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Ο χειμώνας έχει ταυτιστεί με το κρύο, το χιόνι και την ομίχλη… με τη νάρκη 

και τον θάνατο… με την κατάθλιψη, την απομόνωση και το αίσθημα μονα-

ξιάς… με τη νεκρή φύση, αυτή την εν δυνάμει δύναμη που περιμένει να 

αναστηθεί την άνοιξη. 

Αλλά ο χειμώνας μας επιτρέπει να βιώνουμε πολύ περισσότερα απ’ αυτά.  

Από την αρχαιότητα οι άνθρωποι γιόρταζαν τις ισημερίες και τα ηλιοστάσια με σκοπό να συ-
ντονίζονται με τους ρυθμούς του ήλιου και της φύσης. Αυτά τα τέσσερα ειδικά σημεία μέσα στο 
έτος καθορίζουν την έναρξη των τεσσάρων εποχών. 

Τα ξημερώματα της 22ης Δεκεμβρίου ήταν, για το  Βόρειο Ημισφαίριο, το χειμερινό ηλι-
οστάσιο του 2015, που έδωσε πέρασμα στο χειμώνα που ζούμε εμείς τώρα. 

Τις ημέρες γύρω από τα δύο ηλιοστάσια, τόσο το θερινό όσο και το χειμερινό, ο ήλιος 
επιβραδύνει τη φαινομενική του πορεία, μέχρι που μοιάζει να σταματάει (ηλιοστάσιο = ήλιος 
+ στάση) και αλλάζει φορά κίνησης. Στο χειμερινό ηλιοστάσιο ο ήλιος φτάνει στο νοτιότερο ση-
μείο της τροχιάς του και, αφού «στέκεται», ξεκινάει ξανά την ανοδική πορεία του. 

Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου οι μέρες όλο και μικραίνουν, μέχρι να φτάσουμε στο χει-
μερινό ηλιοστάσιο, τη μικρότερη μέρα του χρόνου, την ημέρα όπου το σκοτάδι βασιλεύει. Αλλά 
αυτή η ίδια μέρα είναι επίσης το σημείο εκκίνησης για την «επιστροφή» του φωτός. Ο ήλιος δίνει 
τη μάχη του ενάντια στο σκοτάδι, πάνω στο οποίο θα επικρατήσει την ημέρα του θερινού ηλιο-
στασίου, τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου και των περισσότερων ωρών φωτός.   

Η φαινομενική στάση του ήλιου και το σκοτάδι που κυριαρχεί εκείνες τις μέρες προκαλούν 
σε όλους μας μια τάση προς την περισυλλογή και την ανάλυση του εσωτερικού μας κόσμου, ενώ 
μας επιτρέπουν να αφομοιώσουμε τις εμπειρίες όλου του προηγούμενου έτους. 

Όμως η ζωή γεννιέται στο σκοτάδι, όπως στη μήτρα αναπτύσσεται το έμβρυο ή από τα σπλά-
χνα της γης βλασταίνει ο σπόρος. Το Μυστήριο και η Νύχτα είναι η αρχή των πάντων.

Με την έναρξη του ανοδικού κύκλου του ήλιου μπορούμε και εμείς να μπούμε σε δράση, για-
τί χρειάζεται οι προηγούμενοι στοχασμοί να αρχίσουν να γίνονται πράξεις. Το νέο έτος μας βρί-
σκει έτοιμους για νέες προκλήσεις, χιλιάδες σχέδια ανυπομονούν να πραγματωθούν… Ο ήλιος 
ανεβαίνει στον ορίζοντα όλο και περισσότερο και μαζί του ανεβαίνει η διάθεσή μας. 

Οι γιορτές του Solis Invictus -του ακαταμάχητου ήλιου- συμβόλιζαν στη Ρώμη την επιστροφή του 
ήλιου και τη νίκη του φωτός πάνω στο σκοτάδι. Τα Χριστούγεννα επιτρέπουν τη γέννηση του Θείου 
Βρέφους και του φωτός μέσα στον καθένα από μας. 

Αλλά τώρα… πέρασαν οι μέρες που «φορτώναμε τις μπαταρίες μας», που κάναμε την αναδρομή μας 
και τον απολογισμό των δράσεών μας. Βασισμένοι σε όλη τη συσσωρεμένη εμπειρία, πλέον είναι η στιγ-
μή να βάλουμε νέους στόχους και να μπούμε ξανά σε κίνηση. 

Ο χειμώνας είναι η αρχή του δρόμου προς το φως και τη ζεστασιά… προς την αναγέννηση της άνοι-
ξης.  

Μην αφήσουμε το σκοτάδι και το κρύο να ριζώσουν μέσα στην ψυχή μας. Μην αφήσουμε την χει-
μερινή κατάθλιψη να εμποδίσει την χαρά μας για ζωή και προσφορά. Μην αφήσουμε να όνειρά μας να 
ναρκωθούν. 

Ας κάνουμε σήμερα το πρώτο βήμα: η στιγμή για να ξεκινήσουμε τα σχέδια μας είναι ΤΩΡΑ, γιατί 
μέσα στο σκοτάδι γεννιέται το φως…
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Μετά  από 35 

συνεχόμενα χρόνια 

έκδοσης του περιο-

δικού Νέα Ακρόπο-

λη  συνεχίζουμε να 

αναζητούμε τη φι-

λοσοφική λίθο…  

Όλα τα παραπά-

νω 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…
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Προσθετικό ρομπο-
χέρι επιτρέπει σε 
παράλυτο να νιώθει 
την αφή

Επιστήμονες στις ΗΠΑ,

που εργάζονται για 

λογαριασμό της Υπηρεσίας 

Έρευνας Προωθημένων 

Αμυντικών Προγραμμάτων 

(DARPA) του Πενταγώνου 

των ΗΠΑ, δημιούργησαν ένα 

προσθετικό ρομποτικό χέρι, 

το οποίο συνδέεται απευθείας 

στον εγκέφαλο και έδωσε σε 

παράλυτο την αίσθηση ξανά 

ότι έχει αφή.

Είναι η πρώτη φορά 

που παράλυτοι άνθρωποι 

κατάφεραν να «νιώσουν» 

χάρη σε ένα τεχνητό μέλος, γεγονός που θεωρείται σημαντικό 

επίτευγμα στο πεδίο της ιατρικής τεχνολογίας.

Πηγή: news.gr

Βρέθηκε νέο είδος ανθρώπων: Ο Homo Νaledi 
αλλάζει την ιστορία!

Ένα νέο συγγενικό είδος του ανθρώπου αποκαλύφθηκε 

στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με το CNN, η ιστορία του Homo 

naledi, όπως ονομάστηκε ο νέος πρόγονός μας, άρχισε να 

ξετυλίγεται το 2013, όταν ένας ερασιτέχνης σπηλαιολόγος 

και πανεπιστημιακός γεωλόγος παρουσίασε στον Λι 

Μπέργκερ, καθηγητή στο πανεπιστήμιο του Witwatersrand, 

στο Γιοχάνεσμπουργκ, τμήμα μίας απολιθωμένης γνάθου. Ο 

καθηγητής δεν συνειδητοποίησε αμέσως τη σπουδαιότητα του 

ευρήματος που μπορεί να αλλάξει ό,τι μέχρι σήμερα γνωρίζαμε 

σχετικά με την πρόοδο της ανθρώπινης εξέλιξης.

Η μεγάλη ανακάλυψη έγινε αργότερα σε έναν απομονωμένο 

θάλαμο στο σπήλαιο Rising Star, έξω από το Γιοχάνεσμπουργκ, 

όπου εντοπίστηκαν απολιθωμένα οστά από βρέφη, παιδιά, 

ενήλικες και ηλικιωμένα άτομα. Πρόκειται για συνολικά 1.500 

απολιθώματα, η μεγαλύτερη ποσότητα από ένα συγκεκριμένο 

είδος ανθρωπιδών που έχει ποτέ αποκαλυφθεί στην Αφρική.

Πηγή: news.gr

Βρέθηκε δεύτερο Στόουνχετζ δίπλα στο 
Στόουνχετζ

Ένα δεύτερο Στόουνχετζ, μόλις 3 χιλιόμετρα μακρυά από το 

Στόουνχετζ έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη. Σύμφωνα 

με τα όσα ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι του «Σχεδίου Κρυμμένων 

Τοπίων του Στόουνχεντζ» (The Stonehenge Hidden Landscapes 

Project), πρόκειται επίσης για ένα μεγαλιθικό μνημείο, περίπου 

90 πλαγιασμένους λίθους, θαμμένους σε βάθος περίπου ενός 

μέτρου κάτω από το χώμα, στην τοποθεσία Ντάρινγκτον Γουόλς 

που απέχει λιγότερο από 3 χιλιόμετρα από το Στόουνχεντζ, στη 

νοτιοδυτική Αγγλία.

Ήδη στην τοποθεσία οι αρχαιολόγοι είχαν εντοπίσει μια 

κυκλική δομή, διαμέτρου 500 μέτρων, η περιφέρεια της οποίας 

φτάνει το 1,5 χιλιόμετρο. Τα ευρήματα έχουν ηλικία 4.500 ετών, 

ανάγονται στην προϊστορική εποχή, και είναι σύγχρονα ή και 

ακόμη παλαιότερα από το Στόουνχετζ.

Η ανακάλυψη αυτή «αλλάζει τα δεδομένα» όσον αφορά 

τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύαμε ως τώρα όλη την ιστορία 

της τοποθεσίας αυτής, συνέχισε ο Νοϊμπάουερ. Για παράδειγ-

μα, οι ανασκαφές που έγιναν τα τελευταία χρόνια στο Ντάριν-

γκτον Γουόλς έδειξαν ότι στην περιοχή υπήρχε μια κοινότητα 

όπου ίσως να ζούσαν οι κατασκευαστές του Στόουνχεντζ. 

Πηγή: in.gr

Με το βλέμμα στον Άρη, η NASA ξεκινά 
πείραμα 12μηνης απομόνωσης

Στο πλαίσιο του πειράματος HI-SEAS (Hawaii Space 

Exploration Analog and Simulation), oι έξι επίγειοι αστροναύ-



τες κλείστηκαν το Σαββατοκύριακο σε έναν λευκό, φουτουριστι-

κό θόλο με διάμετρο 11 μέτρα και ύψος έξι. Στην αφιλόξενη, σχε-

δόν αποστειρωμένη πλαγιά του Μάουνα Λόα, το πλήρωμα θα 

προσομοιώσει μια διαστημική αποστολή 12 μηνών, και δεν θα 

βγαίνει από τον θόλο παρά μόνο με διαστημικές στολές. Ο γάλ-

λος αστροβιολόγος, ο γερμανός φυσικός και οι τέσσερις Αμερι-

κανοί -ένας πιλότος, ένας αρχιτέκτονας, ένας γιατρός και ένας 

μικροβιολόγος- έχουν ο καθένας το δικό του δωμάτιο, όπου χω-

ράει μετά βίας μια κουκέτα και ένα γραφειάκι. Θα πρέπει να επι-

ζήσουν χωρίς φρέσκα τρόφιμα, τρώγοντας για παράδειγμα τυρί 

σε σκόνη και τόνο σε κονσέρβα, και θα έχουν περιορισμένη πρό-

σβαση στο Διαδίκτυο.

Το πείραμα σχεδιάστηκε ώστε να δίνει στο πλήρωμα πολύ 

περιορισμένο σεβασμό στην ιδιωτική ζωή, κάτι που αποσκοπεί 

στην καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών και ψυχικών 

επιδράσεων μας επανδρωμένης αποστολής στον Άρη, διάρκειας 

ενός έως τριών ετών. 

Πηγή: scienceandtechnology.gr

Μύθοι καταγράφουν πιστά την προϊστορική 
άνοδο της θαλάσσιας στάθμης

Οι ιστορίες των ιθαγενών σχετικά με τη δραματική άνο-

δο της στάθμης της θάλασσας σε όλη την Αυστραλία πηγαί-

νουν περισσότερα από 7.000 χρόνια πίσω σε μια συνεχόμε-

νη προφορική παράδοση που όμοιά της δεν υπάρχει πουθε-

νά αλλού στον κόσμο, σύμφωνα με νέες μελέτες. Ο θαλάσσι-

ος γεωγράφος Πάτρικ Ναν από το Πανεπιστήμιο της Ακτής 

Σανσάιν και ο γλωσσολόγος Νίκολας Ριντ από το Πανεπι-

στήμιο της Νέας Αγγλίας στην Αυστραλία πιστεύουν ότι 21 

ιστορίες των ιθαγενών από όλη την ήπειρο καταγράφουν πι-

στά γεγονότα που συνέβησαν πριν από 10.000 ως 7.000 χρό-

νια, όταν η θάλασσα ανέβηκε κατά 120 μέτρα.

Ο κ. Ριντ δήλωσε ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό της 

κουλτούρας αφήγησης ιστοριών των ιθαγενών - μια ιδιαίτερη 

διαδικασία «αντιπαραβολής μεταξύ γενεών» - ίσως εξηγεί την 

αξιοσημείωτη συνοχή που παρατηρείται σε αφηγήσεις που 

έχουν μεταδοθεί από ανθρώπους που δεν χρησιμοποιούν τη 

γραφή, μια συνοχή που οι ερευνητές ως τώρα θεωρούσαν ότι 

δεν μπορεί να διατηρηθεί για περισσότερο από 800 χρόνια.

Πηγή: .tovima.gr

Ο Ιπποκράτης κατείχε το φάρμακο για το 
Αλτσχάιμερ;

Μια ουσία που χρησιμοποιούσε πριν από 2.500 χρόνια 

ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της δυτικής ιατρικής, επιτυγχάνει 

εντυπωσιακά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της εκφυλι-

στικής νόσου Αλτσχάιμερ. Ο λόγος για την σαλσαλάτη -μια 

παράγωγη ουσία της σαλικίνης, παράγωγο της οποίας είναι 

το σαλικυλικό οξύ που περιέχεται στην ασπιρίνη- η οποία 

χρησιμοποιούταν ως παυσίπονο και αντιπυρετικό.

Σύμφωνα με την αμερικανική έρευνα, η σαλσαλάτη δια-

λύει τους σχηματισμούς που δημιουργεί η συσσώρευση της 

πρωτεΐνης Ταυ, οι οποίοι ευθύνονται για την απώλεια μνή-

μης και όλες τις συνέπειες του εκφυλισμού της εγκεφαλικής 

λειτουργίας.

Πηγή: econews.gr



Οι περισσότεροι από εμάς διαλέγουμε την εύκολη δίοδο και τον πιο πολυταξιδεμένο δρόμο για να πορευτούμε στη 

ζωή μας, αποφεύγοντας να εκτεθούμε σε τρίτα πρόσωπα και κυρίως στον εαυτό μας.

Η Δύναμη της Μάζας και της ασφαλούς -επισφαλώς οριοθετημένη- κουλτούρας γύρω από την αντίληψη 
που έχουμε διαμορφώσει και αποφασίσει να εφαρμόσουμε σε καθημερινή βάση, τείνει να υπερκαλύψει τη 

μοναδικότητα του ατόμου.
Ακολουθούμε μια ρουτίνα σκέψεων, εκφράσεων, ενεργειών και συναισθημάτων, η οποία δε ξεφεύγει από τη νόρμα της 

τάξεως των πραγμάτων.
Αρνούμαστε πεισματικά να επισκεφθούμε άγνωστα μέρη του εγκεφάλου μας και να τον προκαλέσουμε να τεθεί σε 

λειτουργία για κάτι καινούριο, μη αποθηκευμένο στο προεπιλεγμένο εγχειρίδιο χρήσης.
Έχουμε αρκεστεί και επαναπαυθεί κομφορμιστικά σε ένα τρόπο ζωής, ο οποίος θα φάνταζε πληκτικά κοινός, αν τον 

βλέπαμε από μια εξωτερική οπτική γωνία.
Ο μόνος τρόπος για να αντιληφθούμε ποιοι είμαστε και τι θέλουμε από τη ζωή μας είναι να βρούμε το θάρρος και να 

πάρουμε το ρίσκο να το αποκαλύψουμε ή ακόμα καλύτερα να φτάσουμε στο σημείο αυτό, όπου θα αποκαλυφθεί σε εμάς 
αβίαστα, έπειτα από μια συλλογικά και παραγωγικά προσωπική προσπάθεια.

Αρκετοί συγχέουν το ρίσκο με την απερισκεψία, όμως ο χαρακτηρισμός αυτός φαίνεται να είναι μια καλοστολισμένη 
δικαιολογία, στην αδυναμία τους να συλλάβουν τη σημασία της έννοιας που τους μοιάζει -τουλάχιστον- τρομακτική

Όταν παίρνεις το ρίσκο να κάνεις κάτι διαφορετικό σημαίνει πως έχεις την ικανότητα να επιλέξεις τη προσωπική 
ικανοποίηση κάτω από περιστάσεις όπου άλλοι διαλέγουν την τρέλα.

Πολύ απλά…
• Επιλέγεις την αλλαγή και όχι τη στασιμότητα. Η αδρεναλίνη που εκκρίνει ο οργανισμός σου την ώρα που επιχειρείς 

να πετύχεις με όλο σου το είναι, κάτι καινούριο, σε αποζημιώνει στο έπακρο, ανεξαρτήτως εκβάσεως.
• Δημιουργείς τα δικά σου θεμέλια για μια πραγματικότητα στα μέτρα σου. Έτσι, οι αποφάσεις για κάθε ενέργειά σου 

θα είναι όλο και περισσότερο προσωπικά σου αποκτήματα.
• Κατανοείς περισσότερο τον εαυτό σου μέσα από τις επικείμενες δυσκολίες, οι οποίες θα σε μετατρέψουν σε μια πιο 

δυνατή και σταθερή προσωπικότητα.
• Δε συμβιβάζεσαι με τη μετριότητα και αναζητάς τη συνεχή εξέλιξη. Τα αποτελέσματα που φέρει ένα νέο εγχείρημα, 

είτε είναι θετικά είτε αρνητικά, σε ωθούν σε μια διαρκή διερεύνηση και εξέταση των ορίων και των δυνατοτήτων σου.
Η εκμηδένιση φανταστικών παραμέτρων που μας κρατούν μακριά από όμορφες και καινούργιες εμπειρίες, είναι ένα 

στοίχημα που πρέπει να κερδίζουμε καθημερινά, προκειμένου να ακολουθήσουμε τη προσωπική μας κατεύθυνση και να 
ζήσουμε μια όσο το δυνατόν γεμάτη και παραγωγική ζωή, απαλλαγμένη από υποθετικά τροχοπέδια.

Πηγη: http://antikleidi.com

ctrl c ctrl v
copy - paste

Γιατί Αξίζει να Ρισκάρουμε;
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 β   λές

ΠΑΡΑ-

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

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ 
ΕΥΤΥΧΙΑΣ

Ο μύθος λέει οτι πριν ακό-

μα υπάρξουν  άνθρω-

ποι, μαζεύτηκαν διάφο-

ρα τελώνια για να σκα-

ρώσουν μια φάρσα. Λέει ένα από αυτά: 

«Πολύ σύντομα θα δημιουργηθούν οι 

άνθρωποι. Δεν είναι δίκαιο να έχουν τό-

σες αρετές και τόσες δυνατότητες. Κάτι 

πρέπει να κάνουμε για να τους είναι πιο 

δύσκολο να πάνε μπροστά. Να τους γε-

μίσουμε διαστροφές κι ελαττώματα… 

Αυτό θα τους καταστρέψει».

Το μεγαλύτερο στα χρόνια 

τελώνιο, λέει: «Προβλέπεται να 

έχουν ελαττώματα και διπροσωπία 

αλλά αυτό θα τους κάνει απλώς πιο 

ολοκληρωμένους. Νομίζω οτι πρέπει να 

τους στερήσουμε κάτι που, όπως και να 

’ναι θα τους κάνει να ζουν κάθε μέρα κι 

από μια καινούργια πρόκληση».

«Τι πλάκα θα ’χει!!!» είπαν όλα μαζί.

Αλλά ένα νεαρό και πονηρό τελώνιο, 

από μια γωνιά, σχολιάζει: «Πρέπει να 

τους πάρουμε κάτι σημαντικό, αλλά τί;»

Μετά από πολλή σκέψη, το 

μεγαλύτερο αναφωνεί: «Το βρήκα! Θα 

τους πάρουμε το κλειδί της ευτυχίας».

«Θαυμάσια ιδέα!» φωνάζουν τα 

τελώνια χορεύοντας γύρω από ένα 

τεράστιο καζάνι.

Το γέρικο στοιχειό συνεχίζει: «Το 

πρόβλημα είναι πού να το κρύψουμε για 

να μη μπορέσουν να το βρουν».

Το πρώτο τελώνιο ξαναπαίρνει το 

λόγο: «Να το κρύψουμε στην κορυφή 

του πιο ψηλού βουνού του κόσμου».

Αμέσως, όμως, ένα άλλο τελώνιο 

απαντά: «Όχι. Μην ξεχνάτε πως θα έχουν 

δύναμη και θα είναι πεισματάρηδες. 

Εύκολα, κάποια στιγμή, μπορεί ν’ ανέβει 

κάποιος και να το βρει, κι άμα το βρει 

ένας θ’ ακολουθήσουν όλοι, και τότε 

πάει, τελείωσε η πρόκληση».

Ένα τρίτο τελώνιο προτείνει: «Να το 

κρύψουμε στο βυθό της θάλασσας».

Ένα τέταρτο, παίρνει το λόγο 

και απαντά: «Όχι. Θυμηθείτε πως 

είναι περίεργοι. Κάποια στιγμή θα 

κατασκευάσουν μια συσκευή για να 

μπορούν να κατεβαίνουν στο βυθό, και 

τότε θα το βρουν πολύ εύκολα».

Το τρίτο τελώνιο λέει: «Να το 

κρύψουμε σε έναν πλανήτη μακριά από 

τη Γη».

Οι άλλοι όμως απαντούν: «Όχι. 

Μη ξεχνάς την ευφυία τους. Μια μέρα, 

κάποιος θα κατασκευάσει ένα πλοίο με 

το οποίο θα μπορούν να ταξιδέψουν 

σε άλλους πλανήτες και θα το 

ανακαλύψουν».

Ένα γέρικο τελώνιο που είχε μεί-

νει μέχρι τώρα σιωπηλό κι αφουγκρα-

ζόταν τις προτάσεις των άλλων, σηκώ-

νεται, και λέει: «Νομίζω πως ξέρω πού 

πρέπει να το βάλουμε για να μην μπο-

ρέσουν πραγματικά να το βρουν. Πρέ-

πει να το βάλουμε εκεί που δεν θα έψα-

χναν ποτέ».

Γυρνάνε όλοι έκπληκτοι και ρωτάνε 

μ’ ένα στόμα: «Πού;»

Το γέρικο τελώνιο απαντά: «Θα το 

κρύψουμε μέσα τους, πολύ κοντά στην 

καρδιά τους…»

Τα τελώνια αρχίζουν να γελάνε 

όλα μαζί: «Χα.. χα.. χα..! Θα ψάχνουν 

να το βρουν έξω, απελπισμένοι, χωρίς 

να ξέρουν πως το έχουν συνεχώς μαζί 

τους».

«Αλλά εφόσον οι άνθρωποι θα έχουν 

βαθιά επιθυμία να γίνουν ευτυχισμένοι, 

αργά ή γρήγορα θα βρεθεί ένας αρκετά 

σοφός ώστε να ανακαλύψει το κλειδί. 

Και τότε, θα το πει σε όλους».

«Μπορεί να γίνει κι έτσι» λέει το πιο 

ηλικιωμένο τελώνιο, ωστόσο, οι άνθρω-

ποι θα έχουν επίσης μια έμφυτη δυσπι-

στία για τα πιο απλά πράγματα. Αν ποτέ 

υπάρξει αυτός ο άνθρωπος και αποκα-

λύψει πως το μυστικό κρύβεται μέσα 

στον καθένα… κανένας δεν θα τον πι-

στέψει».



Ιστορίες και ανέκδοτα από
την αρχαια Ελλάδα
Σωκράτης

Κάποιος πολίτης αριστοκρατικής καταγωγής, αλλά μοχθηρός, υπενθύμιζε στον Σωκράτη την άσημη καταγωγή του. Ο φιλόσοφος 

του έδωσε την απάντηση: «Αν εγώ πρέπει να ντρέπομαι για τους άσημους προγόνους μου, τότε κι οι υπέροχοι πρόγονοί σου πρέπει να 

νιώθουν ντροπή για σένα, τον ανάξιο απόγονό τους».

Κάποιος χωρίς λόγο στην Αγορά κλώτσησε τον Σωκράτη, χωρίς όμως εκείνος να αντιδράσει καθόλου. Ένας μαθητής του απόρησε 

πώς ανέχτηκε κάτι τέτοιο κι εκείνος τον ρώτησε: «Αν σε κλωτσήσει εσένα ένας γάιδαρος θα τον πας στα δικαστήρια;».

Ένας φτωχός πλησίασε τον Σωκράτη και του είπε: «Θέλω να γίνω μαθητής σου, αλλά δεν έχω τίποτε, το μόνο που μπορώ να σου 

προσφέρω είναι ο εαυτός μου». Ο Σωκράτης του απαντά: «Δεν καταλαβαίνεις λοιπόν ότι μου δίνεις το πιο σπουδαίο πράγμα;».

Ρώτησε κάποιος τον Σωκράτη αν είναι Αθηναίος κι εκείνος απάντησε: Δεν είμαι ούτε Αθηναίος ούτε Ελληνας. Είμαι πολίτης του 

Κόσμου».

Η Ξανθίππη λέει στο Σωκράτη μετά την καταδίκη του: «Αλίμονο Σωκράτη, άδικα σε καταδίκασαν σε θάνατο». Κι ο Σωκράτης της 

απαντάει: «Αλίμονο κι αν η καταδίκη μου ήταν δίκαιη».

Άγης
Επαινούσαν μερικοί μπροστά στον Άγη τους Ηλείους, γιατί ήταν πολύ δίκαιοι κριτές στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ο Άγης ρώτησε 

με απορία: Και είναι τόσο σπουδαίο το ότι οι Ηλείοι μια φορά στα τέσσερα χρόνια γίνονται δίκαιοι;

Αντισθένης

Ο φιλόσοφος Αντισθένης συμβούλευε τους Αθηναίους να ανακηρύξουν με την ψήφο τους τα… γαϊδούρια σε άλογα. Όταν του εί-

παν ότι κάτι τέτοιο είναι έξω από κάθε λογική, ο Αντισθένης παρατήρησε: «Μήπως και στρατηγούς δεν αναδεικνύετε με την ψήφο σας 

χωρίς να έχουν πάρει καμία απολύτως εκπαίδευση;»

Ρώτησε κάποιος τον Αντισθένη τι είδους γυναίκα θα ήταν κατάλληλη για γάμο. Ο φιλόσοφος του είπε: «Το πράγμα είναι δύσκολο. 

Αν παντρευτείς ωραία, θα την έχεις με άλλους κοινή, αν πάλι πάρεις άσχημη, θα είναι σαν να σου επέβαλαν ποινή».

Επαινούσαν τον Αντισθένη κάποιοι φαύλοι άνθρωποι. Ο φιλόσοφος αναρωτήθηκε: «Γιατί με επαινούν αυτοί; Μήπως έκανα κάτι 

κακό;».

Αρχέλαος

Ένας φλύαρος κουρέας ρώτησε τον Αρχέλαο, βασιλιά της Μακεδονίας: «Πώς θέλεις βασιλιά μου να σε κουρέψω;» Κι ο Αρχέ-

λαος απάντησε: «Σιωπηλός!»

Δημοσθένης

Ο Δημοσθένης έλεγε ότι πολλές φορές ήθελε να ευχηθεί να χαθούν οι κακοί, φοβόταν όμως μήπως με την ευχή αυτή ερημω-

θεί εντελώς η πόλη.
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Κείμενο: Γιώργος Χρόνης

Τώρα πια δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ο Κωνστάντιος αρρώστησε και πέθανε λίγο πριν συγκρουστούν οι λεγεώνες 

μας και χυθεί αίμα ρωμαϊκό. Είναι αδιάψευστο σημάδι της Θείας Εύνοιας. Μα τον Δία, μα τον Μέγα Ήλιο, μα τη 

δύναμη της Αθηνάς, μα τους θεούς και τις θεές, εγώ, ο Φλάβιος Κλαύδιος Ιουλιανός, ο εραστής της Φιλοσοφίας, 

από σήμερα θα είμαι μόνο υπηρέτης της Πολιτικής. Ο εραστής της μάθησης που φανερώνει κάτι από εκείνη την 

αιώνια και αναλλοίωτη ουσία που δε γνωρίζει ούτε γέννηση, ούτε φθορά, από σήμερα θα είναι ο πολεμιστής που θα οδηγήσει τις 

ρωμαϊκές λεγεώνες να κρατήσουν τα εδάφη, τον πολιτισμό και την δόξα της αυτοκρατορίας μας. Ναι, δέχομαι την μοίρα μου, την 

μοίρα του Φιλοσόφου που αναγκάζεται να γίνει κυβερνήτης, γιατί μόνο οι Φιλόσοφοι ξέρουν να κυβερνούν τον εαυτό τους και να 

οδηγούν τους ανθρώπους. Σήμερα γίνομαι αυτοκράτορας της οικουμένης.

Ζωντανές και έντονες γυρίζουν τώρα στο νου μου οι αναμνήσεις και με μπερδεύουν.

Περισσότερο από είκοσι χρόνια πριν, ήμουνα μόλις εφτά χρονών τότε, πέθαινε ο ετεροθαλής αδελφός του πατέρα μου, ο αυ-

τοκράτορας Κωνσταντίνος. Τότε η αυτοκρατορία μοιράστηκε στους τρεις γιους του, από αυτούς όμως μόνο ο Κωνστάντιος απέ-

μεινε ζωντανός εξοντώνοντας όχι μόνο τα αδέλφια του και τους θείους του αλλά και τον πατέρα μου και τον μεγαλύτερο αδελφό 

μου. Έπειτα ο ίδιος φρόντισε νε με απομονώσουν και να μου δώσει χριστιανική αγωγή και βάπτισμα εκείνος ο επίσκοπος Γεώργιος, 

ο οπαδός του Άρειου. Όμως ποτέ δεν θα ξεχάσω τον πρώτο μου δάσκαλο στα ελληνικά γράμματα, τον Μαρδόνιο, που μου δίδα-

ξε τον Όμηρο, τον Πλάτωνα, τους Στωικούς, και έτσι γνώρισα τον Αχιλλέα, τον Αλέξανδρο, τον Σωκράτη, τον Μάρκο Αυρήλιο… 

Και ενώ βρισκόμουν σε επιτήρηση και έκανα χρέη αναγνώστη στην εκκλησία των χριστιανών, κατάφερα να παίξω τον ρόλο λέο-

ντα κάτω από το δέρμα όνου, μελετώντας τις διδασκαλίες του Λιβάνιου. Αλλά οι φροντίδες της αξιοσέβαστης αυτοκράτειρας μου 

έδωσαν την ελευθερία να γνωρίσω πολλά μυστικά, τόσο από τους ιερείς του Μίθρα όσο και από τους ιερείς της Ελευσίνας, από 

τους ναούς της Ανατολής όσο και από την πόλη, όπου το χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς της Σοφίας ορθώνεται μεγαλόπρε-

Ο ΓΙΟΣ  ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ 
Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ
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πα μέσα στον Παρθενώνα, όπου συνεχί-

ζει να φωτίζει η ένδοξη σχολή του Θεί-

ου Πλάτωνα. Τότε γνώρισα τον Δάσκα-

λο της ζωής μου τον Μάξιμο, όπως και 

τον Πρίσκο και άρχισα να μαθαίνω τον 

σκοπό της δικής μου ζωής και το έργο 

που έπρεπε να κάνω.

Δεν κράτησαν πολύ οι όμορφες 

στιγμές. Απροσδόκητα ο Κωνστάντι-

ος με ανακήρυξε Καίσαρα και διοικητή 

της Γαλατίας, όπου οι Γερμανοί και άλ-

λοι βάρβαροι έκαναν ό,τι ήθελαν, ενώ οι 

διοικητές της φρόντιζαν μόνο να εκμε-

ταλλεύονται τους υπηκόους τους. Ξεκι-

νώντας με 360 στρατιώτες, περιτριγυρι-

σμένος από κατασκόπους αντί για φιλο-

σόφους έπρεπε να ανασυντάξω τις λεγε-

ώνες, να νικήσουμε τους βάρβαρους, να 

οχυρωθεί όλη η Δύση, να οργανωθεί το 

εμπόριο, να εξασφαλιστούν τα τρόφιμα, 

να ελεγχθούν οι άδικοι κυβερνήτες και 

οι νόμοι τους. Και σαν επιβράβευση αυ-

τού του νικηφόρου αγώνα ήρθε η διατα-

γή του Κωνστάντιου, που αφού δεν είχε 

την δύναμη να ακούσει τον εαυτό του 

παρασυρόταν από τους 

διεφθαρμένους κόλα-

κες του παλατιού που 

αφθονούσαν. Έπρεπε οι 

καλύτερες και αγαπη-

μένες μου λεγεώνες να 

πάνε στην Ανατολή να 

πολεμήσουν τους Πέρ-

σες. Για να μη γίνει με-

ταξύ μας πόλεμος δι-

αμαρτυρήθηκα αλλά 

υπάκουσα. Όχι όμως 

και οι στρατιώτες μου. Χω-

ρίς να θέλω με ονόμασαν Αύ-

γουστο και απαίτησαν να τους 

οδηγήσω όπου και αν χρειαζόταν, ακό-

μα και εναντίον του. Δεν περίμενα άλλο. 

Το βαρύ νόσημα γιατρεύεται με πολύ πι-

κρό φάρμακο.

Αλλά οι Θεοί που τώρα πια όλοι 

μας πιστεύουμε και στους οποίους 

προσφέρουμε το σεβασμό και τις 

θυσίες που πρέπει, φρόντισαν να μας 

σιγουρέψουν τώρα που πλησιάζουμε την 

Πόλη του Κωνσταντίνου. Ο εξάδελφος 

μου πέθανε από αρρώστια.

Σε κανένα δεν συμβαίνει κάτι που να 

μη μπορεί να το αντιμετωπίσει σύμφω-

να με τη φύση του. Έτσι η μοίρα μου όρι-

σε να κυβερνήσω την Αυτοκρατορία σε 

μια τόσο σοβαρή καμπή της ιστορίας.Ο 

τροχός του χρόνου μας γυρίζει, σε μια 

εποχή σκοταδισμού, αθεΐας, προλήψεων, 

φόβου, βίας και αδικίας. Τα γεγονότα 

το μαρτυρούν κατηγορηματικά: Αν και 

οι βάρβαροι του βορρά είναι τώρα πια 

ακίνδυνοι, ο ανατολικός κίνδυνος ολο-

ένα και μεγαλώνει. Τον Σαπόρ και τους 

Πέρσες που εισβάλλουν από τη Μεσο-

ποταμία, θα χρειασθεί μεγάλος στρατός 

για να τους αντιμετωπίσει και κάτι τέ-

τοιο η σάπια Αυλή του κράτους μας ακό-

μα δεν διαθέτει. Η οικονομία καταρρέ-

ει, οι γεωργοί χάνουν τη γη τους άδι-

κα, οι έμποροι δεν ελέγχονται. Η άγνοια 

και οι δεισιδαιμονίες κερδίζουν έδαφος 

ενώ λέγονται Φιλόσοφοι οι Κυνικοί και 

οι Επικούρειοι. Η θρησκεία, η ψυχή κάθε 

λαού, παραχωρεί τη θέση της στη αθε-

ΐα που ισοδυναμεί με τον θάνατό του. 

Στην παλιά θρησκεία λείπει ο ενθουσι-

ασμός και η πίστη, αφήνοντας θέση στο 

μίσος και τις προλήψεις. ΤΑ ΜΥΣΤΗ-

ΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΧΑΘΟΥΝ. 

Και η νέα θρησκεία, αυτή που ίδρυσε ο 

Ιησούς από την Γαλιλαία, δείχνει ανί-

κανη να βοηθήσει: Πως θα μπορέσουν 

λοιπόν οι εκπρόσωποί της να τη φέρουν 

στο ύψος που της πρέπει από την μοί-

ρα της; Πως θα μπορέσουν οι οπαδοί 

της ν’΄ αγαπάνε αλλήλους΄ όταν σπα-

ράζεται από αιρέσεις, όπως του Άρει-

ου ή από αμοιβαίους αφορισμούς μετα-

ξύ Ανατολής-Δύσης;  Μήπως έχουν μη-

δαμινή μυητική μόρφωση οι απολογητές 

της και γι’ αυτό αποδίδουν στους θεούς 

των Ελλήνων φιλοσόφων κατά γράμ-

μα ανθρώπινες πράξεις και ελαττώμα-

τα; Ή μήπως απευθύνονται σε ακροατή-

ριο χωρίς ούτε την παραμικρή φιλοσο-

φική σκέψη και μόρφωση; Γι’ αυτό πάνω 

από όλα πρέπει να διασωθούν τα μυστή-

ρια. Μόνον οι τέλειοι Γνώστες που είναι 

οι πραγματικοί Μύστες μπορούν ν’ απο-

φασίσουν για την τύχη της αυτοκρατο-

ρίας, όπως ο γιατρός είναι ο μόνος αρ-

μόδιος για την υγεία ενός ανθρώπου. 

Μόνο όποιος γνωρίζει αληθινά τον άν-

θρωπο και τους θεούς, τον Κόσμο και 

την σύστασή του, τους νόμους που κυ-

βερνούν τα όντα και την αλληλεξάρτη-

σή τους, μόνο αυτός μπορεί να αγαπή-
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σει αληθινά και να κυβερνήσει μια Πολιτεία. Πρώτη 

λοιπόν ενέργειά μου θα είναι να καλέσω τους μεγά-

λους φιλοσόφους, Μύστες και επιστήμονες χωρίς διά-

κριση φυλής, πατρίδας ή θρησκείας όπως είναι ο Μά-

ξιμος, Πρίσκος, Λιβάνιος, Ορειβάσιος, Προεραίσιος, 

Σαλούστιος, Βασίλειος… Με τα  συγγράμματά τους 

και τις οδηγίες τους θα ξαναλάμψει η ένδοξη θρησκεί-

α-φιλοσοφία των Ελλήνων και των Ρωμαίων. Με τις 

εντολές τους θα γίνονται ιερείς όσοι δείχνουν ευλά-

βεια προς τους θεούς και καλοσύνη προς τους ανθρώ-

πους, όσοι έχουν αγνότητα στο σώμα, στη ψυχή και 

στη διάνοια, όσοι μπορούν να γίνουν γέφυρα μετα-

ξύ θεών και ανθρώπων και όσοι ξέρουν να διδάξουν 

φιλανθρωπία, φιλοξενία, αδελφοσύνη και κοινωνικό-

τητα. Με την βοήθειά τους θα κρίνω ποιοι άρχοντες 

είναι ενάρετοι, συγκαταβατικοί, ευσεβείς και δίκαιοι. 

Με την Σοφία τους θα θεσπίσουμε αυστηρούς και δί-

καιους νόμους που θα προστατεύουν τη γη του γεωρ-

γού, θα αμείβουν τον σωστό έμπορα, θα τιμούν και θα 

δοξάζουν τον γενναίο πολεμιστή, θ’ αφήνουν λεύτερο 

τον καθένα να λατρεύει τον θεό του.

Κι έπειτα με ένα πραγματικό ρωμαϊκό στρατό θα 

χτυπήσουμε τους βάρβαρους μέσα στην καρδιά της 

Περσίας, μια για πάντα, ακολουθώντας το παράδειγμα 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για να προστατευτεί πραγ-

ματικά η αυτοκρατορία μας, να σωθεί ο πολιτισμός, να 

μην ξεριζωθεί το δέντρο των Μυστηρίων. Για να ζω-

ντανέψει το κράτος του Ιούλιου Καίσαρα και του Αύ-

γουστου Οκταβιανού.

Αυτή θα είναι η μοίρα μου και θα θυμάμαι πάντα: 

Για το σώμα είναι ο πόνος και ο θάνατος, για το Πνεύ-

μα η δόξα και η αθανασία. Δεν υπάρχουν αδύνατα 

πράγματα, αλλά αδύνατοι άνθρωποι.

Και πάντα θα προσεύχομαι στον Βασιλιά Ήλιο να 

μου χαρίσει την εύνοια του να υμνήσω και να διατη-

ρήσω τη φλόγα των μυστηρίων, για να φωτίζει και να 

οδηγήσει τους ανθρώπους στα σκοτεινά κι επικίνδυνα 

χρόνια που έρχονται.

Ναισός, Νοέμβρης 361.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Γ΄ ΜΕΡΟΣ
Κείμενο:  Τριάδα Κλάγκου

Στο ανθρώπινο σώμα 

υπάρχουν έξι ζώνες 

υποδοχής των γήινων 

μαγνητικών επιδράσεων. 

Δύο δέκτες, ένας δεξιά κι ένας 

αριστερά, που βρίσκονται στο επίπεδο 

των οφρυϊκών τόξων (φρύδια), δύο στο 

επίπεδο του λαιμού, δύο στο επίπεδο 

των αγκώνων, δύο στους οσφυϊκούς 

μυς, δύο στα γόνατα και δύο στις 

πατούσες. Αυτοί οι διαφορικοί δέκτες 

είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη μεταβολή 

του γήινου μαγνητικού διανύσματος. 

Η αλλαγή του μαγνητικού πεδίου, 

όσο μικρό κι αν είναι αυτό (ύπαρξη 

μαγνητικών πετρωμάτων, υπόγεια 

ύδατα, σπήλαια, ρήγματα κ.λ.π.), 

στην ισορροπία ενός από αυτά τα 

ζεύγη δεκτών βρίσκεται στη βάση του 

υποτιθέμενου «μαγικού σήματος», που 

εκδηλώνεται, όταν χρησιμοποιούμε τις 

ράβδους της κλασικής ραβδοσκοπίας ή 

το εκκρεμές.

Πολλοί επιστήμονες απέδειξαν ότι 

τόσο η χειρωνακτική όσο και η πνευ-

ματική εργασία διευκολύνονται, όταν ο 

χώρος εργασίας είναι προσανατολισμέ-

νος στην κατεύθυνση Ανατολής - Δύσης 

κι ο χώρος ύπνου και ξεκούρασης στην 

κατεύθυνση Βορρά - Νότου. 

Επίσης πολλοί συγγραφείς διαπί-

στωσαν ότι εμπνέονταν καλύτερα, όταν 

το γραφείο τους «έβλεπε» στη Δύση. Ο 

νότιος προσανατολισμός προκαλεί νευ-

ρικότητα, ο ανατολικός καλή διάθεση 

ενώ ο βόρειος ηρεμεί τα νεύρα. Σύμφω-

να με τον πρωτοπόρο γιατρό Hartmann, 

η ροή του αίματος προσανατολίζεται 

ανάλογα με το μαγνητικό πεδίο του συ-

γκεκριμένου τόπου, δηλαδή περίπου 

με το κεφάλι του Βορρά, εξαιτίας της 

ύπαρξης σιδήρου μέσα στο αίμα. Ας κοι-

μόμαστε λοιπόν με το κεφάλι στο Βορ-

ρά. Όταν όμως πρόκειται για ένα μικρό 

μεσημεριάτικο ύπνο (siesta), είναι προ-

τιμότερο από καιρού εις καιρό να τοπο-

θετούμε το κεφάλι μας στην Ανατολή, 

ούτως ώστε να ενισχύουμε ψυχικά τον 

οργανισμό μας. 

Ρώσοι επιστήμονες απέδειξαν ότι υπό 

την επίδραση ενός σωστά μελετημένου 

μαγνητικού πεδίου η δράση των 

λευκοκυττάρων αυξάνεται, η αναπνοή 

γίνεται πιο ήρεμη και οι μικροί κακοήθεις 

όγκοι των ζώων αυτοαπορροφώνται.  Η 

χρήση μαγνήτη, μετά από ειδική μελέτη, 

στα υπνοδωμάτια για μερικά λεπτά 

ή μερικές ώρες της ημέρας μπορεί να 

επαναφέρει τη ζωτική ισορροπία ενός 

διαταραγμένου μαγνητικού πεδίου. 
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Είναι βέβαιο ότι όλες οι 

παραδοσιακές κοινωνίες ήξεραν να 

προσανατολίζουν τα σπίτια τους 

σύμφωνα με το μαγνητικό Βορρά, ο 

οποίος δε συμπίπτει με το γεωγραφικό 

Βορρά, κι αυτό το αποδεικνύουν όλες οι 

έρευνες που έγιναν κατά καιρούς στους 

Ατζέκους, στους Μάγια και σε διάφορους 

λαούς της Αφρικής, της Αυστραλίας και 

της Πολυνησίας. Όμως, μόνο στην Κίνα, 

ολόκληρη η αρχιτεκτονική δημιουργία 

βασίστηκε στην έννοια του Σύμπαντος, 

της Γης και της σχέσης μεταξύ  τους ενώ 

η σχέση του ανθρώπου με τα 4 βασικά 

σημεία του ορίζοντα βρήκε εκεί την 

αποθέωσή της. Πριν κτιστεί οτιδήποτε, 

ο υποψήφιος κατασκευαστής ζητούσε 

τη γνώμη ενός γεωμάντη. 

Η κινέζικη γεωμαντία ή Feng-Shoui 

αναφέρεται στην ύπαρξη δύο ρευμάτων 

μαγνητικού χαρακτήρα: το yang, θετικής 

πολικότητας (γαλάζιος δράκοντας) 

και το yin, αρνητικής πολικότητας 

(λευκή τίγρης). Σημειώνει δε ότι το 

ιδανικό μέρος, για να κατασκευαστεί 

κάτι, συγκεντρώνει πολλές γήινες 

αλλά και κοσμικές ιδιότητες. Το 

παραδοσιακό γιαπωνέζικο σπίτι είναι 

προσανατολισμένο σύμφωνα με τα 4 

σημεία του ορίζοντα ενώ το κρεβάτι του 

ζευγαριού έχει πάντοτε προσκέφαλο στο 

Βορρά, ούτως ώστε «οι μυστηριώδης 

χυμοί της γης να προστρέχουν πάντοτε 

σε βοήθειά τους». 

Ο λαός των Ντογκόν, στο Μάλι της 

Αφρικής, προσανατολίζει τα σπίτια και 

τα κρεβάτια του στον άξονα Βορρά - 

Νότου και οι άντρες κοιμούνται πάντοτε 

στη δεξιά τους πλευρά ατενίζοντας τη 

Δύση ενώ οι γυναίκες στην αριστερή 

κοιτάζοντας προς την Ανατολή, στη 

θέση δηλαδή ακριβώς που θα έχουν και 

μέσα στο μνήμα, όταν πεθάνουν!

Γι’ αυτό και οι επιπτώσεις στην 

υγεία των ανθρώπων που κοιμούνται 

ή εργάζονται πάνω από υπόγεια ύδατα 

είναι σημαντικές, αν αναλογιστεί 

κανείς ότι αυτά, όχι μόνο προκαλούν 

ακτινοβολίες, αλλά μεταφέρουν πολλές 

φορές και ραδιενεργά υλικά με κάποιες 

βέβαια διαφοροποιήσεις, όπως τα 

υπόγεια ποτάμια που κινούνται στην 

κατεύθυνση Ανατολής – Δύσης τα 

οποία είναι πιο επικίνδυνα από εκείνα 

που κινούνται στον άξονα Βορρά - 

Νότου κ.λ.π.

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι επίσης ο μαίανδρος Λαβαπάτα 

στο Σαν Αγκουστίν της Κολομβίας. 

Το νερό που προέρχεται από έναν 

παρακείμενο ποταμό, πριν οδηγηθεί 

στην κατανάλωση, περνούσε από 

ένα δαιδαλώδες σύστημα αγωγών 

διαφόρων διατομών και μορφών, για 

να αυξηθεί η δυναμική του. Ανάμεσα 

στους διάφορους αυτούς αγωγούς 

είχαν χαραχτεί οι μορφές υδρόβιων 

ερπετών, όπως βατράχων, σαλιγκαριών, 

σαλαμάνδρων κ.λ.π., δηλαδή 

συμβόλων γονιμότητας σύμφωνα με 

τις ινδιάνικες παραδόσεις. Στην έξοδο 

αυτού του συστήματος, οι κάτοικοι 

χρησιμοποιούσαν όσο νερό τους ήταν 

απαραίτητο και στη συνέχεια διοχέτευαν 

το υπόλοιπο με τον ίδιο τρόπο, πίσω στο 

Εν ε ρ γ ε ι α κ ά  Π ε δ ί α  τ η ς  Γη ς
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ποτάμι και στη φύση ευχαριστώντας την 

που τους το πρόσφερε. 

Αλλά και οι Άραβες γνώριζαν 

τη δύναμη του νερού και τον τρόπο 

αναζωογόνησής του, και γι’ αυτό 

οι δημόσιες βρύσες θαυμάσιας 

αρχιτεκτονικής που έκτιζαν παντού 

απ’ όπου περνούσαν, είχαν συχνά 

οκταγωνική μορφή, που βασιζόταν στη 

γνώση ότι το νερό κυλάει σχηματίζοντας 

συχνά τον αριθμό 8 στις περιδινίσεις 

του, αριθμό που συμβόλιζε για τους 

Άραβες αριθμοφιλοσόφους την ανοδική 

και καθοδική κυκλοφορία της ενέργειας 

μεταξύ ουρανού και γης. 

Το οκτάγωνο θεωρείται 

παραδοσιακά η ενδιάμεση μορφή 

μεταξύ του τετραγώνου (που συμβολίζει 

τη γη) και του κύκλου (που συμβολίζει 

τον ουρανό) και  το νερό είναι το 

στοιχείο που εκφράζει τις ενεργητικές 

ανταλλαγές μεταξύ του κοσμικού 

Σύμπαντος και του πλανήτη μας!

Είναι γεγονός π.χ. ότι οι σπόροι του 

σιταριού αναπτύσσονται λιγότερο καλά 

μέσα σε νερό που έχει δονηθεί τη στιγμή 

π.χ. μιας ολικής έκλειψης ηλίου. 

Στην αρχαία Βαβυλώνα, πριν 

κατασκευαστεί ένα παλάτι ή ένας ναός, 

προηγούνταν μια περίοδος πολλών 

ετών στη διάρκεια της οποίας κατοικίδια 

ζώα αφήνονταν ελεύθερα να ζήσουν 

στο χώρο που είχε επιλεγεί. Κάποιοι 

ειδικοί μελετούσαν τη συμπεριφορά 

τους και αποφαίνονταν τελικά για 

την καταλληλότητα ή όχι του τόπου. 

Αντίστοιχες πρακτικές είχαν και οι 

Αζτέκοι και οι Κέλτες,  που γνώριζαν 

πριν από 2000 χρόνια την ύπαρξη της 

κοσμικής ακτινοβολίας αλλά και οι 

αρχαίοι Κινέζοι, οι οποίοι αναζητούσαν 

στο χώρο την αρμονία μεταξύ yin και 

yang. 

Στο θηλυκό στοιχείο της γης, που 

αντιπροσωπεύουν τα σπήλαια, τα βά-

ραθρα και τα βουνά, κατοίκησαν κάπο-

τε ξωτικά και θεοί με διασημότερους απ’ 

αυτούς τους 12 θεούς του Ολύμπου. Σή-

μερα σε μεγάλο υψόμετρο στα ελληνικά 

βουνά συναντάμε αντίστοιχα τον προ-

φήτη Ηλία να κατοικεί στα εκατοντάδες 

εκκλησάκια που είναι αφιερωμένα στη 

μνήμη του. 

Τα μενίρ και τα ντολμέν χρησιμο-

ποιήθηκαν κάποτε, για να δείξουν τα 

μέρη στα οποία υπήρχε μεγάλη γήινη 

δραστηριότητα, π.χ. σεισμοί, σημαντι-

κοί γεωπαθογόνοι κόμβοι κ.λ.π., εκεί 

δηλαδή που  «το πνεύμα» της γης ήταν 

πολύ «ζωηρό»!

Τα σημεία αυτά υλοποιούσαν στο 

χώρο τις υποθετικές πόρτες επικοινω-

νίας με τον «Κάτω Κόσμο», τον κόσμο 

των προγόνων. Υπάρχουν πάνω στη γη 

κάποια μνημεία στα οποία μπορεί κα-

νείς να διακρίνει μια ιδιαίτερη δύναμη 

και δυναμική: πυραμίδες, ναοί των Αζ-

τέκων και των Μάγια, κινέζικοι ναοί και 

παλάτια, αρχαίοι ελληνικοί ναοί, καθο-

λικοί, γοτθικοί κ.λ.π., μνημεία και τόποι 

με τους οποίους μπορούμε να δημιουρ-

γήσουμε ένα διάλογο επικοινωνίας ανά-

λογα με την ώρα, το μήνα και το χρό-

νο. Εκατομμύρια ινδουιστές, για παρά-

δειγμα, συνωστίζονται, για να προσκυ-

νήσουν κάθε 12 χρόνια στο Χάρντουαρ, 

όταν ο Άρης εισέρχεται στον αστερισμό 

του Υδροχόου. 

Ακόμη και οι παραδοσιακοί δρόμοι 

προσκυνήματος της σημερινής χριστια-

νικής ανθρωπότητας φαίνονται να ακο-

λουθούν, όπως και στην αρχαιότητα, τα 

στοιχεία της γης. Στη Γαλλία π.χ. ο δρό-

μος προσκυνήματος του Αγίου Ιακώβου 

της Κομποστέλ ακολουθεί αυτόν που εί-

χαν χαράξει στην αρχαιότητα οι Δρυί-

δες και τον είχαν υλοποιήσει με μενίρ 

και ντολμέν, όπως υλοποιούν αντίστοι-

χα οι σημερινοί χριστιανοί κτίζοντας εκ-

κλησίες και ξωκλήσια. 

Ολόκληρη η σημερινή λεγόμενη 

πολιτισμένη ανθρωπότητα αναγνωρίζει 

την ύπαρξη τέτοιων τόπων, οι οποίοι 

πολλές φορές για λόγους άγνωστους 

έγιναν τόποι προσκυνήματος. 

Όλοι αυτοί οι ιεροί τόποι έχουν 

έντονο το ανάγλυφο του εδάφους (π.χ. 
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Ηλίου Όρος) και πολλές φορές οι τεκτο-

νικές ανωμαλίες του γήινου φλοιού τους 

είναι τόσο ορατές, που φαίνονται δια 

γυμνού οφθαλμού, όπως στα Μετέωρα.

Υπάρχουν επίσης τόποι που υπήρχε 

και υπάρχει έντονη γήινη και κοσμική 

ακτινοβολία:

Στον καθεδρικό ναό της Σαρτρ, 

έναν από τους πιο ονομαστούς 

γοτθικούς ναούς της Γαλλίας, υπάρχει 

παραμόρφωση των γραμμών Hartmann 

στο επίπεδο του ιερού βήματος και 

η εκλογή του τόπου κατασκευής 

του αποφασίστηκε  και έγινε σ’ ένα 

σημείο όπου διασταυρώνεται η ροή 14 

υπογείων ποταμών!

Το ίδιο ισχύει, όπως έχει αποδειχτεί 

από το σύνολο μελετών διακεκριμέ-

νων επιστημόνων, και για τα προϊστορι-

κά dolmen (που στη γλώσσα των Βρε-

τόνων της κέλτικης μειονότητας που ζει 

στη Βρετάνη της Γαλλίας και στην Ου-

αλία της Μεγάλης Βρετανίας, σημαίνει 

απλώς πέτρινο τραπέζι!), τα οποία κτί-

ζονταν σε περιοχές ενεργειακά καθαρές 

χωρίς γεωπαθογόνους κόμβους!

Ο καταπληκτικός καθεδρικός ναός 

της Αμιέν στη Γαλλία, ένα πραγματικό 

μουσείο εσωτερικής τέχνης, εκτός από 

τα περίφημα γλυπτά του και τις αλλη-

γορίες που περιέχουν όλη την αλχημική 

γνώση, είναι ακριβέστατα προσανατο-

λισμένος με βάση το δίκτυο Hartmann! 

Έτσι εξασθενεί τις βλαβερές επιδράσεις 

και αξιοποιεί τις ευεργετικές! Οι διάφο-

ρες ζώνες συμπίπτουν με τους οριζόντι-

ους και κάθετους άξονες του ναού και 

το χώρο της χορωδίας. Επιπλέον, η κύ-

ρια διασταύρωση σημειώνεται με ένα 

καλλιτεχνικότατο ψηφιδωτό οκτάγω-

νο ρόδο, που παριστάνει το κέντρο ενός 

λαβυρίνθου. Οι δευτερεύουσες διασταυ-

ρώσεις ρευμάτων είναι μαρκαρισμένες 

στο δάπεδο με ειδικές πλάκες, οι δε δι-

ασταυρώσεις άλλων δικτύων σημειώ-

νονται με μια σειρά συμβόλων ακρι-

βώς στα σημεία τους! Ο ναός κτίστηκε 

από το 1218 μέχρι το 1269. Χρειάστη-

κε όμως να φτάσουμε στο 2000, για να 

αποκρυπτογραφήσουμε μέρος των μυ-

στικών του...

Ανάλογες αντιστοιχίες 

παρουσιάζουν και άλλοι μεγάλοι 

καθεδρικοί ναοί, όπως του Άαχεν, της  

Παναγίας των Παρισίων κ.ά.

Απ’ όλα αυτά συμπεραίνεται ότι 

«ο άνθρωπος είναι ένας οργανισμός 

εξαιρετικά ευαίσθητος στο φως, 

στα μαγνητικά πεδία, στο στατικό 

ηλεκτρισμό και στις κοσμικές 

ακτινοβολίες. Ο εγκέφαλός του αντιδρά 

σ’ έναν ωκεανό ακτινοβολιών ή με τις 

αντιδράσεις του καθοδηγεί όλες του τις 

ζωτικές λειτουργίες. Γιατί ο άνθρωπος 

είναι ο ίδιος ένα πεδίο ενέργειας, 

που μετατοπίζεται στα πλαίσια ενός 

ενεργειακού συστήματος, πιο μεγάλου 

και πιο ασταθούς απ’ αυτόν, κι αυτό 

είναι το Σύμπαν»!

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Το Οικολογικό σπίτι: Κώστας Τσιπήρας. 
• Η δύναμη του Εκκρεμούς: GREG NIELSEN & 
JOSEPH POLANSKY.
• Παράκελσος: Δ. Τσαβδάρας. 
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ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΙΝΑ
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…

Θα μπορούσε να πιστέψει κανείς ότι η πείνα επηρεάζει 

όσους ζουν σε φτωχά εδάφη, ερημικά, και εν μέρει είναι αλήθεια. 

Αλλά πεθαίνουν επίσης από ασιτία και όσοι έχουν γόνιμα 

εδάφη στη διάθεση τους, αν και χωρίς να έχουν τα μέσα ούτε 

την ικανότητα να τα αξιοποιήσουν ή να τα εκμεταλλευτούν. 

Σήμερα μπορεί να πεθάνει κανείς τόσο μέσα σε άγονες 

περιοχές όσο και σε άλλες γόνιμες, τις οποίες οι κάτοικοι τους 

δεν ξέρουν ή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν.

Η φυσική πείνα ελέγχεται από ένα σύνολο συμφερόντων 

που βέβαια υπάρχουν, αν και δεν φανερώνονται ανοιχτά που 

ευνοούν την ανάπτυξη κάποιων περιοχών του πλανήτη εις βά-

ρος των άλλων. Και στις πιο ευνοημένες περιοχές δεν μπορούν 

να δράσουν ελεύθερα παράγοντας αυτό που λείπει από τις άλ-

λες: η παραγωγή έχει το όριο που σημειώνουν οι διεθνείς αγο-

ρές, που ελέγχουν την μοίρα μας, ορίζοντας τιμή στα πράγματα 

και κινώντας τα αόρατα νήματα ώστε να μην ξανακατέβουν αυ-

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΕΙΝΑΕΙ !!!
Κείμενο: Delia Steinberg Guzmán, Διευθύντρια του παγκόσμιου οργανισμού Νέα Ακρόπολη
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τές οι τιμές ποτέ πια. Περισσεύουν τρόφιμα που δεν φτάνουν 

πουθενά επειδή δεν συμφέρει, επειδή δεν υπάρχουν μεταφορι-

κά μέσα για να τα φορτώσουν, επειδή η διανομή τους θα μπο-

ρούσε να προκαλέσει σφαγές ανάμεσα στους πεινασμένους.  

Έτσι, είναι προτιμότερο να καταστρέφονται ή να ρίχνονται 

στη θάλασσα. Αφθονούν οι δωρεές που υπόκεινται σε εκατο-

ντάδες γραφειοκρατικές διαδικασίες, χωρίς να φτάνουν ποτέ 

στα χέρια όσων χρειάζονται βοήθεια. Χωρίς να αποκλείουμε 

τις ευγενείς εξαιρέσεις, έχει γεννηθεί η νέα βιομηχανία της φι-

λανθρωπίας, που ούτε κι αυτή καταφέρνει να κατευνάσει την 

πείνα. Μένουν οι ιδεαλιστές, που παλεύουν γενναία για να 

βοηθήσουν τους φτωχούς, τους αρρώστους, τους δυστυχισμέ-

νους και που γενικά πληρώνουν με τη ζωή τους αυτή την αλ-

τρουιστική προσπάθεια, προσπάθεια που πεθαίνει με τον άν-

θρωπο εφόσον δεν υπάρχει καμιά φόρμουλα οργανωμένη ικα-

νή να την διοχετεύσει έξυπνα. Μήπως επειδή δεν πιάνουν ψη-

λές τιμές στις αγορές; 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΙΝΑ
Δεν πρόκειται για τα βαμπίρ που ρουφούν το αίμα του 

κόσμου και τον αφήνουν χωρίς ενέργεια. Υπάρχουν άλλοι 

τρόποι για να εξουθενώνει κανείς τον κόσμο. Το χρήμα είναι 

μια μορφή ενέργειας. Είναι το αποτέλεσμα της εργασίας 

εκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι σχεδόν δεν διαχειρίζονται 

αυτό το χρήμα και ότι μπορεί να αποκτηθεί από αυτό. Υπάρχει 

ένας μηχανισμός που απορροφά εργασία και χρήμα, επομένως 

και την ανθρώπινη ενέργεια, παράγοντας μια άλλη μορφή 

πείνας. 

Υπάρχουν πανίσχυρες ομάδες, για τις οποίες γνωρίζουμε 

λίγο ή τίποτα, που χειρίζονται το χρήμα.

Υπάρχουν δυσβάστακτοι φόροι που αγχώνουν αυτούς που 

δουλεύουν, χωρίς τα αποτελέσματα αυτής της επιβολής να 

είναι πάντα φανερά για τους θιγόμενους. 

Η ανθρώπινη ενέργεια είναι φτωχή. Υπάρχουν ακόμα 

δούλοι, αν υποθέσουμε ότι κάποτε έπαψαν να υπάρχουν.

Οι νέοι δούλοι είναι αυτοί που δεν μπορούν παρά να δου-

λεύουν όλο και περισσότερες ώρες για να έχουν τα ίδια ή λιγό-

τερα πράγματα που να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Οι αφέ-

ντες τους δεν φαίνονται αλλά δεν είναι γι’ αυτό λιγότερο σκλη-

ροί από εκείνους των μυθιστορημάτων που κυκλοφορούν ακό-

μα σε περίπτερα και βιβλιοπωλεία. Οι νέοι δούλοι είναι οι νέοι 

χωρίς πείρα και οι γέροι που ζητιανεύουν δουλειά επειδή δεν 

υπάρχει χώρος γι’ αυτούς, εκτός και αν ο χώρος είναι μια καλά 

καμουφλαρισμένη εκμετάλλευση. Είναι αυτοί που καλούνται 

να υποστούν κάθε είδους ταπείνωση για να διατηρήσουν μια 

θέση εργασίας που να τους επιτρέπει να αντεπεξέλθουν στη 

ζωή. 

Εξακολουθούν επίσης να υπάρχουν και άλλοι δούλοι, οι 

παντοτινοί, οι άνθρωποι που πωλούνται και αγοράζονται, αυ-

τοί που περνούν από τα χέρια των μεν και των δε, αυτοί που 

εξαπατούνται με απατηλούς παραδείσους για να καταλήξουν 

αλυσοδεμένοι στα πιο υπόκοσμα έλη μέσα στις πιο σοφιστι-

κέ πρωτεύουσες του κόσμου. Είναι αυτοί που ζουν χειρότερα 

από τα ζώα και αυτοί που δολοφονούνται χωρίς έλεος όταν δεν 

χρησιμεύουν σε τίποτα άλλο πλέον. Ο αέρας είναι ενέργεια και 

πεινάμε για καθαρό αέρα. Όλο και περισσότερο αναπνέουμε 

βρωμιές και χαλάμε με ελαφρά την καρδιά την ατμόσφαιρα, 

είτε επειδή έτσι παίρνει κανείς περισσότερα λεφτά είτε επειδή 

έτσι το απαιτούν οι φυσικές, χημικές ή πυρηνικές δοκιμές που 

θα καταλήξουν, λογικά, σε περισσότερο χρήμα. 

Υπάρχει ένας πραγματικός λιμός ενεργειακής πείνας, εστια-

σμένος είτε στον αέρα που αναπνέουμε είτε στο χρήμα που δεν 

έχουμε, που μεταφράζεται σε κούραση, αποθάρρυνση, κόπω-

ση, σ’ ένα καθημερινό διασυρμό μέσα στην παρούσα μιζέρια ή 

μπροστά στο φάντασμα μιας μελλοντικής μιζέριας. 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΝΑ
Εδώ και καιρό τα συναισθήματα, τουλάχιστον στις πιο 

πολιτισμένες χώρες, έχουν αντικατασταθεί από τα ένστικτα. 

Αφού τα ένστικτα δεν είναι η κατάλληλη τροφή για τον 

ψυχισμό, ο άνθρωπος πεθαίνει της πείνας σ’ αυτό το επίπεδο.
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Όλοι ονειρεύονται να αγαπούν και να τους αγαπούν, ακόμα 

και εκείνοι που το αρνούνται, και το αρνούνται από πόνο και 

απελπισία και όχι επειδή απαρνούνται αυτό το ζωτικό και απα-

ραίτητο συναίσθημα. Αλλά όλοι ονειρεύονται μια αγάπη που 

να διαρκεί κάπως περισσότερο από τέσσερις μέρες, μια αγάπη 

που να μην διαλύεται μετά από ένα πάρτι, κάποιες διακοπές, 

ένα ποτό ή ένα ονειροπόλημα ναρκωτικών. 

Δυστυχώς είναι πολύ λίγοι αυτοί που κατορθώνουν να 

βιώσουν σοβαρά και δυνατά συναισθήματα όπως είναι η 

αγάπη, όπως η δόνηση που προκαλεί η ομορφιά, η καλοσύνη 

ή η δικαιοσύνη. Η πλειοψηφία περιπλανιέται στη ζωή σαν 

πεινασμένοι ζητιάνοι, μεταμφιεσμένοι με δεξιοτεχνία για να 

υποδύονται έναν πλούτο συναισθημάτων που δεν έχουν ούτε 

ξέρουν πώς να τον φτάσουν. Η συναισθηματική πείνα λέγεται 

μοναξιά. Δεν είναι η φυσική μοναξιά, αλλά εκείνη η άλλη η 

εσωτερική που κάνει τον άνθρωπο να πεθαίνει από τη δίψα 

χωρίς να ξέρει που βρίσκεται η θαυματουργή πηγή απ’ όπου 

θα μπορέσει να πιει. Πόσα, πόσα όντα είναι μόνα σ’ αυτό τον 

κόσμο!

Εν τω μεταξύ, η διεθνής αγορά που όλα τα περιλαμβάνει, 

μας πουλάει χιλιάδες αυταπάτες παρέας που, από την στιγμή 

που διαλύονται, μας αφήνουν ακόμα περισσότερο μόνους, πε-

ρισσότερο ταπεινωμένους, περισσότερο απογοητευμένους και 

περισσότερο αδύναμους για να βγούμε απ’ αυτή τη μιζέρια. 

Αλλά πώς να βγούμε από αυτή την αν δεν καταφέρουμε να την 

καταλάβουμε; Την αισθάνεται κανείς κάποια φορά, τη δέχεται 

μερικές φορές, την αρνείται άλλες, αλλά δεν ξέρει από πού έρ-

χεται ούτε πώς να την παλέψει.

Στο χώρο των συναισθημάτων υπάρχουν επίσης θλιβεροί 

σκελετοί μοναχικών ατόμων: τα εγκαταλελειμμένα και 

κακομεταχειρισμένα παιδιά, οι γέροι που κανείς δεν θέλει 

να έχει στο σπίτι του, οι ανυπόφοροι άρρωστοι…Και εν τω 

μεταξύ πληθαίνουν οι πληθωρικοί από ψεύτικα συναισθήματα 

και ανοησίες, βίτσια και βία που, αντί να θρέφουν την ψυχή, 

την κάνουν κτηνώδη και την αμβλύνουν μέχρις ότου την 

ξεκοκαλίσουν.  
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Ο  Κό σ μ ο ς  Π ε ι ν ά ε ι ! ! !

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΠΕΙΝΑ
Και σε αυτόν τον τομέα λείπουν επίσης οι καλές τροφές. 

Εδώ και πολύ καιρό δεν υπάρχουν ιδέες, αγνές ιδέες, υγιείς, 

αιώνιες, που να οδηγούν στην ανάπτυξη του νου. Όχι, η αγορά 

προσφέρει μόνο υποσχέσεις, λόγια και ουτοπικά σχέδια, 

φτηνά και κοινά σοφίσματα και διασκεδάσεις για τους νοητικά 

καθυστερημένους.

Υπάρχουν εξαιρέσεις, το ξέρουμε, αλλά είναι τόσο λίγες...

Η λογοτεχνία πρέπει να έχει σαπίλα και διαφθορά για 

να συμβαδίζει με τη μόδα. Η ποίηση πρέπει να καταργεί τη 

ρίμα και το ρυθμό για να είναι ελεύθερη, το θέατρο πρέπει 

να δείχνει τις μιζέριες της ζωής, την τρέλα ή το εύκολο γέλιο 

που τίποτε δεν λύνει. Ο κινηματογράφος προσφέρει εικόνες 

που μας παραμορφώνουν χωρίς να μας δώσει απαντήσεις. 

Αυτός που ζωγραφίζει, πασαλείβει. Αυτός που κάνει γλυπτά, 

φτύνει στο ήδη εκφυλισμένο αισθητικό κριτήριο. Η φιλοσοφία 

εξαφανίζεται από τα προγράμματα μελετών και η ιστορία 

έφτασε στο τέλος της…

Τότε, ποιος σκέφτεται τι; Η πείνα από την οποία πάσχου-

με είναι, περισσότερο από διανοητική, νοητική, λογική, ηθι-

κή, πνευματική. Η τόσο αναφερόμενη διαφορά ανάμεσα στον 

άνθρωπο και στο ζώο, ο λόγος, διακρίνεται όλο και λιγότερο. 

Αντίθετα, είναι τα ζώα αυτά που θεωρούνται ως παράδειγμα 

πίστης, δεξιοτεχνίας, επιβίωσης και ομόνοιας με την φύση. Αν 

όντως σκεφτόμασταν, δεν θα πεινούσαμε τόσο. 

Πιστεύουμε ειλικρινά ότι υπάρχουν δύσκολες στιγμές στην 

ιστορία της ανθρωπότητας, ότι έχουμε κάνει ζημιά στον πλα-

νήτη μας την γη και ότι δεν πρέπει να μας παραξενεύει  η αρ-

νητική αντίδραση που συναντάμε, ότι δεν είναι πάντα καλές οι 

σοδιές και ότι πολλές φορές λείπει το νερό και οι σεισμοί μας 

ταρακουνούν χωρίς έλεος. Αλλά ο άνθρωπος, που πάντα τα 

έβγαλε πέρα, ξεκίνησε με το να σκέφτεται. Βγήκε από τα σπή-

λαια και έκτισε πόλεις σκεπτόμενος. Έγινε ενήλικας και πλησί-

ασε τους θεούς με το νου και την διαίσθηση. Σκεπτόμενος βρή-

κε τα καλύτερα συναισθήματα του και τους έδωσε έκφραση. 

Σκεπτόμενος ξαναπήρε την ενέργεια όταν ήταν καταπιεσμένος 

και σκεπτόμενος έμαθε να σπέρνει και να συλλέγει καρπούς 

από το έδαφος. 

Ο κόσμος πεινάει επειδή κοιμάται. Κανείς δεν μπορεί να 

παράγει, ούτε να τρώει όταν κοιμάται. Μας πρέπει να ανοίξου-

με τα μάτια, εκεί, ψηλά, όπου είναι το κεφάλι μας, να ανοίξου-

με την καρδιά και τα χέρια, και η αφθονία θα έρθει όπως πάντα, 

από μέσα προς τα έξω και από πάνω προς τα κάτω. 

Να σκεφτόμαστε, να αισθανόμαστε και να δρούμε για να 

εξαφανιστεί η πείνα.
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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 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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το τρίμηνο που πέρασε...

Summer camp 2015: ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
Ζώντας το Καλοκαίρι στη Φύση! Μια καλοκαιρινή κατασκήνωση 

όπου:

Ανακαλύπτεις τον εαυτό σου μέσα στο δάσος

Απολαμβάνεις αθλήματα στη Φύση

Γνωρίζεις νέους ανθρώπους

Φτάνεις στην κορυφή… του βουνού με ορειβασία ή πεζοπορία

Συμμετέχεις σε ομαδικά παιχνίδια και δημιουργικές 

δραστηριότητες

Γίνεσαι καλύτερος μαθαίνοντας περισσότερα για τη Φύση και τον 

εαυτό σου

εθ
ελ

ον
τι

σμ
ός
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πολιτισμός

Λάρισα: Φεστιβάλ Πηνειού - Σεμινάριο Origami
Τα μέλη της ΝΑ στην Λάρισα συμμετείχαν στο ετήσιο θερινό 

φεστιβάλ Πηνειού, διοργανώνοντας σεμινάριο κατασκευής Origami. 

Το σεμινάριο προσέλκυσε ιδιαίτερα τους νεαρούς επισκέπτες του 

φεστιβάλ.

Πάτρα: απόδοση βραβείων για το διαγωνισμό «Η Φιλοσο-
φία στην πράξη»

Σε γνωστό cafe της πόλης, η ΝΑ στην Πάτρα έδωσε τα βραβεία στους 

νικητές του διαγωνισμού «Η Φιλοσοφία στην πράξη» και συζήτησαν μέλη 

και φίλοι για τη σημασία του να εφαρμόζεται η φιλοσοφία στην καθημε-

ρινή ζωή.Θεσσαλονίκη: αρχαιολογική ξενάγηση με φι-
λοσοφική προσέγγιση

Στα αρχαία κάστρα της πόλης, τα μέλη και οι φίλοι 

της ΝΑ στη Θεσσαλονίκη έμαθαν για την ιστορία τους 

Ιωάννινα: ένα διαφορετικό θεατρικό σχολείο
Στα Ιωάννινα, σε ένα δημοτικό σχολείο, μέλη της ΝΑ δίδαξαν 

στους μικρούς μαθητές την επικοινωνία και το παιχνίδι μέσα απ’ το 

θέατρο. 

Λάρισα:  καμπάνια LET’S DO IT
Στο πλαίσιο της οικολογικής καμπάνιας «LET’S 

DO IT»,  η ΝΑ στη Λάρισα πραγματοποίησε μια ημέ-

ρα καθαρισμού και φροντίδας πάρκων και κοινόχρη-

στων περιοχών οικολογικής αναψυχής.

φι
λο

σο
φί

α
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Πληροφορίες: Αθήνα: (nea-acropoli-athens.gr) • Κύψέλη: Αγίου Μελετίου 29, τηλ: 2108231301 • Ιλίσια: Η. Ποταμιάνου 13, τηλ: 2107794368 - 6987124197 • Ν. Σμύρ-
νη: 25ης Μαρτίου 15, Πλατεία Νέας Σμύρνης, τηλ. 6987437387 (what’s up), Περιστέρι: Πτολεμαϊδος 6, τηλ. 6940831168 και 2130282657 • Θεσσαλονίκη: Παύ-
λου Μελά 18, τηλ. 2310285020, nea-acropoli-thes.gr • Θεσσαλονίκη: Λαγκαδά 7 και Βάκχου, τηλ. 2310551476, vardaris@nea-acropoli.gr • Πάτρα: Κολοκοτρώνη 37, 
τηλ. 6980500034 • Λάρισα: Ανθίμου Γαζή 14 & Παπακυριαζή , τηλ. 6948067139 • Βόλος: Ιάσωνος 143, τηλ. 2421031931 • Ιωάννινα: Σμύρνης 1, πλατεία Πάργης, τηλ: 
2651071780 • Ηράκλειο Κρήτης: Αβέρωφ & Σμύρνης 24, τηλ: 6981888493 • Χανιά: Τζανακάκη 21, τηλ. 2821023189 • Ρέθυμνο: Κουντουριώτη 113, τηλ. 2831052884
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 Η ΕΥΤΥΧΙΑ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΔΕΙ-
ΚΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Κλασική Φιλοσοφία, με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, μας μιλάει για την ευτυχία ως ένα 
αγαθό φυσικό και χαρακτηριστικό του ανθρώπου, και ότι κάθε άνθρωπος θέλει να έχει πρόσβαση σε 
αυτή και αγωνίζεται για να την κατακτήσει. Αλλά στην πράξη αυτό είναι δύσκολο να πραγματοποιη-
θεί. Και το πρόβλημα βρίσκεται κυρίως στην ανθρώπινη άγνοια και στον εγωισμό.

Κείμενο: Γ. Α. Πλάνας, ιδρυτής της Νέας Ακρόπολης Ελλάδας
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Ε υ τ υ χ ί α :  Έν α ς  ν έ ο ς  δ ε ί κ τ η ς  α ν ά π τ υ ξ η ς

Πριν από λίγα χρόνια, 

στα μέσα του Ιουλίου 

του 2011 συνέβη κάτι 

που θα ήταν αδιανόητο, 

ακόμη και αντικείμενο για κοροϊδευτικά 

χαμόγελα, πριν από δύο ή τρεις δεκαετί-

ες: Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 

Εθνών (ΟΗΕ) ενέκρινε ένα μη δεσμευ-

τικό ψήφισμα για να γίνει η Ευτυχία 

ένας «δείκτη ανάπτυξης» μιας χώρας.

Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε από 

την κυβέρνηση του Μπουτάν, μια χώρα 

βόρεια της Ινδίας, μέσω του πρέσβη της 

στον ΟΗΕ, του κ. Lhatu Wangchuk, με 

σκοπό να βάλει την ευτυχία στο κέντρο 

της διεθνούς κυβερνητικής πολιτικής. 

Και τελικά εγκρίθηκε, τον Ιούλιο του 

τρέχοντος έτους, με 66 υποστηρικτές, 

μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βα-

σίλειο.

Η ιδέα βασίζεται στο πρότυπο 

της «Ακαθάριστης Εθνικής Ευτυχίας» 

(ΑΕΕ), που θα μετρούσε την ποιότητα 

της ανθρώπινης ζωής, προσπαθώντας 

να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στο υλι-

κό και το πνευματικό. Αυτό δείχνει ότι, 

κατά κάποιο τρόπο, έχει ξυπνήσει, σε 

πολλές χώρες του κόσμου, μια ισχυρή 

συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι ο 

δείκτης του Ακαθάριστου Εθνικού Προ-

ϊόντος (ΑΕΠ) μια χώρας είναι ακατάλ-

ληλος να καλύψει όλες τις ανθρώπινες 

ανάγκες, οι οποίες δεν είναι μόνο υλι-

κές.

Ο διπλωμάτης του Μπουτάν, σε συ-

νέντευξή του στο BBC, παραδέχτηκε 

ότι η ιδέα του ίσως είναι ουτοπική, αλλά 

είπε ότι «αν κάποιος δεν έχει ένα όνει-

ρο, τότε δεν έχει κάτι για το οποίο να ερ-

γάζεται», και πρόσθεσε ότι το επόμενο 

βήμα θα είναι να βοηθήσει τα μέλη του 

ΟΗΕ να κατανοήσουν καλύτερα αυτή 

την έννοια.

Πράγματα όπως αυτό, μας κάνουν να 

ενισχύουμε την ελπίδα μας στην ανθρω-

πότητα και στις δυνατότητες μιας αληθι-

νής αλλαγής της νοητικής-πνευματικής 

προοπτικής, για ένα μέλλον πραγματικά 

πιο «ανθρώπινο».

Ο Πολιτισμός, είναι σαν ένα οριζό-

ντιο δοκάρι που στηρίζεται πάνω σε δύο 

κάθετες στήλες: της υλικής προόδου και 

της πνευματικής προόδου. Όταν το δο-

κάρι βρίσκεται σε ισορροπία, ο Πολιτι-

σμός είναι σταθερός, υπάρχει αληθινή 

ευτυχία και ευημερία και θεμελιώνεται 

μια Πύλη Εξέλιξης προς το Μυστήριο και 

προς το Ιερό. Αλλά όταν μια από τις δύο 

στήλες μεγαλώνει υπερβολικά σε βάρος 

της άλλης, το δοκάρι του Πολιτισμού χά-
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νει την ισορροπία του και πέφτει από το 

ίδιο το βάρος του.

Επίσης η Κλασική Φιλοσοφία, με 

τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, μας 

μιλάει για την ευτυχία ως ένα αγαθό φυ-

σικό και χαρακτηριστικό του ανθρώ-

που, και ότι κάθε άνθρωπος θέλει να 

έχει πρόσβαση σε αυτή και αγωνίζεται 

για να την κατακτήσει. Αλλά στην πρά-

ξη αυτό είναι δύσκολο να πραγματοποι-

ηθεί. Και το πρόβλημα βρίσκεται κυρίως 

στην ανθρώπινη άγνοια και στον εγω-

ισμό.

1. Από τη μια πλευρά υπάρχει η 

άγνοια της δικής μας πνευματικής φύ-

σης και το γεγονός ότι δίνουμε πολύ με-

γάλη αξία στα υλικά πράγματα. Γι’ αυτό 

δε γνωρίζουμε ή βλέπουμε με αδιαφο-

ρία ή ακόμα απορρίπτουμε τις αληθι-

νές πνευματικές μας ανάγκες, με την 

εσφαλμένη πεποίθηση ότι μόνο η ικα-

νοποίηση των υλικών αναγκών μας έχει 

αξία και θα μας δώσει την ευτυχία.

Αλλά οι υλικές ανάγκες είναι συχνά 

τεχνητές δημιουργίες, χειραγωγημένες 

από το περιβάλλον, τη μόδα και τον κα-

ταναλωτισμό. Και δημιουργούν εθισμό: 

όσο περισσότερα έχουμε τόσο περισσό-

τερα θέλουμε να έχουμε.

Στα ταξίδια μου, τόσο στην Ελλά-

δα όσο και στο εξωτερικό, έχω επισκε-

φτεί μερικές φορές χωριουδάκια πολύ 

φτωχά, σχεδόν χαμένα στα βουνά ή στις 

ερήμους, που έδιναν την εντύπωση μιας 

πολύ μεγάλης φτώχειας. Παράγκες σχε-

δόν χωρίς στέγες, χωρίς τρεχούμενο 

νερό ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, με χωμάτι-

να δρομάκια, δύσοσμα και γεμάτα από 

τα περιττώματα κατοικίδιων ζώων, ενώ 

ημίγυμνα παιδιά φωνάζουν χαρούμενα 

και παίζουν … καθώς εργάζονται.

Κι όμως, οι άνθρωποι φαίνονταν χα-

ρούμενοι, ευγενικοί, ακόμη και γενναιό-

δωροι με τον ξένο και ικανοποιημένοι με 

τη ζωή τους. Με λίγα λόγια, ευτυχισμέ-

νοι, επειδή βρίσκονταν κοντά στη φύση, 

στα αγαπημένα τους πρόσωπα και στην 

πίστη τους σε κάποια ανώτερη δύναμη.

Το χρήμα, ο πλούτος, τα υλικά αγαθά, η κοινωνική και επαγγελματική επιτυχία για την ίδια την επιτυχία, ποτέ δε θα 

φέρουν την αληθινή ευτυχία, επειδή ο εγωιστής πάντα θα θέλει περισσότερα και περισσότερα ....
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Η πραγματική ευτυχία, ως υπέρτατο πο-
λιτιστικό αγαθό, προέρχεται από την ισορ-
ροπία ανάμεσα στο υλικό και το πνευματι-
κό, σύμφωνα με τις φυσικές ανάγκες, είτε 
πρόκειται για εκείνες του ατόμου ως αν-
θρώπινο ον είτε ενός λαού είτε μιας χώρας 
είτε μια συγκεκριμένης ιστορικής στιγμής.

Γι’ αυτούς, το λίγο που είχαν τους ήταν αρκετό για να 

είναι ευτυχισμένοι και να ζουν με πληρότητα τη ζωή τους. 

Δεν ένιωθαν φτωχοί ούτε λαχταρούσαν τον πλούτο. Είχαν 

ό,τι χρειάζονταν και ένιωθαν πλούσιοι μ’ αυτά που είχαν. 

Φτωχούς τους βλέπαμε εμείς, οι «τουρίστες», που είμα-

στε συνηθισμένοι στο δικό μας τύπο καταναλωτικής ζωής, 

αλλά αυτοί δεν έβλεπαν τους εαυτούς τους έτσι και ένιω-

θαν ευτυχισμένοι.

Και στην πραγματικότητα, ποιος είναι φτωχός και 

ποιος πλούσιος; Είναι ένα μέτρο πολύ σχετικό και υποκει-

μενικό, στενά συνδεδεμένο με την εκπαίδευση, το κοινω-

νικό περιβάλλον, τη συνήθεια, αλλά επίσης με την πληρό-

τητα και την ωριμότητα της ψυχής.

2. Επίσης ο εγωισμός είναι πηγή δυστυχίας. Το να θέ-

λουμε περισσότερα ή ακόμη να θέλουμε «τα πάντα» για 

τους εαυτούς μας εις βάρος των άλλων και το να θέλου-

με να επιβληθούμε και να επικρατήσουμε πάνω στους πιο 

αδύναμους είναι ένα μεγάλο δείγμα δειλίας και ανασφά-

λειας.

Οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις είναι, κατά κάποιο τρό-

πο, φυσικοί στον εκδηλωμένο υλικό κόσμο μας και δεν εί-

ναι απαραίτητα μια αιτία δυστυχίας, όταν κάποιος πιστεύ-

ει ότι αγωνίζεται για ένα δίκαιο και ευγενή σκοπό. Η αλη-

θινή αιτία της δυστυχίας βρίσκεται στην αλαζονεία, τη φι-

λοδοξία και στα εγωιστικά συμφέροντα εκείνων που οδη-

γούν τους λαούς στην ένοπλη σύγκρουση.

Με λίγα λόγια, το χρήμα, ο πλούτος, τα υλικά αγαθά, 

η κοινωνική και επαγγελματική επιτυχία για την ίδια την 

επιτυχία, ποτέ δε θα φέρουν την αληθινή ευτυχία, επειδή ο 

εγωιστής πάντα θα θέλει περισσότερα και περισσότερα ....

Ούτε θα μας δώσει την ευτυχία η απλή διανοητική 

γνώση, αν δεν υπάρχει αληθινή αγάπη για τη Σοφία, ούτε 

η ηθική αυστηρότητα ενός φονταμενταλισμού που είναι 

άγονος και μάταιος, αν δεν προέρχεται από μια αληθινή 

μυστικιστική και πνευματική πεποίθηση.

Τελικά, η πραγματική ευτυχία, ως υπέρτατο πολιτι-

στικό αγαθό, προέρχεται από την ισορροπία ανάμεσα στο 

υλικό και το πνευματικό, σύμφωνα με τις φυσικές ανά-

γκες, είτε πρόκειται για εκείνες του ατόμου ως ανθρώπι-

νο ον είτε ενός λαού είτε μιας χώρας είτε μια συγκεκριμέ-

νης ιστορικής στιγμής.
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Κείμενο: Στάθης Σακκάς

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΖΕΝ ΚΑΙ 
ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Από πού έρχομαι; Ποιο είμαι; Προς τα πού 

πηγαίνω;” είναι η βασική απορία των 

αναζητητών της Αλήθειας σταδιακή λύση 

της οποίας θα καθορίσει την πορεία τους. Ο 

Δυτικός άνθρωπος θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις με 

έμμεσο τρόπο, ορθολογιστικό, αφού έτσι έχει εκπαιδευτεί. 

Να βλέπει, δηλαδή, την πολυπλοκότητα των πραγμάτων, 

χάνοντας την άμεση επαφή με την ουσία τους. Το απόσταγμα 

των φιλοσοφικών ρευμάτων της ανατολής είναι ο δρόμος του 

Ζεν που διδάσκει ακριβώς το αντίθετο.

Μέσα από τους καθημερινούς κανόνες της ανθρωπιστικής 

φιλοσοφίας του Κομφούκιου, οι Κινέζοι ωρίμασαν πνευματικά 

και απορρόφησαν το Βουδισμό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα έναν 

πιο “γήινο” Βουδισμό με την ευρύτερη πρακτική εφαρμογή του. 

Έτσι, σε συνδυασμό με την πηγαία πνευματική εκδήλωση του 

Ταοϊσμού, προέκυψε το Ζεν. Διαβάζοντας ο Δυτικός ερευνητής 

για το Ζεν συγκινείται βαθιά, όμως δεν καταλαβαίνει τίποτα, 

ακριβώς επειδή προσπαθεί να καταλάβει.  Αγνοεί πως το Ζεν 

δεν είναι κάτι που μπορεί να κατανοηθεί από την τετράγωνη 

λογική ή μέσα από τη μελέτη. Είναι δυνατόν μόνο να βιωθεί 

με μια κυκλική πορεία αυτογνωσίας. 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. 

Φτάνει άμεσα στην πηγή της Ζωής, όμως δεν πίνει, προτιμά 

να οδηγήσει τους άλλους διψασμένους. Γίνεται Δάσκαλος του 

Ζεν. Αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο, γιατί “όλοι ξέρουν το 

Δρόμο αλλά κανείς δεν κάνει τον κόπο να τον βαδίσει”, είχε πει 

ο Μποντιντάρμα. 

Σύμφωνα με την παράδοση ο βουδιστής-μοναχός 

Μποντιντάρμα ταξίδεψε από την Ινδία στην Κίνα και 

παρουσιάστηκε στον αυτοκράτορα Βου του Λιάγκ. Η αμεσότητα 

της διδασκαλίας του και η ευθύτητά του δυσαρέστησαν τον 

αυτοκράτορα, που είχε λαθεμένη αντίληψη για το Βουδισμό. 

Εστί ο Μποντιντάρμα αποσύρθηκε σ’ ένα μοναστήρι Σαολίν, 

όπου πέρασε εννιά χρόνια διαλογιζόμενος, σε μια σπηλιά. Εκεί 

έμεινε μέχρι που τον πλησίασε ο μοναχός Χούικο ζητώντας 

του να τον διδάξει. Ο Μποντιντάρμα αρνήθηκε και ο Χούικο 

συνέχισε να διαλογίζεται, έξω από τη σπηλιά, στο χιόνι. Όταν 

απελπίστηκε, έκοψε το αριστερό του χέρι και το πρόσφερε στο 

Δάσκαλο. Τότε ο Μποντιντάρμα τον ρώτησε τι ήθελε και ο 

μοναχός τον παρακάλεσε να ειρηνεύσει το νου του. “Φέρε μου 

το νου σου εδώ μπροστά και θα σ’ τον ειρηνεύσω”, απάντησε 
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ο Δάσκαλος. “Μα όταν 

αναζητάω το νου μου, 

δεν μπορώ να τον βρω”, 

είπε ο μοναχός. “Βλέπεις, 

ειρήνευσα κιόλας το νου 

σου”, είπε ο Μποντιντάρμα. 

Ετσι ο Χούικο έφτασε στο 

“σατόρι” του. 

Αυτή η μέθοδος των 

ερωτοαποκρίσεων που 

οδηγούσαν αστραπι-

αία στη φώτιση του μα-

θητή ονομάστηκε Βέντα 

και Μοντό στα ιαπωνέζι-

κα. Ο Σεγκ Τσαν, μαθητής 

του Χούικο, ρωτήθηκε από 

τον Τάο-Χσιν: “Ποιά είναι 

η μέθοδος της απελευθέ-

ρωσης;” - “Ποιός σε κρατά 

δεμένο;” απάντησε ο Σεγκ 

Τσιάν. - “Κανείς.” - “Τότε γιατί αναζητάς μια μέθοδο για απε-

λευθέρωση;” Αυτό ήταν το  “σατόρι” του.

Για να φτάσει κάποιος σ’ αυτό το σημείο έπρεπε να ακολου-

θήσει μια δύσκολη  πορεία, καθώς έσπαγε τα δεσμά του συμ-

βατικού χρόνου. Πρόκειται για την  υπέρβαση του παρελθό-

ντος και του μέλλοντος, με την απόλυτα συνειδητή βίωση  της 

στιγμής στο παρόν. Έτσι επιταχύνεται πια τόσο η συνείδηση, 

που ο  μαθητής αποκτά μία ενότητα, γίνεται Ένα.  Αυτή η κα-

τάσταση αποτυπώθηκε μέσα από το τυπικό του Τσαγιού, όπου 

η  προέκταση του παρόντος εκφράζεται με τον καλύτερο τρό-

πο και “κάθε στιγμή  υπάρχει από μόνη της” όπως έλεγαν οιΔά-

σκαλοι του Ζεν. Το τσάι συμβολίζει  την ξύπνια συνείδηση και 

όπως έλεγαν οι Κινέζοι, “η γεύση του Ζεν και του  τσαγιού εί-

ναι η ίδια”.

Ζεν και η τέχνη της ζωής
  Οι τέχνες διαποτίστηκαν από το Ζεν  ή καλύτερα έγιναν 

μέσο πραγμάτωσής του. Ο Γιοσάι εισήγαγε το  δρόμο αυτόν 

στην Ιαπωνία το 1200, αφού μαθήτευσε για πολλά χρόνια στην 

Κίνα. Το ίδιο έγινε και με τις τέχνες της Ιαπωνίας.  Ο καλλιτέ-

χνης που στην αρχή ήταν παιδί, μετά από  μακρόχρονη εξάσκη-

ση ξαναγινόταν παιδί, ένα αυθεντικό αγνό κομμάτι της  Φύσης. 

Εφαρμοζόταν και από 

τα δύο φύλα, γιατί η 

ψυχή δεν έχει Φύλο και 

ο Εαυτός μας δεν έχει 

φύλο, ούτε φίλους, εί-

ναι μόνος, είναι ο Μα-

θητής-Δάσκαλος. Ζω-

γραφίζει, χρησιμοποι-

ώντας  την προσωπι-

κότητα, όχι αντιγρά-

φοντας τη Φύση, αλλά  

αναπαράγοντας την 

ίδια τη Φύση, τη Φύση 

του. Ταιριάζει τα λου-

λούδια, εκφράζοντας 

τη Συμπαντική Αρμο-

νία σ’ ένα μπουκέτο.  

Γράφει ποιήματα εξω-

τερικεύοντας το βα-

θύτερο εσωτερικό συ-

ναίσθημα. Δυο-τρεις απλοϊκές γραμμές στοχεύουν βαθιά στον  

ψυχισμό του αναγνώστη, χωρίς να μπορεί “λογικά” να εξηγη-

θεί το γιατί.

Ο Μοριτακέ έγραφε:  

“Ενα πεσμένο λουλούδι  ξαναγυρίζει στο κλαδί; Ήταν μια 

πεταλούδα.”

Ζεν και πολεμικές τέχνες
    “Οι Πολεμικές Τέχνες αποτελούν άλλο ένα  κανάλι για 

την εκπλήρωση του Ζεν, γιατί συνδέονται με  την έννοια της 

Δικαιοσύνης και η Φύση είναι δίκαιη. Ο ίδιος ο  Μποντιντάρμα 

ήταν μοναχός-πολεμιστής. Πηγαίνοντας στο μοναστήρι  

Σαολίν, δίδαξε την τέχνη που σαν όπλο χρησιμοποιεί το σώμα.  

Μέχρι τότε οι κινήσεις των πολεμιστών του Ναού βασίζονταν 

στη  μυϊκή δύναμη. Διδάχτηκαν λοιπόν κάποιες νέες στάσεις 

και πώς να  καλούν την εσωτερική ενέργεια με τη βαθιά και 

αβίαστη αναπνοή  που αντιστοιχεί στο αρσενικό και το θηλυκό 

στοιχείο, στη γέννηση  και το θάνατο. Οι νέες στάσεις και 

κινήσεις τελούνταν γύρω από τον  κύκλο που σχημάτιζε με 

τα πόδια του ο πολεμιστής. Η κάθετη  στάση, το να κοιτάζουν 

στα μάτια τον αντίπαλο, οι κυκλικές  κινήσεις των άκρων ήταν 

αποτύπωση μιας στάσης ζωής, μιας  νοοτροπίας.

Ζ ε ν  κ α ι  Π ο λ ε μ ι κ έ ς  Τέ χ ν ε ς
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Το Πνεύμα τους ήταν κάθετο, 

σε εγρήγορση,  αντιμετώπιζαν κατά 

πρόσωπο το κατώτερο εγώ τους, που 

ουσιαστικά  ήταν ο μόνος αντίπαλος 

και είχε για σύμμαχό του το φόβο του  

θανάτου. Μα οι πολεμιστές διάλεγαν 

τον καλύτερο σύμμαχο: τον ίδιο  το 

θάνατο. Έτσι με την πειθαρχημένη 

και σκληρή  εκπαίδευση έφταναν στο 

σημείο να κατέχουν ολοκληρωτικά την  

τέχνη. Πολεμούσαν σαν χορευτές, σαν 

να μην πατούσαν στη  γη, συνδυάζοντας 

αρμονικά την ψυχική ορμή και τον  

αυτοέλεγχο. Μέχρι που γίνονταν πια 

τέλειοι υπηρέτες του Πνεύματος  και 

πολεμούσαν χωρίς να σκέφτονται ή να 

προσπαθούν.  Χρησιμοποιούσαν την 

τέχνη τους μόνο σε απόλυτη ανάγκη.

Οι  ίδιες αρχές πέρασαν και στις 

πολεμικές τέχνες της Ιαπωνίας.  

Καλλιεργήθηκαν από τους 

Σαμουράι του στρατηγού Γιοριμίτο 

μόλις  πήραν την εξουσία από τους  

παρηκμασμένους αριστοκράτες.  

Δημιουργήθηκε ο Κώδικας Μπουσίντο 

ή “Ταό τουΠολεμιστή”. Με την  αυστηρή 

εφαρμογή του γινόταν η κάθαρση από τα 

περιττά στοιχεία  της προσωπικότητας 

και ενσαρκωνόταν ο αγνός πολεμιστής 

ασκητής.  Είναι φημισμένοι οι 

άφοβοι και ταπεινοί Σαμουράι 

για το πόσο  είχαν αναπτύξει 

την αρετή της υπηρεσίας, 

καθώς και για τα  αμέτρητα 

κατορθώματά τους. Ενέπνεαν 

σιγουριά με την παρουσία τους  

και ανέπτυσσαν μια εσωτερική 

υπερηφάνεια που δεν δεχόταν 

την  αποτυχία. Αν πιάνονταν 

αιχμάλωτοι ή καταδικάζονταν 

σε θάνατο,  έκαναν χαρακίρι. 

Δεν καταδέχονταν να περάσουν τη 

γέφυρα της Ζωής  προς την άλλη όψη 

της, χωρίς τη δική τους βούληση, τους  

ενδιέφερε ο τρόπος του περάσματος.

Απώτερος σκοπός της τέχνης της 

ξιφομαχίας είναι αυτό  που ο μεγάλος 

δάσκαλος Σαμουράι Σιμνέν Μουσά-

σι ονομάζει ως  “κανένα σχέδιο, καμία 

σύλληψη”. Δεν υπάρχει περίπτωση λά-

θους,  γιατί ο ξιφομάχος έχει κατακτή-

σει το Κενό. Μπορεί αστραπιαία να  δώ-

σει με το ξίφος του τη ζωή ή το θάνα-

το. Ο Μουσάσι είπε: «Στο Κενό υπάρ-

χει μόνο η αρετή και όχι η κακία. Εδώ η 

Σοφία έχει  ύπαρξη, η Αρχή έχει ύπαρξη, 

ο Δρόμος έχει ύπαρξη, το πνεύμα είναι  

η κενότητα». Δικαίως λοιπόν αναφέ-

ρονται παραδείγματα οπλομάχων  που 

εξουδετέρωσαν αντιπάλους χωρίς εκεί-

νοι να το συνειδητοποιήσουν.  Μα και 

στην τέχνη της τοξοβολίας ο στόχος εί-

ναι ο ίδιος, δηλαδή ο  τοξότης. Ο μαθη-

τής δεν κατορθώνει να τεντώσει σωστά 

το τόξο αν  καταβάλει μυϊκή δύναμη, κι 

έτσι αναγνωρίζει την αξία  της αναπνο-

ής. Στην αρχή την παρατηρεί και φτάνει 

στο σημείο  να γίνεται “από μόνη της”. 

Τότε αντλείται η εσωτερική  ενέργεια και 

κατακτάει ο μαθητής το πνευματικό τέ-

ντωμα του τόξου.  Βρίσκεται, τότε, στη 

μεγαλύτερη πνευματική ένταση. Στο  

σημείο αυτό δεν πρέπει ο μαθητής να 

έχει πρόθεση να αφήσει το  βέλος ή να 

πετύχει το στόχο. Καθώς είναι βυθισμέ-

νος στη  μεγάλη ένταση, εκδηλώνεται 

“αυτό” και αφήνει το βέλος  κατευθείαν 

στο στόχο, χωρίς ο ίδιος να έχει καταλά-

βει πώς και  γιατί.

Βλέπουμε λοιπόν πως και με την το-

ξοβολία επιτυγχάνεται  η Ένωση, ο με-

γάλος Εαυτός ελευθερώνεται και εκ-

δηλώνεται με τη μη  δράση. Σύντρο-

φος του τοξότη στην πορεία του είναι 

το τόξο του,  όταν φεύγει ο Δάσκαλος 

και πρέπει να τον διατηρήσει μέσα του.  

Ο Δάσκαλος Κένζο Αβά αποχαιρετώ-

ντας το μαθητή του  Ευγένιο Χέριγκελ, 

του χάρισε το τόξο του, λέγοντάς του: 

« Όταν θα  τοξεύετε μ’ αυτό το τόξο θα 

αισθάνεστε την παρουσία της  επιδεξιό-

τητας του Δασκάλου. Να μην το πάρει 

κανένας περίεργος  στα χέρια του! Και 

όταν θα έχετε πάρει αυτό που είχε να 

σας  δώσει, μην το διατηρήσετε σαν εν-

θύμιο. Καταστρέψτε το, έτσι που να  μην 

απομείνει παρά μόνο μια χούφτα στά-

χτη».  Το σπαθί του Σαμουράι  είναι η 

ίδια η ψυχή του. Το όπλο κάθε πολεμι-

στή είναι ο  σύνδεσμός του με το σκοπό 

του: την αυτογνωσία.  
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βιβλιο
παρου
σιαση

ΙΕΡΑΡΧΙΑ

Βυθιζόμενοι στα κύματα του Απείρου μοιάζουμε με λουλούδια 

παρασυρμένα από καταιγίδα. Πως θα βρεθούμε μεταμορφωμένοι 

στον ωκεανό του Απείρου;

Να αποσταλεί ένα πλοίο δίχως τιμονιέρη θα ήταν άσοφο. Αλλά 

ο Κυβερνήτης είναι προκαθορισμένος και η δημιουργία της καρδιάς 

δεν θα βουλιάξει μέσα στην άβυσσο. Σαν οδοδείχτες σε μονοπά-

τι φωτεινό, οι Αδελφοί της Ανθρωπότητας, πάντοτε άγρυπνοι, στέ-

κουν σε επιφυλακή, έτοιμοι να οδηγήσουν τον ταξιδιώτη στην αλυ-

σίδα της ανόδου.

Κόσμο. Ιεραρχία - η καθοδηγητική Αρχή της ανθρωπότητας. Το 

καράβι γη δε θα διασχίσει ακυβέρνητο τον αβυσσαλέο ωκεανό, για-

τί έχει προκαθοριστεί ο σοφός Κυβερνήτης. Οι επιβάτες του πλοί-

ου όμως πρέπει να συνεργαστούν, γι’ αυτό πρέπει να μάθουν για τον 

Κυβερνήτη - Ιεραρχία τους. Έτσι, ας γνωρίσουμε την Ιεραρχία του 

Φωτός.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ

O Γκορμπατσόφ και ο Ικέντα συνομιλούν για το Βουδισμό και τον Κομμουνισμό                                                                                             

O Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο πρώην γενικός γραμματέας του Σοβιετικού Κομμουνιστι-

κού Κόμματος και τελευταίος πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, τιμήθηκε τo 1990 με το 

Βραβείο Νομπέλ Ειρήνης, για τις διπλωματικές του ικανότητες που οδήγησαν στο τέλος 

του Ψυχρού Πολέμου.Ο Νταϊσάκου Ικέντα, βουδιστής φιλόσοφος, φιλειρηνιστής με πο-

λύπλευρη δράση, παιδαγωγός, συγγραφέας και ποιητής. Αρκετά βιβλία του έχουν μετα-

φραστεί στα ελληνικά και κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Κέδρος

ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ 

Συλλογή κειμένων από έναν σπουδαστή

Αυτό το βιβλίο είναι σε ένα μέτρο μια συνέχεια της συλλογής που έγινε στο προη-

γούμενο βιβλίο «Ponder on This» (Συλλογιστείτε σ’ Αυτό).

Οι αναγνώστες του «Ponder on This» θα βρουν ότι υπάρχουν αρκετές επικαλύψεις 

ανάμεσα στο προηγούμενο βιβλίο και σ’ αυτό, όσον αφορά τα αποσπάσματα που έχουν 

χρησιμοποιηθεί. Το να ξαναχρησιμοποιηθούν αυτά τα αποσπάσματα έγινε εσκεμμέ-

να, για λόγους αυτοτέλειας του τωρινού βιβλίου. Σε σχέση μ’ αυτό, ο Θιβετανός δηλώ-

νει «Αυτό καλύπτει ένα οικείο έδαφος για όλους σας, αλλά στην προσπάθεια να επιτύχε-

τε ένα όραμα του όλου, χρειάζεται μια συνεχής επανάληψη» (16-614) ή πάλι «Μόνο με 

τη συνεχή επανάληψη μαθαίνουν οι άνθρωποι, κι αυτά τα πράγματα πρέπει να λέγονται 

ξανά και ξανά» (15-668). Επιπλέον, εκείνοι που έχουν μάθει να εκτιμούν τα κείμενα του 

Ντ.Κ., μπορούν να διαβάσουν τα όμορφα λόγια και τις σκέψεις του ξανά και ξανά, διεισ-

δύοντας βαθμιαία στις πιο βαθιές σημασίες που παραμένουν κρυμμένες ή απαρατήρητες 

στην πρώτη μελέτη.

                                                          

(Από την παρουσίαση της έκδοσης)

Τα παραπάνω βιβλία κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Κέδρος

Γ. Γενναδίου 3, Αθήνα 106 78, τηλ: 2103809712                                                                                 

fax: 2103302655, fax παραγγελιών: 2103831981
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Αυτός ο αρχαίος αλλά πάντα σύγχρονος ισχυ-

ρισμός που οι Έλληνες πήραν από τα αρχαιό-

τερα ρητά των Αιγυπτίων, έφτασε σ’ εμάς από 

τις παραδόσεις που οι νεοπλατωνικοί φιλόσο-

φοι της Περγάμου και της Αλεξάνδρειας διατήρησαν. Διάφορα 

αποσπάσματα από το Κυμβάλειο έχουν σχολιαστεί πολλές φο-

ρές με λιγότερη ή περισσότερη επιτυχία, αλλά εξακολουθούν 

να κρύβουν μια αλήθεια που ξεπερνάει το πεδίο της μεταφυσι-

κής και φτάνει μέχρι αυτό της καθημερινής ζωής, που μας επη-

ρεάζει όλους σε κάθε στιγμή. 

Ο καθένας από μας, καθώς και το περιβάλλον μας, αποκτά 

αισθητή πραγματικότητα σύμφωνα με το πώς το σκεφτόμαστε. 

Αυτό, βέβαια, δεν αλλάζει τα αρχέτυπα που μας περιμένουν στο 

τέλος της ατραπού, όπως μεγαλόπνοα εξήγησε ο Πλάτωνας, 

αλλά ο σκοπός του άρθρου μας είναι να αναφερθούμε, όχι στο 

λόγο ή θεία ιδέα, που σαν κυβερνήτης κατευθύνει την πορεία 

του σύμπαντος με τρόπο μεγαλοφυή, που αντανακλάται στα 

άστρα και στα άτομα, αλλά στο ανθρώπινο μέρος που μας έχει 

τύχει να ζήσουμε, προσωπικά, στα όρια του χωροχρόνου μας. 

Το να μπορούμε να σκεφτόμαστε, το περιβάλλον δίνει 

πραγματικότητα σ’ αυτό. Δεν θα ήταν λοιπόν δυνατόν, καθώς 

σκέφτομαι τον εαυτό μου, να του έδινα και πραγματικότητα; 

Και αν αυτό ήταν αλήθεια, δεν θα εξαρτιόταν η ύπαρξη του εγώ 

μου από την ύπαρξη του περιβάλλοντός μου;

Γι’ αυτό πρέπει να προσέχουμε την αγνότητα και την ευγέ-

νεια των σκεπτομορφών μας, γιατί κάθε σκέψη που τρέφουμε ή 

εκπέμπουμε έχει το δικό της δυναμικό που πηγάζει από το εγώ 

μας σε σχέση με το μη-εγώ ή περιβάλλον. 

Μια βαθιά ηθική, μια ενστικτώδης αντίληψη για το καλό- 

αποτέλεσμα της συσσωρευμένης καρμικής εμπειρίας μας οδη-

γούν στο να είμαστε όχι απλώς καλοί, αλλά και να περιβαλ-

λόμαστε απ’ ό,τι καλύτερο είναι δυνατόν. Γιατί ένα περιβάλ-

λον ουσιαστικά και υπαρξιακά καλό, δεν θα μας βλάψει. Δεν 

θα βλάψει εμάς ούτε εμείς θα βλάψουμε κανέναν. Και το περι-

βάλλον αυτό δεν αποτελείται, όπως επιφανειακά θα φαινόταν, 

από τους άλλους, αλλά βρίσκεται μέσα σε μας τους ίδιους, σ’ 

ένα είδος  ‘υποπεριβάλλοντος’ που περιβάλει το βαθύ μας εγώ. 

Κατοικούν μέσα μας χιλιάδες ιδέες-μορφές ή σκεπτομορ-

ΟΙ ΣΚΕΠΤΟΜΟΡΦΕΣ
Κείμενο: Dr. G. A. Livraga Ιδρυτής της Νέας Ακρόπολης.

‘Το σύμπαν είναι νους,                                                                     
όλα είναι νοητικά
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φές που προκαλούν ηδονές, πόνους, πάθη, παρεκκλίσεις, λάθη υπο-

λογισμού όσον αφορά την αξία των πραγμάτων και των ανθρώπων. 

Για την καλύτερη κατανόηση των προηγούμενων εννοιών, 

χρειάζεται να υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες ότι ο εσωτερισμός 

όλων των εποχών θεώρησε τον άνθρωπο σαν ένα τέλειο ρομπότ 

στο φυσικό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα υπάκουο σε βιολογικούς, 

ζωτικούς, ψυχολογικούς, νοητικούς, διαισθητικούς και πνευματικούς 

παράγοντες.

Σ’ αυτή την επταπλή σύνθεση του ανθρώπου οφείλεται το ότι, 

αρμονικά, κάθε ένα της μέρος αντανακλά αναλογικά το όλο, δηλαδή 

κάθε ένας από τους φορείς συνείδησης του ανθρώπου κλιμακώνεται 

και αυτός επταδικά. 

Επειδή οι σκεπτομορφές υπακούουν στην παγκοσμιότητα 

του αποτελέσματος–μπούμερανγκ, τείνουν να επιστρέψουν στο 

σημείο αφετηρίας τους, ειδικά αν δεν βρουν το  ‘στόχο’  στον οποίο 

κατευθύνονται. Γι’ αυτό η χιλιόχρονη σοφία συστήνει να καλλιεργεί 

κανείς τις καλές σκέψεις και να απομακρύνει τις κακές, γιατί εκτός 

από τα κτυπήματα που μπορούν να προκαλέσουν στον εξωτερικό 

κόσμο, είναι αναπόφευκτο ότι θα επιστρέψουν, και μάλιστα πολλές 

φορές ενισχυμένες, θα κτυπήσουν και θα φωλιάσουν στον εσωτερικό 

κόσμο, δηλαδή, στον ίδιο το νου που τις γέννησε. 

‘Όταν φυτεύει κανείς ένα σπόρο, δεν φυτρώνει από αυτόν άλλος, 

αλλά ένα φυτό που περιέχει μέσα του εκατοντάδες πανομοιότυπα με 

τον σπόρο που τον δημιούργησε γιατί, χωμένος στην γη, απορροφά-

ει από αυτήν τα στοιχεία που τον δυναμώνουν. Είναι μια πολλαπλή 

ηχώ του πρωταρχικού και μοναδικού ήχου.

Αυτή η δυνατότητα πολλαπλασιασμού κάνει το εγώ να βλέπει 

τον εαυτό του πολιορκημένο από χιλιάδες σκεπτομορφές ξένες, δι-

κές του και σύμμεικτες. Η ελάχιστα εξασκημένη βούληση του σημε-

ρινού ανθρώπου τον μετατρέπει σε μαριονέτα αυτών των σκεπτο-

μορφών και έτσι, από την εκλογή μιας οδοντόκρεμας, μέχρι μιας πο-

λιτικής θέσης ή μιας μορφής ζωής, επηρεάζεται συνέχεια από τα με-

γάλα κύματα της οχλοκρατικής παλίρροιας που οι περιστάσεις χειρί-

ζονται, και οι οποίες μάλιστα είναι αντανακλάσεις συνδυασμών από 

προηγούμενες καταστάσεις που ήδη υπήρχαν όταν το άτομο εμφανί-

Η πραγματική ελευθερία είναι η υπακοή 
στους αρμονικούς νόμους που διέπουν 
τη φύση.
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ζεται στην σκηνή και των κρυφών δυνάμεων κάποιων θελήσε-

ων που δεν είναι πάντα ανθρώπινες. 

Η έλλειψη της εσωτερικής πειθαρχίας επιτρέπει ν’ ανα-

πτύσσονται, σαν τρομεροί βρικόλακες, οι χειρότερες σκεπτο-

μορφές, μερικές κοιμισμένες επί αιώνες στις σκοτεινές γωνιές 

του σήμερα λεγόμενου  ‘συλλογικού υποσυνείδητου’  και να 

επιτίθενται στους πιο αδύνατους ως προς την βούληση, αποδυ-

ναμώνοντάς τους ακόμα περισσότερο και εξευτελίζοντάς τους. 

Από εκεί ξεπηδούν τάσεις για άγχος, χρήση ναρκωτικών, παρά-

λογη βία, εργασιακή ανικανότητα και έλλειψη δύναμης στο να 

πάρει κανείς λυτρωτικές αποφάσεις. 

Αυτοί που έχουν προσβληθεί, σαν τα μικρά παιδιά, συνέ-

χεια ζητούν κάτι, αλλά ποτέ δεν προσφέρουν τίποτα. Άδειοι 

από ζωτικότητα και βούληση, έρποντας παρασέρνονται προς 

μια χειρότερη σκλαβιά, που είναι η υποδούλωση στα πάθη και 

τους εγωισμούς, μια υποδούλωση που είναι κόρη του τρόμου 

και πηγή σφαλμάτων.

Η πραγματική ελευθερία είναι η υπακοή στους αρμονικούς 

νόμους που διέπουν τη φύση. Αυτή είναι η αληθινή οικολογία 

και όχι εκείνη η πολιτικοποιημένη που βλέπουμε στους δρό-

μους. Αυτή η ελευθερία, που μονάχα οι αγνοί και δυνατοί μπο-

ρούν να απολαύσουν, είναι η πηγή των ανώτερων σκεπτομορ-

φών, οι οποίες αφού επιστρέψουν στους πομπούς τους τους 

στεφανώνουν με φωτοστέφανα μακαριότητας και ηρωισμού. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά τούς κάνουν όμορφους στα μάτια των 

θεών.

Η ασπίδα της δύναμης και της αγιότητας προστατεύει 

από τις λάρβες και τα δημιουργήματα της ηθικής νύχτας που 

διαβαίνουμε σήμερα. Το σπαθί της βούλησης κόβει το κεφάλι 

των δράκων του φόβου, της διαφθοράς και της μιζέριας στο 

φυσικό και το ηθικό επίπεδο. 

Οι πιο λαμπερές και ευεργετικές σκεπτομορφές γεννιού-

νται από την τίμια εργασία, από το θάρρος όχι μόνο για να 

απαιτήσει τα δικαιώματά του κανείς, αλλά και για να εκπληρώ-

σει τις δικές του υποχρεώσεις, από την καλοσύνη, από την υγιή 

χαρά που μας απομακρύνει από τις κραυγές των κτηνών, από 

την προσευχή που γίνεται για να μιλήσει κανείς με το θεό και 

από το προσωπικό και ομαδικό κουράγιο μπροστά στις δυσκο-

λίες, από την ορθή συγκέντρωση στα καλύτερα στοιχεία του 

εαυτού μας. 



μία 
φιλοσοφική 
ματιά...

στην 
ελευθερία



testαρε
τον 

εαυτό σου Το παρακάτω τεστ προσωπικότητας αποτελείται από 9 ερωτήσεις. Σε κάθε ερώτηση σας ζη-

τείται να περιγράψετε κάτι. Μπορείτε να κάνετε το τεστ στον εαυτό σας (χωρίς να «κλέψε-

τε»… βλέποντας τις απαντήσεις που ακολουθούν, ή να το κάνετε σε κάποιο γνωστό σας. 

Το σημαντικό είναι να είμαστε αναλυτικοί στις απαντήσεις.

Προσοχή: τα αντικείμενα που πρέπει να περιγράψετε δεν συνδέονται μεταξύ τους!

1. Βλέπετε μια σκάλα. Πως είναι; Την ανεβαίνετε; 

2. Βλέπετε ένα σπίτι. Περιγράψτε το (π.χ. παλιό/καινούργιο). Θα μπείτε μέσα; 

3. Βλέπετε μια αρκούδα. Πως την αντιμετωπίζετε; 

4. Βλέπετε έναν δρόμο. Περιγράψτε τον. 

5. Βρίσκετε κάπου κλειδιά. Από τι υλικό είναι φτιαγμένα; Τα παίρνετε μαζί σας; 

6. Βλέπετε ένα κηροπήγιο. Από τι υλικό είναι φτιαγμένο; 

7. Βλέπετε ένα άλογο. Τι κάνετε με αυτό ή τι κάνετε σε αυτό; 

8. Έχετε έναν κύβο. Περιγράψτε υλικό, μέγεθος και ό,τι άλλο θέλετε. 

9. Ζωγραφίστε σε ένα χαρτί, με όποια σειρά θέλετε και γενικά όπως θέλετε, τη σκάλα, το άλογο και το κηροπήγιο. Παρατηρεί-

στε την εικόνα σας. 

 

ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Με την χρήση της συμβολικής σκέψης
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Η σκάλα δείχνει την επαγγελματική 

μας πορεία. Η ανάβαση θεωρείται κάτι 

καλό, η κατάβαση το αντίθετο.

2. Το σπίτι είναι η ιδέα σου για τον 

θάνατο. Αν μπαίνεις στο σπίτι, σημαί-

νει ή ότι είσαι συμφιλιωμένος μαζί του 

ή ότι ένα τέτοιο γεγονός έχει «αγγίξει» 

την ζωή σου πολύ έντονα ή ότι παρα-

είσαι ριψοκίνδυνος και ψάχνεις περιπε-

τειούλες... Ο τρόπος που το περιγράφεις 

δηλώνει και το πώς περιμένεις να είναι 

η ζωή σου μετά… π.χ. Ερείπιο, με σιδε-

ρένια καγκελόπορτα, ξύλινα παντζού-

ρια, με ιστούς από αράχνες, σκοτεινό 

και στοιχειωμένο.

3. Ο δρόμος είναι η ζωή μας.

Για παράδειγμα αν πεις: «Ανηφορι-

κός, διπλής κατεύθυνσης, με καινούρ-

γιο οδόστρωμα και πεντακάθαρα πεζο-

δρόμια. Στο βάθος βλέπω μια νταλίκα 

που πλησιάζει με αναμμένα φώτα. Πρέ-

πει να κάνω στην άκρη» = Καλή ζωή με 

λίγα εμπόδια. 

Ενώ αν για παράδειγμα πεις: «Χω-

ματόδρομος: αριστερά μικρό ξέφωτο και 

στο βάθος δάσος πυκνό. Δεξιά γκρεμός 

που καταλήγει στην θάλασσα» = Πολ-

λές επιλογές στη ζωή.

4. Η αρκούδα συμβολίζει την σχέση 

σου με το άλλο φύλλο. Αν πεις: «Με την 

αρκούδα προχωρήσαμε μαζί και κάναμε 

παρέα η μία στην άλλη. Όμως επειδή εί-

ναι ζώο, κράταγα συνέχεια κάτι αιχμηρό 

στο χέρι σφιχτά» = είσαι ανοιχτός, αλλά 

και πάντα σε εγρήγορση. Αλλά αν πεις: 

«Μένω ακίνητος και παρακολουθώ τις 

κινήσεις της» = περιμένεις να σου δείξει 

ο σύντροφός σου τι θέλει.

5. Τα κλειδιά είναι οι φίλοι μας. Από 

το κατά πόσο παλιά ή καινούργια εί-

ναι και από το κατά πόσο τα παίρνουμε 

μαζί μας, φαίνεται το πόσο κοντά μας 

νιώθουμε τους ανθρώπους που έχουμε 

γύρω μας, τι θέση έχουν στην ζωή μας.

6. Το κηροπήγιο είναι η αγάπη που 

λαμβάνουμε από τους άλλους. Το γυα-

λί είναι κάτι εύθραυστο. το ίδιο και το 

κρύσταλλο απλά είναι λίγο πιο βαρύ, 

πιο ακριβό και πιο πολύτιμο. Το μέ-

ταλλο είναι κάτι στερεό που δεν σπάει. 

Οξειδώνεται όμως, σκουριάζει. Θέλει 

συχνό καθάρισμα και συντήρηση. (Ο 

κασσίτερος οξειδώνεται πιο δύσκολα. 

Ακολουθεί ο σίδηρος και τέλος ο χαλ-

κός που οξειδώνεται πιο εύκολα)

7. Το άλογο είναι ο σύντροφός μας. 

Το πώς τον αντιμετωπίζουμε (ή πως 

αντιμετωπίζουμε την ιδέα του συντρό-

φου), το πώς του συμπεριφερόμαστε 

Πρώτο παράδειγμα: το ποτίζω, το τα-

ΐζω, το χαϊδεύω και μετά κάνω ιππασία 

= δίνεις και θέλεις να παίρνεις. Δεύτε-

ρο παράδειγμα: απλώς το παρατηρώ 

που κινείται μες το ξέφωτο = ενώ έχεις 

μία ωραία εικόνα, καθαρή, φωτεινή, δεν 

πλησιάζεις. Κάνεις πολύ προσεχτικές κι-

νήσεις και φοβάσαι. Καμιά φορά όταν 

μένεις μακριά, ο άλλος δεν αντιλαμβά-

νεται τα αισθήματά σου και...

8. O κύβος είναι η προσωπικότη-

τά μας. Το πλαστικό δείχνει κάποιον 

που είναι δυνατός, με σταθερές απόψεις 

που δεν αλλάζουν εύκολα. Το γυαλί εί-

ναι κάτι εύθραυστο. Όσοι έγραψαν γυα-

λί, καλό θα ήταν να βρουν τρόπους να 

οχυρώσουν τον εαυτό τους. Το μαλα-

κό υλικό δείχνει ανθρώπους πολύ ευαί-

σθητους. Το ξύλο έχει την ιδιότητα ότι 

μπορεί να είναι και ζεστό και ψυχρό. (αν 

ακουμπήσεις το χέρι σου στον κορμό 

ενός δέντρου, θα είναι παγωμένος. Από 

την άλλη, ένα σπίτι φτιαγμένο από ξύλο 

είναι πολύ ζεστό...)

9. O πίνακας είναι οι προτεραιότη-

τές μας και η στάση ζωής μας. π.χ. στον 

πίνακα ζωγράφισα μία σκάλα προφίλ 

ανοδική, πάνω στην οποία ανεβαίνω τα 

σκαλιά καβάλα στο άλογο, κρατώντας 

το κηροπήγιο στο χέρι = πολύ συνειδη-

τοποιημένος και ισορροπημένος. Δεν 

βάζεις τίποτα πιο πάνω από το άλλο. Εί-

ναι αδιανόητο να φανταστείς εκπληρω-

μένους επαγγελματικούς στόχους χωρίς 

την συμμετοχή, βοήθεια και παρουσία 

του συντρόφου σου.

 
 
Πηγή http://www.newsbomb.gr/



           ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ

Ο γενναίος πεθαίνει μια φορά. 
Ο δειλός πεθαίνει κάθε μέρα. 

- Πλούταρχος

Πρώτα σκέψου τι θα ήθελες 
να είσαι. Μετά κάνε αυτό που 

πρέπει να κάνεις. 
- Επίκτητος

Οι ανόητοι αναζητούν τις απολαύσεις και πέφτουν 

στο βάραθρο του θανάτου. Οι σοφοί κατανοούν το 

νόημα της αθανασίας και δεν αναζητούν το αιώνιο 

στο εφήμερο    - Ουπανισάδες

Σοφός είναι όποιος 
την κρίσιμη ώρα μένει 

ήρεμος. 
- Ευριπίδης

Ένα πλοίο είναι ασφαλές στο λιμάνι 
αλλά δεν φτιάχτηκε για να μένει εκεί.

 - John A. Shedd

Μια ψυχή δεν μπορεί να δει το ωραίο αν 
δεν είναι ωραία αυτή η ίδια. 

- Πλωτίνος

Ο σοφός δεν κάθεται 
επάνω στους θησαυρούς 

του. Όσα περισσότερα 
δίνει στους άλλους τόσα 

περισσότερα παίρνει. 
- Λάο Τσε

Οι άνθρωποι δεν ταράζονται για 
τα πράγματα, αλλά από αυτό που 

πιστεύουνε για τα πράγματα.

- Επίκτητος

Όποιος έχει στενό νου δεν έχει 
πλατειά καρδιά. 

- Λάο Τσε



...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ

ήξερες
ότι...

Συμβουλές από τον δάσκαλο 
Νίκο Καζαντζάκη 

Να κοιτάζεις με αθόλωτο μάτι - αθόλωτο κι από το μίσος κι από την αγάπη- τη σημερινή 

παγκόσμια πραγματικότητα, να ομολογείς τις αρετές και συνάμα την ατιμία, το φως και το 

σκοτάδι, που αποτελούν εδώ στη Γη το κάθε ζωντανό, είτε άνθρωπος είναι είτε ιδέα, να ‘σαι 

με μια λέξη ελεύτερος καταντάει ολοένα και πιο επικίνδυνος πνεματικός άθλος…
Η ανθρωπότητα βρίσκεται σε απότομη στην πορεία της «στροφή» κι όπως πάντα σε τέτοιες 

απότομες στροφές, δεν πρέπει να ελπίζουμε πως αν γίνει μια καλύτερη προσαρμογή του ιδανι-
κού στην πραγματικότητα, αν μπαλωθούν κι εφαρμοστούν καλύτερα οι νόμοι, θα βρούμε τη λύ-
τρωση. Δεν αρκεί η καλυτέρεψη, η αναθεώρηση, η συνέχεια. Ο σημερινός άνθρωπος ένιωσε πια 
την ανάγκη να γίνει συθέμελη ανατροπή, αλλαγή μετώπου, νέα ιεραρχία στις αξίες, νέα ανατί-
μηση της αρετής…

Σήμερα όλες μας οι ελπίδες στριγμώνουνται σε τούτο: στο ότι οι καιροί που περνούμε—κι 
ακόμα πολύ περισσότερο: οι καιροί που θα περάσουν τα παιδιά και τ’ αγγόνια μας—είναι δύσκο-
λοι. Η δυσκολία στάθηκε πάντα στη ζωή ο μέγας ερεθισμός που ξυπνάει και κεντρίζει όλες μας 
τις ορμές, καλές και κακές, για να πηδήξουμε το εμπόδιο που υψώθηκε ξαφνικά μπροστά μας κι 
έτσι, επιστρατεύοντας όλες μας τις δυνάμεις, πού αλλιώς θα ύπνωναν ή θα ενεργούσαν σκόρπια 
κι ανόρεχτα, φτάνουμε κάποτε πολύ μακρύτερα απ’ ότι ελπίζαμε. 

Στις μεγάλες στιγμές που περνούμε, κάποια άλλη δύναμη μπαίνει οδηγός: η Πίστη. Η πίστη 
πώς μπορούμε να πλάσουμε απαρχής καινούριο κόσμο, να καθαρίσουμε τη μνήμη, να ξαλαφρώ-
σουμε από τα περιττά ανόητα βάρη, να δώσουμε καινούρια παρθενιά στην ψυχή μας. Πιστεύομε 
φυσικά κάτι ανύπαρχτο, μα πιστεύοντάς το το δημιουργούμε.

Ανύπαρχτο είναι ότι δεν πεθυμήσαμε αρκετά, ότι δεν ποτίσαμε αρκετά με το αίμα μας, για 
να μπορέσει να πάρει δύναμη να δρασκελίσει το μυστικό κατασκότεινο κατώφλι της ανυπαρξίας. 
Με την πίστη, με την αγάπη ή με τη βία, με το αίμα μας, δηλαδή με ανθρώπινα υλικά, πλάθεται το 
ανύπαρχτο και γίνεται το μέγα πήδημα από τον ένα πολιτισμό στον άλλο.

Η φυγή είναι άναντρη λιποταξία μα ο τρόπος πού αγωνίζεται ο πνεματικός άνθρωπος είναι 
ολότελα διαφορετικός από τον τρόπο πού αγωνίζονται οι «άρχοντες του κόσμου». Το χρέος του 
είναι άλλο, σε άλλο επίπεδο: Να συγκλίνει μέσα του όλους τους αποκλίνοντες σημερινούς αγώ-
νες και να βάλει τάξη στο χάος να το μετουσιώσει δηλαδή μέσα του σε «κόσμο». Να κρατά άσβε-
στη την προσωπική του ανεξαρτησία για να βρεθεί άθιχτος, όρθιος, όταν θα ΄ρθει η στιγμή του. 
Γιατί σίγουρα θα ’ρθει. Αντοχή, Κατανόηση, Ένταση Εσωτερική και Προσπάθεια να διατυπώσει 
στη ζωή και στο έργο του την Dοminante του μελλούμενου πολιτισμού

« Καθηγητής της Ερήμου ».
Αίγινα, Καλοκαίρι του 1940



ένα ταξίδι στα μονοπάτια της Γνώσης
info GUIDE

F  R  E  EN-TRANCE

σε περιμένουμε …

Ομιλία με θέμα : «Η ιστο-
ρία της ανθρωπότητας»

Τετάρτη 16/3, ώρα 20.00 

Αθήνα
Αγ.Μελετίου 29,  

τηλ. 210 88 10 830

Ομιλία &Έναρξη σεμι-
ναρίου με θέμα: «Δάρ-

μα – Κάρμα - Μετενσάρ-
κωση»

Σάββατο 27/2, ώρα 20.00

Νέα Σμύρνη
25ης Μαρτίου 15 (1ος ορ.) τηλ 69 

87 43 73 87  W’Up

Ομιλία με θέμα : Το Μυ-
στήριο του Πεπρωμένου 

και της Τύχης

Τρίτη 12/1, ώρα 20.00

Ιλίσια
Ποταμιάνου 13, τηλ 210 7794368, 

6987124197

Έναρξη Σεμιναρίου Εσωτερι-

κής  Φιλοσοφίας και Ψυχολο-

γίας: «Ένας καλύτερος άνθρω-

πος, ένας καλύτερος κόσμος»

Δευτέρα 25/1, ώρα 20.00

Βόλος
Ιάσονος 143 (με Γαμβέτα) Τηλ: 

6943862545 (what’s up)

Έναρξη σεμιναρίου Πρακτι-
κής Φιλοσοφίας : «Ποιος εί-
μαι, από πού έρχομαι, προς 

τα πού πηγαίνω;»

Δευτέρα 22/2, ώρα 20.30 

Πάτρα
Κολοκοτρώνη 37, τηλ. 6980500034

Έναρξη σεμιναρίου μετα-
φυσικής: «θα αλλάξει η 

ματιά σου για τον κόσμο» 

Τετάρτη 13/1, ώρα 20.00

Περιστέρι 
Πτολεμαΐδος 6, τηλ. 2130282657

Έναρξη σεμιναρίου Φιλο-
σοφίας

Τρίτη 12/1, ώρα 20.00

 Θεσσαλονίκη
Παύλου Μελά 18, 
τηλ. 2310-285020

Βιωματικό σεμινάριο: 
«θεατρικό παιχνίδι»

Δευτέρα 15/2, ώρα 21.30

Ρέθυμνο
Κουντουριώτη 113

Έναρξη σεμιναρίου Φι-
λοσοφίας: «Ποιος είμαι; 
Από που έρχομαι; Προς 

τα που πηγαίνω»;
Τρίτη  29/03, ώρα 21:00   

 Χανιά
Τζανακάκη 21, 1ος  Όροφος (δεξιά), 

Τηλ: 2821023189

Έναρξη σεμιναρίου Εσω-
τερισμού & φιλοσοφίας

Τετάρτη 27/1, ώρα 21.00 

Κέρκυρα
5η πάροδος Δον. Δημουλίτσα 

3τηλ. 6978457900 

Ημερίδα Φιλοσοφίας με 
θέμα: «η Φιλοσοφία επι-

στρέφει»
Κυριακή 6/3, ώρα 17.00 – 21.00

 Θεσσαλονίκη
Βαρδάρης

Λαγκαδά 7 & Βάκχου 1, τηλ. 2310-
551476

Ομιλία με θέμα: «Η ψυχο-
λογία της μάσκας»

Τετάρτη 2/3, ώρα 20.00  

Λάρισα
Ανθίμου Γαζή 14, τηλ: 6948067139

Έναρξη σεμιναρίου: «Η δύ-
ναμη των μύθων και των 

συμβόλων»

Τετάρτη 10/2, ώρα 20.00

Ιωάννινα
Σμύρνης 1, πλατεία Πάργης, Τηλ: 

2651071780

Βιωματικό Σεμινάριο Φι-
λοσοφίας & Ψυχολογίας: 

«Know yourself»

Τετάρτη 20/1, ώρα 21.00

Ηράκλειο
Αβέρωφ & Σμύρνης 24, τηλ: 

6981888493

Έναρξη σεμιναρίου Ψυχολογίας 

και Φιλοσοφίας: «Είναι σπου-

δαίο να ανθίζεις μέσα σε ένα 

κόσμο που μαραίνεται»

Δευτέρα 11 & Τετάρτη 13/1, ώρα 

20.00

Αιγάλεω
Πολυχώρος AVENTURA, 

Θηβών 433.
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΤΕΥΧΟΣ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, με τη δημοσίευση πάνω από 7200 επιστημονι-

κών εργασιών και 260 βιβλίων, η ανακάλυψη του χάους που κυριαρχεί στα μη-

γραμμικά δυναμικά συστήματα, έχει μία καταιγιστική επίδραση σε πολλούς το-

μείς της ανθρώπινης γνώσης, όπως στα μαθηματικά, τη μηχανική, την επιστήμη 

των Η/Υ, τη βιολογία, την οικολογία, την αστρονομία, την οικονομική θεωρία, 

την τέχνη και φυσικά τη φιλοσοφία Οι πιο φλογεροί συνήγοροι της “νέας” 

αυτής επιστήμης λένε ότι η επιστήμη του 20ου αιώνα θα παραμείνει στη μνή-

μη των ανθρώπων για τρία πράγματα: τη σχετικότητα, την κβαντομηχανική και το χάος. 

Η αναστάτωση που προκαλεί ακόμα και στον τρόπο σκέψης μας καθώς και η μεγάλη δη-

μοσιότητα που έχει πάρει αυτή η θεωρία μπορεί να συγκριθεί μόνο με την κβαντο-

μηχανική.

Η ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΤ
Ο Καντ, μέσα από το έργο του «Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών» προ-

σπαθεί να συμβιβάσει την κριτική σκέψη με την ηθική. Η κριτική σκέψη θεμελιώ-

νεται από 2 ικανότητες: να λογιζόμαστε και να αισθανόμαστε. Δουλειά της κρι-

τικής είναι να διακρίνει το ρόλο τόσο της λογικής όσο και της αισθητηριακής 

ικανότητάς μας (του ψυχισμού και των αισθήσεων). Η τέλεια βούληση καθο-

ρίζεται πάντα από το λόγο. Όμως η βούληση στον άνθρωπο δεν είναι τέλεια. 

Διέπεται και από υποκειμενικούς όρους, που απορρέουν από την αισθητικότητα. 

Έτσι, η βούληση αναγκάζεται από το λόγο να υπακούει σ’ αυτόν. Και όταν δεν υπακούει φυ-

σικά, το κάνει μέσω προσταγών. 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ
Ο Πρίγκηπας Σεκ αναζήτησε τον Δάσκαλο του Ξίφους. Ο ήλιος ήδη είχε 

ανεβεί ψηλά στο μοναστήρι, όταν ξύπνησε, και ο Πρίγκηπας ένιωθε ότι επι-

τέλους είχε βρει τον Δάσκαλο που πάντα έψαχνε. «Πού θα βρω τον Δάσκα-

λο;» ρώτησε το καλόγερο που ήταν συνοδός του. «Ο Δάσκαλος μου πα-

ρήγγειλε ότι σας περιμένει στον Κύκλο των Πολεμιστών» ήταν η απάντη-

ση. Ο Πρίγκηπας αφού έφαγε κάτι πρόχειρο, ζώστηκε την χρυσή αρμα-

τωσιά του και το εξαίσιο ξίφος του και συνοδευόμενος από την ακολου-

θία του, είκοσι επίλεκτους σωματοφύλακες ξεκίνησε.
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