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Μετά  από 38 
συνεχόμενα χρόνια 
έκδοσης του περι-
οδικού Νέα Ακρό-
πολη  συνεχίζουμε 
να αναζητούμε τη 
φιλοσοφική λίθο…  

Όλα τα παραπάνω 
δεν  αποτελούν 
πλέον για μας δια-
νοητικές αλήθειες, 
αλλά έναν τρόπο 
ζωής, που βελτιώ-
νει καθημερινά τον 
εαυτό μας και τον 
κόσμο. 

Το αλχημικό έργο 
βρίσκεται σε εξέλι-
ξη…

Μια ιστορία λέει ότι πριν από πολύ καιρό σε ένα μοναστήρι στην Ιρλανδία 

ζούσε ένας μοναχός, που ήταν πολύ αγνός. Περπατούσε μια μέρα στον 

κήπο του μοναστηριού, όταν αποφάσισε να γονατίσει και να προσευχη-

θεί. Ενώ προσευχόταν, άκουσε ένα μικρό πουλί να κελαηδά -ένα αηδό-

νι-βγάζοντας τους πιο γλυκούς ήχους, που είχε ακούσει ποτέ. Ο μοναχός σηκώθηκε και 

άκουγε μαγεμένος το πουλί, και όταν αυτό πέταξε μακριά από τον κήπο τραγουδώντας, 

το ακολούθησε.

Καθώς το πουλί πηδούσε από δέντρο σε δέντρο, τραγουδώντας όλη την ώρα, ο μοναχός 

συνέχισε ακολουθώντας το μικρό πλάσμα, μέχρι που είχε διανύσει μεγάλη απόσταση. Όσο πε-

ρισσότερο τραγουδούσε το πουλί, τόσο περισσότερο ο μοναχός ήταν συνεπαρμένος από τους 

ήχους του.

Τελικά, και οι δύο είχαν φτάσει πολύ μακριά από το μοναστήρι και ο μοναχός συνει-

δητοποίησε ότι σύντομα θα νύχτωνε. Έτσι απρόθυμα, άφησε το πουλί και επέστρεψε στη 

μονή. 

Καθώς όμως μπήκε στις πύλες της μονής, τα πάντα γύρω του, τού φαινόντουσαν πολύ δια-

φορετικά. Στον κήπο μεγάλωναν διαφορετικά φυτά, στην αυλή οι μοναχοί είχαν άλλα πρόσωπα, 

ακόμη και τα κτίρια του μοναστηριού του φαίνονταν αλλιώτικα. Ο μοναχός ήξερε ότι ήταν στο 

σωστό μέρος, αλλά πώς θα μπορούσαν όλες αυτές οι αλλαγές να γίνουν μόνο σε ένα απόγευμα;

Περπάτησε στην αυλή και χαιρέτησε τον πρώτο μοναχό που είδε. «Αδελφέ, πώς άλλαξε το 

μοναστήρι μας τόσο πολύ από σήμερα το πρωί;»

Ο δεύτερος μοναχός τον κοίταξε πολύ προσεκτικά και του είπε : «Γιατί ρωτάς; Δεν έγινε κα-

μία αλλαγή από το πρωί και δεν έχουμε νέους μοναχούς, εκτός από εσάς, αφού δεν σας έχω ξανα-

δεί». Οι δύο μοναχοί κοίταζαν ο ένας τον άλλον με απορία, ούτε κατάλαβαν τι συνέβη. Ο πρώτος 

μοναχός άρχισε να λέει την ιστορία του. Είπε ότι είχε κάνει μια βόλτα στον κήπο της μονής. Είχε 

ακούσει το τραγούδι ενός μικρού πουλιού και έπειτα το είχε ακολουθήσει στην ύπαιθρο.

Καθώς ο πρώτος μοναχός έλεγε την ιστορία του, η έκφραση του δεύτερου μοναχού μετατρά-

πηκε από αμηχανία σε δέος και κατόπιν σε έκπληξη. Του αποκρίθηκε: «Υπάρχει μια ιστορία για 

έναν αδελφό σαν εσένα που μια μέρα χάθηκε, αφότου άκουσε το κελάηδημα ενός πουλιού. Δεν 

γύρισε ποτέ ξανά και κανείς δεν ήξερε τι είχε συμβεί σε αυτόν. Όλα αυτά συνέβησαν πριν από 

διακόσια χρόνια.»

Ο πρώτος μοναχός κοίταξε τον δεύτερο μοναχό και είπε: «Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία μου. 

Το εξαίσιο κελάηδημα του μικρού πουλιού σταμάτησε το χρόνο για μένα.» Από τότε ο μοναχός 

αποσύρθηκε στο μοναστήρι και όλοι τον είχαν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. 

Η παραπάνω ιστορία μπορεί να μας φαίνεται απίστευτη, αλλά δεν μοιάζουν το ίδιο απίστευ-

τες και οι ανακαλύψεις της σύγχρονης φυσικής, όπως για παράδειγμα το περίφημο φαινόμενο 

της «διαστολής του χρόνου» ή της «παραμόρφωσης του χωροχρόνου», του Αϊνστάιν; 

Οι μύστες όλων των εποχών έλεγαν αυτό που η σύγχρονη φυσική, μας το λέει ξανά με επι-

στημονική γλώσσα αυτή τη φορά: στον χωροχρόνο, αυτά που για τον καθένα μας αποτελούν το 

παρελθόν, το παρόν και το μέλλον δένονται όλα μαζί. 

Όταν μπαίνεις σε μια «ανώτερη πραγματικότητα»- αυτήν του ιερού, ο χρόνος και ο εαυτός 

είναι το παλιό κέλυφος που -σε αυτή την κατάσταση- η φωτισμένη συνείδηση μπορεί να σπάσει, 

όπως η πεταλούδα  που σπάει το κουκούλι για να πετάξει προς τον Ήλιο.   
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επιστημονικά

και άλλα...

Εκεί που η 
επιστήμη 

συναντάει  
την εσωτερική 

φιλοσοφία

νέα

Οι επιστήμονες 
επιβεβαιώνουν τη Θεωρία 
της Σχετικότητας σε 
γαλαξιακό επίπεδο 

Η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας του Αϊνστάιν είναι ίσως 

ό,τι πιο σημαντικό στην κατανόηση του σύμπαντος μέχρι σή-

μερα. Αλλά ισχύει για κάτι τόσο τεράστιο όσο ένας γαλαξίας; 

Η θεωρία λέει ναι, ωστόσο μόλις πρόσφατα επιστήμονες κατά-

φεραν να το επιβεβαιώσουν και με μετρήσεις.

Στις δοκιμές τους χρησιμοποίησαν δύο σχετικά απόμακρους 

γαλαξίες, οι οποίοι βρίσκονταν ο ένας μπροστά από τον άλλον 

σε σχέση με εμάς. Αξιοποιώντας το Hubble Space Telescope στο 

διάστημα και το Very Large Telescope στη Χιλή, κατάφεραν να 

μετρήσουν τη μάζα του μπροστινού γαλαξία χρησιμοποιώντας 

το βαρυτικό εστιασμό του γαλαξία στο background καθώς και 

την ταχύτητα των άστρων στις άκρες του. Συγκρίνοντας τη 

μάζα του γαλαξία με την καμπύλη του χωροχρόνου, η ομάδα 

διαπίστωσε πως η μάζα ήταν αυτή που προέβλεπε η Θεωρία 

της Σχετικότητας. Οι επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έδωσαν 

περιθώριο λάθους μόλις 9%, που μπορεί να ακούγεται πολύ, 

είναι όμως η πιο ακριβής μέτρηση της σχετικότητας μέχρι 

σήμερα, ενώ ταυτόχρονα επιβεβαίωσε πως η θεωρία ισχύει 

στην πράξη.

 
ΠΗΓΗ: unboxholics.com

«Ο Θάνατος δεν είναι το τέλος» λένε οι 
επιστήμονες σύμφωνα με τον Αϊνστάιν

Η καινούργια προσέγγιση στο μεγαλύτερο φόβο του αν-

θρώπου λέγεται Βιοκεντρισμός, και προέρχεται τόσο από το 

χώρο της κβαντοφυσικής και της θεωρίας των παράλληλων 

συμπάντων, όσο και από τον ίδιο τον Αϊνστάιν

Σύμφωνα με ένα από τα θεμελιώδη αξιώματα της επιστήμης, 

καμίας μορφής ενέργεια δεν χάνεται. Δεν δημιουργείται και 

δεν καταστρέφεται απλά υπάρχει. Ξεκινώντας από αυτό, και 

με δεδομένο ότι ο εγκέφαλος, είναι μια τεράστια γεννήτρια 

ενέργειας, οι επιστήμονες καλούνται να απαντήσουν στο 

τι γίνεται αυτή η ποσότητα ενέργειας, όταν ο εγκέφαλος 

σταματήσει λόγω θανάτου να λειτουργεί. Είναι πιθανόν να 

μεταβιβάζεται σε ένα παράλληλο σύμπαν;

Για τους μελετητές, η θεωρία των παράλληλων συμπάντων, 

είναι μια πραγματικότητα πολύ πιο αντικειμενική από αυτό 

που θεωρούμε πραγματικότητα δεδομένου ότι έννοιες όπως ο 

χώρος και ο χρόνος, θεμελιώδεις όσον αφορά την προσέγγιση 

μας απέναντι στην πραγματικότητα, δεν υφίστανται όπως τις 

αντιλαμβανόμαστε. Οτιδήποτε ο εγκέφαλος επεξεργάζεται 

και χρησιμοποιεί σαν πληροφορία, είναι απλά ένα εργαλείο 

κατανόησης ενός συγκεκριμένου χωροχρόνου μιας 

συγκεκριμένης πραγματικότητας. Κάτι που αποδεικνύεται από 

την ανικανότητα του εγκεφάλου, να κατανοήσει την ύπαρξη 

του συμπαντικού απείρου, εφ’ όσον ο προγραμματισμός του, 

του καθιστά κατανοητά μόνο τα πεπερασμένα σύνολα.



5

Σε ένα σύμπαν χωρίς χώρο και χρόνο 

(με τις έννοιες που εμείς τους δίνουμε) 

όπως στην ουσία έχει αποδειχτεί ότι 

είναι το σύμπαν, η έννοια του θανάτου, 

του τέλους, πολύ απλά δεν υφίσταται 

λένε οι ειδικοί. Υφίσταται η εμπειρία 

του θανάτου, όπως τον βιώνουμε με το 

συγκεκριμένης λειτουργίας εγκέφαλο 

μας, αλλά κατά πόσο αυτή η εμπειρία, 

ανταποκρίνεται σε μια αντικειμενική 

πραγματικότητα, για την οποία δεν 

έχουμε εργαλεία κατανόησης;

Ο ίδιος ο Αϊνστάιν είχε παραδεχτεί 

με αφορμή το θάνατό ενός φίλου του, 

του Μπέσο: «Ο Μπέσο έφυγε από αυτόν 

τον παράξενο κόσμο, λίγο πριν από 

μένα. Αλλά αυτό δε σημαίνει τίποτα. 

Άνθρωποι σαν κι εμάς, γνωρίζουμε ότι 

ο διαχωρισμός ανάμεσα στο παρελθόν, 

το παρόν και το μέλλον, είναι απλά και 

μόνο μια πεισματάρικη ψευδαίσθηση».

Σύμφωνα με τη μελέτη των 

επιστημόνων, η αθανασία δεν είναι μια 

διαρκής ύπαρξη σε έναν κόσμο δίχως 

τέλος γιατί πολύ απλά σαν έννοια, 

κατοικεί έξω από την έννοια του χρόνου 

όπως τον ξέρουμε. Σε έναν κόσμο έξω 

από την αντιληπτική μας ικανότητα, κι 

από ότι θεωρούμε πραγματικό και μη.

Όσο δεδομένη είναι η περιορισμένη 

μας ικανότητα στον προσδιορισμό της 

πραγματικότητας άλλο τόσο είναι και 

η ικανότητά μας στον προσδιορισμό 

της μη πραγματικότητας. Αυτής που 

δεν περιορίζεται από το χώρο, το 

χρόνο και τους νόμους ενός χιλιοστού 

του σύμπαντος, αλλά επεκτείνεται 

σε ολόκληρη την δημιουργία και 

τις παράλληλες, άπειρες όπως και ο 

χωροχρόνος, μορφές της.
Πηγή: Iefimerida.gr

Έρευνα δείχνει πως το ταξίδι 
στο χρόνο είναι μαθηματικά 
εφικτό 

Πριν ακόμα ο Αϊνστάιν διατυπώ-

σει τη Θεωρία της Σχετικότητας, οι άν-

θρωποι οραματιζόντουσαν το ταξίδι στο 

χρόνο και ενδεχομένως κάτι τέτοιο να 

μην απέχει και πολύ από την πραγμα-

τικότητα αφού έρευνα υποστηρίζει πως 

το ταξίδι στο χρόνο είναι μαθηματικά 

εφικτό.

Κάνοντας μια αναφορά στη Θεωρία 

της Σχετικότητας, θα πάμε στο Νοέμβριο 

του 1915 όπου ο Αϊνστάιν, ενώπιον 

της Πρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, 

διατύπωσε κάτι που αντικαθιστούσε 

την εξήγηση του Ισαάκ Νεύτωνα για τη 

βαρύτητα και προκάλεσε αντιδράσεις. 

Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, η βαρύτητα 

δε θεωρείται σαν το αποτέλεσμα μιας 

δύναμης αλλά στην καμπύλωση του 

χωροχρόνου, η οποία προκαλείται από 

την περιεχόμενη στον χωρόχρονο μάζα 

και ενέργεια.

Αναφορικά με την έρευνα που έγι-

νε από δύο καθηγητές Φυσικής και Μα-
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θηματικών του University of British Columbia, υποστηρίζεται 

πως το ταξίδι στο χρόνο είναι εφικτό. Πιο συγκεκριμένα ο Ben 

Tippett δήλωσε πως ενώ οι άνθρωποι θεωρούν πως το ταξί-

δι στο χρόνο είναι στα πλαίσια της επιστημονικής φαντασίας, 

μπορεί τελικά να γίνει πραγματικότητα χρησιμοποιώντας τα 

κατάλληλα μαθηματικά.

Ο Ben Tippett σε συνεργασία με τον αστροφυσικό του Πα-

νεπιστήμιου του Maryland, David Tsang, ανέπτυξε έναν μα-

θηματικό τύπο που χρησιμοποιεί τη Θεωρία της Σχετικότητας 

του Αϊνστάιν για να αποδείξει πως το ταξίδι στο χρόνο είναι 

θεωρητικά εφικτό. Για να γίνει πιο κατανοητός αναφέρει πως 

οι άνθρωποι θα πρέπει να το φανταστούν σαν να μεταβαίνουν 

μπροστά και πίσω μέσω του χωροχρόνου, μια έρευνα που δη-

μοσιεύτηκε στο περιοδικό “Κλασσική και Κβαντική Βαρύτητα”.

Επιπλέον, αναφέρουν τη διαδικασία αυτή με το όνομα 

TARDIS το οποίο προέρχεται από το “Traversable Acausal 

Retrograde Domain In Space-time”, κατά την οποία υπάρχει 

ένα μοντέλο της λεγόμενης “μηχανής του χρόνου” χρησιμο-

ποιεί την καμπύλωση του χωροχρόνου για να λυγίσει το χρόνο 

κυκλικά και όχι σε ευθεία γραμμή, μιας και ο κύκλος θα μας με-

ταφέρει πίσω στο χρόνο.

Το συγκεκριμένο μοντέλο υποστηρίζει πως ο χρόνος θα 

μπορεί να λυγίσει γύρω απο αντικείμενα μεγάλης μάζας με τον 

ίδιο τρόπο που κάνει ο φυσικός χώρος στο σύμπαν. Για τους 

Tippet και Tsang, η χρονομηχανή TARDIS είναι μια “φούσκα” 

χωροχρόνου που ταξιδεύει πιο γρήγορα από την ταχύτητα του 

φωτός στο παρελθόν και το μέλλον κατά μήκος μιας κυκλικής 

διαδρομής μέσα στο χωροχρόνο.

Προς το παρόν δεν είναι εφικτό να κατασκευαστεί μια τέ-

τοια μηχανή του χρόνου, παρά το ότι μαθηματικά είναι εφικτό, 

μιας και χρειάζεται η απαραίτητη εξωτική ύλη όπως την ονομά-

ζουν οι συγκεκριμένοι επιστήμονες, για να μπορέσουν να κάμ-

ψουν το χωροχρόνο με τρόπους τους οποίους δεν έχουν ακόμα 

ανακαλυφθεί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που υποστηρίζει κάποιος την 

πραγματοποίηση ενός ταξιδιού στο χρόνο, μιας και υπάρχουν 

πειράματα όπως αυτό με τη διέγερση φωτονίων που ταξιδεύ-

ουν στο χρόνο σε περιβάλλον εργαστηρίου. Τέλος, υπάρχουν 

ορισμένοι που υποστηρίζουν πως η μηχανή του χρόνου δε μπο-

ρεί να υπάρξει μιας και το ταξίδι στο χρόνο δεν είναι εφικτό, 

ενώ άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν πως κάτι τέτοιο δε μπορεί 

να γίνει επειδή δεν υπάρχει μέλλον στο οποίο μπορούμε να τα-

ξιδέψουμε. Για αυτό το λόγο η μελέτη του χωροχρόνου είναι 

κάτι το συναρπαστικό και ταυτόχρονα προβληματίζει όσους 

ασχολούνται με αυτό.

 

Πηγή: thescinewsreporter.com
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Η ΨΥΧΗ ΘΕΛΕΙ ΧΡΟΝΟ

Ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα της βιασύνης είναι ότι παίρνει πολύ χρόνο»
Gilbert Keith Chesterto

Αυτή είναι μία αρχαία αφρικανική ιστορία που εξιστορεί ένα τρόπο ζωής στον οποίο οι πράξεις πηγαίνουν προς μια 

κατεύθυνση και η καρδιά προς μία άλλη επειδή δεν υπάρχει χρόνος για να συναντηθούν.

Η ιστορία έχει ως εξής: Λέγεται πως ένας άντρας εισχώρησε στα αφιλόξενα εδάφη της Αφρικής. Μόνο οι αχθο-

φόροι του τον συνόδευαν. Ο καθένας είχε ένα μεγάλο μαχαίρι στα χέρια του και καθάριζε τον δρόμο μέσα στη με-

γάλη βλάστηση. Ο σκοπός τους ήταν να συνεχίσουν να προχωρούν με κάθε κόστος.

Αν συναντούσαν ένα ποτά-

μι, το διέσχιζαν όσο το δυνατόν 

πιο γρήγορα. Αν υπήρχε κάποιος 

λόφος, επιτάχυναν τον ρυθμό 

τους για να μην χάσουν ούτε λε-

πτό. Αλλά ξαφνικά οι αχθοφό-

ροι σταμάτησαν. Ο εξερευνητής 

ήταν έκπληκτος. Περπατούσαν 

μόνο για λίγες ώρες. Οπότε ο 

άντρας τους ρώτησε: «Γιατί στα-

ματήσατε; Κουραστήκατε ήδη 

μετά από λίγες ώρες περπατήμα-

τος;» Τότε ένας από τους αχθο-

φόρους τον κοίταξε και είπε: 

«Όχι κύριε, δεν κουραστήκαμε. 

Απλώς κινούμαστε πολύ γρήγο-

ρα και αφήσαμε πίσω την ψυχή 

μας. Τώρα την περιμένουμε να 

μας φτάσει.» 

Πηγή: MARIA KANTHER, 

http://zachariasandfriends.com



The Endless (2017)
Δυο αδέρφια λαμβάνουν μια βιντεοκασέτα από μια παλιά τους φίλη, μέλος μιας αίρεσης από την οποία έφυγαν πριν από δέκα 

χρόνια. Καθώς δεν είχαν πραγματικά καταφέρει να αφήσουν το παρελθόν πίσω τους, αποφασίζουν να επιστρέψουν για να αποχαι-

ρετήσουν και να κλείσουν αυτό το κεφάλαιο μια και καλή. Φτάνοντας διαπιστώνουν ότι κανείς από όσους γνώριζαν δεν φαίνεται 

να έχει μεγαλώσει και σύντομα παρατηρούν διάφορα ανεξήγητα φαινόμενα, τα οποία πληθαίνουν καθώς οι μέρες πλησιάζουν 

στην «ανατολή του τρίτου φεγγαριού».

 
La Jetee (1962)

Μετά τον Γ Παγκόσμιο Πόλεμο η επιφάνεια της Γης είναι μη κατοικήσιμη και οι άνθρωποι ζούνε κάτω από τη γη. Ξεκινάνε πει-

ράματα με ταξίδια στον χρόνο, προσπαθώντας να βρουν λύση σε άλλες χρονικές περιόδους. Σαν πειραματόζωο επιλέγεται ένας 

κρατούμενος που έχει διατηρήσει έντονα μια εικόνα από το παρελθόν του: ένας άντρας να πυροβολείται και να πεθαίνει σε μια 

αποβάθρα αεροδρομίου. Καθηλωτική μικρού μήκους ταινία που ξετυλίγεται με μια διαδοχή φωτογραφιών και αφήγηση. Αποτέλε-

σε την βάση για το γνωστότερο «12 Πίθηκοι».

Donnie Darko (2001)
Ο Donnie Darko είναι ένας έφηβος που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Μετά από την προειδοποίηση του Frank, ενός 

τρομακτικού ανθρωπομορφικού κούνελου, καταφέρνει να σωθεί όταν ένας κινητήρας αεροπλάνου πέφτει στο υπνοδωμάτιό του, 

κυριολεκτικά από το πουθενά. Σταδιακά ο Frank αρχίζει να τον καθοδηγεί σε μια σειρά βανδαλισμών, αλλά και στην ανακάλυψη 

κάποιων φυσικών και μεταφυσικών δυνάμεων που κυβερνούν τον κόσμο και τον χρόνο.

Groundhog Day (1993)
Ένας μισανθρωπικός μετεωρολόγος υποχρεώνεται να πάει σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, παρά τη θέλησή του, για να καλύψει 

δημοσιογραφικά την Ημέρα της Μαρμότας, μια τοπική παράδοση που σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της χειμερινής περιόδου. 

Η διάθεσή του δεν βελτιώνεται ιδιαίτερα όταν μια χιονοθύελλα κλείνει τους δρόμους, αναγκάζοντάς τον να διανυκτερεύσει στην 

πόλη. Όταν ξυπνάει, διαπιστώνει ότι είναι ξανά η ίδια μέρα και ξαναζεί τα ίδια γεγονότα. Το ίδιο επαναλαμβάνεται επ’ αόριστον… 

Όντας ο μόνος που καταλαβαίνει την επανάληψη, δοκιμάζει συνεχώς καινούρια πράγματα φτάνοντας ακόμα στο έγκλημα και την 

αυτοκτονία – περισσότερες από μία φορές. Κάποια στιγμή δοκιμάζει να αρχίσει να φέρεται λίγο πιο ευγενικά…

Η 7η ΤΕΧΝΗ
Κείμενο: Δημήτρης Γακηλάζος, dgakilazos@filosofikilithos.website
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Ιερά ημερολόγια 
Ισημερίες - ηλιοστάσια και ο ρόλος των γιορτών 

Κείμενο: Χάρης Κληματσίδας



Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς  -  Νο έ μ β ρ ι ο ς  -  Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 910

χών1 . Η πρόβλεψή τους έδινε τη δυ-

νατότητα στις κοινωνίες να προετοιμά-

ζονται για τις εναλλαγές των καιρικών 

φαινομένων και τη συνειδητοποίηση 

της εποχής της σποράς, του θερισμού, 

αλλά και του κυνηγιού. 

Με την εξέλιξη, όμως, της ανθρώπι-

νης κοινωνίας χρειάστηκαν καλύτερες 

και σταθερότερες μετρήσεις, δημιουρ-

γώντας τα πρώτα ημερολόγια, υπολο-

γίζοντας στοιχεία σε πιο σταθερά φαι-

νόμενα, παρατηρώντας το ουράνιο 

στερέωμα. 2 

Διαπιστώνεται, επίσης, πως στα ημε-

ρολόγια υπάρχουν διάφοροι ρυθμοί που  

εκφράζουν εσωτερικούς συμβολισμούς. 

Ο δυαδικός ρυθμός ανάγεται στο δίπο-

λο του Yin-Yang και προκαλεί το δια-

χωρισμό στον νυχτερινό και κρύο, το 

φθινόπωρο και το χειμώνα και στον ημε-

ρήσιο και ζεστό, την άνοιξη και το κα-

λοκαίρι. Ο τριαδικός ρυθμός εκφράζεται 

στην πορεία του ήλιου, ανατολή, ζενίθ 

και δύση και τη διαφοροποίηση του 

χρόνου σε παρελθόν, παρόν και μέλλον. 

Συμβολίζει ακόμα τις τρεις λειτουργίες 

της Φύσης: τη Δημιουργία, τη Διατήρη-

ση και την Αναγέννηση. Υπάρχει, επί-

σης, και ο τετραδικός ρυθμός, εκδηλω-

μένος μέσα από τις τέσσερις εποχές του 

έτους, τις τέσσερις φάσεις της ζωής και 

τις τέσσερις φάσεις της ημέρας. Είναι το 

αποτέλεσμα της ενσάρκωσης του Χρό-

νου μέσα στο Χώρο και τις τέσσερις κα-

τευθύνσεις του.

Γνωρίζουμε βέβαια πως από την επο-

χή των Σουμερίων μέχρι τη σύνταξη των 

σύγχρονων ημερολογίων3, η σύνταξή 

τους επηρεάστηκε και καθοδηγήθηκε 

σε σημαντικό βαθμό από το εκάστοτε 

ιερατείο της εποχής και του πολιτισμού 

γενικότερα, εφόσον ο ήλιος, η σελήνη, 

οι πλανήτες και τα άστρα εκτός από τον 

καθορισμό μέτρησης του χρόνου βάση 

της κίνησής τους, αποτελούσαν ταυτό-

χρονα και αντικείμενα  θρησκευτικής 

λατρείας. Με αυτόν τον 

τρόπο δημιουργήθηκαν 

μέσα στα ημερολόγια των 

πολιτισμών ημέρες ιερές, 

ημέρες γιορτής, καθορί-

ζοντας σε ένα σημαντι-

κό βαθμό τις λατρευτικές 

υποχρεώσεις αυτών των 

παραδοσιακών κοινωνι-

ών. 

Αν ανατρέξουμε στην 

Ένα από τα μεγαλύτερα 

μυστήρια του Κόσμου μας 

είναι ο Χρόνος. Αυτό που 

μπορούμε να καταλάβουμε 

για αυτόν τον θεμελιώδη παράγοντα 

της ζωής μας, εμείς, οι άνθρωποι, 

είναι ότι μας υπερβαίνει, μας ωθεί 

και μας οδηγεί με έναν τρόπο σχεδόν 

ανεξέλεγκτο και ακαταμάχητο. Στον 

ασταμάτητο αγώνα με την ίδια τη ζωή 

μας περιτριγυριζόμαστε από ρολόγια 

που κυλούν, ημερολόγια που αλλάζουν 

τις σελίδες τους και τις ημέρες που 

φαίνονται να κυνηγούν η μια την 

άλλη. Όμως, πώς δημιουργήθηκαν τα 

ημερολόγια;

Είναι αξιοσημείωτο πως όλες οι αν-

θρώπινες κοινωνίες δημιούργησαν διά-

φορα συστήματα μέτρησης του χρόνου. 

Μία πρώτη ανάγκη εμφανίστηκε με την 

ανάπτυξη των γεωργικών καλλιεργειών 

και συνδυάστηκε με την αντίληψη της 

ύπαρξης και της εναλλαγής των επο-

Σουμεριακός χάρτης 
αστερισμών, 3300 πΧ, 
Βρετανικό Μουσείο, 
Λονδίνο
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ιστορία της Ανθρωπότητας, θα δούμε 

ότι σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, 

από τις πιο πρωτόγονες ως τις πιο εξε-

λιγμένες, από τις αρχαιότερες ως και τις 

σύγχρονες, δεν λείπουν ποτέ οι Γιορτές4 

. Σήμερα, από την  επιφανειακή πολ-

λές φορές αντιμετώπιση των διάφορων 

γιορτών σ’ όλο τον κόσμο, υπάρχει ένα 

νόημα που χάνεται στα βάθη του χρό-

νου, γιατί εκεί, άλλωστε, έχουν την προ-

έλευσή τους οι περισσότερες από αυ-

τές. Το μυστικό τους βρίσκεται στον 

ίδιο τον χρόνο, που, αν και τον μετράμε 

γραμμικά, η φύση του δεν μοιάζει να εί-

ναι τέτοια. Τόσο οι αρχαίοι φιλόσοφοι, 

όσο και οι σύγχρονοι επιστήμονες, βε-

βαιώνουν ότι ο χρόνος είναι κυκλικός. 

Κάθε σημείο που τον καμπυλώνει, κάθε 

σημαντική του στιγμή, συνοδεύεται και 

από Παραδοσιακές Γιορτές, κοινές απ’ 

ότι φαίνεται σε όλο τον κόσμο, που δεν 

είναι παρά πύλες οι οποίες οδηγούν τη 

συνείδηση σε μεγαλύτερα ύψη, σε μια 

ένωση με τις Αρχές της, «ιεροποιώντας» 

με αυτόν τον τρόπο τον Χρόνο.

Μια Γιορτή είναι η επαφή με το 

θείο, που επιτρέπει τη συνάντηση τριών 

ρυθμών: του κοσμικού, του γήινου και 

του ανθρώπινου. Από τη στιγμή που θα 

τελειώσει η γιορτή, ο καθένας μπορεί 

να επιστρέψει στον ιδιαίτερο ρυθμό του. 

Το ημερολόγιο επιτρέπει τη δημιουργία 

αντηχήσεων ανάμεσα στα τρία επίπεδα 

της ύπαρξης.

Επομένως, οι αρχαίες παραδοσιακές 

κοινωνίες είχαν βρει τη μέθοδο, ταυτό-

χρονα υλική, ψυχολογική και πνευματι-

κή, που επέτρεπε την επαναδραστηριο-

ποίηση της ανανέωσης, σε συνάρτηση 

με τις πάντοτε νέες προκλήσεις και κα-

ταστάσεις της ζωής. Έτσι, το κάθε ημε-

ρολόγιο πραγματοποιεί ξανά για μια 

ακόμη φορά την επαφή με την ενυπάρ-

χουσα εμπειρία, επιτρέποντας μέσα από 

τη γιορτή την ανάδυση νέων πραγμά-

των, από την εν δυνάμει κατάστασή 

τους. Έχει τη δυνατότητα να ξεδιπλώνει 

ξανά τα πράγματα και να τους δίνει νέ-

ους συνδυασμούς. Αυτό, άλλωστε, εί-

ναι που κάνει το Σύμπαν ένα δυναμικό, 

ανοιχτό στοιχείο, ταυτόχρονα αιώνιο 

και πάντοτε νέο. 

Είναι λυπηρό που σε αρκετά μεγά-

λο βαθμό στις σύγχρονες κοινωνίες η 

γιορτή δεν έχει πια τον συμβολικό και 

ανανεωτικό της χαρακτήρα. Οι κοινω-

νίες μας είτε έχουν χάσει είτε έχουν ξε-

χάσει το ουσιαστικό κι εσωτερικό νόημα 

των γιορτών, των εποχών, της ίδιας της 

ζωής!

Όμως αυτό όμως που εκτυλίσσεται 

διαρκώς στο Σύμπαν, αυτό που συμβαί-

νει συνέχεια μέσα στη Φύση, είναι μια 

διαρκής πρόκληση και συνάμα μια ευ-

καιρία, ώστε να βιώσει ο Άνθρωπος συ-

«Αστρονομικό ταβάνι» από τον τάφο του Senenmut, 18η Δυναστεία, Αίγυπτος, 
15ος αι. πΧ,
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νειδητά το μεγαλείο της ύπαρξής του, 

την ευτυχία της κάθε στιγμής μέσα στο 

θαυμαστό ταξίδι της ζωής του... 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1  Σήμερα είναι γνωστό ότι αιτία των εποχών του 
έτους είναι η κλίση των 23,5 μοιρών που έχει ο άξονας 
της Γης, σε σχέση με το επίπεδο της τροχιάς της 
γύρω από τον Ήλιο. Πράγμα που αντικαθρεφτίζεται 
στον ουράνιο θόλο, με αποτέλεσμα η εκλειπτική να 
τέμνει τον ουράνιο ισημερινό με την ίδια γωνία των 
περίπου 23,5 μοιρών. Έτσι,στη διάρκεια του Χειμώνα, 
οι ακτίνες του Ήλιου πέφτουν πάνω στο βόρειο 
ημισφαίριο της Γης με πλάγιο τρόπο, ενώ συμβαίνει 
το αντίθετο στο νότιο ημισφαίριο, οπότε εκεί έχουν 
Καλοκαίρι. 
Στη διάρκεια της Άνοιξης, ο Ήλιος βρίσκεται ακριβώς 
πάνω από τον ισημερινό της Γης, οπότε και τα δύο 
ημισφαίρια παίρνουν με τον ίδιο τρόπο της ζωογόνες 
ακτίνες του Ήλιου. Στη διάρκεια του Καλοκαιριού, 
ο Ήλιος ευνοεί το βόρειο ημισφαίριο, οι ακτίνες του 
πέφτουν πάνω μας περισσότερο κάθετα, και ενώ 
εμείς έχουμε Καλοκαίρι, στο νότιο ημισφαίριο έχουν 
Χειμώνα. Τέλος, το Φθινόπωρο, ο Ήλιος βρίσκεται 
και πάλι πάνω από το γήινο ισημερινό, με ισομερή 
κατανομή της θερμότητας και στα δύο ημισφαίρια. 
Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η 
περιφορά της Γης γύρω από τον Ήλιο, και η κλίση των 
23,5 μοιρών του άξονά της, είναι η αιτία της κυκλικής 

Διαγράμματα που δείχνουν τον διαχωρισμό Ημέρας και Εβδομάδας, απόσπασμα από χειρόγραφο της Καρολίγγειας περι-
όδου, 9ος αι, Αββαείο Αγίου Emmeram, Βαυαρία

εναλλαγής των εποχών.
Όπως μπορεί να διαπιστώσει κάθε άνθρωπος, για 
μερικές μέρες του Ιουνίου ο Ήλιος ανατέλλει από 
το ίδιο σημείο του ορίζοντα. Τότε, λέμε ότι έχουμε 
ηλιοστάσιο. Αυτό το φαινόμενο επαναλαμβάνεται 
πάλι τον Δεκέμβριο. Ισημερία έχουμε τον Μάρτιο και 
το Σεπτέμβριο και ονομάζεται έτσι, γιατί τότε η ημέρα 
και η νύχτα έχουν εξίσου 12 ώρες.
Πανάρχαιες και πανανθρώπινες γιορτές βασίζονται 
στη λατρεία του φωτοδότη και ζωοδότη Ήλιου και 
συνεχίζουν μέχρι σήμερα να σηματοδοτούν την αέναη 
εναλλαγή των εποχών του έτους…
2 Ο χρόνος μετριόταν σε μέρες και μήνες, πολύ πριν 
μετρηθεί σε έτη. Το επόμενο βήμα ήταν ο κύκλος της 
Σελήνης με τις εντυπωσιακές φάσεις της. Αλλά τα 
σεληνιακά ημερολόγια δε συμβάδιζαν με την αλλαγή 
των εποχών κι αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα για 
τους αγροτικούς πληθυσμούς. Τελικά, υιοθετήθηκε το 
ηλιακό ημερολόγιο που βοήθησε στην ανάπτυξη της 
γεωργίας. Έτσι, προβλέπονταν οι εποχιακές αλλαγές, 
κάτι απαραίτητο για τη σπορά και τη συγκομιδή της 
σοδειάς. 
3 Ενδεικτικά ημερολόγια αρχαίων λαών.
• Το ημερολόγιο των Σουμερίων 
Οι Σουμέριοι ήταν ο αρχαιότερος λαός της 
Μεσοποταμίας που είχε συντάξει ημερολόγιο με 
ορισμένο αριθμό ημερών, βασισμένο στις φάσεις 
της Σελήνης. Οι Σουμέριοι ιερείς-αστρονόμοι ήταν 
οι πρώτοι που δημιούργησαν το σεληνο-ηλιακό 
ημερολόγιο. Ήταν οι πρώτοι που προέβλεψαν την 
ανάγκη εισαγωγής των εμβόλιμων μηνών στον 
ημερολογιακό κύκλο, προκειμένου να εναρμονίσουν 
τον ημερολογιακό ρυθμό με την φυσική εναλλαγή 

των κλιματολογικών εποχών του έτους.
Το Βαβυλωνιακό ημερολόγιο
Οι Βαβυλώνιοι ήταν αυτοί που κατέγραψαν για 
πρώτη φορά την αργή κίνηση του Ηλίου προς την 
Ανατολή, ανάμεσα στα άστρα, γιατί παρατηρούσαν 
προσεκτικά τον ορίζοντα την ώρα της Δύσης. Έτσι, 
μετά την κάθοδο του Ηλίου και την εμφάνιση των 
άστρων, σημείωναν ποια άστρα ανέτελλαν και 
ποια άστρα έδυαν. Αν, για παράδειγμα, στη Δύση 
έβλεπαν τον αστερισμό του Σκορπιού έτοιμο να 
δύσει ακολουθώντας τον Ήλιο που έδυε, αυτός ο 
αστερισμός σ’ ένα μήνα είχε χαθεί τελείως και τη 
θέση του είχε πάρει ο αστερισμός του Τοξότη. Σ’ 
έναν ακόμα μήνα χανόταν και ο Τοξότης, έτσι ώστε 
φαινόταν ότι ο Ήλιος μεταφερόταν ανατολικά 
ανάμεσα στα άστρα, καλύπτοντας διαδοχικά με τη 
λαμπρότητά του τους διάφορους αστερισμούς.
• Το Αιγυπτιακό ημερολόγιο
Το πρώτο αρχαίο ημερολόγιο που εγκατέλειψε τις σε-
ληνιακές φάσεις δημιουργήθηκε από τους Αιγυπτίους 
και βασιζόταν στις ετήσιες πλημμύρες του ποταμού 
Νείλου. Κάθε καλοκαίρι ο μεγάλος αυτός ποταμός 
πλημμύριζε τις γύρω περιοχές. Λόγω της ξηρασίας 
που επικρατούσε, οι ετήσιες πλημμύρες του Νείλου 
θεωρούνταν πραγματικά «θεόσταλτες», γιατί χάρη σ’ 
αυτές ποτίζονταν άφθονα οι διψασμένες καλλιέργειες. 
Επιπλέον, μετά την αποχώρηση των νερών άφηναν 
πίσω τους πλούσια στρώματα εδάφους έτοιμα να βοη-
θήσουν ακόμα περισσότερο τις καλλιέργειες της νέας 
χρονιάς. Οι Αιγύπτιοι θεωρούσαν υπεύθυνη, για τις 
«ευλογημένες» αυτές πλημμύρες, τη θεά Ίσιδα, στην 
οποία είχαν αφιερώσει πολλούς ναούς στις όχθες του 
Νείλου. Ένας από αυτούς τους ναούς, στη Ντέντερα, 
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ήταν προσανατολισμένος προς το ΝΑ ορίζοντα, τη 
διεύθυνση από την οποία ανέτελλε η Ίσις με τη μορφή 
του λαμπρότερου άστρου στο νυχτερινό ουρανό, που 
ονόμαζαν «Σώθι», το άστρο που ονομάζεται σήμερα 
Σείριος, στον αστερισμό του Μεγάλου Κυνός. Από το 
Μεγάλο Ναό οι ιερείς της Ίσιδος παρακολουθούσαν 
με προσοχή τον πρωινό ουρανό, περιμένοντας την 
«εωθινή επιτολή του Σειρίου», δηλαδή περίμεναν να 
παρατηρήσουν την ανατολή του Σειρίου, λίγο πριν 
το λαμπρό φως του ανατέλλοντος Ηλίου «σβήσει» το 
φως όλων των άλλων άστρων του ουρανού. Επειδή 
το αστρονομικό αυτό φαινόμενο συνέπιπτε με τις 
ετήσιες πλημμύρες του Νείλου και συνέβαινε με 
απόλυτη ακρίβεια μια φορά κάθε χρόνο, οι Αιγύπτιοι 
κατόρθωναν να προσδιορίσουν με μεγάλη ακρίβεια 
ότι η διάρκεια του έτους είναι 365 ημέρες.
• Το ημερολόγιο των Μάγιας
Αρκετούς αιώνες πριν υπολογιστεί από τους νεό-
τερους αστρονόμους ο ακριβής χρόνος περιφοράς 
της Γης γύρω από τον Ηλιό, γνώριζαν με πολύ καλή 
προσέγγιση την τιμή του, που τη θεωρούσαν ίση με 
365,2419871 ημέρες. Οι Μάγιας είχαν υπολογίσει 
το ηλιακό – τροπικό έτος με τη μεγαλύτερη δυνατή 
ακρίβεια και είχαν διαχωρίσει το «φαινόμενο» έτος 
από το πραγματικό. Οι Μάγιας είχαν ένα ακριβέστατο 
ημερολόγιο, βασισμένο στο κοίλο ή αόριστο έτος των 
365 ημερών. Αυτό αποτελείτο από 18 μήνες των 20 
ημερών και μία επιπλέον χρονική περίοδο 5 λευκών 
-ιερών ημερών- που θεωρούνταν ημέρες αποφράδες, 
κακότυχες. Το έτος των Μάγιας με τις 365 ημέρες 
ονομαζόταν Χαάμπ.
4 Οι γιορτές διεξάγονται μέσα σ’ ένα ιερό χρόνο στην 
αιωνιότητα. Υπάρχουν όμως περιοδικές γιορτές, που 

αφήνουν να διαφαίνεται κάτι περισσότερο: η επιθυμία 
κατάργησης του ήδη περασμένου ανθρώπινου χρόνου 
και της εγκαθίδρυσης ενός «νέου χρόνου». Μ’ άλλα 
λόγια, οι περιοδικές γιορτές που κλείνουν ένα χρονι-
κό κύκλο και ανοίγουν έναν καινούργιο, επιχειρούν 
μια ολοκληρωτική αναγέννηση του χρόνου. Το τέλος 
της χρονιάς και η αρχή της νέας δίνουν αφορμή σ’ ένα 
σύνολο τελετουργιών: 1ο - καθάρσεις, εξαγνισμούς, 
εξομολόγηση των αμαρτιών, απομάκρυνση των 
δαιμόνων, αποπομπή του πονηρού έξω από το χωριό 
κλπ., 2ο -  σβήσιμο και το άναμμα μια νέας φωτιάς, 
3ο -  λιτανείες με μάσκες (οι μάσκες εικονίζουν τις 
ψυχές των νεκρών), τελετουργική υποδοχή των 
νεκρών τους οποίους ευφραίνουν (συμπόσια κλπ), 
4ο - αγώνες μεταξύ δύο εχθρικών ομάδων, 5ο - απο-
κριάτικη παρεμβολή, Σατουρνάλια, αντιστροφή της 
κατεστημένης τάξης, «όργιο».  Όλα αυτά φανερώνουν 
την επιθυμία της ολοκληρωτικής κατάργησης του 
παρελθόντος και την αποκατάσταση του αρχέγονου 
Μυθικού χρόνου. Αυτή η κατάργηση του περασμένου 
ανθρώπινου χρόνου και η εγκαθίδρυση ενός νέου 
συνδέεται με τον θάνατο και την αναγέννηση. Είναι 
η πιο μυσταγωγική στιγμή του ημερολογίου. Είναι το 
πέρασμα από το παλιό στο καινούργιο, διατηρώντας 
ένα αιώνιο παρόν. Εκεί δεν υπάρχει γίγνεσθαι. Το 
πρωταρχικό μοντέλο, ο μύθος, επαναλαμβάνεται. Με 
τον θάνατο, ο κύκλος που ξαναρχίζει είναι ο ίδιος και 
ταυτόχρονα αιώνιος και νέος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Η Νέα Ανθρωπολογία  - F. SCHWARZ - Εκδόσεις 

Ι ε ρ ά  Η μ ε ρ ο λ ό γ ι α

Ν.Α
• Η Οδύσσεια των Ημερολογίων Τόμος Α’ Θεοδοσίου 
– Δανέζης Εκδόσεις Δίαυλος Αθήνα 1995
• Μετρώντας τον Άχρονο Χρόνο Θεοδοσίου – Δανέ-
ζης Εκδόσεις Δίαυλος Αθήνα 1996
• Ο Κύκλος του Χρόνου Θεοδοσίου – Δανέζης Εκδό-
σεις Δίαυλος Αθήνα 2004
• Τα Μυστήρια του Χρόνου  John Gribbin, Εκδόσεις 
ΩΡΟΡΑ
• Πραγματεία πάνω στην Ιστορία των θρησκειών  
Mir. Eliade  - Εκδόσεις  Χατζηνικολή

Διαδίκτυο
• http://www.esoterica.gr/articles/history/calendar_
hist/calendar_hist.htm
• www.sciencenews.gr

Άρθρα Ν.Α
• Ρόλος και λειτουργία του Ημερολογίου. Ο κυκλικός 
και ο γραμμικός χρόνος (Μαρτζούκου Θ. )
• Η εσωτερική ερμηνεία του ημερολογίου (Κ. Χ.)
• Γιατί υπάρχουν οι γιορτές (Β.Ν)
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Βασικές Αρχές της 
Ιερής Γεωγραφίας
Κείμενο: Κώστας Φρατζικινάκης
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Η ιερή γεωγραφία είναι 

μια παγκόσμια έν-

νοια. Η ιδέα του πώς 

μια ολόκληρη πόλη 

οργανώνεται βάσει της σχέσης της με 

το σύμπαν, όπως ακριβώς την εκφρά-

ζει ο Πλάτων στους Νόμους του, συνα-

ντάται σε όλους τους αρχαίους πολιτι-

σμούς. 

Για να μπορεί να διατηρήσει την 

αρμονία και την ισορροπία στον τόπο 

που ζει, ο παραδοσιακός άνθρωπος εί-

ναι πρόθυμος να μπει σε «συμπάθεια» 

με τους διάφορους νόμους του κόσμου 

και επίσης με τους τόπους απ’ όπου εκ-

πορεύονται οι κοσμικές δυνάμεις, ώστε 

να συνδεθούν με «συμπαθητικό» τρόπο 

με τις απεικονίσεις τους και τις γήινες 

αντιστοιχίες τους.   

Αν θέλουμε να καταλάβουμε τη ση-

μασία της μαγείας από μια πιο υψηλή 

οπτική, όπως π.χ. τη θεωρεί ο G. Bruno, 

θα την ορίζαμε σαν τη σχέση «συμπά-

θειας» ανάμεσα στο μικρόκοσμο και το 

μακρόκοσμο. Και μέσα από την ανάπτυ-

ξη μιας Ιερής Γεωγραφίας διευκολύνεται 

αυτή η διαδικασία.

Αν αντιλαμβανόμαστε το μικρόκο-

σμο στο άτομο και το μακρόκοσμο στο 

σύμπαν, μπορούμε να διευκολύνουμε 

αυτή τη «συμπαθητική» σχέση και επί-

σης να την ενισχύσουμε και να τη κα-

τευθύνουμε μέσα από τη δημιουργία 

ενός μεσόκοσμου, ενός ενδιάμεσου 

σύμπαντος ανάμεσα στο μικρόκοσμο 

και το μακρόκοσμο. Η ιερή γεωγραφία 

προτείνει μια χωροχρονική οργάνωση 

(προσανατολισμοί και ημερολόγιο) που 

διευκολύνει τη διαδικασία των «συμπα-

θητικών» σχέσεων ανάμεσα στο μικρό-

κοσμο και το μακρόκοσμο, μέσω του με-

σόκοσμου που την εκφράζει.

Δεν είναι τόσο εύκολο να έρθει σ’ 

επαφή απευθείας ένας άνθρωπος με 

τους νόμους του σύμπαντος. Χρειαζό-

μαστε όντα-μεσολαβητές, όπως είναι ο 

μεσόκοσμος, ανάμεσα σε μας, ως άτομα, 

και στο σύμπαν, ως απάντηση. Με την 

κατασκευή πόλεων, ναών, ανακτόρων, 

σπιτιών, τάφων, ο παραδοσιακός άν-

θρωπος προσπαθεί να προβάλει στη γη 

τους νόμους του ουρανού, μέσα από τη 

ενεργητική φαντασία, κατεξοχήν δημι-

ουργική λειτουργία.  Μέσα από αυτή τη 

λειτουργία ο άνθρωπος συλλαμβάνει τα 

αρχετυπικά μοντέλα και αντιλαμβάνε-

ται τις μορφές, για να τις εκφράσει αντι-

κειμενικά στη γη.

Η ιερή γεωγραφία προσπαθεί να 

προβάλει αυτό που έχει ήδη συλλάβει 

με τη φαντασία στην αισθητή αντικει-

μενική πραγματικότητα και να φορτίσει 

αυτή τη μορφή με τις συμπληρωματικές 

ενέργειες της γης και του ουρανού.

Όταν αυτή η μορφή αντικειμενικο-

ποιείται από τη μια μεριά και φορτίζε-

ται από την άλλη με τη διπλή ενέργεια, 

γίνεται λειτουργική, γίνεται μαγική. Η 

Ιερή Γεωγραφία δεν ψάχνει μόνο μια 

αισθητική σχέση του χώρου, αλλά και 

ένα λειτουργικό αποτέλεσμα, που κά-

νει πιο κατοικήσιμη και αποτελεσματική 

την ανθρώπινη ζωή και τη σχέση της με 

H ίδρυση της Τενοτστιτλάν, από τον 
Κώδικα Μεντόζα
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τους θεούς.

Η φαινομενολογία του Ιερού (Ιεροφάνεια)
Η ιερή γεωγραφία υπακούει σε πολύ συγκεκριμένους νό-

μους, για να μπορεί να είναι ο ενισχυτής που επιτρέπει τη σύν-

δεση και τη μετάλλαξη. Γι’ αυτό υπάρχουν αρχέτυπα, μύθοι, 

σύμβολα και τελετές σαν θεμέλια ή κλειδιά στην ανάπτυξη αυ-

τής της διαδικασίας. 

Το αρχέτυπο είναι το παραδειγματικό μοντέλο σε ένα πιο 

υψηλό επίπεδο, που ονομάζουμε επίπεδο των ιδεών. Το αρχέ-

τυπο στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να το συλλάβουμε, 

γιατί είναι ένα ον σε κίνηση.

Η αποκάλυψη του αρχετύπου, που είναι ένα, στην 

πολλαπλότητα γίνεται με το μύθο, που είναι μια ιερή λέξη 

και εικόνα. Είναι ρήμα ή ήχος και φως, λέξη και εικόνα. Αν 

δεν υπάρχουν και τα δύο είναι γιατί πολλές φορές έχουμε 

εικόνες των μύθων ή γραπτούς μύθους. Ο μύθος δεν είναι ένα 

αρχέτυπο, είναι ένας καθρέπτης που αντανακλά το αρχέτυπο. 

Υπάρχουν πολλοί μύθοι και λίγα αρχέτυπα. Ο μύθος είναι σαν 

μια «φωτογραφία στιγμής» ενός όντος σε κίνηση. Το ον σε 

κίνηση είναι ο αρχέτυπος. Ένας που κάνει συγκριτική μελέτη 

των μύθων των λαών βλέπει ότι μύθοι μοιάζουν κατ’ αναλογία. 

Δεν είναι πανομοιότυποι μεταξύ τους, αλλά τους κατατάσσουμε 

σε οικογένειες, γιατί ο κάθε ένας έχει «φωτογραφίσει» το μύθο 

με τη δική του φωτογραφική μηχανή, άλλος π.χ. έχει φακό που 

κάνει ζουμ, άλλος όχι. Και το ίδιο αντικείμενο, αν το τραβήξει 

άλλος φωτογράφος, δεν θα είναι το ίδιο. Ο μύθος αποκαλύπτει 

ένα κομμάτι του αρχέτυπου. Ο μύθος της ίδρυσης μιας πόλης ή 

μίας δυναστείας, της γέννησης του κόσμου, δείχνει πάντα μια 

δράση καταγωγής πρωταρχική.

Τα σύμβολα είναι η γλώσσα του μύθου και επιτρέπουν 

συνδέσεις, αν και είναι τμήματα των αποκαλυπτικών στοιχείων 

του μύθου. Το σύμβολο είναι μια γλώσσα, για να εκφραστεί 

κάτι που δεν φαίνεται, είναι ένας έμμεσος τρόπος επικοινωνίας.

Τέλος και σαν κύριο στοιχείο έχουμε την τελετή που 

εκδηλώνει το μύθο στο χώρο-χρόνο, μετατρέποντας τον σε 

ιερό. 

Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για 4 κλειδιά, σχέδια ή 

στοιχεία της φαινομενολογίας του ιερού (ιεροφάνειας): το αρ-

χέτυπο, το μύθο, το σύμβολο και την τελετή. Η διαδικασία του 

να εντάξουμε στην αρχιτεκτονική και στην πολεοδομία τη δι-

Ο οβελίσκος/BenBen της Ηλιούπολης σε αναπαράσταση
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άσταση του μύθου, εκφρασμένου στην τελετή, έχει μεγάλη δύ-

ναμη προβολής. Γιατί ο μεσόκοσμος δε διοχετεύει μόνο ουρά-

νιες ενέργειες, αλλά και ενώνει τον ουρανό με τη γη, δεν είναι 

μόνο παθητικός, είναι και ενεργητικός. Η μετατροπή του χώ-

ρου σε τελετουργικό χώρο με μια τελετή δεν είναι παθητική 

διαδικασία, αλλά προβάλλεται κιόλας και αυτή η προβολή ζω-

ντανεύει το αρχέτυπο και το ενεργοποιεί.

Είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει μια κουλτούρα και 

ένας πολιτισμός χωρίς την προβολή της ενέργειας του μεσό-

κοσμου στο επίπεδο του αρχετύπου. Γι’ αυτό, όλοι οι πολιτισμοί 

που μας ενδιαφέρουν έχουν τελετές ίδρυσης και όχι απλά μια 

εξήγηση του κόσμου.

Αν μελετούσαμε έναν τόπο βάσει της ιερής γεωγραφίας, θα 

βρίσκαμε μνήμες ή ρίζες της τελετής ίδρυσης και όχι μόνο της 

οργάνωσης ή των αξόνων. Αυτό μας δίνει ένα πολύ σημαντι-

κό κλειδί. Στο βάθος του ιδρυτικού μύθου θα βρούμε  με ποιο 

στοιχείο λειτούργησε (ενεργοποιήθηκε) αυτός ο τόπος, με ποιο 

μέρος του ουρανού και της γης, για ποιο σκοπό εγκαθιδρύθηκε 

αυτός ο μεσόκοσμος. Κάθε πολιτισμός προσπαθεί να εντάξει τη 

«γη» του με μια συγκεκριμένη όψη του ουρανού. Είναι πολύ γε-

νικό το να μιλάμε για ένωση ουρανού και γης. Δεν είναι οποια-

δήποτε γη, ούτε οποιοσδήποτε ουρανός.  

Η Ρώμη δε θα ήταν η Ρώμη αν ο ιδρυτικός της μύθος ήταν 

διαφορετικός από το γνωστό. Υπάρχει ένα μυστήριο στον Ρω-

μύλο και τον Ρέμο, που ίδρυσαν τη Ρώμη, σε σχέση με τον αστε-

ρισμό των Διδύμων, τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη, με την 

ανάδυση του ενός και την εξαφάνιση του άλλου.

Κανόνες για την εγκαθίδρυση του χώρου του 
ουρανού

Ένα κύριο στοιχείο είναι  ο προσδιορισμός του χώρου μέσω 

της μετατροπής του σε ιερό και εδώ ο συμβολισμός του προσα-

νατολισμού είναι θεμελιώδης.

Μια ιερή γεωγραφία έχει δυο κύριους άξονες: το γήινο άξο-

να και τον ουράνιο ή κοσμικό. Ο γήινος άξονας φέρει μαζί του 

τις γήινες ενέργειες, υποχθόνιες και τελουρικές δυνάμεις του 

πλανήτη,  που εκδηλώνονται στην επιφάνειά του. Για παρά-

Ι ε ρ ή  Γε ω γ ρ α φ ί α

Το χρυσό ραβδί βυθίζεται στο Κούζκο, που ονομάστηκε “ομφαλός του κόσμου”, από τον θρυλικό ιδρυτή της δυναστείας 
των Ίνκα, Μάνκο Καπάκ και την αδερφή και σύζυγό του, Μάμα Όκλο.
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δειγμα, στην Τεοτιχουακάν, αυτό συμ-

βολίζεται με τον ιαγουάρο που παίζει 

το φτερωτό κοχύλι. Η τελετουργική 

δύναμη του ιαγουάρου βγαίνει από την 

ανάσα του μέσα από ένα κοχύλι, που 

αντιπροσωπεύει τα νερά του φτερωτού 

φιδιού, ουράνια νερά που αυτός επι-

καλείται από την πρωταρχική υπόγεια 

σπηλιά του.

Η τελετουργική ενέργεια, που 

πηγάζει στην επιφάνεια, αντιστοιχεί στο 

γήινο άξονα. Παραδείγματος χάριν, στην 

Αίγυπτο ο γήινος άξονας εκφράζεται 

από το Νείλο. Είναι ο άξονας που 

επιτρέπει να εξηγηθεί από που έρχεται 

η τροφή, ποια ενέργεια στηρίζει την 

εκδήλωση αυτού του πολιτισμού. Όμως, 

ο προσανατολισμός του άξονα δεν είναι 

πάντα ο ίδιος, αλλιώς όλοι οι τόποι της 

γης θα ήταν όμοιοι.

Ο γήινος άξονας μπορεί να είναι 

Βοράς-Νότος, αλλά αυτό δεν είναι 

απαραίτητο. Αυτό που πρέπει να 

παρατηρούμε είναι το πού βρίσκεται 

ο γήινος άξονας μιας πόλης ή ενός 

ιερού συμπλέγματος, πράγμα που 

επιτρέπει να καταλάβουμε πού 

βρίσκονται οι δυνάμεις που στηρίζουν 

την εκδήλωση, δίνοντας τη ζωτικότητα 

στον εκδηλωμένο κόσμο. Δε θα είναι 

υποχρεωτικά πάνω σ’ αυτόν τον άξονα.

Γι αυτό, πρέπει κανείς να ερευνά την 

ιερή γεωγραφία ενός τόπου, γιατί ακόμη 

και αν δεν πληροφορεί για την ιστορία 

ή τους μύθους της εποχής, μέσα από 

μια καλή μελέτη των αξόνων θα μπορεί 

κανείς να καταλάβει τη λειτουργία και 

την ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε 

από τους αρχαίους κατασκευαστές. 

Δε θα γνωρίσουμε το όνομα των 

κατασκευαστών, αλλά θα καταλάβουμε 

το νόημα του καθρέφτη του ουρανού 

που είχαν φανταστεί και θα μπορέσουμε 

να τον αναζωογονήσουμε.   

Έχουμε δυο κύριους άξονες: το γήινο 

και τον κοσμικό που διασταυρώνονται 

σε συγκεκριμένο τόπο, που δεν είναι 

πάντα το γεωγραφικό κέντρο, αλλά 

το κέντρο δύναμης και ζωής που 

προέρχεται από τον αόρατο κόσμο. 

Σε μερικές περιπτώσεις, ο κάθετος 

άξονας είναι εύκολο να ανακαλυφτεί, 

άλλες φορές είναι απλά η προβολή του 

άξονα Βοράς-Νότος καθετοποιημένου, 

«Κάθε βραχίονας του σταυρού έχει τον δικό του ιδιαίτερο συμ-
βολισμό, που σχετίζεται με τα τέσσερα στάδια της ημερήσιας 
πορείας του ήλιου στο στερέωμα. Το αποτέλεσμα είναι ο ιερός 
προσανατολισμός της πόλης και όλα τα κτίρια που είναι σε αυ-
τούς τους δύο άξονες αποτελούν μέρος του συμβολισμού αυτού»
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προσανατολισμένου συνήθως προς τα 

πολικά άστρα.

Η σημασία του συμβολισμού 
του κέντρου

Ο πρώτος συμβολισμός είναι ο συμ-

βολισμός του Κέντρου· τόπος που σημα-

τοδοτείται από μια διασταύρωση και/ή 

από μια εκπόρευση ενεργειών. Από το 

Κέντρο γεννιούνται τα πάντα, γι’ αυτό 

πρέπει να βρούμε το ή τα κέντρα, τους 

πόλους που θα επιτρέψουν τη διασταύ-

ρωση, δηλαδή την ένωση των αντιθέ-

των, τόπους απ’ όπου θα αναδυθεί η Δη-

μιουργία.

Σε πολλούς προκολομβιανούς 

μύθους, το κέντρο συμβολίζεται μ’ 

έναν κόμπο, που αντί να μπλοκάρει, 

ξεμπλοκάρει. Αυτός ο κόμπος δένει τις 

ενέργειες και τις προβάλλει σαν Σίντι, 

σαν διοχετευμένες δυνάμεις. Για τους 

Αιγυπτίους ο κόμπος είναι σύμβολο της 

μαγείας (Heka). 

Το κέντρο είναι το σημείο από 

το οποίο ξεκινά ο προσανατολισμός. 

Συνήθως συμβολίζεται με μια ιερή 

στήλη που αναπαριστά τον άξονα του 

κόσμου. Άλλες φορές ένας οβελίσκος, 

ένας ναός, ένας βράχος, ένα νησί ή 

ένα βουνό, χρησιμοποιούνται για να 

κωδικοποιήσουν το συμβολικό όραμα. 

Το κέντρο είναι η αγνή γη, αυτή που 

δε μολύνθηκε ποτέ, και είναι η αρχή 

της εκδήλωσης. Στην Αίγυπτο, πάνω 

στον πρωταρχικό λόφο, τοποθέτησαν 

για πρώτη φορά τον φοίνικα, το μαγικό 

πουλί Μπεν-Μπεν, φορέα της ζωής. Στη 

Βίβλο μετά τον κατακλυσμό, η κιβωτός 

του Νώε προσάραξε στο όρος Αραράτ, 

τη γη που δεν είχε προσβληθεί από τα 

χαοτικά νερά του κατακλυσμού. Ο μύ-

θος της δημιουργίας του Κούζκο στους 

Ίνκας ανταποκρίνεται στον ίδιο συμ-

βολισμό: το πρωταρχικό ζευγάρι ανα-

ζητούσε έναν χώρο για να βυθίσει μια 

χρυσή ράβδο. Αυτή θα βυθιζόταν στην 

εκλεκτή γη, στο Κούζκο, τον «ομφαλό 

του κόσμου», το σημείο ένωσης ανάμε-

σα στον ουράνιο και στον γήινο κόσμο. 

Και από αυτόν τον ομφαλό θα προέβαλ-

λε το δέντρο του κόσμου, που συμβο-

λίζει τον άξονα του κόσμου. Η ίδρυση 

της πρωτεύουσας των Αζτέκων, της Τε-

νοτστιτλάν, θα πραγματοποιηθεί στον 

χώρο όπου ένας αετός θα καταβροχθί-

σει ένα φίδι, καθισμένος σε ένα κάκτο. 

Και εδώ έχουμε τη σύνδεση των τριών 

κόσμων. 

Από το κέντρο, την «ενεργητική 

καρδιά», ξεκινά ο προσανατολισμός, 

σχεδιάζοντας άξονες που σχετίζονται με 

την κίνηση του Ήλιου, κατά μήκους των 

οποίων χτίζονται όλα τα μνημεία. Λει-

τουργούν σαν «θάλαμοι συντονισμού». 

Το καθετί αρχίζει να δονείται. Ο χώρος 

γίνεται Ιερός. Και έτσι ο χώρος που ιε-

ροποιήθηκε γίνεται η γέφυρα ανάμεσα 

στον αισθητό κόσμο και τον ουράνιο 

κόσμο. 

Γιατί ο ήλιος;

Επειδή κάθε μέρα ο ηλιακός κύκλος 

επαναλαμβάνει την Γένεση, το Ζενίθ και 

το Ναδίρ, το τέλος κάθε ζωής όλων των 

κύκλων. Είναι σύμβολο της Δημιουργίας 

του αιώνιου μύθου. Γι αυτό, η οδός που 

διαπερνά την πόλη από την Ανατολή ως 

την Δύση, όπως κάνει ο ήλιος, είναι η 

«γραμμή ζωής» της πόλης. 

Αυτός ο άξονας, που δίνει στην πόλη 

την πνευματική της ενέργεια, καλείται 

Decumanus, στην Ετρουσκική και Ρω-

μαϊκή παράδοση. 

Η δεύτερη τελετουργική πράξη των 

κατασκευαστών είναι να σχεδιάσει μια 

ευθεία κάθετη στον άξονα Ανατολής - 

Δύσης: τον άξονα Βορρά-Νότου, που οι 

Ρωμαίοι ονόμαζαν Cardo. 

Με αυτό τον τρόπο σχηματίζεται σε 

κάθε πόλη ένας κεντρικός σταυρός, από 

το κέντρο του οποίου ακτινοβολούν και 

απλώνονται όλες οι οδοί και η ουσία της 

πόλης. 

Κάθε βραχίονας του σταυρού έχει 

τον δικό του ιδιαίτερο συμβολισμό, που 

σχετίζεται με τα τέσσερα στάδια της 

ημερήσιας πορείας του ήλιου στο στερέ-

ωμα. Το αποτέλεσμα είναι ο ιερός προ-

σανατολισμός της πόλης και όλα τα κτί-
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ρια που είναι σε αυτούς τους δύο άξονες 

αποτελούν μέρος του συμβολισμού αυ-

τού.

Η Ανατολή μας θυμίζει τις αρχές, 

την αυγή της Δημιουργίας, όπως επί-

σης την αγάπη της θείας δύναμης που 

είναι ικανή να γεννά τη ζωή, που μας 

φέρνει από το αόρατο στο ορατό. Ο Νό-

τος συμβολίζει το απόγειο του ηλιακού 

κύκλου. Η Δύση το τέλος του κύκλου, 

το πέρασμα από το ορατό στο αόρατο. 

Ο Βορράς, εκεί όπου ο ήλιος συνεχίζει 

την πορεία του κάτω από τον ορίζοντα, 

συμβολίζει τα βάθη, το σημείο εκκίνη-

σης στην καρδιά της νύχτας, της πορεί-

ας από το αόρατο προς το ορατό. Είναι 

η αναβατική οδός. 

Στον Χριστιανισμό τα τέσσερα στά-

δια της ηλιακής πορείας σχετίζονται 

με τα τέσσερα ιερά στάδια της ζωής: Ο 

Βορράς συμβολίζει τη γέννηση, η Ανα-

τολή τα πάθη και τη σταύρωση, ο Νό-

τος, την Ανάληψη και το απόγειο της 

Εκκλησίας, η Δύση, την αποκάλυψη και 

την τελική κρίση. 

Έτσι, βλέπουμε ότι οι Ρωμαίοι έχουν 

θέσει τις βάσεις της Ιερής Γεωγραφί-

ας που θα χρησιμοποιηθούν σε όλη τη 

Δύση.

Αν μελετούσαμε μια ρωμαϊκή πόλη 

ή πόλη που είχαν κατακτήσει οι Ρωμαί-

οι, θα παρατηρούσαμε ότι γενικά χρη-

σιμοποιούσαν τους άξονες που έβρι-

σκαν και τους έδιναν μια γεωμετρική 

μορφή. Έτσι, σέβονταν την κληρονομιά 

των άλλων λαών, διοχετεύοντάς την, 

εκμεταλλευόμενοι με αυτόν τον τρόπο 

«Η πόλη οργανώνεται βάσει της σχέσης της με το 
σύμπαν που ιεροποιεί τα μέρη της»

             (Πλάτωνος Νόμοι, 745)
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τις γνώσεις των ντόπιων και βέβαια τις 

ενέργειες των ίδιων των τόπων.

Όταν οι Ρωμαίοι έφτασαν στο Παρί-

σι και βρήκαν ένα νεολιθικό δρόμο Βο-

ρά-Νότου, που ένωνε τις  σκανδιναβικές 

χώρες και την Αγγλία με τη νότια Γαλ-

λία, ο οποίος έφτανε ως την Ιταλία και 

την Ισπανία, τον σχεδίασαν και τον δια-

μόρφωσαν. Ο δρόμος καθαυτός υπήρχε 

βασικά, αλλά αυτοί τον σχεδίασαν, και 

ακόμη και σήμερα, επιβιώνει το ρωμαϊκό 

cardo στο δρόμο του Saint Jacques και 

Saint Denis.

Ο καθεδρικός της Παναγίας των 

Παρισίων έχει τον ίδιο προσανατολισμό 

με τη διαδρομή “Real del Sena” του Ση-

κουάνα, ένα μέρος όπου το ποτάμι κά-

νει μια κούρμπα και διατηρεί την πορεία 

του ευθεία για πολλά χιλιόμετρα. Αυτή 

η μικρή ευθεία διαδρομή σημαδεύει τον 

προσανατολισμό του άξονα Ανατολής-

Δύσης της πόλης, συμβολίζοντας την 

ένωση του νερού και του φωτός. Ο κα-

θεδρικός της Παναγίας των Παρισίων 

χρησιμοποιεί αυτόν τον άξονα για τον 

προσανατολισμό του κεντρικού κλίτους 

του, καθώς επίσης και ο θριαμβευτικός 

δρόμος των Ηλύσιων Πεδίων. 

Αν μελετήσουμε λίγο περισσότερο 

αυτό το θέμα, θα κατανοήσουμε το ευ-

φυές σχέδιο αυτής της πόλης. Αυτό συ-

μπίπτει στο Παρίσι με ημερομηνίες των 

γιορτών του χριστιανικού ημερολογίου, 

όπως η μάχη του Αη Γιώργη με το δρά-

κο, η ημέρα των νεκρών (Ψυχοσάββατο) 

κ.λ.π.

Η ίδρυση της πόλης-η 
οροθέτηση του Ιερού χώρου

Κάθε παραδοσιακός λαός, είτε είναι 

Κινέζοι, Σουμέριοι, Αιγύπτιοι ή Μάγια, 

κατασκευάζοντας μια Πόλη, αναδημι-

ουργεί τον κόσμο, σεβόμενος την θεία ή 

κοσμική διάνοια. Έτσι, η Πόλη μπορεί να 

γίνει μια εικόνα - μικρογραφία του Σύ-

μπαντος. 

Ο ρόλος του ιδρυτή της πόλης εί-

ναι να αναδημιουργήσει για ακόμα μια 

φορά τον κόσμο, επαναλαμβάνοντας τις 

κινήσεις της δημιουργίας του κόσμου 

και ενσαρκώνοντας σεμνά τον ρόλο του 

Δημιουργού. 

Ο Ιδρυτής πρώτα πραγματοποιεί 

την τελετή του κέντρου, έπειτα την τε-

λετή των τεσσάρων γωνιών, έτσι ώστε 

να γίνει ο προσανατολισμός του μα-

γικού τετραγώνου και να σκάψει ένα 

χαντάκι που οριοθετεί τα σύνορα της 

Πόλης. Στη συνέχεια, θα κάνει έναν τε-

λετουργικό γύρο.

Τρία βασικά αρχέτυπα διέπουν την 

ίδρυση της Πόλης: το Κέντρο, το Τετρά-

γωνο και ο Κύκλος. 

Το κέντρο γενικά σημαδεύεται, 

όπως είπαμε, από ένα οβελίσκο, ένα 

άγαλμα ή ένα δέντρο. Δεν είναι αναγκα-

στικά το γεωμετρικό κέντρο, επειδή το 

ζητούμενο είναι η Ζωή, και η Ζωή δεν 

είναι συμμετρική, αλλά προϊόν μιας δυ-

ναμικής ισορροπίας. 

Η Πόλη είναι, στην διάρκεια της τε-

λετής ίδρυσης, μια τετράγωνη επιφάνεια 

που αντιπροσωπεύει τον οριζόντιο κό-

σμο, που είναι η αντανάκλαση πάνω στο 

γήινο επίπεδο του ουράνιου κόσμου. Για 

να μπορέσει να διαρκέσει, για να είναι 

πραγματική, η νέα πόλη, πρέπει να προ-

εκταθεί με τη βοήθεια του τελετουργι-

κού της κατασκευής στο «Κέντρο του 

Ι ε ρ ή  Γε ω γ ρ α φ ί α
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Σύμπαντος». Σύμφωνα με πολλές παρα-

δόσεις, η δημιουργία του κόσμου άρχι-

σε σε ένα κέντρο και γι’ αυτό το λόγο, 

η κατασκευή της πόλης πρέπει και αυτή 

ν’ αναπτυχθεί γύρω από ένα κέντρο. Ο 

Ρωμύλος, αφού άνοιξε μια βαθιά τάφρο, 

τη γέμισε καρπούς, τη σκέπασε με χώμα, 

ύψωσε από πάνω έναν βωμό και χάραξε 

με το άροτρο ένα πρόχωμα. Η τάφρος 

ήταν ένας κόσμος (Mundus), το σταυ-

ροδρόμι των τριών κοσμικών επιπέδων 

που χωρίζει τη γη σε βέβηλη (προς τα 

έξω) και σε ιερή (προς τα μέσα). Προσα-

νατολισμένος προς τα τέσσερα σημεία 

του ορίζοντα, ένας τέτοιος χώρος ήταν 

καθαγιασμένος.

Η συμβολική λειτουργία του 
χρόνου

Ο χρόνος κινείται στο χώρο, αν και ο 

χώρος δεν κινείται. Όταν μελετάμε ένα 

κτίριο, πρέπει να το δούμε στο χρόνο, 

κατά τη διάρκεια μιας μέρας, μιας επο-

χής, ή  ενός  χρόνου. Θα καταλάβουμε 

τη ζωτικότητά του, τις εξωτερικές του 

αλλαγές, τις ευνοϊκές στιγμές του, το 

ημερολόγιό του, τις πιο αποτελεσματι-

κές τελετουργικές στιγμές.

 Οι αρχαίοι γνώριζαν τα μυστήρια 

του προσανατολισμού και του 

ημερολογίου. Εμείς έχουμε χάσει τα 

κλειδιά, αλλά πρέπει να ξαναβρούμε 

αυτό που κρύβεται μέσα στα αρχαία 

μνημεία. 

Δεν είναι μόνο οι μαθητές που ξυ-

πνούν. Ακόμα και αυτά τα ιερά κτίρια 

που συναντάμε σε διάφορους πολιτι-

σμούς μπορούν να ξυπνήσουν, όταν 

υπάρχουν μαθητές. Έτσι, επιστρέφουμε 

στους δασκάλους και στην παράδοση 

αυτό που μας έχουν δώσει. Αυτή είναι 

μια ανταπόδοση που μπορούμε να κά-
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νουμε εμείς. Δεν είναι τόσο δύσκολο, 

απλά πρέπει να έχουμε επιμονή και υπο-

μονή. 

Με το να μπαίνουμε στο μυθικό 

χρόνο, στον τελετουργικό χρόνο είναι 

σαν να κατανοούμε το ημερολόγιο, τον 

ιερό χρόνο και τις ανανεωτικές στιγμές, 

δηλαδή τις γιορτές. Αν ανακτήσουμε 

την έννοια των γιορτών, θα ξέρουμε πώς 

αναγεννάται ο άνθρωπος και ο τόπος. Ο 

χώρος πρέπει να αναγεννάται. Δεν είναι 

το ίδιο να βλέπουμε έναν χώρο που για 

αιώνες δε λειτουργεί. Μπορεί να είναι 

εντυπωσιακός και να αισθανόμαστε τη 

φόρτιση και τη μνήμη του, αλλά, για να 

είναι ζωντανός ένας τόπος για τον άν-

θρωπο, χρειάζεται η γιορτή και οι τελε-

τές της που τον ενεργοποιούν και τον 

φορτίζουν.

Επίλογος    
Μια δυναμική ένωση ανάμεσα στον 

Ουρανό και τη Γη, μεταλλάσσοντας το 

χώρο-χρόνο από βέβηλο σε ιερό, με τε-

λετές προσανατολισμού του χώρου και 

κάνοντας κυκλικό το χρόνο, είναι ο 

σκοπός της Ιερής Γεωγραφίας.  Με τον 

κύκλο του ημερολογίου η ζωή ανανε-

ώνεται συνεχώς και ο καθρέφτης του 

μεσόκοσμου αντικατοπτρίζει τις γήινες 

και τις ουράνιες δυνάμεις σαν ένα βι-

βλίο που ανοίγει, για να μας αφήσει να 

διασχίσουμε τα διάφορα επίπεδα. Η ζωή 

ρέει, σωστά διοχετευμένη, από το επί-

πεδο του ορατού σ’ εκείνο του αόρατου 

και το αντίθετο, επαληθεύοντας το πα-

λιό ερμητικό ρητό: «Όπως είναι πάνω εί-

ναι και κάτω».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
• «Η ΝΕΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ», Fernando Schwarz , 
Εκδ. Ν. Ακρόπολη
• «Πραγματεία πάνω στην ιστορία των θρησκειών», 
Mircea Eliade , Εκδ. Χατζινικολή
• «Το ιερό και το βέβηλο», Mircea Eliade, Εκδ. 
Αρσενίδης
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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 σκο-
πό να ενεργοποιήσει την εσωτερική δύναμη του ατόμου, προωθώντας τον ανθρώπι-
νο 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 κοινω-
νία, 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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είναι μια 
αυθεντική 

στάση 
καρδιάς, 

ένα κανάλι 
Δύναμης 
και Ζωής

προσφέρει   

το οξυγόνο  

της ψυχής,  

ένα Όραμα  

για να 

Είσαι

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. 

…η 

αναζήτηση 

της Σοφίας  

που  γίνεται 

τρόπος ζωής  

και δίνει 

νόημα στην  

ύπαρξή 

μας 

είναι μια 
αυθεντική 

στάση 
καρδιάς, 

ένα κανάλι 
Δύναμης 
και Ζωής

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!

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.
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+  

Summer Camp στην Αρκαδία: «Όλοι για όλους» στην Φύση!

Και αυτό το Καλοκαίρι, η «Νέα Ακρόπολη» στην Ελλάδα διοργάνωσε summer camp στην Αρκαδία!
Τα μέλη της «Νέας Ακρόπολης», από όλη την Ελλάδα, συναντήθηκαν και μοιράστηκαν μια εβδομάδα συλλογικής εθε-
λοντικής δράσης και προσφοράς στην Φύση.
Συμμετείχαν σε δημιουργικές δραστηριότητες, θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα πρακτικής φιλοσοφίας και εθελοντι-
σμού, καθώς και σε αθλήματα και οικολογικές δράσεις προστασίας του δάσους.
Ταυτόχρονα με όλα τα παραπάνω, αποδείκνυαν τη σημασία της συλλογικής δράσης και αλληλεγγύης με το να φροντί-
ζουν όλοι για όλους στην καθαριότητα, το φαγητό και την ψυχαγωγία.
Όπως κάθε χρόνο, και φέτος, όλοι οι συμμετέχοντες βίωσαν μια κατασκήνωση όπου αναπτύχθηκαν οι αξίες της ένωσης, 
της αλληλεγγύης, της ανιδιοτέλειας και της υπευθυνότητας.

Πολιτιστική ατζέντα 
δράσεις
το τρίμηνο 
που πέρασε...

εθελοντισμός
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πολιτισμός

Ρέθυμνο: «…Ζωγράφισε τον 
παράδεισο και μπες μέσα…» Ν. 
Καζαντζάκης
 
Στο Δημοτικό Κήπο του Ρεθύμνου, η 
«Νέα Ακρόπολη» στο Ρέθυμνο, πραγ-
ματοποίησε διαμόρφωση και φροντίδα 
του κεντρικού σιντριβανιού, εμφύτευ-
ση λουλουδιών, καθώς και τοποθέτηση 
ταμπέλα με μια φράση του Καζαντζάκη. 
Συμμετείχαν μέλη της «Νέας Ακρόπο-
λης»,  φίλοι της ομάδας εθελοντισμού 
και δημότες της πόλης.

φιλοσοφία

Αιγάλεω: Ένα καθαρό άλσος 
για όλους!

Σε συνεργασία με τον Δήμο Αιγάλεω, 
καθαρίσαμε από αγριόχορτα και σκουπί-
δια ένα μέρος του Άλσους «Μπαρουτά-
δικο». Η δράση μας αυτή ήταν μια αρχή 
για να αναπτύξουμε οικολογική συνεί-
δηση και περισσότερη περιβαλλοντική 
ευαισθησία: αφήσαμε καλύτερο έναν 
χώρο για αναψυχή και ηρεμία!

Ηράκλειο: Για ένα Φιλό-
σοφο…

Μια προσφορά σε ένα «υψηλό 
σημείο» της πόλης του Ηρα-
κλείου: διοργανώσαμε μια εθε-
λοντική δράση καθαριότητας 
στον τάφο του Ν. Καζαντζάκη 
και ανανεώσαμε τις φράσεις 
έμπνευσης που υπάρχουν στα 
παγκάκια, ένα μήνυμα για κάθε 
επισκέπτη και περαστικό
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Πληροφορίες: Αθήνα: (nea-acropoli-athens.gr) • Κύψέλη: Αγίου Μελετίου 29, τηλ: 2108231301 • Ιλίσια: Η. Ποταμιάνου 13, τηλ: 2107794368 - 6987124197 • Ν. Σμύρ-
νη: 25ης Μαρτίου 15, Πλατεία Νέας Σμύρνης, τηλ. 6987437387 (what’s up), Περιστέρι: Πτολεμαϊδος 6, τηλ. 6940831168 και 2130282657 • Θεσσαλονίκη: Παύ-
λου Μελά 18, τηλ. 2310285020, nea-acropoli-thes.gr • Θεσσαλονίκη: Λαγκαδά 7 και Βάκχου, τηλ. 2310551476, vardaris@nea-acropoli.gr • Πάτρα: Κολοκοτρώνη 37, 
τηλ. 6980500034 • Λάρισα: Ανθίμου Γαζή 14 & Παπακυριαζή , τηλ. 6948067139 • Βόλος: Ιάσωνος 143, τηλ. 2421031931 • Ιωάννινα: Σμύρνης 1, πλατεία Πάργης, τηλ: 
2651071780 • Ηράκλειο Κρήτης: Αβέρωφ & Σμύρνης 24, τηλ: 6981888493 • Χανιά: Τζανακάκη 21, τηλ. 2821023189 • Ρέθυμνο: Κουντουριώτη 113, τηλ. 2831052884
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ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ
Κείμενο: Σήφης Σταυρουλάκης

«Γαῖα θεά, μῆτερ μακάρων θνητῶν τ᾽ ἀνθρώπων, παντρόφε, 
πανδώτειρα, τελεσφόρε, παντολέτειρα, αὐξιθαλής, φερέκαρπε, 

καλαῖς ὥραισι βρύουσα, ἕδρανον ἀθανάτου κόσμου….»                                                                                                               
Ορφικός ύμνος Γαίας
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Η θεωρία της Γαίας είναι 

μια κατηγορία 

επιστημονικών 

μοντέλων  σύμφωνα 

με τα οποία η ζωή φτιάχνει κατάλληλες 

συνθήκες για τον εαυτό της, βοηθώντας 

στη δημιουργία ενός  περιβάλλοντος  σ

την  Γη  κατάλληλου για την διατήρηση 

και τη συνέχειά της. Η πρώτη 

παρόμοια θεωρία δημιουργήθηκε από 

τον  Άγγλο  ανεξάρτητο  επιστήμονα 

της ατμόσφαιρας  και  χημικό,  Σερ 

Τζέιμς Λάβλοκ  (Sir James Lovelock), 

ο οποίος ανέπτυξε τις θεωρίες του 

τη  δεκαετία του 1960. Υπέθεσε ότι η 

ζωντανή ουσία του πλανήτη λειτουργεί 

ως ένας μοναδικός  οργανισμός  και 

έδωσε στο ζωντανό σύστημα το όνομα 

της Ελληνίδας θεάς Γαίας.

Σήμερα η  θεωρία αυτή  έχει 

χρησιμοποιηθεί πολλές φορές από μη 

επιστήμονες για να αναφερθούν σε 

περιστατικά αυτορρύθμισης της Γης.

Στο κύκλο των επιστημόνων 

υπάρχουν ορισμένες βασικές θεωρίες 

που μεταξύ τους έχουν πολύ βαθιές και 

ουσιώδεις διαφορές.

Υπάρχει η θέση, ότι οι ζωντανοί 

οργανισμοί πάνω στη Γη έχουν ριζικά 

μεταβάλλει τη σύνθεσή της. Όμως 

μια περισσότερο ισχυρή υπόθεση 

υποστηρίζει, ότι η βιόσφαιρα της Γης δρα 

κατά τρόπο προκειμένου να διατηρεί 

το οικοσύστημα της σε μια ισορροπία, 

έτσι ώστε ενώ κάθε ξεχωριστό είδος 

επιδιώκει τα ατομικά του συμφέροντα, 

η συνδυασμένη δράση τους τείνει να 

αντισταθμίζει τις επιπτώσεις στην 

περιβαλλοντική αλλαγή.

Μερικοί προχωρούν ένα βήμα παρα-

πέρα και υποθέτουν ότι όλες οι μορφές 

ζωής αποτελούν μέρος ενός και μονα-

δικού ζωντανού πλανητικού όντος που 

καλείται  Γαία. Κατά την άποψη αυτή η 

ατμόσφαιρα, οι ωκεανοί και οι ήπειροι, 

θεωρούνται αποτελέσματα παρεμβά-

σεων που επιτελούνται από μέρους της 

Γαίας .

Η πιο ακραία μορφή της θεωρίας της 

Γαίας είναι ότι ολόκληρη η Γη είναι ένας 

μοναδικός ενοποιημένος οργανισμός. 

Κατά την άποψη αυτή, η βιόσφαιρα της 

Γης συνειδητά διαχειρίζεται το κλίμα με 

σκοπό να κάνει τις συνθήκες περισσότε-

ρο δεκτικές για τη ζωή.

Ο Λάβλοκ καθόρισε τη Γαία ως:

«Μια πολύπλοκη οντότητα η οποία 

περιλαμβάνει την βιόσφαιρα της Γης, 

την ατμόσφαιρα, τους ωκεανούς και το 

έδαφος. Η συνολική δομή συνιστά ένα 

σύστημα ανάδρασης ή ένα κυβερνητικό 

σύστημα το οποίο αναζητά το βέλτιστο 

δυνατό φυσικό και χημικό περιβάλλον 

για τη ζωή σε αυτόν τον πλανήτη.»

Η αρχική του υπόθεση ήταν ότι η βι-

ομάζα  τροποποιεί τις συνθήκες στον 

πλανήτη για να τις κάνει περισσότερο 

φιλόξενες.

Ο Λάβλοκ πρότεινε την ιδέα πως 

η ζωή στη Γη παρέχει ένα κυβερνητι-

κό,  ομοιοστατικό  ανατροφοδοτούμε-

νο  σύστημα το οποίο διευθύνεται αυ-

τόματα και ασυναίσθητα από τα  όντα, 

οδηγώντας σε μια ευρύτερη σταθερο-

ποίηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας 

και της χημικής σύνθεσης της Γης.

Με αυτή την αρχική υπόθεση, ο Λά-

βλοκ αξίωσε την ύπαρξη ενός παγκόσμι-

ου συστήματος ελέγχου με βασικά επι-

χειρήματα τα εξής:

Η παγκόσμια επιφανειακή θερμο-

κρασία της Γης έχει παραμείνει σταθε-

ρή, παρά την αύξηση της ενέργειας που 

παρέχεται από τον Ήλιο.  Από τότε που 

ξεκίνησε η ζωή στη Γη, η ενέργεια που 

παρέχεται από τον Ήλιο έχει αυξηθεί 

κατά 25% με 30%, ωστόσο η επιφανει-

ακή θερμοκρασία του πλανήτη έχει δια-

τηρηθεί αξιοσημείωτα σταθερή όταν με-

τράται σε παγκόσμια κλίμακα.

Η Ατμοσφαιρική σύνθεση παρα-

μένει σταθερή, μολονότι θα έπρεπε 

να είναι ασταθής.  Η γήινη  ατμόσφαι-

Sir James Lovelock
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ρα αποτελείται σήμερα από 79% άζωτο, 

20,7% οξυγόνο και 0,03% διοξείδιο του 

άνθρακα και αυτό επιτρέπει την ζωή.

Η αλμυρότητα των  ωκεανών  έχει 

παραμείνει σταθερή στο 3,4% περίπου 

για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Η σταθερότητα της αλμυρότητας είναι 

σημαντική, καθώς τα περισσότερα κύτ-

ταρα χρειάζονται ένα μάλλον σταθερό 

επίπεδο αλμυρότητας και δεν αντέχουν 

πολύ τιμές πάνω από το 5%.

Η αρχική «Υπόθεση της Γαίας» επι-

κρίθηκε σφοδρά από πολλούς επιστήμο-

νες ότι είναι τελεολογική. Μια δοξασία 

ότι όλα τα πράγματα έχουν έναν προ-

καθορισμένο σκοπό, ενώ επιχειρηματο-

λογούν, ότι οι οργανισμοί δεν θα μπο-

ρούσαν να ενεργούν ενορχηστρωμένα, 

καθώς αυτό θα απαιτούσε πρόνοια και 

προγραμματισμό εκ μέρους τους. Όπως 

η Γαία δεν μπορεί η ίδια να αναπαραχθεί, 

έτσι δεν μπορεί να είναι ζωντανή με κα-

μιά ουσιαστική έννοια.

Ο Λάβλοκ παρουσίασε μια νέα εκ-

δοχή της «Υπόθεσης της Γαίας», στην 

οποία εγκατέλειπε κάθε προσπάθεια να 

δείξει ότι η Γαία σκόπιμα διατηρούσε την 

περίπλοκη ισορροπία που χρειαζόταν η 

ζωή για να επιβιώσει. Ο Λάβλοκ απέδει-

ξε ότι η ελεγχόμενη ευστάθεια του κλί-

ματος από τη ζωή, δεν ήταν τελεολογι-

κή. Η νέα «Υπόθεση της Γαίας» δήλωνε 

πως η Γαία είναι ομοιοστατική, δηλ. ότι 

τα όντα  επηρεάζουν τον  άβιο  κόσμο 

κατά έναν τρόπο που εμπλέκει  ομοιο-

στατική ανάδραση.

Κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου 

για την Γαία, ο  Τζέιμς Κίρχνερ  (James 

Kirchner), φυσικός και φιλόσοφος, εκ-

μεταλλεύτηκε την ευκαιρία της συνά-

ντησης για να εξηγήσει πως δεν υπάρ-

χει μόνο μία «Υπόθεση της Γαίας», αλλά 

πολλές, που κυμαίνονται από την κατη-

γορία «ασθενή» έως την «ισχυρή». Πε-

ριέγραψε πέντε επιμέρους κατηγορίες: 

Επιδραστική Γαία, Συνεξελικτική Γαία, 

Ομοιοστατική Γαία, Τελεολογική Γαία, 

Βελτιστοποιητική Γαία.

Η Βελτιστοποιητική Γαία βεβαιώνει, 

ότι τα όντα χειρίζονται περίτεχνα το φυ-

σικό τους περιβάλλον με σκοπό τη δημι-

ουργία βιολογικά ευνοϊκών ή ακόμη και 

βέλτιστων συνθηκών για τα ίδια.

Μια ακόμη ισχυρή θεωρία είναι η 

αποκαλούμενη  Ωμέγα Γαία κατά την 

οποία η Γη εξελίσσεται περνώντας από 

στάδια  κοσμογένεσης, επηρεάζοντας 

τη γεώσφαιρα, με αποκορύφωμα το Ση-

μείο Ωμέγα.

Μια εκδοχή της «Θεωρίας της Γαί-

ας» αναπτύχθηκε και από την Λιν Μάρ-

γκουλις  (Lynn Margulis), μικροβιολό-

γο που κέρδισε το βραβείο MacArthur 
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για τη Θεωρία της Ενδοσυμβίωσης 

το 1979. Συγκεκριμένα υποστήριξε, ότι 

μόνο  ομοιορητικές  και όχι  ομοιοστα-

τικές ισορροπίες εμπλέκονται, και πως 

δεν υπάρχει καμιά ιδιαίτερη τάση των 

βιοσφαιρών να διατηρήσουν τους τρέ-

χοντες πληθυσμούς τους, και σίγου-

ρα όχι να τους κάνουν τη διαβίωση πιο 

άνετη. Επομένως, η  Γη  δεν είναι ένας 

ζωντανός οργανισμός που μπορεί να ζή-

σει ή να πεθάνει μονομιάς, αλλά μάλλον 

ένα είδος κοινότητας εμπιστοσύνης που 

μπορεί να υπάρξει σε πολλά διακριτά 

επίπεδα ενοποίησης.

Ένα σύστημα σε  ομοιόσταση  τείνει 

να μετακινηθεί προς σταθερές τιμές 

των παραμέτρων του, ενώ ένα σύστημα 

σε  ομοιόρηση  θα εκδηλώνει πάντοτε 

παρόμοια δυναμική συμπεριφορά, 

χωρίς απαραιτήτως να συγκλίνει σε μια 

σταθερή κατάσταση. Υπάρχουν ισχυρές 

ενδείξεις ότι τα φυτά επιλέγονται σε 

μικροκλιματικές αλλαγές .

Η ασθενέστερη μορφή της 

θεωρίας έχει ονομαστεί επιδραστική 

Γαία. Πρεσβεύει απλώς ότι 

τα όντα επηρεάζουν ορισμένες απόψεις 

του άβιου κόσμου, π.χ. τη θερμοκρασία 

και την ατμόσφαιρα.

Μετά τις αρχικές κριτικές, η 

υπόθεση της Γαίας είναι πλέον 

σεβαστή ως ένα βασικό κομμάτι 

της  οικολογικής επιστήμης. Οι 

περισσότεροι οικολόγοι συμφωνούν 

να αφομοιώσουν τη βιόσφαιρα σε ένα 

υπερ-οικοσύστημα  και θεωρούν αυτή 

την υπόθεση, συνεπή με την σύγχρονη 

οπτική της παγκόσμιας οικολογίας, 

καθώς επανεισάγει την έννοια 

της βιόσφαιρας και της βιοποικιλότητας. 

Η υπόθεση της Γαίας έχει ονομαστεί 

και  γεωφυσιολογία  ή Επιστήμη του 

συστήματος της Γης.

Η θεωρία της Γαίας άρχισε από την 

ερώτηση «τι είναι ζωή;». Έκανε προσιτή 

στη σκέψη μας τη Συμπαντική ζωή, ότι 

το σύμπαν δηλαδή είναι ένα ζωντανό 

Ον. Μας διδάσκει με φυσικά, βιολογικά 

γεγονότα πως πρέπει να συμβιώνουν οι 

ανθρώπινες κοινωνίες. Προσπαθεί να 

συνθέσει μία νέα ηθική, μία πνευματική 

οικολογία και μία αισιόδοξη προοπτική 

για μία παρακμασμένη ανθρωπότητα.

Σε ευθεία αντίθεση με την άποψη 

ότι η Γη είναι ένας νεκρός βράχος, πάνω 

στον οποίο ζουν διάφορα πλάσματα, 

ο Lovelock υποστήριξε ότι η Γη είναι 

ένας πλανήτης ζωντανός, με τον οποίο 

συμβιώνουν όλα τα υπόλοιπα είδη. 

Ακόμα περισσότερο, υποστήριξε ότι 

το έδαφος, το κλίμα και η ατμόσφαιρα 

της Γης είναι αυτά που είναι εξ αιτίας 

της ύπαρξης της ζωής. Οι οργανισμοί, 

που ζουν στον πλανήτη, ρυθμίζουν την 

ατμόσφαιρα και το κλίμα σύμφωνα με 

τις ανάγκες τους να επιβιώσουν και να 

αναπτυχθούν.

Πρότεινε ότι αυτό δεν γίνεται 

συνειδητά εκ μέρους των οργανισμών 

αυτών, αλλά ότι η δράση τους 

μέσα σε ένα δισεκατομμύριο 

χρόνια έχει δημιουργήσει ένα είδος 

σταθεροποιητικού μηχανισμού που 

ρυθμίζει τις συνθήκες έτσι, ώστε να είναι 

ευνοϊκές για τη ζωή. Η Γη είναι πολύ 

περισσότερο από ένας βράχος με ζωή. 

Πρόκειται για ένα δυναμικό σύστημα 

που αυτοανατροφοδοτείται με βάση την 

ηλιακή ενέργεια και το οξυγόνο.

Πάντως, η θεωρία της Γαίας κάνει 

δύο διαφορετικές προβλέψεις για το 

μέλλον.

Η θετική είναι ότι… «Η Ζωή πάντα 

θα βρίσκει τον τρόπο, να προχωρά, 

να εξελίσσεται, να είναι πάντα παρόν, 

ακόμα και όταν οι συνθήκες γίνονται 

πολύ δύσκολες.

Ενώ η αρνητική είναι… «Αν 

ωθήσουμε τη Γαία να αλλάξει τη 

μορφή του οικοσυστήματός της, δεν 

θα καταστρέψουμε τη ζωή πάνω στον 

πλανήτη, μιας και η ζωή πάντα βρίσκει 

τον τρόπο να είναι, αλλά τη δυνατότητά 

μας να ζούμε πάνω σ΄ αυτόν, αφού ο 

ίδιος ο πλανήτης θα φροντίσει για την 

ισορροπία του».

Η  «φιλοσοφία»  αυτή δεν είναι 

καθόλου νέα. Στην πραγματικότητα είναι 

η ίδια μ’ αυτήν που οι  Προσωκρατικοί 

φιλόσοφοι  αποκάλυψαν με λογικό 

τρόπο. Μοιάζει πολύ με τις μυθολογίες 

όλων των λαών για τη θεά Γη που 

γέννησε όλα τα ορατά και αόρατα 

πλάσματα. Για τον άνθρωπο, όταν 

δεν ξεχνά να φιλοσοφεί και να κοιτά 

σε βάθος την ουσία της ζωής, η Γη 

είναι πάντα η Μητέρα του και ένα 

ζωντανό Ον. Αν το θυμηθούμε αυτό 

και πάψουμε να κοιτάμε την επιφάνεια 

των πραγμάτων, τότε θα ζήσουμε σε 

μεγαλύτερη αρμονία και γαλήνη με την 

φύση και όλα τα όντα γύρω μας. Αυτό 

ίσως να είναι και το σημερινό στοίχημα 

του ανθρώπου με την φύση…

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
• https://www.nea-acropoli-athens.gr
• https://el.wikipedia.org
• https://physics4u.wordpress.com

Θ ε ω ρ ί α  τ η ς  Γα ί α ς
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Ο Χρόνος! Μέχρι να διασαφηνίσω στο μυαλό 

μου αν είναι σχετικός ή απόλυτος, πλάνη ή 

πραγματικότητα, του πόνου ιατρός ή της αγά-

πης εξανεμισμός, ο χρόνος έχει ήδη πετάξει 

παίρνοντας και τις απαντήσεις μαζί του. 

Αυτό δεν κάνουμε κάθε μέρα; Σπαταλούμε το χρόνο που 

μας έχει δωθεί˙ το πιο πολύτιμό μας αγαθό! «Μα η ζωή έχει 

απαιτήσεις˙ πότε θα προλάβω να τις ικανοποιήσω;», λέει κά-

ποιος. Ναι, η ζωή έχει απαιτήσεις! Αλλά είναι πολύ λιγότερες 

από τις πλασματικές ανάγκες που δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι 

βασισμένες στην ικανοποίηση του εγωϊσμού μας˙ στα θέλω και 

τις επιθυμίες μας που με τη σειρά τους γίνονται θεμελιώδεις 

ανάγκες ¨επιβίωσης¨ στην αστική μας ζούγκλα. Ανάγκη για 

τίτλους, ανάγκη για επαγγελματική ανέλιξη, για υλική και οι-

Του χρόνου οι Συμπληγάδες
«Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι τι θα κάνουμε με το χρόνο που μας έχει δωθεί…»
Άρχοντας των Δαχτυλιδιών

Κείμενο: Νίκος Κομπογιάννης
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κονομική ευμάρεια, για κοινωνική κατα-

ξίωση και αναγνωρισιμότητα˙ να αφή-

σουμε ένα καλό όνομα τελοσπάντων! Τι 

θα λέει ο κόσμος για εμάς;  

Και τι γίνεται πραγματικά με εμάς; 

Τρέχουμε ασθμαίνοντας να προλάβου-

με. Σαν το σκύλο που κυνηγάει την 

ουρά του, έτσι προσπαθούμε κι εμείς να 

πιάσουμε το χρόνο. Μελέτες αναφέρουν 

ότι αυτή η συμπεριφορά των πιστών μας 

φίλων οφείλεται -κατά βάση- σε δυο πα-

ράγοντες: διάθεση για παιχνίδι ή έντονο 

άγχοςi. Για τον άνθρωπο πάντως αν με 

ρωτήσετε, δεν βλέπω και πολύ διάθεση 

για παιχνίδι. Αφενός γιατί όπως είπα-

με δεν υπάρχει χρόνος˙ αφετέρου γιατί 

παίρνουμε πολύ σοβαρά τον εαυτό μας: 

Πρέπει σύμφωνα με τις νόρμες της επο-

χής να προσέχουμε πάρα πολύ την ει-

κόνα μας. Να είμαστε ατσαλάκωτοι και 

καλοσιδερωμένοι μη τυχόν και το πρό-

σωπό μας κάνει πτυχώσεις που να υπο-

δεικνύει έλλειψη πειθαρχίας˙ η οποία θα 

θέσει σε κίνδυνο την κοινωνία της μη-

χανοποίησης, την επιστήμη της κατανά-

λωσης και την πίστη στην ψηφιακή μας 

θρησκεία. Μιλάμε για σοβαρά ζητήματα 

τώρα. Πού χρόνος για παιχνίδι; 

Τι μας μένει λοιπόν; Το άγχος! Από 

πού πηγάζει το άγχος; Ας δούμε τι λένε 

οι ψυχολόγοι: «Μερικές φορές το άγχος 

είναι αποτέλεσμα του στρες, αποτελεί 

όμως διαφορετική πάθηση. Το άγχος 

μοιάζει περισσότερο με το αίσθημα του 

φόβου παρά με το στρες. Όταν έχουμε 

άγχος, αυτό οφείλεται σε ένα ερέθισμα 

που μας προκαλεί φόβο και ένα αίσθημα 

αδυναμίας. Μερικοί άνθρωποι δεν είναι 

σε θέση να αναγνωρίσουν τα αίτια του 

άγχους που βιώνουν ή πάσχουν από δι-

αταραχές άγχους που απορυθμίζουν τη 

ζωή τους. Στην πλειονότητα των περι-

πτώσεων, οι φοβίες και το άγχος εμπο-

δίζουν την ομαλή εξέλιξη της ζωής ενός 

ατόμουii». 

Φόβος λοιπόν. Φόβος ως προς το 

τι όμως; «Ως προς ένα νέο και άγνω-

στο για εμάς ερέθισμα», μας ανακοινώ-

νει ο γιατρός. Και εδώ γεννάται το οξύ-

μωρο: Εφόσον αφορά τον φόβο προς 

το άγνωστο, γιατί εμείς κουβαλάμε το 

άγχος ανελλιπώς; Ερχόμαστε αντιμέ-

τωποι με νέες καταστάσεις κάθε μέρα; 

Κάθε άλλο˙ όλοι μας παραπονιόμαστε 

για την ρουτίνα που μας τρώει και πως 

δεν αλλάζει τίποτα στη ζωή μας. Είμα-

στε παραδομένοι στην μηχανοποίηση 

και την βαριεστημάρα˙ που σημαίνει οι-

κειότητα. Που είναι το άγνωστο λοιπόν; 

Bρίσκεται ακριβώς εδώ! Μπροστά  μας. 

Μέσα μας. Το ονομάζουν άγνοια… Ο 

Πλάτωνας συνήθιζε να λέει: «Δυο είναι 

οι αρρώστιες της ψυχής: η άγνοια και η 

Η φιλοσοφική θεμελίωση της αντίληψης για το θάνατο, προϋποθέτει τον υγιή στοχασμό  που 
πριμοδοτεί τη ζωή και μας προτρέπει να δείχνουμε ευγνωμοσύνη για το ύψιστο αυτό αγαθό. Μας 
προτρέπει να αποτιμάμε το χρόνο όχι σε έκταση αλλά σε συμπύκνωση αριστείας και αρετής
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τρέλα, όντας η δεύτερη μια συνέπεια της 

πρώτης».

Η άγνοια οφείλεται στην έλλειψη 

παιδείας και όχι μόρφωσης. Έλλειψη 

παιδείας σημαίνει ότι αδυνατώ να απα-

ντήσω σε δυο καίρια ανθρώπινα ερω-

τήματα: Ποιος είμαι και προς τα πού 

πηγαίνω; Το πρώτο σχετίζεται με το 

δελφικό ρητό ¨Γνώθι Σαυτόν¨. Το δεύ-

τερο με την ¨Μελέτη Θανάτου¨. Και τα 

δυο μας είναι τόσο άγνωστα ώστε και 

μόνο η φευγαλέα σκέψη τους να μας 

προκαλεί τρόμο. Το πρόβλημα έγκειται 

στο ότι δεν μπορούμε να τα διώξουμε 

από πάνω μας˙ διότι είναι μέσα μας. Κι 

έτσι το άγχος, που κάποτε αποτελούσε 

μια αδιόρατη παρουσία καθώς νιώθα-

με πως έχουμε όλο το χρόνο με το μέ-

ρος μας, τώρα ήρθε να συγκατοικήσει 

μόνιμα μαζί μας φέρνοντας και τα μπο-

γαλάκια του: ανασφάλειες, διαταραχές, 

κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, απογοή-

τευση… Όλα αυτά τα στοιχεία που μας 

καθιστούν αδρανείς, καθώς όπως όλοι 

μας ξέρουμε, το κατεξοχήν χαρακτηρι-

στικό του φόβου είναι η παράλυσηiii. Η 

ζωή όμως κινείται, με ή χωρίς εμάς!

 «Ένα ποτάμι, ένας χείμαρρος από 

συμβάντα είναι ο χρόνος ζωής του αν-

θρώπου, όπου το καθετί μόλις πάει να 

φανεί, έχει κιόλας φύγει, κι ακολουθεί 

αμέσως κάτι άλλο που κι αυτό θα παρα-

συρθεί».

Αυτή τη διαπίστωση έκανε ο Μάρ-

κος Αυρήλιος. Πολύ εύστοχη παρατή-

ρηση όμως έκανε κι ένας Άραβας σο-

φός ονόματι Χεζάσι, όταν ένας μαθητής 

του τον ρώτησε τι είναι αστείο στον 

άνθρωπο: «Πάντα σκέφτονται ανάπο-

δα. Βιάζονται να μεγαλώσουν και μετά 

αναστενάζουν για τη χαμένη τους νε-

ότητα. Χάνουν την υγεία τους για να 

αποκτήσουν χρήματα και στη συνέχεια 

χάνουν τα χρήματα τους για να έχουν 

υγεία. Σκέφτονται με τόσο άγχος το 

μέλλον, ώστε αμελούν το παρόν και έτσι 

δεν ζουν ούτε το παρόν ούτε το μέλ-

λον. Ζουν σαν να μην επρόκειτο να πε-

θάνουν ποτέ και πεθαίνουν σαν να μην 

έζησαν ποτέiv».

Λοιπόν; Που εντοπίζουμε τελικά την 

ρίζα του προβλήματος; Μα στην άγνοια 

φυσικά: «Η γνώση της άγνοιας, είναι η 

αρχή της σοφίας», όπως μας διδάσκει 

και ο Κλεόβουλος ο Ρόδιος, ένας εκ των 

επτά αρχαίων σοφών. Η λύση του κάθε 

προβλήματος ενυπάρχει μέσα στο ίδιο 

το πρόβλημα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει 

λύση˙ απλώς μπορεί να μην μας αρέσει. 

Γιατί χρειάζεται να κοπιάσεις για να δεις 

αποτέλεσμα˙ και υπομονή καθώς κάθε 

αλλαγή χρειάζεται τον χρόνο της. Δυο 

στοιχεία τα οποία έρχονται σε άμεση σύ-

Να κλείσεις την τηλεόραση. Αν έχεις τόσο μεγάλη ανάγκη να δεις, απέφευγε τα Μ.Μ.Ε. και τις 
σαχλές εκπομπές˙ σε κάνουν πλαδαρό και άβουλο. Σήκωσε το κεφάλι από το tablet ή το κινητό˙ 
σκέψου ποιοι είναι αυτοί που έχουν μονίμως σκυμμένο το κεφάλι και δες αν κατατάσσεις τον εαυτό 
σου εκεί… 
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Το υ  χ ρ ό ν ο υ  ο ι  Συ μ π λ η γ ά δ ε ς

γκρουση με τη νόρμα της εποχής, που 

τα θέλει όλα γρήγορα και χλιαρά. Στο 

προκείμενο: Το πρόβλημα που μας απα-

σχολεί είναι μέσα μας. Άρα, δεν χρειάζε-

ται να τρέχουμε σε μάντισσες και χαρτο-

ρίχτρες. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε σε 

συνεδρίες θεραπείας αλλά ούτε και σε 

shopping therapy που η μόνη ευδαιμο-

νία που μας προσφέρουν διαρκεί μέχρι 

να επιστρέψουμε στο σπίτι. Όχι˙ μιλάμε 

για μια πιο μόνιμη και αποτελεσματική 

θεραπεία: αυτήν της φιλοσοφίας! Μόνο 

μέσω  αυτής μπορούμε να λάβουμε απα-

ντήσεις για τα ερωτήματα που θέσαμε 

πρωτύτερα. Και το πιο σπουδαίο: κάνεις 

εξοικονόμηση τόσο σε χρήμα όσο και σε 

χρόνο που είναι και το ζητούμενο.

Το θέμα της αυτογνωσίας απασχό-

λησε την φιλοσοφία όσο κανένα άλλο. 

Γι’ αυτό και οι αρχαίοι σοφοί κατέληξαν 

στο συμπέρασμα πως είναι το πιο δύ-

σκολο πράγμα στον κόσμο. Οπότε κι 

εμείς θα ξεκινήσουμε απ’ τα πιο απλά 

καθότι χρειαζόμαστε ένα κίνητρο. Ποιο 

καλύτερο απ’ τον θάνατο. Θα μπορού-

σε κάλλιστα κάποιος να πει «μα καλά, 

με αρκετό θάνατο δεν ασχολούμαστε 

στις μέρες μας;». Με ποιον τρόπο όμως 

ασχολούμαστε; Με το να μετράμε υπο-

κριτικά τα θύματα σε ένα πόλεμο; Τα 

άτομα που ανασύρθηκαν πνιγμένα από 

τις θάλασσες; Αυτών που εξακολουθούν 

να πεθαίνουν από πείνα και κακουχίες 

στον εκσυγχρονισμένο κόσμο του 21ου 

αιώνα; Ή μήπως αυτών που ανήκουν 

στον κύκλο μας και καθώς φεύγουν 

παραμένουμε εμείς να τους θρηνούμε 

πεθαίνοντας περισσότερο κι απ’ τους 

ίδιους τους εκλιπόντες; 

Η φιλοσοφική θεμελίωση της αντί-

ληψης για το θάνατο, προϋποθέτει τον 

υγιή στοχασμό  που πριμοδοτεί τη ζωή 

Σταμάτα να βιάζεσαι˙ γιατί όπως υποδηλώνει και η ίδια η λέξη πρόκειται για βιασμό. Της ψυχής 
σου… 
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και μας προτρέπει να δείχνουμε ευγνω-

μοσύνη για το ύψιστο αυτό αγαθό. Μας 

προτρέπει να αποτιμάμε το χρόνο όχι σε 

έκταση αλλά σε συμπύκνωση αριστείας 

και αρετής, εντάσσοντας την ποιότητα 

στις καθημερινές μας πράξεις, ώστε να 

αισθανθούμε κάτι από την πληρότητα 

που δικαιωματικά αξίζει ο άνθρωπος 

και που είναι στο χέρι του να την αγγί-

ξει. Ώστε, την ώρα που θα μας επισκε-

φτεί ο αδερφός του ύπνου, όποια κι αν 

είναι αυτή, να μπορέσουμε να ζωγρα-

φίσουμε ένα χαμόγελο ελαφρότητας, 

χωρίς βάρη στην καρδιά. Δια τούτο και 

δεν έχει τόση σημασία η μετάνοια της 

τελευταίας στιγμής, αλλά η εξιλέωση 

και η λύτρωση με πράξεις συνείδησης 

και αγάπης ενόσω είμαστε ζωντανοί και 

θαρραλέοι. Θαρραλέοι γιατί χρειάζεται 

σθένος και ανδρεία για να μπορέσεις με 

απόλυτη διαύγεια νου και καρδιάς, να 

παραδεχτείς τα λάθη σου και να μπορέ-

σεις να τα διορθώσεις ενώ έχεις χρόνο. 

Θάρρος χρειάζεται για να συγχωρέσεις. 

Είναι όμως δείγμα δειλού και ανεύ-

θυνου ανθρώπου να αποφεύγει να φτιά-

ξει τα πράγματα ενώ έχει τη δύναμη να 

το κάνει, γιατί νομίζει πως θα του δωθεί 

η ευκαιρία κάποια στιγμή στο μέλλον να 

πράξει το σωστό. Ή επειδή νομίζει πως 

στο τέλος θα του δωθεί συγχώρεση απ’ 

τον φιλέσπλαχνο Θεό. Ξέρε, πως οι πε-

ρισσότεροι αυτή την εντύπωση έχουν. 

Σαν φτάνει όμως το τέλος όλοι θρηνούν 

γιατί αφήσανε πράγματα στη μέση και 

δεν πρόλαβαν. Και θρηνούν, γιατί ακό-

μα κι αν ο Θεός τους συγχωρεί, δεν ση-

μαίνει ότι κάνει το ίδιο και ο Eαυτός 

τους. Γιατί αυτόν τον είχαν απωλέσει 

πολύ καιρό πριν. Καθώς συμπέρανε και 

ο Πλούταρχος, «ο γενναίος πεθαίνει μια 

φορά, ο δειλός κάθε μέρα». Μην περιμέ-

νεις λοιπόν το πότε θα είναι κατάλληλες 

οι συνθήκες˙ μην φτάσεις στο σημείο να 

οδύρεσαι για τις ¨αναπάντεχες¨ αναχω-

ρήσεις προσφιλών σου προσώπων κα-

θώς οι πικρία θα σου κατακαίει τα σω-

θικά γιατί δεν πρόλαβες να εκφράσεις 

αυτά που νιώθεις. «Ω, έφυγε πολύ νω-

ρίς» ή «δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό˙ 

πέθανε τόσο ξαφνικά». Μα ακούς τι λες; 

Δεν έχουμε υπογράψει κανένα συμβό-

λαιο που να ορίζει ημερομηνία αναχώ-

ρησης από τούτον δω τον τόπο. Γι’ αυτό 

και ο Οράτιος προέτρεπε το ¨άδραξε 

την ημέρα¨ (Carpe diem): 

«Όμως εσύ, που δεν εξουσιάζεις το 

αύριο, αναβάλλεις την ευτυχία σου: και 

η ζωή σπαταλιέται στις αναβολές κι ο 

καθένας πεθαίνει γεμάτος ασχολίες. 

Όσο μιλάμε, θα ‘χει πετάξει πια ο φθο-

νερός ο χρόνος: Άδραξε λοιπόν το σή-

μερα και δείξε λιγότερη εμπιστοσύνη 

στο αύριο»v.

Επιπλέον, η ¨μελέτη θανάτου¨ μας 

υπενθυμίζει ότι η αλαζονεία και η έπαρ-

ση που μας φουσκώνουν τα στήθη, δεν 

είναι παρά μια ψευδαίσθηση δύναμης 

και ανωτερότητας. Διότι κάτι ανώτερο 

και δυνατότερο παραμονεύει στη γωνία. 

Γι’ αυτό το λόγο υπήρχε και μια παράδο-

ση στην αρχαία Ρώμη, όπου οι ύπατοι και 

εν συνεχεία οι αυτοκράτορες, μετά την 

επιτυχή έκβαση ενός πολέμου, τελού-

σαν θρίαμβο μπαίνοντας στη Ρώμη ενώ-

πιον ολόκληρης της πόλης. Οδηγούσαν 

ένα τέθριπποvi άρμα και απολάμβαναν 

επευφημίες και λατρείες ισάξιες ενός 

θεού από το πλήθος. Υπήρχε ωστόσο 

πάνω στο άρμα πίσω και αριστερά του 

ένας δούλος, ευθύνη του οποίου ήταν 

καθ’ όλη τη διάρκεια του θριάμβου να 

του ψιθυρίζει στο αυτί: «Respice post te! 

Hominem te esse memento. Memento 

mori!»vii. 

Πως μπορούμε να νιώθουμε τόσο 

σπουδαίοι όταν ξέρουμε ότι ο θάνατος 

μάς παραμονεύει; Ρητορικό το ερώτη-

μα˙ την απάντηση την δίνει ο ίδιος ο Δον 

Χουάν στον Καστανέντα: «Ο θάνατος 

είναι ο αιώνιος σύντροφός μας˙ ο μόνος 

σοφός σύμβουλος που διαθέτουμε. Βρί-

σκεται πάντα στ’ αριστερά μας. Ενίοτε 

σου ψιθυρίζει στο αυτί και νιώθεις το ρί-

γος του… Όταν άλλοτε νιώθεις πως όλα 

σου πάνε στραβά και σ’ οδηγούν στην 

καταστροφή, γύρισε προς τον θάνατό 

σου και ρώτησέ τον αν είναι έτσι. Ο θά-

νατός σου θα σου πει πως κάνεις λάθος 

και πως τίποτα άλλο δεν μετράει έξω απ’ 

το άγγιγμά του. Και θα προσθέσει: Εγώ 

δεν σε άγγιξα ακόμη…»viii. Είτε λοιπόν 

νιώθουμε ισχυροί και ακατάβλητοι είτε 

φοβισμένοι και ανήμποροι, σε κάθε πε-

ρίπτωση ο απάνθρωπος θάνατος μπορεί 

να μας κάνει εμάς ανθρώπινους. Να μας 

κάνει να επαναξιολογήσουμε την πολύ-

τιμη ζωή και τον χρόνο που μας έχει δω-

θεί για να την αξιοποιήσουμε. 

 Έστω κι ερχότανε κάποιος και σου 

ανακοίνωνε ότι έχεις μια βδομάδα στη 

διάθεσή σου πριν πεθάνεις. Αλήθεια, τι 

θα έκανες; 

 Θα φρόντιζες να τρυγήσεις και το 

τελευταίο σταφύλι απ’ το τσαμπί του 

εναπομείναντος χρόνου˙ να μεθύσεις 

απ’ το βαρέλι των συναισθημάτων που 

θα ξεχυθούν απ’ τις καρδιές των συναν-

θρώπων σου. Όταν θα συνόδευες το 

παιδί σου, τον αδερφό σου, τον σύντρο-

φό σου, τους γονείς σου, τους φίλους 

σου, στον σταθμό ή στο λιμάνι, θα τους 

αποχαιρετούσες με τη ζέση του ήλιου 
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γνωρίζοντας πως δεν υπάρχει χρόνος 

για διαφωνίες και τσακωμούς˙ διότι δεν 

θα τους ξαναδείς. Θα πήγαινες κοντά 

στη φύση να ξαπλώσεις σ’ ένα λιβάδι, να 

σ’ αγγίξει ο άνεμος, να πιείς νερό απ’ τον 

ποταμό, να ζωγραφίσεις ένα χαμόγελο 

στο πρόσωπο του ζωοδότη Ήλιου όπως 

έκανες μικρό παιδί. Θα γελούσες σαν το 

μικρό παιδί. Θα μάθαινες ότι είσαι κομ-

μάτι αυτού του κόσμου και ότι έχεις τον 

αναγκαίο χρόνο για να πράξεις τα πιο 

μικρά και τα πιο μεγάλα πράγματα…

 Είναι εφικτό να βιώσεις υπό κανο-

νικές συνθήκες μια τέτοια αποκάλυψη 

πληρότητας και ευγνωμοσύνης για το 

θαύμα της ζωής που σου έχει προσφερ-

θεί; Ένα θαύμα που συνίσταται στην ευ-

γενική συνύπαρξη και αλληλοπροσφο-

ρά Αγάπης; Ναι, είναι! Δίνοντας τον 

κατάλληλο χρόνο για να γνωρίσεις τον 

εαυτό σου. Να μάθεις ποιος πραγματικά 

είσαι και ποιες είναι οι δυνατότητές σου. 

Το μόνο που χρειάζεται είναι επανεκκί-

νηση:  

    • Σταμάτα να βιάζεσαι˙ γιατί όπως 

υποδηλώνει και η ίδια η λέξη πρόκειται 

για βιασμό. Της ψυχής σου… Κάνε λοι-

πόν μια παύση. Δες με ηρεμία το που 

βρίσκεσαι. Σ’ αρέσει; Προχώρα. Δεν σ’ 

αρέσει; Ε, τότε προχώρα οπωσδήποτε.

    • Κάνε μια πράξη. «Ένα ταξίδι χι-

λίων χιλιομέτρων αρχίζει με ένα βήμα», 

έλεγε ο Λάο Τσε. Λοιπόν, προχώρα.

    • Δεν υπάρχει δρόμος δίχως προ-

βλήματα. Η ζωή δεν επέλεξε εσένα ειδι-

κά να σου φορτώσει βάρη. Τα έχει μοι-

ράσει σε όλους. Δες τα σαν δοκιμασίες 

που μπορούν να σε κάνουν δυνατότερο 

και αντιμετώπισέ τα. Ο Ιερός Αυγουστί-

νος έλεγε: «Κύριε, δε ζητώ ελαφρότερο 

φορτίο, αλλά δυνατότερους ώμους».

    •Οι Στωικοί χωρίζανε τα πράγμα-

τα σε δυο κατηγορίες: τι εξαρτάται από 

εμένα και τι δεν εξαρτάται από εμένα. 

Δες τι πραγματικά εξαρτάται από εσέ-

να και αυτά να πράττεις, υπεύθυνα και 

αποφασιστικά. Τα υπόλοιπα είναι βάρη 

περιττά. Πέταξέ τα.

•Μην χάνεις χρόνο στις αμφιβολί-

ες και στις αναβολές. Χρόνος υπάρχει 

μόνο για αποφάσεις. Μην χάνεις χρόνο 

με το να σκέφτεσαι το παρελθόν και να 

αγωνιάς για το μέλλον˙ ζήσε το Τώρα. 

Μόνο αυτό ορίζεις.

• Να βάλεις χαρά σε ό,τι κι αν κά-

νεις. Η ευτυχία δεν έρχεται ουρανοκα-

τέβατη. Εσύ την οικοδομείςix με τις κα-

λές σκέψεις που γίνονται καλές πράξεις. 

Και όσο προπονείσαι σε αυτό τόσο κα-

λύτερος γίνεσαι. Και να γελάς! Το γέλιο 

μπορεί να αλλάξει τον κόσμο γιατί είναι 

μεταδοτικό. Γιατί όπως έλεγε και ο Αρι-

στοτέλης, «μέρα που δεν γέλασες είναι 

μέρα χαμένη». 

• Να προσέχεις τον εαυτό σου. Είσαι 

πολύ σημαντικός σ’ αυτόν τον κόσμο. Κι 

ας έχουν βαλθεί όλοι να σε πείσουν για 

το αντίθετο. Αλλά θυμήσου: Σημαντι-

κός δεν σημαίνει πως σου ανήκει ο κό-

σμος˙ σημαίνει ότι είσαι μέρος του και 

οφείλεις να συντελείς στην αρμονία του. 

Σβήνε λοιπόν την έπαρση, ειδικά όταν 

βρίσκεσαι σε θέση ισχύος. Memento 

mori! 

• Μην συγκρίνεις τον εαυτό σου με 

τους άλλους. Να τον συγκρίνεις μόνο με 

αυτό που ήσουν εχθές. Έτσι θα αποφύ-

γεις το δηλητήριο της κριτικής.

• Να εξετάζεις τον εαυτό σου. Πότε 

μιλάει η λογική, πότε το συναίσθημα, 

πότε τα πάθη, πότε τα θέλω και οι επι-

θυμίες, πότε τα ένστικτα. Βλέπεις πόσα 

διαφορετικά πράγματα είμαστε; Όλα 

όμως πρέπει να τα κυβερνάει ο Νους.

• Να αναπτύξεις την προσοχή και 

την συγκέντρωσή σου. Να παρατηρείς 

τον κόσμο γύρω σου˙ πάντα κάτι συμ-

βαίνει! Να κρατάς σημειώσεις για αυτά 

που σε απασχολούν κατά τη διάρκεια 

της ημέρας. Να ψάχνεις για λύσεις το 

πρωί με καθαρό μυαλό και να κάνεις 

την αποτίμηση το βράδυ. Να τρέφεσαι 

σωστά και να κοιμάσαι επαρκώς. Ώστε 

όταν ξυπνάς να μην συνεχίζεις να κοι-

μάσαι…

• Να κλείσεις την τηλεόραση. Αν 

έχεις τόσο μεγάλη ανάγκη να δεις, απέ-

φευγε τα Μ.Μ.Ε. και τις σαχλές εκπο-

μπές˙ σε κάνουν πλαδαρό και άβουλο. 

Σήκωσε το κεφάλι από το tablet ή το 

κινητό˙ σκέψου ποιοι είναι αυτοί που 

έχουν μονίμως σκυμμένο το κεφάλι 

και δες αν κατατάσσεις τον εαυτό σου 

εκεί… Να διαβάζεις ποιοτικά βιβλία. 

Παράτα τα μαγκαζίνα και το συρφετό 

της υποκουλτούρας: Προσβάλλει την 

νοημοσύνη σου! Να ακούς ποιοτική 

μουσική˙ είναι η γλώσσα της ψυχής. Να 

κάνεις καλές συναναστροφές με ανθρώ-

πους που έχεις σε εκτίμηση. Απέφευγε 

τους τοξικούς Ανθρώπους.

• Να ακολουθείς τον δρόμο της Φι-

λοσοφίας. Μονάχα αυτή μπορεί να σου 

διδάξει όσα ειπώθηκαν και όλα τα υπό-

λοιπα που δεν μπορούν να ειπωθούν 

μέσα σε ένα άρθρο. Μονάχα αυτή μπο-

ρεί να σου μάθει ποιος πραγματικά εί-

σαι˙ να σου μάθει πώς να διαχειριστείς 

τον φόβο, πώς να διώξεις την άγνοια. 

Να αγαπάς και να σέβεσαι τον εαυτό 

σου˙ να αγαπάς και να σέβεσαι τον Άν-

θρωπο, την Φύση, τον Θεό. Έτσι απο-

κτάει ο χρόνος σου πραγματική αξία!

Το υ  χ ρ ό ν ο υ  ο ι  Συ μ π λ η γ ά δ ε ς
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Ιερή 
Αρχιτεκτονική 
Κείμενο: Γιώργος Βαρελάς

Ορίζεται ως “Ιερή” η Αρχιτεκτονική που αφιερώνεται στο θεό ή τους θεούς και μέσω αυτών στοχεύει στην σύνδεση 

του ανθρώπου με την διάσταση αυτών των όντων.

Μεγαλοπρεπή, μυστηριακά, αινιγματικά, απόκοσμα, μυστικιστικά συναντάμε σε όλο τον πλανήτη τα αρχιτε-

κτονικά έργα, τα μνημεία, τους βωμούς, που αφιέρωσαν οι άνθρωποι σε αυτή την ανώτερη διάσταση. 

Οι πυραμίδες της Αιγύπτου, της Αμερικής και της Κίνας, οι ναοί του Καρνάκ, του Αμπού Σιμπέλ, του Λούξορ, τα Ζιγκουράτ 

της Μεσοποταμίας, οι πολυάριθμοι ελληνικοί ναοί με εξέχοντα παραδείγματα τον Παρθενώνα, το Θησείο, το Ναό του Απόλλωνα 

στις Βάσσες και του Ποσειδώνα στο Σούνιο, το Ιερό των Δελφών, μεγαλιθικές κατασκευές που η προέλευσή τους χάνεται στον 

χρόνο, όπως το Stonehenge, το Καρνάκ της Γαλλίας, και άλλα πιο σύγχρονα, όπως η Παναγία των Παρισίων, η Αγία Σοφία, τα 

μοναστήρια στον Άθω.
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Κάποια ανέπαφα ως σήμερα, άλλα μισό-κα-

τεστραμμένα και άλλα γνωστά από τις αφηγήσεις 

των ιστορικών και του μύθου, τα έργα αυτά εκπέ-

μπουν κατά κανόνα μία ενέργεια που συγκινεί με 

έναν βαθύ τρόπο τον άνθρωπο. Αυτός θα σταθεί για 

μiα στιγμή σιωπηλός μπροστά σε αυτό το μυστήριο. 

Νοσταλγία για κάτι που υπήρξε αλλά χάθηκε, δέος 

για το ακατανόητο, γαλήνη μπροστά στην ομορφιά 

και την αρμονία.

Τι είναι αυτό που κάνει αυτά τα έργα τόσο ιδιαί-

τερα; Τι μυστικά γνώριζαν οι Ιερείς και οι Τέκτονες 

που έκτισαν τους γοτθικούς ναούς και τους διακό-

σμησαν με γρύπες, ρόδακες, ανθέμια και φύλακες 

Ιππότες;

Πως ο Φειδίας γνώριζε τόσα μυστικά για την 

οπτική και τις αρμονικές χαράξεις;

Από αντλούσαν τα μυστικά τους οι Κέλτες και 

ήξεραν με ακρίβεια τις ισημερίες και τα ηλιοστάσια;

Ποια η σχέση των μνημείων με τον τόπο, δηλα-

δή το “locus” στον οποίο κατασκευάστηκαν;

Γιατί κάθε πολιτισμός ή θρησκεία επέλεγε ακρι-

βώς τον ίδιο τόπο να κτίσει τα ιερά του αλλάζοντας 

απλά την μορφή τους;

Κάθε ένα από αυτά τα μνημεία έχει μία ιδιαίτερη 

ιστορία, έναν μύθο που αναφέρεται σε αυτό. Συμβο-

λισμούς που σχετίζονται με την θεότητα ή τον Άγιο 

στον οποίο αφιερώθηκαν μυστικά στην κατασκευή 

τους και που συνδέονται με το φως του ήλιου ή των 

αστεριών, αινίγματα που αφορούν τη δομή και την 

θέση τους.

Το σύμπλεγμα των μεγάλων πυραμίδων στην 

Γκίζα σε σχέση με τον άξονα του Νείλου αποτελεί 

έναν ακριβή κατοπτρισμό του αστερισμού του Ωρί-

ωνα σε σχέση με τον άξονα της γαλαξιακής ζώνης.

Όταν από τους μεγαλιθικούς σχηματισμούς του 

Καρνάκ της Γαλλίας άρχισαν να αφαιρούνται τμή-

ματά του, το μικροκλίμα της περιοχής άλλαξε δρα-

ματικά.

Οι αρχαίοι ελληνικοί ναοί και τα ιερά σχηματί-

ζουν ακριβέστατα γεωμετρικά σχήματα πάνω στον 

ελληνικό χάρτη. Οι θέσεις τους ορίζουν ισόπλευρα 
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Το σύμπλεγμα των μεγάλων 
πυραμίδων στην Γκίζα αποτελεί 
έναν ακριβή κατοπτρισμό του 
αστερισμού του Ωρίωνα. Η Θέση 
των Πυραμίδων σε σχέση με τον 
άξονα του Νείλου είναι αντίστοι-
χη με τη  σχέση των άστρων του 
Ωρίωνα σε σχέση με τον άξονα της 
γαλαξιακής ζώνης.

Οι αποστάσεις των αρχαίων ελληνικών ναών και Ιε-
ρών εγγράφονται σε ομόκεντρους κύκλους με απόλυτη 
γεωμετρική ακρίβεια

τρίγωνα, που συνδέονται μεταξύ τους και οι αποστάσεις τους 

εγγράφονται σε ομόκεντρους κύκλους με απόλυτη γεωμετρική 

ακρίβεια.

To Stonehenge λειτουργεί επακριβώς, ακόμα και σήμερα ως 

αστρονομικό εργαλείο “καδράροντας” συγκεκριμένα άστρα 

μέσα σε σημαντικές στιγμές του χρόνου, σημαίνοντας τα ηλιο-

στάσια και τις ισημερίες.

Οι τρούλοι, σύμβολο του ουρανού σε πολλές βυζαντινές 

εκκλησίες διαιρούνται σε 12 ανοίγματα, όπως και οι αστερισμοί 

του Ζωδιακού.

Το άγαλμα της Θεότητας στο Άδυτο των αιγυπτιακών 

ναών φωτίζεται από συγκεκριμένα ανοίγματα στην οροφή της 

αίθουσας, στην οποία στεγάζεται. Αυτό γίνεται σε ημερομηνί-

ες, που σχετίζονται κατά κάποιο τρόπο με την φύση της θεό-

τητας.

Χιλιάδες επισκεπτών συρρέουν στην πυραμίδα της Τσί-

τσεν-Ίτσα, την πρώτη ημέρα της άνοιξης για να δουν το γιγα-

ντιαίο φίδι που κατεβαίνει από την κορυφή της Πυραμίδας από 

το ιερό του ναού προς τη Γη.

Οι Αρχαίοι Ιερείς, (μάγοι-μύστες) φαίνεται πως γνώριζαν 

πολλά μυστικά του χώρου και του χρόνου. Όπως για παρά-

δειγμα γνώριζαν πολύ καλά για την ιερή γεωγραφία, τους γε-

ωδαιτικούς κόμβους, τις γραμμές ley. Τα σημεία δηλαδή που ο 
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To Stonehenge λειτουργεί ακριβέστατα ακόμα και σήμερα ως αστρονομικό εργαλείο “καδράροντας” συγκεκριμένα 
άστρα μέσα σε σημαντικές στιγμες του Χρόνου και μετρώντας τα ηλιοστάσια και τις ισημερίες.

Χιλιάδες επισκεπτών συρρέουν στην πυ-
ραμίδα της Τσίτσεν Ίτσα την πρώτη ημέρα 
της άνοιξης για να δουν το γιγαντιαίο φίδι 
που κατεβαίνει από την κορυφή της Πυραμί-
δας, από το ιερό του ναού προς τη Γη.
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Ο Τρούλος του Ναού Κωσταντί-
νου και Ελένης στην Αθήνα. 

Επάνω: Το άγαλμα της Θεότητας στο 
Άδυτο των αιγυπτιακών ναών φωτίζεται 
από συγκεκριμένα ανοίγματα στην ορο-
φή της αίθουσας στην οποία στεγάζεται, 
Αυτό γίνεται σε ημερομηνίες που σχετίζο-
νται κατά κάποιο τρόπο με την φύση της 
θεότητας

Δεξιά: Μεγαλιθικοί σχηματισμοί στο 
Καρνάκ της Γαλλίας

Πλανήτης έχει αυτή την ειδική ενέργεια η οποία αναζωογονεί ενεργειακά τον 

άνθρωπο και του δίνει την ευκαιρία να έχει ένα πέταγμα ψυχής, να κοιτάξει προς 

τα πάνω με μία πνευματική ανάσα συνδέοντάς τον με το μεγαλείο του Σύμπα-

ντος.

Γνώριζαν όμως και τα μυστικά του χρόνου. Τις κομβικές στιγμές που δημι-

ουργούνται από την περιστροφή της Γης μέσα στο ηλιακό σύστημα και τις πο-

ρείες των άστρων. Πολλοί πολιτισμοί του παρελθόντος έδειχναν ένα ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τους αλληλοσυσχετισμούς της Γης με τον Ωρίωνα, τον Σείριο, 

τις Πλειάδες και τους αστερισμούς, τους συντρόφους της Γης και του Ήλιου 

στον χορό του διαστήματος και των άστρων. 

Μπροστά σε αυτά τα αινίγματα ο σημερινός πολιτισμός στέκεται αμήχανος. 

Οι επιστήμονες της εποχής μας μπορούν να κάνουν την ανάλυση, να μετρήσουν, 

να υποθέσουν γύρω από τη φύση και τον σκοπό αυτών των κατασκευών. Δεν 

μπορούν να κάνουν όμως τη σύνθεση. Μας λείπει ο συνδετικός κρίκος και το 

γιατί, που θα ξεκαθάριζε την εικόνα.

Ίσως τα αρχαία μνημεία να είναι κάτι περισσότερο από περίτεχνες κατασκευ-

ές και αρμονικές αναλογίες. Ίσως πάλι για αυτό το λόγο να είναι και τόσο περί-

τεχνα. Γιατί φαίνεται ότι κατασκευάστηκαν για να “λειτουργούν” στον χώρο. Σε 

συγκεκριμένο χώρο. Και σε συγκεκριμένο χρόνο.



βιβλιο
παρου
σιαση

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΤΟΜΟΣ Β: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

– ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ – ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΘΕΩΡΙΑΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΡΟΣ

Η ατομική θεωρία με εισηγητή το Λεύκιππο και κύριο θεμε-

λιωτή το Δημόκριτο, έχει θεωρηθεί το επιστέγασμα της προσω-

κρατικής φιλοσοφίας όχι μόνο από χρονολογική άποψη, αφού 

ο Δημόκριτος υπήρξε σύγχρονος του Σωκράτη και του Πρωτα-

γόρα, οι οποίοι, μετά από την κοσμολογική περίοδο των Προ-

σωκρατικών, εγκαινίασαν την ανθρωποκεντρική περίοδο της 

αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, αλλά και από φιλοσοφική άποψη, διότι ο ατομικισμός είναι η πιο 

επεξεργασμένη θεωρία σε σχέση με όσες είχαν προηγηθεί. Μια αποτί-

μηση της συμβολής της οφείλει, συνεπώς, να ανατρέξει στις ιστορικές 

αφετηρίες της (από τον πρόλογο της έκδοσης). 

Πρόκειται για τον 2ο τόμο της σειράς που πραγματεύεται τις ιδέες 

και το έργο του μεγάλου αυτού Προσωκρατικού φιλοσόφου, ο οποίος 

επηρέασε σημαντικά την μετέπειτα ελληνική σκέψη κι επιστήμη. 

JEFF LOVE

ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΚΒΑΝΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ

Είναι άραγε δυνατό να ταιριάξει ένα αρχαίο σύστημα συμβολι-

σμού με τις σύγχρονες θεωρίες της φυσικής; Ο συγγραφέας του παρό-

ντος βιβλίου παρουσιάζει ένα μοντέλο που καθιστά τη φιλοσοφία της 

Καββάλα επίκαιρο σύστημα της εσωτερικής ανθρώπινης ανάπτυξης, 

καθώς, πίσω από τους περίπλοκους συμβολισμούς της, ερμηνεύει την 

κοσμική δημιουργία και ταυτίζεται παράλληλα με διάφορα ψυχολογι-

κά πρότυπα της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

ARTHUR SCHOPENHAUER

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

Τί είναι το ερωτικό πάθος; Πώς αντιμετωπίζει ο άνθρωπος τη ζωή του, όταν αυτή αποτελείται 

από δυστυχίες και δεινά; Με ποιόν τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πρακτικά τη λογική, 

ώστε να πετύχουμε την περίφημη αταραξία των Στωικών; Από πού πηγάζει το γέλιο και ποια είναι 

η απελευθερωτική του ενέργεια; 

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τη σκέψη του κορυφαίου ιδεαλιστή φιλόσοφου Arthur 

Schopenhauer, μέσα από τέσσερα θεμελιώδη δοκίμιά του: «Μεταφυσική της ερωτικής σχέσης», «Η 

μηδαμινότητα και η δυστυχία της ζωής», «Η πρακτική χρήση της λογικής και ο Στωικισμός» και «Η 

θεωρία του γέλιου». 
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Ο ΧΡΟΝΟΣ
ΦΙΛΟΣ Η ΕΧΘΡΟΣ;

Κείμενο: Delia Steinberg Guzmán, Διευθύντρια του Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Οργανισμού Νέα Ακρόπολη

Δεν αρκεί να γνωρίζει κα-

νείς τα πολυάριθμα σύμ-

βολα με τα οποία έχει 

αναπαρασταθεί ο Χρόνος. 

Πέρα από τις όμορφες εικόνες κι ερμη-

νείες που ερεθίζουν το νου και τα συναι-

σθήματα, ο Χρόνος εξακολουθεί να εί-

ναι ένας μυστηριώδης παράγοντας, που 

πολύ δύσκολα μπορούμε να ελέγξουμε 

στη ζωή μας. Δεν καταφέρνουμε να ει-

σχωρήσουμε καλά σ’ αυτή τη διάσταση.

Μπροστά σ’ αυτή την άγνωστη δύ-

ναμη που σχεδόν πάντα μας ελέγχει, 

υιοθετούμε διάφορες στάσεις. Μερι-

κές φορές θεωρούμε το Χρόνο ως έναν 

καλό φίλο, κι άλλες τον φοβόμαστε σαν 

το χειρότερο εχθρό. Ας αναλύσουμε 

αυτή τη διπλή του όψη.

Ο Χρόνος ως εχθρός είναι:

* Η διασκορπισμένη συνείδηση, που 

πηδάει από το ένα θέμα στο άλλο χωρίς 

τάξη. Αυτό κάνει το χρόνο να φαίνεται 

πολύ πιο σύντομος από ότι τον περιμέ-

νουμε. Οι ώρες πετούν –και η ζωή επί-

σης- χωρίς να καταφέρουμε να πραγμα-

τώσουμε αυτά που κάποτε επιθυμήσαμε 

για μια μέρα, αλλά ούτε για ένα χρόνο 

και βέβαια ούτε για μακρύτερες προθε-

σμίες, λόγω ανικανότητας να οριοθετή-

σουμε ένα χρονικό στόχο.

* Η αναποφασιστικότητα.  Ο κόπος 

να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο ή περισ-

σότερα πράγματα, χωρίς να τολμήσου-

με να ρισκάρουμε τίποτα, μας κάνει να 

χάνουμε πολύ χρόνο. Και υπάρχουν κι 

αυτοί που πιστεύουν ότι ο χρόνος –σαν 

παντοδύναμος θεός- θα μας βοηθήσει 

να λύσουμε αυτά που η βούλησή μας εί-

ναι ανίκανη να κάνει. Όμως, ο χρόνος 

από μόνος του δε λύνει τίποτα. Αντίθε-

τα, φθείρει τα προβλήματα και τα μετα-

τρέπει σε βαριές πέτρες,  που πρέπει να 

σέρνουμε στη ζωή μας.

* Η δυσκολία να ορίσουμε προτε-

ραιότητες, που δεν επιτρέπει στη συνεί-

δηση να ζήσει ήρεμη τον παρόντα χρό-

νο. Έτσι ενώ κάνει ένα πράγμα, επιθυμεί 

το άλλο με ενοχές, κι όταν τελικά απο-

φασίζει το άλλο, η ενοχή επιστρέφει για 

εκείνο που άφησε παράμερα. Αυτός εί-

ναι ένας ασταθής χρόνος, που μας μετα-

τρέπει σε άτομα ανικανοποίητα.

* Η ανικανότητα να συντονίσου-

με όσα πρέπει να κάνουμε στη διάρκεια 

των ωρών της ημέρας ή των ημερών της 

εβδομάδας. Αυτό μας κάνει να βλέπουμε 

το χρόνο σαν ένα τρομερό μπαμπούλα 

που μας αρπάζει τις ευκαιρίες. Θέλουμε 

να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά δεν 

ξέρουμε να οργανωθούμε και χάνουμε 

περισσότερη ενέργεια σε θρήνους και 

παράπονα παρά στο να κάνουμε αυτά 

που θέλουμε.
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* Το να μετρήσουμε το χρόνο σε ποσότητα κι όχι σε ποιότη-

τα, είναι ένας άλλος τρόπος για να τον κάνουμε εχθρό μας. Δεν 

ξέρουμε να εκτιμήσουμε την αξία και ένταση του κάθε λεπτού, 

ενώ αντίθετα θέλουμε να έχουμε πολλές ώρες για να κάνουμε 

δράσεις, τις οποίες ούτε έχουμε προγραμματίσει ούτε έχουμε 

εκτιμήσει. Θέλουμε περισσότερο, πάντα περισσότερο χρόνο, κι 

ας μην το χρησιμοποιήσουμε σωστά αργότερα. 

* Η κακή ερμηνεία της αναγκαίας ανάπαυσης και διασκέ-

δασης, για να ξεκουραστούμε από τις δραστηριότητές μας. Για 

ακόμα μια φορά, πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε πολλές ώρες γι’ 

αυτά, και αφού δεν ξέρουμε να αναπαυτούμε, δεν καταφέρνου-

με το στόχο μας.

* Ο χρόνος – κλέφτης. Το να πιστεύουμε ότι ο χρόνος μας 

κλέβει τη νιότη και γι’ αυτό υποφέρουμε μπροστά στην αναπό-

φευκτη πάροδό του, χωρίς να μπορούμε να βρούμε τη φόρμου-

λα που μπορεί να τον σταματήσει.

Ο Χρόνος ως Φίλος

* Η συγκέντρωση είναι η πεμπτουσία του χρόνου. Κάθε 

φορά που καταφέρνουμε να εστιαστούμε σ’ αυτό που κάνουμε, 

μακραίνουμε τα λεπτά, σε σημείο να εκπλαγούμε από το φαι-

νόμενο αυτό.

* Το να ξέρουμε να διαλέγουμε χωρίς βιασύνη αλλά με 

σβελτάδα, επιμηκύνει το χρόνο. Ακόμα κι αν σφάλουμε στις 

αποφάσεις μας, κερδίζουμε περισσότερο χρόνο διορθώνοντας 

τα λάθη και χαράζοντας νέες οδούς δράσης, από το να συνεχί-

ζουμε στο σταυροδρόμι χωρίς να τολμήσουμε να κάνουμε ένα 

βήμα μπροστά. 

* Το να καθορίσουμε προτεραιότητες είναι ένας απλός τρό-

πος για να εξοικονομήσουμε χρόνο. Έτσι θα ξέρουμε πάντα τι 

είναι το πρώτο και τι το τελευταίο και θα μπορούμε να μοιρά-

σουμε τις προσπάθειές μας με σωστό τρόπο, πράγμα που άλ-

λωστε θα μας δώσει μεγάλη εσωτερική ικανοποίηση.

* Το να συντονίσουμε τις δράσεις και τις ανάγκες μας είναι 

αναπόφευκτο για να τα πάμε καλά με το χρόνο. Όλοι έχουμε 

πολλά πράγματα να κάνουμε και θεωρούμε ότι όλα είναι ση-

μαντικά. Επομένως, πρέπει να τους δημιουργήσουμε ένα χώρο 

με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ο χώρος κι ο χρόνος είναι καλοί 

σύμμαχοι: ο σωστός χώρος αντιστοιχεί με το σωστό χρόνο. Γι’ 

αυτό χρειάζεται μια γερή δόση τάξης και οργάνωσης.

* Ο χρόνος έχει μια δική του ποιότητα που δεν έχει άμε-

ση σχέση με την ποσότητα. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε πολύ 

χρόνο σε κάποιο έργο, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι το εκτελέσα-

με με αποτελεσματικότητα. Αν αναλύσουμε τις πολλές χαμένες 

ώρες την ημέρα, όπου η συνείδηση κοιμάται ή ρεμβάζει, θα δια-

πιστώσουμε ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει να καταλάβουμε την 

ποιότητα του έντονα βιωμένου χρόνου, πράγμα που βοηθάει 

επίσης, να ολοκληρώσουμε σωστά ότι αναλαμβάνουμε.

* Το να ξέρουμε να ξεκουραστούμε και να αναρρώσουμε 

από την κούραση απαιτεί κάποιο χρόνο, αλλά ένα σωστά εκ-

μεταλλευόμενο χρόνο. Δεν αρκεί να διαθέσουμε κάποιες ώρες 

για να ξεκουραστούμε. Αυτό που χρειάζεται είναι η συνείδηση, 

σε συνάρτηση με το χρόνο, να μπορεί να αποσυνδεθεί από τα 

θέματα που την απασχολούν, ώστε να περάσει σε άλλα ή σε κα-

νένα συγκεκριμένο, αφού έχουμε αποφασίσει να ξεκουραστού-

με κι έχουμε ορίσει τη διάρκεια της ανάπαυσης. 

* Ο χρόνος δεν κλέβει τη νιότη. Μπορεί να φθείρει τα σώ-

ματα, αλλά προσφέρει μια εσωτερική εμπειρία που αντιστοιχεί 

σε μια συνεχόμενη νιότη και μια αυξανόμενη σοφία.

Είναι λοιπόν ο χρόνος ο φίλος μας ή ο εχθρός μας; Εξαρ-

τάται. Στην πραγματικότητα, εμείς είμαστε οι φίλοι ή οι εχθροί 

του χρόνου, ανάλογα με τον τρόπο που θα εναρμονιστούμε μ’ 

αυτόν. Ο Χρόνος απλώς ΕΊΝΑΙ. Εμείς κατακτάμε συνειδητά το 

Είναι μας μέσα από το Χρόνο.

Η συγκέντρωση είναι η πεμπτουσία του 
χρόνου. Κάθε φορά που καταφέρνουμε 
να εστιαστούμε σ’ αυτό που κάνουμε, 
μακραίνουμε τα λεπτά, σε σημείο να 
εκπλαγούμε από το φαινόμενο.

Η δυσκολία να καθορίσουμε 
προτεραιότητες, που δεν επιτρέπει στη 
συνείδηση να ζήσει ήρεμη τον παρόντα 
χρόνο
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Μπορεί να υπάρξουν καλύτερες εποχές, 
αλλά αυτή εδώ είναι η δική μας. 

Ζαν-Πωλ Σαρτρ

           ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ

Ο Χρόνος είναι αυτό που εμποδίζει τα 
πάντα να συμβούν ταυτοχρόνως. 

John Archibald Wheeler

Χρόνος: η κινούμενη μορφή 
της ακίνητης αιωνιότητας. 

Ζαν-Ζακ Ρουσσώ

Μελέτησε το παρελθόν αν 
θες να ορίσεις το μέλλον. 

Κομφούκιος

Ο χρόνος και η παλίρροια δεν 
περιμένουν κανέναν. 

Τζόφρυ Τσώσερ

Ο χρόνος είναι η τίγρη 
που με καταβροχθίζει, 

αλλά εγώ είμαι η τίγρη. 
Χόρχε Λουίς Μπόρχες

Τόσο πολύ σύμπαν και 
τόσο λίγος χρόνος. 

Terry Pratchett
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ήξερες
ότι...

Η Θεωρία της Σχετικότητας 
του Αϊνστάιν επιβεβαιώθηκε 
ξανά στο διάστημα

Μία διεθνής ομάδα επιστημόνων απέδειξε 

για ακόμη μία φορά -με ένα τεστ σε ένα τρι-

πλό σύστημα άστρων- ότι η Γενική Θεωρία 

Σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν ισχύει 

στο διάστημα όπως και στη Γη.

Σύμφωνα με αυτήν τη θεωρία της συμπαντικής βαρύτητας, 

σε ένα δεδομένο βαρυτικό πεδίο όλα τα αντικείμενα, μικρά και 

μεγάλα, ελαφριά και βαριά, πέφτουν με την ίδια επιτάχυνση 

ανεξάρτητα από τη μάζα ή από τη σύνθεσή τους, είτε πρόκειται 

για φτερά, είτε για σφυριά, ή για άστρα ή μαύρες τρύπες.

Έτσι, σύμφωνα και με τον Γαλιλαίο, μία μικρή και μία με-

γάλη κανονόμπαλα που θα πέσουν από τον πύργο της Πίζας, 

θα φθάσουν στο έδαφος ταυτόχρονα, αρκεί να μην υπάρχει αέ-

ρας. Κάτι που όντως έδειξε το 1971 στη Σελήνη ο αστροναύ-

της Ντέιβιντ Σκοτ της αποστολής «Απόλλων 15», χρησιμοποι-

ώντας ένα σφυρί κι ένα φτερό που άφησε να πέσουν και αυτά 

έφθασαν ταυτόχρονα στη σεληνιακή επιφάνεια.

Κατά καιρούς, όμως, έχουν διατυπωθεί αμφιβολίες αν η θε-

ωρία ισχύει επίσης σε συνθήκες ακραίας βαρύτητας στο διά-

στημα. Η νέα έρευνα, με επικεφαλής τη δρα Αν Άρτσιμπαλντ 

του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ και του Ολλανδικού Ιν-

στιτούτου Ραδιοαστρονομίας ASTRON, που δημοσιεύθηκε 

στο περιοδικό «Nature», διαλύει κάθε αμφιβολία για την κα-

θολική -δηλαδή συμπαντική- ισχύ της θεωρίας του Αϊνστάιν, 

αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ως «εργαστήριο» παρατηρή-

σεων το σύστημα τριών αστέρων PSR J0337+1715, που ανα-

καλύφθηκε το 2011, βρίσκεται σε απόσταση 4.200 ετών φωτός 

από τη Γη και το οποίο αποτελείται από δύο άστρα λευκούς 

νάνους και ένα άστρο νετρονίων. Οι λευκοί νάνοι έχουν μικρό 

μέγεθος ανάλογο της Γης, αλλά μεγάλη μάζα παρόμοια με του 

Ήλιου.

Το άστρο νετρονίων (γνωστό και ως πάλσαρ) είναι ακόμη 

μικρότερο και πυκνότερο, ένα απομεινάρι μίας παλιάς έκρηξης 

σούπερ-νόβα, που πλέον περιστρέφεται σαν ισχυρός φάρος, με 

τρομερά σταθερό ρυθμό (366 περιστροφές το λεπτό), στέλνο-

ντας περιοδικά ηλεκτρομαγνητικά σήματα, τα οποία συλλαμ-

βάνονται από τα επίγεια ραδιοτηλεσκόπια.

Οι αστρονόμοι παρατηρούν το εν λόγω σύστημα εδώ και έξι 

χρόνια με τρία ραδιοτηλεσκόπια στην Ολλανδία (Westerbrok 

Synthesis), στις ΗΠΑ (Green Bank) και στο Πουέρτο Ρίκο 

(Arecibo), επειδή εξ αρχής είχαν συνειδητοποιήσει ότι μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της Γενικής Θεωρίας της 

Σχετικότητας.

Το άστρο νετρονίων περιφέρεται πέριξ του ενός λευκού 

νάνου, ενώ ο δεύτερος πιο μακρινός λευκός νάνος περιφέρε-

ται γύρω από αυτό το ζευγάρι πάλσαρ-πρώτου λευκού νάνου. 

Στην ουσία, το ζευγάρι «πέφτει» βαρυτικά προς τον εξωτερικό 

λευκό νάνο. Επιπλέον, το ένα μέλος του ζευγαριού (άστρο νε-

τρονίων) είναι πολύ πιο βαρύ από το δεύτερο μέλος (εσωτερι-

κός λευκός νάνος), όπως μία σιδερένια μπάλα είναι βαρύτερη 

από ένα φτερό.

Οι ερευνητές μέτρησαν κατά πόσο ο εσωτερικός λευκός 

νάνος και το άστρο νετρονίων, με τα διαφορετικά βάρη τους, 

επηρεάζονταν διαφορετικά από τη βαρύτητα του εξωτερικού 

λευκού νάνου, δηλαδή «έπεφταν» προς αυτόν με διαφορετική 

ταχύτητα. Τελικά, δεν βρήκαν καμία διαφορά, πράγμα που ση-

μαίνει ότι η θεωρία του Αϊνστάιν ισχύει, συνεπώς δεν χρειάζε-

ται κάποια εναλλακτική θεωρία.

Πηγή: CNN Greece



Η Νέα Ακρόπολη πραγματοποιεί δράσεις για τη Φιλοσοφία, τον Πολιτισμό και τον Εθε-

λοντισμό, προσφέροντας ουσιαστικές επιλογές και καλύπτοντας όλους όσοι επιθυμούν να 

φέρουν στη ζωή τους μια εσωτερική αναγέννηση.

          ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
Εισαγωγικό σεμινάριο Εσωτερικής Φιλοσοφίας και Εσωτερικής Ψυχολογίας • Ανοιχτές συ-

ζητήσεις για τη Φιλοσοφία • Διαλέξεις, σε συνεργασία με χώρους πολιτισμού, για την Πα-

γκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας υπό την αιγίδα της UNESCO

         ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
Επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους • Θεατρικά δρώμενα • Μουσικές θεματι-

κές βραδιές • Δημιουργικά εργαστήρια: αρχαιολογικών αντιγράφων, πυρογραφίας, ζωγρα-

φικής • Εκδοτική δραστηριότητα βιβλίων εσωτερισμού και φιλοσοφίας • Αθλητική δραστη-

ριότητα: αθλητικοί αγώνες, τουρνουά, φιλοσοφικές πολεμικές τέχνες • Ομάδες ανάγνωσης 

και ανταλλαγής βιβλίων (Booksharing – Booklab)

             ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Οικολογικές πρωτοβουλίες για τη φροντίδα πάρκων, δασών, παραλιών • Κοινωνικές πρω-

τοβουλίες στήριξης ευπαθών ομάδων και προσφοράς • Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

και φυσικών καταστροφών • Σεμινάρια για την ανάπτυξη της εθελοντικής συνείδησης 

• Δίκτυο ανταλλακτικής και εναλλακτικής οικονομίας • Ετή-

σια Πανελλήνια Γιορτή Εθελοντισμού, με συμμετοχή τοπικών 

και διεθνών εθελοντικών οργανισμών (Κίνηση Φορέων Εθε-

λοντισμού)

Αθήνα, 210 88 10 830
Ιλίσια,  210 7794368, 6987124197

Περιστέρι, 2130282657
Αιγάλεω, 698 185 8033

Νέα Σμύρνη, ......................................69 87 43 73 87
Θεσσαλονίκη (κέντρο), ...................................2310-285020
Ηράκλειο,  6981888493
Ρέθυμνο, 28310 52884
Χανιά, 2821023189
Πάτρα 2610006923 & What’s up 6980500044
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Ο Θεός φαντάστηκε τον 

κόσμο κι άρχισε να 

τον κινεί. Κατά τον 

ίδιο τρόπο οραματί-

ζεται και ο άνθρωπος. Πως δημιούρ-

γησε πολιτισμό; Παρατηρώντας 

τη φύση και τις λειτουργίες της, 

τις οποίες στη συνέχεια εφηύρε 

τρόπους να τις μιμηθεί. Έπρεπε 

όμως να τις προσαρμόσει στα 

δικά του μέτρα ώστε να είναι 

ωφέλιμες και αποτελεσματι-

κές. Έτσι λοιπόν άρχισε να 

φαντάζεται. Και τα δημιουρ-

γήματα της φαντασίας του 

μετουσιώθηκαν σε υπαρ-

κτά αντικείμενα. Γι’ αυτό 

και λέμε πως η φαντασία 

είναι γενεσιουργός δύναμη: 

γεννάει ιδέες! Κινεί τον άνθρωπο να κινήσει τον κό-

σμο και να διαμορφώσει το περιβάλλον του. Χωρίς τη δημιουργική 

φαντασία τίποτα απ’ τον λεγόμενο ανθρώπινο πολιτισμό που βλέ-

πουμε δεν θα υπήρχε. 
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