
 

Η Φυσική στη Μεταφυσική 

Οι θαυμαστές Φυσικές Ικανότητες του Πυθαγόρα 

 

1. Εισαγωγικά  

 
Μέσω της βαθιάς πίστης ο Πυθαγόρας κατόρθωσε να υπερβαίνει τις φυσικές του δυνά-

μεις, έτσι ώστε να μπορεί να κάνει θαυματουργικές πράξεις τις οποίες οι συνήθεις άν-

θρωποι αδυνατούν να πράξουν. 
Στη μεγάλη ευσέβεια και στην αυστηρή εφαρμογή των αρχών λατρείας προς τους Θε-

ούς, που θέσπισε ο Πυθαγόρας στον εαυτό του και στους μαθητές του, αποδίδει ο Ιάμ-

βλιχος τις υπερφυσικές ικανότητες που απέκτησε αυτός ο ίδιος. 
Με επιμονή καλλιεργούσαν οι Πυθαγόρειοι την πίστη ότι όλα είναι δυνατά στους Θεούς 

και τίποτα δεν είναι αδύνατον γι αυτούς, ούτε τυχαίο και συμπτωματικό και ως εξ αυ-

τού πρέπει να ελπίζουμε στη θεία πρόνοιά τους. 

Διαπνέεται μεν ο Πυθαγόρας από μεγάλη ευσέβεια και αφοσίωση στη λατρεία των Θε-
ών, αλλά συγχρόνως ο φιλόσοφος διακηρύττει την Ορφική Αρχή περί του «Ενός Αριθ-

μού» και του «Πρώτου Νοητού» ως αιώνια ουσία, στην οποία είχε υπαγάγει τόσο τους 

Θεούς, όσο και ολόκληρη την φύση. 
Αυτή η έντεχνη διασύνδεση του «Αριθμού» και του «Πρώτου Νοητού» με την λατρεία των 

πολλών Θεών, καθιστά ευχερέστερη την απάντηση περί της αποδοχής της έννοιας του 

ενός Θεού εκ μέρους του φιλοσόφου και φαίνονται εναργέστερες οι σκοπιμότητες της 
λατρείας των πολλών θεών εκ μέρους του Πυθαγόρα και των μαθητών του, προκειμένου 

ν’ αποφύγουν τους ενδεχόμενους διωγμούς τους. 

Με όλον αυτό τον λιτό τρόπο ζωής και διατροφής, ως επίσης και της καλλιέργειας της 
πίστης προς τους Θεούς, ο Πυθαγόρας απέβλεπε στον εξαγνισμό της ψυχής, ώστε μέσω 

αυτής να απελευθερωθούν οι μεγάλες δυνατότητες του νου. 

Διότι, ο Πυθαγόρας μέσα από την μακρόχρονη πολύμοχθη και πολύπτυχη παιδεία του, 

είχε γνωρίσει, βιώνοντας ο ίδιος, ότι ο νους τα πάντα βλέπει και τα πάντα ακούει. 
Όπως επίσης, ότι μόνο μέσα από τον εξαγνισμένο και ελεύθερο από τις δεσμεύσεις του 

σώματος νουν, μπορεί να φθάσει κάποιος προοδευτικά να παρατηρεί τα αέναα και τις 

ομοειδείς άυλες μορφές, οι οποίες μένουν πάντα οι ίδιες και αναλλοίωτες. 
 

2. Οι Θαυμαστές Ικανότητές του 

 
Με αυτή τη δύναμη του νου ο Πυθαγόρας είχε αναπτύξει τις θαυματουργικές του ικα-

νότητες. 

Όπως είχε αναπτύξει την ικανότητα να συμβουλεύει και να διδάσκει με τον λόγο του τα 
άλογα ζώα, αποδεικνύοντας πως όλα τα ζώα, που έχουν νου, δύνανται να διδάσκονται. 

Έτσι ημέρεψε και έπεισε την αρκούδα να μην είναι καταστροφική στην περιοχή, το ο-

ποίο και εγένετο. 

Επίσης συμβούλεψε και έπεισε βόδι να μην τρώει τα ιερά χλωρά κουκιά, με συνέπεια 
αυτό να γίνει ιερό ζώο στο ναό της Ήρας. 

Ακόμα, στην Ολυμπία, βρισκόμενος με τους μαθητές του και συζητώντας για τα θεοση-

μεία στους θεοφιλείς ανθρώπους, κατέβασε από τον ουρανό ψηλά αετό και αφού τον 
χάιδεψε τον άφησε να φύγει, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη θεοφιλία για τους θεοσεβείς 

ανθρώπους.  

Απόδειξη, η οποία βεβαίως σχετιζόταν με την ξεχωριστή αυτή ικανότητα, μέσω του νου 
του να απευθύνεται απ’ ευθείας στους νόες των ζώων, έστω και σε μεγάλη απόσταση, 

όπως συνέβη με τον αετό και να επικοινωνεί με την συχνότητα της «γλώσσας» κάθε ζώ-

ου, πείθοντάς το για την εντολή του μηνύματος του. 
Είναι επιστημονικά διαπιστωμένο, ότι όλα τα ζωντανά επικοινωνούν με κωδικευμένα 

μηνύματα, τα οποία είναι έτσι ρυθμισμένα, ώστε να υπάρχει μεταξύ τους ανταπόκριση 

επικοινωνίας. 

Με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να υποθέσουμε, ότι ο Πυθαγόρας είχε μελετήσει και 
γνώριζε αυτούς τους κώδικες επικοινωνίας των ζώων και επετύγχανε αυτή μαζί τους κα-

τά τηλεπαθητικό τρόπο, δυνατότητα την οποία είχε, όπως λέγεται και ο Ορφέας. 



 

 
 

2 

Είχε επίσης την δύναμη της υπερευαίσθητης αντίληψης, όπως λέγεται σήμερα, προ-

βλέποντας τον νεκρό που είχε κάποιο πλοίο, το οποίο επρόκειτο να εισέλθει στο λιμάνι 

του Μεταπόντιου, φέροντας αγαθά για την πόλη. 
Ομοίως στο ταξίδι του, από Σύβαρη στον Κρότωνα, προέβλεψε ακριβώς τον αριθμό ψα-

ριών που υπήρχαν στα δίχτυα των ψαράδων, όταν αυτά βρίσκονταν ακόμα στο βυθό. 

Σ’ αυτή την περίπτωση αξίζει να σημειωθεί, ότι τα ψάρια έμειναν όλο το χρόνο της μέ-
τρησης ζωντανά, μέχρις ότου ρίξουν αυτά πάλι στη θάλασσα, όπως ήταν η αρχική τους 

συμφωνία. 

Εάν τα ψάρια ήταν ολιγάριθμα, είναι πιθανό να διατηρούντο στη ζωή για κάποιο χρόνο, 
εάν όμως ήταν πολυάριθμα και απαιτούσαν μεγάλο χρόνο μέτρησης, η διατήρηση των 

ψαριών στην ζωή εκτός της θάλασσας μάλλον θα πρέπει ν’ αποδοθεί σε κάποιες από τις 

θαυματουργικές ικανότητές του ή ν’ αποτελεί κάποιο μύθο. 
Τέτοιες ικανότητες είναι οι τηλεπαθητικές και τηλεκινητικές τις οποίες διέθετε ο Πυθα-

γόρας επί πλέον της υπερευαίσθητης αντίληψης, δηλαδή να αντιλαμβάνεται πράγματα 

και γεγονότα σε απόσταση και ανεξαρτήτως εμποδίων. 

Ακόμα, μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι γνώριζε και κατείχε την τέχνη της υποβολής, η 
οποία στην ανάλυση της είναι μια τηλεπαθητική ικανότητα, την οποία προφανώς ο Πυ-

θαγόρας χρησιμοποιούσε προκειμένου να δείξει την θεϊκή του προέλευση. 

Αυτή δηλώνουν οι περιπτώσεις που επεδείκνυε το χρυσό μηρό του, για να δείξει την 
καταγωγή του από τον Θεό Απόλλωνα, ως επίσης και η άλλη που περνώντας τον ποταμό 

Καύκασο, μαζί με άλλους συντρόφους, άκουσαν όλοι τον ποταμό με φωνή δυνατή και 

καθαρή να λέγει: «Χαίρε Πυθαγόρα», προκειμένου να δείξει κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι 
συνομιλούσε με τους Θεούς. 

Στην προφητική του ικανότητα ανάγεται ότι προέβλεψε, όπως λέγεται, τον διωγμό των 

Πυθαγορείων, διαφεύγοντας μαζί με μαθητές του στο Μεταπόντιο για να διασωθούν. 
Ανεξάρτητα από την πειστικότητα της παραπάνω μαρτυρίας, αποδεικνύεται ότι ο Πυθα-

γόρας δεν στερείτο και αυτής της προφητικής δυνατότητας. 

Όπως δεν στερείτο και της άλλης εξαιρετικής ικανότητας που σε μια και μόνη ημέρα 

βρέθηκε ταυτοχρόνως στο Μεταπόντιο της Μεγάλης Ελλάδας και στο Ταυρομένιο της 
Σικελίας και συνομίλησε από κοινού με τους μαθητές του και στα δύο μέρη, παρόλη 

την μεταξύ τους μεγάλη απόσταση και τον χωρισμό τους από θάλασσα. 

Όση βέβαια υπερβολή κι αν δύναται να θεωρηθεί η από κοινού ταυτόχρονη συνομιλία 
με τους μαθητές του σε χωριστούς χώρους, δεν μπορεί όμως να αποκλεισθεί μια τέτοια 

προσέγγιση με όσα σήμερα η φυσική επιστήμη λέει περί συμπτυσσόμενου και ανα-

πτυσσόμενου χωρο-χρόνου. 
Όσον αφορά όμως την παραψυχολογική διάσταση του φαινομένου θα μπορούσε αυτό 

να ενταχθεί είτε στην ερμηνεία των υπερυψούμενων καταστάσεων είτε σε αυτή των εξω-

σωματικών εμπειριών. 
Για τις υπερυψούμενες καταστάσεις, φέρεται ο Πυθαγόρας να έχει τέτοιες ικανότητες, 

να υπερίπταται σε θάλασσες, σε ποτάμια, λίμνες και βουνά, με την συνδρομή του «βέ-

λους», το οποίον έλαβε από τον «αιθεροβάτη» Άβαρι.  

Εάν βέβαια θεωρηθεί ότι το «βέλος» ως μετάδοση αυτής της εξαιρετικής ικανότητας, να 
υπερνικάται η βαρύτητα του σώματος με την ιδίαν βούλησή του και δεν θεωρηθεί ως 

ένας πτητικός μηχανισμός δεδομένου, ότι ο μαθητής του Αρχύτας ασχολείτο με γεωμε-

τρικές κατασκευές, στις οποίες προσέδιδε κίνηση και είχε κατορθώσει να πετάξει ξύλινο 
κατασκεύασμα περιστεριού. 

Η πιθανότερη ερμηνεία του παραπάνω φαινομένου –χωρίς να διαγράφονται οι υπερυ-

ψούμενες δυνατότητές του– δύναται να αναχθεί στην ικανότητα των εξωσωματικών ε-
μπειριών, σύμφωνα με τις οποίες η ψυχή απομακρύνεται του φυσικού σώματος και 

δύνανται να επικοινωνεί εκτός χώρου και χρόνου επανακάμπτουσα στο φυσικό σώμα, 

όπως περιγράφεται από ανθρώπους οι οποίοι πειραματίσθηκαν επ’ αυτού του φαινομέ-
νου, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι επέστρεψαν από τον θάνατο, όπως λέγεται. 

Συγγενής προς τις εξωσωματικές εμπειρίες δύναται να θεωρηθεί και η άλλη εξαιρετική 

ικανότητά του ν’ αναδράμει στις μετενσαρκώσεις ψυχών προηγουμένων ανθρώπων που 

υπήρξαν κατά το ιστορικό παρελθόν στην ζωή του. 
Αυτή την ικανότητα είχε, τόσο για τον εαυτόν του όσο και για τους άλλους. 

Για τον εαυτόν του μάλιστα, με αναμφισβήτητα τεκμήρια αποδείκνυε, ότι προϋπήρξε 

κατ’ αρχάς ως Εύφορβος, γιος του Πάνθου, που έπεσε στην Τροία από τον Μενέλαο. 
Μετά ως Αιθαλίδης, τρίτον ως Ερμότιμος, τέταρτον ως Πύρρος και τώρα ως Πυθαγόρας. 
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Ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά προκύπτουν και σήμερα από πειράματα της παραψυ-

χολογίας όπου σε κατάσταση ύπνωσης ο πειραματιζόμενος περιγράφει προηγούμενες 

ζωές των οποίων τα στοιχεία διαπιστώνονται εκ των υστέρων, αποδιδόμενες οι αναδρο-
μές αυτές σε μετενσαρκώσεις άλλων ψυχών, ανθρώπων που προϋπήρξαν στη ζωή. 

 

3. Επιστημονικές Προσεγγίσεις 
 

Με βάση αυτά τα τεκμηριωμένα χαρακτηριστικά, ο Πυθαγόρας αποδείκνυε, ότι η ψυχή 

είναι αθάνατη και επομένως δύναται να μετενσαρκώνεται, επιτυγχάνοντας την ανάμνη-
ση της προηγουμένης ζωής τους μόνον οι εξαγνισμένοι άνθρωποι και στους οποίους ο 

νους απελευθερώνεται από τα δεσμά του σώματος. 

Αλλά αν ο Πυθαγόρας αποδείκνυε με τον δικό του τρόπο και αποδεχόταν την αθανασία 
της ψυχής, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν άλλοι φιλόσοφοι που υποστήριζαν το αντίθετο 

δηλαδή την φθορά της ψυχής μαζί με το σώμα. 

Έτσι και σήμερα διχάζει τους επιστήμονες, διότι θεωρείται ως ένα μεταφυσικό θέμα, 

καθόσον είναι μεν η λειτουργία της νόησης ενεργειακής υπόστασης, πλην όμως αυτή η 
ίδια η λειτουργία της εξαρτάται από την ύπαρξη του σώματος. 

Επομένως εύλογο το ερώτημα, εάν καταστραφεί το σώμα με τον θάνατο, ο νους, η συ-

νείδηση, η ψυχή εξακολουθούν να υπάρχουν και να λειτουργούν αυτόνομα, χωρίς την 
σύμπραξη του σώματος; 

Συνεπακόλουθα με το παραπάνω βασικό ερώτημα ανακύπτουν και τ’ άλλα: 

Γι’ αυτή την ενεργειακή φύση της ψυχής έχει νόημα να ρωτάμε που υπάρχει πριν από 
την γέννηση ή μετά τον θάνατο του ανθρώπου; 

Μπορεί η ψυχή να μετενσαρκωθεί και εάν αυτό συμβαίνει ποια ποιότητα προσωπικότη-

τας θα εκφρασθεί; αυτή του μετενσαρκωμένου ή του φυσικού ανθρώπου ή θα υπάρχει 
μία διαπάλη μεταξύ αυτών για την έκφραση με αποτέλεσμα την ψυχική διαταραχή του 

φυσικού ανθρώπου; 

Το θέμα αυτό της διατήρησης της ψυχής μετά τον θάνατο και των μετενσαρκώσεων αυ-

τής ερευνάται tόσο από την παραψυχολογία όσο και από την φυσική και τις άλλες συγ-
γενείς επιστήμες σήμερα. 

Μάλιστα, από τις περιπτώσεις που έχει ερευνήσει η παραψυχολογία συμπεραίνεται, ότι 

οι ψυχές διατηρούν κάποια μνήμη χωρίς να δύναται να επαυξήσουν τις εμπειρίες τους 
και ότι επιδιώκουν την μετενσάρκωσή τους ή την παρουσία τους κατ’ άλλον συμβολικό 

τρόπο, οι ψυχές αυτών των ανθρώπων που δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους ή έ-

φυγαν κατά ένα άδικο τρόπο από την παρούσα ζωή. 
Από πλευράς της φυσικής επιστήμης ερωτάται και εξετάζεται εάν μπορεί να αντιγραφεί 

ο νους, ο οποίος εκφράζει την συνολική ψυχή της προσωπικότητας. 

Εάν αυτό καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει ως ένα λογισμικό σύστημα, ίσως δοθεί κά-
ποια απάντηση στο θέμα της αυτόνομης ύπαρξης, αλλά και της αθανασίας της ψυχής. 

Απ’ αυτή βέβαια την δυνατότητα θ’ αποδειχθεί ως συνέπεια, ότι το βασικό γνώρισμα του 

νου είναι η πληροφορία, δηλαδή ότι η κυμαντική λειτουργία του εγκεφάλου είναι αυτό-

νομη. 
Αξίζει όμως να σημειωθεί επ’ ευκαιρία, ότι τόσο η μνήμη όσο και τα συναισθήματα, τα 

οποία η παραψυχολογία συμπέρανε ότι διατηρούνται στις μετά θάνατο ψυχές των αν-

θρώπων, δεν είναι τίποτα άλλο από καταχωρημένες στο νου του ανθρώπου πληροφορίες 
και ο οποίος βέβαια νους λειτουργεί κυμαντικά. 

Ασφαλώς τα θέματα αυτά και ιδιαίτερα της διασύνδεσης της ψυχής με το σώμα απαι-

τούν νέες γνώσεις φυσικής, τις οποίες οι επιστήμονες εξακολουθούν να επεξεργάζονται 
και εκτιμάται, ότι αρκετό φως επί των θεμάτων αυτών θα πέσει κυρίως από την πρόοδο 

της κβαντικής φυσικής, της ολογραφικής αρχής και της περί διαστολής και συστολής 

της αυτής πραγματικότητας.  
Όλες οι παραπάνω σκέψεις και κυρίως τα γεγονότα της παραψυχολογίας, τα οποία 

μπορεί να είναι επιστημονικά αναπόδεικτα και αναιτιολόγητα μέχρι σήμερα, μας οδη-

γούν όμως να υποθέσουμε την αυτόνομη ύπαρξη και σε κάποιο βαθμό λειτουργία της 

ψυχής μετά τον θάνατο του φυσικού σώματος.  
Αυτό μπορεί να συμβεί εάν αποδειχθεί, ότι η ψυχή ως νους διατηρεί το σχήμα στην 

κβαντική μορφή και την κυματική της λειτουργία και μετά την έξοδο της από το φυσικό 

σώμα. 
Αυτή η δυνατότητα είναι πιθανή, διότι το περιβάλλον διαμορφώνει τη μορφή και το 

σχήμα σε συνεργασία με κάθε οργανισμό, πολύ περισσότερο όταν το κβαντικό αυτό συ-
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γκρότημα της ψυχής έχει διαμορφωμένο το σχήμα από το ανθρώπινο σώμα στο οποίο 

προϋπήρχε. 

Όσον αφορά για το ερώτημα εάν η ψυχή μετενσαρκώνεται, όπως αποδεχόταν ο Πυθα-
γόρας, μάλλον αυτή η περίπτωση θα πρέπει, προς το παρόν, ν’ αποκλεισθεί αφενός λό-

γω της αυθυπαρξίας κάθε ζωής και αφετέρου διότι είναι φυσικώς αδύνατον να συνυ-

πάρξουν και να συλλειτουργήσουν αμφότερες στην ίδια χωρική δομή και επομένως 
πρέπει να υποτεθεί ως κάποια ενεργειακή επικοινωνία του νου με τις αυτόνομες ψυχές 

των θανόντων, οι οποίες εκλαμβάνονται ως αναδρομές στις υποτιθέμενες μετενσαρκώ-

σεις. 
Αυτή η επικοινωνία μάλλον συμβαίνει όπως και οι άλλες τηλεπαθητικές και τηλεκινη-

τικές ικανότητες μέσω του νου και επιτυγχάνεται όταν συντονισθούν οι κυμαντικές λει-

τουργίες του νου με αυτές της αυτόνομης άυλης ψυχής του θανόντος. 
Επειδή δε οι επικοινωνίες αυτές έχουν παρατηρηθεί ότι συμβαίνουν ως επί το πλείστον 

σε καταστάσεις γαλήνης και ηρεμίας από εξωτερικούς ερεθισμούς -στις οποίες ο Πυθα-

γόρας εξασκούσε τους μαθητές του- ως επίσης παρατηρούνται και κατά τη διάρκεια του 

ύπνου, μπορούμε να ισχυρισθούμε, ότι επιλεκτικά επιτυγχάνονται σε χαμηλές κυμα-
ντικές συχνότητες, που πράγματι λειτουργεί ο νους του ανθρώπου στις εν λόγω κατα-

στάσεις γαλήνης και ηρεμίας. 

Όσον αφορά επίσης για την αθανασία της ψυχής, επί της οποίας ο Πυθαγόρας δη-
μιούργησε και τη σχετική του θεωρία, μπορούμε και πάλι να ισχυρισθούμε, ότι η υπο-

τυπώδης λειτουργία της άυλης αλλά αυτόνομης ψυχής διατηρείται με το σχήμα της επί 

έναν ορισμένο άγνωστο χρόνο που επιτρέπει η αντοχή της και εκείθεν τα κβαντικά συ-
στατικά της, που συνθέτουν αυτό το σχήμα, θα αποσυντεθούν προκειμένου να εισέλ-

θουν και αυτά στον γενικό κανόνα ανακύκλωσης της φύσης, την οποία πρέσβευε και ο 

Πυθαγόρας. 
Οι μαρτυρίες για τις εξαιρετικές ικανότητες του Πυθαγόρα δεν περιορίζονται μόνον στις 

παραπάνω τηλεπαθητικές επικοινωνίες και κινήσεις, στις υπερευαίσθητες αντιλήψεις, 

στις εξωσωματικές και στις αναδρομικές εμπειρίες αλλά λέγεται, ότι είχε επί πλέον τις 

ικανότητες πρόβλεψης σεισμών, αποτροπές επιδημιών, καταπαύσεις δυνατών ανέμων 
και χαλαζόπτωσης, γαληνεύσεις ποταμών, λιμνών και θαλασσών για να περάσουν εύκο-

λα οι μαθητές του, θαυματουργικές δυνατότητες χωρίς κάποια επιστημονική ερμηνεία. 

 
4. Συσχετισμοί με Θεωρίες της Φυσικής 

 

Όλα δε αυτά τα θαύματα, όπως δηλώνει ο Εμπεδοκλής, ο Πυθαγόρας κατόρθωνε μόνο 
με τις δυνάμεις του νου, ώστε να μπορεί να βλέπει το καθετί απ’ αυτά που υπήρχαν, 

αλλά και δέκα και είκοσι ανθρώπινες πριν γενιές1. 

Αλλά, εάν ο Εμπεδοκλής απέδωσε στον νου όλες αυτές τις θαυματουργικές δυνατότητες 
του Πυθαγόρα και ο σύγχρονος θεωρητικός της Κβαντικής Φυσικής Νiels Bohr στις δυ-

νατότητες του νου επί της συσκευής απέδωσε το φαινόμενο του διασκορπισμού της δέ-

σμης φωτονίων, σε πείραμα που εγένετο για να προσδιορισθεί η φύση του. 

Έκτοτε τους φυσικούς επιστήμονες απασχολεί το θέμα αυτό της επίδρασης του νου επί 
των φυσικών πραγμάτων και σε αυτό το φαινόμενο ορισμένοι αναγάγουν την ερμηνεία 

όλων αυτών των τηλεπαθητικων και τηλεκινητικών καταστάσεων. 

Ένα άλλο θεωρητικό πείραμα της φυσικής, το οποίο θα μπορούσε να ερμηνεύσει επί-
σης τέτοιες τηλεπαθητικές καταστάσεις είναι αυτό των Einstein–Podolsky-Rosen (E-P-

R). 

Το πείραμα αυτό δείχνει την ακαριαία μετάδοση επιδράσεων μεταξύ κβαντικών σωματι-
δίων, έστω και αν βρίσκονται σε διαστημικές αποστάσεις και παρεμβάλλονται εμπόδια 

μεταξύ τους. 

Το πείραμα αυτό επιτρέπει τον «παγκόσμιο συγχρονισμό» φυσικών συμβάντων, ο οποίος 
συγχρονισμός μεταξύ των σωματιδίων έχει διαπιστωθεί και από τον Henri Poincare στα 

ολοκληρώσιμα φυσικά συστήματα. 

Το ανωτέρω όμως πείραμα E-P-R όμως προϋποθέτει ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός 

και επομένως δύνανται να ερμηνευθεί με τις ταχύτητες των ταχυονίων οι οποίες, όπως 
έχει διαπιστωθεί στην φύση, είναι μεγαλύτερες από αυτές του φωτός. 

Με τις ταχύτητες των ταχυονίων ορισμένοι θέλησαν να αιτιολογήσουν την μεταφορά του 

χρόνου από το μέλλον στο παρελθόν, θεωρία του Kurt Godel με την οποία δύνανται να 
ερμηνευθούν και οι προφητείες. 
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Άλλοι πάλι διετύπωσαν την άποψη, ότι οι ταχύτητες αυτές υπάρχουν στο εσωτερικό των 

σωματιδίων και προφανώς εγκλειδώθηκαν σε αυτά κατά την συμπύκνωση τους από την 

αρχική ενεργειακή τους κατάσταση. 
Άποψη η οποία ενισχύεται από τα πειράματα λίαν υψηλών ταχυτήτων όπως αυτό του 

CERN, όπου το πλήθος των σωματιδίων που προκύπτει παρουσιάζουν μεγάλη αστάθεια 

και είναι λίαν βραχύβια, που σημαίνει ότι πειθαρχούν σε κάποια υψηλότερη δύναμη 
υποκβαντικού ενεργειακού επιπέδου.  

Πιθανόν ο David Bohm, ο οποίος αποδέχθηκε το πείραμα των Ε-P-R και την θεωρία 

περί «κεκρυμένων μεταβλητών» του Albert Einstein, αυτή την εγκλεισμένη στα σωματί-
δια υπερταχύτητα εκφράζει με την διατύπωση της θεωρίας του περί «κβαντικού δυνα-

μικού» σ’ ένα βαθύτερο επίπεδο αυτών των σωματιδίων. 

Αυτό το «κβαντικό δυναμικό» των σωματιδίων επιτρέπει την διασύνδεση αυτών μεταξύ 
τους, μη τοπικά και σε μεγάλες αποστάσεις, αλλά μέσα στα όρια της ταχύτητας του φω-

τός. 

Με βάση το παραπάνω πείραμα των E-P-R που αιτιολογεί την ακαριαία από απόσταση 

επίδραση των σωματιδίων, οδήγησε πάλιν τον David Bohm στην υπόθεση, ότι ο διαχω-
ρισμός των αντικειμένων στο χώρο είναι μια αυταπάτη και ότι ο κόσμος όλος αποτελεί 

ένα αδιαίρετο πολυδιάστατο σύνολο όπως πρέσβευε ο Παρμενίδης και απεδείκνυε ο 

μαθητής του Ζήνων με τα πειράματα του. 
Δηλαδή ότι κάθε συστατικό μέρος του συνόλου δρα και συμπεριφέρεται ολιστικά αλλη-

λοσυσχετίζεται με τ’ άλλα μέρη του συνόλου και επηρεάζεται ουσιωδώς όχι ανεξάρτητα 

αλλά μέσα στο λειτουργικό πλαίσιο της συλλογικής ολιστικής δράσης του συνόλου. 
Μάλιστα πολλοί επιστήμονες δέχονται, ότι η ολιστική θεώρηση επεκτείνεται σε όλο το 

σύμπαν. 

Η ολιστική θεώρηση του κόσμου προέκυψε από τον Albert Einstein, ο οποίος μέσα στα 
πλαίσια της γενικής θεωρίας της σχετικότητας πρότεινε να αντικατασταθεί η έννοια του 

σημειακού σωματιδίου με αυτή του «ενοποιημένου πεδίου», όπου τα σωματίδια αποτε-

λούν εντοπισμένες διαταραχές των παλμώσεων αυτού του πεδίου, κάτι ανάλογο που 

πρεσβεύει και ο Δημόκριτος με τα άτομα στο κενό. 
Η ολιστική θεώρηση του κόσμου αποδείχθηκε ότι συμβαίνει και πειραματικά μέσω ο-

λογραφήματος με την βοήθεια ακτίνων λέιζερ. 

Το ολογράφημα απέδειξε την ολογραφική πλέον αρχή, σύμφωνα με την οποία το σύνο-
λο των πληροφοριών του όλου εμπεριέχονται κωδικοποιημένες στα επί μέρους συστατι-

κά του και αντιστρόφως η πληροφορία κάθε μέρους εμπεριέχεται παντού κωδικοποιη-

μένη στο σύνολο. 
Με άλλα λόγια ή ολογραφική αρχή εκφράζει μία συμπτυσσόμενη και αναπτυσσόμενη 

φυσική πραγματικότητα, με βάση την οποία θα μπορούσαν να ερμηνευθούν αμφίδρο-

μα οι σχέσεις των λειτουργιών, τόσο μεταξύ αισθήσεων και εγκεφάλου όσο και αυτές 
μεταξύ του όλου ενός βιολογικού οργανισμού και του κυττάρου (δίκαια στρέφεται το 

ενδιαφέρον των επιστημόνων στην κβαντική δραστηριότητα του ενδοκυττάρου). 

Με δεδομένα επομένως την πρόταση του Albert Einstein περί «ενοποιημένου πεδίου» 

και της ολογραφικής αρχής, ολοένα και περισσότερος αριθμός επιστημόνων αντιμετω-
πίζουν το σύμπαν ως ένα αδιαίρετο «ρέον όλον» του οποίου τα κύρια γνωρίσματα είναι η 

συνδετικότητα και η κίνηση.  

Έτσι ώστε, μια επιστημονική άποψη να θεωρεί τις μορφές και τ’ αντικείμενα που συ-
γκροτούν τον κόσμο μας παράγωγα αυτής της κίνησης, όπως η άποψη του Albert Ein-

stein περί σχηματισμού του σωματιδίου από συμπύκνωση των ταλαντώσεων του «ενο-

ποιημένου πεδίου». 
Μια συνδετικότητα και κίνηση του όλου ρέοντος, η οποία διακρίνεται για την κωδικο-

ποιημένη σύμπτυξη και ανάπτυξη του κόσμου, όπως διατύπωσε αυτή στην θεωρία του ο 

David Bohm, σύμφωνα με την οποία ερμηνεύει όλες τις μορφές της εμπειρικής πραγ-
ματικότητας του φυσικού κόσμου και τον μηχανισμό επομένως της αντίληψης και α-

σφαλώς συμπεριλαμβανομένων των εννοιών γενικά του χώρου και του χρόνου. 

 

 
Με τις ίδιες βάσεις της ρέουσας ολότητας και της συμπτυσσόμενης–αναπτυσσόμενης 

αρχής, ως και με τις άλλες θεωρήσεις για τη φύση, θα μπορούσαν να ερμηνευθούν όλα 

αυτά τα αινιγματικά φαινόμενα επικοινωνίας και δραστηριότητας που σήμερα ανήκουν 
στην παραψυχολογία και με τις οποίες εξαιρετικές αυτές ικανότητες ήταν προικισμένος 

ο Πυθαγόρας. 
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Σύμφωνα λοιπόν με τη «συμπίεση» του απεριορίστου όγκου της πραγματικότητας και 

την κωδικοποιημένη μεταφορά της στον εγκέφαλο, για ν’ αποδοθεί και πάλι αναπτυγ-

μένη στην πραγματικότητα των αισθήσεων, λύεται και το αρχαιόθεν φιλοσοφικό και ε-
πιστημονικό γνωστικό ζήτημα, εάν ο νους, η ψυχή και η συνείδηση συνιστούν κάτι το 

διαφορετικό, ίσως κάτι το ξεχωριστό και ανεξάρτητο από τον περιβάλλοντα φυσικό και 

πραγματικό κόσμο, επιλύοντας έτσι και το θέμα περί της αληθούς και ψευδούς γνώσης. 
Ένας διαχωρισμός μεταξύ των αισθήσεων και του νου, ο οποίος τόσο έντονα είχε προ-

βληματίσει τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, ώστε η πλειονότητα αυτών να υποστη-

ρίζει ότι η αληθής γνώση μόνο από τον νου παράγεται και ότι οι αισθήσεις εξαπατούν. 
Ενώ μία άλλη μερίδα εξ αυτών αναγνώριζε μεν τον συμπληρωματικό ρόλο των αισθήσε-

ων, πλην όμως μόνο ο νους παρείχε αποκλειστικά την αληθή γνώση. 

Επομένως για τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους ανέκυπτε πρόβλημα περί αληθούς 
και ψευδούς γνώσης, μεταξύ του νου και των αισθήσεων. 

Το πρόβλημα αυτό δύναται να επιλυθεί με την εφαρμογή της κωδικοποιημένης ολο-

γραφικής αρχής, της σύμπτυξης και της ανάπτυξης της αυτής πραγματικότητας, μεταξύ 

αισθήσεων και εγκεφάλου. 
 

5. Συμπεράσματα 

 
Σήμερα μετά απ’ όλα αυτά που επιλεκτικά αναφέρθηκαν, επικρατεί η επιστημονική 

αντίληψη, ότι ο νους και ο περιβάλλοντας φυσικός κόσμος συνυπάρχουν και συλλει-

τουργούν σ’ ένα ενιαίο σύνολο σε μια συμμετρική αλληλοεπίδραση και εξελικτική δυ-
ναμική μεταξύ τους σχέση. 

Η επίλυση αυτής της διασύνδεσης του νου με τον φυσικό περιβάλλοντα κόσμο και σε 

συσχετισμό με όλες τις παραπάνω σύγχρονες απόψεις των φυσικών επιστημόνων, εκτι-
μάται ότι θα ανοίξει νέους επαναστατικούς ορίζοντες γνώσης στην επιστήμη και δυνατόν 

να εξηγήσει επιστημονικά όλα αυτά τα παραψυχολογικά γεγονότα: 

Τις προφητείες και τα προφητικά όνειρα που διαπίστωσε ο Ελβετός Ψυχίατρος Carl 

Jung, αποδίδοντας αυτά στο συγχρονισμένο συλλογικό ασυνείδητο.  
Τις εξωσωματικές εμπειρίες, οι οποίες όπως παρατηρήθηκε συμβαίνουν συνήθως κατά 

την διάρκεια του ύπνου και στον υπερβατικό διαλογισμό και στις οποίες μάλλον συμ-

βαίνει μερική αποσύνδεση της ψυχής από το φυσικό σώμα, το οποίο παραμένει ζωντα-
νό προφανώς λειτουργώντας με το λεγόμενο ηλεκτρικό δυναμικό ηρεμίας, δηλαδή με 

ελάχιστα μεγέθη δυναμικού των νευρικών κυττάρων. 

Τέλος θα γίνουν επιστημονικά γνωστά και τ’ άλλα θέματα της τηλεπάθειας, της υπε-
ρευαίσθητης αντίληψης, της τηλεκίνησης, της τηλεπικοινωνίας με τα άλλα όντα, ακόμα 

και με τις ψυχές των νεκρών. 

Εξαιρετικές ικανότητες των οποίων την γνώση και την δυνατότητα είχε αποκτήσει ο Πυ-
θαγόρας και προσπαθούσε να μεταδώσει και στους μαθητές του μέσα από την αφοσίω-

ση και την λατρεία στους Θεούς και από το ασκητικό τρόπο ζωής, παράλληλα με τις 

άλλες φιλοσοφικές και επιστημονικές γνώσεις, τις οποίες ο ίδιος απέκτησε και στους 

άλλους παρείχε. 
Βέβαια για την επιβεβαίωση όλων αυτών των παραψυχολογικών γεγονότων εγένοντο 

πολλά ανεπιτυχή μέχρι τώρα πειράματα. 

Ίσως η πειραματική επιβεβαίωση των παραπάνω θεωριών της Φυσικής Επιστήμης απα-
ντήσει και στα μεταφυσικά αυτά γεγονότα. 

 

 
6. Επίλογος 

 

Όσες όμως δυσκολίες κι αν παρουσιάζουν οι επιστημονικά πειραματικές δοκιμασίες για 
όλα αυτά τα θέματα, δεν πρέπει να μας διαφεύγει της προσοχής, ότι ο άνθρωπος δη-

μιουργεί την επιστήμη μέσα από την πίστη, τις ιδέες και την φιλοσοφία. 

Μετά απ’ όλες αυτές τις σκέψεις θα μπορούσε να λεχθεί, ότι ο Πυθαγόρας καλλιεργούσε 

και συγχρόνως αναζητούσε την γνώση και την αλήθεια και στα τρία επίπεδα αυτής: στην 
πίστη, στη φιλοσοφία αλλά και στην επιστήμη. 

Επί πλέον, απ’ όλους τους παραπάνω συσχετισμούς των θαυμαστών ικανοτήτων του 

Πυθαγόρα με τις θεωρίες της σύγχρονης Φυσικής Επιστήμης, διατυπώνεται η γνώμη, 
ότι δεν επιβεβαιώνονται μόνον οι θαυμαστές ικανότητές του, αλλά απεναντίας, απ’ τα 

γεγονότα αυτά ενισχύονται και οι σύγχρονες θεωρίες της Φυσικής, περί της ολιστικής 
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θεώρησης ενός ρέοντος σύμπαντος, εντός του οποίου η επικοινωνία μεταξύ των όντων 

είναι κυμαντική και ότι ο χωρο-χρόνος συμπτύσσεται και αναπτύσσεται2.  

 
  
Σημειώσεις – Σχόλια 

1.  Ιάμβλιχος. Πυθαγόρου βίος παράγραφος 8.36 προγνώσεις ψαριών 13 60-62. Συνομιλίες με Ζώα. 
14.63 Αναδρομές Ζωής 19.90-94 Αβαρις διδάσκει Πυθαγόρα να ίπταται 28.134-156. Περιγραφές 
άλλων ικανοτήτων Πυθαγόρα. 32.228. Δυνάμεις του Νου. Πορφύριος παράγραφος 23-30 Περιγραφές 
Ικανοτήτων Πυθαγόρα. Διογένης από Πορφύριο. Παράγραφοι 45-46-47. Δυνάμεις Νου. Πυθαγόρας 
2ος τόμος. Λεξικό Σούδα Παράγραφος C. Συνομιλίες με Θεούς. Πυθαγόρας 1ος Τόμος. Εισαγωγή Με-
τάφραση Φιλολογική Ομάδα Εκδόσεις Κάκτος Αθήνα 1999. 

- Η Diels W.Kranz. ΟΙ Προσωκρατικοί. Μαρτυρίες και Αποσπάσματα Πυθαγόρας. Μαρτυρία 
7Αριστοτέλης Μεταφυσικά Α5 986 α.29 Θαυματοποιία Μαρτυρία 7α. Πορφύριος στον Ευσέβιο Χ 3,6 
Υπερφυσικές Ικανότητες. Μαρτυρία 7b. Αιλιανός. Ποικίλη Ιστορία ΙΙ 26. Θεοποίηση Τόμος Α΄ Μετά-
φραση επιμέλεια. Βασίλειος Κύρκος. Εκδόσεις Δ.Παπαδήμα. Αθήνα 2005. 

- Πάνος Λιγομενίδης. Η Φλούδα του Βερύκοκου. Σχήμα, Ταυτότητα Μορφή και Πληροφορία σελίδες 
33-36. Έννοιες και Ορισμοί: Νους, Συνείδηση και Ψυχή Σελίδες 95-109 Περί Αθανασίας και Μορφή 
της Ψυχής. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα Αθήνα 2002 

- Γεώργιος Βουλούκος. Παραψυχολογία. Τεύχη 1-63 Εκδόσεις Γ.Βουλούκου Αθήνα 1980-1987. 
2. Paul Davies. Ο Θεός και η Σύγχρονη Φυσική. Ο Κβαντικός Παράγοντας Σελίδες 179-205. Επίδραση 

Νου στο Πείραμα. Μετάφραση. Αθανάσιος Τσουκαλάκης. Πρόλογος-Επιμέλεια Ευτύχης Μπιτσάκης. 
Εκδόσεις Κάτοπτρο Αθήνα. 

- Alastair Rae. Κβαντομηχανική: Πλάνη ή Πραγματικότητα. Τι κρύβει ένα Ζεύγος Φωτονίων σελίδες 
59-91. Πείραμα E-P-R. Είναι όλα στη φαντασία μας. Σελίδες 115-136. Επίδραση νου στο πείραμα. 
Μετάφραση Αθανάσιος Τσουκαλαδάκης. Εκδόσεις Κάτοπτρο. Αθήνα. 

- John Z. Young Ο Εγκέφαλος και οι Φιλόσοφοι. Η Νόηση δεν είναι Υλικό Αντικείμενο. Σελίδες 49-53. 
Η Συνείδηση είναι εξαρτημένη από τον Εγκέφαλο. Σελίδες 56-58. Μετάφραση Μυρτώ Αντωνοπούλου. 
Εκδόσεις Κάτοπτρο Αθήνα 1991. 

- Ευτύχης Μπιτσάκης. Η Δυναμική του Ελαχίστου. Τα Ταχυόνια και το Σύμπαν του Minkowski. Σελίδες 
139-143. Τόμος Α΄. Εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος Τρίτη Έκδοση Αθήνα 1984. 

- Raymond A. Moody. Η Ζωή μετά το Σωματικό Θάνατο. Μετάφραση Γεώργιος Π.Κριμπάς. Εκδόσεις 
Μπουκομάνη. Β΄ Έκδοση Αθήνα 1977 

- Πάνος Λιγομενίδης. Η Φλούδα του Βερύκοκου. Η Επιστημονική Γνώση για τον Φυσικό Κόσμο. Σελίδες 
139-141. Ο Φυσικός Κόσμος Συμπιέσιμος. Τα Παράδοξα και οι Συνέπειες του Πειράματος E-P-R σελίδες 
267-276. Το Κβαντικό Δυναμικό σελίδες 277-279. Ερμηνεία του Πειράματος E-P-R. Ο Διαχωρισμός των 
Αντικειμένων μια Αυταπάτη. Σελίδες 279-281. Παραψυχολογικά Περιστατικά και Ανεξήγητα Θαύματα 
σελίδες 283-297. Μεταφυσικοί Προβληματισμοί. Σελίδες 315-330. Μηχανιστική και Ολιστική Θεώρηση 
του Φυσικού Κόσμου. Σελίδες 331-350. Η Συνδετικότητα του Κόσμου μας. Το Όλον είναι Ένα. Σελίδες 
351-376. Η Ρέουσα Ολότητα της Εξελικτικής Επικοινωνίας σελίδες 377-392. Οι Μορφές από Κίνηση. 
Περί Συμπτυσσόμενου και Αναπτυσσόμενου Κόσμου. Ολογραφική Αρχή. Ερμηνεία Παραψυχολογικών 
Καταστάσεων. Η Αλήθεια της Μαθηματικής Αισθητικής. Σελίδες 393-410. Συμπίεση Απεριορίστου Ό-
γκου. Η Κατανόηση του Φυσικού Κόσμου μας. Μια Γέφυρα μεταξύ Νου και του Απείρου. Σελίδες 429-
448. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα Αθήνα 2002 

- Άρης Διαμαντόπουλος. Η Φυσική στην Βιολογία. Το Θαύμα και το Αγαθό της Ζωής. Τοπολογία και οι 
Μορφές των Ειδών Σελίδες. 14-20. Γέννηση και Λειτουργία Κυττάρου σελίδες 20-29. Ο Εγκέφαλος 
σελίδες 33-45. Φυσικοί Νόμοι και η Ζωή Σελίδες 45-55. Ολογραφική Σχέση Συνόλου Ζωής και Κυττά-
ρου Αισθήσεων και Εγκεφάλου. Αυτοέκδοση. Ναύπακτος 2008. 

  3. Η παρούσα εργασία αποτελεί απόσπασμα ευρύτερης ανάλυσης της προσωπικότητας του Πυθαγόρα   
      και της φιλοσοφίας των Πυθαγορίων, η οποία περιλαμβάνεται σε έναν από τους επτά τόμους που          
      πρόκειται να εκδοθούν με τίτλο «Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική» . 


