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editorial

ένε ότι η αδιαφορία είναι ένα ενδιάμεσο σημείο ανάμεσα στην εκτίμηση και την υποτίμηση, την έλξη και την απώθηση.
Αλλά αυτός ο ορισμός δε μας ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα, γιατί το ενδιάμεσο σημείο μεταξύ δύο συναισθημάτων μπορεί να είναι: α) μια υπέρβαση και των δύο θέσεων που φτάνει στην
αρμονία, β) μια ουδέτερη και παθητική στάση ή γ) μια αρνητική συμπεριφορά, αντίθετη και
των δύο άκρων.
Έτσι, στην πρώτη περίπτωση, μιλάμε για μια μυστικιστική «αδιαφορία», μια υπέρβαση του
εαυτού και των εξωτερικών καταστάσεων, μια εσωτερική γαλήνη και ένα στωικισμό. Είναι η αταραξία της ψυχής που μας επιτρέπει να πούμε: «Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι
ελεύθερος».
Στη δεύτερη περίπτωση, μιλάμε για μια έλλειψη ενδιαφέροντος. Πρόκειται για έναν στρουθοκαμηλισμό, που μας οδηγεί στο να υποκρινόμαστε ότι τα προβλήματα δεν υπάρχουν και μας
κάνει συνένοχους στις αδικίες της κοινωνίας.
Και τέλος, στην τρίτη περίπτωση, η αδιαφορία είναι ένας τρόπος να αγνοούμε επιδεικτικά τους άλλους με σκοπό να τους ταπεινώνουμε και να τους εκμηδενίζουμε. Έτσι η αδιαφορία μας μετατρέπει σε τιμωρούς.
Ας αφήσουμε την περίπτωση της «μυστικιστικής αδιαφορίας» και ας δούμε λίγο περισσότερο τη στάση αδιαφορίας ως ένα από τα μεγάλα εμπόδια για την ανάπτυξη του εαυτού μας
και τη βελτίωση της κοινωνίας μας. Γιατί η αδιαφορία δεν αποτελεί μόνο ένα πρόβλημα ψυχολογικό, αλλά και κοινωνικό.
Η αδιαφορία, ως παθητική στάση, οδηγεί στον απανθρωπισμό του ανθρώπου και της κοινωνίας. Ο άνθρωπος πέφτει σε μια στάση άρνησης μπροστά στα ίδια τα πιστεύω του. Οι συνήθειες
μετατρέπονται σε ρουτίνα και σε απογοήτευση και αρχίζει ένας αργός θάνατος της ψυχής. Είναι
μια νάρκωση των συναισθημάτων που μας απομακρύνει από τον ίδιο τον εαυτό μας και μας απομονώνει από τους συνανθρώπους μας.
Κοινωνικά, η παθητική αδιαφορία μας κάνει να κρατιόμαστε στο περιθώριο των εξελίξεων
και μας οδηγεί σε μια αποστασιοποίηση από τα κοινά προβλήματα. Η έλλειψη αλληλεγγύης και
η αναισθησία μπροστά στον ανθρώπινο πόνο διαιωνίζει και αυξάνει τα προβλήματα. Η σιωπηρή
συνενοχή αναιρεί τη δυνατότητα δράσης για την βελτίωση του περιβάλλοντός μας.
Από την άλλη πλευρά, ο Φρόιντ έλεγε ότι το αντίθετο της αγάπης δεν είναι το μίσος, αλλά
η αδιαφορία.
Μετά την οργή ή την αίσθηση προδοσίας συχνά εμφανίζεται η αδιαφορία ως αντίδραση σε
μια προηγούμενη επίθεση και αποτελεί ένα είδος «τιμωρίας» για κάτι ή για κάποιον που μας ενόχλησε πολύ ή μας πλήγωσε.
Έτσι, η αδιαφορία μετατρέπεται σε επίθεση, που όμως δε λύνει τίποτα.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, αυτές οι εκφράσεις της αδιαφορίας υποδηλώνουν φόβο και αποτελούν
μια στάση άμυνας.
Το σίγουρο είναι ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων δεν είναι η αδιαφορία.
Μπροστά στη στείρα αδιαφορία, μπορούμε να αντιπαραθέσουμε το ενδιαφέρον μας, την αγάπη και
την πρωταγωνιστική μας δράση.
Χρειάζεται ο άνθρωπος να πάρει τη ζωή του στα χέρια του και να καταλάβει ότι «κάθε εμπόδιο είναι για καλό», επειδή κάθε δυσκολία είναι μια ευκαιρία να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας και να ανακαλύψουμε νέες δυνατότητες, αντί να πέσουμε σε ηττοπάθεια.
Το ενδιαφέρον για τους άλλους μάς επιτρέπει να μπαίνουμε στη θέση τους και να κατανοούμε τον
τρόπο συμπεριφοράς τους. Έτσι θα αναπτύξουμε ομαλές και δημιουργικές σχέσεις.
Με όλα αυτά, η πρωταγωνιστική μας δράση και η αντίληψη της ευθύνης μας θα καλυτερεύσουν την
κοινωνία και το περιβάλλον μας. Μην ξεχνάμε ότι κάθε βελτίωση της κοινωνίας, αρχίζει με τη βελτίωση του ανθρώπου.
Απέναντι στην αδιαφορία, ο Καζαντζάκης μάς παρακινεί με το δικό του μοναδικό τρόπο:
Ν’ αγαπάς την ευθύνη
να λες εγώ, εγώ μονάχος μου
θα σώσω τον κόσμο.
Αν χαθεί, εγώ θα φταίω.

Μετά από 35
συνεχόμεναχρόνια
έκδοσης του περιοδικού Νέα Ακρόπολη συνεχίζουμε να
αναζητούμε τη φιλοσοφική λίθο…
Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν
πλέον για μας διανοητικές αλήθειες,
αλλά έναν τρόπο
ζωής, που βελτιώνει καθημερινά τον
εαυτό μας και τον
κόσμο.
Το αλχημικό έργο
βρίσκεται σε εξέλιξη…

νέα

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

Επι λογές από το ηλεκτρονικό περιοδικό scoop.it/t/science-news

επιστημονικά

Το αρχαιότερο
έγκλημα στον κόσμο
έγινε πριν από 430.000
χρόνια
Φονικά
κρανίο

τραύματα

ενός

στο

συγγενούς

του ανθρώπου, το οποίο
χρονολογείται προ 430.000
ετών

και

ανακαλύφθηκε

σε ένα ισπανικό σπήλαιο,
αποκαλύπτουν το αρχαιότερο
έγκλημα,

που

έχει

ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα. Το
ένα από τα καλοδιατηρημένα
κρανία φέρει δύο μεγάλα
τραύματα.

Οι

εγκληματολογικές

σύγχρονες
τεχνικές

αποκάλυψαν ότι προήλθαν
από δύο ξεχωριστά πλήγματα
από το ίδιο αντικείμενο, λίθινο ή ξύλινο. Οι επιστήμονες

στήσεις με αυτό το DNA στο κύτταρο ενός ζυμύκητα» δήλω-

αποκλείουν τα θανάσιμα τραύματα να προήλθαν από πτώση

σε ο Μαρκότε.Οι ερευνητές εκτιμούν ότι πρέπει να υπάρχουν

του ατόμου (άγνωστο αν ήταν άνδρας ή γυναίκα) και θεωρούν

άλλα 1.000 περίπου κοινά και ανταλλάξιμα γονίδια μεταξύ αν-

ότι είναι προϊόν σκόπιμης φονικής ενέργειας, πράγμα που

θρώπου και μαγιάς. Το εν λόγω πείραμα της ανταλλαγής γονι-

καθιστά τη συγκεκριμένη περίπτωση τον αρχαιότερο γνωστό

δίων είχε γίνει ξανά στο παρελθόν αλλά μόνο με μεμονωμένα

φόνο στην ανθρώπινη (προ)ιστορία. Οι παλαιοανθρωπολόγοι

γονίδια. Είναι η πρώτη φορά που η μεταφορά ανθρωπίνων γο-

θεωρούν την ανακάλυψη άλλη μία ένδειξη ότι η φονική βία

νιδίων ήταν μεγάλης κλίμακας.

αποτελούσε μέρος της ζωής των προγόνων μας. Ο φόνος στο

Πηγή: news.gr

ισπανικό σπήλαιο συνέβη εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια προτού
οι πρόγονοί μας φθάσουν στην Ευρώπη από την Αφρική.
Πηγή: news.gr

Η γλώσσα επηρεάζει τη θεώρησή μας για τα
πράγματα
Οι δίγλωσσοι απολαμβάνουν αρκετά οφέλη, χάρη στην

Σύντομα θα τρώμε ψωμί με ανθρώπινα γονίδια

ικανότητά τους να ομιλούν διαφορετικές γλώσσες: καλύτερες

Βιολόγοι στις ΗΠΑ δημιούργησαν μια γενετικά τροποποι-

προοπτικές στους χώρους εργασίας, αλλά και ενίσχυση

ημένη μαγιά αρτοποιίας (ζυμομύκητα) που είναι εν μέρει «αν-

των γνωστικών ικανοτήτων τους και προστασία κατά της

θρώπινη», καθώς περιέχει αρκετά ανθρώπινα γονίδια. Το αξι-

εμφάνισης άνοιας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι μιλούν

οσημείωτο είναι ότι αυτά τα ανθρώπινα γονίδια έχουν εντυ-

γερμανικά έχουν μια πιο ολιστική άποψη για τον κόσμο –

πωσιακή σταθερότητα στο DNA της μαγιάς και αυτό οφείλε-

τείνουν να κοιτάζουν τα γεγονότα συνολικά. Αντίθετα, όσοι

ται στο ότι, όσο κι αν φαίνεται παράξενο, ο άνθρωπος και ο ζυ-

μιλούν αγγλικά τείνουν να επικεντρώνονται μόνο στη δράση

μομύκητας έχουν μια κοινή γενετική κληρονομιά και έναν κοι-

ενός γεγονότος. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του βρετανικού

νό πρόγονο, που χάνεται στα απώτατα βάθη της εξέλιξης: να

Independent, η γλωσσική βάση αυτής της τάσης φαίνεται

μπορείς να πάρεις DNA από έναν άνθρωπο και να αντικατα-

να σχετίζεται με τον τρόπο που τα διαφορετικά γραμματικά

εργαλεία αντιμετωπίζουν τις δράσεις στο χρόνο. Τα αγγλικά απαιτούν από τους
ομιλητές τους να σηματοδοτούν γραμματικά τα γεγονότα που βρίσκονται σε
εξέλιξη (με την κατάληξη –ing). Τα γερμανικά δεν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ακόμη, ότι οι γερμανοί μονόγλωσσοι είναι πιο πιθανό
να εστιάζουν στα πιθανά αποτελέσματα των πράξεων ενός ανθρώπου, ενώ οι
άγγλοι ομιλητές δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην ίδια την πράξη.
Πηγή: news.gr

Η θετική σκέψη στην εργασία δεν αυξάνει τις επιδόσεις
Σε αντίθεση με αυτό που φαίνεται να πιστεύουν πολλοί, το να κάνει
κανείς κάποιον να αισθάνεται πιο αισιόδοξα και πιο θετικά για τη δουλειά του
δεν αυξάνει την παραγωγικότητα και τις επιδόσεις του. Αυτό τουλάχιστον
υποστηρίζει μια νέα έρευνα από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία οι
άνθρωποι εκτελούν –κατά μέσο όρο- το ίδιο καλά ένα έργο, ανεξάρτητα από
το πόσο θετικά ή αρνητικά μπορεί να αισθάνονται γι’ αυτό. Μάλιστα, όπως
υποστηρίζουν οι ερευνητές, οι περισσότεροι άνθρωποι δίνουν μεγαλύτερη
αξία και σημασία στο ρόλο της αισιόδοξης στάσης απέναντι σε διάφορες
καταστάσεις, απ’ ότι θα έπρεπε.
Πηγή: in.gr

Ο σεισμός του Νεπάλ, σημάδι
ότι έρχεται η νέα υπερ- ήπειρος
της Γης
Ο καταστροφικός σεισμός που χτύπησε το Νεπάλ πριν από λίγες ημέρες κατέδειξε πώς οι χερσαίες μάζες της Γης βρίσκονται ήδη στη διαδικασία σχηματισμού
μιας νέας υπερ-ηπείρου. Ο Ειρηνικός ωκεανός «στενεύει» κάθε χρόνο μερικά εκατοστά, κάτι που τελικά θα προκαλέσει τη
σύγκρουση της αμερικανικής ηπείρου με
την ευρασιατική, ενώ η Αυστραλία κινείται προς την Ασία κατά 7 εκατοστά το
χρόνο και θα «ενωθεί» και αυτή με την
«Amasia» (Αμερική-Ασία). Αυτό που εξακολουθεί όμως να διχάζει τους επιστήμονες είναι το πού ακριβώς θα σχηματιστεί αυτή η νέα υπερ-ήπειρος. Κάποιοι υποψιάζονται ότι θα επικεντρωθεί γύρω από την Αφρική, ενώ μια έρευνα από το πανεπιστήμιο του Γέιλ του 2012 υποστήριζε ότι ο Βόρειος Πόλος θα είναι το κεντρικό σημείο. Σύμφωνα
με τη μελέτη, η Βόρεια και Νότια Αμερική θα συγκρουστούν, η Καραϊβική θάλασσα και ο Αρκτικός Ωκεανός θα εξαφανιστούν, ενώ
η Ασία θα ενωθεί με την Αμερική. Οι επιστήμονες ανέφεραν ότι οι αλλαγές αυτές θα συμβούν σε 50 με 200 εκατομμύρια χρόνια.
Πηγή: news.gr
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ΝΑ ΓΙΝΕΣΤΕ ΜΟΛΥΒΙΑ

Τ

ο παιδί κοιτούσε τη γιαγιά του που έγραφε ένα γράμμα. Κάποια στιγμή τη ρώτησε:

-Γράφεις μια ιστορία που συνέβη σε εμάς; Και μήπως είναι μια ιστορία για μένα;
Η γιαγιά σταμάτησε να γράφει, χαμογέλασε και είπε στον εγγονό της:
-Όντως γράφω για σένα. Ωστόσο, αυτό που είναι πιο σημαντικό κι από τις λέξεις είναι το μολύβι που χρη-

σιμοποιώ. Θα ήθελα, όταν μεγαλώσεις, να γίνεις σαν κι αυτό.
Το παιδί, περίεργο, κοίταξε το μολύβι και δεν είδε τίποτα το ιδιαίτερο.
-Αφού είναι το ίδιο με όλα τα μολύβια που έχω δει στη ζωή μου!
-Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο τον οποίο βλέπεις τα πράγματα. Το μολύβι έχει πέντε ιδιότητες, τις οποίες αν καταφέρεις
να διατηρήσεις, θα είσαι πάντα ένας άνθρωπος που θα βρίσκεται σε αρμονία με τον κόσμο:
•

Μπορείς να κάνεις μεγάλα πράγματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ ότι υπάρχει ένα Χέρι το οποίο καθοδηγεί τα
βήματά σου. Αυτό το χέρι το λέμε «Θεό» και Εκείνος πρέπει να σε καθοδηγεί πάντα σύμφωνα με το θέλημά Του.

•

Πότε-πότε πρέπει να σταματάω να γράφω και να χρησιμοποιώ την ξύστρα. Αυτό κάνει το μολύβι να υποφέρει
λίγο, αλλά στο τέλος είναι πιο μυτερό. Έτσι, μάθε να υπομένεις ορισμένες δοκιμασίες γιατί θα σε κάνουν καλύτερο
άνθρωπο.

•

Το μολύβι μας επιτρέπει πάντα να χρησιμοποιούμε γόμα για να σβήνουμε τα λάθη. Κατάλαβε ότι το να διορθώνουμε
κάτι που κάναμε δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά σημαντικό για να παραμένουμε στο δρόμο του δικαίου.

•

Αυτό που έχει στην ουσία σημασία στο μολύβι δεν είναι το ξύλο ή το εξωτερικό του σχήμα, αλλά ο γραφίτης που
περιέχει. Έτσι, να φροντίζεις πάντα αυτό που συμβαίνει μέσα σου.

•

Αφήνει πάντα ένα σημάδι. Έτσι, λοιπόν, να ξέρεις ότι ό,τι κάνεις στη ζωή σου θα αφήσει ίχνη και να προσπαθείς να
έχεις επίγνωση της κάθε σου πράξης.
Του Paulo Coelho

ΠΑΡΑ-

Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ

Ή

β λές
για να
μαθαίνει κανείς με την
καρδιά και όχι με το νου

ταν ένας σοφός δάσκαλος και ένας μαθητής του. Επειδή τα πάντα που έλεγε στον μα-

Ήξερε επίσης ο μαθητής ότι ο

θητή του ήταν τόσο σοφά θέλησε ο μα-

δάσκαλός του εύκολα θα εύρισκε την

θητής του να τον δοκιμάσει και να τον

πεταλούδα αλλά αν ο δάσκαλός του

πιάσει αδιάβαστο κάπου.

απαντούσε ότι ήταν ζωντανή τότε θα

Σκέφτηκε λοιπόν να πιάσει μια

έσφιγγε το χέρι του και θα σκότωνε

πεταλούδα με το χέρι του και να

την πεταλούδα για να του αποδείξει

ρωτήσει τον δάσκαλό του τι κρατούσε

ότι δεν ήταν και τόσο σοφός.

και αν αυτό που είχε μέσα στον καρπό
του ήταν ζωντανό ή νεκρό.

Σκέφτεται

ο

μαθητής

ότι

ο

δάσκαλός του έχει δίκιο.
Η πεταλούδα είναι μια ψυχή που
θα μπορούσε να είναι και η δική του.

Έπιασε λοιπόν μια πεταλούδα

-Λοιπόν δάσκαλε, συνεχίζει ο

και αφού την έκλεισε στον καρπό του

μαθητής, είναι η ψυχή μου και τι

ρώτησε τον δάσκαλό του.

είναι ζωντανή ή νεκρή; ξαναρωτά ο

-Δάσκαλε τι κρατώ στο χέρι μου;
-Την ψυχή σου κρατάς νεαρέ μου.

μαθητής.
Απαντά ο σοφός δάσκαλος λέγοντας: «Από το χέρι σου εξαρτάται…»
Άρα η τύχη της ψυχής μας
εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς
τους ίδιους.
Διότι την σωτηρία της, την κρατάμε στο χέρι μας.
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Προς μια ενεργή φιλοσοφία
Κείμενο: Delia Steinberg Guzmán, Διευθύντρια του παγκόσμιου οργανισμού Νέα Ακρόπολη

Δ

υστυχώς η σύγχρονη παραμόρφωση των ιδεών και των λέξεων που τις αντιπροσωπεύουν έχει σχεδόν πάντα σαν
αποτέλεσμα να θεωρείται η φιλοσοφία ως μια παθητική και θεωρητική στάση, ως μια διανοητική φόρμουλα που δεν
είναι ανάγκη να ενεργοποιήσει το φυσικό μας σώμα, ούτε να επιδράσει στα συναισθήματά μας.

Το να είσαι φιλόσοφος δεν είναι το ίδιο με το να μελετάς φιλοσοφία

Μια φιλοσοφία, την οποία δεν αισθανόμαστε, δεν αγαπάμε, μια γνώση που δεν μας συγκινεί, που δεν μας κάνει να αναρριγή-

σουμε, σε τι χρησιμεύει; Για να αναρριγήσουν οι νευρώνες; Είναι πολύ λίγο.
Χρειαζόμαστε να αναρριγήσουν οι νευρώνες μας. Σύμφωνοι, αλλά και η καρδιά. Χρειαζόμαστε ένα δυνατό συναίσθημα που
θα συνοδεύει όλα όσα σκεφτόμαστε.
Και το θέμα δεν τελειώνει εδώ. Χρειάζεται να σκεφτούμε, να αισθανθούμε και να δράσουμε. Και χρειάζεται να εναρμονίσουμε
αυτά που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και πράττουμε. Και όταν αυτά τα τρία στοιχεία βρίσκονται σε συμφωνία, τότε είμαστε
φιλόσοφοι. Γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του να μελετάμε φιλοσοφία και του να είμαστε φιλόσοφοι.
Φιλοσοφία μπορεί να μελετήσει οποιοσδήποτε. Μπορεί να του αρέσει, μπορεί και όχι, μπορεί να την καταλάβει μπορεί και
όχι. Αλλά μπορεί να τη μελετήσει. Το να είναι κανείς φιλόσοφος είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι μια στάση ζωής, είναι
μια τέχνη. Όμως μπορεί και αυτό να το κάνει οποιοσδήποτε. Είναι πολύ πιο εύκολο να είναι κανείς φιλόσοφος από το να μελετά
φιλοσοφία, γιατί φιλόσοφος μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε θέτει στον εαυτό του ερωτήματα με αυθεντική ανησυχία, με ειλικρίνεια,
και αναλαμβάνει επίσης με ειλικρίνεια την αναζήτηση των απαντήσεων. Αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε φιλόσοφοι και όχι
απλώς να μελετάμε φιλοσοφία.

Μια φιλοσοφία που χτίζει
Προτείνουμε μια φιλοσοφία για έναν άνθρωπο κατασκευαστή, για έναν κατασκευαστή του εαυτού του. Θεωρώ ότι αυτός είναι
ο μεγαλύτερος τίτλος που μπορεί να μας προσφέρουν. Αν κάποια στιγμή θα μας άρεσε να κερδίσουμε κάποια διάκριση, κάποιον
τίτλο, όλοι θα έπρεπε να ζητήσουμε αυτόν τον κατασκευαστή, για να είμαστε κατασκευαστές του εαυτού μας και των κοινωνιών
στις οποίες ζούμε, για να μπορούμε να βελτιώσουμε τους εαυτούς μας και τον κόσμο που ζούμε.

Φιλοσοφία ως αγάπη και μετάλλαξη
Αν η φιλοσοφία είναι αγάπη στη σοφία, χάρη σε αυτήν την αγάπη πρέπει να γεννηθεί η κίνηση. Η αγάπη δεν μπορεί να
παραμένει ακίνητη, γιατί αναζητά αυτό που χρειάζεται, αυτό που ποθεί.
Το να είναι κανείς φιλόσοφος απαιτεί κίνηση γιατί είναι:
• Μια αγάπη που πάντα ζητά περισσότερα και ωθεί να κινηθούμε, για να το καταφέρουμε.
• Μια συνεχόμενη ενημέρωση για όλα όσα ξέρουμε ή νομίζουμε ότι ξέρουμε. Να ξαναδιαβάσουμε αυτά που έχουμε διαβάσει,
να ξανακούσουμε αυτά που νομίζουμε ότι έχουμε καταλάβει, γιατί αυτή η νέα αναζήτηση προσφέρει νέους θησαυρούς.
• Μια συνεχόμενη ενημέρωση για τα μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, για να κατορθώσουμε τα αποτελέσματα που
θέλουμε. Εμείς δεν είμαστε πάντοτε οι ίδιοι και αυτό που χτες ήταν χρήσιμο εργαλείο, σήμερα μπορεί να είναι ένα εμπόδιο στο
δρόμο.
• Μια αναθεώρηση και μετάλλαξη του εαυτού μας. Η αναθεώρηση είναι ένας τρόπος να ξαναγεννιόμαστε κάθε μέρα.
• Μια κατανόηση όσων είναι γύρω μας, των ονείρων και των αναγκών τους.
• Μια συνειδητοποίηση ότι το να κάνουμε τα πράγματα μόνοι μας είναι χαρακτηριστικό των σοφών, αλλά το να μην έχουμε
κάποιον, από τον οποίο να διδασκόμαστε είναι χαρακτηριστικό των αδαών.

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΣΑΜΑΝΟΙ

Κείμενο: Στάθης Σακκάς

Η

Ψυχή είναι πιο ενεργητική όταν το σώμα κοιμάται, ή καθώς πρόσθεσε ο Αριστοτέλης όταν βρίσκεται στο σημείο
του θανάτου. Μια τέτοια όμως πίστη αποτελεί ένα ουσιαστικό στοιχείο του σαμανιστικού πολιτισμού που υπάρχει ακόμα και σήμερα στη Σιβηρία, κι έχει αφήσει τα ίχνη της παλιάς του ύπαρξης πάνω σε μια μεγάλη περιοχή,
που εκτείνεται σ’ ένα πελώριο τόξο, από τη Σκανδιναβία κατά μήκος του Ευρασιατικού χώρου μέχρι την Ινδονη-

σία. Η μεγάλη έκταση στην οποία διαδόθηκε δείχνει πόσο παλιό ήταν το πρότυπο αυτό.
Μπορούμε να περιγράψουμε ένα σαμάνο, ως ένα άτομο ψυχικά ασταθές που δέχτηκε το κάλεσμα για θρησκευτική ζωή. Απο-

τέλεσμα αυτού του καλέσματος είναι πως ο σαμάνος περνά μια περίοδο αυστηρής εξάσκησης, που συνεπάγεται απομόνωση ή νηστεία, όπως επίσης μια ψυχολογική αλλαγή του φύλου. Από το θρησκευτικό αυτό «αναχωρητήριο», ο σαμάνος αναδύεται με μια
δύναμη πραγματική ή υποθετική, ώστε να περνά με τη θέλησή του σε μια κατάσταση ψυχικού διχασμού της προσωπικότητας. Στην
κατάσταση αυτή δε θεωρείται πως κατέχεται από ένα ξένο πνεύμα, όπως η Πυθία ή ένα σύγχρονο μέντιουμ. Πιστεύουν όμως πως η
ψυχή του εγκαταλείπει το σώμα και ταξιδεύει σε μακρινά μέρη, πολύ συχνότερα στον κόσμο των πνευμάτων. Στην πραγματικότητα ένας σαμάνος μπορεί να παρουσιαστεί ταυτόχρονα σε διαφορετικά μέρη. Έχει τη δύναμη της διπλής παρουσίας. Από τις εμπειρίες αυτές, που τις διηγείται σε ποιήματα εκ του προχείρου, ο σαμάνoς αποκτά την επιδεξιότητά του στη μαντεία, στη θρησκευτική ποίηση και στη μαγική ιατρική και γίνεται κοινωνικά σημαντικός παράγοντας. Γίνεται το ταμείο μιας σοφίας υπερφυσικής.
Στη Σκυθία όμως, και πιθανόν στη Θράκη, οι Έλληνες είχαν έλθει σε επαφή με λαούς, που, όπως έδειξε ο Ελβετός μελετητής
Meuli, είχαν επηρεαστεί από αυτόν το σαμανιστικό πολιτισμό.
Ο Meuli υπαινίχθηκε εκεί, πως θα πρέπει να δούμε τους καρπούς της επαφής αυτής στην μετέπειτα εμφάνιση, στην αρχαϊκή
εποχή, μιας σειράς ιατρομάντεων, δηλαδή μάντεων μαγικών θεραπευτών και θρησκευτικών διδασκαλιών, που πολλοί απ’ αυτούς
είναι συνδεδεμένοι στην ελληνική παράδοση με τον Βορά και όλοι τους εμφανίζουν σαμανιστικά χαρακτηριστικά. Πέρα από το
Βορρά, έλεγαν, ήρθε ο Άβαρης καβαλάρης, πάνω σε ένα βέλος, καθώς, όπως φαίνεται, γίνεται ακόμη με τις ψυχές στη Σιβηρία.
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φάνηκε στην Κύζικο. Ύστερα από πολ-

θρωποι είχαν δερματοστιξία, και συγκε-

λά χρόνια εμφανίστηκε ξανά στη μακρι-

κριμένα οι σαμάνοι. Η θέση όμως του

νή Δύση.

ύπνου στην αρχή της ιστορίας του Επι-

Το ίδιο χάρισμα είχε και ένας άλλος

μενίδη, υποδηλώνει ότι οι έλληνες είχαν

Ασιάτης Έλληνας, ο Ερμότιμος ο

υπόψη τους το μακροχρόνιο «αναχωρη-

Κλαζομένιος, που η ψυχή του ταξίδευε

τήριο» που αποτελεί μαθητεία του σα-

από το ένα μέρος στο άλλο και

μάνου, ο οποίος περνά κατά μεγάλο μέ-

παρατηρούσε γεγονότα σε μακρινούς

ρος σε κατάσταση ύπνου και καταληψί-

τόπους, ενόσω το σώμα του βρισκόταν

ας. Το θρησκευτικό βίωμα του σαμανι-

άψυχο στο σπίτι του.

στικού τύπου είναι ατομικό και όχι συλ-

Το πρότυπο αυτό επαναλαμβάνε-

λογικό. Όμως απευθύνθηκε στον αυξα-

ται σε μερικές ιστορίες, σχετικά με τον

νόμενο ατομικισμό μιας εποχής, για την

Επιμενίδη, τον κρητικό μάντη, που κα-

οποία οι συλλογικές εκστάσεις του Διό-

θάρισε την Αθήνα από το επικίνδυνο μί-

νυσου δεν επαρκούσαν εντελώς.

ασμα, που προκάλεσε η παραβίαση του

Υπάρχει όμως ένας άλλος μεγαλύτερος

ιερού του ασύλου. Ο Επιμενίδης κατα-

σαμάνος που αναμφισβήτητα κατέληγε

γόταν από την Κνωσσό, και ίσως αυτό

σε θεωρητικά συμπεράσματα και αναμ-

να συντέλεσε στο μεγάλο του κύρος.

φισβήτητα πίστευε στην αναγέννη-

Ήταν τόσο προχωρημένος στην τέχνη

Ένας άνδρας που μεγάλωσε κάτω από

ση. Ο Πυθαγόρας. Ο Πυθαγόρας είναι

της νηστείας ώστε είχε μάθει να ζει δί-

τη σκιά του μινωικού παλατιού, θα είχε

ένας άνθρωπος στον οποίο ο Εμπεδο-

χως καθόλου ανθρώπινη τροφή. Εξαφά-

τη δυνατότητα να διεκδικήσει μια αρ-

κλής απέδιδε μια σοφία που μαζεύτηκε

νισε τους λοιμούς, προέβλεψε σεισμούς,

χαιότερη σοφία, ειδικά αφού είχε κοι-

σε δέκα ή είκοσι ανθρώπινες ζωές. Αυ-

συνέθεσε θρησκευτικά ποιήματα και δί-

μηθεί 57 χρόνια στο σπήλαιο του κρητι-

τός όπως κι ο Επιμενίδης προηγουμένως

δαξε την λατρεία του βόρειου θεού του,

κού μυστηριακού θεού. Ωστόσο η παρά-

είχε ακούσει για τη βόρεια δοξασία, πως

που οι έλληνες τον αποκαλούσαν υπερ-

δοση τον έχει παρομοιάσει με τον τύπο

η «ψυχή» ή το «πνεύμα φρουρός» ενός

βόρειο Απόλλωνα. Με εντολή του ίδιου

του βαρετού σαμάνου. Ο ίδιος είχε επί-

πρώην σαμάνου, μπορεί να εισέλθει σε

αυτού Απόλλωνα, ο Αριστέας, ένας Έλ-

σης εμπειρία, των ψυχικών περιπάτων

ένα ζωντανό σαμάνο για να του ενισχύ-

ληνας από τη θάλασσα του Μαρμαρά,

όπως έλεγε ο Άβαρης, ήταν μεγάλος νη-

σει τη δύναμη και τη γνώση.

πήγε μέσα στο Βορρά και επέστρεψε

στευτής, που ζούσε αποκλειστικά με μια

Με τον ίδιο τρόπο παρουσιάζεται κι

για να διηγηθεί τις περίεργες εμπειρίες

παρασκευή λαχανικών (τη μυστική συ-

ο Πυθαγόρας να ισχυρίζεται πως ταυτί-

του μ’ ένα ποίημα που πολύ πιθανόν είχε

νταγή την είχε πάρει από τις νύμφες). Το

ζεται με τον πρώην σαμάνο Ερμότιμο.

πρότυπό τους ψυχικούς περιπάτους των

άλλο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της

Φαίνεται όμως ότι ο Πυθαγόρας επεξέ-

βόρειων σαμάνων. Αν το ταξίδι του Αρι-

παράδοσής του, είναι πως μετά το θάνα-

τεινε τη θεωρία αρκετά πέρα από τα αρ-

στέα έγινε σωματικά ή πνευματικά, δεν

τό του, οι άνθρωποι είδαν το κορμί του

χικά στενά της όρια. Γνωρίζουμε πάντως

είναι εντελώς ξεκαθαρισμένο. Επιπλέον

να σκεπάζεται με δερματοστιξία. Αξιο-

ότι ο Πυθαγόρας εγκαθίδρυσε ένα είδος

η παράδοση του έχει αποδώσει σαμα-

σημείωτο χαρακτηριστικό επειδή οι έλ-

θρησκευτικής τάξης, μια κοινότητα αν-

νιστικές δυνάμεις καταληψίας και δυπα-

ληνες χρησιμοποιούσαν τη βελόνη της

δρών ή γυναικών, που ο κανόνας της

ρουσίας. Η ψυχή του με τη μορφή που-

δερματοστιξίας μονάχα για να μαρκά-

ζωής τους, καθοριζόταν από την προσ-

λιού, μπορούσε, όποτε ήθελε, να εγκα-

ρουν τους δούλους. Αυτό το γεγονός θα

δοκία της μέλλουσας ζωής. Το γεγονός

ταλείπει το σώμα του. Πέθανε ή έπε-

θύμιζε σε ένα έλληνα αρχαϊκής εποχής

ότι υπήρχε κάποια αναλογία ανάμεσα

σε σε νάρκη στην πατρίδα του, κι όμως

τη Θράκη, όπου οι σπουδαιότεροι άν-

στο Ζάλμοξη ή στον Πυθαγόρα, θα πρέ-
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πει να είχε εντυπωσιάσει τους έλληνες αποίκους της Θράκης, από όπου
άκουσε ο Ηρόδοτος την ιστορία, επειδή θεωρούσαν τον Ζάλμοξη υπηρέτη του Πυθαγόρα. Αυτό ήταν παράλογο, όπως το είδε ο Ηρόδοτος:
ο πραγματικός Ζάλμοξης ήταν ένας δαίμονας, ίσως ένας ηρωποιημένος
σαμάνος του μακρινού παρελθόντος. Η αναλογία όμως δεν ήταν τόσο
περίεργη: ο ίδιος ο Πυθαγόρας είχε υποσχεθεί στους οπαδούς του πως
θα ζήσουν πάλι, ή θα γίνουν τουλάχιστον δαίμονες ή ακόμα και θεοί. Μία
μετέπειτα παράδοση συσχέτισε τον Πυθαγόρα με κάποιον άλλο βόρειο,
τον Άβαρη. Του απέδωσε τις συνηθισμένες σαμανιστικές δυνάμεις της
προφητείας, διπλής παρουσίας και μαγικής θεραπείας. Μας λέει επίσης

Στη Σκυθία και στη Θράκη, οι Έλληνες είχαν έλθει σε
επαφή με σαμανιστικές δοξασίες.

πως μυήθηκε στην Πιερία, επισκέφτηκε τον κόσμο των πνευμάτων, και
πως ταυτίστηκε με τρόπο μυστηριώδη με τον «υπερβόρειο Απόλλωνα».
Έναν αιώνα περίπου μετά το θάνατό του, κυκλοφορούσαν ιστορίες
που έλεγαν με ποιο τρόπο είχε σταματήσει τους ανέμους με τα μαγικά
του, πώς επανέφερε στη ζωή μια γυναίκα που δεν ανέπνεε και πως ο ίδιος
εξαφανίστηκε σωματικά από τούτο τον κόσμο των θνητών ή έγινε θεός.

Επάνω: Πυθαγόρας

Θεωρώντας έτσι τα πράγματα βλέπουμε πως τα αποσπάσματα του Εμπε-

Κάτω: Επιμενίδης

δοκλή αποτελούν την μοναδική άμεση πηγή από την οποία μπορούμε

Απέναντι: Άβαρις ο Υπερβόρειος

Μερικοί μυθικοί σαμάνοι της Σηβηρίας μπορούν με τη
μουσική τους να μαγεύουν τα πουλιά ή τα άγρια ζώα.
να διαμορφώσουμε κάποια αντίληψη για το πώς ήταν πράγματι ένας έλληνας σαμάνος. Αυτό αποτελεί το τελευταίο δείγμα ενός είδους, που με
το θάνατό του εξαλείφθηκε από τον ελληνικό κόσμο, μολονότι ανθεί σε
άλλα μέρη.
Αλλά υπάρχει και ο Ορφέας. Πατρίδα του Ορφέα είναι η Θράκη, και
εκεί στη Θράκη λατρεύει ή συνόδευε ένα θεό, που οι έλληνες ταύτιζαν
με τον Απόλλωνα. Συνδυάζει τα επαγγέλματα του ποιητή, του μάγου,
του θρησκευτικού δασκάλου ή χρησμοδότη. Όπως μερικοί μυθικοί σαμάνες της Σηβηρίας, μπορεί με τη μουσική του να μαζεύει τα πουλιά ή τα

Πιστεύεται πως η ψυχή του σαμάνου εγκαταλείπει το
σώμα και ταξιδεύει σε μακρινά μέρη, πολύ συχνά στον
κόσμο των πνευμάτων.
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άγρια ζώα, για να τον ακούσουν. Όπως

κών δυνάμεων με την αποχή και την

η αγνότητα παρά η δικαιοσύνη. Και

κάνουν παντού οι σαμάνοι, επισκέπτε-

πνευματική δοκιμασία, πώς οι ιστορί-

αφού αυτό που πρέπει να καθαριστεί

ται τον κάτω κόσμο, και το κίνητρο του

ες της εξαφάνισης και της επανεμφάνι-

είναι ένα μαγικό και όχι ένα λογικό

είναι πολύ κοινό για τους σαμάνους - να

σης των σαμάνων, μπορούσαν να ενι-

εγώ, οι τεχνικές της κάθαρσης δεν είναι

ξανακερδίσει μια κλεμμένη ψυχή.

σχύουν την πίστη σ΄ ένα ακατάλυτο μα-

λογικές αλλά μαγικές. Οι τεχνικές αυτές

Τελικά το μαγικό του εγώ επιζεί, ως

γικό ή δαιμονικό εγώ, και πώς η μετακί-

ίσως να συνίστανται ολοκληρωτικά

ένα ωδικό κεφάλι, που συνεχίζει να δίνει

νηση της μαγικής δύναμης ή πνεύματος

από

χρησμούς πολλά χρόνια μετά το θάνα-

απ΄ τους νεκρούς σαμάνους προς τους

στα Ορφικά βιβλία, που ο Πλάτωνας

τό του. Τούτο επίσης θυμίζει Βορρά, τέ-

ζωντανούς, μπορούσε να γενικευθεί σε

επικρίνει για τις ανήθικες επιπτώσεις

τοια μαντικά κεφάλια εμφανίζονται στη

μια θεωρία μετενσάρκωσης.

τους. ΄Ίσως πάλι να χρησιμοποιούν τη

τελετουργίες,

όπως

φαίνεται

Νορβηγική μυθολογία και στην Ιρλαν-

Η έννοια της κάθαρσης δεν ήταν

μαγευτική δύναμη της μουσικής, όπως

δέζικη παράδοση.Ο Ορφέας είναι μια

καινοτομία όπως είδαμε προηγουμένως,

συνέβαινε στην κάθαρση που απέδιδαν

Θρακική μορφή, που μοιάζει πολύ με το

ήταν μια βασική απασχόληση των θρη-

στους Πυθαγόρειους, η οποία φαίνεται

Ζάλμοξη - ένας μυθικός σαμάνος ή πρό-

σκευτικών πνευμάτων κατά την αρχαϊ-

ότι προήλθε από πρωτόγονες επωδές.

τυπο των σαμάνων.

κή εποχή. Όμως μέσα στο νέο πρότυ-

Ίσως τέλος, να χρησιμοποιούσαν μιαν

Βλέπουμε λοιπόν με ποιόν τρόπο,

πο της πίστης, η κάθαρση απέκτησε ένα

«άσκησιν», την πρακτική ενός ιδιαίτερου

η επαφή με σαμανιστικές δοξασίες και

νέο περιεχόμενο και νέα πιεστικότητα.

τρόπου ζωής.

πρακτικές, μπορούσε να υποβάλει σ΄

Ο άνθρωπος πρέπει, όχι μόνο να καθα-

ένα λαό τόσο στοχαστικό, όπως οι Έλ-

ριστεί από ειδικές μολύνσεις, αλλά, όσο

ληνες, τα βασικά στοιχεία μιας τέτοιας

θα ήταν δυνατόν, απ΄ όλο το μίασμα που

ψυχολογίας, πόσο η αντίληψη της ψυ-

έδινε η σάρκα- τούτο αποτελούσε όρο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

χικής εκδρομής κατά τον ύπνο ή την κα-

της μετάνοιάς του.

• Οι Έλληνες και το Παράλογο

ταληψία, να οξύνει την αντίθεση ψυχής

«Έρχομαι εκ καθαρών χθονίων

- σώματος, πώς το σαμανιστικό «ανα-

βασίλεια»

χωρητήριο» μπορούσε να παράσχει το

Περσεφόνη στο ποίημα των χρυσών

πρότυπο μιας εσκεμμένης ασκήσεως,

πινακίδων των Θουρίων. Το πρώτο

μιας συνειδητής εξάσκησης των ψυχι-

μέσο για τη σωτηρία έχει γίνει μάλλον
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μια

ψυχή

στην

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Β΄ ΜΕΡΟΣ
Κείμενο: Τριάδα Κλάγκου

Η

και μείωση του βάρους τους και της

τοποθετήσει την τεχνητή του κυψέλη

της

παραγωγής τους σε γάλα. Τα ποντίκια,

πάνω σε γεωπαθογόνο κόμβο, η ετήσια

φύσης μπορεί να μας

από την άλλη, αποφεύγουν εντελώς τους

παραγωγή μελιού πολλαπλασιάζεται.

αποκαλύψει

τόπους που έχουν έντονες ακτινοβολίες

Αποφεύγουν τις ακτινοβολίες

γεωπαθογόνες ζώνες, όπως π.χ. είναι

και

γι’

Φυτά: Τριαντάφυλλα, ηλίανθοι, μπι-

τα άρρωστα δέντρα με καρκινώματα

αυτό και η παρουσία τους σ’ ένα σπίτι

γκόνιες, αζαλέες, κάκτοι, αγγουριές,

ή παραμόρφωση στον κορμό τους ή

θεωρείται καλό και όχι κακό σημάδι!

κρεμμύδια.

τα άρρωστα ζώα. Επίσης τα αρσενικά

Οι γάτες, οι μέλισσες και τα μυρμήγκια

Δέντρα: Μηλιά, ροδακινιά, οξιά.

κλαδιά της φτέρης (polypodiaceae),

προτιμούν

Αναζητούν τις ακτινοβολίες

αν τα κόψουμε, τα βάλουμε σε νερό

κόμβους! Η παρουσία μιας γάτας έχει

Φυτά: Σπαράγγια, μανιτάρια, φαρ-

για 24 ώρες κι αυτά μαραθούν, μας

θεραπευτική σημασία για ένα σπίτι,

μακευτικά φυτά.

αποκαλύπτουν

περιοχή

γιατί συγκεντρώνει, «καταπίνει» θα

Δέντρα: Βελανιδιά, έλατο, κερασιά,

γεωβιολογικά

λέγαμε, τις αρνητικές ακτινοβολίες

δαμασκηνιά.

προσεκτικότερη
παρατήρηση

υπάρχουν

ότι

στην

έντονα

κάποιες

γεωπαθογόνους

τους

κόμβους,

γεωπαθογόνους

στις οποίες περιλαμβάνονται κι εκείνες

προβλήματα.

Τα βακτήρια και οι ιοί πολλα-

που προέρχονται από τα ψυχολογικά

πλασιάζονται,

σε

προβλήματα, με την προϋπόθεση βέβαια

πάνω σε γεωπαθογόνους κόμβους.

γεωπαθογόνες ζώνες,, τα κουνέλια

ότι η γάτα μπορεί να βγει στη φύση,

παρουσίασαν αρθριτικά και τριχόπτωση,

για να

οι σκύλοι ρευματισμούς, οι κότες

μια φορά την ημέρα. Όσον αφορά

δημιούργησαν ψυχολογικά και άλλα

λευχαιμία,

τις μέλισσες, εάν ο μελισσοκόμος

προβλήματα στους κατοίκους τους.

Από τα ζώα που είναι υποχρεωμένα
από

τον

άνθρωπο

τα

να

βοοειδή

ζουν

στειρότητα

αποφορτιστεί, τουλάχιστον

όταν

τοποθετηθούν

Η ύπαρξη πολλών γεωπαθογόνων
κόμβων

σε

διάφορες

περιοχές
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Από βιολογικής άποψης, οι θετικοί

το ηλεκτρικό δυναμικό μειώνεται, για

συναντάμε φτέρες, σπαρτά, σπαράγγια,

κόμβοι υποβοηθούσαν στην αύξηση των

να φθάσει στο χαμηλότερο σημείο

ποντίκια και μύγες!

καρκινικών κυττάρων και οι αρνητικοί

του στις 4 το πρωί, στην περίοδο

Είναι προφανές και επιστημονικώς

στην ανάπτυξη λοιμωδών νόσων!

του βαθέως ύπνου, οπότε μειώνεται

αποδεδειγμένο ότι υπάρχουν ακτινο-

η αρτηριακή πίεση. Εξάλλου, κάθε

βολίες γήινες και κοσμικές που θα μπο-

συμπεριφέρεται

θάμνος, κάθε δέντρο, κάθε ζώο και

ρούσαμε να τις κατατάξουμε σε διάφο-

όπως ο αρνητικός οπλισμός ενός

κάθε πουλί συμπεριφέρεται σαν μια

ρες κατηγορίες.

τεράστιου πυκνωτή, του οποίου ο

κεραία που διατρέχεται από το ουράνιο

1η κατηγορία: Αυτές που οφείλονται

θετικός πόλος δεν είναι άλλος από

θετικό πεδίο, το οποίο μειώνεται από

στην κίνηση των υπογείων υδάτων, στα

το Σύμπαν, τον Κόσμο, πράγμα που

τη γήινη αρνητική πολικότητα. Επίσης

τεκτονικά ρήγματα, στα κοιτάσματα

δημιουργεί πάνω από το έδαφός της ένα

η γήινη χλωρίδα και πανίδα μπορούν

ραδιενεργών πετρωμάτων, στις τοπικές

ηλεκτρικό πεδίο με διάνυσμα από 100

να μας διδάξουν πολλά για τα φορτία

διαταραχές του μαγνητικού πεδίου και

έως 150 volts.

του εδάφους. Τα ρείκια, τα πιξάρια, οι

στα υπόγεια σπήλαια. Οι πρόγονοί μας

τούγιες προτιμούν π.χ. τα εδάφη με

ήξεραν ότι είναι ανθυγιεινό να κοιμάται

θετικό ηλεκτρικό χαρακτήρα.

κανείς κοντά σε πηγές, γιατί μπορούσαν

Η γη, σύμφωνα με τη θεωρία του
γιατρού

Το

Hartmann,

ηλεκτρικό

δυναμικό

της

ατμόσφαιρας αυξάνεται ανάλογα με το
υψόμετρο και μειώνεται, εάν υπάρχει

Τα ίδια εδάφη προτιμούν και οι κό-

να

δημιουργηθούν

πονοκέφαλοι,

τες, οι πάπιες, οι γάτες, οι σκύλοι, οι

αϋπνίες και ρευματισμοί ή ότι δεν πρέπει

Ποικίλλει εξάλλου ανάλογα με την

πέρδικες και ο λαγοί, γιατί εκεί ανα-

να κοιμάται κανείς κάτω από συκιές,

εποχή αλλά και με την ώρα φτάνοντας

πτύσσονται καλύτερα. Τα σαλιγκάρια,

γιατί «εκεί βγαίνουν οι καλικάντζαροι»!

στο μέγιστο σημείο του το καλοκαίρι.

οι γυμνοσάλιαγκες και οι σαλαμάνδρες

Πού να ήξεραν ότι η συκιά αναπτύσσεται

Στις 8 το βράδυ σημειώνεται το μέγιστο

εκλέγουν εδάφη αρνητικά ηλεκτρισμέ-

καλύτερα σε γεωπαθογόνα σημεία!

ηλεκτρικό δυναμικό της ατμόσφαιρας,

να, όπου εκεί αναπτύσσονται και μερι-

οπότε αυξάνεται και η αρτηριακή

κές ποικιλίες μολόχας. Σε ουδέτερες ζώ-

πίεση του ανθρώπου. Σταδιακά αυτό

νες από πλευράς γήινου ηλεκτρισμού

υγρασία στον αέρα.
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Ο μηχανικός Cody μετά από έρευνα
χρόνων κατέληξε ότι:
• Οι

επικίνδυνες

ακτινοβολίες

Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ά π ε δ ί α τ η ς Γη ς

υπάρχουν και μπορούμε να τις

πεδίο, του οποίου ο Βόρειος μαγνητικός

τας που εκπέμπει η γη. Εκεί που υπήρ-

εντοπίσουμε και να τις μετρήσουμε

πόλος μετακινείται αργά από χρόνο

χαν ανωμαλίες και διαταραχές του Η/Μ

γης

σε χρόνο. Η ένταση αυτού του πεδίου

πεδίου, εξαιτίας της ύπαρξης ραδιοφω-

«ανεβαίνουν» κάθετα στο επίπεδο

εξαρτάται από τις ώρες της ημέρας

νικών ή τηλεοπτικών πομπών, γραμμών

του

και παρουσιάζει δύο μέγιστα και δύο

υπερυψηλής τάσης και σταθμών παρα-

καθημερινά όρια: το ένα από αυτά τα

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα πουλιά

στην

ελάχιστα είναι στις 4 το πρωί, ώρα που

αντιμετώπιζαν προβλήματα προσανα-

ατμόσφαιρα συνοδεύεται από μια

σταματούν από το γεωγραφικό μήκος

τολισμού. Ο Γερμανός βιολόγος Frankel

σημαντική μεταβολή της έντασης

ή πλάτος και το συγκεκριμένο τόπο

απέδειξε ότι τα βακτηρίδια μπορούν να

της

που γίνεται η μέτρηση, π.χ. μαγνητικές

προσανατολίζονται μέσα στη λάσπη των

διαταραχές καταγράφονται εκεί όπου

ποταμών και των λιμνών χρησιμοποιώ-

υπάρχουν

ντας το γήινο μαγνητικό πεδίο!

• Οι

ακτινοβολίες
εδάφους

της

χωρίς

πλευρική

διάδοση.
• Η

παραμικρή

γήινης

αλλαγή

ακτινοβολίας

που

προέρχεται από το υπέδαφος.
• Η ένταση της ακτινοβολίας μεταβάλλεται με την ίδια λογική ανά-

τεκτονικά

ρήγματα

και

κίνηση υπόγειων ποταμών.

Θα

μπορούσαμε

να

αναφέρου-

λογα με τη θερμοκρασία: φτάνει

Επίσης, σ’ ένα μικρότερο βαθμό,

με πολλές δοξασίες από τις οποίες άλ-

στο μέγιστο σημείο το καλοκαίρι,

κάθε μεταλλικό αντικείμενο που έχει

λες έχουν μεγάλη κι άλλες μικρή σχέση

ελαχιστοποιείται

και

θαφτεί εδώ και αιώνες στη γη, «θυμά-

με την πραγματικότητα. Όλες όμως δεί-

σχεδόν μηδενίζεται στον παγετό. Οι

ται», έχει δηλαδή απομνημονεύσει στα

χνουν την περιέργεια του ανθρώπου και

ακτινοβολίες είναι πιο δυνατές τις

μόριά του την κατεύθυνση αυτή και, εάν

την προσπάθειά του να ερμηνεύσει μια

ηλιόλουστες μέρες και την ανατολή

τοποθετηθεί πάνω σε ένα κομμάτι επι-

σειρά φυσικών φαινομένων, που οφείλο-

του ηλίου ενώ μια παρατεταμένη

πλέοντος φελλού, τείνει να ξαναπάρει

νται και στην ύπαρξη των κύριων σημεί-

περίοδος βροχής προκαλεί αισθητή

την αρχική του κατεύθυνση!

ων του ορίζοντα: «Τα τεύτλα αναπτύσ-

στο

κρύο

Οι δυναμικές γραμμές ενός μαγνήτη

σονται καλύτερα, όταν φυτευτούν σε

ένα

που έχουν υλοποιηθεί με τη βοήθεια

γραμμές προσανατολισμένες στον άξο-

maximum στις 5 το πρωί κι ένα

ρινισμάτων σιδήρου, είναι ανάλογες των

να Βορρά - Νότου. Τα κλαδιά των δέ-

minimum στις 10 το πρωί.

γραμμών που παρατηρούνται σε έναν

ντρων αναπτύσσονται καλύτερα στον

2η κατηγορία: Οι ακτινοβολίες

κομμένο κορμό δέντρου! Κι αυτό, επειδή

άξονα Ανατολής - Δύσης. Αν μια αγελά-

που οφείλονται σε παλαιές ανθρώπινες

στη φύση τα δέντρα αναπτύσσονται

δα κοιτάζει ανατολικά κατά τη διάρκεια

δραστηριότητες, όπως είναι η εκσκαφή

ακολουθώντας μια τέλεια ισορροπία σε

της εγκυμοσύνης, θα γεννηθεί σίγου-

υπογείων στοών ορυχείων, γραμμών

σχέση με τις 4 βασικές διευθύνσεις του

ρα θηλυκό, ενώ δυτικά σίγουρα αρσενι-

υπογείου σιδηροδρόμου, αποχετευτικά

ορίζοντα. Συχνά πάνω στους κορμούς

κό. Οι ελέφαντες πεθαίνουν κοιτάζοντας

δίκτυα, πηγάδια κ.λ.π., οι οποίες

τους αναγνωρίζουμε τη διεύθυνση

προς τη Δύση» κ.λ.π. Πόσες φορές λέμε

δημιούργησαν ισχυρές πηγές τονισμού

του Βορρά, λόγω της παρουσίας

ότι ο τάδε άνθρωπος «έχει την αίσθηση

και

ενός πράσινου μύκητα, του είδους

του προσανατολισμού»; Κι αυτό, διότι

pleurococcous, ενός μονοκυτταρικού

πραγματικά κάποιοι συνάνθρωποί μας

οργανισμού, ο οποίος χρησιμεύει ως

διαθέτουν αυτήν την έκτη αίσθηση και

πυξίδα μέσα στη φύση!

μπορούν εύκολα να προσανατολιστούν

πτώση των τιμών τους.
• Σε

24ωρη

βάση

συγκέντρωσης

έχουμε

των

γήινων

ακτινοβολιών.
3η κατηγορία: Οι ακτινοβολίες που
οφείλονται στις σύγχρονες ανθρώπινες
δραστηριότητες, δηλαδή ηλεκτρικές,
ηλεκτρονικές και πυρηνικές.

Κάποιοι Καναδοί επιστήμονες απέδειξαν ότι τα φτερά των πουλιών λει-

Όσον αφορά το μαγνητισμό της

τουργούν ως ένα είδος αντένας (κεραί-

γης, η επιφάνεια του γήινου πλανήτη

ας) συλλαμβάνοντας τα ηλεκτρομαγνη-

σαρώνεται από ένα κανονικό μαγνητικό

τικά (Η/Μ) κύματα υψηλής συχνότη-

ενώ κάποιοι άλλοι χάνονται ακόμα και
σ’ ένα εύκολο σημείο.
(Συνεχίζεται…)
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Ό

Η ΜΑΝΤΙΚΗ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΚΙΝΑ

συνυφασμένη με την μυστική Γνώση

Κείμενο: Θεοδώρα Μαρτζούκου

των Εσωτερικών Κόσμων. Γι’ αυτό και

πως και σε άλλους
παραδοσιακούς

πολι-

τισμούς, η Επιστήμη
της αρχαίας Κίνας ήταν

βρισκόταν μόνο στα χέρια των ΜυστώνΙερέων, που είχαν την απαραίτητη
εκπαίδευση για να χειριστούν τις
αόρατες, για τους άλλους, δυνάμεις της
φύσης.
Η Αστρολογία, η Μαντική, η Αλχημεία, η Αρχιτεκτονική, η Ιεροτελετουργία, ακόμη και η Πολιτική ασκούνταν
από την κάστα των ιερέων – μάγων και
βασίζονταν σε εσωτερικές γνώσεις.

ΜΑΝΤΙΚΗ - ΟΙΩΝΟΣΚΟΠΙΑ
Η ωμοπλατομαντεία (κυρίως σε
ωμοπλάτη βοοειδών, αλλά επίσης οστά
προβάτων) και η κελυφομαντεία (η μαντεία που χρησιμοποιεί τα οστά της
ωμοπλάτης και τα κελύφη) αποτελούσαν καθημερινές δραστηριότητες στην
Κίνα της δυναστείας των Σανγκ. Με
βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα αποδεικνύεται ότι τέτοιες τεχνικές εφαρμόζονταν από τη νεολιθική εποχή. Οι προβλέψεις της πυρομαντείας (που βασίζονταν στην μαντεία δια της πυράς), είχαν
μεγάλη εκτίμηση στα μαντεία και θεωρούντο σημαντικό βήμα στη διαδικασία
της λήψης αποφάσεων από τους ηγεμόνες.
Ο βασιλιάς, οι υπουργοί του και οι
περισσότεροι από τους αξιωματούχους,
προέρχονταν απαρασάλευτα από τον
κύκλο των μάγων-ιερέων. Ο ηγεμών, ο
οποίος ήταν και ο ανώτατος πολιτικός
και στρατιωτικός ηγέτης, αντιπροσώπευε συνεπώς την υψηλότερη θρησκευτική εξουσία. Οι μάγοι - ιερείς ήταν οι
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μοναδικοί άνθρωποι που ήταν εξουσιοδοτημένοι να επικοινωνούν απευθείας με τον άλλο κόσμο.

Τα ερωτήματα που έθεταν στις θεότητες, χαράσσονταν
πάνω σε οστά ζώων ή σε κέλυφος χελώνας και μετά τα έθεταν

Ολόκληρη η κοινωνική ζωή περιστρεφόταν κατά μεγάλο

στην πυρά. Η προσεκτική παρατήρηση των ρωγμών που

μέρος γύρω από τις τελετουργικές πρακτικές, η εκτέλεση των

προκαλούσε η θερμότητα, ήταν αποφασιστικός παράγων για

οποίων απαιτούσε γνώση ιδιαιτέρως πολύπλοκων τυπικών και

τις απαντήσεις, οι οποίες καταγράφονταν προσεκτικά επί των

τη χρήση μιας ευρείας κλίμακας εξοπλισμού και εργαλείων,

οστών. Οι αυλικοί γραμματείς καταχώριζαν αυτά τα τεκμήρια

κατασκευασμένων κυρίως από νεφρίτη και ορείχαλκο.

στα αρχεία, πολλά από τα οποία έχουν διασωθεί.

Σύμφωνα με τις δοξασίες της εποχής, στη διάρκεια των

Τα

ζώα

που

απεικονίζονταν

στα

ορειχάλκινα

θρησκευτικών τελετουργιών, οι μάγοι ιερείς αφού κατανάλωναν

καλλιτεχνήματα της εποχής των Σανγκ έχουν ερμηνευτεί από

άφθονο αλκοόλ, για να τους βοηθήσει να βυθιστούν σε έκσταση

ορισμένους ερευνητές, σαν μεσάζοντες που χρησιμοποιούσαν

που ήταν απαραίτητη για τη μαντεία, επικοινωνούσαν με τον

οι μάγοι - ιερείς για να ανέλθουν στον ουρανό και να

άλλο κόσμο για να λάβουν συμβουλές για τις αποφάσεις που

συνδιαλεχθούν με τους προγόνους και τις θεότητες.

έπρεπε να ληφθούν στις αυλικές υποθέσεις. Ήταν υπεύθυνοι να

Όταν ο Βασιλιάς Βου ανέτρεψε την δυναστεία των Σανγκ,

θέσουν ερωτήματα σχετικά με την συγκομιδή, το κυνήγι, αλλά

η μαντεία με οστά ζώων και κέλυφος χελώνας σύντομα

και την ξηρασία ή τους σεισμούς.

εγκαταλείφθηκε.
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Ι ΤΣΙΝΓΚ

Τρίγραμμα και Εξάγραμμα

Το Ι Τσινγκ ή βιβλίο των Αλλαγών είναι ένα κείμενο που

Από τρεις Γιν ή Γιανγκ γραμμές σε όλους τους δυνατούς

η ιστορία του χάνεται στο βάθος του χρόνου. Πολλές από τις

συνδυασμούς προκύπτουν οχτώ τρίγραμμα, τα οποία

λέξεις που περιέχει χρονολογούνται, τουλάχιστον 3.500 χρόνια

χρησιμοποιήθηκαν ως σύμβολα για την απεικόνιση των οχτώ

πριν και πηγάζουν από μια ειδική γλώσσα που χρησιμοποιούσαν

βασικών στοιχείων:

οι μάντεις στην αρχαία Κίνα.
Ο χαρακτήρας Ι σημαίνει «αλλαγή» και Τσινγκ σημαίνει
«νόμος». Ι Τσινγκ, λοιπόν, σημαίνει Νόμος της Αλλαγής.

Μυθικά και Ιστορικά στοιχεία
Η παράδοση θέλει τον Φου Σι, έναν σοφό (ή αυτοκράτορα), να συνδυάζει γραμμές και λέξεις, έτσι ώστε να σχηματίζει το Τζόου Ι, το οποίο αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως μαντική
μέθοδος. Ο Φου Σι, δημιούργησε τα τρίγραμμα, σχήματα που
αποτελούνται από τρία στοιχεία, που είναι Γιν ή Γιανγκ.
Υπάρχουν οχτώ τρίγραμμα που συμβολίζουν τα βασικά
στοιχεία ενός αναγνωρίσιμου σύμπαντος: Ουρανός, Γη, Κεραυνός, Νερό, Βουνό, Άνεμος, Φωτιά και Λίμνη.
Πέρασαν

χιλιάδες

χρόνια.

Οι συνδυασμοί των οχτώ αυτών τριγράμμων ανά δυάδες οδήγησαν στα εξήντα τέσσερα εξάγραμμα. Κάθε εξάγραμ-

Μυθικές

δυναστείες

μο συνοδεύεται από ένα γενικό κείμενο, ενώ κάθε μία από τις

κυριάρχησαν κι έσβησαν. Κάποτε, γύρω στο 2200 π.Χ., ένας

έξι γραμμές του εξαγράμμου έχει δικό της κείμενο. Το γενικό

μεγάλος κατακλυσμός κάλυψε τη Γη. Ο Γιου, εργαζόμενος

κείμενο περιγράφει την κεντρική ιδέα του εξαγράμμου ενώ οι

σκληρά επί εννέα χρόνια, κατάφερε να τον αντιμετωπίσει.

γραμμές αναφέρονται σε συγκεκριμένα στοιχεία της εξέλιξης

Ήταν τόσο απασχολημένος ώστε «προσπέρασε τρεις φορές

της κεντρικής ιδέας. Αυτή η δομή επιτρέπει μια γενική ανά-

το σπίτι του χωρίς καν να κοιτάξει μέσα». Ως ανταμοιβή, ο

γνωση αλλά και μια πιο συγκεκριμένη εκτίμηση των επιμέρους

αυτοκράτορας του προσέφερε το θρόνο. Έτσι ξεκίνησε στη
Κίνα η θρυλική δυναστεία Σια. Χίλια χρόνια αργότερα, στο
τέλος της δυναστείας Σανγκ, ο Γουέν από το κράτος Τζόου
τοποθέτησε τα τρίγραμμα σε δυάδες, δημιουργώντας εξήντα
τέσσερα εξάγραμμα.
Αργότερα, όταν το επίσημο κράτος ασπάστηκε τον
κομφουκιανισμό,

έπαψαν

να

υπάρχουν

μάντεις

στην

αυτοκρατορική αυλή. Το Ι Τσινγκ κρίθηκε χρήσιμο, όχι πλέον
σαν μαντική τέχνη, αλλά κατά κύριο λόγο σαν οδηγός σωστής
συμπεριφοράς σύμφωνα μ’ αυτό που ο Κομφούκιος είχε
ονομάσει Φυσική Τάξη (η τάξη πραγμάτων που προκύπτει από
την πορεία της φύσης). Τότε προσαρτήθηκαν στο Ι Τσινγκ οι
Δέκα Πτέρυγες, μια σειρά από μακροσκελή σχόλια που για
πολλές γενιές θεωρήθηκαν αναπόσπαστο τμήμα του αρχαίου
κειμένου. Οι Δέκα Πτέρυγες όμως, είναι σαφώς, προϊόν πολύ
μεταγενέστερης εποχής και δεν σχετίζονται στο ελάχιστο με το
πνεύμα και τους στόχους του αυθεντικού Ι Τσινγκ.
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χαρακτηριστικών της δεδομένης στιγμής. Τα εξάγραμμα μαζί

συμπεριλαμβάνονται λαϊκά ποιήματα τα οποία διατηρούν τη

με τα κείμενα που τα συνοδεύουν αποτελούν το Ι Τσινγκ το

ρίμα τους και στη σύγχρονη κινεζική γλώσσα, και ιστορικές

οποίο, την εποχή της δυναστείας Τζόου, ορίστηκε επίσημη μα-

αφηγήσεις που αποτελούν μέχρι και σήμερα τμήμα της

ντική τέχνη της αυλής.

ζωντανής παράδοσης του κινεζικού λαού.

Οι Δυτικοί αναγνώστες γνωρίζουν το Ι Τσινγκ κυρίως

Πιθανολογείται ότι, η σύνθεση και η επιμέλεια του

από την γερμανική μετάφραση του Ρίχαρντ Βίλελμ (1923),

αυθεντικού κειμένου θα πρέπει να πραγματώθηκε μέσα σε

που μετέφερε κατόπιν στα αγγλικά η Κάρι Μπέινς. (Αυτή τη

μια μακρά χρονική περίοδο, με γνώμονα την εμπειρία από

μετάφραση χρησιμοποίησε ο Καρλ Γιουνγκ στις ψυχαναλυτικές

τη μαντική του χρήση. Η ποιητική έκφραση θα πρέπει να

του έρευνες τη δεκαετία του ‘60).

προέκυψε από την εξέλιξη του κειμένου, ως ένα ουσιαστικό

Στην πραγματικότητα, το αυθεντικό πρόσωπο του Ι

συστατικό για τη δημιουργία ενός καλού χρησμού.

Τσινγκ παρέμεινε θαμμένο για δύο χιλιάδες χρόνια μέχρις
ότου o κομφουκιανισμός έπαψε να είναι επίσημο δόγμα και
οι ερευνητές μπόρεσαν να διεξαγάγουν αντικειμενικές και
αμερόληπτες μελέτες.
Σήμερα, είμαστε πλέον σε θέση να γνωρίζουμε ότι
το Ι Τσινγκ είναι μια συλλογή μαντικών κειμένων, όπου
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Οι 3 αρχές μας
1 -Συναδελφοσύνη
Η προώθηση ενός Ιδεώδους παγκόσμιας συναδελφοσύνης
βασισμένο στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πέρα
από τις διαφορές μας, φυλετικές, μορφωτικές, θρησκευτικές,
κοινωνικές κ.ά.

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

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

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

…η
αναζήτηση
της Σοφίας
που γίνεται
τρόπος ζωής
και δίνει

προσφέρει
το οξυγόνο

νόημα στην

της ψυχής,

είναι μια

ύπαρξή

ένα Όραμα

αυθεντική

μας

Είσαι

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

στάση

για να

καρδιάς,
ένα κανάλι
Δύναμης
και Ζωής

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

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

το τρίμηνο που πέρασε...

Η ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΗΣ
13ης ΓΙΟΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ
Με την συμμετοχή και το μήνυμα τους για δράση
έκαναν τη διαφορά οι 40 εθελοντικοί οργανισμοί με τους
εκατοντάδες εθελοντές τους που πραγματοποίησαν για
13η συνεχή χρονιά την ανοιχτή γιορτή για τον Εθελοντισμό και την ανιδιοτελή προσφορά, το Σάββατο 6 Ιουνίου, από τις 10.00 π.μ. έως τις 19.00 μ.μ., στον πεζόδρομο Αποστόλου Παύλου, στο Θησείο.
Η Γιορτή Εθελοντισμού ήταν ανοιχτή σε όλους και
ήταν όλοι εκεί: εθελοντές, επισκέπτες, συμμετέχοντες ομάδες, που γιόρτασαν την πολυετή και συνεπή δράση τους σε
θέσεις κρίσιμες και απαραίτητες για την καθημερινή λειτουργία της κοινωνίας μας. Και συνεχίζουν, καλώντας όλους τους ανήσυχους πολίτες να γίνουν εθελοντές προσφέροντας στον κόσμο και ζώντας ενεργά μέσα στον κόσμο. Όσοι συμμετείχαν στη γιορτή γνώρισαν από κοντά το έργο των εθελοντικών οργανισμών, από τους ίδιους τους εθελοντές αλλά και χόρεψαν, είδαν θέατρο δρόμου, έπαιξαν δια δραστικά παιχνίδια και γέμισαν ψυχή
και νου με ρυθμό και ενέργεια!
ΕΔΡΑ, Ευρωπαϊκή Έκφραση, Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ALMA».
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εθελοντισμός

Τη διοργάνωση της γιορτής είχαν οι οργανισμοί «Νέα Ακρόπολη», PRAKSIS, AIESEC, AEGEE Αθήνα, Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης
Οι εκδόσεις Νέα Ακρόπολη συμμετείχαν στο 34ο Πανελλήνιο
Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε από τις 5
έως και τις 21 Ιουνίου στην Παραλία του Λευκού Πύργου.

Σεμινάριο Πυρογραφίας
Στις αρχές Απρίλη πραγματοποιήθηκε πρακτικό σεμινάριο
πυρογραφίας στο χώρο που διατηρεί η Νέα Ακρόπολη στην περιοχή
Ιλισίων. Συμμετείχαν πολλοί νέοι άνθρωποι, με αγάπη για την τέχνη
και ανάγκη για να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους, μέσα από
αυτό το είδος καλλιτεχνικής έκφρασης.

πολιτισμός
Η φιλοσοφία.. on air!

φιλοσοφία

Η Νέα Ακρόπολη στη Θεσσαλονίκη
προσέφερε την εκπομπή «Φιλοσοφία
και Hip-Hop Κίνημα» στο Δημοτικό
Ραδιόφωνο

Θεσσαλονίκης

100.6FM

«Τέχνης και Λόγου».
Μαζί με το κοινό απολαύσαμε
κλασσικά κομμάτια του ελληνικού
hip-hop, μιλήσαμε για το φιλοσοφικό
τους στίχο και το μήνυμα που περνούν
για τον κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται
εσωτερικά και εξωτερικά στη μάχη της
καθημερινότητας. Αναμείνατε και για
τις επόμενες εκπομπές!

Καμπάνια καθαρισμού «Let’s do it Greece 2015» σε όλη την Ελλάδα
Για 4η συνεχόμενη χρονιά, οι εθελοντές του πολιτιστικού & φιλοσοφικού οργανισμού «Νέα Ακρόπολη» δώσαμε το ενεργό
παρόν μας, στα πλαίσια της καμπάνιας καθαρισμού «Let’s do it Greece 2015», την Κυριακή 19 & 26 Απριλίου, σε Θεσσαλονίκη,
Κέρκυρα, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Λαμία και Λάρισα
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Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΩΣ
ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Κείμενο: Daliborka Kikovic

Ο

μια

γνωρίσουμε βαθειά το άλλο άτομο,

αποκαλύπτονται ή και γεννιούνται. Το

στην

μπορούμε να πούμε ότι έχουμε διευρύνει

τελικό αποτέλεσμα του διαλόγου, ο

άτομα

τον εαυτό μας μέσα από μια ακόμη ζωή.

καρπός του, είναι κάποια αξία.

και

Η πείρα, οι γνώσεις, οι κοσμοθεωρίες

ανοίγουν τις πύλες της ψυχής και της

του άλλου ατόμου συμπληρώνουν τις

πνευματική

καρδιάς τους. Kάνουν ένα αμοιβαίο

δικές μας. Αυτός που γνωρίζει πώς να

αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου καθώς

δώρο. Εάν είμαστε συνειδητοί των

ενσωματώνει τις εμπειρίες των άλλων

επικοινωνώ με Εσένα», όπως ανέφερε ο

δικών μας περιορισμών, μπορούμε μέσα

στις δικές του εμπλουτίζεται πολύ

Martin Buber. Μόνο μέσα στην ένωση

από το διάλογο να βοηθήσουμε ο ένας

περισσότερο.

στην οποία οι άνθρωποι συνδιαλέγονται

διάλογος

είναι

προσέγγιση
οποία

δύο

συναντιούνται

Ο διάλογος είναι ίσως η πιο βαθειά
σχέση,

επειδή

«Εγώ

τον άλλο, ώστε να αναπτύξουμε τη

Μονάχα δια μέσου του διαλόγου

αποτρέπεται η παρακμή των αξιών.

συνείδησή μας, να γίνουμε συνειδητοί

μπορούμε να φτάσουμε στην αλήθεια,

Οι συνδιαλεγόμενοι διατηρούν την

κάποιου πράγματος που αγνοούσαμε,

και η αλήθεια αποτελεί μια αξία.

ανάμνησή τους και τις μεταβιβάζουν

να υπερβούμε τα ίδια μας τα όρια. Εάν

Συνεπώς μέσω του διαλόγου νέες αξίες

στους
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υπολοίπους.

Εφόσον

ο
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διάλογος συμβάλλει στη δημιουργία
του ανθρώπου, στη γνώση, στην
ευτυχία, θα πρέπει να του φερόμαστε
όπως σε ένα σπάνιο λουλούδι. Ο
διάλογος είναι μια ανταλλαγή στην
οποία όλοι μεταβιβάζουμε γνώση και
δημιουργούμε.
«Ένας

άνθρωπος

κατακτά

την

αυτογνωσία μόνο μέσα από τον άλλο
άνθρωπο και ποτέ μονάχα μέσα από
τις γνώσεις. Καταφέρνουμε να γίνουμε
αυτό που είμαστε μονάχα στο μέτρο
όπου ο άλλος πετυχαίνει να γίνει αυτό
που είναι. Ελευθερωνόμαστε μόνο εάν
ο άλλος ελευθερωθεί. Ως εκ τούτου, για
εμένα το ζήτημα της επικοινωνίας ενός
ατόμου με ένα άλλο είναι πρώτα και
κύρια ένα ζήτημα πρακτικό και όχι τόσο
ένα ζήτημα που τίθεται με φιλοσοφικό
τρόπο στη ζωή μας. Και τέλος όλες
οι ιδέες μπορούν να υποβληθούν
στην κριτική μελέτη ως προς το εάν
συμβάλουν στην επικοινωνία ή την
καθιστούν αδύνατη. Επιπλέον η αλήθεια

ολοένα υψηλότερα επίπεδα κατανόησης

του διαλόγου θα είναι πάντα εκλεκτικές

μπορεί να αξιολογηθεί σύμφωνα με

και ενότητας. Ο διάλογος δεν είναι

και παραγωγικές. Συχνά, αυτό που

το ακόλουθο κριτήριο: η αλήθεια είναι

μόνο μια ψυχρή λογική αποφάσεων

αλλάζει τον άνθρωπο πραγματικά και

αυτό που μας ενώνει και η αξία της

και συμπερασμάτων, αλλά επίσης και

αληθινά είναι το μονοπάτι που οδηγεί

μπορεί να μετρηθεί στο βαθμό που η

μια ζεστή επαφή των ανθρώπων που

σε κάποια αλήθεια μέσα από το διάλογο.

ίδια καθιστά εφικτή την ένωση». (K.

αναζητούν κοινές αξίες. Συνεπώς ο

Ο διάλογος έχει αξία από μόνος του και

Jaspers, Φιλοσοφική αυτοβιογραφία).
Στο διάλογο ξεκινάμε από τις
διαφορές,

τις

αντιθέσεις

αποκλειστικότητα

και

και

την

φτάνουμε

στην από κοινού αποκάλυψη της
αλήθειας και της λογικής. Οι ίδιο οι

Ο διάλογος δεν είναι μόνο μια ψυχρή λογική αποφάσεων
και συμπερασμάτων, αλλά επίσης και μια ζεστή επαφή
των ανθρώπων που αναζητούν κοινές αξίες. Συνεπώς ο
διάλογος δεν αποτελεί μονάχα μια μέθοδο σκέψης αλλά
ταυτόχρονα και έναν τρόπο ζωής.

συνομιλητές αλλάζουν κατά τη διάρκειά
του, γίνονται λιγότερο δύσκαμπτοι,

διάλογος δεν αποτελεί μονάχα μια

μας βοηθά να μετακινήσουμε τα όριά

λιγότερο αποκλειστικοί. Η διαλογική

μέθοδο σκέψης αλλά ταυτόχρονα και

μας λίγο μακρύτερα. Με αυτό τον τρόπο

κατανόηση του κόσμου είναι μια

έναν τρόπο ζωής. Εάν είμαστε ανοιχτοί

ανοίγουμε το δρόμο για νέες αξίες.

διεργασία, μια εξέλιξη σκέψεων και

και διατεθειμένοι να μάθουμε, οι αλήθειες

Ο διάλογος είναι μια ανοιχτή μορφή

δράσεων που ανεβαίνει κάθε φορά σε

που θα συναντήσουμε κατά τη διάρκεια

σκέψης που μετακινείται, αναπτύσσεται
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Ο διάλογος με ένα άλλο ανθρώπινο ον αποτελεί
ανάγκη για τον άνθρωπο και το μέτρο της γνώσης μας
εξαρτάται από το βαθμό που ανοιγόμαστε προς τους
άλλους.

εποχές και σε όλα τα μέρη που τους
επιτρέπει να γίνονται κατανοητοί; Είναι
οι ίδιες ερωτήσεις που οι άνθρωποι
πάντα θέτουν και οφείλουν να θέσουν.
Για αυτό η κατανόηση μεταξύ τους ποτέ
δεν θα τελειώσει ούτε θα ολοκληρωθεί,

και εξελίσσεται. Είναι παρόμοιο με

ανοίξουμε ένα πλατύ μονοπάτι προς

καθώς πρόκειται για μια ατέρμονη

το να ξεριζώσουμε, να κόψουμε ή να

νέες γνώσεις. Τι είναι αυτό που έχουν

εργασία.

εξαλείψουμε τα ζιζάνια προκειμένου να

κοινό όλοι οι άνθρωποι σε όλες τις

παραμένει πάντα ανοιχτή.
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Η

ανθρώπινη

αλήθεια
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Στο διάλογο κανείς δεν μπορεί να
χάσει, αλλά όλοι κερδίζουν. Σε αυτό
το

καρποφόρο

πνευματικό

παιχνίδι

τελούνται δύο τουλάχιστον θαύματα:
1. Mοιραζόμαστε χωρίς να χάνουμε.
Η αλήθεια, η ομορφιά και η καλοσύνη
είναι αξίες που δεν αναλώνονται όταν
μοιράζονται μεταξύ των ανθρώπων,
αντιθέτως

αυξάνονται.

Το

πνεύμα

προσφέρεται πάντα χωρίς εγωισμό, χωρίς
την επιθυμία ανταμοιβής. Η ικανοποίηση
έγκειται στην ίδια την πράξη της
προσφοράς. Μας λέει ο Πλάτωνας στο
έργο του Φαίδρος: «εάν η αλήθεια (η
ομορφιά, η καλοσύνη, το καλό) αυξάνεται
καθώς νέμεται, τότε αυτή δεν μπορεί
να πεθάνει όταν εσύ πεθάνεις, επειδή
συνεχίζει να ζει στις ψυχές αυτών που
εσύ είχες συναντήσει κατά τη διάρκεια
της προσωρινής σου ύπαρξης σε αυτό τον
κόσμο».
2. O καθένας από εμάς εισέρχεται

Στο διάλογο ξεκινάμε από τις διαφορές, τις αντιθέσεις
και την αποκλειστικότητα και φτάνουμε στην από
κοινού αποκάλυψη της αλήθειας και της λογικής.

στο διάλογο με τις δικές του απόψεις
και εξέρχεται με μια καινούργια, την
οποία δεν είχε συνειδητοποιήσει πριν τη

συνδιαλεγόμαστε δεν είναι μόνο σκέψεις αλλά μια ολοκληρωμένη πνευματική

διαδικασία του διαλόγου. Κατά κάποιο

εμπειρία και κάθε νέα εμπειρία διευρύνει την άποψή μας για τον κόσμο και ενεργοποιεί

τρόπο, μέσω της γνώσης «κλέβουμε

την εσωτερική μας αλλαγή.

τη φωτιά από τους θεούς», επειδή έτσι

Μέσα από το διάλογο αποκτούμε την ευκαιρία να υπερβούμε την αρχική μας

σχηματίζονται νέες αξίες. Ο Πλάτωνας

στάση και να δημιουργήσουμε μια νέα αξία. Για αυτό το λόγο ο διάλογος με ένα

χρησιμοποιούσε τη διαλεκτική μέθοδο

άλλο ανθρώπινο ον αποτελεί ανάγκη για τον άνθρωπο και το μέτρο της γνώσης μας

πιστεύοντας ότι μόνο έτσι μπορούμε

εξαρτάται από το βαθμό που ανοιγόμαστε προς τους άλλους.

να συλλάβουμε την ύστατη γνώση και

Ο διάλογος αποτελεί ένα μαγικό ταξίδι. Όπως ο ήρωας σε κάθε νεραϊδοπαραμύθι

για αυτό το λόγο την αποκαλούσε «το

και μύθο οφείλει να ξεκινήσει το ταξίδι, έτσι κι εμείς μέσα από το διάλογο ξεκινούμε

ανώτατο δώρο των θεών και η αληθινή

ένα ηρωικό εγχείρημα. Στη διάρκειά του μπορούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας,

φωτιά του Προμηθέα». (Filebo, 16 B).

να ανακαλύψουμε την αλήθεια και να δημιουργήσουμε αξίες. Το ταξίδι είναι πάντα

Ο διάλογος αποτελεί ταυτόχρονα

αβέβαιο. Θα εμφανιστούν διάφορα τέρατα και εμείς οφείλουμε να τα πολεμήσουμε,

μέθοδο ανάλυσης και μέθοδο επηρεασμού

για να συνεχίσουμε την πορεία μας. Ωστόσο, μαζί με τα τέρατα θα εμφανιστούν και

του εαυτού μας και του συνομιλητή

κάποιοι φίλοι, που θα διανύσουν ένα κομμάτι του δρόμου μαζί μας. Ας θυμηθούμε τη

μας. Αυτό που ανταλλάσουμε καθώς

Μπαγκαβάτ Γκίτα: ο Αρζούνα και ο Κρίσνα είναι οι μόνοι που μιλούν!
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ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
Κείμενο: Γ. Α. Πλάνας, ιδρυτής της Νέας Ακρόπολης Ελλάδας

Ο

ι αρετές είναι δυνάμεις ή ενέργειες για να

παραμόρφωση της ενέργειας. Και γι’ αυτό συνδέονται επίσης

δρούμε και να εργαζόμαστε σωστά. Η λέξη

με την υγεία και την ασθένεια αντίστοιχα σε όλα τα επίπεδα

ενέργεια προέρχεται από την ελληνική λέξη

της ύπαρξης.

«έργον», εργασία. Η ενέργεια είναι αυτή

Κάθε αρετή είναι κάτι που χαρακτηρίζεται από αντοχή

που επιτρέπει να πραγματωθεί μια εργασία ή μια δράση.

ή δράση και γι’ αυτό η αρετή ορίζεται ως «δύναμη, ενέργεια,

Έτσι, μιλάμε για μυϊκή ενέργεια, υδραυλική ενέργεια, αιολική

σθένος ή αξία», για να γεμίσει, να πραγματοποιήσει

ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια, ατομική ενέργεια κλπ. οι οποίες,

οποιαδήποτε δράση ή εργασία τέλεια και όχι ατελώς, αφού η

διοχετευμένες από μηχανές, πραγματοποιούν ορατά έργα,

έλλειψη τελειότητας, το ελαττωματικό, το παραμορφωμένο ή

φυσικά έργα.

ατελές έχει ελαττώματα ή καταλήγει ελαττωματικό.

Όμως υπάρχουν επίσης εργασίες, δράσεις αόρατες,

Ο λατινικός όρος «vitium» σημαίνει έλλειψη, απουσία,

και

μειονέκτημα, κενό, παραμόρφωση, λάθος κλπ., και το

πνευματικές, οι οποίες λειτουργούν με άλλους τύπους

ρήμα «vitiare» σημαίνει διαβρώνω, αλλοιώνω, αδειάζω,

ενέργειας: ονομάζονται αρετές, όταν πρόκειται για θετικές

διαστρεβλώνω κλπ. Όλα αυτά μας μεταφέρουν την ιδέα

ενέργειες, ή διαστροφές και ελαττώματα, όταν πρόκειται για

ότι μειώνεται η αξία κάποιου πράγματος, επειδή γίνεται ή

αρνητικές διεφθαρμένες ενέργειες ή όταν υπάρχει έλλειψη ή

μετατρέπεται σε ελαττωματικό, αλλοιωμένο, διαβρωμένο,

συναισθηματικές,
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διαστρεβλωμένο ή αδειασμένο.
Τίποτα στη ζωή δεν παραμένει αμετάβλητο, και, όπως

Η Αθηνά εκδιώκει τα ελλατώματα από τον Κήπο της
Αρετής. Andrea Mantegna ~1502, Λούβρο, Παρίσι.

ακριβώς, για να τελειοποιήσει κανείς κάτι, είναι απαραίτητο να
δράσει με σύνεση, έτσι και για να διαστρεβλώσει, να σπάσει,

αλλά αν και αυτοί είναι μόνο δέκα, από το μηδέν ως το εννιά,

να διαβρώσει κάτι, αρκεί να μη δρα ή να δρα με τρόπο ατελή,

είναι όμως αρκετοί για να πρέπει να τους γνωρίζει κανείς, ένα

ελαττωματικό, διεφθαρμένο, λανθασμένο ή ασαφή.

προς ένα, πριν προσπαθήσει να πραγματοποιήσει μαθηματικές

Αυτοί που επιθυμούν να τελειοποιήσουν κάτι ή να
τελειοποιηθούν οι ίδιοι αισθάνονται την επιθυμία της μάθησης.

πράξεις. Και δουλεύοντας με αυτούς, τότε ναι, οι συνδυασμοί
τους είναι απεριόριστοι.

Αυτός που δε θέλει να μάθει δε θα θέλει ούτε να τελειοποιηθεί

Και, όπως μπορούν να αναπαρασταθούν αριθμητικά οι

και πάντα θα του λείπει κάτι που του είναι απαραίτητο. Η

θετικές και αρνητικές αξίες των αριθμών, έτσι συμβαίνει, όταν

έλλειψη ή η απουσία είναι από μόνες τους κάτι ελαττωματικό,

πρόκειται για τις αρετές και τις διαστροφές ή τα ελαττώματα.

γιατί προϋποθέτουν ατέλεια.

Οι αρετές αλληλοστηρίζονται και συνοδεύουν η μία την άλλη,

Οι αρετές δεν είναι σκέψεις, αλλά ενεργές δυνάμεις της

με τον ίδιο τρόπο που η μία γεννιέται από την άλλη.

ανθρώπινης φύσης που εκδηλώνονται στις δράσεις. Δεν είναι

Υπάρχει μια βασική σειρά αρετών και ελαττωμάτων,

απεριόριστες, όπως δεν είναι απεριόριστοι και οι αριθμοί,

θετικών ενεργειών με το αντίστοιχο αρνητικό τους μέρος,
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Η ανάπτυξη των αρετών είναι, στην
κυριολεξία, η ανάπτυξη των δυνάμεων ή
ενεργειών που έχει κάθε άνθρωπος. Κάποιες είναι ήδη ενεργές και πρέπει να τις
τελειοποιήσουμε ή να τις αναπτύξουμε κι άλλο, ενώ άλλες, οι περισσότερες,
βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση.
Αυτές οι βασικές αρετές-δυνάμεις,
για τις οποίες μιλήσαμε προηγουμένως,
από μια συνθετική άποψη, είναι οι 4 αρετές για τις οποίες μας μιλά ο Πλάτων:
Εγκράτεια, Ανδρεία, Σωφροσύνη και Δικαιοσύνη, για την προσωπικότητα. Και
οι 3 αρετές του Ανώτερου Εγώ του Μαθητή: Υπηρεσία, Έρευνα και Αφοσίωση.
Από όλα όσα αναφέρθηκαν, γίνεται
των οποίων ο συνδυασμός και ανασυνδυασμός μπορεί να δημιουργήσει μια γκάμα

κατανοητό ότι είναι πολύ σημαντικό για

σχεδόν ατελείωτη άλλων αρετών και ελαττωμάτων σε κάθε επίπεδο ή διάσταση

τον αναζητητή να μάθει πώς να γνωρί-

του ανθρώπου, όπως επίσης και στις διασυνδέσεις μεταξύ τους. Γιατί οι ενέργειες,

σει τις αρετές, να τις αποκτήσει, να τις

οι δυνάμεις ή οι θετικές δυνατότητες που ονομάζουμε αρετές, όπως και οι αριθμοί,

καλλιεργήσει, να τις αναπτύξει και να

μπορούν να προστεθούν, να αφαιρεθούν, να πολλαπλασιαστούν, να διαιρεθούν και

τις τελειοποιήσει στο μέτρο που κατα-

να υψωθούν σε δύναμη. Και το ίδιο συμβαίνει με τα ελαττώματα.

σκευάζει τον Εαυτό του, για να μπορεί

Τίποτα στη ζωή δεν παραμένει αμετάβλητο και για
να τελειοποιήσει κανείς κάτι, είναι απαραίτητο να
δράσει με σύνεση.

μετά να λειτουργήσει μ’ αυτές και να
αναπτύξει αυτά τα τόσο ειδικά «πνευματικά μαθηματικά» που, σαν μια μαγική αόρατη σκάλα, οδηγούν στη Σοφία.
Αυτή «η σκάλα των αρετών» είναι

Στον παραδοσιακό ανατολικό εσωτερισμό γίνεται λόγος για αόρατα Κανάλια

η «Φιλοσοφία», η φιλία ή αγάπη, που

ενέργειας που κυκλοφορούν στο ανθρώπινο σώμα και για Κέντρα Ενέργειας ή

οδηγεί το μαθητή προς τη Σοφία. Είναι

Τσάκρας, όπου διασταυρώνονται ή ενδυναμώνονται αυτά τα κανάλια. Τα Τσάκρας

το μέσο που οδηγεί στον απώτατο

μοιάζουν με τροχούς ή λουλούδια με διάφορες ακτίνες ή πέταλα. Κάθε πέταλο

σκοπό: τη Σοφία. Γι’ αυτό το λόγο, οι

διοχετεύει μια διαφορετική ενέργεια, δηλαδή μια διαφορετική αρετή, που με τη σειρά

αρετές είναι ενεργειακές και πρακτικές

Οι αρετές δεν είναι σκέψεις, αλλά ενεργές δυνάμεις
της ανθρώπινης φύσης που εκδηλώνονται στις
δράσεις.
της επίσης σχετίζεται με ένα χρώμα, μια μουσική νότα, ένα γράμμα, ένα ζώο κλπ. Γι’
αυτό μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι οι αρετές είναι ενεργειακές πραγματικότητες.
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πραγματικότητες, όχι αφηρημένες ούτε
θεωρητικές έννοιες. Είναι Μορφές
της Ενέργειας και της Ζωής για την
πνευματική μας Εξέλιξη.

ΜΥΣΤΕΣ, ΑΠΟΚΡΥΦO, ΚΑΙ ΜΑΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ, κυκλοφόρησε και το Βιβλίο Β
Ο αμφιλεγόμενος τελευταίος τόμος της «Μυστικής Δοξασίας», της Σύνθεσης της
Θρησκείας, της Επιστήμης και της Φιλοσοφίας. Η συγγραφέας στην Εισαγωγή της διασαφηνίζει ότι επρόκειτο για τον τρίτο (Αγγλικό) τόμο αυτού του έργου της, αφιερωμένο
στους Μύστες και τις απόκρυφες γνώσεις που μεταδίδονταν στα αρχαία Μυστήρια και
τις Μυστηριακές Σχολές. O τόμος αυτός εκδόθηκε αρχικά το 1897, έξη χρόνια μετά τον
θάνατο της συγγραφέως και σύμφωνα με οδηγίες της. Στην ελληνική έκδοσή του αποτελείται από δύο βιβλία:((Α και Β) Μύστες της Δύσης, Αλληγορίες και Θαύματα, Μύστες
της Ανατολής και Μυστικά Ιερά Βιβλία, Απόκρυφη Αστρονομία και Αστρολατρία, οι Ψυχές των Άστρων, Μυστικοί Κύκλοι, Κύκλοι και Αβατάρ, Το Μυστήριο του Βούδα, Πρακτική Εξάσκηση της Μαγείας, Επίδραση του Αποκρυφισμού στην καθημερινή ζωή, Οδηγίες στον Εσωτερικό Κύκλο κλπ, είναι μερικά από τα πολλά θέματα που εμπεριέχονται
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ΚΑΡΜΑ~ΝΕΜΕΣΙΣ
Κείμενο: Ε.Π.Μπλαβάτσκυ, Άρθρο δημοσιευμένο στο (Άσπρος Λωτός), Μάιος 1923

Μ

ε σκοπό να κάνουν την έννοια του κάρμα

ση του μεταλλάχθηκε σε μια θεά πάντα μοιραία και τιμωριτική.

πιο κατανοητή στη δυτική νοοτροπία, που

Επομένως αν συσχετίσουμε την Νέμεση με το κάρμα, οφείλου-

είναι περισσότερο εξοικειωμένη με την Ελ-

με να το κάνουμε έχοντας υπόψη τον τριπλό χαρακτήρα της

ληνική Φιλοσοφία, παρά με την Ινδική, με-

Νέμεσης, Αδράστειας και Θέμιδος. Γιατί ενώ η τελευταία είναι

ρικοί εσωτεριστές προσπάθησαν να την ερμηνεύσουν σαν Νέ-

η θεά της παγκόσμιας τάξης και αρμονίας, που όπως και η Νέ-

μεση. Αν την Νέμεση την είχαν εννοήσει οι μη ειδήμονες στην

μεσης είναι υπεύθυνη να καταστέλλει κάθε υπερβολή και να

αρχαιότητα, όπως την εννοούσαν οι Μυημένοι, τότε αυτή η ερ-

κρατάει τον άνθρωπο μέσα στα όρια της φύσης και της ορθό-

μηνεία του όρου θα ήταν αναμφισβήτητη. Αλλά δυστυχώς, έτσι

τητας με αυστηρές ποινές, η Αδράστεια, δηλαδή το αναπόφευ-

όπως γνωρίζουμε την Νέμεση, είναι ανθρωποποιημένη υπερ-

κτο, αντιπροσωπεύει την Νέμεση σαν το αμετάλλακτο αποτέ-

βολικά από την ελληνική φαντασία ώστε να μπορούμε να την

λεσμα των αιτιών που δημιούργησε ο ίδιος ο άνθρωπος. Η Νέ-

χρησιμοποιήσουμε σαν αντικαταστάτη του κάρμα χωρίς κά-

μεση, σαν θυγατέρα της δίκης, είναι η δίκαιη θεά που κρατάει

ποια λεπτομερειακή επεξήγηση. Μέσα στους Αρχαίους Έλλη-

το θυμό της μόνο για εκείνους που τυφλώθηκαν από την υπε-

νες από τον Όμηρο ως τον Ηρόδοτο, δεν ήταν μια θεά, αλλά

ρηφάνεια, την ασέβεια και τον εγωισμό. Με μια λέξη, ενώ η Νέ-

περισσότερο ένα ηθικό συναίσθημα, έλεγε ο DECHARNE, ένα,

μεση είναι μια εξωτερική, μυθολογική θεά ή μια δύναμη προ-

δηλαδή, φράγμα για το κακό και την ανηθικότητα. Όποιος το

σωποποιημένη και ανθρωπομορφοποιημένη στις διάφορές της

παραβιάζει κάνει ιεροσυλία μπρος τα μάτια των θεών και κα-

όψεις, το κάρμα είναι μια υψηλά φιλοσοφική αλήθεια, μια από

ταδιώκεται από την Νέμεση. Αλλά με την πάροδο του χρό-

τις πιο ευγενείς και θείες εκφράσεις της πρωταρχικής διαίσθη-

νου εκείνο το «συναίσθημα» θεοποιήθηκε και η προσωποποίη-

σης του ανθρώπου σε σχέση με το θεϊκό. Είναι μια διδασκαλία
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Κάρ μ α - Νέ μ ε σ ι ς

Ο νόμος της ανταπόδοσης, είτε είναι συνειδητός
είτε ασυνείδητος δεν περιορίζει τίποτα ούτε
κανέναν.
που εξηγεί την προέλευση του κακού και εξευγενίζει τις έννοιες μας
σχετικά με το τι πρέπει να είναι η θεία και αμετάλλακτη δικαιοσύνη, αντί να εκφυλίζει την άγνωστη και υπέρτατη θεότητα μετατρέποντας την σ’αυτόν τον σκληρό και ιδιότροπο τύραννο που ονομάζουμε «πρόνοια».
Ο νόμος της ανταπόδοσης, είτε είναι συνειδητός είτε ασυνείδητος δεν περιορίζει τίποτα ούτε κανέναν. Υπάρχει με την ίδια την αιωνιότητα. Και σαν τέτοιος, μια και καμιά πράξη δεν μπορεί να είναι
συνόμοια με την αιωνιότητα, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δρα, γιατί

Το κάρμα δεν δημιουργεί ούτε προβάλει τίποτα.
Είναι το ίδιο που συμβαίνει με ένα χλωρό κλαδί
που αν λυγίσει δια της βίας επανέρχεται μετά με
την αντίστοιχη δύναμη επίδρασης.
είναι η δράση η ίδια. Δεν είναι το κύμα που πνίγει τον άνθρωπο αλλά
η προσωπική εκούσια δράση του ναυαγού που πάει θεληματικά να
μπει κάτω από την «απρόσωπη» δράση των νόμων που κυβερνούν
την κίνηση του Ωκεανού.

Η Νέμεση, σαν θυγατέρα της δίκης, είναι η
δίκαιη θεά που κρατάει το θυμό της μόνο για
εκείνους που τυφλώθηκαν από την υπερηφάνεια,
την ασέβεια και τον εγωισμό.
Το κάρμα δεν δημιουργεί ούτε προβάλει τίποτα. Ο άνθρωπος είναι που φαντάζεται και δημιουργεί τις αιτίες και ο καρμικός νόμος
ρυθμίζει τα αποτελέσματά τους, που το ρύθμισμα αυτό δεν είναι μια
δράση αλλά η συμπαντική αρμονία που τείνει πάντα να ξαναπαίρνει
την πρωταρχική της θέση. Είναι το ίδιο που συμβαίνει με ένα χλωρό
κλαδί που αν λυγίσει δια της βίας επανέρχεται μετά με την αντίστοιχη δύναμη επίδρασης. Αν τυχόν συμβεί να στραμπουλιχτεί το μπράτσο που προσπάθησε να το λυγίσει έξω από τη φυσική του θέση, μήπως θα πούμε ότι ήταν το κλαδί που μας έσπασε το μπράτσο, ή αντίθετα, υπήρξε μάλλον η ανοησία μας, που προκάλεσε τέτοιο δυστύχημα. Το κάρμα ποτέ δεν προσπάθησε να καταστρέψει την ατομική
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και νοητική ελευθερία, όπως ο θεός που εφεύραν οι μονοθεϊ-

ωτη σειρά προσωπικοτήτων. Αυτές οι τελευταίες είναι σαν τα

στές. Δεν πλέκει τα θελήματά του στο σκοτάδι, επίτηδες για να

διάφορα πρόσωπα που ο ίδιος ηθοποιός παριστάνει, με καθέ-

συγχέει τον άνθρωπο. Ούτε τιμωρεί όποιον τολμήσει να ερευ-

να από τα οποία αυτός ο ηθοποιός ταυτίζεται και τον ταυτί-

νάει τα μυστήριά του. Αντίθετα μάλιστα, αυτός που μέσω της

ζει το ακροατήριο κατά την διάρκεια μερικών ωρών. Ο εσωτε-

μελέτης και του διαλογισμού αποκαλύπτει τα πολύπλοκα μο-

ρικός άνθρωπος, ο αληθινός, που προσωποποιεί τέτοιους χα-

νοπάτια του, όπου στις επικίνδυνες στροφές του πεθαίνουν τό-

ρακτήρες, ξέρει κατά την διάρκεια αυτού του χρόνου ότι αυτός

σοι άνθρωποι εξαιτίας της αμάθειάς τους για το λαβύρινθο της

«είναι» ο Άμλετ μόνο για το μικρό διάστημα μερικών θεατρι-

ζωής, αυτός εργάζεται για το καλό των συνανθρώπων του. Το

κών πράξεων οι οποίες όμως, στο επίπεδο της ανθρώπινης πλά-

κάρμα είναι ένας απόλυτος και αιώνιος νόμος μέσα στον κόσμο

νης, αναπαριστάνουν όλη τη ζωή του Άμλετ. Ξέρει επίσης ότι

της εκδήλωσης…

το προηγούμενο βράδυ υπήρξε ο βασιλιάς Ληρ, που με τη σειρά

Και αφού μονάχα ένα απόλυτο μπορεί να υπάρχει, μονάχα

του είναι η μεταλλαγή του Οθέλλου της νύχτας που προηγή-

μια πάντα παρούσα αιτία, οι πιστοί του κάρμα δεν μπορούν με

θηκε. Και ακόμα όταν υποτίθεται ότι το εξωτερικό, ορατό πρό-

τίποτα να θεωρηθούν άθεοι ή υλιστές και, ακόμη λιγότερο, μοι-

σωπο αγνοεί αυτό το περιστατικό- και στην πραγματική ζωή

ρολάτρες. Γιατί το κάρμα αποτελεί ένα και το ίδιο πράγμα με το

αυτή η άγνοια είναι δυστυχώς πολύ έντονη- όμως η σταθερή

άγνωστο, του οποίου είναι μια όψη στα αποτελέσματά του στο

ατομικότητα το ξέρει πολύ καλά, και είναι η ατροφία του πνευ-

φαινομενικό κόσμο.

ματικού ματιού στο φυσικό σώμα αυτή που εμποδίζει την γνώ-

Έτσι λοιπόν, στενά και αξεχώριστα δεμένος με το κάρμα είναι ο νόμος της αναγέννησης ή της μετενσάρκωσης της ίδιας
πνευματικής ατομικότητας σε μια μακριά και σχεδόν ατελεί-
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ση αυτή να εντυπωθεί στη συνείδηση της ψεύτικης, προσποιητής προσωπικότητας.

μία

φιλοσοφική
ματιά...
στην
ελευθερία

Tεστ:
ΠΟΣΟ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΣΑΙ

testαρε
τον
εαυτό σου

Τα γνωρίσματα των
ευτυχισμένων ανθρώπων
Η

ευτυχία

αποτελεί

κοινή

λές φορές τολμηρά, εγχειρήματα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους.
5. Εστιάζουν στην λύση, όχι στο πρόβλημα

ανθρώπων.

Αντί να .βουλιάξουν στην αυτολύπηση, με το που έρχονται

Κανείς δεν θέλει να είναι σκυθρωπός

αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα, καταπιάνονται με το να βρουν

και λυπημένος.

λύση. Δεν αφήνουν τις αντιξοότητες να επηρεάζουν την διά-

επιδίωξη

όλων

των

Όλοι έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που καταφέρνουν να

θεσή τους και εστιάζουν στην καλή πλευρά των όποιων προ-

είναι ευτυχισμένοι, ακόμη και εν μέσω κάποιας αγωνιώδους

βλημάτων - βλέπουν κάθε εμπόδιο σαν μία ευκαιρία να κά-

δοκιμασίας στη ζωή τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δε νιώθουν

νουν μία αλλαγή προς το καλύτερο. Άλλωστε, ουδέν κακόν

πόνο, θλίψη ή λύπη - απλά, δεν αφήνουν αυτά τα συναισθήματα

αμιγές καλού!

να κατακλύσουν την ζωή τους.
Πώς το καταφέρνουν; Έρευνες αποκαλύπτουν 20 κυρίαρχα
γνωρίσματα των ευτυχισμένων ανθρώπων:

6. Κάνουν τη δουλειά που αγαπούν
Ορισμένες έρευνες έχουν δείξει ότι ως και 80% των ανθρώπων δεν αγαπούν την δουλειά τους - με τέτοιο ποσοστό, δεν

1. Εκτιμούν τη ζωή

είναι έκπληξη που υπάρχουν τόσοι δυστυχισμένοι άνθρωποι

Είναι ευγνώμονες που ξυπνούν κάθε πρωί. Αναπτύσσουν

στον κόσμο! Η πραγματικότητα είναι ότι περνάμε ένα πολύ

μία παιδική αίσθηση θαυμασμού για τη ζωή και εστιάζουν

μεγάλο μέρος της ζωής μας δουλεύοντας, επομένως είναι πολύ

στην ομορφιά της κάθε στιγμής. Δεν παίρνουν τίποτε ως

σημαντικό να επιλέξουμε μια δουλειά που μας αρέσει, όπως

δεδομένο - προσπαθούν να αδράξουν την κάθε στιγμή και

επίσης και να βρίσκουμε χρόνο για τα άλλα ενδιαφέροντά μας

αγνοούν τις μικρές αναποδιές.

και τις ασχολίες που μας ευχαριστούν.

2. Διαλέγουν τους φίλους τους σοφά

7. Απολαμβάνουν τη ζωή

Περιτριγυρίζονται από άλλους χαρούμενους, θετικούς

Ξέρουν να ζουν στο παρόν και να απολαμβάνουν τις μι-

ανθρώπους που μοιράζονται τις αξίες, την ηθική και

κρές χαρές της ζωής: ένα ηλιοβασίλεμα, μία βόλτα στη φύση,

τους στόχους τους. Ανθρώπους που τους ενθαρρύνουν

την παρέα ενός αγαπημένου προσώπου, μια μέρα κοντά στη

να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να αξιοποιήσουν τις

θάλασσα, την μυρωδιά των λουλουδιών. Δεν μένουν προσκολ-

δυνατότητές τους. Φίλους που τους αγαπούν και τους

λημένοι στο παρελθόν, ούτε ανησυχούν διαρκώς για το μέλ-

αποδέχονται γι’ αυτό που είναι και που είναι εκεί όταν

λον.

χρειάζονται ένα χέρι βοηθείας.
3. Είναι ανεκτικοί

8. Γελούν συχνά
Δεν παίρνουν τον εαυτό τους ή τη ζωή πολύ σοβαρά! Αντι-

Αποδέχονται και σέβονται τους άλλους γι’ αυτό που είναι

μετωπίζουν με χιούμορ τις καταστάσεις, ακόμα και τα προβλή-

και για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Προσεγγίζουν

ματα, και δεν διστάζουν να γελάσουν με τον εαυτό τους. Άλ-

τους συνανθρώπους τους με καλοσύνη και γενναιοδωρία.

λωστε, ουδείς τέλειος! Προσπαθούν, όταν βέβαια το επιτρέ-

Βοηθούν όταν μπορούν, χωρίς να προσπαθούν να αλλάξουν

πουν οι περιστάσεις, να βλέπουν την αστεία πλευρά των πραγ-

τον άλλον.

μάτων και με χιούμορ να ελαφραίνουν την ατμόσφαιρα.

4. Μαθαίνουν συνεχώς

9. Ξέρουν να συγχωρούν

Ενημερώνονται για ό,τι έχει να κάνει με την καριέρα και

Η κακία και το μίσος πληγώνουν, πρωτίστως, εμάς τους

τα ενδιαφέροντά τους και δοκιμάζουν συνεχώς νέα, και πολ-

ίδιους. Η συγχώρεση προσφέρει γαλήνη και ηρεμία. Και βέ-

βαια, εκτός από το να συγχωρούμε τον διπλανό μας, πρέπει

16. Είναι επίμονοι

να μπορούμε να συγχωρούμε και τον εαυτό μας για τα λάθη

Δεν το βάζουν κάτω. Αντιμετωπίζουν την κάθε δυσκολία

ή τις παραλείψεις του.

ως ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στον στόχο τους. Δεν σταματούν

10. Αισθάνονται ευγνωμοσύνη

να προσπαθούν ποτέ, εστιάζουν στις επιθυμίες τους και τις

Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την αξία

διεκδικούν.

όσων έχουν, αισθάνονται ευγνωμοσύνη γι’ αυτά και την
εκφράζουν. Ακόμα και για τα πράγματα που οι περισσότεροι
θεωρούν δεδομένα: για την υγεία τους, το σπίτι, τη δουλειά
τους, την οικογένεια τους και τους φίλους τους.

17. Προλαμβάνουν τις καταστάσεις που μπορούν να
ελέγξουν
Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι δεν χάνουν χρόνο προσπαθώντας
να αλλάξουν καταστάσεις που είναι εκτός του ελέγχου τους και

11. Επενδύουν στις σχέσεις

αποδέχονται αυτά που δεν μπορούν να αλλάξουν. Γι’ αυτά όμως

Καλλιεργούν και προστατεύουν τις σχέσεις τους με

που μπορούν, φροντίζουν να προλαμβάνουν τις καταστάσεις

την οικογένεια και τους φίλους τους, αφιερώνοντας τον

και να παίρνουν τον έλεγχο, προκειμένου να δημιουργήσουν το

απαραίτητο χρόνο και ενδιαφέρον. Είναι υποστηρικτικοί με

αποτέλεσμα που επιθυμούν. Δεν περιμένουν να τους προλάβουν

τους άλλους, δείχνουν κατανόηση και αγάπη και κρατούν τις

οι εξελίξεις.

υποσχέσεις τους.
12. Είναι ειλικρινείς

18. Φροντίζουν τον εαυτό τους
Φροντίζουν την υγεία τους, το σώμα και το πνεύμα τους.

Η ειλικρίνεια απλοποιεί τη ζωή! Οι ευτυχισμένοι

Προσέχουν τη διατροφή τους, ασκούνται, ξεκουράζονται, κά-

άνθρωποι είναι ειλικρινείς με τον εαυτό τους και με τους

νουν προληπτικούς ελέγχους την υγεία τους και κρατούν το μυα-

άλλους και βασίζουν τις πράξεις και τις αποφάσεις τους στην

λό τους σε εγρήγορση. Αφιερώνουν χρόνο στον εαυτό τους και

εντιμότητα.

στα ενδιαφέροντα τους.

13. Ασχολούνται με το εαυτό τους, όχι με τους άλλους

19. Έχουν αυτοπεποίθηση

Εστιάζουν στο να φτιάξουν τη δική τους ζωή όπως

Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι αποδέχονται τον εαυτό τους για

την θέλουν και στη φροντίδα του εαυτού τους και

αυτό που είναι - δεν προσπαθούν να προσποιηθούν κάτι διαφο-

των αγαπημένων τους προσώπων. Δεν ασχολούνται

ρετικό. Γνωρίζουν τον εαυτό τους, τις επιθυμίες τους, τα πιστεύω

ιδιαίτερα με το τι λένε ή κάνουν οι άλλοι, δεν κρίνουν και

και τα θέλω τους, τα όρια και τις αδυναμίες τους. Αισθάνονται

δεν καταπιάνονται με κουτσομπολιά και δολοπλοκίες.

σίγουροι για τον εαυτό τους και τις επιλογές τους και δεν διαμορ-

Αποδέχονται ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να ζει τη ζωή του

φώνουν τη ζωή τους προσπαθώντας να ευχαριστούν τους γύρω

όπως θέλει - όπως και οι ίδιοι άλλωστε!

τους.

14. Είναι αισιόδοξοι

20. Είναι υπεύθυνοι

Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι βλέπουν πάντα το ποτήρι μι-

Πάνω από όλα, οι ευτυχισμένοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται

σογεμάτο. Εστιάζουν στην θετική πλευρά κάθε κατάστα-

ότι είναι 100% υπεύθυνοι για τη ζωή τους. Αναλαμβάνουν την

σης, ακόμα κι αν είναι, αρχικά, αδύνατον να την εντοπίσου-

ευθύνη για τη διάθεσή τους, τη νοοτροπία τους, τις σκέψεις, τα

με. Διώχνουν τις αρνητικές σκέψεις και τις αντικαθιστούν με

συναισθήματα, τις πράξεις και τα λόγια τους. Παραδέχονται τα

θετικές. Δέχονται ότι όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο, τον

λάθη τους και αναλαμβάνουν την ευθύνη εξίσου για τις επιτυχί-

οποίο μπορεί βέβαια ποτέ να μην μάθουν.

ες και τις αποτυχίες τους.

15. Αγαπούν άνευ όρων

Σας φαίνονται απλοϊκά και προφανή; Ίσως στη θεωρία

Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι δέχονται τους άλλους γι’ αυτό

- δοκιμάστε, όμως, να τα εφαρμόσετε στη ζωή σας και .θα

που είναι και δεν βάζουν όρια ή προϋποθέσεις για την αγάπη

αναθεωρήσετε! Σε κάθε περίπτωση, η ευτυχία είναι απόφαση. Το

τους. Ακόμα και όταν δεν συμφωνούν ή δυσαρεστούνται

πρώτο βήμα είναι να αναλάβουμε την ευθύνη για την ευτυχία μας

από τις πράξεις των αγαπημένων τους, δεν παύουν να τους

και να σχεδιάσουμε την κατάκτησή της!

αγαπούν.
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ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ
Ο έξυπνος άνθρωπος αλλάζει γνώμη.
Ο ηλίθιος ποτέ.
- Γκαίτε

Μαγεία είναι να πιστεύεις
στον εαυτό σου. Τότε μπορείς
να κάνεις τα πάντα.
- Γκαίτε

Σε αντιμετωπίζουν στη ζωή, όπως εσύ μαθαίνεις
τους άλλους να σε αντιμετωπίζουν.

Άκουγε πολλούς, μίλα σε λίγους.
- Γουίλιαμ Σαίξπηρ

Σεθέματασυνείδησηςδενέχειθέση
ο νόμος της πλειοψηφίας.
- Γκάντι

Αν αλλάξεις τον τρόπο που
βλέπεις τα πράγματα, τα
πράγματα που βλέπεις θα
αλλάξουν.
- Wayne W. Dyer

Είναι αδύνατο να βελτιωθεί ο κόσμος
εάν πρώτα δεν βελτιωθεί ο άνθρωπος.
- Πλάτων

~ Wayne W. Dyer

Όποιος ξέρει τους άλλους έχει
γνώση, όποιος ξέρει τον εαυτό
του έχει σοφία.
~ Λάο Τσε

Η μεγαλοπρέπεια της
ψυχής αποκαλύπτεται
όχι στις μεγάλες
στιγμές, αλλά μέσα στην
καθημερινότητα.
~ Ντε Μονταίν

Η φιλοσοφία επιστρέφει….

Π

ρέπει λοιπόν να μην επιτρέπουμε το ελεύθερο παιδί να μην ακούει και μην παρακολουθεί όλα
τ’ άλλα τα αποκαλούμενα εγκύκλια μαθήματα, αλλά αυτά μεν να τα μαθαίνει επιτροχάδην,
έτσι που να πάρει μια γεύση (διότι είναι αδύνατο το τέλειο σε όλα), με τη φιλοσοφία όμως
(πρέπει) να ασχολείται σοβαρά. Και μπορώ βέβαια με μια εικόνα να κάνω παραστατική τη

γνώμη μου: όπως δηλαδή είναι καλό να περιηγηθεί κάποιος πολλές πόλεις, χρήσιμο όμως είναι να κατοικήσει στην άριστη... Ακόμη, ο Βίων ο φιλόσοφος με χαριτωμένο τρόπο έλεγε ότι, όπως οι μνηστήρες, επειδή
δεν μπορούσαν να πλησιάσουν την Πηνελόπη συνευρίσκονταν με τις υπηρέτριες της, έτσι και οι αδυνατούντες να φθάσουν τη φιλοσοφία, ματαιοπονούν σε άλλα μαθήματα μηδαμινής αξίας. Γι’ αυτόν το λόγο επιβάλλεται να καταστήσουμε τη φιλοσοφία ένα είδος συγκεφαλαίωσης της υπόλοιπης παιδείας. Δηλαδή,

ήξερες
ότι...

για μεν τη φροντίδα του σώματος οι άνθρωποι βρήκαν δύο επιστήμες, την Ιατρική και τη Γυμναστική, εκ των οποίων η μεν πρώτη εξασφαλίζει την υγεία και η δεύτερη την ευεξία των ασθενειών όμως
της ψυχής και των παθών μόνο η φιλοσοφία είναι φάρμακο.
Διότι από αυτήν και με αυτήν είναι δυνατό να μάθουμε τι είναι καλό, τι αισχρό, τι δίκαιο, τι άδικο, τι γενικά είναι προτιμητέο,
τι άξιο αποφυγής, πώς πρέπει να φερόμαστε στους θεούς, πώς στους γονείς, πώς στους γεροντότερους, πώς στους νόμους, (πώς
στους ξένους), πώς στους άρχοντες, πώς στους φίλους, πώς στις γυναίκες, πώς στα τέκνα, πώς στους δούλους• ότι δηλαδή πρέπει τους μεν θεούς να σεβόμαστε, τους δε γονείς να τιμάμε, τους γεροντότερους να ντρεπόμαστε, στους νόμους να πειθαρχούμε, στους άρχοντες να υπακούουμε, τους φίλους να αγαπάμε, στις γυναίκες να είμαστε σώφρονες, στα παιδιά να δείχνουμε αγάπη, τους δούλους να μην καθυβρίζουμε και, το κυριότερο, να μην είμαστε περιχαρείς στις ευτυχισμένες στιγμές, ούτε περίλυποι στις συμφορές μας, ούτε να είμαστε ακόλαστοι στις ηδονές, ούτε στους θυμούς παθιασμένοι και θηριώδεις. Αυτά βεβαίως
εγώ κρίνω ως τα σοβαρότερα από όλα τα αγαθά που επισημαίνονται από τη φιλοσοφία• διότι το να υφίστασαι την ατυχία με
αξιοπρέπεια είναι ιδιότητα σπουδαίου άνδρα, ενώ το να ευημερείς χωρίς φθόνο είναι ιδιότητα (σωστού) ανθρώπου, είναι ακόμη σοφού (ιδιότητα) να ελέγχει τις ηδονές με το μυαλό, και δεν είναι του όποιου τυχαίου άνδρα το να συγκρατεί το θυμό του.
Τέλος, τέλειους ανθρώπους θεωρώ αυτούς που μπορούν να ενώσουν και να συγκεράσουν την πολιτική δύναμη με τη φιλοσοφία, και, επειδή τα μέγιστα αγαθά είναι δύο, θεωρώ ότι αυτοί έχουν καλή επίδοση και στον κοινωφελή βίο, όταν πολιτεύονται, και στην ατάραχη και γαλήνια ζωή, όταν καταπιάνονται με τη φιλοσοφία. Διότι, ενώ υπάρχουν τρεις τρόποι ζωής,
ένας εκ των οποίων είναι πρακτικός, ο άλλος θεωρητικός και ο τρίτος απολαυστικός, ο μεν τρίτος είναι ζωώδης και μικροπρεπής ως έκλυτος και δούλος των ηδονών, ο δε πρακτικός, όταν δεν μετέχει της φιλοσοφίας, είναι άμουσος και
ελαττωματικός, ενώ ο θεωρητικός, όταν αστοχεί στο πρακτικό μέρος, είναι ανωφελής. Πρέπει λοιπόν να προσπαθούμε όσο μπορούμε και με τα κοινά να ασχολούμαστε και με τη φιλοσοφία να καταγινόμαστε, όσο το επιτρέπουν οι περιστάσεις. Έτσι έκανε στη ζωή του ο Περικλής, έτσι ο Αρχύτας ο Ταραντίνος, έτσι ο Δίων ο Συρακόσιος, έτσι ο Επαμεινώνδας ο Θηβαίος, ένας από τους οποίους υπήρξε σύντροφος του Πλάτωνα. Και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει για την παιδεία να διαθέσω περισσότερο χρόνο, ασχολούμενος με περισσότερα. Πλέον των όσων έχουν αναφερθεί, είναι χρήσιμο, ή, καλύτερα, αναγκαίο, να μην αδιαφορούμε για την απόκτηση παλαιών συγγραμμάτων, αλλά να κάνουμε συλλογή από αυτά κατά τη γεωργική
συνήθεια... κατά τον ίδιο τρόπο η χρήση των βιβλίων είναι το όργανο της παιδείας, και από αυτά σαν από πηγή συμβαίνει να διατηρούμε την επιστήμη (γνώση).

Πλουτάρχου Περί Παίδων Αγωγής, κεφ 10, 7C-8b
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ένα ταξίδι στα μονοπάτια της Γνώσης
Αθήνα

Νέα Σμύρνη

Ιλίσια

Public Συντάγματος

25ης Μαρτίου 15 (1ος ορ.) τηλ 69
87 43 73 87 W’Up

Ποταμιάνου 13, τηλ 210 7794368,
6987124197

Αφιέρωμα στη Φιλοσοφία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας της UNESCO

Έναρξη σεμιναρίου
εσωτερικής ψυχολογίας:
«Κ. Γιουγκ: Συνειδητό και
υποσυνείδητο»

Τετάρτη 18/11 στις 21:00

Ανοιχτή συζήτηση με θέμα:
«Η Φιλοσοφία επιστρέφει»

Περιστέρι
Πτολεμαΐδος 6, τηλ. 2130282657

Έναρξη Σεμιναρίου: «Η
φιλοσοφία επιστρέφει»
Δευτέρα – Τρίτη 23-24/11 στις
20:00

Σάββατο 21/11 στις 20:00

Θεσσαλονίκη
Βαρδάρης

Λαγκαδά 7 & Βάκχου 1, τηλ. 2310551476

Ομιλία: «Παράλληλα Σύμπαντα – παράλληλοι κόσμοι»
Τρίτη 8/12/2015 στις 20:00

Βόλος
Ιάσονος 143 (με Γαμβέτα) Τηλ:
6943862545 (what’s up)

Αφιέρωμα στη
Φιλοσοφία: think free –
live free

Σεμινάριο Εσωτερικής
Φιλοσοφίας:
Ποιος είμαι, από πού
έρχομαι, πού πηγαίνω…?
Τετάρτη 11/11 στις 20:00

Θεσσαλονίκη
Εγνατίας 93, τηλ. 2310-285020

Σεμινάριο με θέμα: «Η
τέχνη της Επιβεβαίωσης
– βρες τη δύναμή σου»
Τρίτη 24/11, στις 20:00

Ρέθυμνο

Λάρισα

Κουντουριώτη 113

Ανθίμου Γαζή 14, τηλ.6948067149

Ομιλία με θέμα: «Μια
φιλοσοφική πρόταση για
τον κόσμο μας από τα
παλιά»

Σεμινάριο πρακτικης
φιλοσοφίας

23/11 στις 20:00

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις
20.00

Τετάρτη 21/10 στις 20:00

Χανιά

Πάτρα

Τζανακάκη 21, (Polyhoros)

Κολοκοτρώνη 37, τηλ. 6980500034

Έναρξη Σεμιναρίου:
«Γίνε η αλλαγή που ονειρεύεσαι»

Έναρξη Σεμιναρίου:
«Το ομορφότερο ταξίδι είναι
αυτό που μας οδηγεί στα
βάθη του Εαυτού»

Παρασκευή 20/10/15 στις 20:00

Δευτέρα 5/10, στις 20:00

Κέρκυρα
5η πάροδος Δον. Δημουλίτσα
3τηλ. 6978457900

Αφιέρωμα στη φιλοσοφία
18-19-20/11 στις 21.00

σε περιμένουμε …

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΖΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Το Ζεν δεν το κατανοείς, είναι δρόμος που τον βαδίζεις. Εκείνος που
ακολουθεί το Δρόμο αυτό δεν αναλύει τα πράγματα, αλλά μπαίνει μέσα σ’ αυτά
για να τα γνωρίσει, πέρα από κάθε έννοια ιδιοκτησίας. Αφήνει τα πράγματα να
είναι, κι έτσι δεν εμποδίζει τη φυσική τους πορεία. Γίνεται δέντρο, λουλούδι,
γη, άνεμος, φωτιά κι έτσι γνωρίζει την ουσία τους, ενώνεται μαζί τους. Γίνεται
ο Εαυτός του, βυθίζεται μέσα Του κι έτσι πραγματοποιείται η Ένωση.

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗ
Για να δούμε τον εαυτό μας, είναι ανάγκη να περάσουμε από κάτι άλλο, από
υποκείμενο που είμαστε αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας ως αντικείμενο, ή ως
άλλο, που είναι το είδωλο μας στον καθρέφτη. Αυτή η σύγχυση του εαυτού με
τον άλλο, είναι ένα από τα πολλαπλά παιγνίδια των αντιθέσεων, που καθιστούν
τον καθρέφτη πεδίο συνάντησης των αντιθέτων. Σύμβολο πρακτικής μαντείας
και ταυτόχρονα πολυσυζητημένη «πύλη» σε άλλες διαστάσεις, οι καθρέπτες
διαιωνίζουν την «μαγεία» τους ως τις μέρες μας.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΕΙΝΑΕΙ!
Είναι πολλοί, εκατομμύρια, αυτοί που δεν έχουν τίποτα να φάνε. Μόνο στην
Αφρική, και σύμφωνα με τις στατιστικές, έχουν πεθάνει από πείνα πάνω από
τριάντα εκατομμύρια άτομα στα τελευταία τέσσερα χρόνια… Αλλά το ίδιο
συμβαίνει και στα ανεπτυγμένα κράτη. Το πρόβλημα όμως δεν βρίσκεται
εκεί. Η πείνα από την οποία πάσχουμε είναι, περισσότερο από διανοητική,
νοητική, λογική, ηθική, πνευματική.
Ο κόσμος πεινάει επειδή κοιμάται. Κανείς δεν μπορεί να παράγει, ούτε
να τρώει όταν κοιμάται. Οφείλουμε να ανοίξουμε τα μάτια, εκεί, ψηλά,
όπου είναι το κεφάλι μας, να ανοίξουμε την καρδιά και τα χέρια, και η
αφθονία θα έρθει όπως πάντα, από μέσα προς τα έξω και από πάνω προς
τα κάτω.
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