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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…

Φιλοσοφία, όπως το λέει η λέξη, είναι η αγάπη στη σο-

φία. Και σοφία είναι η ανώτερη κατάσταση γνώσης 

και τελειότητας που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος.

Σε όλο τον κόσμο υπήρξαν σοφοί: Αυτοί ίδρυσαν 

πολιτισμούς, έκαναν τους νόμους και δίδαξαν στους ανθρώπους θρη-

σκείες, τέχνες και τεχνικές για να ζουν καλύτερα και σύμφωνα με την 

ανθρώπινη φύση.

Φαίνεται πως στην αρχαία Ελλάδα οι σοφοί άρχισαν να χάνονται 

ή να κρύβονται. Αλλά κατά παράδοξο τρόπο αυξήθηκε η θέληση και η 

αγάπη των ανθρώπων για σοφία. Οι άνθρωποι έγιναν πιο υπεύθυνοι, 

λεύτεροι και δραστήριοι. Ανακάλυψαν το μέτρο και την έρευνα. Έτσι 

εδώ και 26 αιώνες γεννήθηκε και συνεχίζεται και σήμερα η φιλοσοφία.

Φιλόσοφος δεν είναι αυτός που τα ξέρει όλα. Ούτε αυτός που δεν 

αλλάζει γνώμη και δεν κάνει λάθη. Δεν είναι αυτός που πιστεύει, αλλά 

αυτός που εμπιστεύεται, που επιλέγει, ρισκάρει, ανακαλύπτει νόμους 

και φτιάχνει πεποιθήσεις. Ξέρει την ελπίδα κι έτσι είναι αισιόδοξος και 

θετικός στη ζωή, ξέρει τη χαρά που βγαίνει από το βίωμα των νόμων 

της φύσης κι όχι από ανταμοιβές και τιμωρίες.

Ο φιλόσοφος μελετάει, σκέπτεται και στοχάζεται. Νοιώθει και αι-

σθάνεται. Και πάνω απ όλα πράττει. Οι πράξεις του είναι η σφραγίδα 

του στοχασμού του κι η κορύφωση της σκέψης του.

Ο φιλόσοφος καταλαβαίνει ότι υπάρχουν πράγματα που δεν αλ-

λάζουν. Τα δέχεται και συγκατατίθεται. Χωρίς θλίψη.

Βλέπει ότι υπάρχουν πράγματα που αλλάζουν. Τα αναλαμβάνει και 

τα καλυτερεύει. Χωρίς μεγάλες φωνές και διακηρύξεις.

Αλλά για να μάθει ποια αλλάζουν και ποια όχι, πρέπει να τα ερευ-

νήσει. Χρειάζεται να αποδεχτεί την άγνοιά του και να τα δοκιμάσει. 

Να βρει το θάρρος να τα αντιμετωπίσει.

Έτσι η έρευνα, με βοηθούς την ταπεινοφροσύνη και το θάρρος γί-

νεται ο τρόπος ζωής του φιλοσόφου. Η έρευνα αυτή του προσδίδει 

την ενέργεια και χαρά ενός παιδιού. Και ταυτόχρονα του δίνει την γα-

λήνη και σιγουριά ενός γέρου. Του δίνει κίνηση και ζωντάνια, τον κά-

νει χαρούμενο οδοιπόρο, ειρηνικό πολεμιστή κι ευτυχισμένο άνθρω-

πο. Τον κάνει παράδειγμα ζωής και δάσκαλο της ευτυχίας.

Ο φιλόσοφος δεν είναι επίκαιρος 25 ή 10 αιώνες πριν. Είναι σε 

κάθε εποχή που ο άνθρωπος αναζητά, μαθαίνει και αγωνίζεται για να 

ζει μια ευτυχισμένη ζωή.



επιστημονικά

και άλλα...

Εκεί που η 
επιστήμη 

συναντάει  
την εσωτερική 

φιλοσοφία

νέα

Η χαρούμενη 
μουσική αυξάνει τη 
δημιουργικότητα

Η χαρούμενη μουσική αποτελεί 

το καλύτερο «διαβατήριο» για 

τη… γέννηση καινοτόμων ιδεών 

και λύσεων, σύμφωνα με μια 

νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση ανοιχτής 

πρόσβασης PLOS ONE από ερευνητές του Πανεπιστημίου 

Ράντμπουντ στην Ολλανδία και του Πανεπιστημίου 

Τεχνολογίας του Σίδνεϊ στην Αυστραλία. 

Η δημιουργικότητα αποτελεί ένα σημαντικό «συστατικό» 

στον πολύπλοκο και γρήγορα εξελισσόμενο κόσμο μας, 

επιτρέποντάς μας να παράγουμε καινοτόμες λύσεις για ένα 

μεγάλο εύρος προβλημάτων και να έχουμε φρέσκιες ιδέες. Το 

ερώτημα σχετικά με το τι διευκολύνει τη δημιουργική γνώση 

και σκέψη μελετάται επί μακρόν και παρότι προηγούμενα 

επιστημονικά στοιχεία έχουν δείξει ότι η μουσική βοηθά τη 

δημιουργικότητα, ελάχιστα είναι γνωστά σχετικά με το ποιο 

είδος μουσικής επιδρά συγκεκριμένα στη δημιουργική σκέψη. 

Το μουσικό πείραμα και η… σιωπή
Προκειμένου να διερευνήσουν την επίδραση της μουσικής 

στη δημιουργική σκέψη, οι ερευνητές ζήτησαν από 155 εθελο-

ντές να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια, ενώ στη συνέχεια 

τους χώρισαν σε ομάδες. Κάθε ομάδα άκουγε έναν από τέσσε-

ρις διαφορετικούς τύπους μουσικής, που κατηγοριοποιήθηκαν 

ως ήρεμη, χαρούμενη, λυπητερή και αγχωτική μουσική. Υπήρχε 

και μια ομάδα ελέγχου, η οποία άκουγε μόνο… σιωπή. Κατά τη 

διάρκεια του μουσικού πειράματος οι εθελοντές καλούνταν να 

φέρουν εις πέρας κάποιες ασκήσεις γνώσεων, προκειμένου να 

ελεγχθεί η δημιουργική σκέψη τους. Όπως προέκυψε, οι συμ-

μετέχοντες με τις πιο πρωτότυπες λύσεις στις ασκήσεις είχαν 

και υψηλότερα σκορ στην αποκαλούμενη αποκλίνουσα δη-

μιουργική σκέψη, ενώ όσοι είχαν την καλύτερη δυνατή λύση 

(αλλά μία μόνο) σε ένα πρόβλημα, παρουσίαζαν τα υψηλότερα 

σκορ στην αποκαλούμενη συγκλίνουσα δημιουργική σκέψη. 

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η ακρόαση χαρούμενης 

μουσικής – προσδιορίστηκε ως κλασική μουσική, που προκαλεί 

θετικά συναισθήματα και ανεβάζει τη διάθεση -διευκολύνει την 

αποκλίνουσα δημιουργική σκέψη σε σύγκριση με τη σιωπή. 

Με βάση αυτά τα ευρήματα οι επιστήμονες κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η χαρούμενη μουσική κάνει πιο ευέλικτη τη 

σκέψη. Έτσι, το άτομο αναζητεί περισσότερες λύσεις σε ένα 

πρόβλημα, κάτι που δεν θα αναζητούσε, αν καλούνταν να λύσει 

ένα πρόβλημα στη σιωπή. 

Βάλτε μουσική στους χώρους εργασίας και τα 
σχολεία

Τι σημαίνουν πρακτικά όλα αυτά; Ότι η δημιουργική σκέ-

ψη μπορεί να βελτιωθεί μέσω της μουσικής και χρειάζεται να 

εξερευνηθούν νέοι ambient ήχοι και η επίδρασή τους στη δη-

μιουργικότητα. Οι συγγραφείς της μελέτης σημειώνουν επίσης 

ότι τα αποτελέσματά τους δείχνουν πως η ακρόαση μουσικής 

αποτελεί τον πιο ανέξοδο τρόπο, για να προαχθεί η δημιουργι-

κή σκέψη. Έτσι, θα ήταν καλό εργασιακά, επιστημονικά αλλά 

και ακαδημαϊκά περιβάλλοντα να «ντύνονται» καθημερινά με 

μουσική.

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ



Μπορεί μια θεότητα τεχνητής 
νοημοσύνης να αναλάβει τη 
βελτίωση της κοινωνίας;

Ήταν θέμα χρόνου κάποιος να το 

σκεφθεί. Αφού οι άνθρωποι και οι θεοί 

τους δεν έχουν καταφέρει έως τώρα να 

δημιουργήσουν έναν παράδεισο επί της 

Γης, μήπως θα ήταν πιο έξυπνο να «πο-

ντάρουν» σε έναν από μηχανής θεό;

Αυτό ακριβώς σκέφθηκε ο πρώην 

μηχανικός της Google ‘Αντονι 

Λεβαντόφσκι, ο οποίος ίδρυσε τη 

θρησκευτική ομάδα -αίρεση θα την 

έλεγαν παλαιότερα- «Η Οδός του 

Μέλλοντος» (Way of the Future), που 

θέλει να δημιουργήσει μια θεότητα 

τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο 

να αναλάβει αυτή τη βελτίωση της 

κοινωνίας.

Έτσι, μπορεί κάποιοι, όπως ο 

εκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον 

Μασκ της Tesla και της SpaceX, να 

φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη, 

όπως ο διάολος το λιβάνι, κάποιοι 

άλλοι όμως, όπως ο Λεβαντόφσκι, τη 

θεοποιούν.

Η αποστολή της νέας τεχνο-

αίρεσης, όπως αναγράφεται στο 

ιδρυτικό καταστατικό της, σύμφωνα 

με τη βρετανική «Γκάρντιαν» είναι 

«να αναπτύξει και να προωθήσει μια 

θεότητα βασισμένη στην τεχνητή 

νοημοσύνη και, μέσω της κατανόησης 

και της λατρείας αυτής της θεότητας, να 

συμβάλει στη βελτίωση της κοινωνίας».

Ο Λεβαντόφσκι βρίσκεται στο επί-

κεντρο μιας νομικής διαμάχης ανάμεσα 

στην Uber και στη θυγατρική Waymo 

της Google. Ο ίδιος υπήρξε συνιδρυ-

τής της εταιρείας αυτόνομης οδήγησης 

Otto, που εξαγοράσθηκε από την Uber 

το 2016. Στη συνέχεια απολύθηκε από 

την τελευταία, με την κατηγορία ότι 

είχε κλέψει εμπορικά μυστικά από τη 

Google, για να αναπτύξει την τεχνολο-

γία αυτόνομης οδήγησης της Otto.

Παρόλες αυτές τις περιπέτειές του - 

ή ίσως ακριβώς εξαιτίας αυτών- βρήκε 

χρόνο και τη δέουσα αφοσίωση για 

να ιδρύσει την ομάδα «Η Οδός του 

Μέλλοντος».

Πάντως, η μελέτη της ιστορίας 

δείχνει ότι η ανάδυση νέων τεχνολογιών 

και επιστημονικών ανακαλύψεων στην 

ιστορία της ανθρωπότητας όντως 

είχε «παρενέργειες» στις κατά τόπους 

θρησκείες, συχνά εξαφανίζοντας 

τους παλαιούς θεούς προς όφελος 

κάποιων πιο σύγχρονων. Γι’ αυτό, 

άλλωστε, ο Ισραηλινός ιστορικός 

Γιουβάλ Νώε Χαράρι -συγγραφέας 

του μεταφρασμένου και στα ελληνικά 

παγκόσμιου μπεστ-σέλερ Homosapiens- 

θεωρεί πολύ πιθανό ότι στον 21ο 

αιώνα οι επαναστατικές τεχνολογίες 

θα «γεννήσουν» νέα θρησκευτικά 



κινήματα.

Ήδη, διάφορα «μυαλά» της Σίλικον 

Βάλεϊ στην Καλιφόρνια, της κοιτίδας 

των νέων καινοτομιών, θεωρούν θέμα 

χρόνου την εμφάνιση μιας οριακής 

στιγμής στην ιστορία, της λεγόμενης 

«μοναδικότητας» (singularity), όταν 

οι μηχανές με τεχνητή νοημοσύνη θα 

ξεπεράσουν πια τους ανθρώπους σε 

νοητικές ικανότητες.

Μπορεί ο Μασκ να προειδοποιεί ότι 

«με την τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά 

επικαλούμαστε τον δαίμονα», όμως 

οι τεχνο-ουτοπιστές οραματίζονται 

ότι οι άνθρωποι θα κατακτήσουν 

επιτέλους την (ψηφιακή) αθανασία, 

«φορτώνοντας» 

ένα αντίγραφο του 

εγκεφάλου και του 

νου τους σε μια 

μηχανή.

Ορισμένοι 

-συνήθως 

προτεστάντες- 

χριστιανοί 

θεολόγοι 

προτιμούν 

να βλέπουν 

την τεχνητή 

νοημοσύνη με 

θετικό μάτι, απλώς 

ως μια ακόμη 

τεχνολογία που οι άνθρωποι εφηύραν 

υπό την αιώνια καθοδήγηση του Θεού.

Μερικοί άλλοι όμως, όπως ο Λεβα-

ντόφσκι, οι οποίοι δεν έχουν μείνει ικα-

νοποιημένοι από τις «επιδόσεις» ούτε 

του Θεού ούτε της ανθρωπότητας (με 

τόσους κακούς και αμαρτωλούς τριγύ-

ρω μας), θεωρούν πιο ελκυστική ιδέα 

την πίστη σε μια νέα θεότητα πιο ορ-

θολογική και ικανή να κάνει τον κόσμο 

καλύτερο. Κάπως έτσι, με ένα μικρό νο-

ητικό και ψυχολογικό άλμα, μπορεί κα-

νείς να προσδώσει θεϊκές ιδιότητες στην 

υπερανθρώπινη μηχανική νοημοσύνη 

-και να προσεύχεται στην πανταχού πα-

ρουσία της και στην άπειρη σοφία της…

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακούστε: Ο καλύτερος 
τρόπος να κατανοήσετε τα 
συναισθήματα των άλλων

Αν θέλετε να καταλάβετε πώς νιώ-

θει κάποιος, είναι καλύτερα να κλείσετε 

τα μάτια σας και να χρησιμοποιήσετε τα 

αυτιά σας. Οι άνθρωποι τείνουν να «δια-

βάζουν» τα συναισθήματα των άλλων 

με μεγαλύτερη ακρίβεια, όταν ακούν και 

δεν βλέπουν, σύμφωνα με αμερικανική 

επιστημονική μελέτη που δημοσιεύε-

ται στο επιστημονικό έντυπο American 

Psychologist.

Ο Μάικλ Κραους και οι συνεργάτες 

του στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ έκαναν 

πέντε πειράματα σε 1.800 εθελοντές 

από τις ΗΠΑ.

Σε κάθε πείραμα οι εθελοντές έπρεπε 

είτε να αλληλεπιδράσουν με ένα άλλο 

πρόσωποείτε να παρακολουθήσουν 

την αλληλεπίδραση δύο άλλων 

ανθρώπων. Σε ορισμένες περιπτώσεις 



οι συμμετέχοντες μπορούσαν μόνο να 

ακούσουν χωρίς να βλέπουν, ενώ σε 

άλλες μπορούσαν μόνο να δουν. Τέλος, 

σε κάποιους επετράπη και να βλέπουν 

και να ακούν.

Στη μια περίπτωση οι εθελοντές 

άκουγαν μια ηλεκτρονική φωνή 

να διαβάζει το σενάριο μιας 

αλληλεπίδρασης, δηλαδή μια 

κατάσταση χωρίς συναισθηματικές 

διακυμάνσεις που χαρακτηρίζουν 

συνήθως την ανθρώπινη επαφή.

Και στα πέντε πειράματα οι 

εθελοντές που μόνο άκουγαν χωρίς να 

βλέπουν, ήταν σε θέση -κατά μέσο όρο- 

να καταλάβουν με μεγαλύτερη ακρίβεια 

τα συναισθήματα που ένιωθαν οι άλλοι. 

Η μόνη εξαίρεση ήταν τα άτομα που 

άκουγαν τις ηλεκτρονικές φωνές, όπου 

είχαν την χειρότερη εκτίμηση.

«Αυτό που διαπιστώσαμε, είναι ότι 

ίσως οι άνθρωποι δίνουν υπερβολική 

προσοχή στη μελέτη του προσώπου, 

ενώ στην πραγματικότητα η φωνή 

μπορεί να βοηθήσει περισσότερο στην 

ακριβή κατανόηση των εσωτερικών 

καταστάσεων των άλλων», εξηγεί ο Δρ. 

Κράους. 

Και συμπληρώνει ότι ίσως υπάρχουν 

δύο λόγοι που η φωνή υπερέχει στην 

συνδυαστική επικοινωνία. Ο ένας λόγος 

είναι ότι μπορούμε να κρύψουμε τα 

συναισθήματα πίσω από εκφράσεις του 

προσώπου και ο άλλος ότι οι πολλές 

πληροφορίες δεν είναι πάντα καλύτερες 

ως προς την ακρίβεια της κατάστασης 

που υποβόσκει. 

«Η ακοή έχει σημασία. Μάλιστα, το 

να λαμβάνουμε υπόψη μας τι λένε οι άν-

θρωποι και ο τρόπος που εκφράζονται, 

πιστεύω ότι μπορεί να συμβάλλει σε κα-

λύτερη κατανόηση των άλλων στις προ-

σωπικές και επαγγελματικές μας σχέ-

σεις», καταλήγει ο Δρ. Κράους. 

ΠΗΓΗ: in.gr

Η μόδα «κολλάει» 
περισσότερο από τη γρίπη

Κάποιοι λένε πως τίποτε δεν είναι 

πιο μεταδοτικό από τη μόδα. Και, όπως 

αποδεικνύεται, ίσως τελικά να έχουν δί-

κιο. Ερευνητές από τη Βρετανία ανακά-

λυψαν ότι οι κοινωνικές συμπεριφορές 

μεταδίδονται πιο γρήγορα και από τους 

ιούς, περνούν από άτομο σε άτομο με 

εκπληκτική ταχύτητα αποκτώντας δια-

στάσεις επιδημίας - ή και πανδημίας - σε 

χρόνους ρεκόρ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της 

εφημερίδας «Το Βήμα», οι επιστήμονες 

ανέπτυξαν μάλιστα ένα μαθηματικό 

μοντέλο,το οποίο όχι μόνο περιγράφει 

το μηχανισμό μετάδοσής τους, αλλά 

επίσης προβλέπει πώς θα κινηθούν, πότε 

θα φθάσουν στο απόγειό τους και πότε 

θα «ξεφουσκώσουν». 
ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ

Τα παιδιά που γυμνάζονται 
έχουν πιο «δυνατό» εγκέφαλο

Τα παιδιά που έχουν καλή φυσική 

κατάσταση διαθέτουν και πιο «δυνατό» 

εγκέφαλο, σύμφωνα με μια νέα μελέτη 

που διεξήχθη σε παιδιά ηλικίας 8 ως 11 

ετών.

Συγκεκριμένα, από τη μελέτη προέ-

κυψε ότι η άσκηση αυξάνει τη φαιά ου-

σία σε εννέα διαφορετικές περιοχές του 

εγκεφάλου, οι οποίες είναι σημαντικές 

για τη γνωστική ικανότητα, τις εκτελε-

στικές λειτουργίες αλλά και τις ακαδη-

μαϊκές επιδόσεις. Είναι η πρώτη φορά 

που αποτυπώνεται η καθοριστική επί-

δραση της φυσικής δραστηριότητας στη 

δομή του παιδικού εγκεφάλου.

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ



Ο κάθε άνθρωπος ψάχνει κάτι και σύμφωνα με αυτό κάνει και τις ανάλογες επιλογές. Αλλά όχι πάντα. Η ζωή 

συνηθίζει να μας δείχνει το σκληρό της πρόσωπο και μέσα στην καθημερινότητα και τις δυσκολίες οι στόχοι μας 

μπαίνουν συχνά σε δεύτερη μοίρα για χάρη της επιβίωσης. Και κάποια στιγμή αυτό καταλήγει να είναι η ζωή μας. 

Μερικοί μένουν σε αυτή την κατάσταση και μερικοί αποφασίζουν να την υπερβούν, αν και μπορεί να χρειαστεί και 

μια μικρή εξωτερική ώθηση στην αρχή.

As Good as It Gets (1997)

Ένας νευρωτικός συγγραφέας αναγκάζεται ξαφνικά να αλλάξει τις συνήθειές του, να βγει από τον μικροφοβικό του κόσμο και 

να δει τα πράγματα διαφορετικά.

Dead Poets Society (1989)

Οι μαθητές ενός αγγλικού κολλεγίου γνωρίζουν τον νέο δάσκαλο αγγλικών. Αυτός θα τους ενθαρρύνει να πάνε κόντρα στο 

σύστημα, να δρουν έξυπνα και να ζήσουν αξιοσημείωτες ζωές.

Stranger than Fiction (2006)

Ένας βαρετός εφοριακός ζει μια ήσυχη και μη ενδιαφέρουσα ζωή μέχρι που ένα πρωί αρχίζει να ακούει μια γυναίκα να αφη-

γείται κομμάτια από την ζωή του. Ο χρόνος φαίνεται να τελειώνει για αυτόν, καθώς η φωνή διηγείται πως θα πεθάνει και μάλιστα 

πολύ σύντομα.

Monty Python’s The Meaning of Life (1983)

Μια ταινία με σπονδυλωτή δομή, χωρισμένη σε κεφάλαια σύμφωνα με τις «επτά ηλικίες του ανθρώ-

που» και μια σειρά απολαυστικά σκετς που δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Και, τελικά, ποιο είναι το νόημα της ζωής; 

Η 7η ΤΕΧΝΗ
Κείμενο: Δημήτρης Γακηλάζος, dgakilazos@filosofikilithos.website
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Στωϊκή Φιλοσοφία: 
Αντίδοτο στο άγχος
Κείμενο: Κώστας Φραντζικινάκης, kfrantzikinakis@filosofikilithos.website

«Σήμερα ξέφυγα απ’ όλες τις δύσκολες καταστάσεις. 
Μάλλον, έδιωξα όλες τις δύσκολες καταστάσεις. Γιατί δεν 

βρίσκονταν έξω από εμένα, μα μέσα μου, στην ιδέα που 
σχηματίζω για τα πράγματα»  

- Μάρκος Αυρήλιος, Τα εις εαυτόν, Βιβλίο Θ’, 13.
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Στις μέρες μας, έχουμε 

την τάση να θεωρούμε 

τη φιλοσοφία σαν μια 

καθαρά διανοητική 

δραστηριότητα, στην οποία μπορούμε 

κάλλιστα να επιδοθούμε από την άνεση 

της πολυθρόνας μας. Αντίθετα, για 

τους αρχαίους η φιλοσοφία ήταν μια 

πρακτική άσκηση.

Οι Στωικοί, για παράδειγμα, 

διακήρυτταν κατηγορηματικά ότι η 

φιλοσοφία δεν συνίσταται στο να 

διδάσκεις αφηρημένες θεωρίες, αλλά 

είναι κυρίως μια τέχνη του να ζεις. 

Είναι μια σοβαρή αντιμετώπιση και 

ένας καθορισμένος τρόπος ζωής, στον 

οποίο μετέχει ολόκληρη η ύπαρξη. Η 

φιλοσοφική πράξη δεν τοποθετείται 

απλά στο νοητικό επίπεδο, αλλά σε 

εκείνο του εαυτού και της ύπαρξης. 

Είναι μια διαδικασία προόδου 

που μας επιτρέπει να είμαστε πιο 

ολοκληρωμένοι, όπως και το να γίνουμε 

καλύτεροι. Είναι μια μετατροπή που 

αλλάζει ριζικά τη ζωή μας, αλλάζει τη 

ζωή αυτού που τη διασχίζει. Υψώνει το 

άτομο από έναν ευτελή τρόπο ζωής, 

από την «κόλαση» της ασυνειδησίας 

και την εξουθένωση της στενοχώριας, 

σε μια αυθεντικότερη στάση ζωής, μέσα 

στην οποία επιτυγχάνει αυτοεπίγνωση, 

ακριβέστερη οπτική του κόσμου, 

εσωτερική γαλήνη και ελευθερία. 

Σύμφωνα με την οπτική όλων των 

φιλοσοφικών σχολών, η πρωταρχική 

αιτία για τα δεινά, τις διαταραχές και 

την ασυνειδησία της ανθρωπότητας 

ήταν τα πάθη, που σημαίνει αχαλίνωτες 

επιθυμίες και υπερβολικές φοβίες. 

Διδασκόταν ότι οι άνθρωποι 

τοποθετούν εμπόδια στο δρόμο που 

οδηγεί στην αληθινή φύση τους, διότι 

κυριεύονται από τις ανησυχίες ή τα άγχη 

τους. Έτσι, λοιπόν, η φιλοσοφία μπορεί 

να είναι ένα θεραπευτικό μέσο για την 

«Έχουμε δυο αυτιά και ένα στόμα, για να ακούμε διπλάσια από όσο μιλάμε»
Επίκτητος
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ίαση των παθών. Κάθε σχολή είχε τη 

δική της μέθοδο «θεραπείας», ωστόσο 

όλες τους συνέδεσαν τις θεραπευτικές 

τους τεχνικές σε μια πρωτοφανή 

μεταμόρφωση στον τρόπο αντίληψης 

και υπόστασης του ατόμου. 

Μια από τις πιο πρακτικές σχολές 

φιλοσοφίας ήταν αυτή του Στωικισμού. 

Για τους Στωικούς, όλες οι συμφορές 

της ανθρωπότητας προέρχονται από 

το γεγονός ότι ο άνθρωπος επιζητεί 

διαρκώς την απόκτηση ή και διατήρηση 

πραγμάτων στην κατοχή του, τα οποία 

μοιραία είτε θα χάσει είτε δεν θα είναι 

σε θέση να διατηρήσει, καθώς και 

από το γεγονός ότι προσπαθεί να 

αποφύγει δυσάρεστες ή αγχωτικές 

καταστάσεις, οι οποίες όμως είναι 

αναπόφευκτες. Επομένως, η αποστολή 

της φιλοσοφίας είναι να εκπαιδεύσει 

τους ανθρώπους, ώστε να αναζητούν 

μόνο τα θετικά στοιχεία, τα οποία 

μπορούν να διατηρηθούν, όπως και να 

προσπαθήσουν να αποφεύγουν μόνο 

εκείνα τα αρνητικά, τα οποία πρακτικά 

μπορούν να αποφύγουν.  

Παρακάτω παραθέτουμε κάποια 

αποσπάσματα τριών σημαντικών 

φιλοσόφων αυτής της σχολής: του 

Μάρκου Αυρήλιου, του Επίκτητου 

και του Σενέκα. Αν μπορέσουμε να 

εφαρμόσουμε στη ζωή μας κάποιες από 

τις συμβουλές των Στωικών, θα δούμε 

μια σαφή βελτίωση της ποιότητας της 

ζωής μας. Χωρίς μια φιλοσοφία, που 

να καθοδηγεί το έργο και τη ζωή μας, 

θα μπαίνουμε διαρκώς στον πειρασμό 

να υποκύπτουμε  στις δικαιολογίες και 

τους περισπασμούς μας. Θα κάνουμε 

το λάθος να ενεργούμε σύμφωνα με τις 

διαθέσεις μας και όχι με τις αρχές μας.

Δεν μπορούμε να ελέγξουμε 
όλα όσα συμβαίνουν σε εμάς, 
αλλά μπορούμε να ελέγξουμε 
τον τρόπο αντίδρασής μας

Ο Επίκτητος, ο φιλόσοφος-σκλά-

βος, χώρισε όλη την ανθρώπινη εμπειρία 

σε δύο τομείς: στα πράγματα που μπο-

ρούμε να ελέγξουμε και στα πράγματα 

που είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Δεν 

ελέγχουμε τους άλλους ανθρώπους, τον 

καιρό, τα οικονομικά μας, το σώμα και 

την υγεία μας, τη φήμη μας, τα περασμέ-

να ή τα μελλοντικά γεγονότα. Το μόνο 

πράγμα στο οποίο μπορούμε να έχουμε 

πλήρη έλεγχο είναι οι πεποιθήσεις μας, 

αν επιλέξουμε να το κάνουμε. Αλλά, συ-

χνά προσπαθούμε να ασκούμε τον πλή-

ρη έλεγχο πάνω σε κάτι εξωτερικό και 

στη συνέχεια αισθανόμαστε ανασφαλείς 

και θυμωμένοι, όταν αποτύχουμε.  Ή 

αδυνατούμε να αναλάβουμε την ευθύ-

νη για τις δικές μας σκέψεις και πεποι-

«Μήπως αυτό που σου’ λαχε σε εμποδίζει να είσαι δίκαιος, 
μεγαλόψυχος, εγκρατής, γνωστικός, προσεκτικός στην κρίση 
σου, αψευδής, σεμνός, γενναιόδωρος, και τα άλλα, που όταν 
συνυπάρχουν, τότε η ανθρώπινη φύση διασφαλίζει ό,τι της 
ανήκει; Να θυμάσαι λοιπόν τούτη την αρχή, όταν κάτι σου 
προξενεί λύπη: ότι δεν πρόκειται για κακοτυχία, αντίθετα είναι 
ευτύχημα τ’ ότι το υπομένεις με γενναιότητα.»

Μάρκος Αυρήλιος, Τα εις εαυτόν, Βιβλίο Δ’, 49.
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θήσεις και χρησιμοποιούμε τις εξωτερι-

κές συνθήκες σαν άλλοθι. Η εστίαση σε 

αυτά που μπορούμε να ελέγξουμε είναι 

ένας πολύ καλός τρόπος, για να μειώ-

σουμε το άγχος και να ενισχύσουμε την 

αυτονομία μας στις χαοτικές καταστά-

σεις, όταν εμφανίζονται.

Αναγνωρίστε ότι όλα τα 
συναισθήματα  προέρχονται 
από το εσωτερικό σας

Δεν είναι οι εξωτερικές δυνάμεις που 

μας κάνουν να νιώθουμε οτιδήποτε. Τα 

συναισθήματά μας δημιουργούνται από 

αυτά που λέμε οι ίδιοι στον εαυτό μας. 

Ένα λεωφορείο που δεν έρχεται στην 

ώρα του, πολλά αναπάντητα e-mails 

ή μια εξέταση που πρέπει να δώσουμε, 

όλα αυτά δεν είναι απαραίτητα πηγές 

άγχους. Είναι οι ίδιες οι σκέψεις μας, 

που τις κάνουν τέτοιες.

Πολλοί από εμάς θεωρούμε υπεύθυ-

να για το άγχος μας εξωτερικά αντικεί-

μενα ή καταστάσεις, επειδή είναι εύκολο 

να το κάνουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι 

όλες οι συγκρούσεις αρχίζουν μέσα μας, 

στη σκέψη μας. 

Την επόμενη φορά που θα συναντή-

σετε ένα εμπόδιο ή μια δύσκολη κατά-

σταση και θα αισθανθείτε άγχος, μην 

κοιτάξετε τι είναι γύρω σας. Αντίθετα, 

κοιτάξτε μέσα σας. Όπως είπε και ο Επί-

κτητος: «Τους ανθρώπους τους ταράζουν 

όχι τα πράγματα, αλλά οι δοξασίες τους 

για τα πράγματα». 

Αναγνωρίστε ότι η ζωή 
συνεχίζεται και μετά την 
αποτυχία

Μπορείτε να περάσετε μήνες ή και 

χρόνια αφοσιωμένοι σε ένα έργο και 

στο τέλος μπορεί να το επικρίνουν ή 

χειρότερα να το αγνοήσουν. Όμως, το 

«Να εξαλείφεις τις παραστάσεις που έρχονται να εντυπωθούν στο νου, 
λέγοντας συνεχώς στον εαυτό σου: Τώρα δα από μένα εξαρτάται το να 
μην υπάρξει μέσα σε τούτη την ψυχή καμία αχρειότητα, μήτε επιθυμία, 
μήτε ταραχή. Βλέπω τα πάντα ως έχουν, και χειρίζομαι το καθετί 
ανάλογα με την αξία του. Μην την ξεχνάς αυτή την εξουσία που σου 
‘δωσε η Φύση.»  

Μάρκος Αυρήλιος, Τα εις εαυτόν, Βιβλίο H, 29.



13

να ξεπεράσει κανείς μια τέτοια αποτυ-

χία μπορεί να είναι ένα μεγάλο μάθημα 

ζωής και να αποκομίσει τεράστια δύνα-

μη. Στην ταινία Πόλεμος των Άστρων: 

Οι τελευταίοι Τζεντάι, λέει  ο δάσκαλος 

Yoda (στον μαθητή του Luke): «Να με-

ταβιβάσεις αυτά που έχεις μάθει. Τη Δύ-

ναμη, τη Γνώση. Αλλά και την αδυνα-

μία, τη βλακεία και την αποτυχία επίσης. 

Ναι, κυρίως την αποτυχία. Ο μεγαλύτε-

ρος δάσκαλος είναι η αποτυχία».

Να μη βασανίζεστε για 
μικροπράγματα

Από τις μεγαλύτερες πηγές άγχους 

για τον σύγχρονο άνθρωπο είναι ότι 

περνά το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής 

του, ανησυχώντας για τα πάντα. Πάρα 

πολλά μικροπράγματα διαρκώς τον 

«τρελαίνουν». Είναι πολύ σημαντικό 

να βρούμε τρόπους, να ξεχωρίζουμε τα 

σηµαντικά από τα ασήµαντα. Βλάπτου-

με τον εαυτό μας, αν τον αφήνουμε να 

ταράζεται από πράγματα που, αν τα εξε-

τάσουμε πιο προσεκτικά, δεν έχουν και 

τόσο μεγάλη σημασία. Σκεφτείτε, όταν 

για παράδειγμα οδηγάμε στο δρόμο, εί-

ναι τόσο σημαντική η παραμικρή παρα-

βίαση του ΚΟΚ, ώστε να μας ταράζει 

και να μας βγάζει συχνά εκτός εαυτού; 

Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγμα-

τα μικροπραγμάτων που εμφανίζονται 

κάθε μέρα στη ζωή μας. Μπορεί να χρει-

άζεται να περιμένουμε πολύ ώρα σε μια 

ουρά, να υποστούμε μιαν άδικη κριτική, 

να γρατζουνίσουν το αυτοκίνητό μας. 

Θα κερδίσουμε πάρα πολλά, αν μάθου-

με να  μην ανησυχούμε για πράγματα 

ελάχιστης σημασίας.

 Υπενθυμίστε στον εαυτό σας: 
δεν υπάρχει λόγος για να 
αναβάλλετε τα πράγματα

«…κλαίμε και οδυρόμαστε επειδή, τάχα, η ζωή είναι πάρα πολύ 
μικρή κι επειδή, σα να μην έφτανε μόνον αυτό, τα χρόνια που 
μας είναι γραμμένο να ζήσουμε περνούν με μεγάλη ταχύτητα – 
χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. […] ξοδεύουμε τα χρόνια μας όχι 
απολαμβάνοντας τη ζωή, αλλά σπαταλώντας την σε προετοιμασίες 
οι οποίες υποτίθεται πως θα μας επιτρέψουν να τη χαρούμε στο 
απώτερο μέλλον. […] στην πραγματικότητα, η ζωή κάθε άλλο παρά 
μικρή είναι σ’ εμάς φαίνεται μικρή, επειδή ένα μεγάλο μέρος της το 
ξοδεύουμε άσκοπα».

Σενέκας, Περί βραχύτητας του βίου.

Η κάθε μας μέρα θα ξεκινούσε πολύ 

καλύτερα, αν διαβάζαμε το παρακάτω 

απόσπασμα από τον Μάρκο Αυρήλιο:

«Όταν σηκώνεσαι με κακή διάθεση 

το πρωί, έχε πρόχειρη την σκέψη: «Σηκώ-

νομαι για να επιτελέσω το έργο του αν-

θρώπου. Και στεναχωριέμαι ακόμη, που 

πάω να κάνω αυτό για το οποίο γεννήθη-

κα και βγήκα στον κόσμο; Ή μήπως γεν-

νήθηκα για να μένω ξαπλωμένος και να 

ζεσταίνομαι μες στα στρώματα;

- «Μα αυτό με ευχαριστεί περισσότε-

ρο!»

- Γεννήθηκες, λοιπόν, μόνο για την 

ευχαρίστηση; Μόνο για να παθαίνεις και 

όχι για να ενεργείς; Δε βλέπεις τα μικρά 

φυτά, τα σπουργίτια, τα μυρμήγκια, τις 

αράχνες, τις μέλισσες, που το καθένα 

τους επιτελεί το έργο του συμβάλλοντας, 

στο μέτρο που του αναλογεί, στην τάξη 

του κόσμου; Κι εσύ από την άλλη δε θες 

να κάνεις αυτά που αναλογούν στους αν-

θρώπους. Δε βιάζεσαι να κάνεις αυτό που 

υπαγορεύει η φύση σου.

- «Ναι, μα πρέπει να αναπαυόμαστε 

κιόλας».

- Πρέπει, συμφωνώ. Ακόμα και γι 

‘αυτό η φύση έχει δώσει το σωστό μέτρο, 

όπως μας έδωσε και το μέτρο του φαγη-

τού και του πιοτού. Εσύ όμως πας να ξε-

περάσεις το μέτρο, προχωράς πέρα από 

το αρκετό -στις πράξεις όχι ακόμη, αλλά 
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«Μη συμπεριφέρεσαι σαν να πρόκειται να ζήσεις χιλιάδες χρόνια. Το μοιραίο έχει κιόλας γαντζωθεί 
πάνω σου. Όσο ζεις, κι όσο είναι στο χέρι σου, γίνε άνθρωπος καλός». 

Μάρκος Αυρήλιος, Τα εις εαυτόν, Βιβλίο Δ,17.

μέχρι εκεί που σε παίρνει. Είναι που δεν 

αγαπάς τον εαυτό σου, αλλιώς, και τη 

φύση σου θα αγαπούσες και τη βούλησή 

της. Εδώ, άλλοι άνθρωποι αγαπούν την 

τέχνη τους τόσο πολύ που τα δίνουν όλα 

γι’ αυτήν και μένουν νηστικοί και άλου-

στοι. Εσύ την φύση σου την εκτιμάς λιγό-

τερο απ’ ότι ο χαράκτης εκτιμά τη χαρα-

κτική, ο χορευτής το χορό, ο φιλάργυρος 

τα λεφτά, και ο ματαιόδοξος τα ψίχουλα 

της δόξας. Ετούτοι, πάνω στην προσπά-

θειά τους, προτιμούν να μη φάνε και να 

μη κοιμηθούν, παρά να μείνουν στάσιμα 

αυτά που τους ενδιαφέρουν.»  

- Μάρκος Αυρήλιος, Τα εις εαυτόν, 

Βιβλίο E,1.

Να είστε παρόντες σε ό,τι 
κάνετε

Δεν είναι ότι ζούμε σε μια εποχή που 

πολλά πράγματα μας αποσπούν την 

προσοχή, αλλά μάλλον σε μια εποχή 

όπου εμείς αφηνόμαστε να μας αποσπά-

σουν πολλά πράγματα. Αντί να είμα-

στε συνειδητά παρόντες σε ό,τι κάνου-

με, προτιμάμε να είμαστε «κολλημένοι» 

στην οθόνη του κινητού μας, «κοινωνι-

κά δικτυωμένοι», αλλά όχι ζώντας ουσι-

αστικά.  

Κατά τη διάρκεια της ημέρας αφιε-

ρώστε λίγες στιγμές, για να ηρεμήσετε. 

Δεν έχει σημασία πού είστε. Απλά κλεί-

στε το κινητό σας τηλέφωνο, πάρτε με-

ρικές βαθιές ανάσες και σκεφτείτε τη 

σειρά των γεγονότων που συνέβησαν 

καθ ‘όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί, 

όπως έλεγε ο Σωκράτης, «Η ζωή που 

δεν εξετάζεται δεν αρμόζει σε άνθρω-

πο».

Να θυμάστε ότι ο χρόνος είναι 
η πιο πολύτιμη πηγή

Ο θάνατος για τους Στωϊκούς ήταν 

στην πρώτη γραμμή των σκέψεών τους. 

Συνειδητοποίησαν την εφήμερη φύση 

των ανθρώπων και πως αυτό επηρεά-

ζει σχεδόν όλες τις όψεις της ζωής μας.  

Είναι αγχωτικό να συνειδητοποιείς ότι 

έχεις ζήσει συγκεκριμένο αριθμό ωρών 

και ότι οι ώρες που θα έρθουν, δεν εί-

ναι εγγυημένα όσες αυτές που έχεις ζή-

σει. Όταν το σκεφτούμε αυτό, μπορεί να 

συνειδητοποιήσουμε ότι η κάθε μέρα εί-

ναι πραγματικά  μια ευκαιρία,για να μά-

θουμε να εκτιμούμε ειλικρινά τι είμαστε 

ικανοί να επιτύχουμε και το πώς εμείς εί-

μαστε οι κύριοι υπεύθυνοι για την ποιό-

τητα της ζωής μας.

Μια τέτοια συνειδητοποίηση μπορεί 

να μας κινητοποιήσει να βάλουμε κα-

θημερινά σε πρώτη προτεραιότητα τον 

αυτοσεβασμό, την ευγένεια, την ηθική, 

τη γενναιοδωρία, την αυτογνωσία, την 

προσοχή μας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
• Επίκτητος, Εγχειρίδιον, Εκδ. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2005
• Μάρκος Αυρήλιος, Τα εις εαυτόν, Εκδ. ΘΥΡΑΘΕΝ, 
2008
• Σενέκας, Περί της συντομίας της ζωής, Εκδ. 
Πατάκης, 2005
• Pierre Hadot, Philosophy as a Way of Life - Spiritual 
Exercises From Socrates to Foucault, Εκδ. John Wiley 
and Sons Ltd, 1995
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Πώς να αντιμετωπίσουμε 
τον φόβο
Κείμενο: Καίτη Δαικίδου, kdaikidou@filosofikilithos.website
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Δύσκολα εμείς οι άνθρωποι παρα-

δεχόμαστε τον φόβο μας. Φόβος; 

Όχι, όχι για εμάς. Εμείς είμαστε 

ατρόμητοι, άνετοι, έχουμε αυτο-

πεποίθηση, γενικά είμαστε cool. Οι άλλοι φο-

βούνται. Ναι, το βλέπουμε και το καταλαβαί-

νουμε. Ε… δεν είμαστε όλοι ίδιοι, εξάλλου!

Έχω αναρωτηθεί πολλές φορές το γιατί φο-

βάται ένας άνθρωπος, και όταν είμαι μόνη με 

τον εαυτό μου, αναρωτιέμαι γιατί φοβάμαι εγώ. 

Έχω αναγνωρίσει τα συμπτώματα του φόβου 

μέσα μου και τα έχω δει και στα πρόσωπα των 

γνωστών μου. 

Χάνω την ανάσα μου, τρέμει η φωνή μου, 

δεν κοιτάω στα μάτια τους άλλους, δεν διεκδι-

κώ το δίκιο μου, υποχωρώ χωρίς λόγο, λέω συ-

νεχώς ναι ακόμα και αν θέλω να πω όχι, κάνω 

χαζά κομπλιμέντα, νευριάζω πάρα πολύ όταν 

Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι ο φόβος 
μου είναι δικό μου δημιούργημα. 
Εγώ τον έπλασα, εγώ τον 
καταστρέφω, γιατί μόνο εγώ 
μπορώ. Και αν δεν μπορώ να τον 
καταστρέψω τελείως, τότε θα 
πορευτώ μαζί του, γιατί έτσι έχω 
αποφασίσει να κάνω.
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αποτύχω, φοβάμαι να αναλάβω ευθύ-

νες, φοβάμαι μην μείνω μόνη, φοβάμαι 

μήπως δεν με αγαπούν, φοβάμαι τον 

πόνο, φοβάμαι την απόρριψη, φοβάμαι 

την κριτική, φοβάμαι μήπως δεν αρέσω 

στους άλλους, φοβάμαι…..

Ένας δράκος με άπειρα κεφάλια εί-

ναι ο φόβος μου. Με τρελαίνει, με μπλο-

κάρει, μου «κόβει» την πρωτοβουλία, 

μου στερεί τη χαρά της ζωής, την ανάσα 

μου, την ελευθερία μου.

Μπορώ άραγε να συνεχίσω έτσι; 

Μπορώ να δεχτώ να ζω με αυτόν τον 

τρόπο;

Όχι, δεν μπορώ! Θα αγωνισθώ, θα 

θέσω βήματα, θα βρω τρόπο.

Καταρχήν, πρέπει να παραδεχτώ 

στον εαυτό μου ότι όντως φοβάμαι -και 

δεν ντρέπομαι για αυτό. Έχω δικαίωμα 

να μην είμαι τέλεια, έχω δικαίωμα να 

φοβάμαι και σαφώς έχω δικαίωμα να 

προσπαθήσω να γίνω καλύτερη.

Δεύτερο βήμα, πρέπει να βρω και να 

καταγράψω τι ακριβώς φοβάμαι και να 

απαριθμήσω θέματα, όσο πιο ξεκάθαρα 

και ειλικρινά γίνεται. 

Τρίτο βήμα, να προσπαθήσω να 

απαντήσω όσο πιο ειλικρινά μπορώ 

στο γιατί φοβάμαι. Να μην αρκεστώ 

σε επιφανειακές απαντήσεις, αλλά 

να εμβαθύνω, να σκάψω, και ας μη 

μου αρέσει αυτό που θα βρω. Μόνο 

έτσι θα μπορέσω να ανακαλύψω την 

πραγματική αιτία του φόβου μου.

Τέταρτο βήμα, να επιλέξω με ποιον 

εχθρό θα παλέψω πρώτα, γιατί αν τα 

με συγκρίνουν ή μου βρίσκουν λάθη στη 

δουλειά μου, δεν συζητώ αλλά τσακώ-

νομαι και καταφεύγω σε πολλές άλλες 

τέτοιου είδους αντιφατικές αντιδράσεις, 

που άλλοτε φαίνονται επιθετικές και 

άλλοτε παθητικές. Έλεος!

Αλλά, δεν έχω αναγνωρίσει πάντα 

τις αιτίες του φόβου.

Άραγε φοβόμαστε ένα πράγμα ή 

φοβόμαστε πολλά; Φοβόμαστε αυτά 

που ξέρουμε ή αυτά που δεν ξέρουμε; Εν 

τέλει, υπάρχει λόγος που φοβόμαστε ή 

έχουμε συνηθίσει στην ιδέα ότι χρειάζε-

ται να φοβόμαστε; Φόβος ή άγχος και 

ανυπομονησία;

Με ηρεμία, λοιπόν, ας απαριθμήσω 

τις αιτίες του φόβου μου.

Φοβάμαι να εκτεθώ, φοβάμαι να 
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αντιμετωπίσω όλα μαζί, θα είναι σαν 

αποστολή αυτοκτονίας, μια σίγουρη 

ήττα που θα με απογοητεύσει και θα μου 

κλέψει δύναμη.

Πέμπτο βήμα, να βρω τα όπλα μου, 

να βρω και να αποδεχτώ τις δυνάμεις 

που έχω και τις αξίες μου. Γιατί αυτές εί-

ναι τα πραγματικά μου όπλα, αυτά που 

χρειάζομαι για τον συγκεκριμένο πρώτο 

μου φόβο.

Έκτο βήμα, να πάω μπροστά στον 

καθρέφτη μου και να μιλήσω δυνατά 

με τον εαυτό μου. Να αναλάβω τη 

δέσμευση, πως όσο κι αν φοβάμαι, θα 

προσπαθήσω.

Έβδομο βήμα, προσπαθώ και κα-

ταγράφω τις προσπάθειές μου, για να 

καταλάβω τι έκανα και ήταν σωστό, τι 

έκανα και δεν ήταν σωστό, ώστε να έχω 

συμπεράσματα, που θα γίνουν τα βιώ-

ματά μου, τα προσωπικά μου μαθήματα.

Μπήκα, λοιπόν, στην προσωπική 

μου μάχη με μια απόφαση ξεκάθαρη στο 

νου μου.

Θα πολεμήσω αποδεχόμενη ότι δεν 

είμαι τέλεια, αλλά ότι θέλω να γίνω κα-

λύτερη. 

Αποφασίζω ότι:

- Αγαπώ τον εαυτό μου έτσι όπως εί-

ναι, καταλαβαίνω το γιατί είναι έτσι, δεν 

τον δικαιολογώ, αλλά ούτε και τον κα-

τακρίνω.

- Σέβομαι τον εαυτό μου, είναι κα-

λός, ξέρει μέσα του το σωστό, ξέρει να 

αναγνωρίζει τα άξια, ξέρει να αντέχει, 

ξέρει να κλαίει και ξέρει να γελά και να 

χαίρεται.

- Εκτιμώ τις δυνατότητές μου, και θα 

τις δυναμώσω.

- Αναγνωρίζω τις αδυναμίες μου και 

θα τις μεταλλάξω σε δυνάμεις.

- Εγώ είμαι Κυρία της ζωής μου, έχω 

τον πρώτο λόγο, και για αυτό δέχομαι 

και αποζητώ την κριτική, γιατί μέσα από 

αυτή θα γίνω καλύτερη.

- Επιλέγω να είμαι με ανθρώπους 

που εγώ εκτιμώ και σέβομαι πραγματικά 

και δεν θα υποκύψω σε παρέες που δεν 
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τρωθώ για τα λάθη μου.

- Θα θυμάμαι πως είμαι ελεύθερη, 

τόσο ελεύθερη όσο η καρδιά και το μυα-

λό μου θέλουν να είναι.

- Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι ο φόβος 

μου είναι δικό μου δημιούργημα. Εγώ 

τον έπλασα, εγώ τον καταστρέφω, γιατί 

μόνο εγώ μπορώ. Και αν δεν μπορώ να 

τον καταστρέψω τελείως, τότε θα πο-

ρευτώ μαζί του, γιατί έτσι έχω αποφασί-

σει να κάνω.

Οκ, ας γράψω καλύτερα τι δεν φο-

βάμαι, γιατί η λίστα μου μεγαλώνει 

πάρα πολύ.

Δεν βρίσκω απάντηση.

μου ταιριάζουν, για να μην μείνω μόνη 

μου.

- Αν κάποιος δεν με αγαπά, ας φύγει. 

Σημαίνει πως δεν με κατάλαβε -κρίμα 

αλλά εκείνος έχασε.

- Θυμάμαι ξανά τα όνειρά μου, τα 

ιδανικά μου, όλα όσα έκρυβα στην καρ-

διά μου σαν παιδί, και τώρα επιτέλους 

θα τα τολμήσω και δεν θα δεχτώ πως εί-

μαι «μεγάλη πια για αυτά». Η ψυχή δεν 

γερνάει, το σώμα μόνο.

- Θα θυμάμαι να αναπνέω, να ηρε-

μώ, να χαμογελώ και να εμπιστεύομαι. 

- Θα θυμάμαι να ελπίζω, να αναλαμ-

βάνω τις ευθύνες μου και να ζητώ να λυ-

Ας γράψω τι μου αρέσει ή τι θα ήθε-

λα. 

Θα ήθελα να μην φοβάμαι, θα ήθελα 

να είμαι ελεύθερη, θα ήθελα να ζω.

Τι με εμποδίζει να είμαι ελεύθερη; Τα 

δεσμά του νου μου, οι φόβοι μου, όλα 

αυτά που αν τα κάνω, μπορεί να μην 

αρέσουν στους άλλους και τελικά να με 

κριτικάρουν, απορρίψουν, πληγώσουν, 

παρατήσουν κ.λπ.

Γιατί με νοιάζει τόσο πολύ η γνώμη 

τους; Τους θεωρώ παράδειγμα; Θεω-

ρώ ότι η γνώμη τους είναι έγκυρη; Πιο 

έγκυρη από τη δική μου; 

Π ώ ς  ν α  α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ο υ μ ε  τ ο ν  φ ό β ο
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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.



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

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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+  

LET’ S DO IT 2018

Με  σύνθημα «Γίνε η αλλαγή που πε-
ριμένεις!» ο φιλοσοφικός οργανισμός 
«Νέα Ακρόπολη», στη Θεσσαλονίκη, 
συμμετείχε δυναμικά για 7η συνεχή 
χρονιά στην πανελλήνια περιβαλλο-
ντική προσπάθεια «Let’s do it Greece». 
Με χαρά, ενθουσιασμό και διάθεση 
προσφοράς καθαρίσαμε και φροντί-
σαμε τα κεντρικά μνημεία και τους 
περιβάλλοντες χώρους τους, από την 
Ροτόντα μέχρι και το Γαλεριανό ανά-
κτορο.

Πολιτιστική ατζέντα 

εθ
ελ

ον
τι

σμ
ός

δράσεις
το τρίμηνο 
που πέρασε...
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Ασκήσεις και Παιχνίδια στο δάσος

Σταθεροί πλέον στο μηνιαίο μας ραντεβού με τη Φύση, το δάσος της Κινέττας μάς υποδέχτηκε, δίνοντάς μας 
την ευκαιρία να ξεφύγουμε από τους ρυθμούς της Αθήνας. Ασκήσεις αναπνοής, stretching, ομαδικά παιχνίδια 
και τραγούδια ήταν τα χαρακτηριστικά εκείνης της όμορφης Κυριακής. To be continued…

Στον ιερό βράχο της Ακρόπολης…
Μέλη και φίλοι της Νέας Ακρόπολης Αθήνας 
επισκεφτήκαμε τον ιερό βράχο της Ακρόπολης 
των Αθηνών. Μέσα από ομαδικά παιχνίδια ανα-
ζήτησης και έρευνας ήρθαμε σε επαφή με την 
αρχιτεκτονική,  την ιστορία και το μεγαλείο αυ-
τού του Ναού-ορόσημου της αρχαίας ιστορίας. 
Τα μνημεία του Παρθενώνα, του Ερεχθείου, της 
Αθηνάς Προμάχου και του θεάτρου του Διονύ-
σου μάς ταξίδεψαν σε μια άλλη εποχή, τόσο μα-
κρινή αλλά και ταυτόχρονα τόσο γνώριμη.



Ι ο ύ λ ι ο ς  -  Αύ γ ο υ σ τ ο ς  -  Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 824

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-
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ΔΡΑΣΗ
«Μια ιδέα που έχει αναπτυχθεί και τεθεί σε δράση είναι πιο 

σημαντική από μια ιδέα που υπάρχει μόνο ως ιδέα.»

Όλα όσα γνωρίζετε, ό,τι έχετε διαβάσει κι έχετε μάθει, 

κάθε ιδέα και έργο που έχετε φανταστεί και ονειρευτεί είναι 

άχρηστα, αν δεν τα εφαρμόσετε.

Μην ξοδεύετε τη ζωή σας προσπαθώντας να 

προετοιμαστείτε ή περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να 

εφαρμόσετε το σχέδιο σας – τίποτα από αυτά δεν θα συμβεί.

Απλά πρέπει να κάνετε ένα άλμα πίστης, να πάρετε 

τον έλεγχο της ζωής σας στα χέρια σας, να δεχτείτε και να 

αντιμετωπίσετε όλες τις αναποδιές που θα συναντήσετε στο 

δρόμο.

Έτσι θα μπορέσετε να προχωρήσετε μπροστά, να μάθετε, 

να εξελιχθείτε και να φτάσετε πιο κοντά σε αυτά που 

επιθυμείτε. Τίποτα από αυτά δεν θα συμβεί αν κάθεστε στην 

άκρη περιμένοντας και παρατηρώντας.

Τοποθέτηση:

Τι μπορείτε να κάνετε σήμερα ώστε να φτάσετε πιο κοντά 

στα όνειρα και τις φιλοδοξίες σας;

ΑΛΗΘΕΙΑ
«Τρία πράγματα δεν μπορούν να μείνουν κρυμμένα για 

πολύ: ο ήλιος, το φεγγάρι και η αλήθεια.»

Η ανακάλυψη της δικής σας αλήθειας στη ζωή είναι κρίσιμη. 

Δεν υπάρχει ένας τρόπος ζωής που να ταιριάζει σε όλους.

Θα πρέπει να εξετάσετε όλα τα πράγματα, στο πλαίσιο του 

ποιος είστε και ποιος θέλετε να είστε. Ποιοι είναι οι στόχοι σας 

και οι φιλοδοξίες σας;

Σκεφτείτε τι θέλετε από εσάς και από τη ζωή και πάρτε 

τις αποφάσεις σας χωρίς να σκέφτεστε τι θα πει ο υπόλοιπος 

κόσμος. Περισσότερο από οτιδήποτε, χρειάζεται να είστε 

ειλικρινείς και αληθινοί απέναντι στον εαυτό σας.

Κείμενο: Χάρης Κληματσίδας, xklimatsidas@filosofikilithos.website

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΥΔΑ
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Οι αποφάσεις που θα πάρετε μπορεί 

να μην είναι οι καλύτερες για τους 

άλλους, αλλά θα είναι σωστές για εσάς.

Τοποθέτηση:

Είστε πρόθυμος να αποδεχθείτε τη 

μοναδικότητά σας και να ξεχωρίσετε 

από το πλήθος;

ΣΟΦΙΑ
«Φανταστείτε ότι κάθε άνθρωπος 

στον κόσμο είναι φωτισμένος, 

εκτός από εσάς. Είναι όλοι 

τους δάσκαλοι και ο 

καθένας τους κάνει 

τα σωστά πράγματα 

για να σας βοηθή-

σει να μάθετε τέλεια 

υπομονή, τέλεια σο-

φία, τέλεια συμπόνια.»

Να ξέρετε ότι κάθε εμπειρία που 

έχετε στη ζωή σας, ανεξάρτητα από το 

πόσο δύσκολη μπορεί να φανεί τη δεδο-

μένη στιγμή, κατέχει ένα μάθημα και κά-

ποιο είδος δώρου, αν είστε πρόθυμοι να 

το αναζητήσετε.

Να είστε υπομονετικοί και πρόθυμοι 

να ανακαλύψετε το μάθημα μέχρι να έρ-

θει η απάντηση.

Τοποθέτηση:

Πώς θα παραμείνετε ανοιχτοί στα 

μαθήματα ζωής που σας παρουσιάζο-

νται, θα μάθετε και θα εξελιχθείτε από 

αυτά;

ΕΥΤΥΧΙΑ
«Δεν υπάρχει μονοπάτι προς την ευ-

τυχία: η ευτυχία είναι το μονοπάτι.»

Όπως και με την εσωτερική ειρήνη, 

η ευτυχία δεν είναι κάτι που πρέπει να 

αναζητήσετε έξω από τον εαυτό σας.

Η ευτυχία δημιουργείται από μέσα, 

είναι μια επιλογή που κάνετε στο πώς 

ζείτε και αντιμετωπίζετε τις καταστά-

σεις και τους ανθρώπους.

Η ευτυχία είναι σίγου-

ρα ένα ταξίδι και όχι 

ένας τελικός προ-

ορισμός, γι’ αυτό 

απολαύστε τα τοπία 

κατά τη διάρκεια 

της διαδρομής.

Τοποθέτηση:

Τι κάνετε για να είναι η ζωή 

σας ευτυχισμένη;

Μ α θ ή μ α τ α  Ζ ω ή ς  α π ό  τ ο ν  Β ο ύ δ α
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ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΔΑ...
ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΘΡΩΠΟ...

Ευλογημένη εικόνα που μου έφτασε από το μέλλον, αν και φορτωμένη με 
γεύση του παρελθόντος, για να με κάνει να ονειρευτώ με αυτό που υπήρξε 
κάποτε, αυτό που σιωπηλά υπάρχει ακόμη και αυτό που θα υπάρξει ξανά 
αναπόφευκτα, ξεκάθαρα.

Όταν τον είδα, κατάλαβα ότι ο Νέος Άνθρωπος δεν είναι νέος. Αντίθετα, 
είναι τόσο αρχαίος όσο τα πρώτα αρχέτυπα της ανθρωπότητας, αλλά 
κουβαλάει μέσα του την αιώνια νιότη της Ψυχής, την αιώνια ικανότητα 
να ρίχνεται προς τα εμπρός, να ονειρεύεται, να αναζητά καλύτερους 
ορίζοντες και να βάζει όλη την ενέργειά του στην υπηρεσία των ονείρων 
του.

Κατάλαβα ότι ο Νέος Άνθρωπος είναι ζωντανός, επειδή είναι ένας ακέραιος 
άνθρωπος. Είναι δυνατός, υγιής και όμορφος και νέος... Και διαθέτει ένα 
εσωτερικό ον τόσο αρμονικό όσο το εξωτερικό. Είναι καλλιεργημένος, 
επειδή έμαθε ότι τα μεγαλύτερα μυστήρια γίνονται γνωστά με ανοιχτή 
την ψυχή και με γαλήνιο το νου. Απέρριψε τις κούφιες μορφές της μνήμης 
και τείνει προς μια συνειδητή σοφία, τόσο πολύ ενταγμένη στον εαυτό 
του και τόσο πολύ ολοκληρωμένη όσο το πιο μικρό κύτταρό του. 

Η λάμψη της αρετής είναι λάμψη στη ματιά του, είναι αίγλη στις χειρονομίες 
του, είναι κυριαρχία σ’ όλη τη στάση του. Αναγνωρίζει το πλαίσιο που 
περιλαμβάνει η καρδιά του και αγαπάει χωρίς όρια, αφιλοκερδώς. Όλα 
τα κάνει με το Νέο Τρόπο του Νέου Ανθρώπου. Ο εγωισμός είναι φυτό 
ξεριζωμένο από τον εσωτερικό του κήπο.

Και πού οδηγεί η διάνοια και η καρδιά αυτού του Νέου Ανθρώπου; Τον 
είδα να αθροίζει τις εμπειρίες του, αυτές της λογικής και αυτές της 
ευαισθησίας, και να υποκλίνεται ευλαβής μπροστά στο μυστήριο του 
Κόσμου...

Νομίζω ότι επαλήθευσα ότι ο Νέος Άνθρωπος ξέρει από πού έρχεται και 
προς τα πού πηγαίνει. Η ιστορία δεν τον φοβίζει ούτε του είναι βάρος, 
αντίθετα, τον συνοδεύει και τον συμβουλεύει. Είναι συνειδητός της 
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παρούσας στιγμής και δεν απαρνιέται τη μοίρα του: χαίρεται 
στα μεγάλα κατορθώματα και προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη 
του. Δεν είναι παθητικός, δεν αναζητά τη δική του ηδονή: ο Νέος 
Άνθρωπος έμαθε να διαλέγει και να δεσμεύει τη ζωή του στην 
επιλογή. Το καθήκον τον καλεί στη δράση, όπως η γη καλεί το 
νερό.

Τον είδα να λάμπει σαν ένας πολύτιμος λίθος. Τίποτε δεν μπορεί 
να τον θολώσει. Και όταν οι άνεμοι της ζωής μερικές φορές τον 
καλύπτουν με βούρκο, τον είδα να ρίχνεται στα ύδατα της δικής 
του ζωής και να ξαναλάμπει όπως στην αρχή. Δίπλα του τίποτε 
δεν είναι σκοτεινό, τίποτε δεν είναι βρώμικο, τίποτε δεν είναι 
φοβερό. Η ματιά του είναι ένα σπαθί, τα χέρια του είναι άροτρα.

Σήμερα είδα το Νέο Άνθρωπο... τον είδα να περνάει μόνος και 
τον φώναξα, επειδή κι εγώ ένιωθα μόνη... Αλλά όταν γύρισε 
προς εμένα, μεταμορφώθηκε σε μια χρυσή στρατιά. Το ένα χέρι 
ήταν δέντρο όλων των Νέων Ανθρώπων που υπήρξαν και το άλλο 
χέρι άνθισε στις εικόνες εκείνων των άλλων που θα έρθουν.

D.S.Guzman, ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΔΑ…, Εκδ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
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Κείμενο: Νικόλαος Κομπογιάννης

Περί Δικαιοσύνης
ή πώς να αντιμετωπίζεις την αδικία
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Ας φανταστούμε τη θεά 

Θέμιδα, κάθε φορά που 

διαπράττεται μια αδικία, 

να σκεπάζει το πρόσωπό 

της κλαίγοντας και τρίβοντας τα μάτια. 

Ας φανταστούμε πως διαπράττονται 

αδικίες τόσο συχνά που η θεά 

κυριολεκτικά δεν προλαβαίνει να πάρει 

τα χέρια από τα μάτια. Δεν χρειάζεται 

να είμαστε γιατροί για να καταλάβουμε 

πως απ’ το πολύ τρίψιμο κινδυνεύουν τα 

μάτια να μολυνθούν και να οδηγηθούν 

στην τύφλωση. Φανταστείτε η θεά του 

φωτός να χάσει το Φως της…

Κι όμως! Αυτό που βιώνουμε ως αν-

θρωπότητα, το δίχως άλλο, δείχνει πως 

είμαστε υπαίτιοι μιας ασταμάτητης βα-

ναυσότητας απέναντι στη θεά προστά-

τιδά μας και, ως εκ τούτου, απέναντι 

στον ίδιο μας τον εαυτό. Παρουσιάζου-

με τη δικαιοσύνη ως τυφλή, εξαιτίας της 

δικής μας στρεβλής αντίληψης για την 

ορθότητα των πράξεων και των επι-

λογών μας. Και αντί για το αστραφτε-

ρό σπαθί που κρατούσε στα χέρια της, 

τώρα στηρίζεται σε μπαστουνάκι ψηλα-

φώντας την έξοδο από τούτο το δικα-

στήριο των ανοσιουργημάτων.

Δεν πρόκειται να αναλωθούμε στο 

να υποδείξουμε τα αίτια της αδικοπρα-

ξίας μεταξύ των ανθρώπων, αλλά ουσι-

ωδώς στο να τολμήσουμε τρόπους απο-

φυγής και, γιατί όχι, πρόληψης και ίασης 

του εν λόγω προβλήματος. 

Γιατί όμως οι άνθρωποι διαπράττουν 

αδικίες; Μήπως γιατί δεν είναι σε θέση 

να διακρίνουν το σωστό απ’ το λάθος; 

Μήπως γιατί, όταν έρχεται η ώρα της 

επιλογής, αντιλαμβάνονται ότι υπάρ-

χει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ θεωρίας 

και πράξης; Υπάρχει και κάτι πιο δυσοί-

ωνο: να γνωρίζουν το άδικο της πρά-

ξης αλλά, καθώς διατείνεται και ο Πώ-

λος στον πλατωνικό διάλογο Γοργίας, 

οι άνθρωποι θέλουν να πράττουν μόνο 

αυτό που πιστεύουν πως είναι προς όφε-

λός τους, άσχετα με το αν είναι δίκαιο 

ή άδικο. Επομένως, θίγεται το ζήτημα 

του συμφέροντος. Κι αν είναι έτσι, τότε 

η νόσος που μας κατατρώει χρειάζεται 

άμεση γιατρειά: αυτήν της φιλοσοφίας! 

Όπως προέτρεπε και ο στωικός Επίκτη-

τος, «ἱατρεῖον ἐστιν ἄνδρες τὸ τοῦ φιλο-

σόφου σχολεῖον˙ ἱατρεῖον τῆς ψυχῆς». 

Το μείζων ζήτημα, με το οποίο 

ασχολήθηκαν όλοι οι φιλόσοφοι, ήταν 

αυτό της αποφυγής της αδικίας στο 

πλαίσιο αποκατάστασης ισορροπίας 

και αρμονίας στην ψυχή του ανθρώπου, 

που θα τον οδηγούσε στη γνωριμία 

με τον εαυτό του και εν συνεχεία σε 

έναν ποιοτικότερο τρόπο ζωής. Καθώς 

όμως η ατραπός της αυτογνωσίας 

χαρακτηρίζεται από τα «μύρια βάσανα 

του Οδυσσέα», πολλοί από μας 

καταλήγουμε ναυαγοί στα άγονα νησιά 

της άγνοιας και της πλάνης. Οπότε, 

«Και γενικά μην ξεγελιέστε, κάθε ζωϊκή ύπαρξη δεν αφοσιώνεται σε 
τίποτα τόσο, όσο στο προσωπικό της συμφέρον. Οτιδήποτε λοιπόν της 
φαίνεται να στέκεται εμπόδιο σ’ αυτό, ακόμα και αν αυτό είναι αδελφός 
ή πατέρας ή παιδί ή αγαπημένο πρόσωπο ή εραστής, η ζωϊκή ύπαρξη 
το μισεί, το κατηγορεί, το καταριέται. Γιατί από τη φύση της δεν αγαπά 
τίποτα τόσο, όσο το δικό της συμφέρον…».     Επίκτητος
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είναι απαραίτητο να αναπτύξουμε 

τις δυνάμεις εκείνες, που θα μας 

χρησιμεύσουν ως εργαλεία, για να 

κατασκευάσουμε μια σχεδία διαφυγής.

Πρώτο μας εργαλείο η ειλικρίνεια. 

Ο ειλικρινής άνθρωπος είναι ένας δί-

καιος άνθρωπος. Είναι αυτός που μιλάει 

επί ίσοις όροις με το εσωτερικό του ον. 

Είναι πρόθυμος να φτάσει στα άδυτα 

του εαυτού του, για να φέρει αυτό που 

θα ανακαλύψει στο φως. Κατ’ επέκτα-

ση, χαρακτηρίζεται από σταθερότητα 

και πειθαρχία απέναντι στα κελεύσματα 

των παθών και των σκέψεών του, εντο-

πίζοντας τα σκοτεινά συμφέροντα που 

παρεμβάλλονται, όταν καλείται να απο-

φασίσει μεταξύ δυο επιλογών. Οπλισμέ-

νος με θάρρος, στηρίζει τα πιστεύω και 

τις πεποιθήσεις του με τη διαλλακτικό-

τητα ενός μαθητή και όχι με τις εμμο-

νές ενός οπαδού. Η συνείδησή του εί-

ναι πανταχού παρούσα, διότι γνωρίζει 

αυτό που μονολογούσε και ο Μ. Αυρή-

λιος: «Κατάλαβέ το επιτέλους, ότι μέσα 

σου έχεις κάτι ανώτερο και πιο θεϊκό 

από αυτά που σε κάνουν να παθιάζεσαι 

και σε κινούν σαν μαριονέτα. Τι είναι η 

συνείδησή μου τούτη τη στιγμή; Φόβος 

μήπως; Καχυποψία; Επιθυμία; Κάτι πα-

ρόμοιο μήπως;».

Το προσωπικό συμφέρον μήπως; 

Λέει ο Επίκτητος: «Και γενικά - μην 

ξεγελιέστε - κάθε ζωϊκή ύπαρξη δεν 

αφοσιώνεται σε τίποτα τόσο, όσο στο 

προσωπικό της συμφέρον. Οτιδήποτε 

λοιπόν της φαίνεται να στέκεται εμπό-

διο σ’ αυτό, ακόμα και αν αυτό είναι 

αδελφός ή πατέρας ή παιδί ή αγαπημέ-

νο πρόσωπο ή εραστής, η ζωϊκή ύπαρ-

ξη το μισεί, το κατηγορεί, το καταριέται. 

Γιατί από τη φύση της δεν αγαπά τίπο-

τα τόσο, όσο το δικό της συμφέρον…». 

Στον αντίποδα όμως, ο αυτοκράτορας-

φιλόσοφος Μ. Αυρήλιος δηλώνει πως 

«ότι δεν συμφέρει το μελίσσι, δεν συμ-
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φέρει ούτε την μέλισσα». Επομένως, γίνεται ολο-

φάνερο προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθού-

με. Να βγούμε από το «κλουβάκι» του «Εγώ» και να 

πετάξουμε προς τον ουρανό του «Εμείς». Όλοι γνω-

ρίζουμε πώς είναι να αδικούμαστε. Γιατί λοιπόν 

επιλέγουμε με τόση ελαφρότητα να αδικούμε 

τους άλλους; Το είχε πει και ο Θαλής ο Μι-

λήσιος, πως για να διάγουμε βίο άριστο και 

δίκαιο, οφείλουμε να μην κάνουμε στους 

άλλους αυτά που δεν θέλουμε να κάνουν 

σε εμάς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σύμφω-

να και με τον Σόλωνα, δικαιοσύνη θα 

μπορούσε να υπάρχει μόνο όταν «αυτοί 

που δεν αδικούνται, αγανακτούν όσο και 

αυτοί που αδικούνται». 

Για τους Στωικούς υπήρχαν κάποιες 

αρχές που έπρεπε να ακολουθηθούν, 

ώστε ο άνθρωπος να πάψει να είναι έρ-

μαιο σε κάθε είδους προσταγές του προ-

σωπικού του συμφέροντος. Έπρεπε να 

κατατάξουν τους παράγοντες που τους επηρεάζουν στη 

ζωή σε δύο κατηγορίες: Τι εξαρτάται από εμάς και τι δεν εξαρτάται από εμάς. 

Και με το εμάς, εννοούσαν την ανώτερη βούλησή μας, αυτή που εδρεύει στα 

ανώτερα πεδία του πνεύματος. Άραγε, η αδικία εξαρτάται από εμάς ή είναι 

κάτι έξω από εμάς; Αν ισχύει το δεύτερο, τότε ίσως είναι μέρος της κοσμι-

κής νομοτέλειας, για την οποία κάνει λόγο ο προσωκρατικός Αναξίμανδρος: 

«Απ’ όσα γίνεται η γένεση των όντων, σ’ αυτά γίνεται επιστροφή με τη φθο-

ρά κατά φυσική αναγκαιότητα˙ διότι τιμωρούνται και πληρώνουν αμοι-

βαία για την «αδικία» τους και σύμφωνα με τη χρονική τάξη». Με άλλα 

λόγια, ο παράγων αδικία αποτελεί μια φυσική αναγκαιότητα στο κοσμικό 

γίγνεσθαι ως αντίρροπος δύναμη της δικαιοσύνης, αμφότερες συμβάλλο-

ντας στην αέναη γέννηση και φθορά που δίνουν το ρυθμό της ζωής, καθώς η 

άμπωτη και η πλημμυρίδα. Λίγους χρόνους αργότερα θα έρθει και ο Ηράκλειτος 

ο Εφέσιος, για να συνηγορήσει στα λεγόμενα του Αναξιμάνδρου με την περιβόη-

τη φράση «Το όνομα της Δίκης δε θα το γνώριζαν, αν δεν υπήρχαν αυτά (τα άδικα)». 

Μην ξεχνάμε πως στην κοσμογονία η νύχτα προηγείται της ημέρας και πως ο διά-κο-

σμος έπεται του χάους. Εξαιτίας λοιπόν αυτής της διαπάλης μεταξύ αντιθετικών, 

πλην όμως συμπληρωματικών δυνάμεων, έχουμε τον πλουραλισμό της δημιουρ-

γίας. Κατ’ επέκταση, η αδικία είναι τόσο χρήσιμη όσο και η δικαιοσύνη, διότι 

το ένα συμβάλλει στην ύπαρξη του άλλου. Σύμφωνοι· αλλά με το να υιο-

θετήσουμε αμιγώς αυτήν τη θέση αποδίδοντας την αδικία σε ένα συ-
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μπαντικό σχέδιο που δεν εξαρτάται από εμάς, μήπως αποποιού-

μαστε ευθυνών, για να πούμε σαν τα μικρά παιδιά ότι δεν είναι 

στο χέρι μας η αποφυγή της αδικίας; Και ότι πάντα –μα θεός, 

μα η κακή μου η μοίρα, μα το κράτος- κάποιος άλλος φταί-

ει; Αυτό πράττει ολάκερη η κοινωνία και κοιτάτε που φτάσαμε. 

Απαιτείται η αρετή της διάκρισης, για να κατανοήσουμε πού 

τελειώνει το έργο του θεού και πού αρχίζει το δικό μας, και άρα 

το μερίδιο ευθύνης που μας αναλογεί. Και έπεται η προσοχή.

Η προσοχή είναι η πιο θεμελιώδης πνευματική στάση 

των Στωικών. Είναι η συνεχής επαγρύπνηση και παρουσία 

της διάνοιας, η αυτεπίγνωση που δεν μας εγκαταλείπει ποτέ, 

καθώς λειτουργούμε εναρμονίζοντας καρδιά και νου σε μία 

αδιάκοπη εγρήγορση του πνεύματος. Χάρη σε αυτήν τη στάση, 

ο φιλόσοφος είναι πλήρως συνειδητοποιημένος, για ό,τι κάνει 

την παραμικρή στιγμή, ενώ πράττει εξ ολοκλήρου με βούληση. 

Λόγω αυτής της πνευματικής επαγρύπνησης οι Στωικοί έχουν 

πάντα εύκαιρο τον θεμελιώδη κανόνα της ζωής: η διάκριση 

μεταξύ αυτών που εξαρτώνται από εμάς και αυτών που δεν 

εξαρτώνται από εμάς. Συνήθιζαν να λένε: «Να διέπεται ο 

εαυτός σου από το αίσθημα της δικαιοσύνης απέναντι στους 

ανθρώπους που είναι παρόντες εδώ και τώρα, και να εφαρμόζεις 

κανόνες ευθυκρισίας στις τωρινές σου τοποθετήσεις… Μόνο 

το παρόν εξαρτάται από εμάς καθώς η ελεύθερή μας βούληση 

δεν μπορεί να έχει επίδραση μήτε στο παρελθόν μήτε στο 

μέλλον». Θυμηθείτε τον ρηξικέλευθο καθηγητή στον «Κύκλο 

των Χαμένων Ποιητών», που ψιθύριζε στα αυτιά των μαθητών 

του: Carpeeeediiiiem… 

Άδραξε την ημέρα, φίλε αναγνώστη! Να αναπτύξεις την 

προσοχή σ’ όσα συμβαίνουν γύρω σου, ώστε να μην μένεις 

απλός θεατής. Να αναπτύξεις τη συγκέντρωση ως πνευματική 

άσκηση, ώστε να μπορείς να εμβαθύνεις και να στοχάζεσαι 

πάνω στις κρυμμένες αιτίες. Μνήμη και φαντασία είναι οι 

δυνάμεις που συμπληρώνουν την ιερή «τετρακτύν» της 

συνειδήσεως. Διότι μόνο με την εγρήγορση της συνείδησης 

μπορούμε να αποφύγουμε να αδικήσουμε ή να αδικηθούμε. 

Κι αν είναι να διαλέξουμε ανάμεσα σ’ αυτά τα δυο, μη 

μπορώντας διαφορετικά (η νομοτέλεια που λέγαμε), τότε ας 

ακολουθήσουμε τη συμβουλή του Σωκράτη που έλεγε στον 

Γοργία, «καλύτερα να αδικείσαι παρά να αδικείς», καθώς και 

στον Κρίτων, «δεν πρέπει ποτέ να ανταποδίδουμε μια αδικία, 

ούτε να βλάπτουμε κανέναν άνθρωπο, οτιδήποτε κι αν έχουμε 

υποστεί από αυτόν». 
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Αν λοιπόν υιοθετούσαμε, στο μέτρο του δυνατού ο 

καθένας, τη στάση του Σωκράτη σε κάθε κομβικό σημείο 

αντιδικίας, μπορεί να μην μας συμπεριλαμβάνανε κι εμάς 

στις δέλτους της ιστορίας, όμως θα ήμαστε εμείς, αυτοί που 

θα σπάγαμε τη φαύλη αλυσίδα, αφαιρώντας ενσυνείδητα τον 

κρίκο της αδικίας και αντικαθιστώντας τον με τον κρίκο της 

ορθής δράσης. Αυτή η πράξη καθαρής βούλησης είναι που 

ξεχωρίζει τον υπεύθυνο άνθρωπο από αυτόν που περιμένει από 

άλλους να φτιάξουν τα πράγματα. Τον άνθρωπο που μπορεί 

να εκφράσει τη δικαιοσύνη κατά την πλατωνική έννοια, όπως 

αυτή παρουσιάζεται στην Πολιτεία: «τὰ αὑτοῦ πράττειν καὶ μὴ 

πολυπραγμονεῖν». 

Ακολουθώντας την τριμερή διαίρεση της ψυχής που επιχει-

ρεί ο Πλάτων στη συνέχεια του έργου του, γίνεται φανερό ότι 

επιχειρεί να ορίσει τη δικαιοσύνη ως την κατεξοχήν αρετή, που 

διαπνέει και διατρέχει τις υπόλοιπες αρετές και κατ’ επέκταση 

την ιδανική πολιτεία, όπου διάγουν το βίο τους οι άνθρωποι. 

Κατ’ αναλογία της ως άνω διαίρεσης γίνεται και ο καταμερι-

σμός της κοινωνίας σε τρεις τάξεις, όπου ο καθένας τοποθε-

τείται σύμφωνα με τη φυσική εσωτερική του κλίση, ώστε να 

είναι τόσο αποδοτικός όσο και ευτυχισμένος, καθώς η εφαρ-

μογή της δικαιοσύνης αποσκοπεί στο εὖ ζῆν. Κοντολογίς, γνω-

ρίζοντας τη θέση μας μέσα στην κοινωνία και ασχολούμενοι 

αποκλειστικά με το έργο που μας αναλογεί, παύει να υπάρχει ο 

ανταγωνισμός, και άρα η αδικία που ξεπηδάει απ’ αυτόν. Πλέ-

ον, υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ των μερών, καθώς το 

κατώτερο υπακούει στο ανώτερο προτάσσοντας τις επιμέρους 

αρετές του: Σωφροσύνη – Ανδρεία – Σοφία, ενώ όλα μαζί εν-

σαρκώνουν το αρχέτυπο του Δικαίου.

Σύμφωνα, λοιπόν, με όλα τα παραπάνω, ο καθένας από 

εμάς οφείλει να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του σε σχέση 

με το ρόλο που κατέχει σ’ αυτόν τον κόσμο. Ας μην μείνουμε 

στα ευχολόγια και ας επιχειρήσουμε μια αλλαγή νοοτροπίας, 

θέτοντας εαυτόν ως παράδειγμα προς μίμηση. Πώς; Κάνοντας 

πράξη αυτά τα οποία επικροτούμε στη θεωρία˙ ειδάλλως, 

εξαπατούμε, και ναι, αδικούμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Ο 

Αριστοτέλης μας δείχνει τον τρόπο στα Ηθικά Νικομάχεια: «Τις 

ηθικές αρετές όμως τις αποκτούμε, αφού πρώτα τις εφαρμόσαμε 

στην πράξη, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις άλλες τέχνες˙ 

για παράδειγμα, οι άνθρωποι γίνονται οικοδόμοι χτίζοντας 

σπίτια και κιθαριστές παίζοντας κιθάρα· έτσι λοιπόν γινόμαστε 

και δίκαιοι κάνοντας δίκαιες πράξεις, σώφρονες κάνοντας 

σώφρονες πράξεις, ανδρείοι κάνοντας ανδρείες πράξεις». 

Τόσες και τόσες συνήθειες υιοθετούμε στη ζωή μας. Γιατί να 

μην εντάξουμε και την εφαρμογή της δικαιοσύνης στις πράξεις 

μας; Την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να λάβεις μια απόφα-

ση, φίλε αναγνώστη, συνειδητά επέλεξε να μην αδικήσεις. Όσο 

δύσκολο κι αν φαίνεται, να μην αποθαρρύνεσαι, καθώς επέ-

λεξες το δρόμο του φιλοσόφου˙ κι αυτός είναι ένας δύσκολος 

δρόμος. Σ’ αυτό, όμως, το οδοιπορικό είναι που μπορείς πραγ-

ματικά να μάθεις να αντιμετωπίζεις τη ματαιότητα που επικα-

λείσαι στις συνθήκες γύρω σου. «Τι μπορώ να κάνω εγώ» ή «μα 

οι άνθρωποι δεν αλλάζουν όσο κι αν προσπαθώ» ή «οι δοκιμα-

σίες δεν τελειώνουν ποτέ». Ούτε πρόκειται, τίμιε αναγνώστη. 

Και ο Οδυσσέας νόμισε ότι τελείωσαν οι δοκιμασίες του, μέχρι 

που εμφανίστηκε ο Καζαντζάκης…

Κλείνοντας, οι Στωικοί θα μας δώσουν κάποιες ακόμη συμ-

βουλές για την αποφυγή τόσο της αδικίας όσο και της ματαιο-

πονίας. Σωστά κατάλαβες: Η ματαιότητα δεν είναι προϊόν της 

δικής μας βούλησης, ενώ η αδικία είναι! 

«Από νωρίς το πρωί να λες μέσα σου: σήμερα θα συναντηθώ 

με τον πολυπράγμονα, με τον αχάριστο, με τον αλαζόνα, τον 

δολερό, τον φθονερό, τον ακοινώνητο. Τους συμβαίνει να είναι 

έτσι επειδή αγνοούν το αγαθό και το κακό. Εμένα όμως, που 

στοχάστηκα τη φύση του αγαθού κι είδα την ομορφιά του· και 

τη φύση του κακού, κι είδα την ασχήμια του· και τη φύση του 

ανθρώπου που σφάλλει, κι είδα ότι είναι συγγενής μου, όχι από 

το ίδιο αίμα ή σπέρμα αλλά από τον ίδιο Νου, και ότι έχει τη 

θέση του μέσα στο θείο έργο· εμένα δεν μπορεί να με βλάψει 

κανείς από τους παραπάνω, γιατί κανείς τους δεν μπορεί να με 

εμπλέξει στην αισχρότητα».

 Η δικαιοσύνη και ο σεβασμός που μας αξίζουν, είναι αυτά 

που θα προσφέρουμε εμείς οι ίδιοι. Ας είμαστε γενναιόδωροι! 
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ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ - ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ) 

Ο Δημόκριτος είναι ο τελευταίος μεγάλος κοσμολόγος στη μακρά 

σειρά των προσωκρατικών φυσικών φιλοσόφων ή φυσιολόγων, όπως 

τους αποκαλεί ο Αριστοτέλης, και ο πρώτος καθολικός νους (mens 

universalis) στην Ιστορία της Φιλοσοφίας. Στο έργο του συμπυκνώ-

νει όλη την προσπάθεια των προδρόμων του να ορίσουν το Είναι του 

κόσμου και το νόημα του Όντος. Συγχρόνως, συνδυάζοντας τις απόψεις 

των παλαιοτέρων φιλοσόφων και αντιμετωπίζοντας κυρίως τις θέσεις 

των Ελεατών, προχωρεί πολύ πέρα από τις αρχικές σημάνσεις της θεω-

ρίας των ατόμων, που είχε προτείνει ο δάσκαλός του, ο Λεύκιππος. Ο Δημόκριτος, επιπλέον, χαρακτηρίζεται 

ιδιαζόντως ως μεγάλος συνθετικός νους του 5ου αι. π.Χ. Δηλαδή δεν τον απασχόλησε μόνο το κοσμολογικό 

πρόβλημα, που τόσο ταλάνισε τη σκέψη των μεγάλων προδρόμων του επί δύο σχεδόν αιώνες, αλλά τον ενδια-

φέρει όλη η κατακτημένη ως τότε φιλοσοφική γνώση, ίσως θα έπρεπε να πούμε καλύτερα η ανθρώπινη γνώση, 

στο σύνολό της. Το κοσμολογικό πρόβλημα όμως στη δική του σκέψη βρίσκει την καταληκτική του έκφραση, 

η ατομική θεωρία «κλείνει» την προσωκρατική αναζήτηση περί της ουσίας του κόσμου, δηλαδή το ερώτημα για το τι είναι ο κόσμος, για το ον 

και την ουσία. 

Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις Ζήτρος, Πλάτωνος 2, Θεσσαλονίκη, τηλ. (231)270184, 270884, www.

zitros.gr, e-mail: info@zitros.gr

ΥΓΙΗΣ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ  - Dion Fortune

Ο Υγιής Αποκρυφισμός είναι ένα μικρό εγχειρίδιο χρήσιμο τόσο σε έμπειρους όσο και αρχάριους 

οδοιπόρους στα μονοπάτια της εσωτερικής αναζήτησης. Αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για μια πιο 

ασφαλή πορεία στον λαβύρινθο των Εσωτερικών Πεδίων. Με απαραίτητα εφόδια την Γνώση, την Πίστη 

και την Λογική επιχειρείται μια καταγραφή των πιο σοβαρών προβλημάτων που μπορεί να ανακύψουν 

κατά το βάδισμα αυτών των μονοπατιών, καθώς και των ψευδαισθήσεων που μπορεί να δημιουργηθούν 

και να ξεστρατίσουν ακόμα και τον πιο καλοπροαίρετο αναζητητή της Αλήθειας. 

- Πώς λειτουργεί ο Μαύρος Αποκρυφισμός; 

- Τι είναι ο ψυχισμός και τι παγίδες ελλοχεύουν από την ενασχόληση μαζί του; 

- Ποιες είναι οι βασικές Ατραποί μαθητείας; 

- Πώς μπορεί να ξεχωρίσει ο αρχάριος μια αληθινά εσωτερική αδελφότητα; 

Σε όλα αυτά και σε πολύ περισσότερα ερωτήματα δίνονται απαντήσεις και επισημαίνεται εμφατικά ότι ο 

αποκρυφισμός «δεν είναι ούτε χόμπι, ούτε καταφύγιο για ασθενικούς και απογοητευμένους ανθρώπους. 

Είναι ο χώρος όπου συναντιούνται όλοι οι Υπηρέτες του Φωτός. Και για να υπηρετήσεις σαν πολεμιστής 

το Φως, πρέπει να έχεις όπλο την Θεία θέληση και ασπίδα τα αγνά ιδανικά σου».                                                                                            

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιάμβλιχος, Νοταρά 27, 10683, Εξάρχεια, Αθήνα, τηλ. (210) 3807828 

Ο ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΑΟΥΣΒΙΤΣ - Heather Morris

Ο Λάλε Σοκολόφ είναι ο άνθρωπος που χαράζει τους μπλε αριθμούς στα μπράτσα των φυλακισμέ-

νων του Άουσβιτς. Είναι αναγκασμένος να το κάνει. Από την βολική θέση του δερματοστίκτη, βλέπει, 

ζει την ανθρώπινη κτηνωδία, την καταγράφει σε αριθμούς και σε θύματα. Την καταγράφει σε αντοχή και 

σε κουράγιο ψυχής. Την χαρτογραφεί στα συναισθήματά του. Την καταγράφει σε θάνατο και σε έρωτα. 

Κάνει τον δικό του μυστικό αγώνα κάτω από το παγωμένο, απάνθρωπο βλέμμα του Μέγκελε. Ελπίδα του 

μοναδική, η Γκίτα, το κορίτσι που θ’ αγαπήσει μέσα στην απόλυτη ανθρώπινη αθλιότητα... 

Μια αληθινή, βαθιά συγκινητική και συγκλονιστικά ανθρώπινη ιστορία αγάπης και επιβίωσης σε ένα από 

τα φρικτά κολαστήρια των Ναζί. Ένα δυνατό μάθημα ζωής που νικά τη λήθη

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΑΛΙΟΣ Σόλωνος 136, Τ.Κ. 10677, Αθήνα τηλ. 2103829339 email: info@enalios.gr



Κείμενο: Delia Steinberg Guzmán

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αναρωτιόμαστε τι είναι η ζωή και απαντάμε: ενέργεια. 
Αναρωτιόμαστε τι είναι η αγάπη. Είναι και αυτή ενέργεια. 
Επομένως, και αυτό είναι που έχει σημασία, η ζωή είναι 
ενέργεια, η ζωή είναι αγάπη. Όπου υπάρχει ζωή, υπάρχει 
και ένωση. Όπου υπάρχει ζωή, υπάρχουν πράγματα που 
πλησιάζουν μεταξύ τους, που συνδυάζονται μεταξύ 
τους, που εναρμονίζονται μεταξύ τους.

     Delia Steinberg Guzman



Η έλλειψη συνείδησης 

σε αυτά που κάνουμε 

-να μην είμαστε δηλα-

δή παρόντες σε ό,τι κά-

νουμε- μας κουράζει πολύ περισσότερο 

από το να αναγκάσουμε τον εαυτό μας 

να συμμετέχει σε κάθε μας πράξη. Αυτή 

η κακώς συσσωρευμένη κούραση ελατ-

τώνει όλο και περισσότερο τις περιό-

δους της θετικής μας απόδοσης. Το να 

τρέχουμε χωρίς να παίρνουμε ανάσα, το 

να κάνουμε κατάχρηση των εγωιστικών 

ή καταθλιπτικών συγκινήσεων χωρίς να 

βγαίνουμε ποτέ από αυτές, το να περι-

στρεφόμαστε γύρω από τις ίδιες εμμο-

νικές ιδέες χωρίς να αναζητάμε λύσεις, 

όλα αυτά οδηγούν αναπόφευκτα στην 

υπερκόπωση.  

Το να ξεκουραστεί κανείς με τέ-

τοιες καταστάσεις είναι πολύ δύσκολο, 

για να μην πούμε αδύνατον. Δεν αρκεί 

να αναπνέουμε πού και πού, ενώ κολυ-

μπάμε, ούτε να χαλαρώνουμε κάποιες 

μέρες, για να μην σκεπτόμαστε τίποτα 

και να προσπαθούμε να ξεχάσουμε τις 

συγκινήσεις που μας θλίβουν. Αυτά τα 

διαλείμματα είναι μάσκες, υπεκφυγές, 

χονδροειδείς παγίδες, πλάνες, που μόλις 

εξαφανιστούν, αφήνουν τόπο στην πα-

λιά κούραση και δεν προσφέρουν ενέρ-

γεια, για να ξεκινήσουμε νέους κύκλους 

εργασίας με μεγαλύτερο ενθουσιασμό. 

Να ξέρουμε να 
ξεκουραζόμαστε

Μας κουράζουν τα πράγματα που 

δεν μας ενδιαφέρουν ή για τα οποία δεν 

ξέρουμε να ενδιαφερόμαστε. Μας κου-

ράζει το να μην ξέρουμε να παίρνουμε 

μια ανάσα ενώ εργαζόμαστε. Μας κου-

ράζει η βαρετή μηχανοποίηση, που δεν 

αφήνει τη συνείδηση να συμμετέχει.

Μας ξεκουράζει το ενδιαφέρον για 

ό,τι κάνουμε, το να βλέπουμε με ανα-

νεωμένο βλέμμα και δίψα μάθησης όλα 

όσα είναι γύρω μας και όλα όσα συμ-

βαίνουν στον κόσμο μας, το να είμαστε 

πάντα ο εαυτός μας και να είμαστε με 

την ψυχή μας σε όλα όσα μας αφορούν. 

Να γεμίσουμε με καθαρό αέρα, να κοι-

τάξουμε τον ουρανό, να χαϊδέψουμε τα 

φύλλα ενός φυτού ή να παίξουμε με ένα 

κατοικίδιο ζωάκι. Να μοιραστούμε ένα 

τραπέζι, έναν περίπατο ή ένα φλιτζάνι 

καφέ. Να ξέρουμε ότι είμαστε αιώνιοι 

και ότι έχουμε όλο τον αναγκαίο χρόνο, 

για να κάνουμε τα πιο μικρά και τα πιο 

μεγάλα πράγματα.

Τελικά το να ξεκουραζόμαστε είναι 

να μην κουραζόμαστε εκτός χρόνου και 

χώρου με εκείνα τα πράγματα που δεν 

αξίζουν την κούρασή μας. 

Το μυστικό της ενέργειας
Η δύσκολη τέχνη να είμαστε ο εαυ-

τός μας απαιτεί τη συνεχή ανανέωση 

των ενεργειών που χρησιμοποιούμε. 

Όλοι έχουμε ένα μερίδιο ενέργειας που, 



αν το εξαντλούμε τις πρώτες στιγμές, 

εξαφανίζεται και μας αφήνει ένα συναί-

σθημα κενού και σύγχυσης. Η ενέργεια, 

όπως όλες οι δυνάμεις του σύμπαντος, 

ξοδεύεται και ανανεώνεται μέσα στον 

ίδιο της τον κύκλο. Η ενέργεια που τί-

θεται σε δράση συνειδητά, γεννά με αυ-

τόματο τρόπο νέες πηγές ενέργειας, που 

θα μας χρησιμεύσουν για να συνεχίσου-

με αύριο και μεθαύριο… σαν να ήμα-

σταν όλο και δυνατότεροι.

Η προσπάθεια θέτει σε κίνηση 
την ενέργειά μας

Όλοι έχουμε διαθέσιμη κάποια πο-

σότητα ενέργειας, συνήθως πολύ μεγα-

λύτερη απ’ όσο υποθέτουμε, μόνο που, 

αφού δεν τη χρησιμοποιούμε, μας φαί-

νεται αδύναμη και λιγοστή.

Αυτή η ενέργεια διαποτίζει όλα τα 

ανθρώπινα επίπεδα, από τη φυσικο-σω-

ματική βάση μέχρι τη λεπτότητα της 

βούλησης. Είναι εύκολο να φανταστού-

με μια σωματική άσκηση, και ας μην εί-

ναι τόσο εύκολο να την κάνουμε, αλλά 

τουλάχιστον ξέρουμε περί ποιας ενέρ-

γειας πρόκειται. Δεν είναι όμως τόσο 

εύκολο να αναγνωρίσουμε την προσπά-

θεια, την ενέργεια στο ψυχολογικό, νοη-

τικό, ηθικό και πνευματικό επίπεδο.

Στα πιο λεπτά επίπεδα η προσπά-

θεια συσχετίζεται με την καλή διάθεση, 

με την υψηλή συνείδηση. Ψυχολογικά 

είναι η ενέργεια που μας επιτρέπει να 

κρατηθούμε ήρεμοι, σταθεροί, χαρού-

μενοι, απομακρυσμένοι από αρνητικές 

και φαύλες συγκινήσεις. Χρειάζεται να 

προσπαθήσουμε, να χρησιμοποιήσου-

με πολλή ενέργεια, για να καταφέρουμε 

αυτή την τόσο ειδική διάθεση, αλλά αξί-

ζει τον κόπο.

Νοητικά η ενέργεια χρησιμοποιεί-

ται για να ξεκαθαρίσουμε όλες τις ιδέ-

ες που αποκτάμε. Έτσι δεν κινούμαστε 

σε περίπλοκα νεφελώματα, όπου τίπο-

τα δεν έχει προσδιορισμένο σχήμα. Εί-

ναι η ενέργεια που χρειάζεται για να 

τακτοποιήσουμε όλες τις ιδέες μας, συν-

δέοντας αρμονικά τις μεν με τις δε στη 

θαυμάσια αρχιτεκτονική της σκέψης. 

Χρειάζεται να προσπαθήσουμε, για να 

δημιουργήσουμε από τον νου έναν κό-

σμο οργανωμένων και αξιόλογων μορ-

φών. Και βεβαίως, αξίζει τον κόπο.

ΠΗΓΗ:
Φιλοσοφία για τη Ζωή, Delia Steinberg Guzmán, β΄ 
έκδοση, Ιούλιος 2011. Εκδόσεις ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
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           ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ

Η ζωή, είτε ευτυχισμένη, είτε δυστυχισμένη, 
τυχερή ή άτυχη, είναι το μόνο αγαθό που 

έχει ο άνθρωπος κι αυτός που δεν αγαπάει 
τη ζωή είναι ανάξιος να ζει.

Τζιάκομο Καζανόβα

Μη φοβάσαι στη σκέψη ότι κάποτε η ζωή σου 
θα τελειώσει. Τρέμε, όμως, στη σκέψη πως αυτή 

μπορεί να μην άρχισε ποτέ.
Τζον Νιούμαν

Η ζωή δεν απαιτεί να 
είμαστε οι καλύτεροι, 
αλλά να προσπαθή-
σουμε το καλύτερο 

που μπορούμε.
H. Jackson Brown Jr.

Μην παίρνετε τη ζωή πολύ στα σοβαρά. 
Όπως και να ‘χει, κανένας δεν βγαίνει 
απ’ αυτήν ζωντανός.

Elbert Hubbard

Μην προσπαθείς να προσθέσεις 
χρόνια στη ζωή σου. Καλύτερα 
πρόσθεσε ζωή στα χρόνια σου.

Blaise Pascal

Να χαίρεσαι γι’ αυτή τη στιγ-
μή. Αυτή η στιγμή είναι η ζωή 

σου. Omar Khayyam

Αυτοί που έχουν ένα «γιατί» για 
να ζουν, μπορούν να αντέξουν σχε-

δόν οποιοδήποτε «πώς».
Φρήντριχ Νίτσε



ήξερες
ότι...

Η λέξη «ενοποίηση» 

προέρχεται από το 

«ένα» και το ρήμα 

«ποιώ» που σημαίνει 

κάνω, φτιάχνω. Δηλαδή σημαίνει να 

κάνουμε τα πολλά, ένα, ή καλύτερα 

να ενώσουμε διαφορετικά, αν και με 

συνοχή, μέρη και να τα συνδυάσουμε 

με τρόπο, ώστε να πετύχουμε μια 

αρμονική και ομοιογενή ενότητα. 

Πρόκειται για μια πράξη προσέγγισης, 

σύνδεσης, που αν δεν υπήρχε, θα 

έκανε το κάθε ξεχωριστό μέρος να 

ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο από 

τα άλλα -πράγμα που δεν είναι κακό- 

αλλά θα ήταν διαιρεμένα, διαλυμένα 

και αντιμαχόμενα. Χωρίς αυτήν την 

πράξη ενοποίησης θα ζούσαμε σε ένα 

συνεχές χάος, μέσα στο οποίο θα ήταν 

πολύ δύσκολο να βρούμε το νόημα στην 

ύπαρξη  και τις μεταβλητές περιστάσεις 

της.      

Η ασθένεια που μαστίζει το ιστορικό 

μας παρόν -και τη σέρνουμε σε επώαση 

εδώ και αρκετό καιρό- είναι ακριβώς 

ο διαμελισμός, οι τάσεις χωρισμού, η 

ανοικτή μάχη ανάμεσα σε φατρίες, οι 

οποίες γίνονται όλο και μικρότερες, 

μέχρι που φτάνουμε στη σύγκρουση 

των ατόμων μεταξύ τους. Αυτό το 

ζούμε στον πολιτικό, πολιτιστικό, 

θρησκευτικό, καλλιτεχνικό, κοινωνικό 

και οικογενειακό τομέα. Γίνεται 

αντιληπτό στους δρόμους των μεγάλων 

πόλεων και αρχίζει ήδη να εμφανίζεται 

στις μικρές κωμοπόλεις. Η έλλειψη 

Ενάντια στη διχόνοια, 
η εμπιστοσύνη

εμπιστοσύνης κυριαρχεί στις διαθέσεις 

και αυτό μεταφράζεται σε αγένεια, 

απότομη συμπεριφορά, ωμότητα, 

εριστικότητα, έλλειψη ειλικρίνειας, 

εγωισμό…     

Μια καλή δόση ενοποίησης είναι το 

φάρμακο που χρειαζόμαστε όλοι γενι-

κά και ο καθένας προσωπικά. Να νοι-

ώσουμε ξανά την πραγματικότητα αυ-

τής της μεγάλης οικογένειας που είναι 

η ανθρωπότητα, την ευτυχία της φιλίας, 

της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της επιθυ-

μίας για συνεργασία και βοήθεια, 

το να μπορούμε να κοιταχτούμε 

ξανά στα μάτια και να βρούμε 

φωτεινές αλήθειες αντί φοβισμέ-

νες σκιές.

ΠΗΓΗ:
Φιλοσοφία για τη Ζωή, Delia Steinberg 
Guzmán, β΄ έκδοση, Ιούλιος 
2011. Εκδόσεις ΝΕΑ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗ



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 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 • Ετήσια 

Πανελλήνια Γιορτή Εθελοντισμού, με συμμετοχή τοπικών και 

διεθνών εθελοντικών οργανισμών (Κίνηση Φορέων Εθελο-

ντισμού)

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

Η ΠΟΛΗ

Μελετώντας τους κοσμογονικούς και 

ιδρυτικούς μύθους ενός αρχαίου πολιτισμού 

ή το μύθο δημιουργίας μιας αρχαίας πόλης 

συναντάμε αρχετυπικά πρότυπα πόλεων, 

μνημείων και ναών. 

Η ιερή ένωση ουρανού και γης, Θεού 

και ανθρώπου, αόρατου και ορατού, ου-

σίας και παρουσίας ήταν εφικτή χάρη 

στην εγκαθίδρυση, με τις τελετές προ-

σανατολισμού, ενός κέντρου, άξονα ή 

βωμού.

Γίνεται αντιληπτό, πως οι περισ-

σότεροι παραδοσιακοί πολιτισμοί 

δημιούργησαν τον κόσμο τους, τις 

πόλεις τους σύμφωνα με το ουρά-

νιο πρότυπο των θεοτήτων τους. 

Με αυτό τον τρόπο οι άνθρωποι 

εκείνων των εποχών δεν ζούσαν 

τυχαία σε έναν χώρο χαοτικό, 

αλλά ο κόσμος τους βρίσκο-

νταν σε μια ιερή τάξη, σ’ ένα 

οργανωμένο σύνολο μέσα 

στον Κόσμο, μέσα στο Σύ-

μπαν. 
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