώζζα καο.
Αο αθνύζνπκε όκσο έλαλ από ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο λεόηεξεο Φπζηθήο, δηόηη όινη ηνπο ηόηε απνδείρζεθε πσο ήηαλε
ζπγρξόλσο θαηθηιόζνθνη :
« Σαλ άλζξσπνο πνπ αθηέξσζε όιε ηνπ ηελ δσή ζηε πην νξζνινγηζηηθή ζπνπδή ηεο ύιεο, κπνξώ λα ζαο πσ ζαλ
απνηέιεζκα ηεο έξεπλάο κνπ πάλσ ζην άηνκν ηα εμήο : Δεν υπάρχει κάτι που καθαυτό του να λέγεται Ύλη. Όιε ε ύιε
έρεη ζαλ πεγή ηεο θαη ππάξρεη κόλνλ ράξε ζε κηα δύλακε πνπ θέξλεη ηα ζσκάηηα ελόο αηόκνπ ζε δόλεζε θαη θξαηά απηό
ην απεηξνειάρηζην ειηαθό ζύζηεκα καδί. Μπνξνύκε λα ππνζέζνπκε πίζσ από απηήλ ηελ δύλακε ηελ ύπαξμε ελόο
ζπλεηδεηνύ θαη επθπνύο πλεύκαηνο. Απηό ην πλεύκα είλαη ε κήηξα θάζε κάδαο. » Max Planck (1944) Βξαβείν Nobel γηα
ηελ ζεσξία ησλ θβάληα (1918).
Σν πεξίθεκν θαη ηπραίν Big-Bang, ηεο αξρηθήο έθξεμεο από ην πνπζελά, κε ηνλ επαθόινπζν (απαξαίηεην αιιά ηπραίν)
πιεζσξηζκό ηεο, παξακέλεη ε άξρνπζα ππόζεζε, παξόιεο ηηο ζηξαηηέο επηζηεκόλσλ πνπ δηαθσλνύλ. Οη αζηξνλνκία
θαη αζηξνθπζηθή παξαδέρνληαη πσο ην νξαηό ζύκπαλ δελ είλαη παξά έλα έθην ηνπ όινπ πνπ πξέπεη λα ππάξρεη γηα λα
εμεγεζνύλ νη κεηξήζεηο, π.ρ. ησλ θηλήζεσλ ησλ αζηέξσλ θαη ησλ γαιαμηώλ. Τπνζέηνπκε ινηπόλ πσο πξόθεηηαη γηα
θάπνηα ζθνηεηλή ύιε θαη ζθνηεηλή ελέξγεηα πνπ θάπνηε ζα γλσξίζνπκε θαιύηεξα. ιε ε Γεκηνπξγία ινηπόλ είλαη έλα
ηπραίν θαη κπζηεξηώδεο γεγνλόο πνπ γέλλεζε θάπνηε ηα πάληα, ζπγρξόλσο κε ηνλ Υώξν θαη ηνλ Υξόλν, μεθηλώληαο
από έλα ζεκείν άπεηξεο ππθλόηεηαο θαη ζεξκνθξαζίαο πνπ δελ θαηαλννύκε. Καηαιήγνπκε ζηελ « αλαθάιπςε » όηη
ζρεδόλ όιo ην ζεκεξηλό ζύκπαλ είλαη άπηαζην, αθαηαλόεην, θάπνπ αιινύ.Μόλν ε ζηνρεπκέλε άγλνηα ηεο
ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ επηζηεκόλσλ-ζηξαηησηών από ηελ ζύλζεζε θαη ηηο θαηλνηόκεο αλαθαιύςεηονδεγεί ην
ζύζηεκα λα δηαηεξείηαη, επηκέλνληαο ζε παξόκνηεο, παξάδνμεο ζέζεηο.
Ένα ηεπάζηιο ζύµπαν γεµάηο γαλαξίερ
πος κπύβει όµυρ πολλά πεπιζζόηεπα
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Καη εδώ ινηπόλ, όπσο θαη κε ηηο επηζηήκεο ηεο Εσήο, επηβάιιεηαη από ην ζύζηεκα επηζηεκώλ θαη ζην πιαηύ θνηλό θαη
ζην ζπιινγηθό αζπλείδεην ε έλλνηα ηνπ ηπραίνπ, αιιά κε πην κεγαιεηώδε ηξόπν δηόηη πξόθεηηαη γηα ηελ ίδηα ηελ
Γεκηνπξγία. Δίκαζηε ηπραία ζθνππηδάθηα ξηγκέλα ζηνλ σθεαλό ελόο θελνύ,πνπ θαη απηόο είλαη κηθξνζθνπηθόο
κπξνζηά ζε έλαλ κεγαιύηεξν αιιά άγλσζην θαη αόξαην σθεαλό.Καλέλαο ζθνπόο ινηπόλ πνπζελά. Τπάξρεη ινηπόλ ε
πίζηε ησλ επηζηεκόλσλ, κηα πίζηε ζην ηπραίν αιιά παξόια απηά πίζηε, κε ηνλ πεξίθεκν αζηξνθπζηθό Hawking λα
δειώλεη πσο είκαζηε παξόια απηά ηόζν πξνρσξεκέλνη πνπ δελ ρξεηαδόκαζηε πηα ηελ ππόζεζε ηνπ Θενύ ζηηο
εμηζώζεηο καο. Ίζσοπηζηεύεη πσο είλαη πάιη θάηη ηπραίν πνπ ηνλ θξαηά 40 ρξόληα δσληαλό, κνλαδηθή πεξίπησζε ζηελ
πθήιην, ελάληηα ζηελ βξαρύρξνλα ζαλαηεθόξα αζζέλεηά ηνπ.
Πσο ινηπόλ λα ληώζνπκε όηη είκαζηε θάηη, έζησ κηθξό, όηαλ όια είλαη ηπραία θαη αόξαηα ; Πσο ζα κπνξνύζακε λα
θαληαζζνύκε ηελ ηαπηόηεηά καο αλ είκαζηε άγλσζηνη πεξηπιαλώκελνη ρσξίο ζθνπό ζε έλα ράνο, πνπ ηνικάλε παξόια
απηά θαη νη ίδηνη ππνζηεξηθηέο ηεο ηύρεο λα απνθαινύλε θόζκν - θόζκεκα ; Γελ έρνπλ παξαηεξήζεη ίζσο πσο θάζε
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θόζκεκα πξέπεη λα έρεη έλαλ επθπή δεκηνπξγό. Ο νιέζξηνο ρσξηζκόο Φπζηθήο θαη Φηινζνθίαο είλαη επί ην έξγνλγηα
αλαηζζεηνπνίεζε θαη απνμέλσζή καο από ηνπο ίδηνπο ηνπο εαπηνύο καο.

Όια όκσο έρνπλ ηελ εμήγεζε ηνπο
Δπηπρώο γηα όινπο καο όκσο, ε αιήζεηα βξίζθεηαη ζηνπο αληίπνδεο όισλ απηώλ. πσο αλαθέξζεθε επαλεηιεκκέλα
παξαπάλσ, νη ίδηεο νη επηζηήκεο, αιιά θαηλνηόκεο, έμσ από ην ππάξρνλ ζύζηεκα πξνο ζηηγκή, έξρνληαη ζε βνήζεηα.
πσο έλα ηεξάζηην άιπην αίληγκα (puzzle)πνπ παξαηεξείηαηκόλν θνκκάηη – θνκκάηη,δηόηη δηαθνξεηηθά δελ βγάδνπκε
λόεκα από ην ζύλνιν, ιόγσ έιιεηςεοησλ θεληξηθώλςεθίδσλ πνπ θξαηάλε ην θιεηδί ηνπ αηλίγκαηνο.Έλα θιεηδί όκσο
πνπ δαθηπινδεηθλύεηαη, θαη θσλαρηά κάιηζηα,από ηελ αξραηόηεηα, αιιά κπξνζηά ζε ζύγρξνλνπο ηπθινύο θαη θσθνύο.
Σν θιεηδί απηό είλαη ν ρξόλνο θαη ν Πιάησλαο ην παξνπζηάδεη μεθάζαξα ζηνλ Τίκαην, αθόκε θαη αξηζκεηηθά, ρσξίο
ίρλνο ακθηβνιίαο, όπσο ππνγξακκίδεη θαη έξρεηαη ηώξα λα απνδείμεη ν ζύγρξνλνο Γάιινο εξεπλεηήο Γξ. Garnier Malet
κε ηελ ζεσξία ηεο Γηηηόηεηαο ηνπ Υξόλνπ θαη ηνπ Υώξνπ.

Πεξηγξάςακε ήδε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ζηηο αξρέο ηνπ άξζξνπ κε ηελ ζεκαζία ηεο γηα εκάο. Θα
πξνζζέζνπκε νξηζκέλεο βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο πνπ ζα καο θάλνπλ λα ληώζνπκε ην απαξαίηεην δένο πξνο ηελ πεγή ησλ
πάλησλ θαη ηελ ραξά γηα ηελ ζπκκεηνρή καο ζην παηρλίδη, ζαλ κέιε ηεο. Ζ αηζηνδνμία γηα έμνδν από ηα δεηλά καο ζα
κπνξέζεη λα γελλεζεί παξαηεξώληαο ηελ πξαγκαηηθόηεηα από ηόζν ςειά.
Αληί γηα κία κπζηεξηώδε θαη ηπραία έθξεμε ζαλ πξσηαξρηθή δεκηνπξγηθή δύλακε, ν Γάιινο εξεπλεηήο ππνζέηεη κία
επθπή αξρηθή δύλακε πνπ πάληα ππήξρε θαη ζα ππάξρεη θαη είλαη πεξίεξγε ζέινληαο λα εμειηρζεί, λα απαληήζεη ζηα
πνιιαπιά εξσηήκαηά ηεο, λα γλσξίζεη δειαδή ηνλ εαπηό ηεο. Ο Παξκελίδεο δελ δηαηύπσζε θάηη πνιύ δηαθνξεηηθό κε
ηελ κνλαδηθή νληόηεηα, ην ΔΟΝ πνπ ππάξρεη. Απηή ε άπεηξε επθπΐα ηεο θαη ε ύπαξμε ζθνπνύ ηεο, αιιάδνπλ εληειώο
ην ζθεληθό από κία ηπραηόηεηα πνπ λνκίδακε κέρξη ηώξα. Ζ ίδηα ε αξρηθή δύλακε είλαη ν απαξαίηεηνο Υξόλνο θαη
Υώξνο ηνλ νπνίνλ επνκέλσο ειέγρεη απόιπηα, ελώδηαζπάηαη ζε έλα κεγάιν αξηζκό ζπλεηδήζεσλ (εκάο), επθπώλ
δεκηνπξγεκάησλ ηεο (δηόηη δελ ππάξρεη ηίπνηα άιιν εμ νξηζκνύ),πνπ ζα « ηξέμνπλ » γηα ηηο απαληήζεηο, κε απαξαίηεηα
απόιπηε ειεύζεξε βνύιεζε, ζε άιινπο παξόκνηνπο ρώξνπο. Απηέο κε ηελ ζεηξά ηνπο, απαληώληαο ζηηο αξρηθέο
εξσηήζεηο ζα αλαθαιύςνπλ ηελ αλάγθε άιισλ, λέσλ, θαηλνηόκσλ εξσηήζεσλ πνπ ε αξρηθή επθπΐα δελ πξνέβιεςε.
Δπηηπγράλεηαη ινηπόλ ν αλαδεηνύκελνο εκπινπηηζκόο θαη πξόνδνο ηνπ όινπ από ηα κέιε. Γηα λα κπνξέζεη απηό λα
επηηεπρζεί, πξέπεη ζηηο λέεο εξσηήζεηο λα δνζνύλ νη ηειηθέο απαληήζεηο από θάπνηνλ, θαη απηόο είλαη ε άιιε ππόζηαζε
ηνπ θάζε δεκηνπξγήκαηνο πνπ αλαδύεηαη ινηπόλ απαξαίηεηα δηηηό από ηελ αξρηθή Γεκηνπξγία(ζηελ νπζία Γέλεζε).
πλαληάκε ινηπόλ ηελ έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο από ηηο απαξρέο ηεο Γεκηνπξγίαο. Ζ ξνή ηνπ Υξόλνπ πνπ θάζε κία ησλ
δύν ππνζηάζεσλ αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά είλαη ζηελ νπζία ε εκθπηεπκέλε δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηνπο από ηελ
αξρή, ζύκθσλα κε ηνλ δηαθνξεηηθό ρώξν ζηνλ νπνίν πξέπεη λα εμειηρζεί ν ξόινο ηεο.
Έηζη ν θαζέλαο εθπιεξώλεη ηνλ ξόιν ηνπ, ηνλ ζθνπό ηνπ. Ζ ζεκαζία ηεο εληειέρεηαοηνπ Αξηζηνηέιε ζαλ κηα από ηηο
δπλάκεηο πνπ θηλνύλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα απνθαιύπηεηαη. Πξόθεηηαη γηα ηνλ ειθπζηή ησλ καζεκαηηθώλ, ηελ αγσλία
ηνπ βειαληδηνύ λα γίλεη θάπνηε βειαληδηά. Γηα ηνλ ίδην ιόγν ν ζπκβνιηζκόο ηεο ρξνηάο ελόο ζηξεο
θαζξεθηίδεηαηαπαξαίηεηα ζην όξγαλν πνπ απνηειεί ην πινπνηεκέλν ζύκβνιν ηεο ίδηαο ιεηηνπξγίαο, ηνπ ίδηνπ
ζθνπνύ.Σίπνηα δελ ππάξρεη ή γίλεηαη άζθνπα. Σν θάζε ηη πξέπεη λα έρεη ζπλείδεζε ζην επίπεδν ηνπ ξόινπ ηνπ θαη
εκείο ηελ ζπλείδεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνύ καο. Γηόηη απινύζηαηα απνηεινύκε κέιε ηεο αξρηθήο ζπλείδεζεο, όπσο ηα
θύκαηα είλαη κέιε ηνπ απέξαληνπ σθεαλνύ. Ζ Γεκηνπξγία ππνζέηεη πσο ζα δηαιέμνπκε ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ
ζπλεξγαζία πνπ πξέπεη λα ηελ εθθξάδνπκε παληνύ.
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Μία ηδηαίηεξε ηξηπιή πεξηζηξνθηθή θίλεζε θηλεί ηα πάληα ράξε ζηελ αξρηθή θαη αέλαε ελέξγεηα ηνπ αηζέξα, ην
δπλακηθό ηεο Γεκηνπξγίαο. Απηή ε θίλεζε ζηα δηάθνξα επίπεδα κε ηνπο ρώξνπο θαη ρξόλνπο ηνπο, δίλεη απιέο
αιγεβξηθέο εμηζώζεηο πνπ ιύλνπλ άκεζα ηα πεξίθεκα κπζηήξηα ηνπ θόζκνπ θαη ηεο Εσήο (π.ρ. γηα πξώηε θνξά
ζεσξεηηθόο ππνινγηζκόο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ θσηόο κε κηα απιή ζρέζε κέζα από ηελ θίλεζε ηεο Γεο ζην ειηαθό
ζύζηεκα, ηεο δηάξθεηαο ηεο κεηάπησζεο ησλ ηζεκεξηώλ – Πιαησληθόο εληαπηόο –, ην κέγεζνο ηεο « ζθνηεηλήο » ύιεο
θαη ελέξγεηαο, ε "άρξνλε" ζύδεπμε θσηνλίσλ, νη απνζηάζεηο ησλ πιαλεηώλ από ηνλ Ήιην, νη ηεξάζηηεο ηαρύηεηεο
αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ – ζθέςεο θαη δηαίζζεζεο, θηι.)Γείρλεη επίζεο όηη ε θπγή ησλ γαιαμηώλ δελ ππάξρεη - είλαη
δεκέλε κε ηελ αληίιεςε καο. Μηα πεξηνδηθή εθπνκπή πιεξνθνξίαο καο γίλεηαη αληηιεπηή ζαλ αξρηθή έθξεμε. Ο
καθξόθνζκνο ιεηηνπξγεί όπσο ν κηθξόθνζκνο – ‘Τν πάλσ είλαη όπσο ην θάησ’ηνπ Σξηζκέγηζηνπ Δξκή –δηόηη νη
θηλήζεηο ησλ πιαλεηώλ καο θαλεξώλνπλ ηηο ζηαζεξέο ηνπ αηόκνπ. Ζ αλακελόκελε ελνπνίεζε έρεη κάιινλ επηηεπρζεί.
Ζ δηαίζζεζε ηνπ γλσζηνύ θαζεγεηή, πξύηαλε θαη ζπγγξαθέα Γ. Γξακκαηηθάθε (ζην ζπκπέξαζκα πξόζθαηεο
ζπλέληεπμήο ηνπ) ήηαλ απόιπηα ζσζηή ππνζηεξίδνληαο πσο ε ιύζε ζα έξζεη από κηα θαηλνηόκν πξνζέγγηζε γηα ηνλ
Υξόλν, θαη όρη από ζπλερείο πξνόδνπο ζηα ζεκεξηλά ρηιηνπαηεκέλα κνλνπάηηα έξεπλαο.
Ζ ίδηα απηή θίλεζε εθθξάδεηαη θαη δνλεί ην ζώκα καο θαζξεθηίδνληαο ηελ ηζνξξνπία ηνπ,γλώζε θαη δηαίζζεζε πνπ
κεηέηξεςε ν Γάιινο εξεπλεηήο Γξ. Danis Bois ζε πξαθηηθή θαη απνηειεζκαηηθή κέζνδν ζεξαπείαο (ώκαην - Φπρό Παηδαγσγηθή) πνπ εθαξκόδεηαη αιιά θαη δηδάζθεηαη ζηελ Διιάδα από ην Κηλνύλ.
Σα βαζηθά αξηζκεηηθά ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο αλαγξάθνληαη ζηνλ Σίκαην (όπνπ αλαθέξεη ην 1 + 1/8 θαη ηνλ ιόγν
243/256) αιιά πνηέ δελ έρνπλ θαηαλνεζεί πσο επξόθεηην γηα επηζηεκνληθέο γλώζεηο. Μηα μεραζκέλε αιήζεηα
αλαδύεηαη μαλά. Καη πάιη ε πεγή ηεο είλαη Διιεληθή.
Γηαηζζεηηθά ληώζνπκε απηή ηελ εθδνρή γηα ηελ Γεκηνπξγία θαη ηελ Εσή πνιύ θαιύηεξα από όηη ηελ ηπραηόηεηα πνπ
ζπλαληάκε ζην άιιν κνλνπάηη. πγρξόλσο πξόθεηηαη γηα πνιύ απινύζηεξε πξνζέγγηζε πνπ εμεγεί επί πιένλ ηα
κπζηήξηα πνπ αθήλνπλ νη άιιεο πνιύπινθεο πξνζεγγίζεηο.
Αθόκε έλαο πξσηεξγάηεο θαη θηιόζνθνο ηεο ζύγρξνλεο επηζηήκεο ζα καο εθκπζηεξεπζεί ηηο ζθέςεηο ηνπ, πνιύηηκεο
ζηελ λέα επνρή :
« Έλα αλζξώπηλν νλ είλαη κέξνο ηνπ ζπλόινπ, πνπ απνθαιείηαη από καο Σύκπαλ, έλα κέξνο πεξηνξηζκέλν ζε ρξόλν θαη
ρώξν. Βηώλεη ηνλ εαπηό ηνπ, ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ζαλ λα είλαη θάηη ρσξηζηό από ηα ππόινηπα, έλα
είδνο νπηηθήο πιάλεο ηεο ζπλείδεζεο ηνπ. Η απηαπάηε είλαη έλα είδνο θπιαθήο γηα καο, πεξηνξίδνληάο καο ζηηο
πξνζσπηθέο επηζπκίεο καο θαη ζηελ ζπκπάζεηα πνπ ηξέθνπκε γηα ιίγα θνληηλά καο άηνκα.
Καζήθνλ καο πξέπεη λα είλαη λα ειεπζεξσζνύκε απ΄ απηή ηελ θπιαθή, δηεπξύλνληαο ηνλ θύθιν ζπκπάζεηαο, έηζη ώζηε λα
αγθαιηάζνπκε όια ηα δσληαλά πιάζκαηα θαη ην ζύλνιν ηεο θύζεο κε όιν ην θάιινο ηεο.
Σηελ ζησπή θαη έθζηαζε είλαη ε βαζηά ζπλαηζζεκαηηθή πεπνίζεζε πνπ έρσ γηα ηελ παξνπζία ηεο ππέξηαηεο λνεηηθήο
δύλακεο πνπ απνθαιύπηεηαη κέζα ζην αθαηάιεπην γηα καο ζύκπαλ. Εθεί ζρεκαηίδεηαη ε ηδέα κνπ γηα ηνλ Θεό. » A.
Einstein
Αλ όκσο όια απηά είλαη αιήζεηα, γηαηί ππνθέξνπκε πξνζσπηθά θαη ζπιινγηθά ; Γελ ελδηαθεξόκαζηε ηόζν πνιύ γηα
ζεσξίεο πνπ δελ απαληνύλ ζηα θαπηά πξνβιήκαηά καο.Ζ απάληεζε ζα εξεπλεζεί ζε απηά πνπ νλνκάζακε ειεύζεξε
βνύιεζε, θαη δεκηνπξγία δπλακηθώλ κε ηηο ζθέςεηο, θαη απηόκέζα ζηελ έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο.

Κάζε ζύζηεκα αλζξώπσλ ζθελνζεηεί ζηνπο αληίπνδεο ηεο αιήζεηαο
Σν θάζε ηη απνηειεί έλα ζύζηεκα κε ηελ απαξαίηεηε ηεξαξρία ηνπ. Από ηα ζηνηρεηώδε ζσκάηηα κέρξη ηνπο γαιαμίεο,
πεξλώληαο από θάζε έθθξαζε δσήο ζηελ Γε. Θαπκάδνπκε ηελ ηάμε, αξκνλία θαη ινγηθή πνπ ηα δηέπεη. Σελ κόλε
εμαίξεζε θαίλεηαη λα απνηεινύλ ηα αλζξώπηλα ζπζηήκαηα. Γπζαξκνλία ζην ζώκα καο, ζηηο νηθνγέλεηεο, θπιέο,
εηαηξίεο, θνηλσληθά ζηξώκαηα, ζπληερλίεο, θόκκαηα, νκάδεο δηάθνξεο, ππεξεζίεο, θπβεξλήζεηο, θξάηε, ζύλνια θξαηώλ,
θηι. Παληνύ όπνπ θαη λα θνηηάμνπκε, νη αζζέλεηεο, ε βία θαη λνζεία ζε θάπνηα κνξθή, ηξνκνθξαηία, επαλαζηάζεηο,
πόιεκνη, γελνθηνλίεο, νη νηθνλνκηθέο θαη άιιεο θξίζεηο ζήκεξα, θηι. ην καξηπξνύλ.
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Καη όκσο. Σν θάζε αλζξώπηλν νλ πνπ ζέιεη λα εθκπζηεξεπζεί, ζηελ ζησπή ηεο λύρηαο, πξηλ απνθνηκεζεί, ζα
νκνινγήζεη πσο απηά πνπ επηζπκεί πεξηζζόηεξν ζηελ δσή ηνπ είλαη ε εξεκία, ε εηξήλε, ε αγάπε, ε εηιηθξίλεηα, ε
ηηκηόηεηα. Απηό πνπ παξαηεξνύκε ζηελ πξάμε βξίζθεηαη ζπρλά ζηνπο αληίπνδεο. Ση ζπκβαίλεη ζην ελδηάκεζν ; Μήπσο
νη άλζξσπνη πνπ έρνπκε ηελ ηζρπξόηεξε ινγηθή θαη ηηο πςειόηεξεο ηθαλόηεηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο γηλόκαζηε ξνκπόη
ιεηηνπξγώληαοκε αιινπξόζαιια πξνγξάκκαηα ;
Έλα βαζηθό θνηλό ραξαθηεξηζηηθό είλαη νη ζθέςεηο καο πνπ δίλνπλ δσή ζηελ ινγηθή θαη ηελ ζπλεηδεηόηεηα. Δίλαη όιεο
δηθέο καο γηα λα αζπαζζνύκε ην πεξίθεκν « ζθέθηνκαη άξα ππάξρσ » ηνπ Καξηέζηνπ ; Δίκαζηε πξαγκαηηθά νη ζθέςεηο
καο ; Ζ απάληεζε θαίλεηαη λα είλαη έλα θαηεγνξεκαηηθό ΟΥΗ.

Έρνπκε ήδε αλαθέξεη λσξίηεξα πσο ζύκθσλα κε πνιιέο κειέηεο εδώ θαη δεθαεηίεο(π.ρ. Libet, Radin, θηι.), θάηη κέζα
καο γλσξίδεη θαη αληηδξά ζε πιεξνθνξίεο πνπ θαηαθζάλνπλ ζηελ ζπλείδεζε ζαλ ζθέςεηο κόλν 0,5 – 2 δεπηεξόιεπηα
αξγόηεξα. Κάηη θαίλεηαη πιεξνθνξεί ην ζώκα καο δηαηζζεηηθά θαη κεηά παίξλεη ηελ ζθπηάιε ν εγθέθαινο,
πξνζζέηνληαο ηηο δηθέο ηνπ εξκελείεο θαη ινγηθή. Απηά,όπσο παξνπζηάζζεθαλ ήδε, απνθαιύπηεη θαη ε ζεσξία ηεο
Γηηηόηεηαο. Οη ζθέςεηο κε ηελ ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνύλ δπλακηθά, ζελάξηα πηζαλά, ζε άιιε ξνή ρξόλνπ, θαη είλαη
δηαζέζηκα γηα ηελ ζπιινγηθόηεηα, ρξεζηκνπνηνύκελα ζαλ κνληέια γηα ζθέςεηο από ηνλ νπνηνδήπνηε. Δάλ θάλσ
ζθέςεηο λνζείαο θαη βίαο, ηξνθνδνηώ θαη πινπηίδσ ηελ παξαθαηαζήθε παξόκνησλ πηζαλνηήησλ ζην κέιινλ γηα όινπο.
Δάλ ηα θνβεξά πνπ κνπ ιέλε ηα πηζηεύσ ζα δήζσ θνβηζκέλνο θαη ζα επεξεάζσ ηνπο άιινπο. Σν δηθό κνπ ζα κπνξνύζε
λα γίλεη ζπιινγηθό, αιιά θαη εγώ επεξεάδνκαη από απηά ησλ άιισλ. Έλαο θαύινο θύθινο αιιειεπηδξάζεσλ.
Γηαηί ηόηε πινπνηνύληαη πεξηζζόηεξν ηα επηθίλδπλα δπλακηθά ζηελ εκπεηξία δσήο αλά ηελ πθήιην θαη πνιύ ιηγόηεξν ηα
επράξηζηα; Γξέπνπκε ζήκεξα απηά πνπ ζπείξακε ζαλ αλζξσπόηεηα ηα πεξαζκέλα 25000 ρξόληα ελζαξθώζεσλ.
Φαίλεηαη πσο ηα επηθίλδπλα δπλακηθά ήηαλ πεξηζζόηεξα θαη πσο ηώξα πξέπεη λα ζπγθεληξσζνύκε ζηα δεκηνπξγηθά
δπλακηθά γηα λα βγνύκε από ηνλ θαύιν θύθιν. Σώξα αθξηβώο πνπ νη θξίζεηο θνπληώλνπλ θαη θάλνπλ κηα ηέηνηα
πξνζπάζεηα πην δύζθνιε. Πξόθεηηαη γηα δσηηθή πξόθιεζε λα ειέγρνπκε ηηο ζθέςεηο καο. Πνιιέο παξαδόζεηο καο
δηδάζθνπλ ηελ απηαπάηε ησλ ζθέςεσλ.
Οη ηδηόηεηεο ελόο ζπζηήκαηνο είλαη πάληα δηαθνξεηηθέο από απηέο ησλ κειώλ ηνπ δηόηη εμαξηώληαη θαη από ηηο
πνιύπινθεο αιιειεπηδξάζεηο ησλ. Ζ καγηνλέδα είλαη πνιύ δηαθνξεηηθή από ηα πιηθά ηεο θαη ζπκπεξηθέξεηαη
δηαθνξεηηθά από απηά. Οη ηεξαξρίεο ησλ ζπζηεκάησλ, θαη ηα ππνζπζηήκαηα κε ηδηαίηεξα ζπκθέξνληα, αγσλίδνληαη λα
δηαηεξήζνπλ ηνλ έιεγρν κε θάζε ηξόπν θαη ν θαιύηεξνο είλαη λα ειέγρνπλ ηηο ζθέςεηο ησλ κειώλ, έηζη ώζηε ηα κέιε
λα δεκηνπξγνύλ απηόκαηα, ζαλ ξνκπόη,δπλακηθά αξεζηά γηα ηνπο ζθνπνύοηεο ηεξαξρίαο. Γελ έρνπλ παξά λα
δεκηνπξγνύλ νη ίδηεο ηελ πνηόηεηα ζθέςεσλ πνπ ζέινπλ λα αλαπαξαρζνύλ ζηνπο εγθεθάινπο ησλ αδαώλ κειώλ γηα λα
δπλακώζνπλ ζπιινγηθά θαη λα πινπνηεζνύλ κε ηέιεην απηνκαηηζκό. Αλ θνβίζνπλ κεξηθά από ηα κέιε, θαη ηα
ππόινηπα ζα ζθεθζνύλ θνβηζκέλα ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηνλ ιόγν, ελώ ζηα πξώηα ζα ηζρπξνπνηεζεί ν θόβνο, κε
απνηέιεζκα ηελ αθηλεηνπνίεζε θαη έιεγρν ηνπ ζπλόινπ.
Ζ επηξξνή είλαη εύθνιε δηόηη ηνθάζε ηη πνπ εθιακβάλεηαη ζαλ ππεύζπλνο, ζαλ εηδήκσλ, θαη άξα ζαλ εγεζία, απνηειεί
γηα ηα κέιε ην ζύκβνιν ηνπ «παηέξα», πνπ ππνζπλείδεηα είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ πξνθαλώο θαιή θαη
πξνζηαηεπηηθή πξόζεζή ηνπ. Ο αζζελήο κπξνζηά ζ’ έλαλ γηαηξό, ν επηβάηεο κπξνζηά ζηνλ νδεγό ιεσθνξείνπ, ν
ζηξαηηώηεο κπξνζηά ζηνλ αλώηεξό ηνπ, ν πνιίηεο κπξνζηά ζηνλ πνιηηηθό, ν αλακκέλσλ κπξνζηά ζηνλ ππάιιειν, ν
ππνπξγόο κπξνζηά ζηνλ πξσζππνπξγό, θηι. έρεη αληαλαθιαζηηθά ειαθξηάο ή κεγάιεο ππνηίκεζεο θαη επνκέλσο
θάπνηαο θαηάζιηςεο θαη κηαο αζαθνύο ελνρήο. Οη ελνρέο κπξνζηά ζηνλ « παηέξα » αλνίγνπλ ηηο πόξηεο γηα νιηθή
παξάδνζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη απνξξόθεζε ησλ ζεκάησλ ηνπο ζαλ απόιπηεο αιήζεηεοθαη δηαηαγέο. πσο
αθξηβώο κε ηα κηθξά παηδηά. Έλα ρακόγειν θαη κηα ελζαξξπληηθή ιέμε ηνπ γηαηξνύ κπνξεί λα ζεξαπεύζεη απηνζηηγκεί.
Έλαο ζπλνθξπσκέλνο πνιηηηθόο ζηελ ηειεόξαζε θαη κεξηθέο « ηπραίεο » δηαξξνέο κπνξνύλ λα παγώζνπλ έλαλ ιαό πνπ
ηνλ παίξλεη ζηα ζνβαξά. Ζ ζπλέληεπμε ελόο επηζηήκνλα ζα εξκελεπζεί από ηνπο πνιινύο ζαλ απόιπηε αιήζεηα
αλεμάξηεηα από ηελ πξαγκαηηθή ηεο αμία.
Οη πνιηηηθέο θαη άιιεο εγεζίεο, θαη θπζηθά ηα κέζα ελεκέξσζεο είλαη ηππηθά παξαδείγκαηα ηέηνηαοκεζνδεπκέλεο
δηαδηθαζίαο. Απηόδείρλεη ε εκπεηξία θαη εμεγνύληαη ηα θνβεξά παξάδνμα ελάληηα θάζε ινγηθήο, πνπ ππνδνπιώλνπλ ηηο
ζθέςεηο ηνπ ζπλόινπ θαη επνκέλσο ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. Αξπάδνπκε ηηο ζθέςεηο πνπ πεξλάλε από κέζα καο, ηηο
λνκίδνπκε εζθαικέλα ζαλ δηθά καο πξντόληα θαη είκαζηε απόιπηα βέβαηνη πσο είλαη θαη ε εζώηεξε ηαπηόηεηά καο:
« Δκείο ηα ζθεθζήθακε. » Ναη, αιιά ρσξίο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πσο δελ ήηαλ δηθά καο ζπκπεξάζκαηα ή ηδέεο, αιιά
εκθπηεύκαηα πνπ καο πξνγξακκάηηζαλ.
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Έρνπκε ήδε εμεηάζεη δηεμνδηθά ηα ζπζηήκαηα ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ (Βηνινγίαο, Ηαηξηθήο, Φπζηθήο), θαη ηηο
δηαθνξέο κε απηά πνπ πηζηεύεη ην πιαηύ θνηλό.Πνιιέο άιιεο εζθεκκέλεο θαη εκθαλείο παξαπιεξνθνξήζεηο, όπσο : ε
ελνρνπνίεζε ηνπ θνηλνύ ζαλ αηηία ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ελάληηα ζηα πξαγκαηηθά επξήκαηα, ην όθεινο ηεο
θξεαηνθαγίαοελάληηα ζηελ πγεία καο, ε επθνιία ζηελ γιώζζα παξά ηελ πνιηηηζκηθή θαηαζηξνθή ηαπηόηεηάο πνπ
θέξλεη, ην ρξεκαηηζηήξην γηα εύθνιν πινπηηζκό παξά ηελ θνύζθα πνπ αληηπξνζσπεύεη, νη εθπξόζσπνη ηνπ ιανύ,
αθνύξαζηνη ππνζηεξηθηέο ηνπ ζηηο λέεο εθινγέο παξόιεο ηηο απνδείμεηο ηνπ αληίζεηνπ πξηλ ιίγν, έλα θνβεξό ρξένο
ρσξίο ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, θηι.Ζ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα, ην Matrix ζην Γήηλνκεγαιείν ηνπ. Γηαηί δελ κπνξνύκε
λα ην μεηηλάμνπκε από πάλσ καο θαη λα δήζνπκε ειεύζεξνη ;
Σν πιαηύ θνηλό δελ κειεηά ηα βξάδηα γηα λα θαηαιάβεη θαη λα ζπκπεξάλεη κόλν ηνπώζηε λα αλαζεσξήζεη ζσζηά ηα
πηζηεύσ ηνπ. Έρεη ζηελό, σθειηκηζηηθό νξίδνληα επηβίσζεο. Πηζηεύεη όηη ηνπ πξνηείλνπλ νη « εηδηθνί ». Οη ηειεπηαίνη
κε ηελ ζεηξά ηνπο πηζηεύνπλ ρσξίο πνιιέο αληηξξήζεηο απηά πνπ ηνπο δίδαμε ην ζύζηεκα θαη ηα επαλαιακβάλνπλ
πεηζήληα θαη εηιηθξηλά. Σν ζύζηεκα ινηπόλ απηνζπληεξείηαη ρσξίο θαηλνηνκία,κε πάγσκα ζηα ζπλεζηζκέλα ώζηε λα
δηαησληζζεί,αιιά ελ ηέιεη ην ζύζηεκα ζα αλαλεσζεί ππνρξεσηηθά θαηαξξένληαο, δηόηη είλαη αληίζεην κε ηηο
ζπκπαληηθέο αξρέο ηεο εμέιημεο.

Τν « δήηεκα 2012 » ζαλ αθνξκή γηα ηελ επείγνπζα ζπλεηδεηνπνίεζή καο
Ση ζρέζε ηώξα έρνπλ όια απηά κε ηελ ππθλή θηινινγία γύξσ από ηελ δηαβόεηε εκεξνκελία ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2012 ;
Θα έξζεη ε θαηαζηξνθή ηνπ Αξκαγεδώλα όπσο δείρλνπλ νη πξόζθαηεο ηαηλίεο ηξόκνπ; Θα πεξάζνπκε ζε θάπνηα άιιε
δηάζηαζε, ζπλεηδεηνπνηεκέλνη κε αιιαγκέλν DNA όπσο ππνζηεξίδνπλ άιινη ; Θα έξζνπλ νη αξραίνη Θενί - εμσγήηλνη
λα ζώζνπλκεξηθνύο ;Πνιιά ελδηαθέξνληα ζηνηρεία (επηζηεκνληθά, ηζηνξηθά, αξραηνινγηθά, θηι.) κάιινλ
ππάξρνπλπίζσ από απηά. Πάιη όκσο, όπσο κε ηηο επηζηεκνληθέο ζέζεηο, δελ βξίζθνπκε ην θεληξηθό θνκκάηη ηνπ
αηλίγκαηνο πνπ είλαη ε δπλακηθή ηνπ Υξόλνπ, ε ζύγθιηζε ησλ ξνώλ ηνπ, θάηη πνπ ζπκβαίλεη πεξηνδηθά θαη
απνθαιύπηεη ηα δπλακηθά πνπ δεκηνπξγήζακε. Έλαο βαζηθόο λόκνο ηνπ ύκπαληνο.
Ζ ζεσξία ηεο Γηηηόηεηαο ππνινγίδεη καζεκαηηθά όηη απηή ε ζύγθιηζε (θάζε 25000 ρξόληα πεξίπνπ θαη ζε κηθξόηεξν
βαζκό θάζε 6000 ρξόληα πεξίπνπ) δελ είλαη ζηηγκηαία αιιά ρξεηάδεηαη κία κεηαβαηηθή πεξίνδνπνπ άξρηζε ην 1899 κε
ηελ κνξθή ηεξαζηίσλ ειηαθώλ εθξήμεσλ, ππνρξεσηηθά θάζε 30 έηε, κέρξη ην 1989. Καηόπηλ ε δπλακηθή αιιάδεη θαη ε
ζύγθιηζε κπνξεί λα επηηαρπλζεί από ηελ ζεσξεηηθή ηξηαθνληαεηία, όπσο έγηλε ήδε ην 2003, αληί ην 2019. Υξεηάδνληαη
ηώξα άιιεο δύν ηέηνηεο ηεξάζηηεο εθξήμεηο πνπ είλαη απίζαλν όκσο λα γίλνπλ απαλσηέο ζηηο επόκελεο ιίγεο εβδνκάδεο.
Καλείο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη πόηε αθξηβώο ζα γίλνπλ, νύηε θαλ ε Γεκηνπξγηθή αξρή πνπ βξίζθεηαηεπί ην έξγνλ.
Γελ πξόθεηηαη ινηπόλ αθόκε γηα ην ηέινο ησλ Υξόλσλ θαη αθόκε ιηγόηεξν γηα ην ... ηέινο ηνπ θόζκνπ!Ήηαλ ινηπόλ νη
Mayas ηόζν άζρεηνη ;

Ζκεξνιόγην Mayas
Κάζε άιιν. Πνηέ δελ αλαθνηλώζαλε θάπνηα επεξρόκελε θαηαζηξνθή, όπσο πνιινί επηηήδεηνη ή παπαγαιίδνληεο καο
ηξνκνθξαηνύλ εδώ θαη ρξόληα ηώξα. Δίραλε απιώο ηα βιέκκαηά ηνπο ζηξακκέλα ζπλερώο πξνο ηελ επηζηξνθή ησλ
Θεώλ, ησλ εμσγήηλσλ πνπ ηνπο είραλ επηζθεθζεί πξηλ ρηιηάδεο ρξόληα θαη ζεσξήζαλε ζενύο. Γεγνλόο πνπ καξηπξείηαη
αλακθηζβήηεηα ζε δεθάδεο ηόπνπο αλά ηελ πθήιην. Ηδηαίηεξα πξηλ 12000 ρξόληα πεξίπνπ (επνρή ηνπ Λένληα,
Άηιαληεο, ππξακίδεο-θίγγα, θηι.) θαη πξηλ 6000 ρξόληα πεξίπνπ (επνρή ηνπ Σαύξνπ, νπκέξηνη, Αξγνλαύηεο). Οη
εμεγήζεηο ηνπ Αιθίλννπ πξνο ηνλ Οδπζζέα γηα ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο ηνπ ζηελ Ηζάθε πνπ ηνπ ππόζρεηαη,δελ είλαη
1
παξά ιεπηνκέξεηεο γηα εμσγήηλε ηερλνινγία (Ραςσδία Θ, ζηίρνη 555-563) θαη ε ηζηνξία ζα έπξεπε λα μαλαγξαθεί
θάπνηα ζηηγκή.
1

« ..... Καη αθόκε πεο κνπ πνηά είλαη ε ρώξα ζνπ θη ε πόιε θη ν ιαόο ζνπ, γηα λα ζε πάλε ηα θαξάβηα
καο κε ηνπο δηαινγηζκνύο ηνπο. Τη εκείο νη Φαίαθεο ζηα θαξάβηα καο δελ ζέκε θαπεηάληνπο θη νπδέ
ηηκόληα, ζαλ πνπ βξίζθνληαη ζηωλ άιιωλ ηα θαξάβηα. Όηη ινγηάδνπκε, όηη ζέινπκε κνλάρα ηνπο ην
βξίζθνπλ, θαη ηωλ αλζξώπωλ όιωλ μέξνληαο θαη θαξπεξά ρωξάθηα θαη πνιηηείεο, γνξγά ηεο
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Ζ δπλαηόηεηα ησλ « ζεώλ » λα μαλά-παξνπζηαζζνύλ ππόθεηηαη ζηνπο λόκνπο ηνπ Υξόλνπ όπσο επηθπξώλεη ε ζεσξία
ηεο Γηηηόηεηαο, θαη ππάξρεη έλα παξάζπξν πνπ αλνίγεηπξηλ ηελ νινθιεξσηηθή ζύγθιηζε ησλ ρξόλσλ. Τπνινγίζαλε
ινηπόλ νη Μάγηαο, κε ηηο γλώζεηο ησλ επηζθεπηώλ ηνπο, όηη 5130 ρξόληα αξγόηεξα,δειαδή από ηηο 21/12/ 2012 θαη κεηά,
νη «ζενί»ζα έρνπλ ηελ πόξηα ηνπ Υξόλνπ αξθεηά αλνηρηή (δηόηη νη πιεξνθνξίεο από όια ηα 12 δώδηα ζα είλαη
δηαζέζηκεο ΤΓΥΡΟΝΧ) έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα εκθαλίδνληαηνη ίδηνη (ηνπιάρηζηνλ πιεξνθνξηαθά), έρνληαο πηα
όιεο ηηο απαξαίηεηεο γη’ απηνύο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ρξεηαζζνύλ ζηνλ επηζθεπηόκελν ρώξν.
Παξάιιεια, ηα κεγαιύηεξα αλνίγκαηα ηνπ ρξόλνπ, θαη άξα επηθνηλσλίαο κεηαμύ ζθέςεσλ θαη δπλακηθώλ, ζα
επηηξέςνπλην πέξαζκα πεξηζζόηεξσλ πιεξνθνξηώλζε καο (12 θαλάιηα πιεξνθόξεζεο ζπγρξόλσο) θαη επνκέλσο ζα
είλαηδπζθνιόηεξν λα επεμεξγαζζνύλ από ηηο ζθέςεηο καο. Οη ηειεπηαίεο ζα κπνξνύλ κε ηελ ζεηξά ηνπο λα δεκηνπξγνύλ
εληνλόηεξα ζελάξηα πνπ ζα κπνξνύλ λα πινπνηνύληαη ακεζόηεξα. Θα θαηαζηεί ινηπόλ επθνιόηεξν γηα ηνλ θαζέλα λα
γίλεη "κέληηνπκ" (γλώζηεο) αιιά θαη λα δέρεηαη πεξηζζόηεξα θαη εληνλόηεξα παξάζηηα. Θα ρξεηαζηεί ινηπόλ
κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα εθ κέξνπο καολα ειέγρνπκε ηηο ζθέςεηο καο, απνξξίπηνληαοόηη θέξλεη θόβνπο θαη
θαθνπξναίξεζε, γηα λα δεκηνπξγνύκε αξεζηά θαη όρη επηθίλδπλα δπλακηθά.
Σν ζέκα ηεο 21/12/ 2012 καο πιεξνθνξεί ηνπιάρηζηνλ όηη ε εμάζθεζε καο ζηνλ έιεγρν ησλ ζθέςεσλ (θαη επνκέλσο
ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ - εξκελεηώλ καο πνπ ηηο ειθύνπλ) πξέπεη λα αξρίζεη γηα έλαλ αθόκε ζνβαξό
ιόγν ακέζσο ηώξα. ρη κόλν γηα λα ειεπζεξσζνύκε από ηα κέρξη ηώξα δεζκά καο πνπ αλαιύζακε παξαπάλσ,αιιά θαη
γηα λα είκαζηε θαιύηεξα ζπλεηδεηνπνηεκέλνη θαη πξνεηνηκαζκέλνηαπέλαληηζηελ εληνλόηεξε πιεξνθόξεζε πνπ
πιεζηάδεη.Απηό απνηειεί θαη ην ζπνπδαηόηεξν ζεκείν ηνπ άξζξνπ.
Ζ ιύζε ζε θάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα έξζεη εύθνια από κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα, δηόηη παξ' όιε ηελ επεξγεηηθή
βνήζεηα θαη λνπζεζία πνπ ζα κπνξνύζακε λα δερζνύκε από θάπνηνπο, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, ηελ ζηηγκή πνπ
ζθεθηόκαζηε, ε ζθέςε θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε είλαη απζηεξά πξνζσπηθή δηεξγαζία. Ο θαζέλαο απαληά ζηνλ σθεαλό
γηα ην ηη έθαλε κε ην δηθό ηνπ αθξηβό θπκαηάθη θαη όρη ηη ζπκβαίλεη κε ην άιιν ζηελ απέλαληη αθηή. Ίζσο εκείο νη
Έιιελεο κπνξνύκε εύθνια λα βξνύκε θαιέο παιηέο «ζεκεηώζεηο»γηα ζέκαηα πνπ καο απαζρνιήζαλε θάπνηε. Ίζσο
είκαζηε θαιύηεξα νπιηζκέλνη από όινπο θαη ην μεράζακε. Ο θαζέλαο όκσο πξέπεη λα θάλεη ηελ ππέξβαζεζηελ γσληά
ηνπ.

Έιιελεο ζαλ δεκηνπξγνί θαηλνηνκίαο
ε θάζε ηάμε ζρνιείνπ ππάξρνπλ νη θαινί καζεηέο, ρατδεκέλνη ζπρλά ησλ δαζθάισλ, έρνπλ απμεκέλε πεξηέξγεηα,
πνιιέο λέεο ηδέεο, κειεηνύλ αξθεηά, απαληνύλ ζσζηά ζηηο εξσηήζεηο, νη κόλνη πνπ δαλείδνληαη βηβιία από ηελ κηθξή
βηβιηνζήθε, θαη αλππόκνλνη γξάθνληαη ηξέρνληαο πξώηνη ζην ζρνιείν. Μεξηθέο θνξέο ν δάζθαινο ίζσο ηνπο δεηήζεη
λα ηνλ αλαπιεξώζνπλ ιηγάθη ζε θάπνην κάζεκα ιόγσ αλσηέξαο βίαο. Οη ππόινηπνη πνπ δελ ιεηηνπξγνύλ κε ηνλ ίδην
ηξόπν, θαη παίδνπλ ζπλήζσο κε πηζηόιηα ή κπαιόληα, δελ κπνξνύλ παξά λα ηνπο δειεύνπλ θαη όηαλ ηνπο δίλεηαη ε
επθαηξία λα ηνπο βαζαλίδνπλ, εμνξθίδνληαο ην δηθό ηνπο ζύλδξνκν θαησηεξόηεηαο.
Αο θαληαζζνύκε ηώξα κηα ηζηνξία κε ην ζρνιείν Γε γηα ηαμηδηώηεο ηνπ δηαζηήκαηνο θαη ηνπο πξώηνπο εγγξαθέληεο
καζεηέο, ζηελνύο ζπλεξγάηεο ησλ δαζθάισλ. Έρνπλ ήδε ηελ γλώζε γηα ηνλ ρώξν απηό θαη δελ κπνξνύλ παξά λα ηελ
δηνρεηεύζνπλ ζηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο, δηόηη νη δάζθαινη πξέπεη λα απνπζηάζνπλ γηα ιίγν(κεξηθέο ρηιηάδεο ρξόληα!).
Αλαιακβάλνπλ λα δίλνπλ ζηελ ηάμε ηελ ζσζηή πιεξνθόξεζε, όινη ηνπο ζαπκάδνπλ από κέζα ηνπο, ηνπο αθνύλεθαη
κεξηθνί ηνπο κηκνύληαη. Φπζηθά ηνπο δειεύνπλ πνιύ. Πξηλ ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο πεξηόδνπ, πνιιά μεραζηήθαλε δηόηη
ην θηίξην κηζν-θάεθε θαη κεηά πιεκκύξηζε θαη ηα καζήκαηα γίλνληαη ζηελ ύπαηζξν. Οη ηδέεο πνπ δνζήθαλε είλαη
όκνξθεο, ζύκθσλα κε απηό πνπ ληώζνπλ όινη, αιιά νη ηεκπέιεδεο θάςαλε ηηο ζεκεηώζεηο. Ζ ζθνπνβνιή θαη ην
πνδόζθαηξν έγηλαλ ηόηε ην αληηθείκελν καζεκάησλ θαη δηαγσληζκάησλ ζην ηέινο ηεο ρξνληάο, θαη ε επθαηξία
εθδίθεζεο ησλ δηαθόξσλ πξνο ηνπο θαινύο δηόηη πξνκεζεύζεθαλ πεξηζζόηεξα θαη θαιύηεξα παηρλίδηα θαη όπια. ηγάζηγά νη πξώελ θαινί κπήθαλ ζηνλ ίδην ρνξό κε ην ξεύκα πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη μεράζαλε ηηο βηβιηνζήθεο θαη ηηο ηδέεο.
Καη έξρνληαη θπζηθά ηειεπηαίνη δηόηη δελ ζπλαγσλίδνληαη εθεί πνπ ήηαλ από ηελ θύζε ηνπο θαινί, ζηα ζέκαηα πνπ
έζεζε ε δεκηνπξγηθή αξρή, αιιά ζηα παηρλίδηα θαη ηδηνηξνπίεο ησλ άιισλ πνπ δελ θαηαιάβαλε πνιιά από ηελ αμία ηεο
ζρνιηθήο ρξνληάο. Καη κε ηελ ζεηξά ηνπο κηκνύληαη ηνπο άιινπο ηώξα δηόηη πηζηεύνπλ ζηα λέα ζέκαηα εμεηάζεσλ.
Ξεράζαλε εληειώο ηνλ αξρηθό ηνπο ξόιν θαη έηζη ράζαλε ηελ ηαπηόηεηά ηνπο,ελώ νη άιινη δελ ηελ
είραλζπλεηδεηνπνηήζεη έληνλα γηα λα ηελ ράζνπλ.
Κάπνηα ζηηγκή έξρνληαη πάιη νη θαζεγεηέο δηόηη επηηέινπο ε πόξηα ηνπ θήπνπ μαλάλνημε θαη αξρίζαλε δνπιεηά. Με
απηνύο βξήθαλ ηελ επθαηξία ηεο αλνηθηήο πόξηαο θαη άιινη άζρεηνη θαζεγεηέο λα κπνπλ ζηνλ ίδην ρώξν κήπσο
απνθνκίζνπλ θάηη. Μόλν πνπ ζε απηόλ ηνλ καγηθό θόζκν κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηηο ζθέςεηο ησλ καζεηώλ, όπσο ηνπο
εμππεξεηεί.Γελ ηνπο απαζρνιεί ην κάζεκα θαη ραξνπνηνύληαη κεηνλ έιεγρν ησλ ζθέςεσλ πνπ επηηπγράλνπλ ζηνπο
παιηνύο θαινύο καζεηέο,νη νπνίνη εκπνδίδνληαη έηζη λα επαλέιζνπλ ζηα πξάγκαηα θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζαλ ζθιάβνη

ζάιαζζαο ηα πιάηε δηαπεξλνύλε, ζπληπιηγκέλα κεο ζε ζύγλεθν θαη θαηαρληά, θη νπδ' έρνπλ θόβν πνηέ
ηνπο λα βνπιηάμνπλε θη νπδέ δεκηά λα πάζνπλ..... » Μεηάθπαζε:Ν. Καδανηδάκε - Ι. Κακπιδή.
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λα ηξνθνδνηνύλ ηα δπλακηθά πνπ ζέινπλ λα πινπνηνύλ νη ίδηνη. Ηδηαίηεξα ζε κεξηθνύο από ηνπο παιηνύο θαινύο,
απηνύο πνπ παίξλνπλ ηηο ζεκαληηθέο ζπιινγηθέο απνθάζεηο. Αο αθήζνπκε λα κηιήζεη θαη ν πνηεηήο :
«Μηα αηηία πνπ εμεγεί όιεο ηηο θαθνδαηκνλίεο, κηθξέο θαη κεγάιεο ηνπ ηόπνπ απηνύ ; Αζπκθσλία κεηαμύ ηνπ πλεύκαηνο
ηεο εθάζηνηε εγεζίαο καο θαη ηνπ «ήζνπο» πνπ ραξαθηεξίδεη ην βαζύηεξν ςπρηθό πνιηηηζκό ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, ζην
ζύλνιό ηνπ. ....Από ηελ εκέξα πνπ έγηλε ε Ειιάδα θξάηνο, έσο ζήκεξα, νη πνιηηηθέο πξάμεηο ζα έιεγε θαλείο όηη
ζρεδηάδνληαη θαη εθηεινύληαη εξήκελ ησλ αληηιήςεσλ γηα ηε δσή, θαη γεληθόηεξα ησλ ηδαληθώλ πνπ είρε δηακνξθώζεη ν
Ειιεληζκόο κέζα ζηελ πγηή θνηλνηηθή ηνπ νξγάλσζε θαη ζηελ παξάδνζε ησλ κεγάισλ αγώλσλ γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ.
Η θσλή ηνπ Μαθξπγηάλλε δελ έρεη ράζεη, νύηε ζήκεξα αθόκε, ηελ επηθαηξόηεηά ηεο.... » Οδ. Διύηεο ζε ζπλέληεπμή ηνπ
(1956)

Πξέπεη λα θξαηεζεί κπζηηθό όηηαπηνί νη ησξηλνί ηειεπηαίνη ζηελ ζθνπνβνιή απνηεινύζαλ θάπνηε ην θαιό παξάδεηγκα
ζε πνιύ δπζθνιόηεξα αγσλίζκαηα. Πξέπεη ινηπόλ λα πνηηζηνύλ κε ηηο αληίζεηεο ζθέςεηο, ελώ νη πξσηαζιεηέο ηνπ
πνδνζθαίξνπ θαη ησλ όπισλπξέπεη λα γίλνπλ νη ρατδεκέλνη απηώλ ησλ θαζεγεηώλ πνπ απερζάλνληαη ηηο δηαρξνληθέο
ηδέεο. Ζ ύιε κόλν λα κεηξάεη. Καη λα γνλαηίζνπλ ηνπο πξώελ θαινύο κε θαληαζηηθά ρξέε ελώ απηνί ηνπο ρξσζηάλε
ηελ ηξνθνδνζία ηνπο. Γελ ζέινπλ λέεοπεξηπέηεηεο αλώηεξνπ επηπέδνπ όπνπ ζα ράλαλε ηνλ έιεγρό ηνπο.
Μπνξνύκε λα ζπλερίζνπκε γηα πνιύ ηελ απινπζηεπκέλε παξαβνιή γηα ηα 25000 ρξόληα ησλ δηαρξνληθώλ αμηώλ πνπ
κεηαθέξνπλ νη Έιιελεο, αλεμάξηεηα από ηηο επηκημίεο γνληδίσλ ησλ ζσκάησλ, δηόηη απνθαζίδνπκε λα ελζαξθσζνύκε
ζε απηόλ ηνλ ρώξν όπνπ έρνπκε θάπνηνλ ξόιν λα παίμνπκε. Τπάξρνπλαηώληα ηα δπλακηθά απηώλ ησλ αμηώλ πνπ
δνλνύληαη κε ηνπο θαηλνύξηνπο καζεηέο πνπ απνθαζίδνπλ θάζε θνξά λα έξζνπλ γηα εμεηάζεηο ζε απηόλ ηνλ ρώξν θαη
όρη ζε άιινλ. Γνλνύληαη όκσο θαη κε πνιιά άζρεκα δπλακηθά απηώλ πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηνλ ίδην ρώξν. Πνπ
αλαδσππξώλνληαη κε ηηο ειεγρόκελεο ζθέςεηο καο, ηδίσο ησλ εγεζηώλ καο. Ηδίσο ηώξα κε ηαπιαηύηεξα αλνίγκαηα ησλ
ρξόλσλ.
Ζ βαζηθή απάληεζε καο είλαη ε αλάθηεζε ηεο ρακέλεο ηαπηόηεηάο καο. Πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηνλ ηδηαίηεξν
ξόιν καο, πάληα θαη αθόκε πεξηζζόηεξν ζηηο κέξεο καο. Να ζηακαηήζνπκε λα ληώζνπκε όπσο ην ζέινπλ νη άιινη,
δειαδή ηειεπηαίνη ηεο ηάμεο.
Καη πάιη ν ίδηνο πνηεηήο ζα ην πεη μεθάζαξα :
« .....Μ’ ελδηαθέξεη ε νπζία. Κη εθείλν πνπ μέξσ είλαη όηη κ’ απηά θαη κ’ απηά θηάζακε ζε θάηη πνπ ζα κνπ επηηξέςεηε λα
νλνκάζσ «Ψεπδνθάλεηα». Έρνπκε δειαδή ηελ ηάζε λα παξνπζηαδόκαζηε δηαξθώο δηαθνξεηηθνί απ’ ό, ηη πξαγκαηηθά
είκαζηε. Καη δελ ππάξρεη αζθαιέζηεξνο δξόκνο πξνο ηελ απνηπρία, είηε ζαλ άηνκν ζηαδηνδξνκείο είηε ζαλ ζύλνιν, από
ηελ έιιεηςε γλεζηόηεηαο. Τν θαθό πάεη πνιύ καθξηά. Όια ηα ζπζηήκαηα καο θαη νη ζεζκνί καο....πάξζεθαλ κε
πξνρεηξόηαην ηξόπν απ’ έμσ θαη θόπεθαλ θαη ξάθηεθαλ όπσο-όπσο επάλσ ζ’ έλα ζώκα κε άιιεο δηαζηάζεηο θαη άιινπο
όξνπο αλαπλνήο.....
Γηαηί απηόο ν ιαόο, πνπ ηελ έλλνηά ηνπ ηελ έρνπκε παξακνξθώζεη ζε ζεκείν λα κελ ηελ αλαγλσξίδνπκε, απηόο έρεη
θηηάμεη ό, ηη θαιό ππάξρεη – αλ ππάξρεη θάηη θαιό ζ’ απηόλ ηνλ ηόπν! Καη απηόο, ζηηο ώξεο ηνπ θηλδύλνπ, θαη ζην πείζκα
ηεο ζπζηεκαηηθήο εηηνπάζεηαο ησλ αξρεγώλ ηνπ, αίξεηαη, ράξηο ζ’ έλαλ αόξαην, επινγεκέλν κεραληζκό, ζηα ύςε πνπ
απαηηεί ην ζαύκα! Όζν ινηπόλ θαη αλ είλαη ιππεξό, πξέπεη λα ην πσ: ν Ειιεληζκόο, γηα ηελ ώξα, επέηπρε σο Γέλνο, αιι’
απέηπρε σο Κξάηνο! Καη παξαθαιάσ λύρηα-κέξα ην Θεό, θαηην κέιινλ λα κε δηαςεύζνπλ.»Οδ. Διύηεο (1956)
Δίλαη αδύλαην λα εμαθαληζζνύλ ηα άζρεκα δπλακηθά. Θα παξνπιηζζνύλε όκσο κόιηο ζπγθεληξσζνύκε ζηα ζσζηά, ζε
όηη θαηλνηόκν έδσζε ην Διιεληθό πλεύκα ζηελ αλζξσπόηεηα. Γηόηη γλσξίδνπκε ηώξα πσο ην πλεύκα πξνεγείηαη ηεο
ύιεο θη ε θαηλνηνκία είλαη ην βαζηθό όπιν ζηελ απνζηνιή ησλ δεκηνπξγεκάησλ. Ση έρνπκε λα θνβεζνύκε ; Σνπο
εαπηνύο καο θαη κόλν. Οη Γελίηζαξνη ήηαλ θαηαζηξνθηθόηεξνη από ηνπο Σνύξθνπο δηόηη ήηαλ Έιιελεο ζηελ νπζία
αιιά ρσξίο ηελ ζπλείδεζε όηη είλαη.
Ο απηνθαηαζηξνθηζκόο καο από ηελ αξραηόηεηα, καο παξαθνινπζεί ζε πνιιά επίπεδα. Ίζσο ηειεηνπνηώληαο όηη
πηάλνπκε, « ηειεηνπνηήζακε » θαη ηα αξλεηηθά ησλ άιισλ, πνπ κηκεζήθακεκέζα ζηελ ιήζε καο, θαη ηα θξαηήζακε.
Ίζσο πάιη ζακπνηάξνπκε ηνπο εαπηνύο καο δηόηη ππνζπλείδεηαθνβόκαζηε πηα ηελ ππεπζπλόηεηα ηνπ κεγαιείνπ πνπ
μεράζακε θαη ζα κπνξνύζακε λα μαλαβξνύκε. Γηόηη απηά πνπ έδσζε ε αξραία Διιάδα ήηαλ κηα ρισκή αληαύγεηα ηνπ
ηη είρε πξνεγεζεί πνιύ παιαηόηεξα θαη ράζεθε. Ο κεξνο ρξεηαδόηαλε παξάδνζε θαη ζκίιεπκα γιώζζαο ρηιηεηηώλ γηα
λα κπνξέζεη λα γξάςεη ηα έξγα ηνπ. Ο σθξάηεο κηιάεη γηα παιηνύο θαη βαζηθνύο ιεηηνπξγνύο, ηνπο "νλνκαηνπνηνύο"
πνπ νξίδαλε ηνλ λόεκα ησλ ιέμεσλ. Γελ ζπκβαδίδνπλ όια απηά κε ηα εξείπηα ησλ Μπθελώλ. Ούηε κε ηα γεινία πεξί
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αιθαβήηνπ από ηνπο έκπνξνπο Φνίληθεο. Σα όκνξθα δπλακηθά ησλ πξαγκαηηθώλ εαπηώλ καο ππήξραλ πνιύ πξηλ από
ηόηε, πξηλ μεραζηνύλ από ηα λεόηεξα παξάζηηα ζηηο ηειεπηαίεο ρηιηεηίεο.

Μόιηο ζπκβεί ινηπόλ ε ζηξνθή κέζα καο θαη μαλά αλαθαιύςνπκε ην δένο ηεο πξαγκαηηθόηεηάο καο πνπ όινη δειεύνπλ,
ζα έρνπκε ζπλδεζεί κε ηηο δηαρξνληθέο αμίεο, θηλεηήξην δύλακε ηεο Γεκηνπξγίαο, πνπ κόλν απηέο κπνξνύλ λα καο
βνεζήζνπλ, δηόηη απηέο είλαη εκείο, άζρεηα πώο θαηλόκαζηε ηώξα.
Ο ζθνπόο ηνπ ζπκπαληηθνύ καο όινπ είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζή ηνπ θαη είκαζηε θνκκάηηα ηνπ κε ηνλ ίδην ζθνπό. Σν
είρακε εθαξκόζεη θαη δηδάμεη θάπνηε.Δδώ θαη πνιύ θαηξό όκσο.....
« ...ράζεθε ε ζπλείδεζε πσο ε Ειιαδηθόηεηα είλαη πξόηαζε πνιηηηζκνύ, παλαλζξώπηλνπ αλαγθαίνπ...θαη ν πνιηηηζκόο
είλαη πξόηαζε λνήκαηνο ηεο δσήο... » (Υξ. Γηαλλαξάο.)

Πξέπεη λα ηελ μαλαβξνύκε. Ζ επηζηήκε καο δείρλεη πσο δελ κπνξνύκε παξά λα δνλνύκαζηε,αθόκε θαη πάληα,
δηαρξνληθά, κε απηέο ηηο δπλαηόηεηεο θαη πνηόηεηεο. Μόλν ζε απηήλ ηελ ζθέςε, ίζσο ληώζνπκε έλα ξίγνο γηα ην
ζπκπαληηθό παηρλίδη πνπ δηεμάγεηαη θαη λα αθνύζνπκε λα αληηιαιεί ε βξνληεξή θξαπγή ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε ηελ
επέηεην ηνπ νπνίνπ γηνξηάδνπκε εθέηνο : «Γελ θνβάκαη ηίπνηα, δελ ειπίδσ ηίπνηα, είκαη ιέθηεξνο».
Η. Αλαζηαζίνπ, Ph.D.
Άλσ Λερώληα Μαγλεζίαο
1ε Ννεκβξίνπ 2012
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