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Ειςαγωγθ ςτη Μυστική  Διδασκαλία  

Για να μπορζςει ο ςφγχρονοσ επιςτιμων-μελετθτισ να αναλφςει τθ ςκζψθ του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Έλλθνα Μακεδόνα που μπόρεςε και κετζκτθςε ολόκλθρο 

τον τότε γνωςτό κόςμο και τθ ςκζψθ του Αριςτοτζλθ, του Έλλθνα Σταγειρίτθ, που 

μπόρεςε και κατζκτθςε τθν κορυφι τθσ επιςτθμονκισ ερμθνείασ όλων των 

φαινομζνων τθσ φφςεωσ, πρζπει απαραίτθτα να γνωρίηει το τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ, θ ψυχι και το Σφμπαν. 

Ζοφμε ςε ζναν κόςμο που οι επιςτιμεσ και οι τεχνολογίεσ κυριολεκτικά καλπάηουν, 

θ μια κεωρία διαδζχεται  τθν άλλθ για τον Μικρόκοςμο, το Μεγάκοςμο, τθν φλθ, το 

φωσ, τθν αλλθλεξάρτθςθ των πάντων, τισ ςχζςεισ τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ με τθ 

φφςθ του κόςμου, τθν εξζλιξθ και τθν ανζλιξθ του Σφμπαντοσ. 

Είναι όμωσ βζβαιον ότι, κάκε μορφισ επιςτιμθ , ζχει χαράξει τθν πορεία τθσ ςτισ 

γραμμζσ του ςτίβου τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Φιλοςοφίασ. Ό,τι καινοφργιο προκφπτει 

ωσ επιςτθμονικι απόδειξθ, ζχει γίνει αντικείμενο διαλόγου πριν από δυόμιςθ 

χιλιάδεσ χρόνια ςε κάποια Φιλοςοφικι Σχολι τθσ μεγάλθσ Ελλάδασ. 

Είναι απίςτευτθ θ προβλεψιμότθτα τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ ςκζψθσ, που μπόρεςε 

μζςα ςε ελάχιςτο χρονικό όριο μερικϊν αιϊνων να καλφψει όλο το φάςμα των 

επιςτθμονικϊν ανακαλφψεων, όχι μόνο μζχρι τθ δικι μασ εποχι, αλά και ωσ το 

μακρινό μζλλον. 

Οι προςωπικότθτεσ του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Αριςτοτζλθ, υπό το πρίςμα 

τθσ Κβαντικισ τουσ υπόςταςθσ, βοθκάει να ειςζλκουμε ςε μια καινοφργια λογικι 

κεϊρθςθ, που μπορεί να μασ απαντιςει ςτο μεγάλο ερϊτθμα ςχετικά με αυτζσ τισ 

δυο προςωπικότθτεσ: «γιατί με το πζραςμα του χρόνου οι τιμζσ τησ διαχρονικότητάσ 

τουσ διαρκώσ αυξάνονται!» 

Αυτό που ςυμβαίνει παγκοςμίωσ με τισ δυο αυτζσ κορυφαίεσ προςωπικότθτεσ που 

ζφυγαν περίπου πριν από δυόμιςθ χιλιετίεσ είναι απερίγραπτο, αλλά ταυτόχρονα 

και αναγκαίο να περιγραφεί με τθν κατά το δυνατόν, φιλοςοφικότερθ διείςδυςθ. 



Χιλιάδεσ βιβλία, εκατοντάδεσ πίνακεσ ηωγραφικισ, εκατοντάδεσ ςυγγράμματα 

μυκιςτορθμάτων ι ιςτοριϊν ι επιςτθμονικϊν  αναηθτιςεων, αρχαιολόγοι 

μελετθτζσ, διανοοφμενοι, από ζδρασ κακθγθτζσ, προγραμματιςτζσ θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν ςε χιλιάδεσ ιςτοςελίδεσ , λευκοί και ζγχρωμοι, ανατολικοί και δυτικοί, 

οπαδοί κάκε κρθςκείασ και κάκε αιρζςεωσ κι όςουσ ακόμθ βάλει ο νουσ του 

ανκρϊπου, αςχολοφνται μζχρι ςιμερα και ςτο διθνεκζσ με τον Μζγα Αλζξανδρο και 

τον Αριςτοτζλθ, τουσ δυο κορυφαίουσ Έλλθνεσ κατακθτζσ του παγκόςμιου 

πολιτιςμοφ και τθσ παγκόςμιασ ςοφίασ. 

.........................................................................................................................................

Είναι άραγε τυχαία η «ζεφξη» αυτών των δφο προςωπικοτθτων ςτη ροθ τησ 

Ιςτορίασ; Είναι  άραγε, ςφμπτωςη που ο μεγαλφτεροσ φιλόςοφοσ όλων των 

εποχών, υπθρξε ο διδάςκαλοσ του μεγαλφτερου «πολιτιςμικοφ κατακτητθ» όλων 

των εποχών; 

Μιπωσ απόκρυφεσ κοςμικζσ δυνάμεισ που λειτουργοφν μζςα και ζξω από το νου 

μασ, από τθ φφςθ τθ δικι μασ και του κόςμου ταυτόχρονα, τισ οποίεσ ςιμερα 

προςπακεί με πάκοσ θ Κβαντικι Φυςικι να τισ αποκωδικοποιιςει και θ 

Αςτροφυςικι να τισ ενοποιιςει με εκκολαπτόμενεσ κεωρίεσ για τθν ταχφτθτα του 

φωτόσ μζςα ςτον χϊρο και το χρόνο,το μθδενικό αποτζλεςμα που προςδίδουν οι 

αντίκετεσ φυςικζσ δυνάμεισ ςε κάκε εκδιλωςθ τθσ φλθσ και τθσ δομισ του 

Σφμπαντοσ, με αποτζλεςμα όλοι να «είμαςτε ζνα» με όλα, μιπωσ, όλα αυτά, κάτω 

από τθν επιςτθμονικι-φιλοςοφικι ςκζψθ αποδϊςουν μια καινοφργια εικόνα για 

αυτά τα δφο κυρίαρχα πρόςωπα τθσ Παγκόςμιασ Ιςτορίασ; 

Μιπωσ ο Μζγασ Αλζξανδροσ και ο Αριςτοτζλθσ είναι κοςμικζσ δυνάμεισ και όχι 

ανκρϊπινεσ μορφζσ , που ζπαιξαν ενεργό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ τθσ δομισ τθσ 

Ανκρωπότθτοσ με «άνωκεν εντολι»; 

 

«...Να αςκείσ και να επιβάλεισ την εξουςία ςου ςε ανθρώπουσ ελεφθερουσ και 

αξιοπρεπείσ και όχι ςε ςκλάβουσ, όςο πολλοί κι αν είναι αυτοί... 

Η προςβολή τησ αξιοπρζπειασ είναι για κάθε ελεφθερο άνθρωπο, περιςςότερο 

ςκληρή από την απώλεια τησ περιουςίασ του ή τησ υγείασ του.Γιατί ο ελεφθεροσ 

άνθρωποσ δίνει με τη θζληςή του , την περιουςία του αλλά και το ςώμα του, 

προκειμζνου να διατηρήςει την αξιοπρζπειά του και τη ςεμνότητά του ςτο μζτρο 

που εκείνοσ επιδιώκει...» 

Απόςπαςμα από Επιςτολι του Αριςτοτζλθ προσ τον Μζγα Αλζξανδρο 

ΕΠΙ ΣΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΕΩ ΣΩΝ ΚΡΑΣΩΝ 

(περιλαμβάνεται ςτθ Μυςτική Διδαςκαλία)  


