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Έ

να από τα πολλά πράγματα που έχει ξεχάσει ο σύγχρονος άνθρωπος είναι η
κίνηση των άστρων στο νυχτερινό ουρανό. Ο περισσότερος κόσμος σήμερα
αγνοεί ότι τ’ αστέρια ανατέλλουν και δύουν, όπως κάνει και ο Ήλιος. Αυτή η
άγνοια δεν οφείλεται μόνο στο ότι ζούμε μέσα σε πόλεις κάτω από το άπλε-

το φως του ηλεκτρισμού που καθρεπτίζει μόνο καπνούς και καυσαέρια της ατμόσφαιρας.
Ακόμη, όμως, κι αυτοί που δεν ζουν αιχμάλωτοι των καυσαερίων και της φωτορύπανσης
σε κάποια μεγαλούπολη, αγνοούν εντελώς τις κινήσεις των άστρων. Δεν έχουν την παραμικρή ιδέα, λόγου χάρη, πως η Μικρή Άρκτος μπορεί να χρησιμεύσει άνετα σα νυχτερινό
ρολόι καθώς περιστρέφεται σε μικρούς κύκλους γύρω από τον Πολικό Αστέρα. Γιατί,
όμως, να συμβαίνει αυτό; Ο σύγχρονος πολιτισμός μας αγνοεί τα άστρα όχι απλά επειδή αυτά κρύβονται πίσω από τα φώτα της πόλης. Σίγουρα υπάρχουν βαθύτερα αίτια.
Γιατί ακόμα και αν εγκαταλείψουμε τις πόλεις μας για να περιπλανηθούμε μέσα στη
φύση, σπάνια δίνουμε σημασία στα άστρα κατά την επιστροφή μας στη φύση. Απλώς δεν
γεμάτοι έκπληξη και θαυμασμό μπρος στο γεγονός ότι υπάρχουν τόσα πολλά. Στα σχολεία μάς μάθαιναν πως οι αρχαίες μυθολογικές μορφές που σχεδιάζονταν στον ουρανό
δεν είναι παρά «φαντασίες των βοσκών» ανάξιες προσοχής για ενήλικα μυαλά. Μόνο μια
ολοκληρωτική άποψη του τοπίου έχει άμεση σχέση με τα άστρα. Ο άνθρωπος την έχει
χάσει πια. Έχουμε εξαφανίσει όλα όσα συντελούσαν κάποτε σε μια φυσική ζωή με βάση
κοσμικούς προσανατολισμούς -ως σύνολο- και έχουμε περιοριστεί στην αδράνεια των
επιδερμικών αισθήσεων.
Στις παραδοσιακές κοινωνίες και πόλεις δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Η ιδέα του πώς
μια ολόκληρη πόλη οργανώνεται βάσει της σχέσης της με το σύμπαν, όπως ακριβώς την
εκφράζει ο Πλάτων στους Νόμους του, συναντάται σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς.
Για να μπορεί να διατηρήσει την αρμονία και την ισορροπία στον τόπο που ζει, ο παραδοσιακός άνθρωπος είναι πρόθυμος να μπει σε «συμπάθεια» με τους διάφορους νόμους του
κόσμου και επίσης, με τους τόπους απ’ όπου εκπορεύονται οι κοσμικές δυνάμεις, ώστε

Μετά από 38
συνεχόμενα χρόνια

editorial

έχουν πια καμιά θέση στην αντίληψή μας. Με τα κεφάλια μας ριγμένα πίσω, τα κοιτάμε,

έκδοσης του περιοδικού Νέα Ακρόπολη συνεχίζουμε
να αναζητούμε τη
φιλοσοφική λίθο…
Όλα τα παραπάνω
δεν αποτελούν
πλέον για μας διανοητικές αλήθειες,

να συνδεθεί με «συμπαθητικό» τρόπο με τις απεικονίσεις τους και τις γήινες αντιστοιχίες

αλλά έναν τρόπο

τους. Κάθε παραδοσιακός λαός, είτε είναι Έλληνες, Σουμέριοι, Αιγύπτιοι ή Μάγια, κατα-

ζωής, που βελτιώ-

σκευάζοντας μια Πόλη, αναδημιουργεί τον Κόσμο, σεβόμενος τη θεία ή κοσμική διάνοια.

νει καθημερινά τον

Έτσι, η Πόλη μπορούσε να γίνει μια εικόνα, μικρογραφία του Σύμπαντος. Σήμερα, δυστυ-

εαυτό μας και τον

χώς, έχουμε ξεριζώσει τους εαυτούς μας από το άμεσο φυσιολογικό τους περιβάλλον, με

κόσμο.

αποτέλεσμα να βιαιοπραγούμε αναπόφευκτα κατά της ψυχής μας.
Μπορεί να έχουμε ξεχάσει τους αρχαίους νόμους της «ιερής γεωγραφίας», όμως ο ουρανός είναι ακόμα εκεί ψηλά, το ίδιο και τα άστρα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι
μια απλή κίνηση. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να υψώνουμε ξανά το βλέμμα μας προς τα
άστρα κάτι που μπορεί να μας δώσει δύναμη και αξιοπρέπεια και μετά να αντικρύσουμε με

Το αλχημικό έργο
βρίσκεται σε εξέλιξη…

πιο καθαρό βλέμμα τον διπλανό μας ή τον ίδιο μας τον εαυτό.
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επιστημονικά

νέα

και άλλα...
Εκεί που η
επιστήμη
συναντάει
την εσωτερική
φιλοσοφία

Μήπως «μιλάμε» όλοι
την ίδια γλώσσα;

γλωσσολόγων, ότι η συσχέτιση ανά-

Ανεξάρτητα σε ποια γωνιά του

μεσα στους ήχους μιας λέξης και στο

πλανήτη ζουν οι άνθρωποι και ποια

νόημά της είναι κατά βάση αυθαίρετη.

γλώσσα μιλάνε, όταν αναφέρονται

Η ηχητική ομοιότητα παρατηρεί-

σε λέξεις με το ίδιο νόημα, τείνουν να χρησιμοποιούν παρόμοι-

ται κυρίως στα κοινά καθημερινά αντι-

ους ήχους, σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα.

κείμενα, από τα μέρη του σώματος και
τις οικογενειακές σχέσεις, μέχρι τα φαι-

Έτσι, για παράδειγμα, όταν οι άνθρωποι λένε «στρογγυλό»
ή «ερυθρό» σε οποιαδήποτε γλώσσα, οι αντίστοιχες λέξεις

νόμενα της φύσης.

είναι πολύ πιθανό ότι θα περιέχουν τον ήχο «ρ», ενώ όταν λένε

Για λόγους που δεν είναι ξεκάθαροι ακόμη, φαίνεται πως

«φύλλο», είναι πιθανό στην αντίστοιχη λέξη να περιέχεται ο

οι άνθρωποι έχουν την τάση να χρησιμοποιούν παρεμφερείς

ήχος «λ» ή «π» και ούτω καθεξής.

ήχους, για να περιγράψουν αυτά τα πράγματα.

Επιστήμονες από διάφορες χώρες, με επικεφαλής τον
Μόρτεν Κρίστιανσεν, καθηγητή ψυχολογίας και διευθυντή του

Η πιο σαφής ηχητική ομοιότητα αφορά λέξεις που περιγράφουν μέρη του σώματος.

Εργαστηρίου Γνωσιακής Νευροεπιστήμης του αμερικανικού

«Τα ίδια ηχητικά πρότυπα εμφανίζονται ξανά και ξανά σε

Πανεπιστημίου Κορνέλ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση

όλο τον κόσμο, άσχετα από τη γεωγραφική διασπορά των αν-

στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ

θρώπων και την καταγωγή της γλώσσας τους. Φαίνεται πως

(PNAS), επεσήμαναν ότι «βεβαίως δεν έχουν όλες οι λέξεις

κάτι τους οδηγεί σε αυτή την επιλογή. Δεν γνωρίζουμε τι είναι,

τους ίδιους ήχους, όμως αυτό συμβαίνει σε βαθμό πολύ μεγάλο,

αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει», δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας,

για να συμβαίνει τυχαία».

Μ. Κρίστιανσεν.

Ομάδα γλωσσολόγων, μηχανικών υπολογιστών και
φυσικών ανέλυσε δειγματοληπτικά περίπου 100 λέξεις του

Το γιατί παρατηρούνται αυτά τα γλωσσικά μοτίβα, παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα.

καθημερινού λεξιλογίου στο 62% των τουλάχιστον 6.000

Μερικοί υποστηρίζουν ότι ίσως πρόκειται για κατάλοιπα

γλωσσών που μιλιούνται ακόμη στον πλανήτη μας και βρήκαν

κάποιας «πρωτογλώσσας», που αναπτύχθηκε από τον πρωτό-

μια σημαντική στατιστική συσχέτιση όσον αφορά τους ήχους

γονο άνθρωπο, πριν από την ανάπτυξη των σύγχρονων γλωσ-

των λέξεων.

σών, ενώ άλλοι υποθέτουν ότι έχει να κάνει με λόγους βιολογι-

Η διαπίστωση αυτή θέτει για πρώτη φορά σε αμφισβήτηση, με τόσο πειστικά μάλιστα επιχειρήματα, την πεποίθηση των
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κούς και με τη λειτουργία του εγκεφάλου.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ανθρωπότητα το 2050

Η αυτοαπασχόληση εκτιμάται ότι θα

«The Millenium Project», το οποίο ξε-

Το 2050 η πραγματικότητα και η κα-

αποτελέσει την επαγγελματική διέξοδο

κίνησε το 2002 ως πρωτοβουλία του

θημερινότητα της ανθρωπότητας θα εί-

για δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ο δε

ΟΗΕ, με στόχο να ανοίξει τη συζήτηση

ναι πολύ διαφορετικές: οι άνθρωποι θα

θάνατος θα έρχεται πολύ αργότερα…

για το μέλλον της ανθρωπότητας. Αυτή

έχουν πιθανώς εξελιχθεί σε «επαυξημέ-

Η έλευση των ρομπότ προβλέπεται

τη στιγμή, είναι ανεξάρτητος συμβου-

νες» οντότητες, ενσωματώνοντας τε-

να φέρει ραγδαίες αλλαγές στην αγορά

λευτικός φορέας με έδρα την Ουάσι-

χνολογικά ενθέματα, που θα τους δί-

εργασίας, την οικονομία και την επιχει-

γκτον και διαθέτει κόμβους σε 60 χώρες

νουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες

ρηματικότητα, με τους ρυθμούς να επι-

ανά τον πλανήτη.

από αυτές που έχει ορίσει η φύση. Οι μη-

ταχύνονται σημαντικά μετά το 2025-

Το παγκόσμιο δίκτυο του «The

χανές θα είναι ίσως σε θέση να αναλαμ-

2030, όταν τεράστια, προς το παρόν,

Millenium Project», με τη συμμετοχή

βάνουν πρωτοβουλία, σαν να ήταν έλ-

αδρανή κεφάλαια της τάξης των 7-10

του Ελληνικού Κόμβου, πραγματοποίη-

λογα όντα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη

τρισεκατομμυρίων δολαρίων εκτιμάται

σε έρευνα για τον «Κόσμο το 2050» και

θα έχει κάνει άλματα.

ότι θα αρχίσουν να «πέφτουν» στην πα-

κατέληξε σε τρία πιθανά σενάρια, που

γκόσμια αγορά, χρηματοδοτώντας την

περιγράφουν πτυχές από τρεις εξίσου

ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

πιθανές εκδοχές του μέλλοντος.

Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν χάσει τη δουλειά τους από
τα ρομπότ, είτε αυτοί είναι ανειδίκευτοι

Τα παραπάνω προκύπτουν από όσα

εργάτες είτε γιατροί, ενώ οι επιχειρήσεις

ανέφερε σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-

με τη μορφή που τις γνωρίζουμε σήμε-

ΜΠΕ ο Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπου-

ρα, πιθανώς θα εκλείψουν.

λος, CEO του ελληνικού κόμβου του

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΠΗΓΑΔΙΩΝ

Ε

κείνη την πόλη δεν την
κατοικούσαν

πες

που

ανοίγονταν

στη

γη.

γλυπτά. Τέλος, εκείνα που διακα-

άνθρωποι,

Η επικοινωνία μεταξύ των κατοί-

όπως όλες τις άλλες πό-

κων της πόλης γινόταν από στό-

μισαν με βιβλία, ιδεολογικά μανι-

λεις του πλανήτη. Σ΄ε-

μιο σε στόμιο και οι ειδήσεις έφτα-

φέστα και εξειδικευμένα περιοδικά.

ναν

Πέρασε

κείνη την πόλη κατοικούσαν πηγάδια. Πηγάδια ζωντανά... αλλά πηγάδια.
Τα πηγάδια διέφεραν μεταξύ τους,

γρήγορα

απ΄άκρη

σ΄άκρη.

Μια μέρα έφτασε στην πόλη μια
«μόδα»

που

όχι μόνο ως προς τον τόπο όπου εί-

θεί

κάποιο

από

ο

διανοουμενισμό

καιρός.

Τα

γέ-

περισσότε-

ρα πηγάδια γέμισαν σε τέτοιο βαθ-

είχε

γεννη-

μό, ώσπου τίποτε άλλο δεν χωρούσε.

ανθρώπινο

χωριό.

Τα πηγάδια δεν ήταν όλα τα ίδια, οπό-

χαν ανοιχτεί, αλλά και ως προς

Η νέα ιδέα ήταν, ότι κάθε ζωντανό ον, που

τε κάποια συμβιβάστηκαν, ενώ άλλα

το στόμιο (το άνοιγμα που τα συ-

εκτιμούσε τον εαυτό του, θα έπρεπε να

σκέφτηκαν πως έπρεπε να κάνουν

νέδεε

κόσμο).

φροντίζει πολύ περισσότερο το εσωτερι-

κάτι για να συνεχίσουν να συσσωρεύ-

Υπήρχαν πηγάδια ευκατάστατα και

κό παρά το εξωτερικό. Το σημαντικό δεν

ουν πράγματα στο εσωτερικό τους...

πολυτελή, με στόμιο από μάρμαρο και

ήταν η επιφάνεια, αλλά το περιεχόμενο.

Ένα απ΄αυτά έκανε την αρχή. Αντί

όμορφα μέταλλα, πηγάδια ταπεινά από

Έτσι έγινε και τα πηγάδια άρ-

να συμπιέζει το περιεχόμενο, σκέ-

με

τον

εξωτερικό

τούβλα και ξύλο, κι άλλα πιο φτωχά,
απλές γυμνές
τρύ-

σε

χισαν

να

μάλλον

τέχονταν

γεμίζουν

αντικείμενα.

φτηκε να αυξήσει τη χωρητικότη-

Μερικά γέμισαν με κοσμήματα, χρυσά

τά του διευρύνοντας το χώρο του.

νομίσματα και πολύτιμες πέτρες. Άλλα,

Δεν πέρασε πολύς καιρός, κι άρχι-

πιο πρακτικά, γέμισαν με ηλεκτρικές συ-

σαν και τα υπόλοιπα να μιμούνται την

σκευές και μηχανές. Μερικά άλλα επέ-

καινούργια ιδέα. Όλα τα πηγάδια δα-

λεξαν την τέχνη και γέμισαν με

πανούσαν μεγάλο μέρος της ενέργειάς

πίνακες ζωγραφικής, πιάνα

τους για να επεκταθούν και ν΄αποκτή-

με ουρά και εξεζητη-

σουν περισσότερο χώρο στο εσωτερικό

μένα μεταμοντέρνα

τους. Ένα πηγάδι, μικρό κι απόκεντρο, άρχισε να βλέπει
τους συντρό-
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βάθος

τους

ήταν

το

ίδιο...

φους του να επεκτείνονται χωρίς μέτρο.

το απομακρυσμένο πηγάδι, το οποίο

Σκέφτηκε ότι, αν συνέχιζαν να διευ-

άρχισαν να αποκαλούν: «το Περιβόλι».

Ότι το ίδιο υπόγειο ποτάμι που περνού-

ρύνονται με αυτόν τον τρόπο, σύντο-

Όλοι το ρωτούσαν πως είχε

σε από το ένα, γέμιζε το βάθος του άλλου.

θαύμα.

Κατάλαβαν ότι ξεκινούσε γι΄αυτά μια

κάθε ένα θα έχανε την ταυτότητά του...

«Δεν είναι κανένα θαύμα» απα-

καινούργια ζωή. Όχι μόνο μπορούσαν

Ίσως ξεκινώντας από αυτήν την ιδέα,

ντούσε το Περιβόλι. «Πρέπει να σκά-

να επικοινωνούν από στόμιο σε στόμιο,

σκέφτηκε ότι ένας διαφορετικός τρόπος

ψεις στο εσωτερικό, προς τα μέσα.»

επιφανειακά, όπως όλοι οι άλλοι, αλλά

για να αυξήσει τη χωρητικότητά του

Πόλλοι θέλησαν να ακολουθήσουν το

η αναζήτησή τους, τούς είχε προσφέ-

ήταν να μεγαλώσει, όχι φαρδαίνοντας,

παράδειγμα του Περιβολιού, αλλά απο-

ρει ένα νέο και μυστικό σημείο επαφής.

αλλά βαθαινόντας. Να επεκταθεί σε βά-

δοκίμασαν την ιδέα όταν συνειδητοποι-

Είχαν ανακαλύψει την βαθιά επικοινω-

θος αντί για πλάτος. Σύντομα συνειδη-

ήσαν, ότι για να βαθύνουν, θα έπρεπε

νία, που πετυχαίνουν μόνον εκείνοι, οι

τοποίησε ότι όλα όσα είχε στο εσωτερι-

πρώτα να αδειάσουν. Συνέχισαν να διευ-

οποίοι έχουν το θάρρος να αδειάσουν

κό του έκαναν αδύνατη την εργασία της

ρύνονται όλο και πιο πολύ, για να γεμί-

από κάθε περιεχόμενο και να ψάξουν

εκβάθυνσης. Αν ήθελε να γίνει πιο βαθύ,

σουν με περισσότερα ακόμα πράγματα...

στο βάθος της ύπαρξης τους για να

όφειλε να ξεφορτωθεί ολόκληρο το πε-

Στην άλλη άκρη της πόλης, ένα άλλο

μα θα μπέρδευαν τα όριά τους και το

ριεχόμενό του...

καταφέρει

αυτό

το

πηγάδι αποφάσισε κι αυτό να πάρει το

Στην αρχή το κενό το τρόμα-

ρίσκο να αδειάσει.Κι άρχισε κι αυτό να

ξε. Αλλά αργότερα, όταν είδε ότι

βαθαίνει... Κι έφτασε κι αυτό στο νερό...

δεν είχε άλλη επιλογή, το έκανε.

Και το έριξε κι αυτό προς τα έξω δη-

Χωρίς τίποτα στην κατοχή του, το πηγάδι

μιουργώντας μια δεύτερη όαση στο

άρχισε να βαθαίνει, ενώ τα υπόλοιπα άρ-

χωριό... «Τι θα κάνεις όταν θα τελειώ-

παζαν τα αντικείμενα που είχε πετάξει...

σει το νερό;» το ρωτούσαν.

Μια μέρα, κάτι ξάφνιασε το πηγά-

«Δεν ξέρω τι θα συμβεί»

δι που μεγάλωνε προς τα κάτω. Κάτω,

απαντούσε. «Αλλά, προς

πολύ κάτω, στο απώτατο βάθος... βρή-

το παρόν, όσο περισσότε-

κε νερό! Ποτέ πριν άλλο πηγάδι δεν

ρο νερό βγάζω, τόσο πε-

είχε ξαναβρεί νερό. Το πηγάδι ξεπέρα-

ρισσότερο νερό βρίσκω».

σε την έκπληξη του κι άρχισε να παίζει

Πέρασαν μερικοί

με το νερό καταβρέχοντας τα τοιχώμα-

μήνες

τά του, πιτσιλώντας το στόμιό του και,

γάλη

τέλος, βγάζοντας το νερό προς τα έξω.
Η πόλη δεν είχε ποτέ υγρανθεί από

μέχρι

τη

«ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΣ» ΧΟΡΧΕ ΜΠΟΥΚΑΪ
εκδόσεις opera.

με-

ανακάλυψη.

Μια μέρα, σχεδόν
κατά τύχη, τα

τίποτ΄άλλο πέρα από τη βροχή, η οποία

δύο πηγάδια

εκ των πραγμάτων, ήταν αρκετά σπάνια.

κατάλα-

Έτσι, η γη τριγύρω απ΄το πηγάδι, αναζω-

βαν

ογονημένη από το νερό, άρχισε να ξυπνά.

ότι το

Οι σπόροι βλάστησαν παίρνοντας τη

βρουν τι έχουν να δώσουν...

νερό

μορφή χλόης, τριφυλλιών, λουλουδιών

που

και αδύναμων κορμών που μετατράπη-

είχαν

καν αργότερα σε δέντρα... Μια έκρηξη

βρει

χρωμάτων και ζωής απλώθηκε γύρω από

στο
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Η 7η ΤΕΧΝΗ
Κείμενο: Δημήτρης Γακηλάζος, dgakilazos@filosofikilithos.website

Σ

τον χώρο της τέχνης, τα έργα που εξετάζουν διάφορες κοινωνικοπολιτικές δομές, τείνουν να ανήκουν σε δύο
κατηγορίες: ουτοπικά και δυστοπικά. Στα πρώτα βρίσκουμε περιγραφές μιας ιδανικής κοινωνίας, μιας κοινωνίας όπου
τα προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα έχουν ξεπεραστεί, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο βαθμό. Στα δεύτερα
βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο: ολοκληρωτικά καθεστώτα, φτώχεια, εξαθλίωση, έλλειψη ηθικών αξιών και πολλά

άλλα. Και στις δύο περιπτώσεις, οι δημιουργοί σχολιάζουν τις κοινωνίες στις οποίες ζουν, είτε παρουσιάζοντας κάποιο μοντέλο
που θεωρούν καλύτερο από το ήδη υπάρχον, είτε τονίζοντας τα διάφορα προβλήματα και το πού μπορεί αυτά να οδηγήσουν. Όπως
έχει ειπωθεί χαρακτηριστικά: “τα ουτοπικά κείμενα υπόσχονται, τα δυστοπικά προειδοποιούν”. Δυστυχώς, όμως, βλέπουμε ότι οι
προειδοποιήσεις συνήθως αγνοούνται...
Soylent Green (1973)
Με φόντο έναν κόσμο ρημαγμένο από τη μόλυνση και την έλλειψη φυσικών πόρων, ένας ντετέκτιβ αναλαμβάνει να εξιχνιάσει
τη δολοφονία ενός μεγαλοστελέχους της εταιρείας Soylent, η οποία παράγει τις μερίδες τροφίμων με τις οποίες επιβιώνει ο υπερβολικά πολυάριθμος πληθυσμός του πλανήτη. Στην πορεία των ερευνών του, θα ανακαλύψει μια φρικιαστική αλήθεια.
Brazil (1985)
Ένας χαμηλόβαθμος δημόσιος υπάλληλος αναλαμβάνει να διορθώσει ένα λάθος στα μητρώα και καταλήγει να μπλέξει με το
ίδιο σύστημα το οποίο υπηρετεί. Ένα σύστημα όχι μόνο ολοκληρωτικό, αλλά και πνιγμένο στη γραφειοκρατική αδιαφορία.
Metropolis (1927)
Σε μια μελλοντική μεγαλούπολη, οι άνθρωποι είναι χωρισμένοι σε δύο κοινωνικές τάξεις. Οι πλούσιοι ζουν στην επιφάνεια
μέσα στην πολυτέλεια. Οι εργάτες ζουν στα υπόγεια δουλεύοντας σαν μηχανές. Ένας νεαρός θα εγκαταλείψει την πολυτελή ζωή
και θα κατέβει στα υπόγεια για να ενωθεί με τους εργάτες που ετοιμάζονται να επαναστατήσουν.
Lost Horizon (1937)
Μια ομάδα ανθρώπων αναγκάζεται να προσγειωθεί σε μια άγνωστη περιοχή των Ιμαλαΐων. Θα βρεθούν στην χώρα της
Shangri-La, μιας εύφορης κοιλάδας κρυμμένης ανάμεσα στους πάγους, οι κάτοικοι της οποίας ζουν σε απόλυτη αρμονία και ελευθερία, χωρίς μίση και χωρίς ανταγωνισμούς. Ο ιδεαλιστής Conway βλέπει το όνειρό του ολοζώντανο. Άλλοι είναι πιο δύσπιστοι.
Κάποιοι το θεωρούν απάτη και ψάχνουν τρόπο να φύγουν.

Ουτοπία

μια κατάσταση συνείδησης...
Κείμενο: Έλενα Μιλοβάνοβα

Ο

άγγλος

ουμανιστής,

πολιτικός

και

συγγραφέας

Τόμας

Μορ (1478 – 1535),

ευρύτατης

μόρφωσης,

θεολογικής

σπίτι τους φιλοξένησαν επανειλημμένα

και την εξάρτηση από τα υλικά αγαθά,

τον

προσεγγίζοντας

μεγάλο

ολλανδό

ουμανιστή

ιδεολογικά

την

Ερασμο, ο οποίος μάλιστα εκεί έγραψε

Πολιτεία του Πλάτωνα. Αλήθεια, λίγες

τη σάτιρά του Μωρίας εγκώμιον.

οι διάφορες ανάμεσα στα δύο αυτά

Ονειρεύτηκε

μια

κοινωνία

εξαίρετα έργα.

βαθύτατα

απαλλαγμένη από τα δεινά της εποχής

Χάρη σε αυτό, αργότερα το ουσια-

θρησκευόμενος και ένιωθε μεγάλη

του, μια κοινωνία που θα επιζητούσε

στικό «ουτοπία» και το επίθετο «ουτο-

κλίση για την Εκκλησία. Υπάκουσε όμως

την ηθική τελείωση και την πνευματική

πικός» καθιερώθηκαν στις ευρωπαϊκές

στην απόφαση του πατέρα του και έγινε

διαύγεια των μελών της, ονειρεύτηκε

γλώσσες ως χαρακτηρισμοί κάθε σχεδί-

δικηγόρος. Δεν άργησε να διακριθεί

την Ουτοπία.

ου, που δεν έχει πιθανότητες να πραγ-

και

κλασικής,

ήταν

φανταστική

ματοποιηθεί. Προπάντων όμως στάθηκε

να το ασκεί το 1501. Το 1504 ο Μορ

πολιτεία, την Ουτοπία, που ήταν

το πρότυπο για πολυάριθμη σειρά ανά-

παντρεύτηκε την Τζόαν Κολτ και στο

απαλλαγμένη από ελαττώματα, πάθη

λογων συγγραμμάτων, που εμφανίστη-

σε αυτό το επάγγελμα, που άρχισε

Δημιούργησε

μια
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την οποία αποδοκιμάζει έντονα. Υψηλά
ποσοστά εγκληματικότητας σε συνδυα-

«Όσο πληθαίνουν οι νόμοι, πολλαπλασιά-

σμό με τον εκδικητικό χαρακτήρα των

ζονται οι παράνομοι»

ποινών για την αντιμετώπισή της, ρα-

Λαο Τσε

γδαία αύξηση φόρων, εξευτελισμός των

Έχουν ελάχιστους νόμους γιατί το

ηθών και των αξιών, δολιότητα και δι-

κοινωνικό τους σύστημα δεν χρειάζε-

απλοκή. Χαρακτηριστικά που δεν είναι

ται πολλούς και περίπλοκους νόμικούς

ξένα προς την δικιά μας σημερινή εποχή.

κώδικες.

Πρόκειται για την περιγραφή μιας

καν έκτοτε ως περιγραφές φανταστικών,
αλλά σοφά οργανωμένων κοινωνιών, με
γνωστότερα ανάμεσά τους την Πολιτεία
του Ήλιου του Τομμάζο Καμπανέλλα
(1623), τη Νέα Ατλαντίδα του Φράνσις
Μπέικον (1627), το Έτος δύο χιλιάδες
τετρακόσια σαράντα του Σεμπαστιέν
Μερσιέ (1772), το Ταξίδι στην Ικαρία
του Ετιέν Καμπέ (1840), το Κοιτάζοντας
πίσω του Έντουαρντ Μπέλλαμυ (1888),
το Νέα από το πουθενά του Ουίλλιαμ
Μόρρις (1890), τη Μοντέρνα Ουτοπία
του Χ.Τζ. Ουέλς (1905) και το Ουώλντεν
Δύο του Μπ.Φ. Σκίννερ (1948).
Ουτοπία, της οποίας ο τίτλος είναι
λέξη πλασμένη από τον Μορ, από τις
ελληνικές λέξεις ου και τόπος. Περιγράφει την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα ενός ανύπαρκτου τόπου, ενός νησιού, η οποία δεν θυμίζει σε τίποτε την
κατάσταση που επικρατούσε στα δυτικά
κράτη της εποχής εκείνης και που επικρίνεται στο πρώτο μέρος του βιβλίου,
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Ποιά είναι λοιπόν η Ουτοπία;

Η τέχνη του πολέμου

ιδανικής κοινωνίας ισότητας, κοινοκτη-

«Η μεγαλύτερη τέχνη στον πόλεμο είναι

μοσύνης, θρησκευτικής ανοχής , όπου

να υποτάξεις τον εχθρό χωρίς μάχη»

η εργασία θα είναι εξάωρη και δεν θα

Σουν Τσου

υπάρχουν χρήμα, δικηγόροι και εκμε-

Απεχθάνονται τον πόλεμο. Παρότι κα-

τάλλευση. Αλλά ο ίδιος ο συγγραφέ-

θημερινά άνδρες και γυναίκες συμμε-

ας διατυπώνει τις επιφυλάξεις του για

τέχουν σε στρατιωτικές ασκήσεις και

το κατά πόσον είναι δυνατή η αφθονία

εξασκούνται στην τέχνη του πολέμου,

αγαθών χωρίς την ύπαρξη κινήτρων, κα-

κάνουν τα πάντα για να τον αποφύγουν,

θώς και για την αδιαφορία των οκνηρών

εκτός και αν πρέπει να υπερασπιστουν

που θα επιβαρύνει τους εργατικούς. Τε-

την πατρίδα τους ή κάποια φιλική χώρα.

λικά μεταθέτει την πραγμάτωση της ου-

Δεν τους αρέσουν οι αιματηρές

τοπίας του στο απώτερο μέλλον: «όταν

νίκες.

όλοι οι άνθρωποι θα είναι καλοί».

όταν κερδίζουν μια μάχη αναίμακτα.

Αντίθετα

περηφανεύονται

Το πρωτότυπο στοιχείο της Ουτοπί-

Πιστεύουν ότι ο άνθρωπος είναι πιστός

ας, είναι ότι ο Μορ μέσα από την αφή-

στη φύση του όταν νικάει τον εχρθρό

γηση του Ραφαήλ, αντιπροτείνει έναν

με εφόδιο που μόνο εκείνος διαθέτει: το

άλλο κόσμο στη θέση του τωρινού, την

μυαλό.

Ουτοπία, η οποία βρίσκεται πολιτισμι-

Θρησκεία

κά και πολιτικά πολύ πιο μπροστά από

«Ο Θεός δεν έχει θρησκεία.»

τον υστερομεσαιωνικό, στον οποίο δεν

Μαχάτμα Γκάντι

υπάρχει ούτε ατομική ιδιοκτησία, ούτε

Υπάρχουν πολλές πίστεις από ση-

βασιλιάδες, ούτε αυλικοί και αυλοκόλα-

μείο σε σημείο του νησιου: άλλοι λα-

κες, ούτε επεκτατικοί πολέμοι(αν και πε-

τρευον τη σελήνη, άλλοι τον ήλιο, άλ-

ριγράφεται κάτι αντίστοιχο στο βιβλίο),

λοι μορφές που διακρίθηκαν κάποτε για

ούτε εμπορευματική αξία των αγαθών

την αρετή τους. Οι πιο καλλιεργημένοι

στο εσωτερικό, μόνο αξία χρήσης.

όμως δεν πιστεύουν σε αυτά, αλλά λα-

Σε ένα απόσπασμα γράφει: «ανέφε-

τρεύουν έναν αιώνιο και ανεξιχνίαστο

ρε πολλά στραβά που είδε στις χώρες του

Θεό, μια δύναμη και αρχή που εκτείνε-

νέου κοσμου, μίλησε όμως και για αρκετά

ται σε όλο το σύμπαν. Το όνομά του στη

που θα μπορούσαν αν χρησημεύσουν ως

γλώσσα τους είναι Μίθρας.

πρότυπα για να διορθώσουμε τα κακώς
κείμενα στις χώρες που ζούμε…»

Οκτώβριο ς - Νοέμβριο ς - Δεκέμβριο ς 2018

Κάθε πολίτης είναι ελεύθερος να
ακολουθεί όποια θρησκεία θέλει, χω-

Ουτοπία, μια κατάστασ η σ υνείδησ ης

ρίς να επιτίθεται μανιασμένα σε όσους
έχουν άλλη πίστη.

Περί αθανασίας της ψυχής

Καθημερινή ζωή και
κοινωνικές σχέσεις

σουν τις γνώσεις τους και πηγαίνουν
ανάλογα με την κλίση τους σε προαιρε-

Όλοι φορούν τα ίδια ρούχα, διαφο-

τικές δημόσιες διαλέξεις.

«Η ψυχή είναι ένας θεός που βρήκε κατα-

τερικά για άνδρες και γυναίκες, παντρε-

φύγιο στο σώμα του ανθρώπου»

μένους και ανύπαντρους. Η μόδα τους

«Όμορφος κόσμος, ηθικός,

Σενέκας

δεν αλλάζει ποτέ και τα ρούχα είναι

αγγελικά πλασμένος.»

Υπάρχει νόμος, που τιμωρεί πολύ

κομψά,άνετα προσαρμοσμένα για όλες

Διονύσιος Σολωμός

αυστηρά όποιον διαδίδει τη φήμη, ότι η

τις εποχές. Οι γυναίκες κάνουν τις ερ-

ψυχή πεθαίνει με το σώμα, και ότι το σύ-

γασίες που αρμόζουν στο ασθενές φύλο

μπαν κυβερνάται απο την τύχη. Πιστεύ-

και οι άνδρες τις πιο βαριές δουλειές.

Ο Τόμας Μορ μάς προτείνει να φανταστουμε μια κοινωνία με γνώμονα

ουν ότι η κακία και η καλοσύνη αντα-

«Το να δημιουργείς, σημαίνει επίσης να

την αδελφοσύνη μεταξύ των ανθρώπων

μοίβονται ανάλογα μετα το θάνατο. Και

δίνεις μια μορφή στο πεπρωμένο σου.»

και με βάση τα υψηλότερα των ιδανικών.

όταν κάποιος δεν προσδοκά τίποτε μετά

Αλμπέρ Καμύ

Μια πόλη ευτυχισμένη. Αν υπήρχε έστω

τον θάνατο, δεν έχει ενδοιασμό να πα-

Κανείς δεν μένει άπραγος και όλοι

μια πιθανότητα εγκαθίδρυσης τέτοιας

ραβεί τους νόμους. Αυτοί οι άνθρωποι

δουλεύουν. Για αυτό τον λόγο οι 6 ώρες

όμορφης πόλης, αξίζει να το προσπαθή-

δεν αναλάμβαναν δημόσια αξιώματα

εργασίας τη μέρα καλύπτουν τις ανά-

σουμε! Φτάνει να το φανταστούμε.

στην Ουτοπία.

γκες παραγωγής και συντήρησης. (σή-

Ας ταξιδέψουμε προς την αναζήτη-

Μερικοί ουτοπιανοί αδιαφορούν για

μερα είμαστε αναγκασμένοι να εργα-

τις μελέτες, έτσι στον ελεύθερο χρό-

ζόμαστε πολύ παραπάνω ώρες, επειδή

Και ίσως να δούμε ότι δεν ήταν

νο τους βοηθάνε τους συμπολίτες τους

– σκεφτείται – το μεγάλο ποσοστό άνερ-

διόλου ένας γεωγραφικός τόπος… παρά

αναλαμβάνοντας εργασίες που χρειάζο-

γων που δεν συμμετέχουν στην κατανο-

μια κατάσταση συνείδησης.

νται, φροντίζουν αρρώστους, επισκευ-

μή εργασιών). Επίσης χρειαζόμαστε να

«Να δεις τον Κόσμο σε έναν κόκκο άμμου,

άζουν δρόμους, καθαρίζουν, σκάβουν,

δουλευουμε για να παράξουμε ρούχα

και τον Ουρανό σ’ ένα αγριολούλουδο,

κλαδεύουν. Όπου υπάρχει βαριά και δύ-

και να επισκευάζουμε σπίτια. Στην Ου-

να κρατήσεις το Άπειρο στην παλάμη σου

σκολη δουλειά που απεχθάνονται όλοι,

τοπία οι άνθρωποι φορούν το ίδιο κου-

και την Αιωνιότητα σε μια ώρα.»

την κάνουν εκείνοι δίχως να καυχιού-

στούμι για 2 χρόνια και αρκούνται στο

Γουίλιαμ Μπλέικ

νται.

ένα. Και τα σπίτια δεν τα αφήνουν χω-

Τέχνες

ρίς φροντίδα, ώστε αργότερα να σπα-

«Τέχνη είναι η σοφία που έγινε ομορφιά»

ταλήσουν πολύ κόπο για επιδιορθώσεις.

Χ.Α.Λιβράγκα

Έτσι αφού δουλευουν σε παραγωγικές

Η γεωργία είναι μια τέχνη που κα-

εργασίες, είναι όλοι ολιγαρκείς.Τότε και

τέχουν όλοι καλά στην Ουτοπία, άνδρες

οι αρχές δεν χρειάζεται να απασχολούν

και γυναίκες. Την μαθαίνουν απο παιδιά

άδικα τον κόσμο. Όταν καλύψουν τις

στο σχολείο και πηγαίνουν τακτικά στα

λίγες βασικές ανάγκες της κοινότητας,

χωράφια για να παρακολουθήσουν τους

αφιερώνουν τον χρόνο στην πνευματι-

μεγαλύτερους και να τους βοηθήσουν.

κή καλλιέργεια, την οποία θεωρούν το

Πέρα απο αυτό ο καθένας ειδικέυεται

κλείδί της ευτυχίας.

και σε μια τέχνη όπως στην κατεργασία

Αφιερώνουν 3 ώρες το πρωί και 3

μαλλιου ή λιναριου, στο χτίσιμο, στην

μετά το μεσημέρι για τη δουλειά. Τον

τέχνη του σιδηρουργού, μαραγκού.

ελέυθερο χρόνο δεν τον σπαταλούν,

Εκτιμούν πολύ όλες τις τέχνες.

αλλά τον χρησημοποιούν για να αυξή-

ση της φανταστικής ουτοπίας…

Πηγές:
• http://www.avgi.gr/article/10808/7790650/eoutopia-tou-tomas-mor
• https://www.sansimera.gr/biographies/144
• Τομας Μορ, Ουτοπία, εκδ. Ιάμβλιχος 2003
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Η Πόλη σε διάφορους
πολιτισμούς
Κείμενο: Χάρης Κληματσίδας
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Υ

πάρχουν πολλές έννοιες
και

λέξεις

που

θα

κέντριζαν το ενδιαφέρον
ενός

αναγνώστη,

που

ψάχνει να βρει πληροφορίες για την
ίδρυση μιας αρχαίας πόλης. Μία από
αυτές είναι και η «Ιερή Γεωγραφία», η
οποία αποτελεί μια σύνδεση, μια ένωση
στοιχείων, μία σύζευξη του Ουρανού
και της Γης, που μέσα στη διάσταση του
χώρου και του χρόνου συναντιούνται
οι δυνάμεις σε χώρους ιερούς, σε
τόπους και σε κέντρα δύναμης. Αυτές
οι συνδέσεις, αυτοί οι δεσμοί είναι
χαρακτηριστικά στοιχεία της Ιερής
Γεωγραφίας για κάθε ξεχωριστή Πόλη,
διαποτίζοντας

τις

κοινωνίες

του

Μελετώντας

τους

παραδοσιακές
παρελθόντος.
κοσμογονικούς

και ιδρυτικούς μύθους ενός αρχαίου
πολιτισμού ή το μύθο δημιουργίας μιας
αρχαίας πόλης, συναντάμε αρχετυπικά
πρότυπα πόλεων, μνημείων και ναών.
Κάθε ιερή πόλη γίνονταν ένα κέντρο, ένα axis mundi, όπου μέσα από
αυτό διακρίνεται το σημείο συνάντησης
ουρανού και γης και εκεί το βέβηλο μεταμορφώνονταν σε ιερό. Η παραδοσιακή πόλη δημιουργήθηκε μέσα στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα κι έγινε ένας

ορατού, ουσίας και παρουσίας ήταν εφι-

σουμε ενδεικτικά έως και επιγραμματικά

καθρέπτης του ουρανού, που συνδέει

κτή χάρη στην εγκαθίδρυση, με τις τε-

μια μικρή γεύση για κάποιες από αυτές

τον άνθρωπο με τις ουράνιες αρχές του.

λετές προσανατολισμού, ενός κέντρου,

τις πόλεις, που είναι «κοσμήματα» επά-

Γι’ αυτό άλλωστε συναντάμε μέσα στους

άξονα ή βωμού.

νω στον χώρο και σε μια περίοδο αιώνων μέσα στο χρόνο…

μύθους πως η πόλη ιεροποιείται από τις

Καθώς το συγκεκριμένο θέμα είναι

τελετές προσανατολισμού, τον τρόπο

τόσο μεγάλο, τα στοιχεία για την ίδρυ-

δηλαδή που σχετίζεται με τα αστέρια

ση κάθε ιερής πόλης ενός αρχαίου πα-

Οι Θήβες των εκατό πυλών βρί-

του ουρανού και που οριοθετείται με τα

ραδοσιακού πολιτισμού δεν είναι δυνα-

σκονταν δίπλα στον ποταμό Νείλο και

τρία βασικά αρχέτυπα που διέπουν την

τόν να περιοριστούν σε ένα μόνο βιβλίο,

εκτείνονταν και στις δυο του όχθες, με

ίδρυσή της: το κέντρο, το τετράγωνο και

πόσο μάλλον σε ένα άρθρο. Όμως, σε

έναν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό συμβο-

τον κύκλο. Η ιερή ένωση ουρανού και

αυτή την παρουσίαση του συγκεκριμέ-

λισμό. Από τη μια πλευρά στην ανατολή

γης, Θεού και ανθρώπου, αόρατου και

νου τεύχους, θα προσπαθήσουμε να δώ-

ήταν οι κατοικίες των ζωντανών και από

Θήβες - Η ιερή πόλη
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την άλλη οι κατοικίες των νεκρών. Αυτό

και η επαφή των ανθρώπων με το ιερό,

τρευτικών χώρων και στις θρησκευτικές

ήταν ένα στοιχείο σημαντικό μέσα στη

το μυστήριο. Βλέπουμε στους ναούς

ιερές γιορτές και τελετουργίες του αιγυ-

θρησκευτική αντίληψη των αρχαίων Αι-

αυτούς την εικόνα του Σύμπαντος με

πτιακού πανθέου.

γυπτίων (που το εφάρμοσαν και σε με-

τις επτά θεμελιώδεις αρχές, τα τμήμα-

ταγενέστερες εποχές και άλλοι λαοί) για

τα που αποτελούν μέρη ενός ναού (λε-

Οι Αθηναϊκοί μύθοι και παραδό-

το αόρατο και το ορατό, για τα Μυστή-

ωφόρος των σφιγγών, τους Πυλώνες,

σεις αποτέλεσαν επί αιώνες την πνευ-

ρια και το Ιερό.

την υπόστυλη αίθουσα, το ιερό…). Οι

ματική κληρονομιά της πόλης – κρά-

Ως έδρα της Μεφιτικής κοσμο-

ναοί, τα μνημεία, όπως και οι άνθρωποι

τους. Οι παραδόσεις αναφέρονται σε

γονίας και της Τριάδας των Άμμω-

αποτελούσαν ομάδες και συμπλέγματα:

συγκεκριμένα πρόσωπα, βασιλείς και

να, Μουτ και Κχονσού, οι Θήβες ήταν

το Ραμσείο, ο Ναός της Χατσεπσούτ, ο

ήρωες, και σε διάφορα περιστατικά της

γνωστές στην αρχαία Αίγυπτο κατά το

ναός του Καρνάκ, ο ναός του Λούξορ, οι

ζωής τους, που σηματοδότησαν την πο-

τέλος του Νέου Βασιλείου ως Νιούτ-

κολοσσοί του Μέμνωνα.

ρεία της Αθήνας μέσα στην Ιστορία.

Αθήνα - Η πόλη - κράτος

Ο προσεγμένος και καλά μελετημέ-

Το πιο γνωστό και το πιο ιερό κομμάτι

Στις Θήβες δημιουργήθηκαν επιβλη-

νος προσανατολισμός των αιγυπτιακών

της πόλης είναι ο φυσικός της Βράχος.

τικά αρχιτεκτονικά συμπλέγματα ναών

ναών ήταν άρρηκτα δεμένος με τον ένα-

Επάνω στον βράχο και μάλιστα γύρω

και κτηρίων στην ανατολή και μεγαλο-

στρο ουρανό και κυρίως με το κοντινό-

στο Ερεχθείο, όπου είχαν συγκεντρω-

πρεπών τάφων στη δύση. Η συγκεκρι-

τερο άστρο του δικού μας συστήματος,

θεί στη διάρκεια των αιώνων διάφορες

μένη πόλη ήταν ένα από τα μεγαλύτερα

τον Ήλιο. Ο φωτοδότης ήλιος έριχνε τις

λατρείες χθόνιας φύσεως, βρίσκονται

τελετουργικά και θρησκευτικά κέντρα

ακτίνες του σε σημαντικές στιγμές του

οι τάφοι των δύο οικιστών της πόλε-

του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού. Οι

χρόνου στο εσωτερικό των ναών, συμ-

ως, του Κέκροπα και του Ερεχθέα, που

ναοί ήταν οι κατοικίες των Θεών, αλλά

μετέχοντας στις ιεροποιήσεις των λα-

συνδέονται στενότατα με την πίστη των

ιμν (niwt-imn), «Η Πόλη του Άμωνα».
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Αθηναίων για την αυτόχθονη καταγωγή

Αθηνά και τον Ποσειδώνα. Ένα ελαιό-

πόλη. Το σκαμμένο χαντάκι ονομάζεται

τους. Ο Εριχθόνιος –μια μορφή νήπιου

δεντρο, το δώρο που πρόσφερε η Αθη-

“Mundus” (Κόσμος), ενώ η πρώτη τά-

θεού που γεννήθηκε από τη Γη και ανα-

νά, υπήρξε το σημείο που σφράγισε τη

φρος είναι τετράγωνη (Roma quadrata).

τράφηκε από την Αθηνά– ταυτιζόταν

σχέση μεταξύ της πόλεως των Αθηνών

Η πόλη της Ρώμης αναπτύχθηκε

συνήθως με τον Ερεχθέα, ιερό πρόσωπο

και της θεάς και αποτέλεσε την εγγύη-

γύρω από ένα οχυρό στον ποταμό Τίβε-

και μυθικό βασιλιά, που είχε ενταφια-

ση ύπαρξης της Αθήνας, καθώς και το

ρη, αποτελώντας σταυροδρόμι των τα-

σθεί μέσα στον μεταγενέστερο ναό του.

συμβολικό πυρήνα της θρησκείας της

ξιδευτών και των εμπόρων. Η Ρωμαϊκή

Το Ερεχθείο αποτελεί μοναδικό στην

πόλης, που δεν θα μπορούσε να βρίσκε-

παράδοση, όπως και οι αποδείξεις που

ιδιομορφία του κτίσμα. Και την ιδιομορ-

ται αλλού, παρά μόνο στην Ακρόπολη...

παρέχουν οι αρχαιολόγοι, καταδεικνύ-

φία αυτή την επέβαλλαν στον αρχιτέ-

Ρώμη - Η αιώνια πόλη

ει ένα σύμπλεγμα στη Ρωμαϊκή Αγορά

κτονα οι θρησκευτικές και λατρευτικές

Σύμφωνα με το θρύλο, η Ρώμη ιδρύ-

(Forum Romanum), ως έδρα του βα-

ανάγκες που έπρεπε να υπηρετηθούν.

θηκε το 753 π.Χ. από το Ρωμύλο και το

σιλέως και του πρώτου θρησκευτικού

Για το λόγο αυτό, το Ερεχθείο παραμένει

Ρέμο, δύο δίδυμα αδέρφια, απογόνους

κέντρου. Ο Νουμάς Πομπίλιος1 απο-

ο πιο ιερός χώρος επάνω στην Ακρόπο-

του Τρώα πρίγκιπα Αινεία, που ανατρά-

τέλεσε το δεύτερο βασιλιά της Ρώμης,

λη, ακόμα και ύστερα από την ανέγερση

φηκαν από μια λύκαινα. Η παράδοση

ως διάδοχο του Ρωμύλου. Ήταν αυτός

του πιο λαμπρού δωρικού ναού της Ελ-

θέλει την ίδρυση της Ρώμης να λαμβά-

που έβαλε σε εφαρμογή τα πρώτα με-

λάδας, του Παρθενώνα.

νει χώρα στις 21 Απριλίου 753 π.Χ.

γάλα έργα ανοικοδόμησης της πόλης,

Στην Αθήνα οι μύθοι κωδικοποιούν,

Ο Ρωμύλος και ο Ρέμος ίδρυσαν

το παλάτι του στη Ρετζία και τον Οίκο

μεταξύ άλλων, αυτή τη συμφωνία προ-

και έχτισαν τη Ρώμη, σκάβοντας στη

των Εστιάδων Παρθένων. Ακόμη, λέγε-

στασίας, όπως και ο μύθος της διεκδί-

γη το μαγικό τετράγωνο που οροθε-

ται ότι έκαμε μια πλήρη οροθέτηση της

κησης του ονόματος της πόλης από την

τούσε και προστάτευε τη μελλοντική

Ρώμης. Διαίρεσε τη χώρα σε μέρη, που
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τα ονόμασε Pagus (από το Δωρικό Παγά<Πηγή, διότι οι κώμες

Η πόλη Τεοτιχουακάν αποτελεί ακόμα και σήμερα ένα με-

ιδρύονταν δίπλα σε πηγές ή από τη λέξη πάγος που σημαίνει

γάλο μυστήριο για τους αρχαιολόγους. Πρόκειται για ένα επι-

βράχος- λόφος, επειδή οι πρώτοι οικισμοί κτίζονταν επάνω σε

βλητικό σύμπλεγμα ναών, που είναι τοποθετημένοι με από-

λόφους).

λυτες γεωμετρικές και συμβολικές αρχές. Η πόλη καλύπτει το

Επίσης, μέσα από το χώρο της αρχαιοαστρονομίας, μία νέα

εκπληκτικό μέγεθος των δώδεκα τετραγωνικών χιλιομέτρων,

θεωρία αναφέρεται για τον επιβλητικό φωτισμό που κυριαρχεί

ενώ σημαντικότερο έκθεμα της δεν είναι άλλο από την πασί-

στο Πάνθεον2, τον πασίγνωστο ναό που έκτισε στη καρδιά της

γνωστη πυραμίδα του Ηλίου, την τρίτη μεγαλύτερη πυραμίδα

Ρώμης ο αυτοκράτορας Αδριανός. Ενδεχομένως ο «ναός όλων

στη Γη. Υπολογίζεται πως το συνολικό βάρος των λίθων που

των θεών» να λειτουργούσε ως ένα τεράστιο ηλιακό ρολόι, με

χρησιμοποιήθηκαν για τη κατασκευή της, ξεπερνούν το βάρος

μια ισχυρή δέσμη φωτός να απλώνεται στην πελώρια είσοδο,

των τριών μεγάλων πυραμίδων της Γκίζας.

τη στιγμή που ο αυτοκράτορας εισερχόταν στο κτίριο. Δηλαδή,

Στο Τεοτιχουακάν υπάρχει μια μεγαλοπρέπεια. Είναι το μέ-

κατασκευάστηκε με τέτοιον τρόπο, ώστε το φως του ήλιου να

ρος που, όπως σημειώνεται, γεννήθηκαν ο Ήλιος, η Σελήνη και

«λούζει» τον Ρωμαίο αυτοκράτορα μία συγκεκριμένη ώρα της

ο άνθρωπος, εκεί όπου οι θνητοί μεταμορφώνονταν σε υπερ-

μέρας, για να αναδεικνύει το θεϊκό μεγαλείο του ενώπιον των

φυσικά όντα. Τεοτιχουακάν στα ναουάτλ σημαίνει «Η Πόλη

κοινών θνητών.

των Θεών» ή «Εκεί όπου οι άνθρωποι γίνονται θεοί».

Οι Ρωμαίοι θεωρούσαν το λαμπρό φως ως την ανύψωση

Είναι πολλές εξάλλου οι εκπληκτικές κατασκευές που

του Αυτοκράτορά τους στη σφαίρα των θεών, της θεϊκής του

υπάρχουν κατά μήκος τής Λεωφόρου των Νεκρών, ενός λι-

δύναμης με την είσοδό του στο κτίριο αυτό, που χρησιμοποι-

θόστρωτου δρόμου που εκτείνεται τρία χιλιόμετρα από τον

ούνταν ως αίθουσα ακροάσεων, αλλά και ως τόπος λατρείας.

βορρά προς τον νότο. Πέρα από την Πυραμίδα τού Ήλιου,

Τεοτιχουακάν - Η πόλη των Θεών

ύψους άνω των 20 ορόφων, χτισμένη πάνω από ένα σπή-
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λαιο από το οποίο ανάβλυζε λάβα, στη Λεωφόρο των Νε-

μετακινούνται συνεχώς πεζοί, από το Βορρά μέχρι το κέντρο

κρών υπάρχει η Πυραμίδα της Σελήνης3, καθώς και ο ναός

του σημερινού Μεξικού, ψάχνοντας για τη γη που του είχε υπο-

του Quetzalcoatl, όπου με τον θρύλο είναι ο λευκός γε-

σχεθεί ο θεός Huizilopotli. Το ιερατείο τους είχε σαφείς οδηγίες

νειοφόρος άνδρας, που κατέφθασε από την Ανατολή…

. Έπρεπε να περιπλανηθούν μέχρι να συναντήσουν μία λίμνη

Το σχήμα της κεντρικής πόλης ήταν τετραγωνικό, με σαφή

με ένα νησί κι έναν κάκτο, πάνω στον οποίον ένας αετός θα

προσανατολισμό Βορρά - Νότου και απόκλιση 15 μοιρών ανα-

έτρωγε ένα φίδι. Όταν λοιπόν οι ιερείς είδαν τον οιωνό, αναφώ-

τολικά, γεγονός που υποδεικνύει ακριβείς αστρονομικούς υπο-

νησαν: «Tenuxtíλan kwauhλi iλoayakan», που σημαίνει: «Ιδού

λογισμούς. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως το σύνολο των μνη-

η Ιερή Πόλη, όπου ο Αετός κατασπαράζει το φίδι». Ένας μύ-

μείων της αρχαίας πόλης είναι προσανατολισμένο προς τον

θος που συνδέει τους τρεις κόσμους (Ουράνιο - Γήινο - Χθό-

αστερισμό των Πλειάδων στο ουράνιο στερέωμα. Η πόλη αντι-

νιο). Αυτός ήταν ο ιδρυτικός μύθος για την πόλη – θαύμα της

μετωπιζόταν ως θηλυκή αρχή, που αγκάλιαζε όλα όσα βρίσκο-

αυτοκρατορίας των Αζτέκα (ένας μύθος που απεικονίζεται σή-

νταν μέσα στα όρια της. Μέσα από τον αριθμό τέσσερα θεωρεί-

μερα στη σημαία του σύγχρονου Μεξικό). Η Τενοτσιτλάν δη-

το πως επιτυγχανόταν η ισορροπία των τεσσάρων στοιχείων,

μιουργήθηκε με τα ίδια πρότυπα, με το ίδιο τυπικό, όπου στο

τα οποία αντιπροσώπευαν τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα,

κέντρο της κατασκευάστηκε το τελετουργικό – μαγικό κέντρο

ένα βασικό άξονα της μυθολογίας των λαών της κεντρικής

(Templo Mayor).

Αμερικής.

Τενοτσιτλάν – Η ιερή πόλη

Η πρωτεύουσα των Αζτέκα ήταν μεγαλύτερη από οποιαδήποτε πόλη της Ευρώπης. Ήταν η «Βενετία» των τροπικών, η

Οι Αζτέκοι ήταν ένας λαός με αμφίβολη προέλευση. Ένας

οποία διασχίζονταν από κανάλια και δρόμους που διασταυρώ-

μύθος τους αναφέρει ότι κατάγονταν από το Αζτλάν (Aztlán)4,

νονταν σε ορθές γωνίες και οδηγούσαν στις επιβλητικές πυ-

ένα νησί του ωκεανού. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι έπρεπε να

ραμίδες και στους μεγάλους ναούς για την λατρεία των θεών.
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Η αστρονομία και οι τέχνες άνθιζαν

του Ήλιου. Αυτοί ξεκίνησαν από τη πε-

για τις καλλιέργειες των αχανών εκτά-

και Αζτέκοι τεχνίτες έφτιαχναν όμορφα

ριοχή της λίμνης Τιτικάκα και, έχοντας

σεων αυτής της απέραντης γης.

αντικείμενα με φτερά, χρυσάφι και πο-

μαζί τους ένα χρυσό σκήπτρο, δοκίμα-

Γίνεται αντιληπτό πως οι περισσότε-

λύτιμους λίθους.

ζαν τη γονιμότητα της περιοχής, μέχρι

ροι παραδοσιακοί πολιτισμοί δημιούρ-

Κούσκο – Ο «Ομφαλός» της
Γης

που ίδρυσαν την πόλη Κούσκο, που έγι-

γησαν τον κόσμο τους, τις πόλεις τους

νε το πολιτικό και θρησκευτικό κέντρο

σύμφωνα με το ουράνιο πρότυπο των

της αυτοκρατορίας των Ίνκας.

θεοτήτων τους. Με αυτό τον τρόπο, οι

Το Κούσκο στο Περού, ήταν η αρχαία πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας

Στο Κούσκο επίσης, σχεδιάστηκε και

άνθρωποι εκείνων των εποχών δεν ζού-

των Ίνκας και βρίσκεται σε ένα υψόμε-

κατασκευάστηκε ένας μεγάλος και επι-

σαν τυχαία σε έναν χώρο χαοτικό, αλλά

τρο που αγγίζει τα 3.330 μέτρα. Υπάρ-

βλητικός ναός που είχε τη μορφή ενός

ο κόσμος τους βρίσκονταν σε μια ιερή

χει μία αίγλη άλλων εποχών και μία μυ-

πούμα, το Sacsahuaman. Εκεί υπήρχε

τάξη, σ’ ένα οργανωμένο σύνολο μέσα

στηριακή ατμόσφαιρα του «Ομφαλού

και η αποθήκη της πόλης. Σύμφωνα με

στον Κόσμο, μέσα στο Σύμπαν.

της Γης», όπως αποκαλούν οι Περουβια-

το σχέδιο της πόλης, η Ακρόπολη ήταν

νοί το Κούσκο. Από αυτόν τον πνευμα-

το κεφάλι του και η πόλη το σώμα του.

Όπως αναφέρει και ο Πλάτωνας: «ο
αισθητός κόσμος είναι ένα ακριβές αντί-

τικό ομφαλό της αυτοκρατορίας προέ-

Ο κεντρικός τομέας του Κούσκο πε-

γραφο του ουράνιου σχεδίου» ή όπως το

κυψαν 42 ιερές γραμμές ή τσέκοι με 328

ριλάμβανε παλάτια, ναούς και δημόσια

εξέφρασε ποιητικά ο Ελύτης: «Ναοί στο

συσχετισμένα ιερά ή ουακά (κανάλια,

κτίρια. Η καρδιά της πόλης και της αυ-

σχήμα του Ουρανού…» και ο άνθρωπος

βρύσες, βασιλικά σπίτια, σπηλιές, ογκό-

τοκρατορίας ήταν ο Coricancha, ο Ναός

γίνεται ένας δημιουργός στο επίπεδό

λιθοι, πηγές). Αυτά τα τεκμήρια οριοθέ-

του Ήλιου. Το Coricancha λειτουργούσε

του…!

τησαν τα τέσσερα τέταρτα της αυτοκρα-

επίσης ως παρατηρητήριο για τα ηλιο-

τορίας.

στάσια, τις ισημερίες και τις εκλείψεις

Ο μύθος αναφέρει πως η πόλη χτί-

ήλιου, που ήταν σημαντικοί δείκτες του

στηκε από τα αδέλφια Manco Capac και

χρόνου για τα ιερά τελετουργικά δρώ-

Mama Ocllo, που θεωρούνταν απόγονοι

μενα των Ίνκας, αλλά και λειτουργικά
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Παραπομπές
1 Νουμάς Από τα πολιτικά του έργα θαυμάζεται προπάντων η διαίρεση του λαού κατά τέχνες. Ήταν τα περίφημα Κολλέγια, τα οποία έκαναν συγκεντρώσεις και
τελετές. Επίσης διόρθωσε το ημερολόγιο και κανόνισε
τους μήνες.
2 Το Πάνθεον κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις δια-

Η Πόλη σ ε διάφ ορ ου ς πολιτισμού ς

ταγές του Αδριανού και ολοκληρώθηκε το 128 μ.Χ.,
ενώ ο ημισφαιρικός θόλος φέρει ένα κυκλικό άνοιγμα,
γνωστό ως «oculus». Αυτό το άνοιγμα είναι η μοναδική πηγή φυσικού φωτός και κρατά έξω από το κτίριο
τη βροχή ή το χιόνι. «Οι ακριβείς υπολογισμοί που
έγιναν πάνω στην κατασκευή και τη θέση του κτηρίου
δείχνουν ότι το μέγεθος και το σχήμα της δέσμης φωτός πέφτουν με απόλυτη ακρίβεια πάνω σε μια πέτρινη, ημικυκλική αψίδα», η οποία βρίσκεται στην είσοδο,
όπως ανακοίνωσαν οι επιστήμονες.
Ο Τζούλιο Μάλι, ιστορικός της αρχαίας αρχιτεκτονικής από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου και ο Ρόμπερτ
Χάνα, Νεοζηλανδός αρχαιολόγος, πρόσεξαν ότι στη
διάρκεια της εαρινής ισημερίας ακριβώς στις 12 το μεσημέρι, μια κυκλική ακτίνα φωτός λάμπει μέσα από το
oculus και φωτίζει την επιβλητική είσοδο του Πάνθεον.
Οι δύο επιστήμονες ασχολούνται με αυτή τη θεωρία
από το 2009 και πρόσφατα τα συμπεράσματά τους
δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Numen».
3 Η πυραμίδα της Σελήνης ολοκληρώνει το συγκρότημα ναών. Μια πλαγιά μπροστά από τις σκάλες της
πυραμίδας οδηγεί στη Λεωφόρο των Νεκρών, ενώ στη
κορυφή της πυραμίδας υπάρχει μια εξέδρα που χρησιμοποιείτο για τη διεξαγωγή τελετών προς τιμή της
Μεγάλης Θεάς της Τεοτιχουακάν, η οποία αντιπροσώπευε τη Θεά του νερού, της γονιμότητας, της γης και

της Δημιουργίας γενικότερα.
Απέναντι από το βωμό της Μεγάλης Θεάς, βρίσκεται
η Πλατεία της Σελήνης (Plaza de la Luna). Η πλατεία
αυτή, περιλαμβάνει ένα κεντρικό βωμό και μια πρωτότυπη κατασκευή με εσωτερικές διαιρέσεις. Η κατασκευή αυτή αποτελείται από τέσσερις ορθογώνιους και
διαγώνιους φορείς τα οποία διαμορφώνουν το Σταυρό
του Τεοτιουακάν, όπως αποκαλείται.
4 Αυτοαποκαλούνται, aztékaλ (στον ενικό αριθμό) και
aztekah (στον πληθυντικό), δηλαδή «ο λαός που έρχεται, ή κατοικεί κοντά στα ύδατα».

• http://schoolpress.sch.gr/istoriomnemones/100/
• http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2011/06/
blog-post_9892.html
• http://www.youmagazine.gr/2014/10/hiddensecrets-of-teotihuacan-tunnel-16603/
• http://www.cnn.gr/focus/story/94644/taxidi-stinieri-koilada-ton-inkas?v4

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• «Θήβες – Η πόλη των Θεών» Jorge Angel Livraga
Rizzi, Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη, Αθήνα 2006.
• «Η Νέα Ανθρωπολογία», F. Schwarz, Μτφ Ι. Μούστρη, Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη, Αθήνα 1991.
• Κόσμος και Ιστορία Mircea Eliade, Μτφ Στρατή
Ψάλτου, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1999.
• «Το Ιερό και το βέβηλο», Mircea Eliade, Εκδόσεις
Αρσενίδη, Αθήνα 2002.
• «Οι Μαγικές Πόλεις», J. M. Angebert, Μτφ Μαρίνα
Λώμη, Εκδόσεις Αστέρι, 1980.
Διαδίκτυο
• http://www.tovima.gr/world/article/?aid=413572
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Έ

να από τα σπουδαιότερα
έργα
η

του

Πολιτεία,

Πλάτωνα,
είναι

ένα

κείμενο αφιερωμένο στον

Άνθρωπο και στην ιδανική κοινωνία.
Θα προσπαθήσουμε σήμερα να το
προσεγγίσουμε και να το γνωρίσουμε
με απλό τρόπο, ώστε αυτός ο μεγάλος
Φιλόσοφος να γίνει, ίσως, έμπνευση για
όλους εμάς…
Ολόκληρο το έργο του Πλάτωνα
αναφέρεται σε μια ιδεατή Πολιτεία, μια
πολιτεία που στηρίζεται όχι τόσο στην
ύλη αλλά στο πνεύμα και ιδιαίτερα στον
τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να
δημιουργηθεί εντός μας και όχι έξω από
εμάς. Δύο είναι τα επίπεδα της πολιτείας
του Πλάτωνα: το εξωτερικό, που
ασχολείται με την εφαρμογή της αρετής
της δικαιοσύνης στο κοινωνικό σύνολο
και το εσωτερικό, όπου μας μιλάει
για τον δρόμο προς την πραγμάτωση
του

Ανθρώπου-Φιλόσοφου

και

την κατάκτηση του πνεύματος, της
εσωτερικής ευημερίας και δικαιοσύνης.
Για τον Πλάτωνα, η ανάπτυξη και
κατάκτηση του Εαυτού μας, βαδίζει
παράλληλα με την ανάπτυξη και εξέλιξη
του κοινωνικού συνόλου, μέσα από την
πόλη. Όλο το έργο κινείται μέσα από
συμβολισμούς και μεταφορές, θα λέγαμε
ότι έχει έναν μυητικό χαρακτήρα.
Αλλά ας εστιάσουμε σε κάποια
κεφάλαια του έργου και ας δούμε μερικά
στοιχεία για την εξωτερική ιδανική
πολιτεία και την δομή αυτής.
Το έργο ξεκινάει με ένα συμπόσιο
όπου οι συνδαιτυμόνες συζητούν και
ανταλλάσουν απόψεις περί δικαιοσύνης, προσπαθώντας να την ορίσουν
και να την κατανοήσουν, αφού για τον

Πλάτωνα ο ακρογωνιαίος λίθος για όλα,

μικές, αλλά η επιλογή γίνεται από τους

είναι η Δικαιοσύνη. Μέσα από την μαι-

άρχοντες με βάση τις ανάγκες της ψυ-

ευτική μέθοδο του Σωκράτη, όπου είναι

χής:

και ο οδηγός στο διάλογο αυτό, καταρ-

1) Οι Άρχοντες που κυβερνούν και

ρίπτει μια- μία τις απόψεις για την δι-

εξασκούνται στην αρετή της σοφίας.

καιοσύνη που υποστηρίζει ο κάθε καλε-

Σύμφωνα με τα τρία στοιχεία της ψυχής

σμένος-τύπος προσωπικότητας, για να

κατά τον Πλάτωνα ,οι άρχοντες σχετί-

καταλήξει, ότι δίκαιο είναι ότι ταιριάζει

ζονται με το νοητικό μέρος της ψυχής

και αρμόζει, ανάλογα με την φύση και

μας, αυτό δηλαδή που παίρνει τις απο-

τα έργα μας. Η Δικαιοσύνη είναι η αρε-

φάσεις. Δεν έχουν προσωπική περιουσία

τή της ψυχής

και είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση

Έπειτα αναλύει τις 3 βασικές κοινω-

των μελλοντικών αρχόντων. Το μέταλ-

νικές τάξεις-κάστες που απαρτίζουν την

λο που τους χαρακτηρίζει είναι ο χρυ-

πολιτεία. Οι οποίες δεν είναι κληρονο-

σός. Ένα μεγάλο μέρος του έργου ανα-
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λύει τις αρετές, την εκπαίδευση και τον

ιδανική πολιτεία άνδρες και γυναίκες

από μια δεύτερη δοκιμασία, θα επιλε-

τρόπο δράσης αυτής της τάξης Αρχό-

έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρε-

γούν εκείνοι που για 5 χρόνια, θα ασχο-

ντων-Φιλοσόφων.

ώσεις τόσο στην παιδεία και στην αγω-

ληθούν με την διαλεκτική. Θα ακολου-

γή, όσο στα έργα του πολέμου. Επίσης

θήσει μια 15ετία, που θα ασχοληθούν με

αναφέρει ότι κανείς δεν θα έχει την δική

τις κρατικές υποθέσεις. Όσοι απ αυτούς

και

του οικογένεια, αλλά μιλάει για κοινο-

αριστεύσουν και κατακτήσουν την ιδέα

εξωτερικούς εχθρούς, είναι σαν τους

κτημοσύνη. Το ίδιο και για τα παιδιά, οι

του αγαθού, θα ασκήσουν εξουσία, ως

σκύλους που βρίσκονται στην υπηρεσία

γονείς δεν χρειάζεται να ξέρουν ποια εί-

Φιλόσοφοι-Κυβερνήτες.

των ποιμένων- Αρχόντων. Σχετίζονται

ναι τα δικά τους παιδιά, αλλά να τα θε-

Στη συνεχεία, ένα άλλο θέμα που

με το θυμοειδές μέρος της ψυχής

ωρούν και να φέρονται σε όλα, σαν να

αναλύεται μέσα στην πολιτεία, είναι τα

μας, αυτό που εμψυχώνει και δίνει τις

είναι δικά τους. Έτσι η πόλη θα αποτελεί

είδη του πολιτεύματος. Ξεκινώντας από

μάχες ακολουθώντας εντολές. Μεγάλη

μια μεγάλη οικογένεια.

το πιο τέλειο, την αριστοκρατία, κατα-

2) Οι Επίκουροι-Φύλακες, όπου
βοηθούν
της

στο

πόλης,

έργο
από

της

φύλαξης

εσωτερικούς

λήγοντας με φθίνουσα πορεία στο πιο

ανατροφή

Οι κυβερνώντες στην ιδανική πο-

τους από νεαρή ηλικία και ο Πλάτων

λιτεία, πρέπει να είναι οι φιλόσοφοι, οι

αναφέρει επίσης πολλές λεπτομέρειες

οποίοι θα έχουν επιλεγεί μέσα από αλ-

Για τον Πλάτωνα το ιδανικό πολί-

για την εκπαίδευση τους. Η αρετή που

λεπάλληλες επιτυχείς δοκιμασίες, ώστε

τευμα είναι η αριστοκρατία, όχι όπως

ασκούν είναι η ανδρεία. Το μέταλλο που

να μπορούν να οδηγήσουν τις ψυχές

την εννοούμε σήμερα. Μας μιλάει, για

χαρακτηρίζει την ψυχή τους είναι το

των πολιτών προς το καλύτερο.

την αριστοκρατία του πνεύματος, όπου

σημασία

δίνεται

στην

άδικο, την τυραννία.

Ως Φιλόσοφο ορίζει ο Πλάτωνας

το τιμόνι της καθοδήγησης το έχουν οι

3) Οι αγρότες, έμποροι και τεχνίτες,

εκείνον που : έχει μεγάλη διάθεση να

άριστοι στην ψυχή, ενώ η αρετή που

που το έργο τους είναι η παραγωγή

δοκιμάζει όλα τα μαθήματα και πετά-

οδηγεί τους ανθρώπους, είναι η δικαιο-

και διακίνηση των αγαθών, ώστε να

ει η ψυχή του για μάθηση και δεν χορ-

σύνη και το αγαθό.

εξασφαλίζεται η υλική υπόσταση και η

ταίνει να μαθαίνει, αυτόν που χαίρεται

Όταν όμως ξεκινήσει η παρακμή και

συντήρηση της πόλης. Σχετίζονται με

να αντικρίζει την αλήθεια. Τον φίλο της

κυριαρχήσει η φιλοδοξία και η φιλαρχία,

το επιθυμητικό μέρος της ψυχής μας,

Σοφίας.

τότε μεταπίπτουμε στο τιμοκρατικό πο-

ασήμι.

αυτό που αφορά στις επιθυμίες και

Βασικοί άξονες αυτής της πόλης, θα

λίτευμα, των ανθρώπων που έχουν πά-

στις σωματικές απολαύσεις. Η αρετή

είναι η ανατροφή και η παιδεία. Αυτό

θος για δόξα και τιμές, να έχουν δηλαδή

που ασκούν είναι η σωφροσύνη, το να

θα γίνεται μέσα από τα μαθήματα της

έναν τίτλο και να φαίνονται σπουδαίοι.

μπορούν δηλαδή να χαλιναγωγούν

ανάγνωσης και της γραφής, της γυμνα-

Αυτό με την σειρά του, μεταλλάσσεται

ορισμένες απολαύσεις και επιθυμίες

στικής και της μουσικής(εννοώντας τις

στην ολιγαρχία του πλούτου, των αν-

τους. Το μέταλλο που τους χαρακτηρίζει

τέχνες των 9 Μουσών). Εξαιρείται η μι-

θρώπων που μετράνε πλέον τα υλικά

είναι ο χαλκός.

μητική ποίηση, διότι εξάπτει το κακό και

αγαθά, το χρυσάφι και το ασήμι, όπου

Όπως και ο άνθρωπος για τους αρ-

τα πάθη, όπως και τα είδη της μουσικής

οι φτωχοί δεν θα έχουν θέση στην εξου-

χαίους, έτσι και η πόλη αποτελείται από

που αποκοιμίζουν την ψυχή, αντί να την

σία. Έπειτα η πίκρα των φτωχών και κα-

3 μέρη, που σχετίζονται με τις κοινωνι-

ενδυναμώνουν. Από τα 16-18 τους χρό-

ταπιεσμένων, θα μας οδηγήσει στην δη-

κές τάξεις: νους, ψυχή και σώμα. Η πόλη

νια τα παιδιά, θα διδάσκονται μαθημα-

μοκρατία, της άκρατης και αχαλίνωτης

δηλαδή είναι ένας ζωντανός οργανισμός

τικές επιστήμες, ενώ τα δύο επόμενα θα

ελευθερίας, όπου ο καθένας κάνει ότι

σε κατάσταση ανάπτυξης και εξέλιξης.

ασκούνται στα έργα του πολέμου. Από

θέλει και λέει ότι θέλει, χωρίς σκέψη και

Στην συνέχεια, μας μιλά για τον άν-

το 20ο έτος και μετά, οι πιο προικισμέ-

φρόνηση. Αυτό είναι ένα θέμα, που χρή-

θρωπο μέσα στην ιδανική πολιτεία και

νοι νέοι θα συνεχίσουν τις σπουδές τους

ζει μεγαλύτερης ανάλυσης και διερεύ-

αναλύει τον τύπο του φιλοσόφου. Στην

στις μαθηματικές επιστήμες και, μετά

νησης, πριν οδηγηθούμε σε ένα συμπέ-
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ρασμα, για το τι εννοεί ο Πλάτωνας, με

Και έτσι με λίγα λόγια, αλλά με πολ-

την δημοκρατία και αν όντως έχει δίκιο.

λά ερεθίσματα για τον αναγνώστη, που

Ο ίδιος το κατατάσσει ιεραρχικά ως πο-

επιθυμεί να μπει πιο ουσιαστικά, στην

Αν κάτι έχουμε να μάθουμε και να

λίτευμα, λίγο πριν το τέλος και ουσια-

διδασκαλία του Πλάτωνα, το ταξίδι μας

κρατήσουμε από τον Πλάτωνα, αυτόν

στικά θεωρεί, ότι δεν βοηθά την ατομική

φτάνει στο τέλος του!

τον πυλώνα της φιλοσοφίας και του αν-

πολιτισμό, κάτω από την μεγάλη αγκαλιά της φιλοσοφίας.

και ομαδική εξέλιξη του Ατόμου. Μέσα

Η άριστη πόλις, είναι η πολιτεία της

θρωπισμού, είναι η αξία της παιδείας και

από την απληστία της ελευθερίας και

ανθρώπινης ψυχής. Ο Πλάτων στηρίζει

της δικαιοσύνης στην ζωή μας, που σαν

την αδιαφορία για όλα, θα οδηγηθούμε,

την οικοδόμηση της, στην δικαιοσύνη

καταλύτες, θα μας οδηγήσουν σε ένα

μοιραία, στην τυραννία. Την καθολική

και την παιδεία, ως εργαλείο διάπλα-

νέο και καλύτερο άνθρωπο και σε ένα

υποδούλωση των πολιτών, τον φόβο και

σης της ηθικής και πνευματικής προσω-

νέο και καλύτερο κόσμο…

την ανασφάλεια. Ο πραγματικός τύραν-

πικότητας του ανθρώπου. Έχοντας την

νος, είναι πραγματικά δούλος και κόλα-

τραγική επίγνωση, ότι το μόνο ανάχωμα

κας των πιο ελεεινών ανθρώπων. Τον

στην πλημμυρίδα του κακού, της άγνοι-

χαρακτηρίζει ο φθόνος, η αδικία, η μο-

ας και της ανθρώπινης εξαθλίωσης, εί-

ναξιά και η δυστυχία. Είναι ένα πολίτευ-

ναι οι αρετές: το δίκαιο, το όμορφο, το

μα που καταπατάει την ανθρώπινη ψυχή

αληθινό και το αγαθό. Αυτά είναι άλλω-

και έτσι τελικά φτάνουμε στην αναρχία!

στε τα 4 αρχέτυπα που δημιουργούν ένα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• ΠΛΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Ν.Μ.ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ
• www.ekivolos.gr/Ta Politevmata sthn Politeia tou
Platwna.pdf
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Ποιοί είμαστε:
Η Νέα Ακρόπολη είναι ένας Διεθνής Πολιτιστικός και Φιλοσοφικός Οργανισμός
που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 55 χώρες στον κόσμο και έχει ως σκοπό να ενεργοποιήσει την εσωτερική δύναμη του ατόμου, προωθώντας τον ανθρώπινο πολιτισμό, τον αυθεντικό εθελοντισμό και την πρακτική φιλοσοφία.

Οι 3 αρχές μας
1 -Συναδελφοσύνη
Η προώθηση ενός Ιδεώδους παγκόσμιας συναδελφοσύνης
βασισμένο στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πέρα
από τις διαφορές μας, φυλετικές, μορφωτικές, θρησκευτικές,
κοινωνικές κ.ά.

2 - Γνώση
Η αγάπη για τη σοφία, η οποία μέσα από τη συγκριτική
μελέτη των φιλοσοφιών, θρησκειών, επιστημών και τεχνών,
προωθεί τη γνώση για το σύμπαν, τη φύση και τον άνθρωπο.

3 - Ανάπτυξη
Η ανάπτυξη των καλύτερων στοιχείων του ανθρώπου, με
την προώθηση και την ένταξή του στη φύση και την κοινωνία, όχι ως απλό παρατηρητή αλλά ως ενεργό συμμετέχοντα
σ’ έναν κόσμο που χρειάζεται βελτίωση.

Ο στόχος μας
Προτείνουμε ένα Νέο Ανθρωπισμό, μια νέα Φιλοσοφική προσέγγιση του κόσμου και
του Εαυτού μας. Νέα και συγχρόνως αρχαία, βασισμένη στη Σοφία του παρελθόντος
αλλά προσαρμοσμένη στο σήμερα, στις σύγχρονες ανάγκες μας και με οραματισμό
για το μέλλον.
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

…η
αναζήτηση
της Σοφίας
που γίνεται
τρόπος ζωής
και δίνει
νόημα στην
ύπαρξή
μας

προσφέρει
το οξυγόνο
της ψυχής,

είναι μια

ένα Όραμα

αυθεντική

Είσαι

Τι είναι για μας
η φιλοσοφία
Η φιλοσοφία είναι η σοφία
της καθημερινής ζωής. Το να
φιλοσοφείς είναι πολύ απλά να
είσαι «παρών» στη ζωή, στους
άλλους και στον εαυτό σου.
Δεν είναι μια διανοητική
προσέγγιση αλλά πάνω απ’ όλα
ένας τρόπος ζωής προσιτός σε
όλους και αποτελείται από την
εφαρμογή των διδασκαλιών
των σοφών όλων των εποχών.
Γιατί Φιλοσοφία σημαίνει να
συνδιαλεγόμαστε με τον εαυτό
μας, να ερχόμαστε σε επαφή
με ιδέες κι όχι με απόψεις και
να κάνουμε σωστές επιλογές
ελεύθερα.

στάση

για να

καρδιάς,
ένα κανάλι
Δύναμης
και Ζωής

Τι είναι για μας
ο πολιτισμός
Στη Νέα Ακρόπολη
αναγνωρίζουμε την ανάγκη
να διασώσουμε και να
αναπτύξουμε, μέσα από μια
ολιστική προσέγγιση, την τέχνη,
την επιστήμη, το μυστικισμό
και την πολιτική ως την τέχνη
της αρμονικής συνύπαρξης.
Δεν μαθαίνουμε απλά για κάθε
πολιτισμό αλλά χτίζουμε τον
πολιτισμό και την κουλτούρα
μέσα στον καθένα.
Γιατί ο Πολιτισμός διευρύνει
την κατανόησή μας για τη ζωή και
τον κόσμο και μας φέρνει πιο κοντά
στον άνθρωπο μέσα από ένα πνεύμα
σεβασμού, αλληλεγγύης
και αλληλοκατανόησης.

Τι είναι για μας
ο εθελοντισμός
Ο Εθελοντισμός είναι μια
αυθεντική στάση καρδιάς πέρα
από τις μόδες.
Η Νέα Ακρόπολη προσφέρει
στην κοινωνία ένα πεδίο μέσα
από το οποίο μπορεί ο άνθρωπος
αναπτύσσοντας τις αξίες της
ένωσης, της αλληλεγγύης,
της ανεκτικότητας, της
υπευθυνότητας, να οδηγηθεί
στη βελτίωση τόσο του εαυτού
του όσο και της κοινωνίας στην
οποία ζει.
Γιατί το σκοτάδι δεν νικιέται με
χτυπήματα αλλά με Φως!

Πολιτιστική ατζέντα

+

δράσεις
το τρίμηνο
που πέρασε...

Η «Νέα Ακρόπολη» στην 15η πανελλήνια Γιορτή Εθελοντισμού
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εθελοντισμός

Εκατοντάδες πολίτες, μαζί με 40 εθελοντικούς οργανισμούς «βρήκαμε το + που
λείπει», στην 15η πανελλήνια Γιορτή Εθελοντισμού, που πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 12 Μαΐου, 2018 στην Πλατεία Συντάγματος!
Με κίνητρο τη μεγάλη μας αγάπη και ανάγκη για προσφορά στον άνθρωπο και τον κόσμο, κατακλύσαμε την Πλατεία Συντάγματος, σε μια ηλιόλουστη Αθήνα,
στέλνοντας μήνυμα για περισσότερο εθελοντισμό, καλύτερη ζωή και καλύτερη κοινωνία για όλους.
Η Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού και οι 40 συμμετέχοντες οργανισμοί έδωσαν το παρόν και τον δυνατό ρυθμό του εθελοντισμού μέσα από παρουσιάσεις, διαδραστικά παιχνίδια, σύντομα σεμινάρια και ανιδιοτελή ενημέρωση προς όλους τους
επισκέπτες.
Στο κλείσιμο της Γιορτή Εθελοντισμού τραγουδήσαμε και χορέψαμε, σαν μια μεγάλη παρέα, με συναυλία από τους γνωστούς καλλιτέχνες Κώστα Παρίση, Ερωφίλη και Δημήτρη Υφαντή, τους οποίους κι ευχαριστούμε πολύ για την εθελοντική
στήριξή τους στη Γιορτή.
Με προσμονή για την επόμενη Γιορτή Εθελοντισμού, συνεχίζουμε καθημερινά το έργο μας: Μένουμε εθελοντές! Κάνουμε
αυτόν τον κόσμο καλύτερο!
Η 15η Γιορτή Εθελοντισμού πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.
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«Ο εαυτός μας, ο
καλύτερος φίλος
μας»

Μέσα από ένα διαδραστικό σεμινάριο, τον μήνα
Μάιο, στη «Νέα Ακρόπολη» στο Περιστέρι, ήρθαμε πιο κοντά στον εαυτό
μας: μιλήσαμε για τις
πραγματικές ανάγκες του
ανθρώπου και την έννοια
της αυτο-επιβεβαίωσης.
Επίσης,
εμπλουτίσαμε
το θεωρητικό μέρος του
σεμιναρίου με ασκήσεις
εμπιστοσύνης και ενσυνείδησης.

πολιτισμός
«Ποιο είναι το σύνφιλοσοφία
θημα που σε εμπνέει;»

Στο Ηράκλειο φτιάξαμε
έναν μαυροπίνακα σε
τοίχο της πόλης μας και
το μετατρέψαμε σε σημείο έμπνευσης. Ζητήσαμε από περαστικούς
να γράψουν ένα σύνθημα που τους εμπνέει,
έτσι ώστε να το μοιραστούν με όσους το διαβάσουν. Έτσι, με αυτήν
την εθελοντική δράση,
δώσαμε τη σκυτάλη και
σε άλλους ανθρώπους
για μια δράση προσφοράς.
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Πληροφορίες: Αθήνα: (nea-acropoli-athens.gr) • Κύψέλη: Αγίου Μελετίου 29, τηλ: 2108231301 • Ιλίσια: Η. Ποταμιάνου 13, τηλ: 2107794368 - 6987124197 • Ν. Σμύρνη: 25ης Μαρτίου 15, Πλατεία Νέας Σμύρνης, τηλ. 6987437387 (what’s up), Περιστέρι: Πτολεμαϊδος 6, τηλ. 6940831168 και 2130282657 • Θεσσαλονίκη: Παύλου Μελά 18, τηλ. 2310285020, nea-acropoli-thes.gr • Θεσσαλονίκη: Λαγκαδά 7 και Βάκχου, τηλ. 2310551476, vardaris@nea-acropoli.gr • Πάτρα: Κολοκοτρώνη 37,
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«Τιμή σ’ εκείνους όπου στη ζωή των ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες»
Κ.Π. Καβάφης

ΣΠΑΡΤΗ
Κείμενο: Ρώμη Αλεξανδράκη

Σ

την αυγή της Αρχαϊκής

που έχουν γραφεί για εκείνη και μάλλον

να αναρωτηθούμε το εξής: ποια είναι η

Εποχής μια νέα δύναμη

όχι άδικα. Κι αυτό επειδή στους αιώνες

προέλευση αυτών των υψηλών ιδανικών

άρχισε να αναδύεται στον

της ακμής της, γέννησε σημαντικούς

και πώς μπόρεσαν αυτά να διατηρηθούν

ελλαδικό χώρο: η Σπάρτη.

άνδρες και αξιοπρεπείς γυναίκες, άξιους

σε βάθος χρόνου; Η απάντηση ίσως να

Μια Πόλη-Κράτος που έμελλε να

ηγέτες

βρίσκεται στη φιλοσοφία της ίδιας της

κυριαρχήσει στην ελληνική ιστορία και

παραδείγματα ζωής που εξακολουθούν

να περάσει σύντομα στη σφαίρα του

έως σήμερα να εμπνέουν.

μύθου. Χιλιάδες είναι τα συγγράμματα
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και

ανδρείους

πολεμιστές,

Ωστόσο, ας πάρουμε λίγο χρόνο για
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Πόλης…
Δεν θα αναφερθούμε με λεπτομέρειες στα επιτεύγματα ή στο πολίτευμα της

Σπάρτη

αρχαίας Σπάρτης, καθώς το άρθρο δεν

νόμους του, αφού πρώτα έπεισε τους

υπόλοιπες ελληνικές Πόλεις. Πρώτα

είναι σε καμία περίπτωση πολιτικής ή

πολίτες να πειθαρχήσουν σε αυτούς. Με

απ’

νομικής φύσης. Αντίθετα πρόκειται για

ποιον τρόπο; Αρχικά τους εξέθεσε τα

υπερείχε του προσωπικού. Επρόκειτο

μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε φι-

οφέλη της νομοθεσίας και αφού εκείνοι

για μια νοοτροπία εμποτισμένη στη

λοσοφικά την έννοια του Κράτους Δι-

συμφώνησαν, επισκέφθηκε μαζί με

συνείδηση των Σπαρτιατών, η οποία

καίου, μέσα από μια κοινωνία που έχει

σεβαστούς συμπολίτες του το Μαντείο

καθόριζε τις αποφάσεις και τις ψήφους

καθιερώσει τη θέση της στην παγκό-

των Δελφών, για να πάρει την έγκριση

τους. Επίσης, με το ίδιο σκεπτικό, η

σμια ιστορία. Στόχος μας είναι να στο-

του Απόλλωνα, ο οποίος πράγματι

κήρυξη ή συμμετοχή σε έναν πόλεμο

χαστούμε, να προβληματιστούμε και να

χρησμοδότησε υπέρ του.

αποτελούσε

ανακαλύψουμε την ουσία που κάνει κά-

Ήταν όμως αυστηρή η νομοθεσία
Απαιτούσε

το

συλλογικό

μια

έκτακτη

συμφέρον

ανάγκη.

Τότε οι βασιλείς αποκτούσαν ευρείες

ποιες αξίες πανανθρώπινες και διαχρο-

αυτή;

παράλληλα

αρμοδιότητες, ώστε να ανταπεξέλθει η

νικές.

μεγάλο ηθικό ύψος από τους πολίτες;

Πόλη γρήγορα και αποτελεσματικά στις

Η νομοθεσία του Λυκούργου

Και πάλι η απάντηση είναι ναι. Αυτός

ανάγκες του πολέμου. Έτσι πέρα από

Όπως παραδίδεται από αρχαίους

είναι ίσως και ο λόγος, που όλοι οι

τις έκτακτες συνθήκες, συναντάμε μια

συγγραφείς, η περίφημη σπαρτιατική

αρχαίοι Έλληνες επαινούσαν τα θεσμικά

Πόλη, στην οποία ελαχιστοποιούνταν

νομοθεσία και ιδιαίτερα η Μεγάλη Ρή-

μέτρα του Λυκούργου, αλλά καμία Πόλη

το χάσμα ανάμεσα σε κυβερνήτες και

τρα, αποδίδεται στον Λυκούργο. Αυτός

δεν ήθελε να τα μιμηθεί…

κυβερνώμενους, μια πραγματικότητα

ο μεγάλος νομοθέτης θεωρείται από

Σπάρτη, η πρώτη δημοκρατία;

που δεν τη συναντάμε συχνά ούτε καν

πολλούς ξεκάθαρα ιστορικό πρόσωπο,

Ναι.

όλα

Συναντάμε

αρκετά

διαδεδομένη

στη δική μας εποχή.

Ένα Κράτος Δικαίου

που έζησε τον 8ο αιώνα π. X. Άλλοι πάλι

την αντίληψη, ότι μόνο η αρχαία Αθή-

πιστεύουν, ότι η ιστορικότητά του μπλέ-

να υπήρξε δημοκρατική. Είναι, όμως

Όπως προαναφέραμε, στην αρχαία

κεται με τον μύθο, καθώς λέγεται ότι

έτσι; Οι απόψεις διίστανται αρκετά και

Σπάρτη προτεραιότητα ήταν το όφελος

καταγόταν από τον Οίκο των Ηρακλει-

έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε την πε-

της Πόλης αλλά και η δικαιοσύνη, όπως

δών, δηλαδή από τον Ηρακλή που ήταν

ρίπτωση να ήταν και η Σπάρτη το ίδιο

αυτή προέκυπτε από τους νόμους, που

και γενάρχης των Μακεδόνων.

δημοκρατική.

είχαν θεσπιστεί για την προάσπιση όλων

Όπως και να έχει, όλοι συμφωνούν

Σύμφωνα με σύγχρονους ερευνητές,

των πολιτών. Γι’ αυτό τον λόγο σύγχρο-

πως ο Λυκούργος υπήρξε μια εξαίρετη

αν μελετήσουμε το πολιτειακό σύστημα

νοι συνταγματολόγοι θεωρούν ότι η

φυσιογνωμία, που ταξίδεψε στις τότε

της Σπάρτης, θα διαπιστώσουμε ότι

Σπάρτη υπήρξε ένα Κράτος Δικαίου.

γνωστές πολιτισμένες χώρες με σκοπό

υπήρξε η πρώτη ελληνική Πόλη που

να συναναστραφεί σοφούς ανθρώπους

καθιέρωσε

θεσμούς.

πει να σκεφτούμε ότι η έννοια αυτή παίρ-

και να συλλέξει εμπειρίες από τα ήθη

Κυρίαρχη ήταν η λαϊκή της συνέλευση,

νει στη Σπάρτη μια διαφορετική μορφή.

και τα έθιμα των λαών. Έχοντας λοιπόν,

η Απέλλα, στην οποία συμμετείχαν όλοι

Έχοντας γαλουχηθεί με βάση το μοντέλο

μυηθεί στα Μυστήρια της Αιγύπτου,

οι πολίτες άνω των 30 ετών και που

της αρχαίας Αθήνας θεωρούμε ίσως το

της Κρήτης και διαφόρων πολιτισμών

ενέκρινε ή απέρριπτε προτάσεις. Εκεί

σπαρτιατικό μοντέλο τυραννικό. Όμως

της Ασίας, επέστρεψε στη Σπάρτη. Εκεί

λαμβάνονταν σημαντικές αποφάσεις,

η διαφορά των δύο Πόλεων βρίσκεται

θέσπισε ένα νομοθετικό σύστημα, το

όχι μόνο για την καθημερινή ζωή αλλά

στη έννοια της ατομικιστικής αντίληψης.

οποίο είχε σαν βάση την αυτοπειθαρχία

και για θέματα που αφορούσαν την

Ενώ στην Αθήνα υπήρχε διαχωρισμός

και την εγκράτεια ως τρόπο άσκησης

κήρυξη πολέμου ή τη σύναψη ειρήνης.

ανάμεσα στο άτομο και την κοινωνία,

της ηθικής και της αρετής.
Όπως παραδίδει ο Ξενοφώντας, ο
Λυκούργος έθεσε σε εφαρμογή τους

Ωστόσο

δημοκρατικούς

της

στη Σπάρτη το Κράτος κάλυπτε όλες τις

δημοκρατίας διέφερε σε δύο σημεία

πτυχές της ζωής, χωρίς να διασπάται σε

από

σχέση με το ιδιωτικό και το δημόσιο.

άλλες

αυτό
που

το

είδος

Για να το κατανοήσουμε αυτό θα πρέ-

συναντάμε

στις
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ος λέει πως με τον συνδυασμό διαφόρων πολιτευμάτων, απέφυγε η Σπάρτη
την κυκλική εναλλαγή τους, όπως άλλωστε γινόταν σε άλλες πόλεις.

Κριτικές
Μελετώντας τη νομοθεσία της αρχαίας Σπάρτης, μπορούμε να ανακαλύψουμε πρακτικές που σύμφωνα με
τη σημερινή μας ηθική, αδυνατούμε να
αποδεχτούμε. Πολλές είναι οι κριτικές
που έχουν διατυπωθεί ενάντια σε αυτό
το πολίτευμα. Οι περισσότερες αφορούν
συνήθως τους είλωτες και τον Καιάδα.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε
να

επικροτήσουμε

θεσμούς,

που

υποβαθμίζουν τον άνθρωπο και που
σε αυτές τις περιπτώσεις, περνάει
μια δοκιμασία που δικαιούται να

Άγαλμα του Λυκούργου στο Palais de Justice στις Βρυξέλλες

προσπαθήσει να ξεπεράσει. Αυτό ισχύει
για όλο το σύνολο των κοινωνιών που
μελετάμε ή πρόκειται να μελετήσουμε.

Επομένως το Κράτος δεν ήταν δια-

Καθόλη τη διάρκεια της ιστορικής

Ο άνθρωπος δεν ορίζεται τόσο από τις

χωρισμένο από τον πολίτη. Το Κράτος

της πορείας η Σπάρτη παρέμεινε πιστή

περιστάσεις του αλλά κυρίως από την

ήταν ο πολίτης. Αυτό δε σημαίνει ότι ο

στη νομοθεσία του Λυκούργου και εί-

ιδιότητα που έχει ως Άνθρωπος, με το

πολίτης δεν είχε ατομική αξία. Αντιθέ-

ναι η μόνη ελληνική Πόλη, που διατή-

φυσικό δικαίωμα της εκπλήρωσης του

τως το νομοθετικό σύστημα εξασφάλι-

ρησε απόλυτα σταθερή την πολιτειακή

πεπρωμένου του.

ζε σε όλους ανεξαιρέτως την αξιοπρεπή

της δομή. Το σύστημα αυτό μοιάζει αυ-

Ωστόσο αν θέλουμε να είμαστε

διαβίωση, τούς έδινε το δικαίωμα συμ-

στηρό και δύσκαμπτο, όμως θεωρείται

αντικειμενικοί στις εκτιμήσεις μας,

μετοχής στην Απέλλα και τους ωθούσε

ένα από τα πιο ευέλικτα και ευφυή που

οφείλουμε να εξετάζουμε πάντοτε τα

να εκπληρώσουν την υπόστασή τους

έχουν καταγραφεί. Κι αυτό επειδή το Δί-

δεδομένα σύμφωνα με τις συνθήκες

ως άτομα ανδρεία και ενάρετα. Με αυτή

καιο δεν αποτελούσε απλώς εκδήλωση

εκείνης της εποχής και όχι με βάση τη

την έννοια υπήρχε ταύτιση του ιδιωτι-

της κρατικής εξουσίας αλλά συνεχώς

δική μας σημερινή ηθική. Ο θεσμός

κού και δημοσίου Δικαίου, με τον πολί-

προσαρμοζόταν στην καθημερινή και

της δουλείας, αν και απάνθρωπος,

τη να έχει μεν ατομική αξία αλλά να την

ιστορική πραγματικότητα.

αποτελούσε

κοινή

και

αυτονόητη

τοποθετεί στην υπηρεσία της Πόλης ή

Έτσι για να μην αμφισβητηθεί η αυ-

πρακτική σε ολόκληρη την αρχαιότητα.

με άλλα λόγια, στην υπηρεσία των συ-

θεντία του Λυκούργου, δεν αναθεωρή-

Για παράδειγμα, ήταν γνωστό πως οι

μπολιτών του. Άλλωστε, δεν πρέπει να

θηκε ποτέ επίσημα η νομοθεσία αλλά

αιχμάλωτοι πολέμου γίνονταν δούλοι.

ξεχνάμε και τη θέση της γυναίκας στην

τροποποιούνταν οι ερμηνείες των ρη-

Η διαφορά με τις άλλες Πόλεις ήταν

αρχαία Σπάρτη, η οποία ήταν σαφώς κα-

τρών ανάλογα με τις ανάγκες. Μια άλλη

ότι στη Σπάρτη οι είλωτες αποτελούσαν

λύτερη και ανώτερη από εκείνη σε άλλες

αιτία για αυτή τη νομοτελειακή σταθε-

δημόσια

ελληνικές Πόλεις.

ρότητα μάς δίνει ο Αριστοτέλης, ο οποί-

βελτίωνε συχνά τη θέση τους, ενώ σε
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ιδιοκτησία,

πράγμα

που

περιόδους πολέμου απελευθερώνονταν

πολιτισμό, αλλά να τον μελετήσουμε εις

όχι μόνο τους κενούς λόγους αλλά και

οι πιο ανδρείοι για να ταχθούν στο

βάθος και να ανακαλύψουμε τα στοιχεία

την υπερβολή γενικότερα. Στόχος τους

πλευρό των πολεμιστών. Αλλά μήπως

εκείνα που μπορούν να μας εμπνεύσουν.

ήταν η κατάκτηση της αρετής.

και σήμερα δεν υπάρχουν άλλου τύπου

Οι διαχρονικές αρετές

Πράγματι

κάθε

πολιτισμός

και

Κάθε νομοθετικό σύστημα ιδιαίτε-

κάθε λαός έχει τον δικό του τρόπο

ρα όταν εφαρμόζεται με ακρίβεια και

να προσεγγίζει και να κατακτάει την

Καιάδα,

πιστότητα, διαμορφώνει τους πολίτες

αρετή. Ο τρόπος του Σπαρτιάτη ήταν ο

ποιο ανάπηρο παιδί θα μπορούσε

και τους ωθεί να αναπτύξουν συγκεκρι-

πόλεμος. Ένας δρόμος ατομικός, αλλά

άραγε να επιβιώσει ή να ζήσει με

μένες ιδιότητες. Μια τέτοια περίπτωση

συνάμα συλλογικός, που οδηγούσε στη

αξιοπρέπεια και τιμή σε μια κοινωνία

είναι και η αρχαία Σπάρτη. Η ηθική, η

θέωση. Μια πορεία σπαρμένη με κόπο

σαν τη σπαρτιατική; Θα είχε άραγε

απλότητα, το μέτρο, η εγκράτεια, η συ-

και πόνο, που οδηγούσε στην ελευθερία

δυνατότητες ανάπτυξης, όταν ακόμη και

ντροφικότητα, η ανδρεία, η ελευθερία

αλλά και τη λύτρωση μέσα από την

σήμερα, στην υποτιθέμενη «εξελιγμένη»

και η σιωπή είναι κάποιες από τις αξίες

απώλεια.

κοινωνία μας αντιμετωπίζουμε αυτούς

που ενδεικτικά αναφέρουμε εδώ.

δούλοι; Η καθημερινή πραγματικότητα
μπορεί να μας δώσει την απάντηση…
Κι

όσον

αφορά

τον

Πώς όμως υπήρξαν ελεύθεροι μέσα

τους συνανθρώπους μας με ρατσισμό;

Ένα γνωστό σε εμάς παράδειγμα

σε ένα κράτος αυστηρών νόμων κι ένα

Όταν εμείς οι «αναπτυγμένοι» άνθρωποι

είναι η περίφημη φράση «το λακωνίζειν

σύστημα ατσάλινης πειθαρχίας; Πώς εί-

φοβόμαστε

τους

εστί φιλοσοφείν», η οποία συνοψίζει

ναι ελεύθερος κάποιος, όταν δεν μπορεί

θεωρούμε ισάξιους και δεν ανοίγουμε

τα χαρακτηριστικά της σπαρτιατικής

να επιλέξει τον τρόπο ζωής του αλλά

την καρδιά μας στις ανάγκες τους;

ρητορικής.

λόγος

ακολουθεί εκείνον που πιθανότατα θα

Πολλοί οι προβληματισμοί και ίσως

συνδυάζεται αρμονικά με τη σιωπή

τον οδηγήσει στον θάνατο; Όλα αυτά

πριν καταδικάσουμε τον αρχαίο κόσμο,

επειδή – όπως παραδίδει και ο Πλάτωνας

μοιάζουν αντιφατικά. Κι όμως…

να στρέψουμε πρώτα τη ματιά μας στον

– οι έξυπνοι άνθρωποι σκέφτονται πριν

Για τους Σπαρτιάτες η έννοια της

εαυτό μας, για να προβληματιστούμε

μιλήσουν και όταν το κάνουν, έχουν

ελευθερίας δεν ήταν μόνο εξωτερική

και να προσπαθήσουμε να κάνουμε

πάντα κάτι ουσιώδες να πουν. Άλλωστε

αλλά και εσωτερική. Μέσα από το αυ-

αυτόν εδώ τον κόσμο καλύτερο. Έτσι

η ακρίβεια του λόγου καταδεικνύει

στηρό τους σύστημα υποτάσσονταν

κι αλλιώς, αυτό που έχει σημασία δεν

δομημένη σκέψη και ξεκάθαρες ιδέες.

στους νόμους αλλά απελευθερώνονταν

είναι να εξαίρουμε μια κοινωνία ή έναν

Οι Σπαρτιάτες, λοιπόν απεχθάνονταν,

από δεσμά που θεωρούσαν χειρότερα:

τις

λέξεις,

δεν

Εκεί

που

ο
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τη διαφθορά, την υπερβολή, τον φθόνο και τη μαλθακότητα,

να νικήσουν ή να πεθάνουν τιμημένα. Αγαπούσαν λοιπόν τη

που οδηγούσαν σε έναν αδύναμο χαρακτήρα κι ένα ακόμη πιο

ζωή αλλά όχι σε οποιαδήποτε τιμή. Για εκείνους τόσο η ζωή όσο

αδύναμο πνεύμα. Μάλιστα, όπως παραδίδει ο Ξενοφώντας,

και ο θάνατος ήταν άξια, όταν τιμούσαν τα ιδανικά στα οποία

ενώ στις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις τιμωρούνταν αυτοί που

πίστευαν. Κι αυτά τα ιδανικά συνοψίζονταν στην Πόλη τους,

αδικούσαν συνάνθρωπό τους, στη Σπάρτη επιβαλλόταν αυ-

επειδή το κοινό όφελος υπήρξε πάντοτε η πρώτη προτεραιότη-

στηρότατη ποινή σε εκείνους που αμελούσαν να είναι ενάρε-

τα των Σπαρτιατών.

τοι. Θεωρούσαν δηλαδή ότι αν κάποιος έκλεβε, έβλαπτε μόνο

Μπορούμε έτσι να κατανοήσουμε καλύτερα τη θυσία τους

αυτόν που είχε υποστεί την αδικία, ενώ από τους άνανδρους

στη μάχη των Θερμοπυλών, που άλλαξε την πορεία της ιστο-

και μη ενάρετους προδίδονταν ολόκληρες πόλεις.

ρίας. Μια μάχη, στην οποία έλαβαν μέρος οι καλύτεροι πολε-

Για να έχουν όμως οι Σπαρτιάτες ένα δυνατό κι ελεύθερο

μιστές από δική τους επιλογή και με τον βασιλιά τους να ηγεί-

πνεύμα, αγωνίζονταν επίσης ενάντια σε έναν από τους μεγαλύ-

ται. Μια μάχη, που δόθηκε μακριά από τον τόπο τους και στην

τερους εχθρούς του ανθρώπου: τον φόβο του θανάτου. Φοβού-

οποία ο στόχος ήταν η νίκη με αντίτιμο τον ένδοξο θάνατο. Όχι

νταν την ατίμωση μέσα κι έξω από το πεδίο της μάχης, αλλά

η τελειωτική νίκη ενάντια στους Πέρσες, αλλά η ευκαιρία να

ποτέ τον ίδιο τον θάνατο. Η επίπονη εκπαίδευση είχε σαν στό-

τους καθυστερήσουν και στην συνέχεια να νικήσουν τον φόβο

χο να τους κάνει να συνειδητοποιήσουν τη θνητότητά τους

που κάνει τις καρδιές όλων να πεταρίζουν. Αυτά οδήγησαν τις

και με ανδρεία να σταθούν απέναντι σε αυτόν τον πανάρχαιο

ψυχές των Σπαρτιατών με σκοπό να ξεριζώσουν από μέσα τους

φόβο. Δεν εκπαιδεύονταν για να πεθάνουν, εκπαιδεύονταν για

το φόβο του θανάτου. Κι έτσι, πέρα από την ελευθερία της
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Σπάρτη

Σπάρτης και της Ελλάδας, αγωνίστηκαν

να φαίνεται σκληρή ή ο τρόπος ζωής

μας φόβους. Να το θυμόμαστε πάντοτε,

για τη δική τους ατομική ελευθερία, δι-

τους εκτός της δικής μας πραγματικό-

ναι… και την επόμενη φορά που θα βρε-

ατηρώντας μέχρι τέλους τα υψηλά τους

τητας. Και σίγουρα δεν γνωρίζουμε όλοι

θούμε στο σημείο εκείνο, όπου κάποτε

ιδανικά.

με λεπτομέρεια το νομοθετικό σύστημα

μια λακωνική φράση σταματούσε τον

Ένα παράδειγμα ζωής

που σφυρηλάτησε το χαρακτήρα τους

διαβάτη, καθήλωνε το βλέμμα και ξυ-

Το τέλος του Πελοποννησιακού Πο-

και έβαλε τη σφραγίδα του στα κατορ-

πνούσε την καρδιά…

λέμου (431-404 π. Χ.) σηματοδότησε

θώματά τους. Ίσως πάλι να έχει μείνει

την παράδοση των Αθηναίων και κατ’

στη μνήμη μας μόνο η μάχη των Θερ-

Ὦ ξεῖν᾿, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις

επέκταση τη νίκη και την κυριαρχία των

μοπυλών. Δεν πειράζει. Αυτό που μας

ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πει-

Σπαρτιατών στον ευρύτερο ελλαδικό

πλούτισε, δεν είναι μόνο η μάχη αυτή

θόμενοι.

χώρο. Αυτό ήταν και η αρχή του τέλους

καθαυτή, αλλά η ηθική που βρίσκεται

της Σπάρτης, όπως σήμερα τη γνωρί-

πίσω της. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε.

ζουμε.

Είναι πιθανό ότι αν ρωτούσαμε τους

Ό,τι φοβόταν και ήθελε να αποτρέψει

πολεμιστές εκείνους, να μας έλεγαν ότι

ο Λυκούργος με τη νομοθεσία του, άρχισε

δεν θυσιάστηκαν. Ίσως να μας έλεγαν

να συμβαίνει. Ξένες επιδράσεις και

ότι πολέμησαν και πέθαναν απλώς για

συνήθειες διείσδυσαν στη σπαρτιατική

τα ιδανικά τους. Απλώς… Κι αν έχου-

κοινωνία, αποδυναμώνοντας τις αρχές

με σήμερα «απλώς» έναν τύμβο για να

της ισότητας και της συλλογικότητας.

τους μνημονεύουμε, ας έχουμε στον

Η Απέλλα έχασε τη δύναμή της ενώ η

νου μας ότι, στην ιστορία, υπήρξαν άν-

συσσώρευση πλούτου στα χέρια των

θρωποι που ξεπέρασαν τον εαυτό τους.

λίγων κατέστησε το σύστημα έρμαιο

Ήρθαν αντιμέτωποι με τον μεγαλύτερο

των ατομικών συμφερόντων. Οι όποιες

φόβο και τον νίκησαν με ανδρεία και

προσπάθειες αναγέννησης απέτυχαν κι

υπερηφάνεια.

έτσι η Σπάρτη οδηγήθηκε σε σταδιακή

Ας θυμόμαστε λοιπόν πως πρέπει κι

πτώση των ηθικών της αξιών με

εμείς να κάνουμε το ίδιο με τους δικούς

(Ω, ξένε διαβάτη που περνάς, ανάγγειλε στους Λακεδαιμόνιους ότι ταφήκαμε εδώ, υπακούοντας στα προστάγματά τους)
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συνέπεια την τελική της παρακμή. Ήταν
όμως πράγματι το τέλος;
Η ιστορία μάς έχει διδάξει πως
μια νίκη μπορεί να οδηγήσει σε μια
ολοσχερή ήττα ή πως μια ήττα μπορεί
να γίνει τελικά μια αναπάντεχη νίκη.
Όλα κινούνται σε κύκλους ακμής
και παρακμής. Έτσι, αν και η αρχαία
Σπάρτη αιμορράγησε και τελικά πέθανε,
διατήρησε ακέραιο το παράδειγμά της,
το οποίο πέρασε αλώβητο μέσα από
τους αιώνες για να εμπνεύσει γενιές
ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ίσως η εκπαίδευση των Σπαρτιατών
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Ανοικοδομώντας την
Πυραμίδα του Πολιτισμού
Κείμενο: Νίκος Κομπογιάννης

Συνεπώς, επειδή από τα σώματα το λεπτότερο είναι το πυρ
και από τα σχήματα η πυραμίδα είναι το πρώτο και λεπτομερέστερο,
και το πρώτο σχήμα ανήκει στο πρώτο σώμα,
η φωτιά θα πρέπει να είναι η πυραμίδα.
-Αριστοτέλης, Περί Ουρανού 304α-

Έ

νας από τους μύθους που

διένυε μία ατελέστερη μορφή βίου

Ο άνθρωπος καλείται πλέον να

έχει μείνει χαραγμένος στις

συνυφασμένη με αυτή των υπολοίπων

αναλάβει δράση και πρωτοβουλία στο

καρδιές από την νεανική

ζώων, ο Προμηθέας αγνοώντας τον

ιστορικό γίγνεσθαι και με την ώθηση

μας ηλικία, είναι αυτός

κίνδυνο της πράξης του, άλλαξε για

που έλαβε απ’ τον θεϊκό σπινθήρα,

του Προμηθέα. Ίσως γιατί υπήρξε

πάντα την εξέλιξη του είδους μας

αναλαμβάνει

ένας πραγματικός ευεργέτης για το

βοηθώντας τον άνθρωπο να απεκδυθεί

στη διαμόρφωση τόσο του εαυτού

ανθρώπινο γένος, καθώς ήταν αυτός

την δορά του ζώου και να σταθεί με

του όσο και του περιβάλλοντός του.

που δώρισε στα παιδιά του το ¨ιερό

δέος και ευγνωμοσύνη κάτω από τον

Άρχισε να θεωρεί τον κόσμο ως προς τις

πυρ¨, αφενός με τη φυσική μορφή της

έναστρο ουρανό1. Είναι η στιγμή που

λειτουργίες του και να αναγνωρίζει τον

φωτιάς, αφετέρου σε συμβολικό επίπεδο

τελούνται οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες

δικό του ρόλο και σκοπό, όντας πλέον

με τη φωτιά της νόησης. Όπως μας

του ανθρώπινου πνεύματος, καθώς τότε

κοινωνός και θεματοφύλακας των αρχών

λέει και ο Πρωταγόρας στον ομώνυμο

μπήκε ο θεμέλιος λίθος του λεγόμενου

που διέπουν την πλάση. Έτσι λοιπόν

διάλογο του Πλάτωνα, ενώ ο άνθρωπος

πολιτισμού

δημιουργήθηκαν σταδιακά οι κοινωνίες
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πρωταγωνιστικό

ρόλο
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των ανθρώπων, οι οποίες στηρίχθηκαν

με την πυραμίδα όπως την γνωρίζουμε.

κατά την έννοια του σεβασμού και

στην αρχή της επι-κοινωνίας των μελών

Η αντιστοιχία λοιπόν για κάθε πλευρά

της προστασίας του αυτού οίκου του.

τους και μέσω αυτής, αναγνωρίστηκε

στο πλαίσιο που ορίσαμε έχει ως εξής:

Κοντολογίς, να αποκτήσει μια ολιστική

ο

σκοπός

της

ανθρωπότητας

ως

I. Η Πολιτική

συνείδηση, όπου θα κατανοήσει αυτό

συνόλου: η δημιουργία πολιτισμού.

II. Η Επιστήμη

που μονολογούσε ο Μάρκος Αυρήλιος:

Ενός πολιτισμού που θα είναι η έκφραση

III. Η Θρησκεία

«Τα πάντα είναι αλληλένδετα κι η

των ιερών αρχετύπων, όπως διατύπωσε

IV. Η Τέχνη

σύνδεσή τους ιερή, και σχεδόν κανένα

ο

Πλάτωνας,

ενσαρκώνοντας

την

Είναι οι τέσσερις βασικοί πυλώνες

πράγμα δεν είναι άσχετο με κάποιο

ουράνια πολιτεία επί γης σύμφωνα και

που συνθέτουν αυτό που αποκαλού-

άλλο· γιατί μαζί τακτοποιήθηκαν κι όλα

με την ερμητική αρχή της αναλογίας2,

με πολιτισμό στην στοιχειώδη μορφή

μαζί συντελούν στην αρμονική τάξη του

της σύνδεσης με άλλα λόγια του

του. Ο κάθε πυλώνας αποβλέπει εν δυ-

κόσμου3».

μικρόκοσμου με τον μακρόκοσμο.

νάμει στην έκφραση ενός αρχετύπου

Τρίτη πλευρά, αυτή της θρησκεί-

Προσομοιώνοντας την πυραμίδα

στον υλικό μας κόσμο. Κρύβει δηλαδή

ας. Ποιος είναι ο σκοπός της θρησκεί-

στο ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο που

μέσα του, όπως θα έλεγε και ο Αριστο-

ας, αν όχι να ενσαρκώσει το αρχέτυπο

κινείται ο άνθρωπος, θα λέγαμε πως η

τέλης, έναν σκοπό, ο οποίος θα λάβει

του Καλού, του μυστικιστικού, εκείνου

βάση αποτελεί την Παράδοση πάνω

μορφή μέσα απ’ την εξελικτική του πο-

αισθήματος που κατευθύνει τον άνθρω-

στην οποία χτίζονται οι ηθικές αξίες και

ρεία, ώστε να φτάσει στην τελείωσή του

πο στην ένωσή του με κάτι ανώτερο

οι αρχές που τον εμψυχώνουν και που

και να γίνει ένα ¨εν ενεργεία¨ Όν. Έτσι

και ιερό; Μια θρησκεία που μιλάει στη

μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Εδώ

λοιπόν ο σκοπός της πολιτικής είναι να

γλώσσα της ψυχής καθώς της αποκαλύ-

βρίσκονται οι αιώνιες διδασκαλίες και

ενσαρκώνει το αρχέτυπο του Δικαίου,

πτει την ουράνια καταγωγή της και τη

η πύρινη γνώση που του δόθηκε για να

την φυσική τάξη και τη δικαιοσύνη που

συγγένειά της με το θείο πνεύμα, που

σεμνύνεται για την ξεχωριστή του φύση.

θα κατευθύνει τις πράξεις των ατόμων,

διαπνέει ολάκερη την πλάση. Που την

Εδώ είναι που μπορεί η ανθρωπότητα να

ώστε να υπάρχει αρμονία και αγαστή

γεμίζει με ιερό δέος απέναντι στα μυ-

ανατρέξει για να βγει από τη λήθη, που

συνεργασία μεταξύ των μελών της κοι-

στήρια της ζωής˙ κατανόηση, για τα πα-

επιφέρει η παρακμή ενός πολιτισμού, για

νωνίας. Ακριβώς όπως τα μέλη και τα

ράδοξα φαινόμενά της˙ πίστη, για το ότι

να ανορθωθεί και πάλι σαν τον φοίνικα,

όργανα του ανθρωπίνου σώματος έχουν

ο χρόνος που μας έχει δοθεί είναι ο ανα-

το μυθικό πύρινο πουλί.

καθορισμένο από τη φύση ρόλο, που

γκαίος για να μάθουμε πως όλες μας οι

αποβλέπει στην εύρυθμη λειτουργία και

επιλογές, όλες μας οι πράξεις, οδηγούν

στη διατήρηση της υγείας του.

σε εκείνη τη μοναδική στιγμή που θα

Οι πλευρές της πυραμίδας είναι τέσσερα ισοσκελή και ίσα μεταξύ τους τρίγωνα στο ιδανικό μοντέλο που περιγρά-

επιστήμης

σταθούμε απέναντι στην ψυχή μας και

φουμε. Και λέμε στο ιδανικό, διότι όπως

ακολούθως, είναι να ενσαρκώνει το

θα μας ρωτήσει: «Έζησες αληθινά; Αγά-

θα γίνει φανερό στη συνέχεια, το σχήμα

αρχέτυπο της Αλήθειας, την οποία

πησες πραγματικά;».

που θα προκύψει ουδόλως θα έχει σχέση

θα πρέπει να υπηρετεί απερίσπαστα

Ο

σκοπός

της

Τελευταία, αλλά όχι λιγότερο σημα-

θεμελιωδών

ντική, η πλευρά της Τέχνης. Η Τέχνη το

νόμων της φύσης. Αναγνωρίζοντας ο

δίχως άλλο, έχει ως σκοπό την ενσάρ-

άνθρωπος τις πραγματικές αιτίες πίσω

κωση του Κάλλους. Είναι η αποκάλυψη

από τα δεδομένα της ύπαρξης και των

της γνήσιας ομορφιάς, αυτής που ενυ-

αποτελεσμάτων όπου αυτές γεννούν, θα

πάρχει στο σώμα της καλλίγραμμης φύ-

είναι σε θέση να τα εντάξει στο δικό του

σης, στα μάτια του ουρανού αλλά και

γίγνεσθαι και εν συνεχεία να αποκτήσει

στο χαμόγελο του συνανθρώπου μας.

την πολυπόθητη οικολογική συνείδηση,

Στη θέα της ο άνθρωπος εξευγενίζεται,

στην

αναζήτηση

των
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μεταμορφώνεται ενώ θέτει την ψυχή

σόφου: «Παιδεία είναι η διαπαιδαγώγη-

εντάσσονται σε μηχανισμούς εξέλιξης

του σε κίνηση. Ταυτόχρονα αποτελεί

ση προς την αρετή, που αρχίζει από την

που εμείς αγνοούμε. Από την εποχή της

μια συμβολική γλώσσα, κοινή για όλο

παιδική ηλικία και που αποβλέπει στο να

θεοκρατίας, περάσαμε στην εποχή της

τον κόσμο, που μεταφέρει το μυστηρι-

κάνει τον πολίτη τέλειο, να γνωρίζει να

¨Αναγέννησης¨ μέσω της Τέχνης, για

ακό της μήνυμα στις καρδιές μας, ώστε

εξουσιάζεται και να εξουσιάζει με δικαι-

να πάρει εν τέλει τη σκυτάλη η επιστή-

να εμπνευστεί ο καθένας να συντάξει το

οσύνη. Η παιδεία που αποβλέπει στον

μη και να μας οδηγήσει στη νέα εποχή

τραγούδι της ζωής του.

πλούτο ή στην πολιτική δύναμη ή στην

του ορθολογισμού. Αυτό που μπορεί ο

Υπάρχει όμως ένα ακόμη στοιχείο.

απόκτηση σοφίας χωρίς δικαιοσύνη και

αναγνώστης να διαπιστώσει, είναι ότι η

Ένα κρυμμένο μυστικό σαν αυτά που

φρόνηση, αυτή είναι χυδαία και ανελεύ-

κάθε πλευρά ακολουθεί έναν δικό της

περίτεχνα έκρυβαν οι αρχαίοι Αιγύπτι-

θερη και δεν αξίζει καθόλου να λέγεται

δρόμο προσπαθώντας να ξεχωρίσει απ’

οι στο εσωτερικό των πυραμίδων τους.

παιδεία5». Ήρθε η ώρα να κάνουμε τις

τον ¨ανταγωνισμό¨, σαν να πρόκειται

Στην πυραμίδα του πολιτισμού που πε-

συγκρίσεις μας, τίμιε αναγνώστη…

για εμπορική δραστηριότητα. Διόλου

ριγράφουμε αυτό το στοιχείο είναι η φι-

Έχοντας όλα τα παραπάνω ως πρό-

παράξενο θα μου πείτε, καθώς όλες οι

λοσοφία! Είναι ο σπειροειδής δρόμος

τυπο, γίνεται ολοφάνερο πως σήμερα

δοσοληψίες μεταξύ των ανθρώπων τι-

που ξεκινάει από τη βάση και οδηγεί

απέχουμε έτη φωτός από αυτό το ιδα-

μολογούνται με γνώμονα το συμφέρον.

στην κορυφή του πυραμίωνα, εκεί όπου

νικό μοντέλο.

Ωστόσο, κατά τραγική ειρωνεία της τύ-

κατοικεί η Σοφία. Με την ελικοειδή της

κάπως έτσι:

κίνηση εκτείνεται προς όλες τις πλευρές

Το-

Το δικό μας μοιάζει

χης ή ένας εμπαιγμός των ίδιων μας των
νίζουμε
ωστόσο,

στηρίζοντάς τες αρμονικά, ώστε συντο-

ότι η

νισμένα να πάρουν το ύψος για το

πράξεων, καταλήξαμε κι εμείς να τιμολογούμαστε ως προϊόντα της βιομηχανίας του κέρδους6.
Το αμέσως επόμενο που μπορεί να

οποίο προορίζονται. Και εφόσον
τηρούνται οι αναλογίες και τα μέ-

συμπεράνει, είναι πως μια πλευρά της

τρα4, τότε το οικοδόμημα θα εί-

πυραμίδας λάμπει επιδεικτικά δια της

ναι σταθερό και ακατάβλητο,

απουσίας της σε όλο το χρονικό συ-

ανεπηρέαστο από τις όποιες

νεχές˙ αυτή της πολιτικής. Κάποιος

¨εποχιακές

διακυμάνσεις¨.

θα μπορούσε να πει «μα καλά, δεν

Αυτός ο αναβατικός δρό-

βλέπεις πως όλη μέρα με την πολι-

μος είναι που πρέπει να περ-

τική ασχολούμαστε;» Με ποιον τρό-

πατήσει ο άνθρωπος για να

πο όμως διερωτώμαι; Με το να πα-

εδραιώσει έναν φωτεινό πο-

ρακολουθούμε τα τηλεπαράθυρα

λιτισμό. Ένας δρόμος δοκιμασιών όπου

δουλειά ενός φιλοσόφου δεν έγκει-

στις ¨ιερές¨ μας οθόνες; Με το να ανή-

σε κάθε εξελικτικό βήμα θα συντελείται

ται στο να αναλώνεται να υποδεικνύει

κουμε σε κάποιο κομματικό στρατόπε-

και μια φιλοσοφική μεταμόρφωση˙ ο

απλώς τα προβλήματα, αλλά να ερευνά

δο; Ή μήπως με το να νομίζουμε πως

καλλιτέχνης, ο ιερέας, ο επιστήμων και

τα αίτια και να θέτει λύσεις.

επηρεάζουμε τα πολιτικά πράγματα του

ο κυβερνήτης θα είναι οι επαΐοντες που

Αρχικά, διαπιστώνουμε πως υπάρ-

τόπου όταν σπεύδουμε να καταθέσου-

θα διδάσκουν τη «σωστή περιαγωγή της

χει μια αποδόμηση της πυραμίδας του

με την ψήφο μας; Όχι, τίμιε αναγνώ-

ψυχής», που είναι ο ορισμός του Πλά-

πολιτισμού μας, η οποία προκρίνει μια

στη. Πολιτική ενασχόληση σημαίνει να

τωνα για την παιδεία στους ¨Νόμους¨

τάση για απομόνωση. Κατά καιρούς το

είμαι υπεύθυνος κάθε μέρα και όχι μια

του, επιτελώντας κατ’ αυτό τον τρόπο

προβάδισμα αλλάζει σύμφωνα με τις

Κυριακή ανά τέσσερα χρόνια. Πολιτική

και τον σκοπό της η κάθε πλευράς της

επιταγές και τις ανάγκες που προκύ-

σημαίνει νοιάξιμο για την κοινωνία που

πυραμίδας μας. Με τα λόγια του φιλο-

πτουν, είτε αυτές είναι κοινωνικές είτε

ζω και για την βελτίωσή της σε πνευμα-
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τικό και υλικό επίπεδο, ώστε να επιτελεί

αυτής που είναι η πρώτη στην ιεραρχική

Κάθε στιγμή που περνάει, είναι στιγμή

τον σκοπό για τον οποίο έχει φτιαχτεί.

σειρά των τεχνών/επιστημών. Αυτού

κατάλληλη για δράση. Κι αν δεν ξέρουμε

Σημαίνει συνεννόηση, ενδιαφέρον, μέ-

του είδους τέχνη/επιστήμη φαίνεται

από πού να αρχίσουμε, μπορούμε πάντα

ριμνα και γενναιοδωρία στους χώρους

πως είναι η πολιτική, αφού αυτή ορίζει

να ανατρέξουμε στην παράδοσή μας

όπου κινούμαστε και όχι λεονταρισμοί,

ποιες

που είναι η κιβωτός της ιστορικής μας

διχόνοιες και απαξία στα καφενεία όπου

καλλιεργούνται σε μια πόλη7..».

τέχνες/επιστήμες

Δεν

καθόμαστε. Διότι Πολιτική σημαίνει

γίνεται

πρέπει
παρά

να

μνήμης. Στα παραδείγματα φωτεινών
να

πολιτισμών και φωτισμένων ηγετών που

Παιδεία όπως την ορίζει ο μέγας Πλά-

ακολουθήσουμε

παραγωγική

άφησαν ανεξίτηλα τα φιλοσοφικά τους

των. Το ένα δεν μπορεί να θεαθεί δίχως

μέθοδο του Αριστοτέλη. Δεν μπορεί

ίχνη στο μονοπάτι της ιστορίας. Είναι

το άλλο, παρά μόνο η σκιά του.

ένας ψυχολόγος να κάνει επέμβαση

μες στις δυνατότητές μας. Ειδάλλως,

Όπως ο άνθρωπος χρειάζεται τον

ανοιχτής καρδιάς έτσι δεν είναι; Ούτε

μάταια ο Προμηθέας αλυσοδέθηκε

δάσκαλο που θα τον καθοδηγήσει

θα πηγαίναμε σε έναν οικονομολόγο

στον Καύκασο. Μάταια καρτερεί να τον

προς την αρετή μέσω της ορθής

για να μας κουρέψει8.. Εφόσον λοιπόν η

ελευθερώσουμε…

διαπαιδαγώγησης

και

τον

πολιτική είναι η ανώτερη επιστήμη δεν

προστατέψει

ολισθήματα

και

θα έπρεπε να επιλέγουμε και αυτούς με

παρεκτροπές, έτσι και ο πολιτισμός

την σπουδαιότερη εξειδίκευση; Ποιαν

για να εκδηλωθεί και να φτάσει σε μια

άλλη αν όχι της κυβερνητικής; Διότι

κορύφωση, χρειάζεται την προστασία

μόνο αυτή μπορεί να φέρει εις πέρας το

της πολιτικής από οδηγητές που θα την

σημαντικότερο διακύβευμα: αυτό της

εφαρμόζουν ως μια τέχνη εναρμόνισης

διαπαιδαγώγησης

των μελών και κάλυψης των αναγκών

των ανθρώπων! Της απαλλαγής από

τους, ώστε αποκτώντας αυτάρκεια στα

τους κρατικούς ¨φορείς¨ διαφόρων

¨εν οίκω¨ να μπορούν να προσφέρουν

νόσων και της αντικατάστασής τους

τα μέγιστα και στα ¨εν δήμω¨. Είναι

με

όμως και μια επιστήμη, η οποία μάλιστα

Ενός παιδαγωγικού κράτους, όπου οι

-σύμφωνα με τον Αριστοτέλη- η

κυβερνήτες θα φιλοσοφήσουν κατά

ανώτερη επιστήμη που στοχεύει στο

την προτροπή του Πλάτωνα, για να

υπέρτατο

ευδαιμονίας

διοχετεύσουν την γνώση μέχρι και στον

των πολιτών και της πραγμάτωσης

τελευταίο πολίτη, που δεν θα νιώθει

του πεπρωμένου τους: «Αν λοιπόν

πλέον ένας τυχαίος αριθμός, αλλά

πράγματι υπάρχει κάποιο τέλος σε όλες

μια ολοκληρωμένη ατομικότητα στην

τις πράξεις μας, είναι φανερό ότι αυτό

υπηρεσία του συνόλου.

από

αγαθό˙

της

θα

το τέλος είναι το αγαθό, και μάλιστα

κράτος

την

και

πρόνοιας

καθοδήγησης

και

δικαίου.

Πώς θα γίνει αυτό; Μα φυσικά

το υπέρτατο αγαθό. Αν έτσι έχει το

χρησιμοποιώντας

πράγμα, τότε πρέπει να προσπαθήσουμε

εργαλείο που μας έχει δοθεί: τη

να συλλάβουμε την ουσία αυτού του

νόηση. Ο Πλούταρχος συνήθιζε να

υπέρτατου αγαθού, και ακόμη ποιας

λέει πως «το μυαλό δεν είναι δοχείο

επιστήμης ή ποιας πρακτικής δεξιότητας

για γέμισμα αλλά φωτιά για άναμμα».

αποτελεί αντικείμενο.. Όλοι, λέω, θα

Ας αναζωπυρώσουμε τη φωτιά! Ας

συμφωνήσουν ότι αποτελεί αντικείμενο

αναζωπυρώσουμε την πίστη μας στην

της

επίτευξη

κυριότερης

τέχνης/επιστήμης,

ενός

το

ανώτερου

κατεξοχήν

Υποσημειώσεις
1) Σύμφωνα με μια ετυμολογική εκδοχή, η λέξη
άνθρωπος προέρχεται από το άνω+θρώσκω, ήτοι
αυτός που κοιτάζει προς τα πάνω.
2) Όπως είναι πάνω είναι και κάτω˙ όπως είναι κάτω
είναι και πάνω.
3) Τὰ εἰς ἑαυτὸν (Βιβλίον Ζ’ 7.9)
4) Ο αριθμός φ (1,61803..), ήτοι η χρυσή τομή ή
θεϊκή αναλογία, όπου σχηματικά παίρνει τη μορφή
της σπείρας που συναντάμε από τον μεγαλοπρεπή
γαλαξία μέχρι και τον μικρούλη κοχλία. Φυσικά και
οι πυραμίδες είναι αρχιτεκτονικά δομημένες πάνω σ’
αυτό τον αριθμό.
5) Νόμοι (643a-644b).
6) Α=Yn ∙ Pa,n ∙ r. Αυτός ο μαθηματικός τύπος,
διδάσκεται στα οικονομικά πανεπιστήμια όλου του
κόσμου και αφορά την αποτίμηση του ανθρώπινου
όντος σε χρήμα. Παραπέμπω στον Δρ. Μάνο Δανέζη
και στις διαλέξεις του με τίτλο ¨Ο Ανορθολογισμός
του Δυτικού Κόσμου¨.
7) Ηθικά Νικομάχεια (1094a-1094b)
8) Αυτό το σενάριο αν μη τι άλλο το αποκλείουμε εκ
πείρας πια.
Βιβλιογραφία –Πηγές
1. Αριστοτέλης: Ηθικά Νικομάχεια «Εκδ. Ζήτρος»
2. Αριστοτέλης: Φυσικά «Εκδ. Ζήτρος»
3. Μάρκος Αυρήλιος: Εις Εαυτόν «Εκδ. Θύραθεν»
4. Οι Τρεις Μύστες: Το Κυμβάλειον «Εκδ. Νέα
Ακρόπολη»
5. Πλάτων: Νόμοι «Εκδ. Κάκτος»
6. Πλάτων: Πρωταγόρας «Εκδ. Ζήτρος»
7. Συγγραφική Ομάδα Ν.Α.: Οι Φωτεινές Εποχές της
Ανθρωπότητας «Εκδ. Νέα Ακρόπολη»
8. Μάνος Δανέζης: Ο Ανορθολογισμός του Δυτικού
Κόσμου «manosdanezis.gr»
Σκίτσα:
Δαυίδ Μπεμπελάκης

σκοπού.
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Οι σύγχρονες χρεοκρατίες:
Ζούμε μέσα στο Σπήλαιο του Πλάτωνα;
Κείμενο: Ορέστης Παππάς
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Ο

Πλάτωνας

περί

το

380 π.Χ. στο 7ο βιβλίο
του σπουδαίου έργου
του

«Πολιτεία»,

παρομοιάζει τον κόσμο με ένα σκοτεινό
σπήλαιο, όπου όλοι οι άνθρωποι είναι
αλυσοδεμένοι και εξαπατημένοι. Δεν
έχουν δει ποτέ τον πραγματικό κόσμο
έξω από τη σπηλιά, το πραγματικό
φως του Ήλιου, μιας και βλέπουν
μόνο τις σκιές που τους επιτρέπουν οι
εξουσιαστές τους, πιστεύοντας πως
αυτή είναι η μόνη πραγματικότητα.
Μήπως

αυτός

ο

μύθος

του

Σπηλαίου δεν είναι και τόσο μακριά
από τον σύγχρονο κόσμο μας; Μήπως
οι

σύγχρονοι

εξαπατημένοι

λαοί
από

είναι
την

εξίσου

παγκόσμια

οικονομική ελίτ, τα αφεντικά της
σπηλιάς, όπως θα τους αποκαλούσε ο
Πλάτων, και ζώντας στον φόβο και την

ρει να ελέγχει μεγάλο μέρος του πλανή-

Αυτή η οικονομική ελίτ, αφενός

άγνοια, δεν προσπαθούνε καν να κάνουν

τη μέσω της δημιουργίας του δημόσιου

μεν έχει καταφέρει να ελέγχει τα έθνη

βήματα προς τον πραγματικό κόσμο, το

χρέους κάθε χώρας.

μέσω αυτού του οικονομικού μοντέλου,

αληθινό φως και την αυτοπραγμάτωση

Ουσιαστικά

οι

αφετέρου δε, μπορεί και μεγιστοποιεί

ισχυρότερες χώρες του πλανήτη είναι

τα κέρδη της μέσω της πολεμικής

χρεωμένες σε κάποιες πολυεθνικές

βιομηχανίας,

εταιρείες και στους μεγαλοϊδιοκτήτες

συντηρώντας πολέμους. Οι ίδιες πηγές

τραπεζών. Οι σύγχρονες δημοκρατίες

υποστηρίζουν πως οι δύο παγκόσμιοι

έχουν

τον

πόλεμοι, ο πόλεμος του Βιετνάμ και οι

ντοκιμαντέρ

τρόπο σε «χρεο-κρατίες», μιας και οι

σύγχρονοι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή

έχουν κάνει την εμφάνιση τους (όπως

δανειστές είναι αυτοί που ρυθμίζουν,

εξυπηρετούν τέτοιους σκοπούς.

τα Zeitgeist, εξομολόγηση ενός οικο-

έμμεσα ή και άμεσα, τη νομοθεσία της

Σε αυτήν την προσπάθεια για κυρι-

νομικού δολοφόνου, Deptocracy και

χρεωμένης χώρας. Επίσης, όροι όπως

αρχία, επιστρατεύονται και οι λεγόμε-

διάφορα άλλα) και αναφέρονται στις

«τραπεζοκρατία» ή «εταιρειοκρατία»

νοι οικονομικοί δολοφόνοι. Οι μυστικές

σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές

έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια

υπηρεσίας προσεγγίζουν κατάλληλους

εξελίξεις. Υποστηρίζουν ότι μια μικρή

την εμφάνιση τους, επαληθεύοντας

ανθρώπους, που καλύπτοντας τα κα-

ομάδα τραπεζιτών και μεγαλοεπιχειρη-

τον

αναφέρει

τώτερα ένστικτα τους προσφέροντας

ματιών, χρησιμοποιώντας την μεγάλη

πριν τόσες χιλιάδες χρόνια πως το

χρήματα, αγοραίο σεξ και εξουσία, τους

ευφυΐα και πονηριά τους, αλλά και τον

ολιγαρχικό πολίτευμα θα το διαδεχθεί η

κάνουν πλήρως συνεργάσιμους. Όπως

τρόπο που είναι δομημένο το οικονομι-

δημοκρατία, η οποία με τη σειρά της θα

παραδέχεται στο βιβλίο του ο John

κό και τραπεζικό σύστημα, έχει καταφέ-

δώσει τη θέση της στην τυραννία…

Perkins, πρώην οικονομικός δολοφό-

τους;

Δυτικός πολιτισμός:
χρεοκρατία και οικονομικοί
δολοφόνοι
Την τελευταία δεκαετία μια σειρά

από

ανατρεπτικά

ακόμα

μετατραπεί

Πλάτωνα

που

με

και

αυτόν

είχε

δημιουργώντας
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και

χαίο άλλωστε ότι οι όροι που αναφέρθηκαν πιο πάνω, οι εταιρείες και οι τράπεζες, είναι ξεκάθαρα στοιχεία του κόσμου της
Αγοράς.
Ο άνθρωπος έχει τοποθετήσει στο κέντρο της ύπαρξης και
στην κορυφή της εξέλιξης τον εαυτό του. Ο ανθρωποκεντρισμός
αυτός είναι ένα μεταφυσικό έγκλημα που οδηγεί με φυσικό
τρόπο στην οικολογική καταστροφή και στον ιμπεριαλισμό,
μιας και ο άνθρωπος, μη κάνοντας καμία προσπάθεια για
εσωτερικές κατακτήσεις, αναζητά μόνο τις εξωτερικές, ενάντια
νος, αυτοί οι υψηλόμισθοι επαγγελματίες προσεγγίζουν ηγέ-

στη φύση και στους άλλους λαούς.

τες χωρών που δεν είναι σύμφωνοι με την κυρίαρχη αφήγηση.

Άμεση συνέπεια είναι επίσης ο μηδενισμός, ο υλισμός και

Πρώτα προσπαθούν να τους πάρουν με το μέρος τους εξαγο-

ο αμοραλισμός. Ο άνθρωπος, βλέποντας το σύμπαν σαν ένα

ράζοντας τους. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ξεκινάν οι απειλές

καλοκουρδισμένο ρολόι, θεωρεί ότι δεν έχει ανάγκη το Θεό

προς τους ηγέτες αυτούς ή προς μέλη του στενού τους κύκλου.

και την πνευματικότητα. Αν όμως δεν αντιλαμβάνεται μια

Τρίτη επιλογή είναι η προσπάθεια δημιουργίας πραξικοπημά-

λογική τάξη στον κόσμο, τότε δεν αναγνωρίζει και κάποιο

των ή κοινωνικών επαναστάσεων από τους οικονομικούς δο-

νόημα στη ζωή του, ούτε κάποιο σύστημα ηθικών αξιών. Έτσι

λοφόνους και η αποσταθεροποίηση των κρατών αυτών.

δημιουργεί ο ίδιος στον εαυτό του ένα μεταφυσικό κενό, που

Με αυτόν τον τρόπο διαιωνίζεται η σύγχρονη καλοντυ-

γεννά μόνο φόβο και άγχος. Προσπαθώντας να καλύψει

μένη τυραννία και κάθε απόπειρα ανατροπής της καταλήγει

το κενό αυτό με υλικές ανέσεις και υπερκαταναλωτισμό, το

σε αποτυχία. Το σύστημα, προκειμένου να κρατά τον κόσμο

μόνο που καταφέρνει είναι να διαιωνίζει την ίδια αφύσικη και

εγκλωβισμένο στον μικρόκοσμο του και στην άγνοια, χωρίς να

καταστροφική διαδικασία.

προβληματίζεται και να φιλοσοφεί, εμπλουτίζει την καθημερι-

Αποϊεροποίηση της Δύσης

νότητα του με φυσικά και πνευματικά ναρκωτικά κάθε είδους,

Στην αλληγορία του σπηλαίου, ο Πλάτων δηλώνει ως στό-

από αλκοόλ, ηρωίνη και ψυχοφάρμακα μέχρι ανιαρές τηλεο-

χο του ανθρώπου την απελευθέρωση από το σκοτάδι και την

πτικές εκπομπές, ποδόσφαιρο, ανούσιες κωμωδίες και πορνο-

έξοδο στο φως. Φως ουσιαστικά είναι η αναζήτηση της αλή-

γραφία. Όλοι αυτοί οι «κοινωνικοί θεσμοί» θα μπορούσαν να

θειας και του αγαθού, η τάση για αυτοπραγμάτωση, η επαφή με

παρομοιαστούν με τις σκιές στην αλληγορία του Σπηλαίου.

το Ιερό. Στις μέρες μας όμως, βλέπουμε την ανθρωπότητα όχι

Από την Ακρόπολη στην Αγορά

απλά να μην κάνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά

Σύμφωνα με την εσωτερική φιλοσοφία, κάθε παραδοσιακός

αντίθετα, ο υλισμός είναι αυτός που όλο και κερδίζει έδαφος.

πολιτισμός αποτελεί μια μικρογραφία του σύμπαντος. Υπάρ-

Αυτή η μεταφυσική καταστροφή βέβαια δεν γεννήθηκε από τη

χουν, λοιπόν, σε αυτόν οι 3 κόσμοι: όπως και ο άνθρωπος, έτσι

μια μέρα στην άλλη. Αν θέλουμε να δούμε πως ξεκίνησε η απο-

και κάθε πολιτισμός έχει ένα πνεύμα, μια ψυχή και ένα σώμα.

ϊεροποίηση της δύσης πρέπει να ανατρέξουμε πίσω στα μεσαι-

Υπάρχει δηλαδή κατ’ αντιστοιχία η Ακρόπολη (πυραμίδα, ναός

ωνικά χρόνια.

ή γενικά το κέντρο του πολιτισμού), που συμβολίζει τον πνευ-

Το πρώτο στάδιο επετεύχθη όταν στον μεσαιωνικό κόσμο

ματικό κόσμο, η Αγορά, που είναι ο ψυχισμός του πολιτισμού

επικράτησε το φιλοσοφικό μοντέλο των Αριστοτέλη – Αβερ-

και ο Αγρός, δηλαδή το φυσικό επίπεδο.

ρόη. Είναι το φιλοσοφικό σύστημα που διέκρινε τη θεολογία

Οι σύγχρονες πόλεις, είναι οφθαλμοφανές ότι έχουν χάσει

από τη φιλοσοφία, διαχώρισε την πίστη από τον λόγο. Η Εκ-

το κέντρο τους, άρα και την επαφή τους με τον πνευματικό κό-

κλησία, για να εξυπηρετήσει ουσιαστικά τα πολιτικά της συμ-

σμο και με το Ιερό. Το κέντρο βάρους του δυτικού πολιτισμού

φέροντα, προσπάθησε να πείσει τους ανθρώπους ότι δεν είναι

έχει μεταφερθεί στην Αγορά. Ο κόσμος είναι εγκλωβισμένος

ικανοί να φτάσουν οι ίδιοι στον Θεό, αλλά χρειάζονται ένα δι-

στα υλικά συμφέροντα και στον καταναλωτισμό. Δεν είναι τυ-

αμεσολαβητή…
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Οι σ ύγ χ ρ ονες χ ρεοκρ ατί ες

Ο νόμος του εκκρεμούς, λίγους αιώνες αργότερα, οδήγησε

πος. Αυτή είναι μια επιλογή που πρέπει να κάνουμε εγώ και

την ιστορία στο άλλο άκρο. Με την εμφάνιση της επιστημονι-

εσύ. Είναι το αν θα πάρουμε το κόκκινο ή το μπλε χάπι, όπως

κής σκέψης και του ορθολογισμού, η φιλοσοφία θα μετατρα-

θα έλεγε ο Μορφέας για να μας αφυπνίσει από το Matrix, ή μια

πεί από υπηρέτρια της θεολογίας σε υπηρέτρια της επιστήμης.

επιλογή μεταξύ της αγάπης και του φόβου, όπως ακριβώς κα-

Τη θέση της Ιδέας πήρε η λατρεία για το πείραμα και για την

ταλήγει το Zeitgeist: the movie.

δυαδική λογική που χωρίζει αντί να ενώνει. Ιερός και βέβηλος

Ας αγαπήσουμε ξανά τη φιλοσοφία και την έρευνα, που

κόσμος χωρίστηκαν, αφήνοντας στους ανθρώπους μια επακό-

μαζί με το βίωμα και την καλλιέργεια της διαίσθησης, μπορεί

λουθη εσωτερική σύγχυση μεταξύ σώματος και ψυχής και μια

να δημιουργήσει ανθρώπους που γνωρίζουν, που δεν φοβού-

αυξανόμενη λατρεία για τον υλικό κόσμο.

νται, που δεν χειραγωγούνται. Ας αγαπήσουμε τον συνάν-

Το τελικό χτύπημα το

θρωπο μας και τη φύση. Αν

έδωσε στις μέρες μας ο θε-

απαλλαγούμε από τον ρατσι-

τικισμός. Ο δυτικός τρό-

σμό και τις διακρίσεις τότε

πος σκέψης πλέον επιδιώ-

η αρμονία και η αδελφότη-

κει μόνο την εγκεφαλική

τα θα ακμάσουν. Ας αγαπή-

αντίληψη, αποκλείοντας τη

σουμε, τέλος, τον εαυτό μας,

βίωση, το συναισθηματι-

καλλιεργώντας τον και βελ-

κό κόσμο, τη διαίσθηση και

τιώνοντας τον. Δημιουργώ-

τη φαντασία. Οι «διανοού-

ντας έναν ενάρετο άνθρω-

μενοι» και οι ορθολογιστές

πο, δημιουργείς παράλληλα

έχουν μετατραπεί στο νέο

και έναν καλύτερο κόσμο!

ιερατείο, που υιοθετώντας

Ο Jimi Hendrix έλεγε πως

μια μοντέρνα εκδοχή της με-

«όταν η δύναμη της αγάπης

θόδου του Προκρούστη, ότι

ξεπεράσει την αγάπη για δύ-

δεν μπορούν να κατανοή-

ναμη τότε ο κόσμος θα γνω-

σουν σημαίνει αυτόματα και

ρίσει την ειρήνη». Πράγματι

ότι δεν υπάρχει. Ο άνθρω-

με όλους αυτούς τους τρό-

πος, δίχως ψυχή, όνειρα και

πους η σπηλιά θα αποτελέσει

αθανασία, έχει γίνει πλέον σκλάβος της μηχανής και ένας νέος

παρελθόν και θα μπορούμε να αναπνεύσουμε τον καθαρό αέρα

μεσαίωνας είναι προ των πυλών.

του πραγματικούς φωτεινού κόσμου…

Βγες από το Matrix
Μπορεί όλη αυτή η κατάσταση να αλλάξει; Είναι πραγματικά θέμα επιλογής! Όπως φάνηκε και πρωτύτερα, αλλά
και όπως έχουν υποστηρίξει τόσοι και τόσοι σοφοί μέσα στην
ιστορία, αυτός ο κόσμος δεν αλλάζει με εξωτερικές δράσεις, με
εκλογές και επαναστάσεις. Η βία μόνο περισσότερη βία μπορεί
να γεννήσει. Όπως υποστηρίζει ο ιδρυτής της Νέας Ακρόπολης, Jorge Angel Livraga, «oι επαναστάσεις μιας ώρας, θα διαρκέσουν μήνες… Οι επαναστάσεις μιας ζωής, θα διαρκέσουν

Πηγές
Βιβλία:
• Πολιτεία, Πλάτωνας, Εκδόσεις National Geographic
• Πολιτικό Ιδεώδες / Κοινωνιοπολιτική, Jorge Angel Livraga, Εκδόσεις Νέα
Ακρόπολη
• Εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου, John Perkins, Εκδόσεις Αιώρα
Ντοκιμαντέρ:
• Zeitgeist: the movie
• Zeitgeist: addendum
• Zeitgeist: moving forward
• Deptocracy

χιλιετίες».
Για να αλλάξει η κοινωνία, για να ζήσουμε μια μέρα σε έναν
νέο και καλύτερο κόσμο, πρέπει να αλλάξει πρώτα ο άνθρω-
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
WELLS HERBERT-GEORGE
Ξεκινώντας από την καταγωγή της Γης και καταλήγοντας
στα αποτελέσματα του Πρώτου Παγκόσμιου πολέμου, η Σύντομη
ιστορία του κόσμου συνθέτει μια πολύπλευρη και συναρπαστική

βιβλιο
παρου

σιαση

αφήγηση με θέμα την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Ο Ουέλς εξετάζει ποικίλα ιστορικά στάδια όπως η Νεολιθική Εποχή, η εμφάνιση
του Ιουδαϊσμού, ο Χρυσός Αιώνας της Αθήνας, η ζωή του Χριστού, η άνοδος του Ισλάμ, η ανακάλυψη της
Αμερικής και η Βιομηχανική Επανάσταση. Το βιβλίο παραμένει από τα πιο ευανάγνωστα του είδους του.
Πνευματώδες, γραμμένο με οξυδέρκεια, το βιβλίο του Ουέλς Σύντομη ιστορία του κόσμου αντανακλά πλήρως
τις πολιτικές πεποιθήσεις του συγγραφέα, καθώς και την αποφασιστική αφοσίωσή του στην ανθρώπινη πρόοδο.
Ο ΑΧΕΝΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΘΕΙΣΜΟΥ, ΓΚΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Η γέννηση του μονοθεϊσμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το πρόσωπο του Αμενώφεως Δ’ ή Αχενάτω-

νος, όπως μετονομάσθηκε, από το πέμπτο έτος της βασιλείας του, ο μυστηριώδης αυτός φαραώ.
Γνωστός σήμερα ως ο «αιρετικός φαραώ», ο αναθεματισμένος και διαγεγραμμένος από τις δέλτους
της ιστορίας Αχενάτων αποκήρυξε προς το τέλος της βασιλείας του όλους ανεξαιρέτως τους θεούς
της Αιγύπτου, πλην του ενός θεού, του ζώντος Ρά-Άτωνος.
Η κατάργησις συλλήβδην του παραδοσιακού πανθέου της Αιγύπτου σηματοδοτεί την εμφάνιση
του πρώτου καθ’ εαυτό μονοθεϊσμού, που δεν αναγνωρίζει και δεν λατρεύει άλλους θεούς πλην
του ενός και μόνου θεού. Από τον πρώτο αυτόν μονοθεϊσμό θα προέλθουν, αμέσως ή εμμέσως, οι
σημερινοί ιστορικοί μονοθεϊσμοί. Σ’ αυτό έγκειται η πρωταρχική του σημασία, καθόσον η μελέτη
της γενέσεώς του επιτρέπει να δοθεί απάντηση αντικειμενική στο καίριο ερώτημα πώς γεννήθηκε
ο μονοθεϊσμός, συνακόλουθα δε και στο ερώτημα, ποιά μπορεί να είναι σήμερα η σημασία και ποιό
το μέλλον του μονοθεϊσμού
Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ Γ. Γενναδίου 3 Αθήνα 106 78 τηλ.: 2103809712 www. Kedros.gr - e mail: books@ kedros.gr
ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ, ΡΩΜΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
O μικρός Λύκιος, ο ορφανός πρίγκιπας του μεγάλου οίκου των Λαβδακιδών, μεγαλώνει ήσυχα
κι ευτυχισμένα στην πόλη του Ήλιου, μαζί με τον Κλείνο, φίλο και προστάτη του. Στο κέντρο της
πόλης δεσπόζει πάντα το μυστηριώδες άγαλμα του Μαρμαρωμένου Βασιλιά που κανείς δεν γνωρίζει την ιστορία του κι ας είναι το οικείο έμβλημα της πόλης. Ωστόσο οι ειρηνικές ημέρες περνούν,
τις διαδέχεται μια σκοτεινή εποχή που φέρνει στον λαό τη δυστυχία και τοντρόμο. Αόρατοι εχθροί
σφαγιάζουν ανυποψίαστους πολίτες και κοπάδια εξαφανίζονται από τα βοσκοτόπια τους... Η χώρα
σταδιακά βυθίζεται στον τρόμο και σκλαβώνεται από αλλόκοτα πλάσματα που μοιάζουν με κανονικούς ανθρώπους... Τελχίνες και Τιτάνες, πλάσματα με υπερφυσικές ικανότητες κατακυριεύουν
την πόλη του Ήλιου και τη βυθίζουν στο σκότος. Μοναδική ελπίδα, ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς...
Ένα ιστορικό μυθιστόρημα φαντασίας και αμείωτης περιπέτειας που αναβιώνει κινηματογραφικά
τα πιο συναρπαστικά και λιγότερο γνωστά κομμάτια της ελληνικής μυθολογίας και βιογραφεί
ήρωες που σφράγισαν την ιστορία μας.
Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΩΚΕΑΝΟΣ. Κατάστημα Σόλωνος 136, Τ.Κ. 10677, Αθήνα
ΤΗΛ. 2103829339. ΦΑΞ. 2103829659 email: info@oceanosbooks.gr.
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Σύγχρονες
vs
παραδοσιακές πόλεις
Κείμενο: Καίτη Δαικίδου

Τ

ι ευτυχία να είσαι πολίτης

τον ρόλο της γέφυρας ανάμεσα στον

να μπουν μέσα, πως δεν κτυπούν

μιας σύγχρονης πόλης!

ουρανό και την γη, Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ.

εισιτήριο (ευκαιρία να γλυτώσουν κάτι

Έχεις

σου

Αυτή η ακρόπολη έδινε το στίγμα, θύμιζε

και να αντισταθούν και στο σύστημα)

ανήκουν τα πάντα, και δεν

στους πολίτες ότι ο σκοπός τους ήταν

και όταν μπουν, κάθονται αν βρουν

να κυριαρχεί η συναδελφοσύνη και η

θέση, αδιαφορώντας για την έγγυο,

Περπατάς στους δρόμους, κάνεις

δικαιοσύνη, καθαρά Ανθρώπινα στοιχεία

το γεροντάκι ή το άτομο με ειδικές

την βόλτα σου ανάμεσα σε θυμωμένους

που πηγάζουν από την ακρόπολη που

ανάγκες.

οδηγούς, και τρελαμένους πεζούς, εσύ

κάθε άνθρωπος κρύβει μέσα του, το

Θυμήσου στην δουλειά σου πώς

όμως δεν σκέφτεσαι και είσαι καλά,

πιο πνευματικό κομμάτι του εαυτού

είναι οι σχέσεις, οι συμπεριφορές, ακόμα

στον κόσμο σου.

του. Στην πόλη εκείνη επίσης υπήρχε

και μια καλημέρα κάποιες φορές είναι

Φυσικά υπάρχουν και δύσκολα

η αγορά, ο χώρος που οι άνθρωποι

πολύ δύσκολο να την πεις και να την

πράγματα όπως θυμός, γκρίνια, ένταση,

επικοινωνούσαν αντάλλασαν ιδέες και

ακούσεις στ΄ αλήθεια.

αγένεια, φωνές, εύκολοι τσακωμοί,

εμπορεύματα,

κοινωνικοποιούνταν,

Θυμήσου όταν περπατάς πώς πρέπει

βρώμικα κτήρια, καυσαέριο, άστεγοι,

ενώνονταν. Και βέβαια υπήρχε και ο

να κοιτάς συνέχεια πίσω σου, δίπλα

και το κράτος πουθενά… σε τι πόλεις

αγρός, ο χώρος που περιέβαλε την πόλη

σου μην και κάποιος σε πλησιάσει,

ζούμε θεέ μου! Μα δεν υπάρχει κανείς

και της έδινε την δυνατότητα να τραφεί,

σε αρπάξει, σε κλέψει. Καλά αν αυτό

υπεύθυνος να φροντίσει εμάς τους

να πάρει καρπούς, ώστε να επιτρέψει

συμβεί σε κάποιον άλλον, δεν θα

νόμιμους δικαιούχους κατοίκους της

στους πολίτες της να ζουν, όλοι καλά.

σταθείς, όχι, δεν είσαι για τέτοια, εσύ

πόλης μας.

Οι άνθρωποι κατακτούσαν το δικαίωμα

κοιτάς την δουλειά σου και τον εαυτό

πολίτες,

να λέγονται πολίτες. Διαμορφώνονταν

σου, αλλοίμονο.

κάτοικοι μιας πόλης. Ποιος αλήθεια

για αυτό. Δεν αποκτούσαν το δικαίωμα

Θυμήσου πως σε κάθε στενό

μας ορίζει ως πολίτες; Τι σημαίνει

επειδή απλά τύχαινε να γεννηθούν μέσα

βρίσκεται και κάποιος που ζητά βοήθεια,

πολίτης; Και πώς ήταν οι πόλεις του

στα όρια της πόλης. Ο πολίτης γεννιέται

μα για όνομα του θεού, όλους θα τους

παρελθόντος; Πάντα ήταν έτσι;

και γίνεται λέγανε.

βοηθήσεις εσύ; Και εσένα ποιος θα σε

τα

πάντα,

υποχρεούσαι να κάνεις τίποτα!

Νόμιμοι

δικαιούχοι,

βοηθήσει;

τους

Στο σήμερα, παρατηρώντας την ζωή

παραδοσιακούς – μυητικούς πολιτισμούς

σε μια σύγχρονη πόλη αυτό που πρώτα

Θυμήσου όταν οδηγείς, θεέ μου

έμαθα την έννοια που έδιναν στην

θα παρατηρήσουμε είναι ότι δεν μιλάμε

πώς παίρνουν δίπλωμα οι άλλοι, τόσο

πόλη. Πόλη λοιπόν ήταν μια κατάσταση

για ζωή αλλά για ένα αγώνα επιβίωσης.

άχρηστοι, τόσο αργοί, στέκονται στα

της συνείδησης. Μια κατάσταση της

Επιβίωση σε πολλά επίπεδα. Φαντάσου

στοπ, στέκονται στα φανάρια, δεν σε

συνείδησης, αυτό που διαχώριζε το χάος

ότι σε αυτήν την σύγχρονη πόλη, που

αφήνουν να τρέξεις, να νοιώσεις το

από το ιερό. Δηλαδή όχι ένα κομμάτι

μοιάζει πολύ με αυτήν που και εσύ ζεις,

αμάξι σου να σκίζει τον αέρα, αλλά

γης φραγμένο και κτισμένο με σκοπό

χρειάζεται να δουλέψεις, να ψωνίσεις,

δεν πειράζει εν τέλει βάζεις δυνατά την

να εξυπηρετήσει απλά κάποιες ανάγκες

να περπατήσεις, να οδηγήσεις, να κάνεις

μουσική σου και ευχαριστιέσαι ακόμα

αλλά ένας ιεροποιημένος χώρος στον

πολλά πολύ απλά πράγματα. Σου λέω

και αυτό.

οποίοι κυριαρχούσε η δικαιοσύνη, η

φαντάσου αν και στην πραγματικότητα

ομόνοια, η ευγένεια. Σκοπός της ήταν

πρέπει να πω, θυμήσου.

Διαβάζοντας

για

Θυμήσου πώς κάθε φορά που κρατάς ένα σκουπίδι, ένα αποτσίγαρο, ένα

να διατηρήσει, να προστατεύσει και

Θυμήσου πώς είναι το πρωί που πας

χαρτί, ε δεν θα χάσεις χρόνο να βρεις

να εξελίξει την ύπαρξη των ανθρώπων.

στην στάση να πάρεις το λεωφορείο

κάδο, θα το πετάξεις στον μεγάλο κάδο

Η πόλη οριζόταν από το κέντρο της.

για να πας στην δουλειά σου, αν είσαι

του δρόμου, εξάλλου οι δρόμοι είναι

Κέντρο ήταν το πιο δυνατό σημείο

από τους τυχερούς και έχεις δουλειά,

βρώμικοι, η πολιτεία δεν κάνει σωστά

στην γη, ένα σημείο δύναμης που έπαιζε

τον τρόπο που σπρώχνονται όλοι

την δουλειά της, το δικό σου σκουπιδά-
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που σου συμβαίνουν είσαι ο πρωταγω-

ναν το σωστό, το ευγενικό, το όμορφο,

Θυμήσου όταν γυρνάς στο σπίτι το

νιστής; Αναγνωρίζεις ότι όλα αυτά που

δεν θα ήταν πολύ καλύτερα όλα;

βράδυ, κουρασμένος, άκεφος, με μια πι-

σου λείπουν είναι όλα αυτά που δεν κά-

κρή γεύση στο στόμα επειδή άκουσες

νεις;

κι θα κάνει την διαφορά;

Η πολιτεία είσαι εσύ άνθρωπε, η ευθύνη της πόλης είναι δική σου, το δικαί-

στις ειδήσεις πως κάπου κάποιος σκο-

Αν εσύ έλεγες καλημέρα το πρωί και

ωμα να είσαι πολίτης δεν στο κληρο-

τώθηκε, ένα παιδάκι χάθηκε, ένα σκυλί

δεν έσπρωχνες στην στάση, κτύπαγες

δοτεί κανείς, το κατακτάς μόνος σου,

κακοποιήθηκε, ένα γεροντάκι δεν άντε-

εισιτήριο, φερόσουν καλά στην δουλειά,

αγαπώντας και παλεύοντας να κρατή-

ξε,

συμπονούσες τους συνανθρώπους σου,

σεις την πόλη σου καθαρή, δίκαιη και

Αλλά οκ, θα γυρίσεις σπιτάκι σου,

ήσουν ευγενικός με τους πιο αδύναμους,

σωστή όπως κάνεις και στο σπίτι σου.

θα τα ξεχάσεις όλα αφού μιλήσεις με

είχες οικολογική συνείδηση και κράτα-

Η πόλη είναι το σπίτι σου, οι συμπολίτες

τον φίλο σου στο κινητό κατηγορώ-

γες τους δρόμους καθαρούς, οδηγούσες

είναι τα αδέλφια σου, και εσύ είσαι πολύ

ντας αυτή την άδικη κοινωνία που δεν

με προσοχή θα ήταν όλα καλύτερα;

καλύτερος από όσο πιστεύεις.

σε αφήνει να χαρείς όλα όσα δικαιούσαι.

Ναι, όλα καλύτερα, γιατί εσύ είσαι

Γιατί δικαιούσαι, σωστά; Έχεις δικαι-

ένα κομμάτι ενός συνόλου που ξέρει να

ώματα εσύ, αυτό το θυμάσαι πάντα.

Όταν λέω εσύ, εννοώ εγώ, εννοώ
εμείς.

ζητά αλλά όχι να δίνει. Φαντάσου λοι-

Αλήθεια, υποχρεώσεις έχεις; Ανα-

πόν και τώρα ισχύει το φαντάσου, ότι

γνωρίζεις ότι μέσα σε όλα τα τραγικά

όλοι ή σχεδόν όλοι έκαναν το ίδιο, έκα-
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ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ
Αυτή η πόλη είναι αυτό που είναι,
γιατί οι πολίτες της είναι αυτό που
είναι.
Πλάτων

Εκπαιδεύοντας κάποιον στο νου και όχι στην
ηθική, δημιουργείς μια απειλή για την κοινωνία.
Theodore Roosevelt

Δεν είναι δείγμα υγείας να είσαι καλά
προσαρμοσμένος σε μια βαθιά άρρωστη
κοινωνία.
Jiddu Krishnamurti
Ο κίνδυνος στο παρελθόν ήταν μήπως οι
άνθρωποι γίνουν δούλοι. Ο κίνδυνος στο
μέλλον θα είναι μήπως οι άνθρωποι γίνουν
ρομπότ.
Erich Fromm
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Η σωστή εκπαίδευση των παιδιών
είναι το κλειδί για τη βελτίωση
της κοινωνίας.
Maria Montessori
Ένας λαός που βάζει τα προνόμιά του πάνω από τις αρχές του,
σύντομα χάνει και τα δύο.
Dwight D. Eisenhower

Για να δεις την ψυχή
μιας κοινωνίας, κοίτα τον τρόπο με τον
οποίο φέρεται στα
παιδιά της.
Nelson Mandela

Η Σημασία της Ακρόπολης

Η

Ελληνική

πόλις

λης.1 Η αντίληψη αυτή σχετίζεται και

διαμόρφωνε

τη

με την ιδέα ότι την ύπαρξη της πόλης

θρησκεία

και

εγγυάται η σχέση της με τους θεούς. Συ-

της

χνά στις απαρχές της πόλης μπορεί να

διαμορφώνονταν από αυτήν. Ήταν

εντοπιστεί (άμεσα ή έμμεσα) μια μορφή

η

πόλης,

«εγγύησης/συμφωνίας» εκ μέρους των

διαμορφώνοντας και νοηματοδοτώντας

θεών για την παροχή προστασίας, την

όλα εκείνα τα στοιχεία από τα οποία

οποία οι λατρευτικές σχέσεις της πόλης

απαρτίζονταν η ταυτότητα της πόλης:

με τους θεούς – και κυρίως με την κατά

το παρελθόν της, το φυσικό περιβάλλον

τόπους πολιούχο θεότητα – προσπα-

των Αθηνών και της θεάς αποτελώντας

και τη σχέση των συστατικών μερών

θούν να διατηρήσουν. Μια τέτοια τύ-

την εγγύηση ύπαρξης της Αθήνας κα-

της. Οι τελετουργίες ενίσχυαν τη

που εγγύηση αποτελεί και την αιτία της

θώς και το συμβολικό πυρήνα της θρη-

συνεκτικότητα της ομάδας. Μεγάλο

προσφυγής στα μαντεία για την έγκριση

σκείας της πόλης, ο οποίος δεν θα μπο-

μέρος του ιδιαίτερου χαρακτήρα και

της θεότητας στην ίδρυση μιας αποικί-

ρούσε να βρίσκεται αλλού, παρά στην

της αίσθησης ταυτότητας οφείλονταν

ας. Οι πόλεις εκείνες που θεωρούσαν ότι

Ακρόπολη. Η αντίληψη αυτή εκφράζε-

στις λατρείες ηρώων. Οι λατρείες αυτές

οι απαρχές τους έπρεπε να αναζητηθούν

ται στην παράδοση (Ηρόδοτος, 8.55) ότι

συνδέονταν με το μυθικό παρελθόν

στο μυθικό παρελθόν εξέφραζαν την

η συγκεκριμένη ελιά, όταν την έκαψαν

της πόλης, περιέβαλλαν με ιερότητα

θεία αυτή συμφωνία μέσω του μύθου.

οι Πέρσες μαζί με την υπόλοιπη Ακρό-

με

«κύρια

τη

ιδεολογία»

σειρά
της

ήξερες
ότι...

τη σχέση των πολιτών μαζί του,

Στην Αθήνα οι μύθοι οι οποίοι κω-

πολη, την επόμενη κιόλας ημέρα είχε, με

αποτελώντας ταυτόχρονα ένα μέσο

δικοποιούν μεταξύ άλλων, αυτή τη συμ-

κάποιο θαυματουργό τρόπο, αναπτύξει

επικοινωνίας με αυτό. Η θρησκεία

φωνία προστασίας είναι όσοι αναφέρο-

ένα νέο βλαστό μήκους μισού μέτρου.

αποτελούσε την πλευρά της ιδεολογίας

νται στο γεννημένο από τη Γη βασιλέα

Το γεγονός ότι η ελιά, πάνω στην Ακρό-

της πόλης την οποία όλοι οι πολίτες

Εριχθόνιο και στη διεκδίκηση της Ατ-

πολη, βλάστησε αμέσως κατά τρόπο

θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν με το

τικής από την Αθηνά και τον Ποσειδώ-

θαυματουργό ήταν ενδεικτικό του ότι

μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό. Έτσι ένα

να. Ένα ελαιόδεντρο, το δώρο που πρό-

ο εμπρησμός της Ακρόπολης δε σήμανε

σημείο ασέβειας έναντι της θρησκείας

σφερε η Αθηνά, υπήρξε το σημείο που

και το τέλος της πόλης της Αθήνας. Το

αποτελούσε

σφράγισε τη σχέση μεταξύ της πόλεως

περιστατικό αυτό αποτελούσε σημάδι,

και

ένδειξη

έλλειψης

νομιμοφροσύνης έναντι της πόλης και
του πολιτεύματος.
Η λατρεία των θεών καταλάμ-

ότι η προστασία της Αθηνάς ίσχυε ακόμα και ταυτόχρονα αποτελούσε μια
συμβολική ανανέωση αυ-

βανε κεντρική θέση στην ζωή

τής της προστασίας και

των πολιτών της αρχαί-

μια εγγύηση για τη συνέ-

ας Ελλάδας. Θρησκεία

χεια ύπαρξης της πόλης.

και καθημερινή ζωή ήταν
πολύ στενά συνυφασμένες. Η θρησκεία αποτελεί το κέντρο της πό-
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Η Νέα Ακρόπολη πραγματοποιεί δράσεις για τη Φιλοσοφία, τον Πολιτισμό και τον Εθελοντισμό, προσφέροντας ουσιαστικές επιλογές και καλύπτοντας όλους όσοι επιθυμούν να
φέρουν στη ζωή τους μια εσωτερική αναγέννηση.
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Στα Μυστήρια όλων των εποχών και όλων των θρησκειών
οι άνθρωποι επιδίωκαν τη βοήθεια του θεού ή των θεών. Από
τα λίγα που γνωρίζουμε για αυτά, φαίνεται ότι παρουσίαζαν
αλληγορικές αναπαραστάσεις που συμβολίζουν τα πεπρωμένα των ψυχών μετά θάνατον, τους κύκλους της φύσης ή τους
νόμους και την ενότητα που συνδέουν όλα τα όντα.
Αυτές οι μυστηριακές τελετές είχαν ως σκοπό να αφυπνίσουν τη συνείδηση των ανθρώπων και τους πνευματικούς ορίζοντές τους, αφήνοντας στην άκρη τον ρυθμό της
καθημερινής ζωής. Μπορούσαν να λάβουν μέρος μόνο
όσοι πετύχαιναν μετά από προετοιμασίες δοκιμασιών
και όρκων σιωπής και μόνο τότε γίνονταν δεκτοί στο
χώρο των μυημένων. Στους χώρους εκείνους ιδιαίτερη
έμφαση δινόταν στην ψυχική ανύψωση του ανθρώπου
προς την πνευματική του ολοκλήρωση και τελειοποίηση μέσω του καθαρμού και του εξαγνισμού, για να
κατακτήσει ο μυημένος με την ψυχή του την αγάπη
και την πνευματική ελευθερία.
Είναι φανερό πως τα Μυστήρια συνεχίζουν να
κεντρίζουν το ενδιαφέρον των ερευνητών, πολλές
φορές με αντιφατικές θεωρίες και προσεγγίσεις.
Σήμερα δεν είναι δυνατό να έχουμε βιώματα
αντίστοιχα με εκείνα που είχαν οι αρχαίοι μύστες, μπορούμε όμως να πούμε πως ο συμβολισμός τους απεικονίζει την προσπάθεια του
ανθρώπου για μια πλήρη και εποικοδομητική
ζωή, ικανή να τον οδηγήσει στην ουσία της
ανθρώπινης εξέλιξης…
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