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Οριςμόσ : Θ λζξθ Μζδουςα είναι θ ουςιαςτικοποιθμζνθ μετοχι τοφ Ενεςτϊτα, 
κθλυκοφ γζνουσ, τοφ ριματοσ μζδω ἢ κυβερνϊ. 
Τι είναι αυτό το όνομα και τι αντιπροςωπεφει, όταν μζςα από τα βάκθ τϊν αιϊνων 
φζρνει ςτουσ ανκρϊπουσ ανατριχίλα και ταραχι ; 
Εκείνο το φοβερό κεφάλι, που αντί για μαλλιά είχε ςτθν κζςθ τουσ φίδια, τεράςτια 
δόντια, χάλκινα χζρια και χρυςά φτερά και που απολίκωνε όποιον τολμοφςε να το 
κοιτάξει ; 
Ποιά είναι αυτι θ τόςο αρχζγονθ δφναμθ, που θ ίδια θ κεά Ακθνά τοποκζτθςε ωσ 
τρόπαιο ςτον κϊρακά τθσ και επάνω ςτθν αςπίδα τθσ για τα τρομάηει τουσ εχκροφσ 
τθσ ; 
Θ Μζδουςα ςτθν Ελλθνικι μυκολογία αναφζρεται ωσ μία από τισ τρεισ Γοργόνεσ. 
Παρατθροφμε ότι πρόκειται για οντότθτα που ζχει ςαν κατοικία τθσ το ςτοιχείο τοφ 
φδατοσ. 
Αν ανατρζξουμε ςτθν μυκικι καταγωγι τισ Μζδουςασ, θ δφναμι τθσ ζχει πανάρ-
χαια ρίηα. 
Εγγονι τισ Γαίασ και τοφ Πόντου. Αυτό το ηεφγοσ γζννθςε τον Φορκζα ( ο γζροντασ 
ςοφόσ τισ κάλαςςασ ) και τθν Κθτϊ ( το τζρασ ). Ο Φορκζασ και θ Κθτϊ γζννθςαν 
τρεισ Γοργόνεσ. Τα ονόματά τουσ είναι ενδεικτικά δφναμθσ : « Σκενϊ » - δφναμθ, « 
Ευρυάλθ» -πλατειά κάλαςςα και « Μζδουςα » - Δζςποινα, Κυβερνιτθσ και Πονθρι. 
Θ Μζδουςα ιταν θ μοναδικι από αυτζσ τισ τρεισ γοργόνεσ αδελφζσ που ιταν κνθτι. 
Ο Περςζασ αναλαμβάνει, ςαν άκλο, να ςκοτϊςει τθν Μζδουςα αλλά χρειάηεται 
βοικεια. 
Θ Ακθνά τοφ δίνει τθν αςτραφτερι αςπίδα και ο Ερμισ τα φτερωτά ςανδάλια. Κατά 
άλλθ πθγι τθν περικεφαλαία τοφ Κυνόσ ἢ τοφ Άδθ, τα φτερωτά ςανδάλια και τον 
μαγικό ςάκο, τα ζδωςαν οι Νφμφεσ, ςτισ οποίεσ ζφταςε κακοδθγοφμενοσ από τουσ 
κεοφσ - προςτάτεσ του. 
Ο Περςζασ ( το Εγϊ ) εξοπλιςμζνοσ με αυτά τα αντικείμενα ζφταςε ςτον τόπο που 
ηοφςαν οι γοργόνεσ και ςκότωςε τθν Μζδουςα τθν ϊρα που αυτι κοιμόταν, αλλά 
για να μθν απολικωκεί από το βλζμμα τθσ, τθν κοιτοφςε μζςα από τθν χάλκινθ 
αςπίδα ( κάτοπτρο ) τισ Ακθνάσ. 



Στθν ςυνζχεια ζκοψε με το μαγικό ξίφοσ το κεφάλι τισ Μζδουςασ και το ζριξε ςτο 
ςακίδιο. Από τον λαιμό τισ αποκεφαλιςμζνθσ Μζδουςασ ξεπιδθςαν ο γίγαντασ 
Χρυςάωρασ, με το χρυςό ςπακί και από το αίμα που χφκθκε ςτον Ωκεανό ο Πιγα-
ςοσ, το φτερωτό άλογο. 
Για να αποφφγει τθν καταδίωξθ τϊν αδελφϊν τισ Μζδουςασ, ζγινε αόρατοσ με τθν 
μαγικι περικεφαλαία και πζταξε γοργά με τα φτερωτά ςανδάλιά του ἢ κατά 
άλλουσ, καβάλθςε τον Πιγαςο και ζφυγε από τον τόπο. 
Ζτςι οι αδελφζσ τισ Μζδουςασ δεν κατάφεραν να τον καταδιϊξουν. 
Ο Πιγαςοσ ςυμβολίηει το Εγώ Πνεύμα ( Χιράμ ) που απελευκερϊνεται από τθν 
επικυμία ( φδωρ ). 
Θ Ευρυάλθ ςυμβολίηει τθν διεςτραμμζνθ γενετιςιο ορμι και θ Σκενϊ τθν δια-
φκορά. 
Από τισ τρεισ αδελφζσ, κατά τον μφκο, θ Μζδουςα ιταν θ μόνθ που ιταν κνθτι, 
όπωσ είναι και θ Λερναία Ύδρα αλλά υπό προχποκζςεισ . 
Ωςτόςο, θ Ακθνά επικυμεί να ςυνδεκεί με αυτιν τθν φοβερι δφναμθ και να τθν 
ελζγξει. 
Και εδϊ αξίηει να προςζξουμε μερικά από τα πολυπλθκι επίκετα που αποδίδονται 
ςτθν κεά : Σκζνια ( ιςχυρι, δυνατι ), Γοργϊπισ ( ζχει άγρια μάτια ), Μαχανίτισ, ( 
εκείνθ που μθχανεφεται διάφορα ), Δολομίτισ ( δόλια, πανοφργα ) και ζνα ςωρό 
άλλα παρομοίου νοιματοσ. 
Παρ’ όλα αυτά, μερικοί λζνε ότι θ ίδια θ μεγάλθ αιγίδα ( αςπίδα από αιγόδερμα ) 
τισ κεάσ είναι φτιαγμζνθ από το δζρμα τισ Μζδουςασ.  
Δθλαδι, αντί να επικυμεί απλϊσ ζνα ςφμβολο εκείνθσ τισ αρχζγονθσ δφναμθσ, θ 
Ακθνά κζλει να τυλιχκεί ολόκλθρθ μζςα τθσ και να τθν αφομοιϊςει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φαίνεται ότι εκείνο που κζλει πάνω από όλα είναι να διατθριςουμε αυτιν τθν 
διττι εικόνα, ϊςτε βλζποντασ τθν μια πλευρά τισ δφναμθσ, να βλζπουμε επίςθσ και 
τθν άλλθ… 



Θ Ακθνά ανακτϊντασ το κεφάλι τισ Μζδουςασ, με τθν επανζνωςθ τϊν πλευρϊν 
μιασ μορφισ τισ αρχζγονθσ εκείνθσ δφναμθσ που διαχωρίςτθκε ςε κετικό και 
αρνθτικό πόλο κατά τθν λεγόμενθ πτϊςθ, μασ κυμίηει πάντα ποιόσ είναι ο 
ςοφότεροσ τρόποσ. 
Σε μια πρϊτθ ματιά δεν υπάρχει μεγαλφτερθ αντίκεςθ από αυτιν μεταξυ τισ 
Ακθνάσ με τθν Μζδουςα. Θ κεά εμπνζει τουσ ιρωεσ τθσ. Θ Ενεργθτικι τθσ δφναμθ 
είναι ακριβϊσ το αντίκετο τισ παραλυτικισ απραξίασ τισ Μζδουςασ. Θ Ακθνά 
φζρνει τθν Συνείδθςθ ενϊ θ φυςικι κατάςταςθ τισ Μζδουςασ, αν δεν τθν ξυπνι-
ςουν τα φίδια τθσ, είναι θ βακιά αςυνειδθςία. 
Στο διαχωριςμό ανάμεςα ςτθν Ακθνά και ςτθν Μζδουςα, ζχουμε μια περιγραφι και 
προειδοποίθςθ για το τι ςυμβαίνει όταν θ διάνοια αποξενωκεί από τθν φλθ, ο νουσ 
από τον υλικό κόςμο που χαρακτθρίηεται και κυριαρχείται από τθν επικυμία ( 
Βαςικόσ Νόμοσ τισ Ηωισ ). 
Όλα αυτά όμωσ μασ κυμίηουν τα ψυχονοθτικα είδωλα επικυμιϊν – ςκζψεων που 
εδρεφουν ςτο υποςυνείδθτο τοφ ανκρϊπου, κυβερνοφν και παίρνουν κατοχι πάνω 
ςτον ςυνικθ άνκρωπο και παραλφουν ( παγϊνουν ) τθν ελεφκερθ βοφλθςθ του 
κακιςτϊντασ τον ζρμαιο. 
Διότι το υποςυνείδθτο μασ μπορεί να γίνει ο καλφτεροσ φίλοσ τοφ ανκρϊπου αλλά 
ςυνάμα και ο χειρότεροσ εχκρόσ του, που μπορεί να τον οδθγιςει ακόμθ και μζχρι 
τον τάφο. 
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Το ότι ο Περςζασ δεν κοίταξε απευκείασ τα φίδια, αλλά μζςω τισ αςπίδασ ςαν 
κάτοπτρου, υποδθλϊνει τθν τεραςτία αςκιμια τϊν μορφϊν αυτϊν που είναι απο-
κθκευμζνεσ ςτο υποςυνείδθτο και δεν είναι εφκολο ςτον άνκρωπο να αντικρφςει 
κατάματα αυτιν τθν φοβερι πραγματικότθτα που εκπροςωποφν. 
Στουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ το κάτοπτρο ιταν το είδωλο τισ Αλθκείασ, διότι θ αντα-
νάκλαςθ τοφ φωτόσ δεν μεταβάλλει μεν τθν φφςθ τισ αλθκείασ, αλλά τθν εμφανίηει 
κάπωσ περιοριςμζνθ ( διςδιάςτατθ ) και να περικλείει μια όψθ ψευδαίςκθςθσ. 
Ο άκλοσ τοφ Περςζα με τθν βοικεια τισ Ακθνάσ δεν είναι παρά μια άλλθ εκδοχι 
τοφ άκλου τοφ Θρακλι που ςκότωςε τθν Λερναία Ύδρα που ςυμβολίηει τισ άλογεσ 
επικυμίεσ που μασ κυβερνοφν. 
Οφείλεται, ιδιαίτερα ςτο δαιμόνιο τισ Ακθνάσ, θ διατιρθςθ τϊν δφο ςε μια αρμο-
νικι ςυνφπαρξθ. Δικό τθσ δϊρο είναι το ότι βλζπουμε και κατανοοφμε τθν κζςθ τϊν 
πραγμάτων. 
Μόλισ χακεί αυτι θ ςχζςθ ζχουμε μόνο αδρανι φλθ και μια διάνοια που ζχει χάςει 
το ςτόχο τθσ γιατί είναι υποδουλωμζνθ. Ζτςι ο υλικόσ κόςμοσ γίνεται εχκρόσ τισ 
υψθλισ διανόθςθσ. 
Τθν ανακόπτει και περιορίηει τισ φιλοδοξίεσ τθσ, όπωσ ακριβϊσ θ αδρανισ και παρά-
λυτθ Μζδουςα περιόριηε τθν λαμπρι πτιςθ τοφ φτερωτοφ Πιγαςου που βγικε από 
μζςα τθσ. 
Όταν τελικά πεκαίνει θ Μζδουςα ( όπωσ και θ Λερναία Ύδρα ), τότε ο άνκρωποσ 
κατορκϊνει να ξεφφγει από το πνευματικό ζνςτικτο ( τοιχειακά ► ι μορφζσ 
επικυμιϊν – ςκζψεων ). 
Αξίηει να μελετιςει κανείσ τθν άποψθ τϊν Ορφικϊν που αποκαλοφςαν τθν ςελινθ « 
κεφάλι τισ Γοργοφσ ». Θ Σελινθ, ωσ γνωςτόν, ςυμβολίηει πάντα το υποςυνείδθτο 
και τισ επικυμίεσ. 
Σε μια εικονογράφθςθ τοφ 15ου αιϊνα, θ κουκουβάγια παρακολουκεί κακϊσ θ κεά 
κρατά ςτο ζνα χζρι τον ιλιο τοφ ςυνειδθτοφ και ςτο άλλο το δόρυ και τθν αςπίδα με 
το Γοργόνειο. 
Θ κουκουβάγια, που βλζπει τθν νφκτα, ςυμβολίηει τθν ορκολογικι Γνϊςθ που κατ’ 
επζκταςθ προςεγγίηει το ςκοτάδι τοφ υποςυνείδθτου και τισ αςυνειδθςίασ – φωσ 
εξ αντανακλάςεωσ τισ ςελινθσ ςε αντίκεςθ προσ το άμεςο Θλιακό φωσ που είναι θ 
εξ ενοράςεωσ Γνϊςθ. Ίςωσ για τον λόγο αυτό ιταν το χαρακτθριςτικό ςφμβολο τϊν 
μάντεων και ςιμαινε το χαριςμα τισ προφθτείασ, αλλά μόνον μζςω τϊν ςθμείων 
που αυτοί κατόρκωναν να ερμθνεφουν. 
Περαιτζρω για τουσ Ζλλθνεσ θ κουκουβάγια ςυμβόλιηε τθν ςκζψθ και τον διαλο-
γιςμό που κατιςχφει τοφ ςκότουσ. 
 

Τα ςυμπεράςματα δικά ςασ… 
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