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άθε μεγάλη σκάλα αποτελείται από πολλά μικρά σκαλοπάτια.
Αλλά η βιασύνη της εποχής μας μας σπρώχνει να φτάσουμε γρήγορα στην κο-

ρυφή, παραβλέποντας τη σημασία του κάθε σκαλοπατιού.
Κάθε μεγάλο μνημείο αποτελείται από πολλές μικρές πέτρες.

Αλλά η αδιαφορία και η αμέλεια μας οδηγούν στο να χτίζουμε πρόχειρα χωρίς να λαξεύ-

ουμε με μεράκι την κάθε πέτρα.
Θεωρούμε ότι τα μικρά πράγματα είναι ασήμαντα και ότι το μόνο αξιόλογο είναι να κατακτήσουμε ελκυστικούς στόχους, όσο γίνεται με περισσότερη ταχύτητα και με λιγότερη προσπάθεια.
Είναι αλήθεια ότι χρειάζεται να έχουμε υψηλούς στόχους και να φροντίζουμε να μην χάσουμε την πορεία μας προς την κατάκτησή τους. Όμως, τα καθημερινά γεγονότα και τα ταπεινά
αντικείμενα είναι αυτά που καθοδηγούν τη ζωή μας και μας επιτρέπουν να φτάσουμε στην
κατάκτηση των ονείρων μας.
Τα μικρά πράγματα μπορεί να είναι τα λιθάρια με τα οποία στρώνουμε το δρόμο μας,
αλλά μπορεί και να μετατρέπονται στα μεγαλύτερα εμπόδια. Είναι εκείνα που μας κάνουν
να κλαίμε αλλά και να γελάμε.

Μετά από 35

Οι λεπτομέρειες είναι το αλατοπίπερο της ζωής μας… χωρίς αυτές η ζωή θα ήταν άνοστη
αφορία.
Στις ανθρώπινες σχέσεις, οι λεπτομέρειες δυναμώνουν τη φιλία, θρέφουν τον έρωτα, ξεπερνούν τα φράγματα μεταξύ αγνώστων. Είναι ένα χαμόγελο, ένα μικρό δώρο, μια φευγαλέα ματιά,
ένα συγνώμη, μια αγκαλιά.
Στην εργασία, οι λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά ανάμεσα σ’ ένα καλά καμωμένο έργο και μια
προχειροδουλειά, σ’ ένα σωστό επαγγελματία και έναν ασήμαντο υπάλληλο. Ο Μιχαήλ Άγγελος
έλεγε ότι η τελειότητα φτιάχνεται με μικρά πράγματα. Είναι ένας ενθαρρυντικός λόγος, μια πρόταση, μια επιπλέον προσπάθεια, ένα ευχαριστώ.
Στον ίδιο τον εαυτό μας οι λεπτομέρειες προσδίδουν λάμψη, μας εκπαιδεύουν για τα μεγάλα

editorial

και άχαρη. Μας προσφέρουν ικανοποίηση και χαρά, ενώ απομακρύνουν τη ρουτίνα και την αδι-

έργα της ζωής μας και κάνουν την πορεία πιο όμορφη και πιο συναρπαστική.
Προσοχή όμως, επειδή οι λεπτομέρειες μπορούν επίσης να μας παγιδεύουν και να μας εγκλω-

συνεχόμεναχρόνια
έκδοσης του περιοδικού Νέα Ακρόπολη συνεχίζουμε να
αναζητούμε τη φιλοσοφική λίθο…
Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν

βίζουν σ’ ένα φαύλο κύκλο ανούσιων δράσεων που δεν μας επιτρέπει να ολοκληρώσουμε κανένα έργο

πλέον για μας δια-

και σταματάει την εξέλιξή μας.

νοητικές αλήθειες,

Το να παραβλέπουμε λεπτομέρειες μπορεί να μας οδηγήσει σε μεγάλη αποτυχία. Η αγγλική παράδοση μας προσφέρει μια σύντομη αλλά άκρως διδακτική ιστορία:
Για ένα καρφί χάθηκε ένα πέταλο,

αλλά έναν τρόπο
ζωής, που βελτιώ-

Για ένα πέταλο χάθηκε ένα άλογο,

νει καθημερινά τον

Για ένα άλογο χάθηκε μια μάχη,

εαυτό μας και τον

Για μια μάχη χάθηκε ένα βασίλειο.

κόσμο.

… Και όλα… για ένα καρφί.
Ας μεριμνήσουμε για εκείνο το μικρό καρφί, για εκείνον τον κόκκο άμμου που μπήκε στο γρανάζι
και κατάστρεψε μια μεγάλη μηχανή, για εκείνο το λιθαράκι που μπήκε στο παπούτσι μας και μας εμπό-

Το αλχημικό έργο

δισε να προχωρήσουμε ή για το σπόρο που τελικά δεν φυτέψαμε.

βρίσκεται σε εξέλι-

Οι λεπτομέρειες είναι μικρές αλλά όχι ασήμαντες… είναι τα μικρά βήματα που μας οδηγούν στην
πραγμάτωση των ονείρων μας.
Ίσως τελικά, αυτά τα μικρά πράγματα είναι τα μεγαλύτερα…

ξη…

νέα

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

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

επιστημονικά

Εργοστάσιο κλώνων
στην Κίνα «έτοιμο
να αντιγράψει και
ανθρώπους»
Η κατασκευαστική εταιρεία στην Κίνα, που είναι το
πρώτο εργοστάσιο κλωνοποίησης ζώων σε βιομηχανική
κλίμακα, δηλώνει πως είναι
έτοιμη και πρόθυμη να κλωνοποιήσει και ανθρώπους,
αρκεί να καμφθεί η αντίδραση της κοινής γνώμης.
«Η τεχνολογία ήδη υπάρχει» δήλωσε στο Γαλλικό
Πρακτορείο Ειδήσεων ο Σου
Σιαοτσούν, διευθύνων σύμβουλος της κινεζικής Boyalife,

η οποία συνεργάζεται στο εργοστάσιο κλώνων με τη νοτιοκορεατική Sooam Biotech.
«Εφόσον [η κλωνοποίηση ανθρώπων] επιτραπεί, δεν νομίζω ότι υπάρχουν εταιρείες με καλύτερη τεχνολογία από την
Boyalife» υποστήριξε.
Διευκρίνισε, πάντως, ότι η εταιρεία του δεν δραστηριοποιείται σήμερα στην κλωνοποίηση ανθρώπων και είναι αναγκασμένη να κρατά στάση «αυτοσυγκράτησης» για το φόβο αντιδράσεων.
Πηγή: in.gr

H NASA ερευνά μυστηριώδη γεωγλυφικά 8.000
ετών στις στέπες του Καζακστάν
H NASA ερευνά μυστηριώδη γεωγλυφικά 8.000 ετών στις
στέπες του Καζακστάν
Τα σχήματα αυτά ανακαλύφτηκαν το 2007 από τον Καζάκο
οικονομολόγο Ντμίτρι Ντέι.
Ο Ντέι έψαχνε, μέσω του Google Earth, στο Καζακστάν για
κτίσματα όμοια με τις πυραμίδες όταν διέκρινε κάποιες περίεργες γεωμετρικές φιγούρες στις βόρειες στέπες της επαρχίας
Ουστογκάισκι.
Παρά το ότι έχουν περάσει οκτώ χρόνια από τότε, η ίδια η
κυβέρνηση του Καζακστάν δεν φιλοτιμήθηκε να μελετήσει τα
γεωγλυφικά αυτά.
Έτσι, στο παιχνίδι μπήκε η NASA η οποία ζήτησε τη βοήθεια από τους δορυφόρους του Καζακστάν να τα φωτογραφίσουν κι από κοινού να συνεργαστούν για την έρευνά τους.
Πριν μερικές ημέρες, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία
παρέθεσε εικόνες από τα γεωγλυφικα αυτά: ανάμεσα στα 260
σχήματα ξεχωρίζουν κάποια που μοιάζουν με κύκλους, ενώ σε
ένα άλλο σημείο εμφανίζονται κατασκευές που μοιάζουν με
σβάστικες. Ένα άλλο γεωγλυφικό σχηματίζει ένα τεράστιο τετράγωνο, οι αντίθετες γωνίες του οποίου ενώνονται διαγώνια.
Τα σχήματα είναι ορατά μόνο από ψηλά και το μέγεθος κάποιων εξ’ αυτών ξεπερνά κατά πολλές φορές το αντίστοιχο
ενός γηπέδου ποδοσφαίρου ή ακόμη κι απ’ αυτό της Μεγάλης
Πυραμίδας του Χέοπα στην Γκίζα της Αιγύπτου.
«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου κάτι τέτοιο. Είναι πραγματικά εκπληκτικό», τονίζει ο Κόμπτον Τζέι Τάκερ, επιστήμονας της NASA στην Ουάσιγκτον.
Πλέον, η ΝΑSΑ προχώρησε στη σύσταση μιας ομάδας, που
σε συνεργασία με αρχαιολόγους θα μεταφερθούν στην επίμαχη
περιοχή, προκειμένου να αναλύσουν -και αν γίνεται, να επιλύσουν- τη νέα αυτή ανακάλυψη.
Πηγή: in.gr

ματα που συνεχώς μάζευε και έτσι

Στο μέλλον, ο Άρης θα
αποκτήσει δικό του δακτύλιο
όπως ο Κρόνος!
Σε 20 έως 40 εκατομμύρια χρόνια

ήταν αδύνατο να προσκαλέσει τον
οποιονδήποτε στο σπίτι του, σύμφωνα με το Live Science.
Όπως είπαν οι γιατροί, η συνε-

ο μεγαλύτερος δορυφόρος του ‘Αρη, ο

χής ενασχόληση με όλα αυτά τα ψηφι-

Οι ερευνητές των πανεπιστημί-

Φόβος, θα αποσυντεθεί και τα απομει-

ακά αρχεία, αποτελεί από μόνη της ένα

ων του Μπρίστολ και του Σάσεξ, κα-

νάρια του θα δημιουργήσουν έναν δα-

πρόβλημα, καθώς δεν αφήνει κάποιον

θώς και της εταιρείας Ultrahaptics, με

κτύλιο γύρω από τον «κόκκινο» πλανή-

να κάνει άλλα πράγματα στη ζωή του,

επικεφαλής τον καθηγητή πληροφορι-

τη.

όπως να κοιμάται, να καθαρίζει το σπί-

κής Σριράμ Σουμπραμανιάν, που έκα-

τι του, να βλέπει φίλους και να βγαίνει

ναν τη σχετική δημοσίευση στο περιο-

για διασκέδαση.

δικό «Nature Communications», χρησι-

Έτσι, σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις των επιστημόνων, ο Άρης θα γίνει ο
πέμπτος πλανήτης του ηλιακού μας συ-

Πηγή: in.gr

στήματος με δακτύλιο, μετά τον Κρόνο,
(που έχει πολλούς και εντυπωσιακούς
δακτυλίους), τον Δία, τον Ουρανό και
τον Ποσειδώνα.
Πηγή: news.gr

Η περίπτωση του άνδρα
με «σύνδρομο ψηφιακής
αποθησαύρισης»
Ολλανδοί γιατροί, με επικεφαλής
την ψυχίατρο Δρ Μαρτίν Βαν Μπένεκομ του Ακαδημαϊκού Ιατρικού Κέντρου, παρουσίασαν στην επιθεώρηση «BMJ Case Reports» την περίπτωση
ενός 47χρονου άνδρα, ο οποίος εμφάνισε ψυχαναγκαστική τάση συσσώρευσης
ψηφιακών αντικειμένων στον υπολογιστή του.
Ο άνδρας αυτός προσέθετε χιλιάδες
αρχεία (φωτογραφίες κ.α) κάθε εβδομάδα στη συλλογή του και μετά περνούσε ατέλειωτες ώρες κάθε μέρα για να
τις ταξινομεί σε κατηγορίες. Εκτός από
το πάθος για ψηφιακές συλλογές, είχε
αντίστοιχη μανία για τη συλλογή φυσικών αντικειμένων. Το αποτέλεσμα ήταν
το διαμέρισμά του

στο Άμστερνταμ

να ξεχειλίζει από διάφορα μικροπράγ-

μοποίησαν μια συστοιχία 64 μικροσκοπικών ηχείων για να δημιουργήσουν με-

Ακτίνα σηκώνει αντικείμενα
με ηχητικά κύματα!

γάλης έντασης ηχητικά κύματα.
Η δημιουργία της ηχητικής ελκτι-

Ερευνητές στη Βρετανία κατάφεραν

κής ακτίνας μπορεί μελλοντικά να βρει

να δημιουργήσουν την πρώτη στον κό-

διάφορες πρακτικές εφαρμογές, όπως

σμο ελκτική ακτίνα ήχου, η οποία μπο-

για την μεταφορά ευαίσθητων αντικει-

ρεί να ανυψώσει και να μετακινήσει

μένων, χωρίς να υπάρχει επαφή με αν-

αντικείμενα χρησιμοποιώντας ηχητικά

θρώπινα χέρια ή μηχανήματα. Επίσης,

κύματα. Κάτι τέτοιο έως τώρα υπήρχε

θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην ιατρι-

μόνο στο χώρο της επιστημονικής φα-

κή, π.χ. σε μικροχειρουργικά εργαλεία.

ντασίας.

Πηγή: news.gr
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Ανέκδοτα του Διογένη
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ίπε κάποιος στον κυνικό φιλόσοφο Διογένη: «Οι συμπολίτες σου σε καταδίκασαν σε εξορία». Και ο φιλόσοφος απάντησε: «Κι εγώ τους καταδίκασα να μένουν στον τόπο τους».
ία μέρα ο Διογένης έτρωγε ένα πιάτο φακές. Δεν υπήρχε σε όλη την Ελλάδα πιο φθηνό φαγητό από μία σούπα με φακές. Αν έτρωγες φακές σήμαινε ότι βρισκόσουν σε κατάσταση απόλυτης ανέχειας. Πέρασε τότε ένας πλούσιος φίλος

του άρχοντα και του είπε: «Αχ καημένε Διογένη! Αν μάθαινες να μην είσαι ανυπότακτος και κολάκευες λιγάκι τον άρχοντα, δε θα
ήσουν αναγκασμένος να τρως συνέχεια φακές».

Ο Διογένης, σήκωσε με περιφρόνηση το βλέμμα και του αποκρίθηκε: «Αχ, καημένε φίλε μου! Αν μάθαινες να τρως λίγες φακές, δεν θα ήσουν αναγκασμένος να υπακούς και να κολακεύεις συνεχώς τον άρχοντα».
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Διδύμων, οφθαλμίατρος της εποχής εξετάζει το μάτι μιας κοπέλας. Ο Διογένης περνώντας από δίπλα τον βλέπει. Γνωρίζοντας ο Διογένης ότι ο Διδύμων είναι τύπος ερωτύλος, του λέει: «Πρόσεξε Διδύμωνα, μήπως εξετάζοντας τον οφθαλ-

μόν, φθείρεις την κόρην».
Διογένης μια μέρα, ζητούσε ελεημοσύνη από ένα άγαλμα. Όταν οι μαθητές του τον ρώτησαν γιατί κάνει κάτι τέτοιο
απάντησε: «Εξασκούμαι στο να μην απογοητεύομαι από την αναισθησία των ανθρώπων».

νας μοχθηρός άνθρωπος ήθελε να προφυλάξει το σπίτι του από κάθε κακό. Για αυτό τοποθέτησε στην πόρτα μια επιγραφή που έλεγε: «Κανένα κακό μη μπει στο σπίτι αυτό». Ο Διογένης διαβάζοντας την επιγραφή παρατήρησε: «Μα ο ιδιο-

κτήτης του σπιτιού από πού θα μπει;»
ταν είδε ο Διογένης κρατικούς ταμίες να έχουν πιάσει κάποιον που είχε κλέψει ένα μπουκάλι, παρατήρησε: «Οι μεγάλοι
κλέφτες έχουν συλλάβει το μικρό κλέφτη».

άποτε ο Διογένης είδε μια γυναίκα να σκύβει πάρα πολύ μπροστά στα αγάλματα των θεών. Θέλοντας να την απαλλάξει από τη θρησκοληψία, την πλησίασε και της είπε: «Μην σκύβεις τόσο πολύ κυρά μου, γιατί κάποτε ο θεός θα σταθεί

πίσω σου και θα δει άσχημα πράγματα».
νας φαλακρός έβριζε τον Διογένη. Ο φιλόσοφος γύρισε και του είπε: «Δεν σου ανταποδίδω τις βρισιές, αλλά θα ήθελα να
πω ένα “μπράβο” στις τρίχες σου, γιατί απαλλάχτηκαν από ένα κακορίζικο κεφάλι».
άποτε ο Διογένης φώναζε: «Ελάτε εδώ άνθρωποι!!!» Και όταν μαζεύτηκαν πολλοί, τους κυνήγησε με το μπαστούνι του
λέγοντας: «Ανθρώπους κάλεσα, όχι καθάρματα!».
άποτε είδε βρώμικα λουτρά ο Διογένης και διατύπωσε την απορία του: «Αυτοί που λούζονται εδώ, πού πάνε μετά να καθαριστούν;».
ταν είδε ο Διογένης έναν πολύ αδέξιο τοξότη να εξασκείται, πήγε και στάθηκε κοντά στον στόχο λέγοντας: «Εδώ είναι
το καλύτερο μέρος για να μη με πετύχει».

ΠΑΡΑ-

Το πηγάδι
της γνώσης

Γ

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

ια να σκάψει κανείς ένα πη-

Για να φτιάξεις μια δεξαμενή, δεν

Το πηγάδι έχει ρυάκια, που συνδέ-

γάδι, πρώτα πρέπει να βγά-

χρειάζεται να σκάψεις και να βγάλεις

ονται με τον ωκεανό. Το πηγάδι μπορεί

λει το χώμα και τις πέτρες

έξω τις πέτρες και το χώμα. Πρέπει να

να φαίνεται μικρό, στο βάθος όμως συν-

κι ύστερα αρχίζει το νερό να

φέρεις πέτρες και χώμα από κάπου αλ-

δέεται με το άπειρο.

τρέχει από τις πλευρές του πηγαδιού και

λού και να φτιάξεις ένα τοίχο. Κι όταν

Όσο μεγάλη όμως κι αν φαίνεται μια

να το γεμίζει. Το νερό βρισκόταν ήδη

φτιαχτεί ο τοίχος, το νερό δεν έρχεται

δεξαμενή, δεν συνδέεται με κανέναν. Τε-

εκεί, δεν χρειαζόταν να μεταφερθεί από

από μόνο του. Πρέπει να το φέρεις από

λειώνει και κλείνει στον εαυτό της. Δεν

κάπου αλλού. Το μόνο που χρειαζόταν

τα πηγάδια των ανθρώπων και να το βά-

έχει κανένα ρυάκι. Δεν έχει κανένα τρό-

ήταν να μετακινηθούν οι πέτρες και το

λεις μέσα στη δεξαμενή.

πο να συνδεθεί με το άπειρο.

Μπορεί να βλέπεις το νερό μέσα στη

Ο νους του ανθρώπου μπορεί να γί-

Υπήρχαν εμπόδια και μόλις αυτά με-

δεξαμενή και να το βλέπεις και μέσα στο

νει είτε πηγάδι είτε δεξαμενή. Αυτές εί-

τακινήθηκαν, εμφανίστηκε το νερό. Δεν

πηγάδι, η διαφορά όμως ανάμεσα στη

ναι οι δύο πιθανότητες για το νου του

χρειαζόταν να μεταφερθεί νερό μέσα

δεξαμενή και το πηγάδι είναι όση διαφο-

ανθρώπου. Και ο άνθρωπος που ο νους

στο πηγάδι. Η γνώση βρίσκεται ήδη

ρά υπάρχει ανάμεσα στη γη και τον ου-

του γίνεται δεξαμενή, σιγά-σιγά θα τρε-

μέσα μας, δεν χρειάζεται να την πάρου-

ρανό. Η πρώτη διαφορά είναι ότι η δε-

λαθεί.

με από κάπου αλλού. Οι πηγές της εί-

ξαμενή δεν έχει δικό της νερό. Το νερό

Όλων μας ο νους έχει γίνει δεξαμε-

ναι κρυμμένες μέσα μας, πρέπει απλώς

που στέκεται μέσα στη δεξαμενή λιμνά-

νή. Δεν έχουμε φτιάξει πηγάδια, έχουμε

να απομακρυνθούν με το σκάψιμο τα

ζει και σύντομα θα αρχίσει να βρομάει.

φτιάξει δεξαμενές. Μαζεύουμε πράγμα-

εμπόδια που βρίσκονται ανάμεσα — οι

Το πηγάδι όμως έχει τη δική του πηγή

τα από όλο τον κόσμο, από βιβλία, από

πέτρες και το χώμα. Τότε θα αρχίσουν

νερού. Το νερό δεν μουχλιάζει.

ιερά κείμενα, από διδασκαλίες, τα μα-

χώμα.

ζεύουμε όλα αυτά και νομίζουμε πως

να εμφανίζονται οι πηγές της γνώσης.

Με τη δεξαμενή και το πηγάδι συμ-

Εκτός από πηγάδι όμως, μπορεί κανείς

βαίνουν διαφορετικές διαδικασίες. Η

να φτιάξει και δεξαμενή.

δεξαμενή φοβάται ότι κάποιος θα της

Μπορείς να βρεις γνώση σε ένα δια-

Το να φτιαχτεί μια δεξαμενή είναι

πάρει το νερό, επειδή αν φύγει το νερό,

νοούμενο και σε ένα συνειδητό άνθρω-

κάτι διαφορετικό. Δεν χρειάζεται να

η δεξαμενή αδειάζει. Το πηγάδι όμως θέ-

πο. Ο διανοούμενος όμως είναι δεξαμε-

αναζητήσουμε τη φυσική πηγή του νε-

λει κάποιον να του πάρει το νερό του,

νή και ο συνειδητός άνθρωπος είναι πη-

ρού, για να φτιάξουμε μια δεξαμενή. Ο

ώστε να μπορεί να γεμίσει με πιο φρέ-

γάδι.

τρόπος για να φτιαχτεί μια δεξαμενή εί-

σκο και ζωντανό νερό. Το πηγάδι θέλει

Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο θε-

ναι εντελώς αντίθετος από αυτόν που

να μοιράζεται, η δεξαμενή θέλει να συσ-

μελιώδης και βαθιά είναι αυτή η διαφο-

φτιάχνεται ένα πηγάδι.

σωρεύει.

ρά.

έχουμε γίνει γνώστες.
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Οι πιο σημαντικές σου νίκες
Κείμενο: Delia Steinberg Guzmán, Διευθύντρια του παγκόσμιου οργανισμού Νέα Ακρόπολη

Σ

ε αυτό το μικρό άρθρο θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα δεκάλογο με μικρές νίκες που μπορούν να μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε αυτές που μπορούμε και οφείλουμε να κατακτήσουμε:

• Οι από παλιά ποθημένες νίκες. Είναι τα όνειρα που έχουμε θρέψει εδώ και πολλά χρόνια, αυτά που μας συνόδευσαν πολλές φορές,
ίσως κι απ’ την παιδική μας ηλικία, χωρίς ο χρόνος να καταφέρει να τα σβήσει ή να τους αφαιρέσει αξία.
• Οι νίκες που κερδίζονται επί της πορείας. Είναι αυτές που, όταν οι περιστάσεις είναι αναπάντεχες, μας αναγκάζουν να ενεργοποιήσουμε τα καλύτερα από τις ενέργειες, το σθένος και τη φαντασία μας.
• Οι νίκες πάνω στη δική μας προσωπικότητα. Καθώς γνωρίζουμε περισσότερο τον εαυτό μας και μαθαίνουμε να είμαστε ειλικρινείς
μαζί του, ξέρουμε πού βρίσκονται τα αδύναμα σημεία μας, σε κάθε επίπεδο. Οφείλουμε να κυριαρχούμε καθημερινά πάνω σε κάποια
παρόρμηση, κάποια άτοπη αντίδραση που θα μας κάνει να αισθανθούμε άβολα, δυσαρεστημένοι με τον εαυτό μας.
• Οι νίκες σε μια δοκιμασία ή δυσκολία. Ο καθένας ξέρει ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες που, κάποια στιγμή της ζωής του, αποκτούν
το μέγεθος μιας δοκιμασίας. Είναι πολύ σημαντικό να ξεπεράσουμε το πρώτο κρούσμα της δοκιμασίας και να αντιμετωπίσουμε τη
δυσκολία με όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση, τις επόμενες φορές.
• Οι νίκες πάνω στο φόβο εν γένει. Φοβόμαστε τα άγνωστα πράγματα ή αυτά που νομίζουμε ότι γνωρίζουμε αλλά που θεωρούμε ότι
μας ξεπερνούν. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται να νικήσουμε την άγνοια εν γένει και να τολμήσουμε με «εκείνους τους εχθρούς».
• Οι αξιοποιημένες εμπειρίες. Όλοι έχουμε περάσει από πολλές και διάφορες καταστάσεις στη ζωή. Όλοι έχουμε υποσχεθεί στον εαυτό μας να απομνημονεύσουμε καλά τις οδύνες και τις στεναχώριες που έχουμε υποστεί. Όμως, όταν παρουσιάζονται ξανά παρόμοιες καταστάσεις, ενεργούμε σα να μη μας είχαν συμβεί ποτέ. Γιατί έχουμε αυτή την έλλειψη ενεργούς μνήμης; Οι καλά αξιοποιημένες εμπειρίες είναι εκείνες που μας χρησιμεύουν για να μην επαναλάβουμε ξανά τα ίδια λάθη.
• Να σηκωνόμαστε κάθε φορά που πέφτουμε. Όσο πολλές κι αν είναι οι σκληρές στιγμές της ζωής, όσο κι αν αισθανθεί κανείς πεσμένος και απογοητευμένος, δεν πρέπει να επιτρέψει τη συνέχιση αυτών των καταστάσεων. Σε διάλογο με τον εαυτό μας, πρέπει
να θέσουμε προθεσμίες για να σηκωθούμε πάλι όρθιοι. Το να ξέρουμε να σηκωνόμαστε μετά από μια πτώση είναι μια από τις μεγαλύτερες νίκες.
• Οι επιλογές και οι αποφάσεις. Αφού έχουμε καθιερώσει κάποιους στόχους στη ζωή, αφού έχουμε ξεκινήσει τη διαδρομή που οδηγεί στο στόχο, θα πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα σε διάφορα πράγματα. Και όχι μόνο να διαλέξουμε ως ορθολογιστική πράξη, αλλά
και να αποφασίσουμε να δράσουμε.
Και τέλος, μια σύσταση που στεφανώνει όλες τις άλλες:
Να ξέρουμε να διατηρούμε τις μικρές καθημερινές νίκες μας.

ΝΕΑ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ
(FRANCIS BACON 1561-1626)
Κείμενο: Παντελής Βεκρής

Ο

θεω-

τον Αλταμπίν, έναν άριστο και ικανό πο-

μία ουτοπικότητα και υπέρμετρη φαντα-

ρώντας τον μύθο (κατ’

λέμαρχο, που κατόρθωσε να επιβάλλει

σία, σε κάθε διήγηση. Αυτή η αφάντα-

ακολουθία του Πλά-

την κυριαρχία του σε μια μεγάλη περί-

στη ευτυχία και ομορφιά μετατρέπει σε

τωνα), όργανο για την

μετρο, κατανικώντας τους εχθρούς του.

ψέμα, τα λόγια, όποιου προσπαθήσει να

αποκάλυψη της αλήθειας, πλάθει τον

Ένας άλλος ισχυρός άνδρας, ο Σο-

φιλοσοφικό μύθο της Ν.Ατλαντίδας,

λωμόντας, που έζησε γύρω στο 300 π.Χ.,

Τα ταξίδια των κατοίκων της χώρας

σαν απάντηση στο κοινωνικό κατεστη-

οραματίστηκε την ιδανική πολιτεία και

περιορίστηκαν και απ’όσα γνωρίσουν,

μένο της εποχής του και την έξαρση του

βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος, νομοθε-

επιτρέπεται να κρατούν τα καλά και επι-

εμπορίου. Μια έξαρση, που δημιούργη-

τεί. Απαγορεύει τον ερχομό των ξένων,

βάλλεται να διώξουν τα άσχημα. Η λο-

σε αυτοκρατορίες του χρήματος και μια

σαν πρωταρχικό αίτιο εκφυλισμού και

γοκρισία και ο έλεγχος, είναι μία άλλη

ανεξέλεγκτη ανακατωσούρα των φυ-

δημιουργεί ένα κλειστό σύστημα. Βέ-

δικλείδα ασφαλείας.

λών, των πολιτισμών, των ηθών και εθί-

βαια διατηρεί νόμους, για την προστα-

Μια μέρα λοιπόν ένα καράβι με πε-

μων.

σία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την

νήντα άνδρες πλήρωμα, φθάνει στο λι-

Η «Νέα Ατλαντίδα», όπως και οι πε-

περίθαλψη και βοήθεια των ναυαγών.

μάνι μιας μικρής αλλά όμορφα χτισμέ-

ρισσότερες πολιτείες, θεμελιώθηκε σ’έ-

Με άδεια μπορεί κάποιος να επισκεφθεί

νης πόλης. Ένα λιμάνι θεόσταλτο, αφού,

να απόμακρο νησί αυτάρκες και ετοιμο-

τη χώρα. Αν θέλει να μείνει, ακολουθεί

ύστερα από μήνες που παράδερναν στις

πόλεμο. Η καρπερή γη προμηθεύει τα

τα ήθη και έθιμα της χώρας. Αν θέλει να

θάλασσες, είχαν σωθεί τα τρόφιμα, είχαν

απαραίτητα αγαθά και οι ναυτικές δυ-

φύγει είναι ελεύθερος, αρκεί να κρατή-

αρρωστήσει κι είχαν χάσει κάθε ελπί-

νάμεις μπορούν να αποθαρρύνουν κάθε

σει μια μυστικότητα γύρω απ’την ύπαρ-

δα σωτηρίας. Ξετυλίγοντας λοιπόν την

πιθανό εισβολέα. Η πολιτεία υπήρχε

ξη αυτού του τόπου. Η ιδανική όμως πο-

ιστορία των ανδρών αυτών, ο Bacon, θα

απ’την εποχή της Ατλαντίδας με βασιλιά

λιτεία, ο «παράδεισος επί της γης», δίνει

μας ξεναγήσει στην ουτοπική πολιτεία

Francis

Bacon

την περιγράψει.
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του. Μια πολιτεία με το όνομα «Μπεν-

Bacon στις ψευδοεπιστήμες της εποχής

σαλέμ», που μάλλον σημαίνει «ο γιος

του, καθώς και την έξαρση του χρηματι-

της Ειρήνης».

κού εμπορίου.

Χωρίς να αποτελούν μυστικό, ο δεσμός του Bacon με τις τεκτονικές στοές της Αγγλίας και οι ροδοσταυρικές
του πεποιθήσεις, δημιουργούν εντύπωση οι πολλαπλές και ποικίλες αναφορές του σε Παλαιά και Καινή Διαθήκη καθώς και ο διάχυτος Χριστιανισμός,
που ποτίζει το κείμενο. Αφού οι παρα-

Ο «Οίκος» αποτελεί το κέντρο
των επιστημών και την επαφή της
Πολιτείας με τον έξω κόσμο, μέσω
των εμπόρων του φωτός. Των εμπόρων δηλαδή που δεν ενδιαφέρονταν
για χρυσό και σκλάβους, παρά μόνον
για γνώσεις, για «φως».

πληρωμένος».
Η στιβαρή Ηθική, τέλος, δεν αφήνει
χώρο σε αθέμιτες επιθυμίες στις σχέσεις
των δύο φύλων, πριν και μετά τον γάμο.
Ο γάμος θεωρείται η κορωνίδα της κοινωνικής δομής και προστατεύεται με
εθιμοτυπικούς και νομικούς τρόπους.
Ας περάσουμε, τώρα, να δούμε τον
σκελετό πάνω στον οποίο οικοδομείται
η Πολιτεία.
Υπάρχουν τρεις κύριοι άξονες, που

δόσεις της χώρας επέδειξαν έναν ισχυρό

Ας γυρίσουμε όμως στους ναυα-

αποτελούν ξεχωριστές δομές αλληλο-

Βασιλιά-Πολεμιστή κι έναν άριστο Νο-

γούς. Αφού πήραν άδεια, απ’τις αρχές

εξαρτώμενες. Οι άξονες της κοινωνί-

μοθέτη, ένα θαύμα που συνέβη 20 χρό-

του τόπου, βγήκαν στη στεριά και φι-

ας, της οργάνωσης-εξουσίας και ο θρη-

νια μετά την ανάληψη του Χριστού, δεν

λοξενήθηκαν στον ξενώνα της πόλης.

σκευτικός.

άφησε περιθώριο για την οποιαδήποτε

Μια όμορφη πόλη με τρεις πλατείες,

Αναλυτικότερα:

άρνηση σε κάθε πολίτη. Όλοι πίστεψαν,

ωραία θέα, τειχογυρισμένη, με μια πλευ-

1) Κοινωνία – κοινωνική δομή:

πως η χώρα τους ήταν κάτι ιδιαίτερο και

ρά στην θάλασσα και μιαν άλλη σε χερ-

Ανώτερο όργανο αποτελεί η Γερου-

υπάκουσαν πειθήνια.

σολίβαδο, πράγμα που δυσχέραινε ακό-

σία. Αποτελείται απ’όσους έφτασαν να

Περιγράφει λοιπόν ο Bacon μια στή-

μα περισσότερο τις εχθρικές επιθέσεις.

ζήσουν τόσο, ώστε να δουν γύρω τους

λη φωτός να προβάλει μέσα από τη θά-

Στον ξενώνα, ανάρρωσαν με καλό φα-

τριάντα ζωντανούς απογόνους, όλοι

λασσα, με έναν πιο φωτεινό σταυρό

γητό και φάρμακα και ήλθαν σε επαφή

τους να’χουν ξεπεράσει τον τρίτο χρόνο

στην κορυφή. Όσοι προσπάθησαν να

με αξιωματούχους που τους επέτρεψαν,

της ζωής τους. Φέρουν δε, τον τίτλο του

πλησιάσουν, δεν τα κατάφεραν, εκτός

αφού με τις συζητήσεις τους έλεγξαν, να

αρχηγού της οικογένειας και αποκαλού-

από το σοφό της αδελφότητας του «Οί-

κυκλοφορήσουν και να γνωρίσουν την

νται Τιρσανοί.

κου του Σολαμόνα». Ο κύλινδρος αυτός

πόλη και τις συνήθειες των κατοίκων.

Οι Τιρσανοί τελούν τις «οικογενεια-

που ένωνε γη και ουρανό εξαφανίστηκε

Εκτός από τη διάχυτη χριστιανικό-

κές γιορτές», όπου συζητούνται και λύ-

και στη θέση του έμεινε μια κέδρινη κι-

τητα και εν γένει θρησκευτικότητα, μια

νονται τα οικογενειακά προβλήματα,

βωτός άβρεχτη και ανότιστη, που περι-

και όπως φαίνεται δεν απαγορεύονται οι

εξομαλύνουν τις φασαρίες, βοηθούν τα

είχε τα βιβλία της Παλαιάς και της Και-

άλλες θρησκείες, χαρακτηριστικά των

φτωχά μέλη, επιτιμούν τους αμαρτω-

νής Διαθήκης, καθώς κι ένα γράμμα του

κατοίκων είναι τα εξής:

λούς και παίρνουν αποφάσεις για μελ-

Αγίου Βαρθολομαίου, που ο καθένας

Ευσπλαχνία-ευγένεια, πειθαρχία σε

μπόρεσε να διαβάσει στη γλώσσα του.

μαζικές κινήσεις. Τυπικότητα στη συ-

Σ’αυτές τις γιορτές ο Τιρσανός θα

Και έτσι κάθε φράγμα δυσπιστίας, προς

μπεριφορά με φυσικό τρόπο, καθώς και

διαλέξει το παιδί, που θα μείνει μαζί

την ιδιαιτερότητα της χώρας έσπασε και

στο ντύσιμο που ήταν ιδιαίτερο, ανάλο-

του να τον υπηρετεί και που ονομάζεται

όλοι πίστεψαν.

γα τη θέση και αξίωμα. Εξέχουσα θέση

«Σταφυλογυιός». Αυτός θα παραλάβει

Ο «Οίκος του Σολαμόνα» ή Σολω-

έχει η έννοια του όρκου, που θεωρεί-

το χρυσό τσαμπί, απ’τον τελάλη που πα-

μόντα ή «Κολλέγιο των έργων του εξα-

ται απαράβατος και αποτελεί όρο τιμής.

ρευρίσκεται στη γιορτή μεταφέροντας

ήμερου» θεμελιώθηκε από τον Σολαμό-

Καθένας πληρώνεται γι’αυτό που κά-

το βασιλικό χρυσόβουλο σχετικά με τις

να, τον μέγα νομοθέτη. Εκτός των άλ-

νει, χωρίς να δέχεται δώρα ή άλλα έξ-

σοδειές, τα προνόμια, τις απαλλαγές και

λων αποτελεί και μία απάντηση του

τρα. Δεν γίνεται δηλαδή κανείς «Διπλο-

τις τιμές που χαρίζονται εκ μέρους του
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λοντικούς γάμους.

Δεξιά: Καλλιτεχική αναπαράσταση
της Νέας Ατλαντίδας
βασιλιά στην οικογένεια. Εκτός απ’την
ανακοίνωση του χρυσόβουλου, ο Τελάλης θα παραδώσει και το χρυσό τσαμπί
που είναι κατακόκκινο μ’έναν ήλιο στο
κοτσάνι, αν οι αρσενικοί ξεπερνούν τα
θηλυκά στην οικογένεια ή καταπράσινο μ’ένα μισοφέγγαρο αν συμβαίνει το
αντίθετο.
Η Γερουσία λοιπόν, ο Τιρσανός και ο
Πατέρας στην οικογένεια (πατριαρχική
κοινωνία), κρατούν τα ηνία της κοινωνικής και οικογενειακής τάξης.
2) Οργανωτική δομή – Εξουσία:
Κορυφή της εξουσίας ο Βασιλιάς. Αν
και η Πολιτεία αποτελείται από πολλές
πόλεις ανεξάρτητες, αυτοδιοικούμενες
και αυτοσυντηρούμενες, ο βασιλιάς είναι ένας.
Την διοίκηση της πόλης έχουν οι άρχοντες για τους οποίους πολλά στοιχεία δεν δίνει ο Bacon. Αναφέρει πως
φορούν μπλε τήβεννο, εσωτερικό πράσινο χιτώνα και καλόγουστο τουρμπάνι απ’τις άκρες του οποίου κρέμονται οι
μπούκλες των μαλλιών. Είναι σεβάσμιοι
και κυκλοφορούν με συνοδεία αντρών,
έναν Γραμματικό και έναν υπηρέτηαγγελιαφόρο. Ο υπηρέτης κρατεί μπαστούνι από κίτρινο καλάμι με τις δύο
του άκρες βαμμένες μπλε.
Υπάρχει Δήμαρχος σε κάθε πόλη.
Αναφέρεται επίσης και μία περίπτωση
αξιωματούχου, του προϊσταμένου του
ξενώνα. Αυτός, όπως λέγει, στο αξίωμα είναι προϊστάμενος του ξενώνα,
στο επάγγελμα χριστιανός παπάς. Πάλι
όμως ο Bacon δεν προχωρεί σε λεπτομέρειες, εκτός από τα ρούχα του, που εί-
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Οι ιερείς είναι αυτοί που διδάσκουν και

νίες. Τα στοιχεία, που κατά την άποψή

κηρύσσουν το λόγο του Θεού σε κα-

μου, δίνουν το χαρακτηρισμό «ουτοπία»

θημερινή βάση. Για τον «Οίκο» όμως

στο έργο του Bacon, είναι και οι ουσια-

θα επεκταθούμε λίγο περισσότερο πιο

στικές διαφορές του από τον Πλάτωνα.

κάτω.

Κατ’αρχάς η έλλειψη στρατού και στρα-

Συνοψίζοντας τα της Πολιτείας, παρατηρούμε τα εξής:
Υπάρχει η τάξη των αγροτών-

τιωτικής τάξης και κατά δεύτερον, συνέπεια του οποίου αποτελεί το πρώτο, είναι η ευθύγραμμη εξέλιξη.

χειρονακτών, η τάξη των εμπόρων, η

Βλέπουμε, δηλαδή, την πολιτεία, να

υπό εξάλειψη τάξη των πολεμιστών, που

καθαρίζεται από τους εχθρούς με ισχυ-

έχει ενοποιηθεί με τη διοικητική.

ρή στρατιωτική δύναμη στη συνέχεια,

Εξουσιάζουν και ευλογούν:
• Τα μέλη της αδελφότητας με σύμβολα τον χρυσό ήλιο και ένα χερουβείμ
χρυσό με ανοιχτά φτερά.

στο εύφορο έδαφος νομοθετεί ο Σολομώντας και από τότε όλα εξελίσσονται
προς το καλύτερο και το τέλειο.
Αντιθέτα

ο

Πλάτωνας,

αντι-

• Οι Τιρσανοί στο όνομα του αιώνιου

λαμβάνεται την εξέλιξη να επιτυγχά-

πατέρα και του ιερού περιστεριού.

νεται μέσα από κυκλικές πορείες, σπει-

• Οι Διοικητές Αξιωματικοί με σύμβο-

ροειδούς ανάπτυξης κατ’αναπαράστα-

ναι μπλε τήβεννος με λευκό τουρμπάνι,

λα τον σταυρό και ένα χερουβείμ με

ση της φύσης, στην οποία δεν υπάρχουν

που διακοσμεί ένας κόκκινος σταυρός

κρεμαστές φτερούγες.

ευθείες.

στην κορυφή. Στο λαιμό του έχει ένα

Η κοινωνία είναι πατριαρχική και οι

«Ο Οίκος του Σολομώντα»

κολλιέ από πεντακάθαρο λινό, σαν αυτό

γυναίκες, μολονότι δεν θεωρούνται κα-

Η Αδελφότητα του Οίκου αποτελεί

των καθολικών παπάδων. Γιατί όμως το

τώτερες, δεν αναφέρονται πουθενά με

το ουσιαστικότερο κομμάτι της Νέας

αξίωμα είναι διαφορετικό από το επάγ-

κάποιο αξίωμα.

Ατλαντίδας. Ο σκοπός του ιδρύματος

Sir Francis Bacon (1561-1626)

γελμα δεν εξηγείται. Ίσως, στην περί-

Εν κατακλείδι θα ήθελα να παρατη-

είναι η γνώση των αιτίων, των κινήσε-

πτωση του Ξενώνα συμβαίνει κατ’εξαί-

ρήσω, πως ο F. Bacon δεν υπεισέρχεται

ων και των κρυμμένων δυνάμεων της

ρεση, επειδή αυτός δεν χρησιμοποιεί-

με αναλυτικό και στοιχειοθετικό πνεύ-

φύσης και η επέκταση, όσο γίνεται, των

ται συχνά τόσο, που να δικαιολογεί μό-

μα, στο θέμα της ιδανικής πολιτείας.

συνόρων της ανθρώπινης δύναμης.

νιμο προσωπικό. Τέλος υπάρχει και επό-

Όπως και ο ίδιος είπε, αν συνέχιζε μ’ένα

Σ’αυτό το τμήμα του έργου πραγ-

πτης υγείας, για να συμπληρωθεί η ομά-

βιβλίο πάνω στους νόμους ή το ιδανικό

ματικά ο αναγνώστης μένει έκθαμβος

δα των ανθρώπων της διοίκησης.

πολίτευμα θα δημιουργούσε κάτι τερά-

με τις αποκαλύψεις του Bacon. Οι δυνα-

3) Θρησκευτική δομή:

στιο. Γι’αυτό προτίμησε να δώσει μια πε-

τότητες της αδελφότητας στις επιστή-

Εδώ βρίσκεται και ο λόγος ύπαρξης

ριγραφή, μέσα από τον μύθο, του Κολ-

μες, την αλχημεία, τις ανακαλύψεις και

λεγίου-Οίκου, που θεμελιώθηκε για την

τις γνώσεις, είναι άξιες απορίας και θαυ-

ερμηνεία της φύσης.

μασμού.

της Πολιτείας.
Μέγιστο όργανο ο «Οίκος του Σολομώντα». Εδώ βρίσκονται οι σοφοί της

Ο Bacon είχε επηρεαστεί, όπως φαί-

Ο συγγραφέας αναφέρεται, σε αλχη-

χώρας, οι επιστήμονες-θεόσοφοι και οι

νεται στο κείμενο, από την πλατωνική

μικές κατεργασίες μετάλλων, ορυκτών,

νομοθέτες του κράτους. Έρχονται σε

Πολιτεία, την Cabala, την απήχηση της

δημιουργία φαρμάκων, κατασκευές μη-

επαφή με τους κατοίκους, ανά δώδεκα

σολομωνικής παράδοσης στην εποχή

χανών, πυροβόλων, υποβρυχίων, μαγνη-

χρόνια, περίπου, με περιοδείες που ορ-

του και είχε διαβάσει την «Ουτοπία» του

τοφώνων, μίμηση της κίνησης των που-

γανώνουν, για να ευλογήσουν τον λαό.

Μουρ, κρατώντας όμως σχετικές διαφω-

λιών, παραγωγή θαυμάτων και πολλά
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Ν έ α Ατ λ α ν τ ί δ α

άλλα, που δείχνουν σαφώς, ότι η μόρ-

Δώδεκα αδελφοί ταξιδεύουν σε ξέ-

φωσή του, ξεπερνούσε την εποχή (1561-

νους τόπους και συλλέγουν βιβλία, υλι-

1626).

κά και κάθε νέο στοιχείο. Ονομάζονται

Αν θυμηθούμε και τις «προφητικές»
γνώσεις του Ιουλίου Βερν, σαν μετα-

«έμποροι του φωτός». Μετά τη συλλογή των πληροφοριών υπάρχουν:

γενέστερου και την εντύπωση που αυ-

• Τρεις που μαζεύουν τις παρατηρή-

τές δημιούργησαν, θα καταλάβουμε την

σεις των βιβλίων και αποκαλούνται

αξία της σκέψης του Bacon.

«πλιατσικολόγοι».

Η ενδυμασία των αδελφών αποτε-

• Τρεις που συλλέγουν τα πειράματα

λείται από μαύρη τήβεννο με μακρυά

των μηχανικών και εφαρμοσμένων

μανίκια και κουκούλα και εσωτερικό

τεχνών. Λέγονται «κυνηγοί».

χιονάτο χιτώνα μακρύ ως το χώμα. Φο-

• Τρεις κάνουν νέες έρευνες. Λέγονται

ράνε επίσης λευκό ζωνάρι, μάλλινο κολ-

«σκαφτιάδες» ή «ανθρακωρύχοι».

λιέ στο λαιμό, χρυσοκέντητα γάντια και

• Τρεις ταξινομούν τις έρευνες με τίτ-

υακίνθινα παπούτσια ολομέταξα.
Το σύνολο συμπληρώνει ο σκούφος, που μοιάζει με ισπανική μοντέρα
(καπέλλο με σφαιρικό γείσο) και αφή-

λους και ταμπέλες. Είναι οι «συντάκτες».
Υπάρχει και ένας δεύτερος κύκλος
που αποτελείται από τους εξής:

Αρχική σελίδα της Νέας Ατλαντίδας,

νει τα μαλλιά να κρέμονται σε μπού-

• Τρεις «ευεργέτες». Επιβλέπουν τα

κλες. Ο αδελφός που εμφανίζεται στο

πειράματα των συναδέλφων τους

έργο μεταφέρεται σε θρόνο, από άλογα

και με βάση αυτά επινοούν πρακτι-

καλύψεων και προτομές των εφευρετών,

και συνοδεύεται από δύο οδηγούς, πε-

κά τεχνικά μέσα χρήσιμα για τη ζωή.

καθώς και σε διάφορους ύμνους δοξα-

νήντα νέους και δύο άντρες που κρα-

• Τρεις «λαμπάδες». Με τα τελι-

τούν ο ένας σταυρό και ο άλλος αγκλί-

κά ερευνητικά αποτελέσματα εισ-

Μετά την συγκομιδή των γνώσεων,

τσα. Ο σταυρός είναι από βάλσαμο και

χωρούν με περισσότερο φως, πιο

άλλα συμφωνούν να αποκαλύψουν στη

η αγκλίτσα από κέδρο. Ο θρόνος, κέ-

βαθιά στη φυσική πραγματικότητα.

Γερουσία και τον Βασιλιά και άλλα κρα-

«εμβολιαστές».

στικούς, που ψέλνουν καθημερινά.

Επεξερ-

τούν μυστικά μόνο για την αδελφότητα.

φέρει σαν σύμβολα, στην κορυφή έναν

γάζονται πρακτικά τα πειράματα για

Συνθέτοντας τα του Οίκου σε «μα-

ήλιο με χρυσές ακτίνες και στο κούτελο

να ερευνούν τις συνέπειες.

δρινος με χρυσό και πολύτιμες πέτρες,

• Τρεις

έκδοση του 1628

ντάλα» θα δούμε μία σφαίρα που υλο-

• Τρεις «ερμηνευτές της φύσης». Δι-

ποιείται από τις χώρες του βάθους, του

Μένουν και εργάζονται σε ιδιαίτερο

ορθώνουν και ταξινομούν σε παρα-

ύψους και τη μεσαία χώρα του αέρα

τόπο, διαλέγουν τους ειδικούς υπαλλή-

τηρήσεις ολοκληρωμένες, όλες τις

όπου σ’αυτήν την ουράνια και περικλεί-

λους και τους λειτουργούς μέσα απ’την

έρευνες και τις ανακαλύψεις της φύ-

ουσα τα πάντα, δώδεκα έμποροι του

αδελφότητα, έχουν δικά τους ήθη και

σης.

φωτός σκορπισμένοι στα τέσσερα ση-

συνήθειες. Χωρίζουν την περιοχή των

Την αλυσσίδα συμπληρώνουν μαθη-

μεία του ορίζοντα επί δώδεκα χρόνια,

ερευνών τους σε χώρα του βάθους

τευόμενοι νεαροί. Υπάρχουν τέλος πάρα

θα σχηματίσουν κύκλο επίπεδο – τομή

(σπηλιές), χώρα του ύψους (ψηλά βου-

πολλοί δούλοι και υπηρέτες, άντρες και

της σφαίρας.

νά, πύργοι) και την ενδιάμεση περιοχή

γυναίκες.

ένα χερουβείμ με ανοιχτά φτερά.

που αποκαλούν μεσαία χώρα του αέρα.
Σχετικά με τις λειτουργίες και τις
υπηρεσίες υπάρχουν τα εξής:

Τις γνώσεις θα μεταφέρουν στην

Όσον αφορά τα ήθη και έθιμά τους,

πρώτη τετράδα λειτουργών, όπου αφού

αρκούνται σε δύο ευρύχωρες στοές,

γίνει ένας πρώτος διαχωρισμός, μια

όπου τοποθετούν αντίγραφα των ανα-

ανάλυση, θα περάσουν σε μιαν άλλη κά-
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Το όλο σύστημα, σπειροειδώς ανέρχεται. Κυβερνάται δε από
τους πλανήτες.
Χρυσό = Ήλιος
Υάκινθος = Ερμής
Σμαράγδια – Διαμάντια =
Αφροδίτη.
Μέσα από την «Νέα Ατλαντίδα» παρουσιάζεται μία ομάδα ανθρώπων, που πέτυχαν να δημιουργήσουν μία Αδελφότητα με στόχο τη σύγκριση των επιστημών,
των θρησκειών και των τεχνών και
σκοπό τη γνώση των αιτίων και
ανερμήνευτων νόμων της φύσης,
καθώς και την έρευνα των λανθανουσών δυνάμεων του ανθρώπου.
Επειδή από φύση του ο άνθρωπος μαγνητίζεται από την ομορφιά
και έλκεται από την τάξη, μέσα
στο πέρασμα του χρόνου πολλές
δου, έχει την βάση της η πυραμίδα της

προσπάθειες έγιναν, να υλοποιη-

Σχηματικά θα βλέπαμε, μέσα σε μια

γνώσης του Οίκου, που ορίζεται από τα

θεί το όραμα της ιδανικής πολιτείας και

σφαίρα, μία πυραμίδα τετραγωνικής βά-

σημεία ΒΓΔΕ. Οι δώδεκα «έμποροι του

της μυητικής αδελφότητας.

σης. Η πυραμίδα έχει τη βάση της στο

φωτός» τροφοδοτούν απ’τις έδρες τους

Σκεπτόμενος, τον μαυροντυμένο

επίπεδο τομής της σφαίρας το οποίο

τον Οίκο, ορίζοντας το δωδεκάεδρο ή

μύστη αδελφό, που προτιμούσε να μιλά

ανέρχεται σπειροειδώς κάθε δώδεκα

κύκλο-επίπεδο.

ισπανικά, να οδηγείται απ’τον χρυσό

θετη διάσταση όπου θα συντεθούν.

ήλιο και να φέρει σαν σύμβολο εξουσίας

χρόνια, έτσι ώστε με το χρόνο, η πυραμίδα να γνωρίσει το σύμπαν.
Παρατηρούμε, πως, αντίθετα από

Στη βάση της πυραμίδας τα τρίγωνα
αντιστοιχούν:

το χερουβείμ με τις ανοιχτές ή τις κρεμαστές φτερούγες, (αλήθεια, μοιάζουν

το πρώτο μέρος του έργου, εδώ ο Bacon

ΟΒΓ = Πλιατσικολόγοι

τα χερουβείμ με τους αετούς;), θα έλε-

παρουσιάζει εσωτερικά στοιχεία φυσι-

ΟΓΔ = Κυνηγοί

γα, πως η προσπάθεια συνεχίζεται.

κής εξέλιξης, βασισμένα στην αρχέγο-

ΟΔΕ = Ανθρακωρύχοι

νη σοφία.

ΟΕΒ = Συντάχτες

Η σφαίρα που ορίζεται από τις

και ακολούθως οι γνώσεις προχω-

τρεις διαστάσεις, χώρα του βάθους, του

ρούν σε σύνθεση στις πλευρές της πυ-

ύψους και μεσαία χώρα του αέρα, τέ-

ραμίδας.

μνεται από την διάμετρο ΚΛ, που ορί-

ΑΒΓ = Ευεργέτες

ζει και τον αντίστοιχο κύκλο επίπεδο,

ΑΓΔ = Λαμπάδες

δηλώνοντας την τέταρτη διάσταση του

ΑΔΕ = Εμβολιαστές

χρόνου. Στο μέσον του κυκλικού επιπέ-

ΑΕΒ = Ερμηνευτές της φύσης.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Φράνσις Βάκων «ΝΕΑ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ», Μετάφραση:
ΠΑΝ. Χ. ΜΟΥΤΣΟΥ
• Γ.Α. Πλάνα, «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ»

Η ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΝΤ
Κείμενο: Τριάδα Κλάγκου

Η

ουσία της καντιανής

τίποτα δεν μπορεί χωρίς περιορισμό να

όμως εξαρτάται από την αγαθή βούληση

Ηθικής βρίσκεται μέσα

θεωρηθεί αγαθό, εκτός από μία αγαθή

η χρήση τους. Αυτές χωρίζονται σε κα-

σε 3 μεγάλα έργα του

βούληση».

τηγορίες και είναι:

φιλοσόφου: -Τα θεμέ-

Βούληση είναι η ικανότητα να ενερ-

• Ιδιότητες της ιδιοσυγκρασίας: ο

λια της Μεταφυσικής των Ηθών - Κρι-

γούμε σύμφωνα με τους κανόνες. Οι κα-

νους, η οξυδέρκεια, η κριτική ικα-

τική του καθαρού λόγου - Κριτική του

νόνες αυτοί, όταν είναι υποκειμενικοί,

νότητα, το θάρρος, η αποφασιστι-

πρακτικού λόγου.

αποτελούν αξιώματα τα οποία ισχύουν

κότητα, η επιμονή στην απόφαση.

Στο πρώτο από τα προαναφερόμενα

για τη βούληση αυτού που τα ασπάζε-

Αυτές είναι καλές και επιθυμητές,

έργα προσπαθεί να συμβιβάσει την κρι-

ται, ενώ όταν είναι αντικειμενικοί απο-

όμως μπορούν να γίνουν κακές και

τική σκέψη με την ηθική. Η κριτική σκέ-

τελούν κανόνες, οι οποίοι ισχύουν για

βλαβερές, αν η αγαθή βούληση δεν

ψη θεμελιώνεται από 2 ικανότητες: - να

τη βούληση κάθε λογικού όντος. Η τέ-

τις χρησιμοποιήσει. Με την παρέμ-

λογιζόμαστε - να αισθανόμαστε.

λεια βούληση καθορίζεται πάντα από

βαση της τότε, η βούληση σχηματί-

Δουλειά της κριτικής είναι να ξεδια-

το λόγο. Όμως η βούληση στον άνθρω-

ζει το χαρακτήρα, ο οποίος σύμφω-

κρίνει το ρόλο τόσο της λογικής όσο και

πο δεν είναι τέλεια. Διέπεται και από

να με τον Καντ, είναι κάτι διαφορε-

της αισθητηριακής ικανότητας μας (του

υποκειμενικούς όρους, που απορρέουν

τικό από την ιδιοσυγκρασία: «Είναι

ψυχισμού και των αισθήσεων). Επειτα

από την αισθητικότητα. Έτσι, η βούλη-

η ικανότητα της βούλησης να προ-

να δείξει Αγαθή Βούληση.

ση αναγκάζεται από το λόγο να υπακού-

σκολλάται σε ορισμένα σταθερά αξι-

«Από όλα όσα είναι δυνατόν να αντι-

ει σ’ αυτόν. Και όταν δεν υπακούει φυ-

ώματα και να πράττει σύμφωνα με

ληφθείέναςάνθρωποςμέσαστονκόσμο,

σικά, το κάνει μέσω προσταγών. Υπάρ-

αυτά».

γενικά μάλιστα και έξω από τον κόσμο,

χουν πολλές αρετές στον άνθρωπο, που
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• Δωρεές της τύχης: Η δύναμη, ο πλούτος, η δόξα, η υγεία, η

Είπαμε προηγουμένως ότι αν η βούληση δεν ακολουθεί το

ευημερία, οι απολαύσεις. Όλα αυτά δημιουργούν υπερηφά-

λόγο με φυσικό τρόπο, αναγκάζεται να το κάνει μέσω των προ-

νεια και έπαρση, αν δε συνοδεύονται από αγαθή βούληση,

σταγών του λόγου. Αυτές οι προσταγές είναι δύο ειδών: - Υπο-

η οποία θα επιβάλλει το μέτρο.

θετικές (αν Α τότε Β) - Κατηγορικές (Α είναι Β)

• Εσωτερική αξία του ανθρώπου: Αυτές οι αρετές υποβοη-

Οι πρώτες μας παρουσιάζουν μία πράξη ως αναγκαία για να

θούν το έργο της αγαθής βούλησης, αλλά δεν έχουν καμία

φθάσουν σε κάποιον σκοπό. Οι δεύτερες μας δίνουν μία πράξη

δική τους απόλυτη αξία. Προϋποθέτουν πάντα την αγαθή

για αναγκαία καθεαυτή, χωρίς όρους. Π.χ: * Οι προσταγές της

βούληση. Είναι: εγκράτεια, αυτοκυριαρχία, νηφάλια σκέψη.

δεξιότητας είναι υποθετικές. ( Αν θέλω να οδηγώ οφείλω να...)

Αυτές αποτελούν ένα μέρος της εσωτερικής αξίας του προ-

* Οι προσταγές της φρόνησης είναι υποθετικές. * Η προστα-

σώπου.

γή της ηθικότητας είναι κατηγορική. Κι αυτό επειδή η δεξιότη-

Η αγαθή βούληση δεν είναι τέτοια εξαιτίας όσων πετυχαί-

τα δίνει κανόνες, η φρόνηση συμβουλές, η ηθικότητα νόμους.

νει ή δημιουργεί, αλλά μόνο με το ότι θέλει, δηλαδή με το ότι

Εδώ ο Καντ κάνει ένα βασικό διαχωρισμό ανάμεσα στην

είναι καθευατή αγαθή. Το εάν είναι χρήσιμη ή άκαρπη, δεν μπο-

ΗΘΙΚΟΤΗΤΑ και τη ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ. «Αν η βούληση καθο-

ρεί να της προσθέσει ούτε να της αφαιρέσει τίποτα από την

ριζόταν σύμφωνα με το νόμο, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για

αξία της. Η χρησιμότητα είναι απλώς το περίβλημα που την κα-

νομιμότητα, όχι όμως για ηθικότητα.» - Καντ -Σ’ ένα από τα τε-

θιστά πιο εύχρηστη στην καθημερινή ζωή. « Ακόμη κι αν η βού-

λευταία έργα της ζωής του τη «Μεταφυσική των Ηθών» ανα-

ληση αυτή, από μία ξεχωριστή δυσμένεια της τύχης ή από ελατ-

φέρει ότι αντικείμενο του δικαίου είναι η συμφωνία της πράξης

τωματική φυσική διάπλαση, βρισκόταν σε ολοκληρωτική αδυ-

με το νόμο, δηλαδή η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, ενώ την αρετή απα-

ναμία να πραγματοποιήσει τους σκοπούς της... ακόμη κι αν δεν

σχολεί η συμφωνία κινήτρου με το νόμο, δηλαδή η ΗΘΙΚΟΤΗ-

έμενε παρά η αγαθή βούληση μονάχη, και πάλι θ’ άστραφτε με

ΤΑ. Την αληθινή Ηθικότητα τη βλέπουμε λοιπόν στην αγνότη-

την ίδια λάμψη...»

τα της πρόθεσης. Έτσι, για τον Καντ, ο σκοπός δεν αγιάζει τα

β) Καθήκον «Καθήκον είναι η ανάγκη να πράττεις κάτι από
σεβασμό προς το νόμο».
Η αγαθή βούληση οδηγεί τον άνθρωπο να δράσει στη ζωή

μέσα, εφόσον μάλιστα γι’ αυτόν το φιλόσοφο η πρόθεση δεν είναι μία απλή ευχή, αλλά η επιστράτευση όλων των μέσων για
την υλοποίηση της.

του από καθήκον. Είναι ο εγωισμός αυτός που αμαυρώνει την

«Όταν πρόκειται για ηθική αξία, το ουσιώδες δε βρίσκεται

έννοια του καθήκοντος. Έτσι, ο σεβασμός είναι αυτός που μπο-

διόλου στις πράξεις, τις οποίες βλέπουμε, αλλά στις εσωτερικές

ρεί να μειώσει τον εγωισμό. Ο σεβασμός είναι αποτέλεσμα και

αρχές των πράξεων, που δε βλέπουμε».

όχι αιτία του νόμου.

Κι αφού δύσκολα μπορούμε να δούμε καθαρά, είτε πρό-

Για τον Καντ υπάρχουν πράξεις που είναι «σύμφωνες με

κειται για τις δικές μας πράξεις είτε για ξένες, ο Καντ αρνείται

το καθήκον» και πράξεις που γίνονται «από καθήκον» Π.χ. ο

να συμβιβάσει την ηθικότητα με την εμπειρία και το παράδειγ-

έμπορος που εξυπηρετεί τίμια τους πελάτες του, ενεργεί σύμ-

μα. Η ηθική και το καθήκον είναι a priori στοιχεία του λόγου,

φωνα με το καθήκον, όχι όμως από καθήκον, αν δεν κοιτάζει

δεν είναι συνήθειες ούτε ήθη. Έτσι, στηρίζει την Ηθική του σε

παρά το καλά ευνοούμενο συμφέρον του. Το να διατηρήσει κα-

μία Μεταφυσική και όχι στην Ανθρωπολογία και τη μελέτη των

νείς τη ζωή του είναι καθήκον. Αλλά θα ενεργούσε από καθή-

ηθών και των εθίμων.

κον εκείνος που προσπαθεί να διαφυλάξει μια ζωή που δεν τη

Αφού ο Ηθικός Νόμος προσπαθεί ν’ αποκτήσει καθολικό

θέλει πια. Μια πράξη λοιπόν έχει ηθική αξία, αν δεν έχει γίνει

κύρος, ο χαρακτήρας του είναι προστακτικός. Ο Κάντ διατυ-

μόνο «από ροπή, αλλά από καθήκον.»

πώνει αυτό το νόμο με πολλούς τρόπους, χωρίς να είναι πά-

γ) Ηθική πράξη

ντα σαφές εάν κάθε διατύπωση επαναλαμβάνει απλά το ίδιο

«Οφείλω να ενεργώ πάντα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπο-

με άλλα λόγια ή εάν πρόκειται για κάτι ριζικά διαφορετικό. Θα

ρώ να θέλω να γίνει ο υποκειμενικός μου γνώμονας ένας καθο-

παραθέσουμε εδώ 5 διατυπώσεις, που μπορούν να διακριθούν

λικός νόμος.»

με κάποια σαφήνεια.
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α) Με αναφορά στον καθολικό νόμο: « Πράττε μόνο σύμφωνα με ένα τέτοιο γνώμονα, μέσω του οποίου μπορείς συνάμα να θέλεις αυτός ο γνώμονας να γίνει καθολικός νόμος.»
β) Με αναφορά στο νόμο της φύσης: « Πράττε σαν να έπρεπε ο γνώμονας της πράξης σου να γίνει με τη θέλησή σου καθολικός νόμος της φύσης.»
γ) Με αναφορά στον αυτοσκοπό: « Πράττε έτσι ώστε να
χρησιμοποιείς την ανθρωπότητα, τόσο στο πρόσωπο σου όσο
και στο πρόσωπο κάθε άλλου ανθρώπου, πάντα ταυτόχρονα
ως σκοπό και ποτέ ως μέσο.» Τα πράγματα δεν έχουν ποτέ αξία
παρά για μας. Τα πρόσωπα (λογικά όντα) έχουν αξία. π.χ. αυτός
που αυτοκτονεί μεταχειρίζεται το πρόσωπο του σαν ένα μέσο
και όχι σαν σκοπό. Αυτός που δίνει μια ψεύτικη υπόσχεση χρησιμοποιεί κάποιον άλλο άνθρωπο σαν μέσο.
δ) Με αναφορά στην αυτονομία: « Πράττε μόνο έτσι ώστε
η θέληση σου μέσω του γνώμονα της, να θεωρεί τον εαυτό της
ταυτόχρονα ως καθολικό νομοθέτη». Μέσω αυτής της προσταγής καταλαβαίνουμε γιατί η υπακοή μας στο νόμο δε βασίζεται
στην επιδίωξη κανενός συμφέροντος: υπακούμε στο νόμο γιατί εμείς οι ίδιοι τον έχουμε επιβάλει στον εαυτό μας (αρχή της
αυτονομίας).
ε) Με αναφορά στο κράτος των σκοπών: « Πράττε σαν να
ήσουν πάντα, χάρη στους γνώμονες σου, ένα νομοθετικό μέλος του κράτους των σκοπών.» Αφού, βάσει της γ’ κατηγορικής

μόνο για μας (ή μόνο για μία φορά) για χάρη της ροπής μας.

προσταγής, δε θεωρούμε τους άλλους ανθρώπους σαν μέσα,

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

αλλά σαν σκοπούς καθ’ αυτούς, δημιουργείται ένας σημαντι-

Ο Καντ έγραψε δύο «Κριτικές». Η πρώτη με τίτλο «Κριτική

κός σύνδεσμος λογικών όντων με κοινούς αντικειμενικούς νό-

του Καθαρού Λόγου» και η δεύτερη με τίτλο «Κριτική του Πρα-

μους ή ένα βασίλειο που μπορεί να ονομαστεί «κράτος σκο-

κτικού Λόγου». Δεν πρέπει όμως να θεωρήσουμε τις δύο αυτές

πών» (στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα Ιδεώδες). Μέ-

έννοιες -καθαρός και πρακτικός- σαν αντίθετες. Απλώς, η μία

λος του κράτους αυτού είναι ένα ένλογο ον, που νομοθετεί κα-

έχει χρήση στο θεωρητικό πεδίο, ενώ στο πρακτικό πεδίο έχου-

θολικά και επίσης αυτό υποτάσσεται στους νόμους του. Αρχη-

με την εμπειρική χρήση του λόγου. Ο καθαρός λόγος είναι καθ’

γός είναι επίσης ένα έλλογο ον, που ως νομοθέτης δεν υποτάσ-

αυτός πρακτικός, μας δίνει δηλ. το νόμο πάνω στον οποίο στη-

σεται στη θέληση κανενός, δηλ. η ηθική του δύναμη είναι σύμ-

ρίζεται κάθε ηθικότητα.

μετρη με τη θέληση του.

Πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ δύο σημαντικές ιδέες που

Συνήθως η α’ κατηγορική προσταγή θεωρείται η πιο βασι-

προέρχονται από τη συνείδηση του καθήκοντος που έχουμε

κή. Κατά πόσο υπάρχει σχέση ταυτότητας ή αναλογίας μεταξύ

κοινή όλοι οι άνθρωποι. Αυτή μας δείχνει: α) από τη μία ότι ο

των προσταγών αυτών, οι μελετητές διαφωνούν.

λόγος μας είναι νομοθετικός β) από την άλλη ότι είμαστε ελεύ-

Κάθε λάθος ή παράβαση του καθήκοντός μας προϋποθέτει
ότι έχουμε υποκύψει στις ροπές μας. Τη στιγμή όμως που παύ-

θεροι, πράγμα που μας έδωσε και τη δυνατότητα ν’ αντιληφθούμε τον «Καθαρό Λόγο».

ουμε να σεβόμαστε τον ηθικό νόμο, δεν παύουμε να τον θε-

« Η αυτονομία της βούλησης είναι η μοναδική αρχή όλων

ωρούμε σεβαστό. Απλώς θεωρούμε ότι κάνουμε μία εξαίρεση

των ηθικών νόμων και των καθηκόντων που αντιστοιχούν σ’
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αυτούς.»
Ο Καθαρός Λόγος μπορεί να είναι Πρακτικός, μπορεί δηλαδή να καθορίσει τη Βούληση από μόνος του, ανεξάρτητα από
κάθε εμπειρικό στοιχείο.

Σεβασμός
Οταν έχουμε τον ηθικό νόμο σαν κίνητρο παρεμποδίζονται
αρχικά οι επιθυμίες μας και μας δημιουργείται ένα αίσθημα πό-

Δύο είναι τ’ αντικείμενα του Πρακτικού Λόγου: Το ΚΑΛΟ

νου. Ο ηθικός νόμος έτσι γίνεται εμπόδιο του εγωισμού και της

και το ΚΑΚΟ. Πρέπει όμως να διακρίνουμε το Καλό από το ευ-

αλαζονείας. « Ο ηθικός νόμος ταπεινώνει αναπόδραστα κάθε

χάριστο και το Κακό από το δυσάρεστο, κατά τη δική μας πά-

άνθρωπο, όταν αυτός συγκρίνει την τάση των αισθήσεων της

ντα άποψη. Το Καλό ή το Κακό είναι τέτοια μόνο στα μάτια του

φύσης του με το νόμο αυτό.» Αλλά ο ηθικός νόμος βγάζει στην

λόγου και δεν αναφέρονται στις αισθήσεις. « Η έννοια του κα-

επιφάνεια την έννοια του ΣΕΒΑΣΜΟΥ. « Ο σεβασμός προς το

λού και του κακού δεν πρέπει να καθορίζεται πριν από τον ηθι-

νόμο δεν αποτελεί κίνητρο της ηθικότητας -είναι η ίδια η ηθι-

κό νόμο παρά μονάχα μέσα απ’ αυτόν και μέσω αυτού.» -Καντ

κότητα, που θεωρείται υποκειμενικά σαν κίνητρο.» - Καντ -Ο

-Πρέπει πρώτα να τεθεί ο ηθικός νόμος για να καθοριστεί μέσω

ρόλος του σεβασμού συνίσταται στην αποδυνάμωση των δυ-

αυτού το καλό και το κακό. Υπάρχουν 2 σκόπελοι, σύμφωνα με

σάρεστων συναισθημάτων που δημιουργούνται με την ταπεί-

τον Κάντ, στο να κρίνουμε το καλό και το κακό: ο εμπειρισμός

νωση της αλαζονείας. Είναι λοιπόν συναίσθημα αποκλειστικά

και ο μυστικισμός. Ο πρώτος θεωρεί τις έννοιες του καλού και

ανθρώπινο. Υπάρχει μόνο όταν υπάρχει αγώνας, μία προσπά-

του κακού σαν έννοιες εμπειρικές. Ο δεύτερος χάνεται μέσα

θεια προς το αγαθό. Συνδέεται ο σεβασμός στενά με την έννοια

στο υπερβαίνον, παίρνοντας για πνευματικές εποπτείες αυτές

του καθήκοντος και της αξίας. Άξιοι για σεβασμό είμαστε όταν

που δεν είναι παρά σύμβολο. Αυτό που ο Καντ ονομάζει «Τυπι-

ενεργούμε από καθήκον. Πολλές αγαθές πράξεις πήγασαν από

κό της καθαρής πρακτικής κρίσης» μας προφυλάσσει από το δι-

την επιθυμία να μην ξεπέσουμε στα ίδια μας τα μάτια. « Τούτο

πλό αυτό λάθος, δείχνοντας μας πως για τη χρήση των ηθικών

είναι το αληθινό κίνητρο του καθαρού πρακτικού λόγου. Δεν

εννοιών είναι ικανή μόνο η κρίση.

είναι άλλο απ’ τον ίδιο τον καθαρό ηθικό νόμο...»
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Η Ηθ ική Φι λο σ ο φί α του Καν τ

Ελευθερία

αυτοί δεν μπορούν ν’ αποδειχθούν από το θεωρητικό λόγο, ο

Η πρακτική ελευθερία, λέει ο Καντ, ότι είναι «η ανεξαρ-

πρακτικός λόγος όμως τους απαιτεί. Τους ονομάζουμε γι’ αυτό

τησία της βούλησης από κάθε άλλο νόμο έξω από τον ηθικό

α ι τ ή μ α τ α του πρακτικού λόγου. Αυτά τα αιτήματα είναι:

νόμο». Είμαι ελεύθερος, κατ’ αυτή την έννοια, σημαίνει ότι

1) Η αθανασία της ψυχής. Μόνο η πίστη σ’ αυτό μας επι-

μπορώ να υπακούω στο λόγο. Αυτή η ελευθερία προϋποθέ-

τρέπει να ελπίζουμε στην κατάκτηση της αρετής. Έτσι δεχόμα-

τει μία άλλη, που ο Καντ την ονομάζει «υπερβατική ελευθε-

στε την έννοια της ακατάπαυστης τελειοποίησης του ανθρώ-

ρία» και στην οποία γενικά εφαρμόζεται ο νόμος της ελεύθε-

που, που γίνεται μόνο αν θεωρήσουμε τον άνθρωπο ως λογικό

ρης εκλογής.

ον, που υπάρχει επ’ άπειρον.

Όμως τα πράγματα λειτουργούν διαφορετικά στον αισθητό
και στο νοητό κόσμο. Κάθε πράξη που γίνεται σε μία συγκεκρι-

2) Η ύπαρξη του θεού. Μόνο ο θεός μπορεί να εξασφαλίσει
στον άνθρωπο μία ευτυχία ανάλογη της ηθικότητας του.

μένη χρονική στιγμή, καθορίζεται απ’ ό,τι έχει γίνει τις προη-

«Ευτυχία είναι η κατάσταση ενός λογικού όντος στον κόσμο,

γούμενες στιγμές. Η ανθρώπινη λοιπόν πράξη, όταν εκδηλώνε-

για το οποίο σ’ όλη τη ζωή του τα πάντα γίνονται σύμφωνα με

ται στον κόσμο των φαινομένων δεν είναι ελεύθερη. Οι πράξεις

την επιθυμία του και τη βούληση του».

μας συνδέονται αυστηρά σαν κρίκοι μιας αλυσίδας. Στο νοητό

Όλα αυτά βέβαια δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε με το

κόσμο όμως, που δεν υπόκειται στο χρόνο, τίποτε δεν προηγεί-

θεωρητικό λόγο, εφόσον ξεφεύγουν από τα όρια της εμπειρί-

ται από τον καθορισμό της βούλησης του. Ετσι, μόνο αν θεω-

ας. Η ψυχή, η ελευθερία και ο θεός δεν είναι αντικείμενα γνώ-

ρήσουμε τον άνθρωπο στο νοητό κόσμο βλέπουμε αν διάλεξε

σης, αλλά πίστης. Ο πρακτικός λόγος μας επέτρεψε να προχω-

ελεύθερα. Π.χ. εκείνος στον οποίο αποδίδουμε κακό χαρακτή-

ρήσουμε μακρύτερα από τον θεωρητικό, άρα μπορούμε να δια-

ρα, θεωρείται την ίδια στιγμή ανεύθυνος και υπεύθυνος. Ανεύ-

κηρύξουμε «την υπεροχή του καθαρού πρακτικού λόγου σε σχέ-

θυνος γιατί με το δεδομένο του κακού χαρακτήρα του δεν μπο-

ση με τον θεωρητικό.»

ρεί να κάνει παρά το κακό. Υπεύθυνος όμως, γιατί το χαρακτή-

Στην πραγματικότητα, όπως σημειώνει ο Καντ στη «Θεμε-

ρα αυτόν τον διάλεξε με μία διαταγή της βούλησης του έξω από

λίωση της Μεταφυσικής των Ηθών» δεν υπάρχει αντιδιαστο-

το χρόνο (στο νοητό κόσμο). Με βάση αυτό εξηγείται και η με-

λή θεωρητικού και πρακτικού λόγου. Είναι όπως οι δύο πλευ-

τάνοια.

ρές ενός νομίσματος. Ο θεωρητικός λόγος έχει κάποιους περι-

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΓΑΘΟ

ορισμούς σε σχέση με τον πρακτικό, όπως είναι η ανάγκη από-

Είναι το αντικείμενο της Διαλεκτικής του καθαρού πρακτι-

δειξης, πιστοποίησης, συμβατότητας. Αλλά για τον Καντ, αυτό

κού λόγου. Το ανώτατο αγαθό ορίζεται σαν μία συμφωνία της

είναι και το μεγαλείο του θεωρητικού λόγου. Γιατί αν η γνω-

αρετής και της ευτυχίας.

στική μας δυνατότητα έφθανε μέχρι τον υπεραισθητό κόσμο

Ο Καντ χρησιμοποιεί για να ορίσει τη φύση αυτού του συν-

δεν θα υπήρχε ηθικότητα. Τότε: «Ο Θεός και η αιωνιότητα, με

δέσμου δύο αντιπροσωπευτικές σχολές της αρχαιότητας: τους

τοτρομαχτικότουςμεγαλείο,θαβρισκότανακατάπαυσταμπρο-

Επικούρειους και τους Στωικούς. «Ο Επικούρειος έλεγε: το να

στά στα μάτια μας».

έχει κανείς συνείδηση του αξιώματος του που οδηγεί στην ευ-

Ο άνθρωπος θα ενεργούσε τότε βέβαια, σύμφωνα με το

δαιμονία, αυτό είναι η αρετή. Ο Στωικός αντίθετα: το να έχει

νόμο, αλλά από φόβο ή ελπίδα και όχι από καθήκον. Θα εξαφα-

κανείς συνείδηση της αρετής του, να ποια είναι η ευδαιμονία».

νιζόταν έτσι η ιδέα της αγαθής βούλησης, που συνίσταται στην

Αλλά και οι δύο θεωρούνται ελλειπείς κατά τον Καντ, αφού θε-

ανθρώπινη αξιοπρέπεια, του να μην γνωρίζει κανείς την τελευ-

ωρούν το ανώτατο αγαθό δίνοντας «βάρος» σε ένα από τα δύο

ταία λέξη των πραγμάτων.

συστατικά του. Σημασία έχει για το μεγάλο φιλόσοφο μόνο ο
συνδετικός κρίκος αυτών των δύο εννοιών. Αυτός τους δίνει τη
δύναμή τους.
Η έννοια του ανώτατου αγαθού προϋποθέτει κάποιους
όρους προκειμένου να πραγματωθεί ολοκληρωτικά. Οι όροι

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• «Η Μεταφυσική της θεμελίωσης των Ηθών» Ε. Καντ, Εκδόσεις ΔΩΔΩΝΗ Αθήνα 1982
• «Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική Μεταφυσική» Ε.Καντ, Εκδόσεις ΔΩΔΩΝΗ,
Αθήνα 1982
• «Συλλογή για να γνωρίσετε τη σκέψη του Καντ» ΟβοΓαβ Ρ3303Ι, εκδόσεις ΑΠΕΙΡΟΝ, Αθήνα 1977
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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...

Αθήνα: «Η Φιλοσοφία επιστρέφει» - εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Φι“Για 3η συνεχόμενη χρονιά, στη γιορτή της φιλοσοφίας, είμαστε εδώ για να τονίσουμε τη σημασία της φιλοσοφίας στο σήμερα.” Με αυτά τα λόγια η κα Σέμη Γκούφα, γεν.γραμματέας του φιλοσοφικού & πολιτιστικού οργανισμού “Νέα Ακρόπολη”,
άνοιξε την εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας, στο βιβλιοπωλείο Public στο Σύνταγμα.
Στην ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο «η Φιλοσοφία επιστρέφει» συμμετείχαν ομιλητές από τον ακαδημαϊκό και πολιτιστικό
- φιλοσοφικό χώρο και τους τομείς της Φιλοσοφίας και της Τέχνης. Η πρόεδρος του οργανισμού «Νέα Ακρόπολη» στην Ελλάδα, κα Μαρία Χιμένεθ – Πλάνα, τόνισε ότι “η φιλοσοφία επιστρέφει σαν ένα συνεχόμενο παρόν κάθε φορά που ο άνθρωπος σηκώνει το βλέμμα του προς τα πάνω, κάθε φορά που ο άνθρωπος στρέφει το βλέμμα του προς τον συνάνθρωπό του.”
Στην έναρξη της εκδήλωσης διαβάστηκε ο χαιρετισμός της προέδρου της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO,
κας Αικατερίνης Τζιτζικώστα.

Ιωάννινα: για τα παιδιά, μαζί με τα παιδιά.

εθελοντισμός

λοσοφίας, στο βιβλιοπωλείο Public της πλατείας Συντάγματος (18/11/2015)

Μέλη της ΝΑ στα Ιωάννινα πρόσφεραν αγάπη και χρόνο στα παιδιά παιδιατρι-

κής πτέρυγας στο νοσοκομείο της πόλης: παρουσίασαν ένα θεατρικό παιχνίδι για τα παι-

διά και έπαιξαν μαζί τους βοηθώντας στο να
γεμίσουν με στιγμές χαράς παιδιά και γονείς.
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Αθήνα: εθελοντές για τα σχολεία...!

Λάρισα: προσφορά στο κοινωνικό παντοπωλείο της πόλης

Στο πλαίσιο της δράσης «Be an idealist - Inspire volunteers», τα

Τα μέλη της ΝΑ στη Λάρισα συγκέντρωσαν τρόφιμα και ρούχα για

μέλη της ΝΑ στην Αθήνα μίλησαν στους μαθητές, σχολείου της Αθή-

το κοινωνικό παντοπωλείο της πόλης αποδεικνύοντας τον εθελοντι-

νας, για τη σημασία του εθελοντισμού και έδειξαν τον εθελοντισμό

σμό στην πράξη!

τους στην πράξη: καθάρισαν και φρόντισαν τις αίθουσες και το προαύλιο, μαζί με τους μαθητές του σχολείου, και έπαιξαν διαδραστικά παιχνίδια για τη σημασία της ομάδας και της αλληλεγγύης.

Ηράκλειο Κρήτης: Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας
Στο πλαίσια των δραστηριοτήτων για την παγκόσμια ημέρα φιλοσοφίας, διοργανώθηκε, από τα
μέλη της ΝΑ στο Ηράκλειο Κρήτης, ένα μικρό δρώ-

φιλοσοφία

μενο σε κεντρική πλατεία. Με τη συμμετοχή νέων
της πόλης σχηματίστηκε η φράση ‘’Γίνε εσύ η αλλαγή που θες να δεις στο κόσμο’’.

πολιτισμός

Αθήνα: Philosophy Battles
Τέσσερις ημέρες, οχτώ φιλόσοφοι. Κάθε βραδιά, δύο
φαινομενικά αντικρουόμενοι φιλόσοφοι ζωντάνευαν και
συνομιλούσαν μεταξύ τους με σκοπό να δούμε πως προσεγγίζουν την αλήθεια και αν τελικά είναι τόσο αντίθετα
αυτά που υποστήριζαv ή απλά έδιναν διαφορετικές οπτικές γωνίες…

Θεσσαλονίκη: «Είμαστε μια
ωραία ατμόσφαιρα!”
Με αφορμή το σεμινάριο “Θετική Σκέψη” που πραγματοποιήθηκε στην ΝΑ στη Θεσσαλονίκη,
βγήκαμε σε μια ηλιόλουστη μέρα
στα καφέ της πόλης να ...φορτίσουμε θετικά την ατμόσφαιρα!
Κάθε φίλος έπρεπε να γράψει για
το φίλο του τουλάχιστον 3 θετικά
πράγματα και να γίνει κρίκος μιας
αλυσίδας εκτίμησης και καλής διάθεσης!
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Πληροφορίες: Αθήνα: (nea-acropoli-athens.gr) • Κύψέλη: Αγίου Μελετίου 29, τηλ: 2108231301 • Ιλίσια: Η. Ποταμιάνου 13, τηλ: 2107794368 - 6987124197 • Ν. Σμύρνη: 25ης Μαρτίου 15, Πλατεία Νέας Σμύρνης, τηλ. 6987437387 (what’s up), Περιστέρι: Πτολεμαϊδος 6, τηλ. 6940831168 και 2130282657 • Θεσσαλονίκη: Παύλου Μελά 18, τηλ. 2310285020, nea-acropoli-thes.gr • Θεσσαλονίκη: Λαγκαδά 7 και Βάκχου, τηλ. 2310551476, vardaris@nea-acropoli.gr • Πάτρα: Κολοκοτρώνη 37,
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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ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ
ΝΑ ΛΥΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
Κείμενο: Τριάδα Κλάγκου

Τ

ο θέμα των προσωπικών

Τα προβλήματα και οι δυσκολί-

θα μας οδηγήσει, αν νικηθεί, σε μια νίκη

προβλημάτων και δυσκο-

ες υπάρχουν και αυτό είναι αναμφίβο-

πάνω στον εαυτό μας και πάνω στο πε-

λιών είναι κάτι που μας

λο κι επίσης αναγκαίο και φυσικό για

ριβάλλον και με μια μεγαλύτερη εμπει-

επηρεάζει

Όλοι

να μπορούμε να εξελιχθούμε. Το ζήτη-

ρία και σοφία.

έχουμε προβλήματα. Είναι ανθρώπινο...

μα για έναν Ακροπολιτανό άνθρωπο-

Ο αληθινός μαθητής βλέπει τα

κι όχι μόνο... υπάρχει επίσης στη φύση.

φιλόσοφο είναι η θέση ή η ψυχολογι-

πράγματα με τον δεύτερο τρόπο κι έτσι

Από τις πέτρες μέχρι τα μεγάλα Όντα

κή και νοητική προοπτική με την οποία

θα μπορεί να προχωράει αναρριχώμε-

που διοικούν τις ομάδες γαλαξιών, σχε-

τα αντιμετωπίζει. Είναι σαν το περίφημο

νος, λίγο λίγο στη ζωή, σε ανώτερα επί-

δόν και στα δύο άκρα της κοσμικής εξέ-

ανέκδοτο με το μπουκάλι που έχει μέσα

πεδα συνείδησης.

λιξης, έχουν τα δικά τους προβλήματα..

ένα υγρό: για κάποιους είναι μισογεμά-

Θέλουμε να προσφέρουμε, μέσα από

.στο επίπεδό τους.

το, για άλλους είναι μισοάδειο, αλλά το

αυτές τις σελίδες, κάποιες πρακτικές

μπουκάλι είναι το ίδιο.

συμβουλές για να ξεπερνάμε τα προ-

όλους.

Είναι ένας νόμος της διαφοροποιημένης Ζωής, ο οποίος εκφράζεται ως

Έτσι οι δυσκολίες της ζωής μπορούν

βλήματα και ν’ αντιμετωπίζουμε τις δο-

δυσκολίες και δοκιμασίες που εκείνη

να αντιμετωπιστούν με δύο βασικούς

κιμασίες της ζωής μ’ έναν πιο θετικό κι

μάς βάζει στον δρόμο της εξέλιξης και

τρόπους: ή ως ένα πρόβλημα σχεδόν

αισιόδοξο τρόπο, ώστε να μπορούμε να

που μας επιτρέπει να γινόμαστε πιο δυ-

άλυτο, το οποίο μας κάνει να είμαστε

αποκτάμε νίκες που θα μας βοηθήσουν

νατοί, πιο συνειδητοί και να επιβιώνου-

απαισιόδοξοι και ηττημένοι μπροστά

να ανέβουμε τα σκαλοπάτια που οδη-

με με μεγαλύτερη σοφία στο βαθμό που

στη ζωή .ή ως μια δοκιμασία που πρέ-

γούν στην κορυφή της εσωτερικής μας

τις ξεπερνάμε.

πει να ξεπεράσουμε με αισιοδοξία και

Ακρόπολης.
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Τι δεν πρέπει να κάνουμε:
1.

Να μη μένουμε στην πρώτη

ιδέα ή εντύπωση που μας έρχεται για
ν’ αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ούτε
να ψάχνουμε μια εύκολη λύση, άμεση ή
πρόχειρη, με σκοπό να αποφύγουμε το
άγχος, γιατί συνήθως αυτές δεν είναι οι
καλύτερες λύσεις. Πρέπει να πάρουμε
κάποιο χρόνο πριν αποφασίσουμε, για
να σκεφτούμε διάφορες πιθανές λύσεις,
να τις φανταστούμε νοητικά στην πράξη και μετά να επιλέξουμε την καλύτερη. Στη συνέχεια να τις γράψουμε... να
τις επαληθεύσουμε ξανά μετά από λίγο
καιρό... για να επιλέξουμε την καλύτερη.
2.

Να μη βγάζουμε γρήγορα συ-

μπεράσματα με την πρώτη ματιά ούτε
να προδικάζουμε, γιατί αυτό μπλοκάρει την ικανότητά μας να αποδεχτούμε και να λάβουμε άλλες πληροφορίες
που μπορεί να είναι σημαντικές ή ακόμα
και αποφασιστικές για να πάρουμε τις
πραγματικές αποφάσεις και να ξεπεράσουμε το πρόβλημα.
3.

Να μη δίνουμε στο πρόβλημα

μεγαλύτερη σημασία από αυτή που έχει
πραγματικά, ούτε να φτάσουμε να σκεφτούμε ότι είναι αξεπέραστο. Πρέπει να
προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε τη
μεγαλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα,
χωρίς να πέσουμε στην παγίδα των συγκινήσεων και του συναισθηματισμού.
Το πάθος συνήθως παραμορφώνει την
κατανόηση των προβλημάτων, προκαλώντας υποκειμενισμούς, οι οποίοι σχεδόν ποτέ δεν μας οδηγούν στην καλύτερη λύση.
4.

Να μην καταφεύγουμε σε μια

υπερβολική δραστηριότητα, που μας
κάνει να αισθανόμαστε ότι είμαστε συνεχώς απασχολημένοι με κάτι, ως ένα εί-

δος ψευδούς δικαιολογίας για να απο-

απαιτεί έναν βαθύ διαλογισμό πάνω

φύγουμε το πρόβλημα, προσπαθώντας

στην εσωτερική φύση των πραγμάτων

να καθυστερήσουμε τη λύση του και «να

και των γεγονότων... κάνοντας να ζει

δώσουμε χρόνο στον χρόνο» (στρουθο-

έντονα ο Εσωτερικός μας Άνθρωπος.

καμηλισμός). Αντιθέτως, πρέπει ν’ αφή-

Και στη συνέχεια να γράφουμε το απο-

σουμε αυτό που έχουμε στα χέρια μας,

τέλεσμα αυτών των στοχασμών. Αν αυ-

για να το συνεχίσουμε αργότερα, να κά-

τοί οι στοχασμοί περνούν από το μυαλό,

νουμε ένα διάλειμμα εσωτερικού στοχα-

από την Ψυχή- Καρδιά και από το χέρι

σμού και να ασχοληθούμε με το να φα-

που τους γράφει πάνω στο χαρτί και τα

νταστούμε νέα σημεία αναφοράς και

μάτια του μυαλού επιστρέφουν για να

προοπτικές, ν’ αναζητήσουμε νέες πλη-

τους ξαναδιαβάσουν, πραγματοποιεί-

ροφορίες για να βρούμε νέες λύσεις στο

ται ένα κυκλικό μαγικο- ενεργειακό κύ-

πρόβλημα και να επιλέξουμε τελικά την

κλωμα σκέψης, το οποίο είναι εξαιρετι-

πιο αποτελεσματική.

κά χρήσιμο για να μπορούμε να αποφα-

5.

Να μην συγκεντρωνόμαστε

μόνο στα πρακτικά γεγονότα αλλά να

σίσουμε τελικά το καλύτερο.
6.

Να μην είμαστε απλοϊκοί.

προσπαθούμε να βρούμε τι είναι αυτό

Πρέπει να δεχτούμε ότι τις περισσότε-

που κρύβεται πίσω από αυτά. Αυτό

ρες φορές τα πράγματα είναι πιο πολύ-
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πλοκα από ό,τι νομίζουμε. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στα δι-

10.

Να μην απομονωνόμαστε από τους άλλους μπροστά

αφορετικά φάσματα πιθανοτήτων που μας προσφέρουν τα γε-

στο πρόβλημα, γιατί η άρνηση να επικοινωνήσουμε με τους άλ-

γονότα, στα διάφορα πλαίσια αναφοράς, ακόμα και στις ιδέες

λους δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη απομόνωση. Είναι απαραί-

και πληροφορίες, πραγματικές ή φαινομενικά αντιφατικές, που

τητο να πιστεύουμε στους άλλους και στο ότι μπορούν να μας

μας έρχονται από έξω και από τους άλλους.

βοηθήσουν, ειδικά οι δάσκαλοί μας, και να μην λέμε «οι άλλοι

7.

Να μην προσκολλούμαστε στις συνήθειες που μπο-

δεν με καταλαβαίνουν».

ρούν να πάρουν πολλές και διαφορετικές μορφές ή μάσκες,

Τι είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε:

αλλά κατά βάθος παραμένουν ίδιες. Πολλές φορές, τα προβλή-

1.

Να σκεφτούμε τη μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα

ματα που έχουμε προκύπτουν επειδή κάτι δεν πάει καλά με τις

εναλλακτικών ιδεών και λύσεων με τα «υπέρ» και τα «κατά»

συνήθειες που έχουμε δεχτεί και θεωρούμε «καλύτερες», μόνο

τους, για να έχουμε ένα μεγάλο φάσμα δυνατοτήτων δράσης.

και μόνο επειδή έχουμε συνηθίσει και προσκολληθεί σ’ αυτές.

Να τις γράψουμε και στη συνέχεια να τις μελετήσουμε εκ νέου

8.

Να μην διατηρούμε «σ’ οποιαδήποτε τιμή» μια κριτι-

για να αποφασίσουμε το καλύτερο.

κή και αρνητική στάση απένα-

2. Να έχουμε την απαραί-

ντι στα πράγματα και στους αν-

τητη ελαστικότητα ώστε να

θρώπους. Κανονικά αυτό το εί-

δούμε το πρόβλημα από διαφο-

δος στάσεων είναι η αντανά-

ρετικές οπτικές γωνίες και να

κλαση των δικών μας κόμπλεξ

μπορούμε να προσαρμοστούμε

και του δικού μας φόβου να χά-

στις νέες απαιτήσεις που μπο-

σουμε τον έλεγχο μπροστά στο

ρεί να προκύψουν, αποφεύγο-

«άγνωστο» του προβλήματος

ντας να πέσουμε σε προκατει-

που αντιμετωπίζουμε. Πρέπει

λημμένες ιδέες και «καλούπια»,

ν’ αφήσουμε τον εαυτό μας να

που μας αιχμαλωτίζουν σαν μια

βυθιστεί στο ζωτικό ρεύμα του

παγίδα προς μία προκαθορισμέ-

εσωτερικού Όντος και να είμα-

νη κατεύθυνση.

στε ανοιχτοί σε κάθε νέα πιθα-

3. Να ορίσουμε το πρόβλη-

νότητα λύσης, χωρίς προκατα-

μα, να του δώσουμε όνομα και

λήψεις, λανθασμένες κρίσεις

εξήγηση, εντρυφώντας στις πι-

αξιών ή μάταιες κριτικές. Πρέπει

θανές αιτίες και επιπτώσεις του.

να είμαστε ανοιχτοί στη «διαίσθηση», ελεύθεροι από δεσμεύ-

Να ξέρουμε να κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις στον εαυτό μας

σεις και «εικασίες».

για να πάρουμε τις σωστές απαντήσεις. Και να τα γράψουμε...

9.

Είναι κακό να μην έχουμε πειθαρχία στην προσπάθεια

να ξεπεράσουμε το πρόβλημα:
α) είτε λόγω έλλειψης κινητοποίησης, γιατί αισθανόμαστε
ότι είμαστε καλά όπως είμαστε και θεωρούμε ότι το πρόβλημα
δεν είναι σημαντικό..., ή

Η γραφή ενσαρκώνει κι αποκρυσταλλώνει τη σκέψη. Ένα καλό
γραπτό είναι όπως ένας κρύσταλλος, ένας πολύτιμος λίθος...,
είναι σαν ένα κόσμημα που αψηφά τον χρόνο.
4.

Να προσπαθούμε να δούμε το πρόβλημα «από πάνω»,

από μια κάποια ψυχολογική απόσταση. Έτσι, με μια πιο υψη-

β) λόγω μιας υπερεκτίμησης ή εσφαλμένης εικόνας για το

λή συνείδηση θα μπορούμε να δούμε μια ευρύτερη εικόνα, με

εγώ μας, για τις υποτιθέμενες γνώσεις και ικανότητές μας. Και

νέες ιδέες και πιθανές λύσεις. Η υποκειμενική αποστασιοποίη-

όταν βλέπουμε πως δεν καταφέρνουμε να λύσουμε το πρόβλη-

ση από το πρόβλημα θα μας δώσει μια μεγαλύτερη αντικειμενι-

μα, έρχεται η αμφιβολία για τον εαυτό μας, αποθαρρυνόμαστε

κότητα κριτηρίου.

κι έχουμε την τάση να ρίχνουμε στους άλλους το φταίξιμο για
αυτό που συμβαίνει σε εμάς.
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5.

Να καλλιεργήσουμε την περιέργεια, τον ενθουσια-

σμό, το καλό χιούμορ μπροστά στα προβλήματα και την ικανό-

τητα έκπληξης, η οποία σύμφωνα με τον μεγάλο προσωκρατι-

σταματήσει ν’ ασχολούμαστε με το πρόβλημα για κάποιο διά-

κό φιλόσοφο Θαλή το Μιλήσιο είναι η μητέρα της Φιλοσοφίας.

στημα και ξεκουραζόμαστε απ’ αυτό για λίγο καιρό, κάνοντας

Αυτή η φρέσκια και νεανική στάση είναι που μας επιτρέπει τον

κάποια άλλη διαφορετική δραστηριότητα.

εμπλουτισμό και την ανανέωση όλων εκείνων των παλιών και

Με αυτές τις επτά βασικές συμβουλές και αποφεύγοντας

απαρχαιωμένων αντιλήψεων που έχουμε και μας εμποδίζουν να

τα δέκα πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε, ΑΝ ΤΙΣ ΕΦΑΡ-

βλέπουμε καθαρά.

ΜΌΖΟΥΜΕ ΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ, θα έχουμε

6.

Να συγκεντρωθούμε εις βάθος στο πρόβλημα με επι-

μία αποθήκη όπλων - εργαλείων πολύ σημαντική για ν’ αντι-

μονή και να δεχτούμε ότι θα υπάρχουν χαμηλές στιγμές που θα

μετωπίσουμε τα προβλήματά μας, για να μπορούμε να βρού-

πρέπει να ξεπεράσουμε για να βγούμε από το αδιέξοδο. Να μην

με τις καλύτερες λύσεις και για ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ ΑΠΟ

απελπιζόμαστε και να ξέρουμε να σηκωνόμαστε μετά από κάθε

ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ. ΤΟ ΒΡΑ-

πτώση, έχοντας την πλήρη σιγουριά ότι με πραγματική επιμο-

ΒΕΙΟ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ

νή και υπομονή, και με τη βοήθεια των δασκάλων μας θα νική-

ΣΟΦΙΑ!!!

σουμε το πρόβλημα-δοκιμασία.
7.

Να είμαστε ανοιχτοί στις διαισθήσεις και στις «τρελές

ιδέες» που μπορεί να μας έρθουν μετά από μια έντονη περίοδο
συγκέντρωσης στο πρόβλημα. Πολλές φορές η λύση έρχεται
μόνη της, ως μια διαίσθηση από το υποσυνείδητο, όταν έχουμε
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Η ΘΕΩΡIΑ ΤΟΥ ΧAΟΥΣ ΣΤΟΥΣ
ΑΡΧΑIΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟYΣ
Κείμενο: Κ. Φρατζικινάκης

Τ

ις δύο τελευταίες δεκαετίες, με τη δημοσίευ-

και το χάος . Η αναστάτωση που προκαλεί ακόμα και στον τρό-

ση πάνω από 7200 επιστημονικών εργασιών και

πο σκέψης μας καθώς και η μεγάλη δημοσιότητα που έχει πά-

260 βιβλίων, η ανακάλυψη του χάους που κυρι-

ρει αυτή η θεωρία μπορεί να συγκριθεί μόνο με την την κβα-

αρχεί στα μη-γραμμικά δυναμικά συστήματα, έχει

ντομηχανική.

μία καταιγιστική επίδραση σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης

Στην εργασία αυτή θα προσπαθήσω να διασαφηνίσω την

γνώσης, όπως στα μαθηματικά, τη μηχανική, την επιστήμη των

έννοια του χάους και να αποδείξω ότι τόσο η θεωρία του χάους

Η/Υ, τη βιολογία, την οικολογία, την αστρονομία, την οικονο-

όσο και η φράκταλ γεωμετρία δεν αποτελούν νεοσύστατες επι-

μική θεωρία, την τέχνη και φυσικά τη φιλοσοφία Οι πιο φλο-

στήμες (που κατά την παραδεκτή άποψη γεννήθηκαν στα μέσα

γεροί συνήγοροι της “νέας” αυτής επιστήμης λένε ότι η επι-

του 20ου αιώνα), αλλά στην πραγματικότητα είναι αρχαίες. Οι

στήμη του 20ου αιώνα θα παραμείνει στη μνήμη των ανθρώ-

αρχές τους έρχονται κατευθείαν από τις αρχαίες μυστηριακές

πων για τρία πράγματα: τη σχετικότητα, την κβαντομηχανική

σχολές και μπορούμε να τις συναντήσουμε σχεδόν σε κάθε πα-
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Η Θεωρία του Χάου ς σ του ς Αρχαίου ς Πολιτισμού ς

ραδοσιακό πολιτισμό, σε τομείς όπως η κοσμολογία, η τέχνη ή

να αλλάζει τον τρόπο που οι επιχειρηματίες αποφασίζουν σχε-

η ιερή αρχιτεκτονική.

τικά με θέματα ασφάλισης, τον τρόπο που οι αστρονόμοι παρα-

Ο σκοπός της εργασίας δεν είναι να γίνει μια εις βάθος με-

τηρούν το ηλιακό σύστημα, τον τρόπο που οι θεωρητικοί της

λέτη της άποψης ότι η θεωρία του χάους ήταν γνωστή πολύ

πολιτικής μιλούν για τις πιέσεις που οδηγούν σε ένοπλες συ-

πριν από τις μέρες μας, αλλά να υποδείξω μόνο κάποιες θαυ-

γκρούσεις.

μάσιες ομοιότητες ανάμεσα σε “νέα” και “αρχαία” συστήματα

Το χάος διαπερνά τις διαχωριστικές γραμμές που χωρίζουν

γνώσης.

τους επιστημονικούς κλάδους. Επειδή είναι μια επιστήμη της

Εισαγωγή στη θεωρία του χάους

γενικής φύσης των συστημάτων, έχει φέρει κοντά στοχαστές

Εκεί που αρχίζει το χάος σταματούν οι κλασσικές επιστή-

από πεδία που απείχαν πολύ το ένα από το άλλο. Το χάος θέτει

μες . Γιατί, όσον καιρό ο κόσμος είχε φυσικούς που ερευνούσαν

προβλήματα που περιφρονούν τους αποδεκτούς τρόπους εργα-

τους νόμους της φύσης, έπασχε από μια σημαντική άγνοια σχε-

σίας στην επιστήμη. Οδηγεί σε σημαντικές προτάσεις σχετικά

τικά με την αταξία στην ατμόσφαιρα, στη στροβιλώδη θάλασ-

με την καθολική συμπεριφορά της πολυπλοκότητας. Οι πρώ-

σα, στις αυξομειώσεις των πληθυσμών, στις ταλαντώσεις του

τοι θεωρητικοί του χάους, οι επιστήμονες που θεμελίωσαν το

εγκεφάλου και της καρδιάς. Η μη κανονική πλευρά της φύσης,

πεδίο αυτό, είχαν ορισμένες κοινές ευαισθησίες. Παρατηρού-

η ασταθής και ασυνεχής πλευρά - αυτές ήταν γρίφοι για την

σαν τη μορφή, ειδικά τη μορφή που εμφανίζονταν σε διαφορε-

επιστήμη, ή, ακόμα χειρότερα τερατωδίες.

τικές κλίμακες. Είχαν μια γεύση του τυχαίου και της πολυπλο-

Κατά τη δεκαετία του 1970 όμως, μερικοί επιστήμονες στις

κότητας, των “οδοντωτών ακμών” και των ξαφνικών αλμάτων.

ΗΠΑ και στην Ευρώπη άρχιζαν να προσεγγίζουν την έννοια

Όσοι πιστεύουν στο χάος στοχάζονται πάνω στον ντετερμινι-

της αταξίας. Ήταν μαθηματικοί, φυσικοί, βιολόγοι, χημικοί και

σμό και την ελεύθερη βούληση, την εξέλιξη, τη φύση της συνει-

όλοι αναζητούσαν συνδέσεις ανάμεσα σε διαφορετικά είδη μη

δητής νόησης. Αισθάνονται ότι αναστρέφουν την τάση της επι-

κανονικότητας. Οι φυσιολόγοι βρήκαν μια εκπληκτική τάξη

στήμης για την αναγωγή, την ανάλυση των συστημάτων στα

στο χάος που αναπτύσσεται στην ανθρώπινη καρδιά, την κύρια

συστατικά τους μέρη: κουάρκ, χρωμοσώματα ή νεύρα. Πιστεύ-

αιτία του απρόσμενου, ανεξήγητου θανάτου. Οι οικολόγοι εξε-

ουν ότι αναζητούν το όλο.

ρεύνησαν την εμφάνιση και εξαφάνιση νομαδικών πληθυσμών

ΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ

εντόμων. Οι οικονομολόγοι ξέθαψαν παλιά στοιχεία τιμών κά-

Οι λαοί της αρχαιότητας πίστευαν πως οι δυνάμεις του χά-

ποιων προϊόντων και αποπειράθηκαν ένα νέο είδος ανάλυσης.

ους και της τάξης συνδέονταν αρμονικά αλλά συγχρόνως βρί-

Η βαθύτερη κατανόηση που επήλθε επανέφερε τους ερευνη-

σκονταν σε μεγάλη ένταση. Θεωρούσαν το χάος κάτι απέρα-

τές στους νόμους της φύσης - στα σχήματα που έχουν τα σύν-

ντο και δημιουργικό. Ήταν το πρωταρχικό στοιχείο όλων των

νεφα, στις διαδρομές που ακολουθούν οι αστραπές, στη λεπτή

κοσμογονιών. Ας δούμε μερικά παραδείγματα από μερικά αρ-

συνύφανση των αιμοφόρων αγγείων, στην ομαδοποίηση των

χαία κείμενα:

άστρων σε γαλαξίες.

Στη Θεογονία του ο Ησίοδος διατυπώνει τον πρώτο γνω-

Τώρα που η επιστήμη άρχισε να αναζητά, το χάος φαίνε-

στό ορισμό του χάους. Στους στίχους 116, 123, 700 της Θεογο-

ται να υπάρχει παντού. Ο καπνός που ανεβαίνει από το τσιγά-

νίας ο Ησίοδος λεει ότι το Χάος, το κενό, δημιουργεί έναν κό-

ρο διαλύεται σε περίπλοκες δίνες. Η σημαία που φυσά ο άνεμος

σμο τάξης που τον αποτελούν διάφορες θεότητες, η πρώτη από

πλαταγίζει. Η ροή του νερού σε μια βρύση που από συνεχής γί-

τις οποίες είναι η θεά Γαία, τη ίδια μας η Γη, σαν ένας σπόρος

νεται άτακτη. Το χάος εμφανίζεται στη συμπεριφορά του και-

από τον οποίον ξεπετάγεται ο σύζυγός της ο Ουρανός και με-

ρού, στη συμπεριφορά ενός αεροπλάνου που πετάει, στην κί-

γαλώνει σαν ένα δέντρο.

νηση των αυτοκινήτων σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, στη

«Και λοιπόν πρώτα από όλα το Χάος εγεννήθη και μετά η

ροή του πετρελαίου που κυλά στους υπόγειους αγωγούς. Ανε-

πλατύστερνη Γαία, η αιώνια και ασφαλής έδρα των πάντων και

ξάρτητα από το μέσο, η συμπεριφορά υπακούει στους ίδιους

ο σκοτεινός Τάρταρος σε μια τρύπα στα έγκατα της απλωμένης

νόμους. Η συνειδητοποίηση αυτού του γεγονότος έχει αρχίσει

Γης και ο Έρως, ο πιο όμορφος ανάμεσα στους Αθάνατους Θε-

30

ούς που τα μέλη παραλύει σε Θεούς και

6, Ζαχαρίας 14:3-5,

της αταξίας αλλά αποτελούσε επίσης

σε ανθρώπους που υποτάσσει τα στήθη,

Η ιστορία της Γης: Από το χαοτικό

μια αξιοσέβαστη αισθητική κατάσταση.

το μυαλό και τη σύνεση. Από το Χάος

ρευστό, ως Ιώβ 10:20-22 και Ιωάννης

Αυτή η αντίληψη για το χάος είναι μάλ-

γεννήθηκε το Έρεβος και η Νύχτα. Από

1:5-10 Οι συγγραφείς της Βίβλου περι-

λον αρκετά διαφορετική από την δυτι-

τη Νύχτα και το Έρεβος, με τη βοήθεια

γράφουν την μελλοντική Γη σαν αστέρι

κή αντίληψη. Σύμφωνα με την κινέζικη

του Έρωτα, γεννήθηκαν ο Αιθέρας και η

(Thomas Burnet: το χάος σαν «ο τόπος η

ιστορία για τη Δημιουργία, μια ακτίνα

Ημέρα».

αταξίας», «χωρίς καμία τάξη», «άμορφο

καθαρού φωτός, το Yin, ξεπετιέται από

κενό», «ύπαρξη χωρίς νόημα», Telluris

το χάος και φτιάχνει τον ουρανό, ενώ η

theoria sacra, 1681).

βαριά σκοτεινιά, το Yang, δημιουργεί τη

Παραδείγματα τέτοιου είδους αυτογέννησης του σύμπαντος υπάρχουν και
στις αντιλήψεις των προσωκρατικών φι-

Σχεδόν όλα τα έθνη στις ιερές γρα-

Γη. Το Yin και το Yang, η θηλυκή και η

λοσόφων για την δημιουργία του κό-

φές τους έχουν μύθους για τις σχέσεις

αρσενική αρχή, δρουν από κοινού για

σμου. Οι πρώτοι έλληνες φιλόσοφοι πα-

χάους και δημιουργίας με παραπλήσιο

να δημιουργήσουν τα πάντα. Είναι ση-

ρουσίασαν πιο επιστημονικά την μυθο-

περιεχόμενο. Παρακάτω είναι μια ιστο-

μαντικό ότι ακόμα και μετά από την εμ-

λογική ιδέες της αταξίας. Ο Θαλής, ο

ρία για το χάος, παρμένο από τον μεγά-

φάνισή τους, οι αρχές του Yin και του

Αναξίμανδρος και ο Αναξαγόρας διατύ-

λο Κινέζο φιλόσοφο Chuang-Tzu :

Yang διατηρούν τα γνωρίσματα του χάους από το οποίο ξεπήδησαν. Υπερβολι-

πωσαν την άποψη ότι μια ειδική ουσία

«Ο αυτοκράτορας της Νότιας Θά-

ή ενέργεια (νερό ή αέρας) βρίσκονταν

λασσας λεγόταν Shu (Σύντομος), της Βό-

σε χαοτική ροή και από αυτήν ακριβώς

ρειας Θάλασσας Hu (Ξαφνικός) και της

Στην ιστορία των Βαβυλωνίων για

στερεοποιήθηκαν οι διάφορες μορφές

κεντρικής περιοχής λεγόταν Hun-Tun

τη Δημιουργία, το χάος ονομάζονταν

στο σύμπαν. Τελικά, όπως πίστευαν αυ-

(Χάος). Ο Shu και ο Hu συναντούσαν

Tiamat. Αυτή και άλλοι πρώιμοι θεοί

τοί οι πρώτοι επιστήμονες, η τάξη θα δι-

κάθε τόσο τον Hun-Tun στην επικράτειά

προσωποποιούσαν τις διάφορες όψεις

αλυόταν και θα επέστρεφε στην κοσμι-

του, όπου αυτός τους περιποιόταν με με-

του χάους. Για παράδειγμα, υπήρχε ένας

κή ροή. Στη συνέχεια θα έκανε την εμ-

γάλη γενναιοδωρία. Ο Shu και ο Hu συ-

θεός που συμβόλιζε την απέραντη έκτα-

φάνισή του ένα νέο σύμπαν. Ακόμα και

ζητούσανπώςθαμπορούσανναανταπο-

ση της αρχικής αμορφίας και ένας θεός

στην ατομική θεωρία του Δημόκριτου

δώσουν την ευγένειά του. «Όλοι οι άν-

που λεγόταν “ο κρυμμένος”, και αναπα-

υπάρχει ο απόηχος, της δημιουργίας

θρωποι», έλεγαν, «έχουν εφτά ανοίγματα

ρίστανε το άπιαστο και αδιόρατο που

από το χάος, σαν της πρωταρχικής κίνη-

ώστε να μπορούν να βλέπουν, να ακούν,

ενεδρεύει στη σύγχυση του χάους. Η

σης των ατόμων που αλληλοσυγκρούο-

να τρώνε και να αναπνέουν. Μόνο ο

Βαβυλωνιακή αντίληψη ότι η αμορφία

νται μέχρι να σχηματιστεί μια δίνη και

Hun-Tun δεν έχει κανένα. Ας προσπαθή-

του χάους μπορούσε στην πραγματι-

να ξεκινήσει η φάση της δημιουργίας.

σουμε να του φτιάξουμε μερικά!» Κάθε

κότητα να έχει διαφορετικές όψεις - με

μέρα άνοιγαν και από μια τρύπα. Την

άλλα λόγια, κάποιου είδους υπονοούμε-

έβδομη μέρα ο Hun-Tun πέθανε».

νης τάξης -, χρειάστηκε να περιμένει χι-

Η μυθική ιδέα ότι η κοσμική δημιουργικότητα εξαρτάται από κάποια

κό Yin ή Yang θα ξαναφέρει το χάος.

λιάδες χρόνια για να την φέρει στην επι-

αμοιβαιότητα ανάμεσα στην τάξη και

Το χάος έχει σημαντική θέση στον

την αταξία επιβιώνει ακόμα και στις κο-

Ταοϊσμό. Το χάος είναι η ολότητα, η μο-

σμογονίες των μονοθεϊστικών θρησκει-

ναδικότητα και η Φύση. Το Χάος απο-

Η νέα αντίληψη σχετικά με κάποια

ών όπως του Χριστιανισμού:

τελεί την φυσιολογική κατάσταση του

αμοιβαιότητα ανάμεσα στην τάξη και το

Στη Βίβλο, σε πολλά σημεία, αναφέ-

κόσμου. Το να ανοίγεις τρύπες στο κε-

χάος αποτελεί επίσης πολύ παλιά ιδέα.

ρονται οι διαμάχες ανάμεσα στον Θεό

φάλι του Χάους σημαίνει να καταστρέ-

Σύμφωνα με τους Βαβυλωνιακούς μύ-

και τις δυνάμεις του Χάους, π.χ. Γένεσις

φεις την φυσική κατάσταση του κόσμου.

θους, καθώς οι πάμπολλες νέες μορφές

1:1-2, Ησαΐας 24:9-10,16¬17, 34:9-11,

Γ ια το λόγο αυτό για τους αρχαίους Κι-

ξεπηδούσαν από το χάος, αρχίζοντας να

45:18-19, Ιερεμίας 4:23-26, Μιχαήλ 1:5-

νέζους το χάος δεν ήταν μόνο η αιτία

δίνουν δομή στο Σύμπαν, η Tiamat θύ-
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φάνεια ξανά η σύγχρονη επιστήμη.

μωσε. Κατάλαβε ότι το θαυμάσιο, ακα-

Τα Ινδουιστικά ιερά κείμενα αποδί-

Συμβολίζει δύο διαφορετικούς τρόπους

τάστατο βασίλειό της κινδύνευε. Για

δουν στο χάος έναν πιο λεπτό ρόλο από

με τους οποίους εμφανίζεται η θεότη-

να επανακτήσει την ταραχώδη επικρά-

αυτόν της άμορφης σύγχυσης, και ανα-

τα: γενναιοδωρία και οργή, αρμονία και

τειά της μηχανεύτηκε να εξαλείψει όλη

γνωρίζουν την κρυμμένη ενότητα που

δυσαρμονία. Με τον ίδιο ακριβώς τρό-

την τάξη, που είχε γεννήσει. Τα άμορφα

υπάρχει στην τάξη και στην αταξία Σύμ-

πο έχουν ξεκινήσει και οι σύγχρονοι μα-

τέρατα της Tiamat, άρχισαν να τρομο-

φωνα με στην κλασσική Ινδουιστική μυ-

θηματικοί να εξετάζουν την τάξη και το

κρατούν τα πάντα με επιτυχία, ώσπου ο

θολογία, ο κόσμος περνά από τρεις βα-

χάος σαν τις δύο διαφορετικές εκδηλώ-

Marduk, που ήταν απόγονός της τη νί-

σικές φάσεις: την δημιουργία, τη διατή-

σεις ενός κρυμμένου νόμου. Καμία από

κησε, δημιουργώντας ένα νέο είδος τά-

ρηση, και την καταστροφή - που συμβο-

τις δύο όψεις δεν βρίσκεται απομονωμέ-

ξης .

λίζουν τη γέννηση, τη ζωή και τον θά-

νη και αποκομμένη από την άλλη. Ένα

Όπως είπαμε η ιδέα ότι η κοσμική

νατο. Ο Μπράχμα είναι ο θεός της δη-

τυπικό σύστημα μπορεί να βρεθεί σε μια

δημιουργικότητα εξαρτάται από τις σχέ-

μιουργίας. Ο Βισνού είναι ο θεός της δι-

πληθώρα καταστάσεων, κάποιες είναι

σεις ανάμεσα στην τάξη και την αταξία,

ατήρησης (τάξης) και ο Σίβα ο θεός της

σε τάξη, κάποιες είναι χαοτικές. Αντί για

συναντάται σε πάρα πολλές αρχαίες κο-

καταστροφής (αταξίας). Όμως ο Σίβα εί-

δύο αντιτασσόμενες πολικότητες, υπάρ-

σμοαντιλήψεις. Οι μορφές που βγαί-

ναι αυτός που ακροβατεί στα όρια των

χει ένα συνεχόμενο φάσμα. Όμως η αρ-

νουν από την περιοχή των ορίων είναι

περιοχών. Είναι ο μοναχικός κυνηγός, ο

μονία και η παραφωνία συνδυάζονται

ο Διόνυσος, ο θεός της τυχαίας φρενί-

χορευτής, ο γιόγκι που αποσύρεται από

στη μουσική ομορφιά, έτσι και η τάξη

τιδας που υποσκάπτει την καθημερινό-

την κοινωνία, ο ασκητής που καλύπτε-

και το χάος συνδυάζονται στη μαθημα-

τητα του πολιτισμού. Είναι επίσης ο θε-

ται με στάχτες, αυτός που δεν δαμάζε-

τική ομορφιά και στην ομορφιά του κό-

ός-δημιουργός Σίβα, που ζει σε φοβερά

ται. Η διάκριση ανάμεσα στην τάξη του

σμου που ζούμε .

μέρη όπως τα πεδία των μαχών και τα

Βισνού και την Αταξία του Σίβα, δεν εί-

Ο σχολές του Πλάτωνα και του Πυ-

σταυροδρόμια. Είναι τα θηρία του θανά-

ναι αυτή ανάμεσα στο καλό και το κακό

θαγόρα υποστήριζαν ότι το χάος, αυτή

του και της αταξίας.

(που υποστηρίζει π.χ. ο Χριστιανισμός).

η πρωταρχική ουσία, ήταν η Ψυχή του
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Κόσμου, που αποκαλούνταν προθύλη από τους αλχημιστές.

δήλωσης και αντίστροφα, δηλαδή, ότι μπορούμε να πετύχουμε

Έτσι το χάος αντιμετωπίζεται σαν αυτό που αγκαλιάζει όλες τις

στη διάρκεια της ενεργούς εκδήλωσης, ακόμη και η ικανότητα

αντιτασσόμενες δυνάμεις σε μια κατάσταση ομοιόμορφης διά-

να προοδεύσουμε, είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης στο Χάος...”

λυσης. Σύμφωνα με την Αλχημεία το χάος αναγνωρίζεται σαν η

Υπάρχει μια λέξη που αρχικά χρησιμοποιήθηκε για να υπο-

Πρωταρχική Ύλη και θεωρούταν ότι είναι μια massa confussa,

δηλώσει την ιδέα της κατάστασης των πραγμάτων ανάμεσα στις

από την οποία θα έβγαινε ο πολύτιμος λίθος .

εκδηλώσεις.Τη μεταχειρίστηκαν όμως με υλική έννοια σε τέτοια

Η παραδοσιακή σκέψη βλέπει το χάος σαν την πρωταρχι-

έκταση, που έχασε την πρωταρχική της σημασία. Αυτή η λέξη

κή κατάσταση της δημιουργίας που δεν έχει ακόμη οργανω-

ήταν το Αέριο (Gas)...Στα «Φυσικά» του ο Ροδόσταυρος Κομέ-

θεί, και οδηγείται τυφλά προς την δημιουργία μιας νέας τάξης

νιος έγραφε: «Adhuc spiritum inCOgnitum Gas VOCO», δηλα-

φαινομένων με κρυμμένο νόημα. Μπορούμε να συναντήσου-

δή «Αυτό το ως τώρα άγνωστο Πνεύμα αποκαλώ Αέριο». Παρα-

με αυτές τις σύγχρονες, αλλά ταυτόχρονα πολύ αρχαίες σκέ-

κάτω στο ίδιο έργο αναφέρει, «Αυτός ο ατμός που ονόμασα Αέ-

ψεις σε διάφορα σημεία στο έργο της Ε.Π.Μπλαβάτσκυ, “Μυ-

ριο, δεν απέχει πολύ από το Χάος που ανέφεραν οι αρχαίοι».
Πρέπει να μάθουμε να θεωρούμε το Χάος ως το Πνεύμα

στική Δοξασία”:

«Τι είναι το πρωταρχικό Χάος, αν όχι ο Αιθέρας; ο Αιθέρας με όλες τις μυστηριώδεις και απόκρυφες ιδιότητές
του που περιέχει μέσα του τα σπέρματα της παγκόσμιας
δημιουργίας. Ο Ανώτερος Αιθέρας η Ακασά είναι η ουράνια
παρθένα και μητέρα κάθε υπάρχουσας μορφής και όντος,
από το στήθος της οποίας, μόλις «επωάζονται» από το
Θείο Πνεύμα, έρχονται σε ύπαρξη η Ύλη και η Ζωή, η Δύναμη και η Δράση...Ποιος αρνείται το πνεύμα που εργάζεται μέσα του (στον αιθέρα) και προβάλλει από αυτόν όλες
τις ορατές μορφές;”

του Θεού, το οποίο διαπερνά κάθε μόριο του απείρου, τότε θα
φωτιστεί η ουσιαστική του αλήθεια, όπως το θέτει το αποκρυφιστικό γνωμικό: «Το Χάος είναι ο θεμέλιος σπόρος του Κόσμου», και δε θα αναρωτιόμαστε πλέον πως «μπορεί από το τίποτε να προέλθει κάτι». Το Διάστημα δεν είναι συνώνυμο του
«τίποτε». Διατηρεί μέσα του τα σπέρματα όσων υπάρχουν στη
διάρκεια της φυσικής εκδήλωσης, αν και όχι όλων, γιατί από
τη σύζευξη του Χάους με τον Κόσμο κάτι νέο γεννιέται κάθε
φορά, το οποίο δεν υπήρχε πριν, κάτι που δεν ήταν έκδηλο
αλλά λανθάνον. Το όνομά του είναι Διάνοια - η αιτία της Επιγένεσης.

«Η Άρια, η ερμητική, η ορφική και η πυθαγόρεια κοσμογο-

Εμφανίζεται σε όλα τα βασίλεια. Αποτελεί την έκφραση του

νικήδοξασία...βασίζονταιστηναδιάψευστηφόρμουλα,δηλαδή

προοδευμένου πνεύματος στον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά.

ότι ο Αιθέρας και το Χάος ... ήταν οι δύο πρωταρχικές και αιώ-

Το Χάος, λοιπόν, είναι ένα θείο όνομα: ένα όνομα που υποδη-

νιες αρχές του σύμπαντος, εντελώς ανεξάρτητες από οτιδήποτε

λώνει την Αιτία όλων όσων βλέπουμε στη Φύση και εμπνέει

άλλο. Ο πρώτος ήταν η τα πάντα ζωοποιούσα διανοητική αρχή

αφοσίωση σε κάθε δοκιμασμένο, αληθινό και εκπαιδευμένο

, το χάος ήταν μια άμορφη ρευστή αρχή χωρίς «μορφή ή λογική

αποκρυφιστή, ο οποίος θεωρεί τον ορατό αισθητό κόσμο ως

”και από την ένωση των δύο ξεπήδησε σε ύπαρξη το σύμπαν, η

αποκάλυψη των φυσικών δυνατοτήτων του Χάους».

πρώτη ανδρόγυνη θεότητα. Η χαοτική ύλη έγινε το σώμα της και
ο αιθέρας έγινε η ψυχή της».

Τα παραπάνω λόγια (ιδιαίτερα όσα έχουν τονιστεί έντονα),
ενώ γράφτηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα θα μπορούσαν να

Μια εκπληκτική ομοιότητα ανάμεσα στις παραδοσιακές-

βρεθούν σήμερα σε οποιοδήποτε εκλαϊκευμένο επιστημονικό

εσωτερικές κοσμοαντιλήψεις για το χάος και τις σύγχρονη

βιβλίο που περιγράφει τη θεωρία του χάους. Ας αντιπαραβά-

επιστημονική σκέψη μπορούμε να βρούμε στο έργο του Max

λουμε τα παραπάνω αποσπάσματα σε κάποια χωρία από το βι-

Heidel “Ροδοσταυρική Κοσμοθεωρία”, που γράφτηκε το 1922

βλίο των J. Briggs και F.D. Peat «Το Χάος στην καθημερινή μας

(Κεφάλαιο ΧΙ, σελ.240-242):

ζωή»:

“...είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε πως ακόμα και
στην ενεργή εκδήλωση βάση της προόδου είναι το Χάος. Η ζωή
μας στη διάρκεια του Χάους βασίζεται στη ζωή της ενεργούς εκ-
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«...H ζωή μας βρίσκεται ήδη στο χάος - και όχι περιστασιακά, αλλά διαρκώς...”
«...Μολονότι οι άνθρωποι έχουν την τάση να απεχθάνονται

το χάος και να το αποφεύγουν κατά το δυνατόν, η φύση το χρη-

νιση του σύμπαντος. Οι αντιλήψεις αυτές, στην πραγματικότη-

σιμοποιεί με αξιοθαύμαστους τρόπους για να δημιουργεί και-

τα επιστρέφουν στο προσκήνιο με την σύγχρονη αμφίεση της

νούργιες οντότητες, να σχηματοποιεί γεγονότα και να ενισχύει

θεωρίας του χάους που εξετάζει τη συμπεριφορά των φυσικών

τη συνεκτική κατάσταση του σύμπαντος...”

δυναμικών συστημάτων.

«..Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, ότι το χάος είναι ταυτόχρονα

Συγκρίνοντας τις δύο αντιλήψεις (την αρχαία και τη “νέα”)

θάνατος και γέννηση, καταστροφή και δημιουργία. Από το χάος

ένας παρατηρητικός αναγνώστης μπορεί να διαπιστώσει με

των αρχέγονων αερίων ξεδιπλώνονται πολλές παραλλαγές στα-

αναμφισβήτητο τρόπο την ομοιότητα ανάμεσα στην εσωτερι-

θερής τάξης...”

κή-παραδοσιακή γνώση και στη σύγχρονη επιστημονική θεω-

«...Υποατομικά σωματίδια που σχηματίστηκαν κατά τις πρώ-

ρία για το ρόλο του χάους στη ζωή μας και στο σύμπαν.

τες στιγμές του Μπιγκ-Μπανγκ εξακολουθούν να περιέχονται

Στην πραγματικότητα η σύχρονη επιστήμη, εδώ και μόλις

στο σώμα μας σε οργανωμένες μορφές. Όταν θα πεθάνουμε, θα

μερικές δεκαετίες (από τις παρατηρήσεις του Edward Lorenz,

επιστρέψουν στη ροή του χάους ... ”

στη δεκαετία του 1960) έχει ξεκινήσει την προσπάθεια να ρίξει

Στους παραπάνω κοσμογονικούς μύθους και πανάρχαιες

τα πέπλα που καλύπτουν το μυστηριώδες δίπολο χάος/τάξη,

δοξασίες που αναφέραμε μία όψη του χάους είναι η λειτουργία

μία γνώση που φαίνεται πως αποτελούσε ένα αξίωμα των εσω-

του σαν την αυτο-δημιούργητη δίνη που προκάλεσε τη εμφά-

τερικών σχολών εδώ και χιλιετίες.
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Έξελμαν Μαξ
61 μαθήματα καθημερινής ζωής από τους Στωικούς
Σ’ αυτό το βιβλιαράκι ο Μαξ Έξελµαν συγκεντρώνει µερικές σκέψεις των
Στωικών φιλοσόφων, οι οποίοι αποδεικνύονται σταθερά επίκαιροι. Η σοφία τους
µπορεί να ανοίξει δρόµους στη σκέψη µας, να θεραπεύσει την ψυχή µας και να
µας βοηθήσει να δούµε τη ζωή µας µε καινούριο βλέµµα, να γίνουµε καλύτεροι

βιβλιο
παρου

σιαση

και πιο ευτυχισµένοι. Στοιχεία της στωικής φιλοσοφίας συναντάµε ακόμη και
στον Κοµφούκιο και τον Βούδα. O Μαξ Έξελµαν αναλύει µε απλό τρόπο τις µεγάλες αξίες που έχουν επηρεάσει τον σύγχρονο άνθρωπο, αλλά που βρίσκουν διαρκώς εµπόδια στις παρενέργειες και στα κενά του πολιτισµού.

Πέρσυ Άλλαν
Έρμαν Έσσε: 66 μαθήματα καθημερινής σοφίας
«Η

ζωή

κάθε

ανθρώπου

είναι

ένας

δρόµος

προς

τον

εαυ-

τό του, το πρόπλασµα ενός δρόµου, το προσχέδιο ενός µονοπατιού. Κανένας άνθρωπος δεν έφτασε να είναι εντελώς ο εαυτός του ωστόσο, οι πάντες φιλοδοξούν να το κατορθώσουν, άλλοι στα τυφλά, άλλοι µε περισσότερο φως, ο καθένας όπως µπορεί».
Συγγραφέας, µύστης και, άθελά του, γκουρού εκατοµµυρίων ανθρώπων, ο Έρµαν Έσσε προσφέρει τόσο στο µυθιστορηµατικό, όσο και στο δοκιµιακό και ποιητικό του έργο οράµατα και συµβουλές τεράστιας αξίας για µια
ζωή απλή, σοφή και ουσιώδη.

Πέρσυ Άλλαν
Νίτσε: 99 μαθήματα καθημερινής φιλοσοφίας
Από την καθημερινή ζωή μέχρι τον κόσμο των επιχειρήσεων, η φιλοσοφία του Νίτσε μπορεί να αποδειχθεί
εξαιρετικά αποτελεσματικός σύμβουλος σε κάθε δύσκολη στιγμή. Στα 99 κεφάλαια του βιβλίου αυτού ο Άλλαν
Πέρσυ συγκεντρώνει τις πιο καίριες σκέψεις του μεγάλου φιλοσόφου, δείχνοντας πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε σε κάθε στιγμή της ζωής. Μας βοηθάει να παίρνουμε αποφάσεις, να ανακτούμε το θάρρος μας, να ξαναβρίσκουμε τη σωστή πορεία μας, να σταθμίζουμε τη σημασία των όσων μας συμβαίνουν στη διάρκεια της μέρας.

Kυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Πατάκη, Ακαδημίας 65 (τηλ.: 2103811850, 2103811740,
fax: 2103811940) Εμμ. Μπενάκη 16 (τηλ.-fax: 2103831078), 106 78 Αθήνα, e-mail:
bookstore@patakis.gr

ΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ TOY CAMBRIDGE
Γραμμένο από μια διεθνή ομάδα τετρακοσίων σαράντα συγγραφέων-επιστημόνων, προσφέρει στον
αναγνώστη την πλουσιότερη, πληρέστερη και πιο επικαιροποιημένη μελέτη των σημαντικότερων ιδεών και θεωριών που ανέπτυξαν μείζονες φιλόσοφοι στην ιστορία του ανθρώπινου πνεύματος, καθώς
και των φιλοσοφικών ρευμάτων που έχουν αναδυθεί από την εποχή της αρχαιότητας έως τις μέρες μας.
Το Φιλοσοφικό Λεξικό του Καίμπριτζ καλύπτει όλο το φάσμα της Φιλοσοφίας, από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία έως και τα αναπτυσσόμενα πεδία της Φιλοσοφίας του Νου και της Εφαρμοσμένης Ηθικής. Ταυτόχρονα, το λεξικό δεν περιορίζεται μόνο στην παρουσίαση της δυτικής φιλοσοφίας, αλλά στις σελίδες του περιλαμβάνονται εκτενή λήμματα και για την αραβική, την ισλαμική, την αφρικανική, την ιαπωνική και τη νοτιοαμερικανική φιλοσοφία.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ, Γ. Γενναδίου 3, Αθήνα 106 78, τηλ: 2103809712
- www. Kedros.gr - e mail: books@ kedros.gr
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μία

φιλοσοφική
ματιά...
στην
ελευθερία

Ψυχαγωγικό τεστ:
Ποια είναι τα κίνητρά σας;

testαρε
τον
εαυτό σου

Τ

ι σας βάζει στη διαδικασία να δράσετε; Το χρήμα ή η επιθυμία σας για αναγνώριση και
θαυμασμό; Τα υψηλά ιδανικά ή μήπως η ανάγκη σας για αγάπη και ασφάλεια; Ανακαλύψτε τις βαθύτερες προσδοκίες σας!

1. Είναι Σαββατοκύριακο αλλά το ηθικό και οι μπαταρίες
σας είναι εντελώς πεσμένα…
Α. Κάνετε διαλογισμό για να γεμίσετε τις μπαταρίες σας.
Β. Βγαίνετε βόλτα στα μαγαζιά για να σας φτιάξει η διάθεση.
Γ. Ξεφαντώνετε για να ξεχάσετε τις στενοχώριες σας.
Δ. Προσκαλείτε τους φίλους σας που ξέρουν πώς να σας εμψυχώσουν.
2. Αυτή την εποχή εργάζεστε part-time. Με τι ασχολείστε
στον υπόλοιπο χρόνο σας;
Α. Οργανώνετε εξόδους και δείπνα με τους φίλους σας.
Β. Δραστηριοποιείστε εθελοντικά σε έναν φιλανθρωπικό
σύλλογο.
Γ. Ασχολείστε με τη διακόσμηση του σπιτιού σας.
Δ. Ψάχνετε για μια δουλειά που θα αναδείξει τα προσόντα
σας.
3. Ένα τζίνι προθυμοποιείται να εκπληρώσει μια επιθυμία
σας. Τι του ζητάτε;
Α. Θέλω να με περιτριγυρίζουν πάντα αληθινοί φίλοι.
Β. Θέλω να μη μου λείψει ποτέ τίποτα.
Γ. Θέλω να ζήσω ειρηνικά σ αυτό τον κόσμο.
Δ. Θέλω να μ αγαπήσουν.
4. Ένας φίλος σας ζητάει χρήματα για να πληρώσει το ενοίκιο του αυτό το μήνα….
Α. Εσείς τον επιπλήττετε γιατί έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός.
Β. Του τα δανείζετε γιατί πιστεύετε ότι στη ζωή πρέπει να βοηθάμε τον πλησίον.
Γ. Του επισημαίνετε πόσο πολύ τον βοηθάτε.
Δ. Του προσφέρετε τη βοήθεια που σας ζήτησε, αφού είναι
φίλος σας.

5. Βάζοντας τάξη στην αποθήκη σας πέφτετε πάνω
στους ελέγχους που παίρνατε στο δημοτικό.
Α. Κρατάτε μόνο εκείνους που είχατε καλούς βαθμούς
και πετάτε τους υπόλοιπους.
Β. Χαμογελάτε καθώς τους κοιτάτε και μετά τους πετάτε.
Γ. Τους κρατάτε. Ούτε λόγος να πετάξετε το παρελθόν
σας.
Δ. Τους φυλάτε προσεκτικά για να τους δώσετε μια
μέρα στα παιδιά σας.
6. Ο εργοδότης σας, σας προτείνει να αναλάβετε μια
υψηλότερη και πολύ καλή θέση, που όμως απαιτεί από τη
μεριά σας περισσότερες ώρες δουλειάς.
Α. Αποποιείστε της πρότασης σκεπτόμενοι: Η προσωπική μου ζωή, η οικογένεια, ο σύντροφός μου;
Β. Ενθουσιάζεστε γιατί επιτέλους θα σας δοθεί η ευκαιρία να αποδείξετε τι αξίζετε.
Γ. Αποδέχεστε γιατί δεν ξέρετε αν θα έχετε άλλη ευκαιρία.
Δ. Αρνείστε γιατί έχετε ανάγκη από ελεύθερο χρόνο
ώστε να διατηρήσετε την ψυχική σας ισορροπία.
7. Ένας εκδότης σας τηλεφωνεί και σας αναγγέλλει
ότι θα δημοσιεύσει τα χειρόγραφά σας.
Α. Τον προειδοποιείτε να μην αλλάξει τίποτα από το
κείμενό σας.
Β. Προσπαθείτε να φανταστείτε πόσα θα είναι τα συγγραφικά σας δικαιώματα.
Γ. Η πρώτη σας σκέψη: Θα γίνω διάσημος/η και οι φίλοι μου θα εκπλαγούν.
Δ. Παίρνετε τα πάνω σας με αυτά τα νέα.

8. Αν όταν πηγαίνατε σχολείο οι
καθηγητές σας επέλεγαν ως εκπρόσωπο της τάξης σας θα θεωρούσατε ότι :
Α. Αποτελείτε έναν σύνδεσμο ανάμεσα στους συμμαθητές σας και τους
καθηγητές.
Β. Θα κερδίσετε την εμπιστοσύνη
των συμμαθητών σας υπερασπίζοντας
τους.
Γ. Μπορείτε να εκφράζετε τις απόψεις των πιο δειλών.
Δ. Στο συμβούλιο της τάξης εσείς θα
είστε εκείνοι που θα κάθεστε στην έδρα.
9. Απολυμένος/η και χωρίς αποζημίωση ένας φίλος/η σας έρχεται σε σας
για να πει τον πόνο του/της.
Α. Εσείς εκφράζετε την αγανάκτηση σας για τους απάνθρωπους εργατικούς νόμους.
Β. Στη θέση του/της εσείς θα νιώθατε ακόμα πιο απελπισμένοι.
Γ. Τον/την ενθαρρύνετε λέγοντας
ότι αν προσπαθήσει να συνέλθει θα καταφέρει να βρει μια καλύτερη δουλειά.
Δ. Τον/την παρηγορείτε προσκαλώντας τον στο σπίτι σας και προσπαθώντας να του ανεβάσετε το ηθικό.
10. Σε λίγο καιρό είναι η επέτειος
των γάμων των γονιών σας.
Α. Ετοιμάζετε μια ονειρική βραδιάέκπληξη προς τιμήν τους.
Β. Ψάχνετε να βρείτε ένα ωραίο
δώρο για κείνους.
Γ. Συντάσσετε ένα συγκινητικό κείμενο.
Δ. Συγκεντρώνετε γύρω τους όλη
την οικογένεια.
11. Σ’ ένα ντεραπάρισμα το αυτοκίνητο σας παίρνει δυο τούμπες και
εσείς, τρομάζετε μεν, βγαίνετε σώοι
και αβλαβείς δε. Η πρώτη σας σκέψη
είναι:

Α. Αχ, αυτό το παλιό-αυτοκίνητο,
πρέπει αμέσως να το αλλάξω.
Β. Οι άνθρωποι που αγαπάτε και ότι
φτηνά τη γλυτώσατε.
Γ. Πάει πέρασε, δεν θέλω πια να το
συζητήσω.
Δ. Απίστευτο αυτό που μου συνέβη,
πρέπει να προστατευτώ με κάθε τρόπο.
12. Ο αγαπημένος/η σας μόλις σας
εγκατέλειψε. Εσείς…
Α. Δεν θέλετε να το πάρετε απόφαση και επιμένετε να τον/την ξανακερδίσετε.
Β. Αναζητάτε το δικό σας φταίξιμο γι
αυτή την κατάληξη.
Γ. Είστε ράκος κι ευτυχώς που έχετε
κοντά σας τους φίλους σας.
Δ. Τον/την σβήνετε από τη ζωή σας
και αναζητάτε καινούρια αγκαλιά.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Αν συγκεντρώσατε περισσότερα Α πάνω απ’ όλα σας
κινητοποιεί: ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ. Ονειρεύεστε έναν κόσμο καλύτερο, σχεδόν ιδανικό και πιστεύετε ότι μπορείτε να συμβάλλετε στη δημιουργία αυτού του κόσμου. Οι πράξεις και οι επιλογές σας
έχουν στόχο ακριβώς τη δημιουργία αυτού του κόσμου, και μόνο τότε είναι δικαιωμένες μέσα σας. Συνειδητά ή ασυνείδητα πιστεύετε ότι υπάρχει μια ανώτερη
δύναμη που σας οδηγεί ή ένας φύλακας άγγελος που
σας προστατεύει και σας συμβουλεύει.
Αυτή η αίσθηση είναι που σας δίνει δύναμη και για να
την αντλήσετε καταφεύγετε συχνά στον διαλογισμό
και τη προσευχή. Νοιάζεστε τους άλλους, προσπαθείτε να συμβουλεύσετε τους δικούς σας, κι εκείνοι σας
ακούνε με προσοχή γιατί αφ’ ενός αναγνωρίζουν τη
σοφία σας και αφ’ ετέρου ξέρουν πόσο ανυστερόβουλοι είστε. Αν και αρκετά θεωρητικοί, η δίψα σας για δικαιοσύνη μπορεί να σας οδηγήσει στο να συμμετέχετε
δραστήρια στη κοινωνική ζωή.
Προσοχή : Το κίνητρό σας όσο ισχυρό και αν είναι δεν
πρέπει να σας εμποδίζει να προσφέρετε μικρές καθημερινές χαρές και στον ίδιο σας τον εαυτό. Χωρίς αμφιβολία η πίστη σε ιδανικά σας επιτρέπει να ονειρεύεστε ένα καλύτερο αύριο, όμως να θυμάστε ότι πρέπει
και να παραμένετε συνδεδεμένοι με το παρόν και τη
πραγματικότητα.
Αν συγκεντρώσατε περισσότερα Β πάνω απ όλα σας
κινητοποιεί: Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ. Νιώθετε την ανάγκη να προσφέρετε δώρα
στον εαυτό σας. Κάθε φορά που έχετε ή είναι πεσμένο το ηθικό σας, ψωνίζετε μανιωδώς. Κι αυτή η δίψα
να νιώσετε γεμάτοι πιθανότατα αποκαλύπτει το φόβο
σας για το κενό και την απώλεια. Πιθανότατα διακατέχεστε από τη μανία να συσσωρεύετε πολύτιμα αντι-

κείμενα, που σας προσφέρουν ένα είδος επιβεβαίωσης, και κάθε άλλου είδους πράγματα που έχουν για
σας συναισθηματική αξία. Οι πράξεις και οι επιλογές
σας έχουν ως αφετηρία την επιθυμία σας να αντλήσετε υλικά αγαθά
Προσοχή : Η συγκέντρωση διαφόρων αντικειμένων
μπορεί προσωρινά να σας προσφέρει ικανοποίηση.
Όμως μακροπρόθεσμα αυτό το κίνητρο έχει περιορισμένο ρόλο: απλώς σας καλύπτει υλικά. Αυτού του είδους οι εφήμερες χαρές δεν μπορούν να δώσουν νόημα
στη ζωή σας. Προσπαθήστε να απαλλαγείτε από αυτό
τον εθισμό και αναζητήστε την ικανοποίηση σε υψηλότερες πιο πνευματικές σφαίρες που μπορούν να «γεμίσουν» πιο ουσιαστικά τη ζωή σας.
Αν συγκεντρώσατε περισσότερα Γ πάνω απ’ όλα σας
κινητοποιεί Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ.
Είστε αναμφίβολα ένα άτομο δυναμικό και δραστήριο.
Η ανάγκη σας να γίνεστε όλο και πιο αποδοτικοί σας
παρακινεί να ξεπερνάτε συνεχώς τον εαυτό σας, τόσο
στο σωματικό επίπεδο όσο και στο πνευματικό. Προσπαθείτε να τραβήξετε την προσοχή των ανθρώπων
που σας περιβάλλουν, βρίσκοντας τρόπους να τους
εκπλήσσετε, και κάθε φορά που το πετυχαίνετε, κυριολεκτικά ακτινοβολείτε. Νιώθετε ότι υπάρχετε μέσα
από το βλέμμα των άλλων και αντλείτε δύναμη από
τον θαυμασμό και τα κομπλιμέντα τους.
Προσοχή : Η ύπαρξη και η αξία ενός ανθρώπου έχει τη
δική της αυτονομία και δεν εξαρτάται από την προσοχή που του δίνουν οι άλλοι. Προσπαθήστε να δικαιώσετε τις πράξεις και τις επιλογές σας και με άλλους
τρόπους. Απομονωθείτε, ανοίξτε διάλογο με τον εσωτερικό εαυτό σας και αντλήστε την αυτοεκτίμηση και
τη δικαίωση της ζωής σας μέσα από αυτόν. Ανακαλύψτε μέσα σας εκείνες τις δυνάμεις που θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε και να εξελιχθείτε.
Αν συγκεντρώσατε περισσότερα Δ πάνω απ όλα σας
κινητοποιεί ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ. Η οικογένεια, η αγάπη, η φιλία,
κατέχουν πρωτεύουσα θέση στη ζωή σας. Οι δικοί σας
άνθρωποι αποτελούν για σας ένα κουκούλι μέσα στο
οποίο απολαμβάνετε ασφάλεια και ζεστασιά. Νιώθετε πολύ τυχεροί που υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι γύρω σας. Και κάθε φορά που κάτι δεν πάει καλά
στη ζωή σας σπεύδετε σ αυτούς για βοήθεια. Εκείνοι
σας την προσφέρουν και κάνετε κι εσείς το ίδιο όταν
σας χρειάζονται. Το πάρε-δώσε μαζί τους σας κινητοποιεί, ενώ αντίθετα, μακριά τους, δεν έχετε έμπνευση
και αδρανείτε.
Προσοχή : Οι άνθρωποι που σας περιβάλλουν μπορεί
να σας συντροφεύουν, να σας κανακεύουν και να σας
βοηθούν να αντιμετωπίσετε τις αντιξοότητες, όμως
κινδυνεύετε να εξαρτηθείτε απ αυτούς, με αποτέλεσμα
να χάσετε τη δική σας βούληση και την ελευθερία σας.
Θα ήταν πιο φρόνιμο να διατηρείτε την αυτονομία σας
και παράλληλα τους δεσμούς σας μαζί τους. Είναι σημαντικό να τα βρείτε μόνοι με τον εαυτό σας και να
ανακαλύψετε τις αιτίες της ύπαρξής σας που θα σας
οδηγήσουν στην αυτοπραγμάτωση και την εξέλιξη,
Μείνετε μέσα στην αγκαλιά των δικών σας αλλά φροντίστε να είστε πάντα συγχρονισμένοι με τη προσωπικότητα σας.
Άρτεμη Παπαδοπούλου
ΠΗΓΗ http://www.lifesharing.gr
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ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ
Για να γίνεις πρωταθλητής,
πάλεψε για έναν ακόμη γύρο.
- James Gorbelt

Η δύναμη των κυμάτων βρίσκεται στην επιμονή τους.
- Gila Gur

Μόνο ένα πράγμα κάνει αδύνατη την πραγματοποίηση
ενός ονείρου: ο φόβος της αποτυχίας.
- Paulo Coelo

Όποιος ξέρει τους άλλους έχει γνώση.
Όποιος ξέρει τον εαυτό του έχει σοφία.
- Λάο Τσε

Δεν ανακαλύπτει κανείς καινούργιες
χώρες, χωρίς να χάσει από τα μάτια
του την ακτή για πολύ καιρό.

Τα μεγάλα πνεύματα πάντα συναντούν βίαια αντίδραση από τα
στενότερα μυαλά.
- Albert Einstein

Τέχνη δεν είναι να απεικονίζουμε τα ωραία πράγματα, αλλά να απεικονίζουμε
ωραία τα πράγματα.

- Andre Gide

- Καντ

Κάθε δυστυχία υποτάσσεται στην υπομονή.
Πατρίδα για τον καθένα είναι εκεί όπου
ευτυχεί.
- Αριστοφάνης

- Βιργίλιος

Η χρήση
της ανθρώπινης δύναμης

Ο

αρχαίος φιλόσοφος Αντισθένης μαζί με τους μαθητές του βάδιζαν προς την
σχολή του. Μέχρι να φθάσουν τον ρωτά ένας μαθητής του :

- Δάσκαλε ποιό θα είναι το σημερινό μας μάθημα ;
- Η χρήση της ανθρώπινης δύναμης , του απαντά ο φιλόσοφος .
Ο μαθητής μικρός σε ηλικία δεν κατάλαβε τι ήθελε να πει ο φιλόσοφος. Έφθασαν

στη σχολή και κάθισαν όλοι περιμένοντας τον Αντισθένη να αρχίσει την διδασκαλία.
Ο φιλόσοφος αφού τους είδε όλους σιωπηλούς άρχισε :
-Για μία και μοναδική φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας αποφάσισαν να συγκεντρωθούν όλα τα ζώα που υπάρχουν στη φύση. Ο λόγος ήταν γιατί μεταξύ τους
υπήρχαν ανισότητες και αδικίες. Επομένως έπρεπε να πάρουν απόφαση για το πως θα
πορευόντουσαν στη ζωή τους. Αφού μαζεύτηκαν όλα σε μία αχανή πεδιάδα όρισαν
πρόεδρο της συνέλευσης την κουκουβάγια. Ανεβαίνει αυτή στο βήμα και λέει: ποιό
ζώο θέλει να λάβει τον λόγο; Κοιτάζει γύρω της και βλέπει σηκωμένο το χέρι του λαγού. Εμπρός λαγέ, του λέει, πες μας την άποψη σου. Σηκώνεται ο λαγός και λέει το
εξής καταπληκτικό: θέλω όλα τα ζώα να έχουμε μεταξύ μας ίσα δικαιώματα!
Τα ζώα κοιτάζονται σαστισμένα. Ξεσπούν αμέσως σε χειροκροτήματα, ζητωκραυγές,επευφημίες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Μετά από αρκετή ώρα όταν
κόπασαν οι χαρές ρωτά η κουκουβάγια τη συνέλευση: έχει κάποιο ζώο διαφορετική
άποψη; Κοιτάζονται όλα αναμεταξύ τους και δεν διαφωνούσε κανένα .
Ξαφνικά στο βάθος βλέπει η κουκουβάγια ένα χέρι σηκωμένο. Δεν διέκρινε ποιο
ζώο ήτανκαι του είπε: σήκω επάνω να μας πεις την άποψή σου. Σηκώνεται επάνω το
ζώο και βλέπουν όλοι ότι ήταν το λιοντάρι. Πάγωσαν τα ζώα. Το ρωτά η κουκουβάγια: για πες μας λιοντάρι την δική σου άποψη. Απαντά αυτό:
-Όποιο ζώο θέλει να έχει ίσα δικαιώματα μαζί μου να έρθει να τα υπερασπιστεί με
νύχια και δόντια όμοια με τα δικά μου.
Σάστισαν όλα τα ζώα. Νεκρική σιγή επικρατούσε. Το πρώτο ζώο που απεχώρησε
ήταν η αλεπού. Σιγά σιγά άρχισαν να αποχωρούν και τα άλλα μέχρι που έληξε άδοξα
η συνέλευση. Έκτοτε δεν ξαναέγινε ποτέ. Τα ζώα κατάλαβαν ότι μπορούσαν να ζουν
σεβόμενα τους κανόνες της φύσης. Γι’ αυτό έγιναν ομάδες και η κάθε ομάδα όρισε τον
αρχηγό της ο οποίος είχε την ικανότητα να τα προστατεύει.
Ο Αντισθένης κοιτά τους μαθητές του και τους λέει: σκεφθείτε το σημερινό μάθημα και τις απορίες σας θα τις αναλύσουμε αύριο.

ήξερες
ότι...
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ένα ταξίδι στα μονοπάτια της Γνώσης
Αθήνα
Αγ.Μελετίου 29,
τηλ. 210 88 10 830

Παρουσιάσεις «heroic
battles» από 9/04 ως
14/04 στις 20:00
Ηρακλής - Γιλγαμές, Σάββατο 9/4

Περιστέρι
Πτολεμαΐδος 6, τηλ. 2130282657

Δευτέρα 04/04, στις 20.00,
Έναρξη Σεμιναρίου εσωτερικής φιλοσοφίας και ψυχολογίας με θέμα: «Αν θες
να δεις τα άστρα πρέπει να
σηκώσεις το κεφάλι»

Οδυσσέας - Ράγκναρ, Δευτέρα 11/4
Αχιλλέας - Ζίγκφριντ, Τρίτη 12/4
Λεωνίδας – Αρτζούνα, Τετάρτη 13/4
Σπαρτιάτες – Σαμουράι,
Πέμπτη 14/4

Θεσσαλονίκη
Βαρδάρης

Λαγκαδά 7 & Βάκχου 1, τηλ. 2310551476

Τετάρτη 18/05 ώρα 20:00:
Έναρξη σεμιναρίου εσωτερικής φιλοσοφίας

Ηράκλειο

Χανιά
Τζανακάκη 21, 1ος Όροφος (δεξιά),
Τηλ: 2821023189

Πέμπτη 12/05 στις 21:00,
Παρουσίαση & έναρξη
σεμιναρίου: “Οι αλλαγές
στη ζωή μας”

Νέα Σμύρνη

Ιλίσια

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

Ποταμιάνου 13, τηλ 210 7794368,
6987124197

Σάββατο 14/05 στις 20:00
Ομιλία με θέμα: «Η μαγική δύναμη των κρυστάλλων και πετρωμάτων»

Θεσσαλονίκη
Παύλου Μελά 18,
τηλ. 2310-285020

Τρίτη 12/04 στις 20:00,
Σεμινάριο «Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας»

Τετάρτη 11/05 στις 20:00,
Έναρξη σεμιναρίου Εσωτερικής έρευνας και αναζήτησης: «Πώς να είμαι ο
εαυτός μου»

Ιωάννινα
Σμύρνης 1, πλατεία Πάργης, Τηλ:
2651071780

Τετάρτη 13/04 στις 20.30,
Μουσικοποιητική βραδιά:
«Ο μύθος του Έρωτα και
της Ψυχής»

Λάρισα

Ρέθυμνο

Αβέρωφ & Σμύρνης 24, τηλ:
6981888493

Κουντουριώτη 113

Ανθίμου Γαζή 14, τηλ: 6948067139

Δευτέρα 4/04, ώρα 20:30,
Βιωματικό Σεμινάριο Φιλοσοφίας & Ψυχολογίας
«Πρακτικές καθημερινής
σοφίας»

Δευτέρα 11/04 στις 21.30,
Παρουσίαση Σεμιναρίου με θέμα: «Οι μεγάλες
μάχες»

Τετάρτη 11/04, στις
20:00, Έναρξη Σεμιναρίου με θέμα: «η φιλοσοφία
στην πράξη»

Πάτρα

Κέρκυρα

Κολοκοτρώνη 37, τηλ. 6980500034

5η πάροδος Δον. Δημουλίτσα 3

Δευτέρα 16/05 στις 20:30,
Έναρξη Σεμιναρίου Εσωτερικής Φιλοσοφία και Ψυχολογίας

Τετάρτη 11/05 στις 21:00,
Έναρξη Σεμιναρίου εσωτερισμού & φιλοσοφίας

τηλ. 6978457900

σε περιμένουμε …

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ
Πολλοί φιλόσοφοι, ψυχολόγοι, ποιητές και
επιστήμονες έχουν επιχειρήσει να απαντήσουν τι
ακριβώς είναι ο έρωτας και έχουν προσπαθήσει
να τον ορίσουν. «Όποιος δεν έχει συναντήσει τον
έρωτα δεν έχει κανέναν συναντήσει» αναφέρει μια
Χιλιανή παροιμία. Αρκετά πιο βόρεια, στη Σουηδία, λένε πως «μια ζωή δίχως έρωτα είναι μια χρονιά δίχως καλοκαίρι». Στο ίδιο ακριβώς κλίμα και
ο Βίκτορας Ουγκώ παρομοιάζει τη ζωή με ένα
λουλούδι και τον έρωτα με το μέλι του. Πολλοί
είναι οι μύθοι που πλάστηκαν για να τον περιγράψουν: ο μύθος του Έρωτα και της Ψυχής, ο
μύθος της Διοτίμας και πολλοί άλλοι. Ως Αρχέτυπο ενσαρκώνεται σε διάφορους πολιτισμούς, ντύνεται με τα χρώματα της εκάστοτε εποχής και αλλάζει ονόματα για να μας
προσεγγίσει. Όμως, όποια μορφή κι αν πάρει, διατηρεί την ίδια αθάνατη ουσία, που
εμπνέει και ταλαιπωρεί τους ανθρώπους
από την αρχή των χρόνων.
Αλλά τι είναι στα αλήθεια ο έρωτας;
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