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Μετά  από 37 
συνεχόμενα χρόνια 
έκδοσης του περι-
οδικού Νέα Ακρό-
πολη  συνεχίζουμε 
να αναζητούμε τη 
φιλοσοφική λίθο…  

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

Το αλχημικό έργο 
βρίσκεται σε εξέλι-
ξη…

Καθώς είμαστε βυθισμένοι στα θέλγητρα των παιχνιδιών της Μάγια, το πεπρωμένο μάς προστάζει σαν 
ένα είδος παρτίδας ζαριών, ένα είδος ρουλέτας ή λοταρίας, όπου το τυχαίο είναι αυτό που επιβάλλει 

μια μεγαλύτερη ή μικρότερη καλοτυχία στους ανθρώπους.
Όμως αν, όπως κάνουμε μέχρι τώρα, προσπαθήσουμε να απομακρύνουμε με επιδεξιότητα τα πέπλα της Μά-

για, για να καταλάβουμε το νόημα του παιχνιδιού της, θα δούμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο τυχαίο αλλά αντίθετα 
μια αξιοσημείωτη αιτιότητα, μια τάξη, ένας νόμος που καθορίζει όλα τα γεγονότα.

Το τυχαίο δεν υπάρχει, αν και η Μάγια φροντίζει να φαίνεται το αντίθετο, υπάρχει μόνο η άγνοια της αιτι-
ότητας. Το γεγονός ότι εμείς σαν άνθρωποι δεν φτάνουμε να καταλάβουμε το σκοπό του παιχνιδιού της Μάγια, 
το ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί κάνουμε αυτό που κάνει και γιατί μας κατευθύνει εκεί που μας κατευθύνει, δεν 
σημαίνει αναγκαστικά ότι η Μάγια κυβερνιέται από το τυχαίο. Το να αρνούμαστε το πεπρωμένο και να εντάσ-
σουμε όλο τον κόσμο στο τυχαίο είναι το χειρότερο σύμπτωμα άγνοιας , έλλειψης συνειδητής παρατήρησης της 
φύσης και σ’ αυτά θα μπορούσαμε ακόμα να προσθέσουμε μια συνειδητή και ασυνείδητη φυγοπονία, ώστε να 
δουλέψουμε για να μην κατανοήσουμε κανένα από τα μυστήρια που μας απασχολούν. Υπάρχουν μυστήρια; 
Λοιπόν ναι, εξακολουθούν να υπάρχουν. Με το να τα αρνείται ο φυγόπονος λύνει τάχα το πρόβλημα.

Το πεπρωμένο είναι ο δρόμος που δείχνει ο νόμος της εξέλιξης. Είναι ένας ανηφορικός δρόμος προ-
σπάθειας, όπου κάθε βήμα προϋποθέτει μια υπέρβαση. Όμως έτσι όπως είναι τα πράγματα, σκληρά και 
ψυχρά, κανένας δεν θα ήθελε να διαβεί αυτόν το δρόμο, κανείς δεν θα διοχέτευε τη δύναμη που χρειά-
ζεται για να το κάνει.

Εδώ είναι που παρεμβαίνει η Μάγια και κοσμεί το δρόμο με κάθε είδους φτιασίδια, με χίλια στολίδια, που 
εξυπηρετούν στο παιχνίδι κι ακόμα στο να πιστεύουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε καταμεσής στο μονο-
πάτι. Έτσι επίσης κανένας δεν προσέχει ότι ο δρόμος είναι στέρεα εντοιχισμένος στα πλάγια του με παχείς ελα-
στικούς τοίχους, που επαναφέρουν στο κέντρο του δρόμου κάθε τι, που εξ αιτίας της μη συνειδητότητάς του 
πλησιάζει επικίνδυνα τα άκρα. 

Προς τα πού οδηγεί τελικά αυτό το πεπρωμένο; Ποιος είναι ο τελικός σκοπός αυτού του παιχνιδιού; Αν κι 
έχουμε αόριστα συναισθήματα πάνω σ’ αυτό, στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τίποτα. Κι αν το ξέρουμε, με την 
αδύνατη βούληση που έχουμε, είναι πολύ δυνατό να θέλουμε να εγκαταλείψουμε τη διαδρομή, χάνοντας έτσι την 
ευκαιρία να γίνουμε άνθρωποι, να εκπληρώσουμε το πεπρωμένο.

Πιστεύω πως όλοι θα δεχόμαστε την έννοια του πεπρωμένου με μεγάλη ευπείθεια, αν δεν παρουσίαζε τόσο 
σοβαρά προβλήματα, όπως το συνηθίζει.

Κατά πρώτο λόγο, δεν ξέρουμε από πού ξεκίνησε αυτός ο δρόμος, δεν ξέρουμε από πού ερχόμαστε . Ούτε 
προς τα πού πηγαίνουμε . Προαισθανόμαστε μια μακρινή ανάμνηση από το παρελθόν με αόριστες εμπειρίες, που 
ξαφνικά ταράσσουν την ψυχή μας. Προαισθανόμαστε επίσης ένα απεριόριστο μέλλον γεμάτο από ευκαιρίες… 
Όμως εμείς βρισκόμαστε εδώ στη μέση, χωρίς καμιά καθαρή εικόνα, δηλαδή δεν ξέρουμε ούτε ποιοι είμαστε ούτε 
γιατί είμαστε εδώ. Η ζωή μας είναι ένας εφιάλτης μη συνειδητότητας, όπου αθροίζονται τα τεχνητά πέπλα και 
φώτα της Μάγια, η οποία επίσης προσπαθεί με όλα τα μέσα να μας κρατήσει στο δρόμο, τουλάχιστον στο μέρος 
που βρίσκεται υπό τη δική της καθοδήγηση.

Αν κατορθώναμε να ξυπνήσουμε, θα περπατούσαμε με μεγαλύτερη σιγουριά, κι αν δε θα διακρίναμε τον απόλυτο 
προορισμό του μονοπατιού , το παιχνίδι θα είχε τώρα άλλα χαρακτηριστικά. Θα επρόκειτο για το φτάσιμο στο επόμενο 
κομμάτι της διαδρομής, σαν να ήταν αυτό το τέλος. Μόλις θα φτάναμε εκεί, θα βλέπαμε μπροστά μας άλλο κομμάτι του 
δρόμου κι έτσι θα προχωρούσαμε διαδοχικά μέχρι να συμπληρώσουμε το σύνολο, οδηγημένοι από σταθμούς όχι οριστι-
κούς, αλλά τουλάχιστον χρήσιμους.

Αν ξέρουμε ότι είμαστε κοιμισμένοι, αν ξέρουμε ότι η Μάγια παίζει μαζί μας ενώ διαβαίνουμε το δρόμο του πεπρω-
μένου, πώς να ξέρουμε να διαβαίνουμε καλά, αν δεν αποκλίνουμε πολλές φορές, αν εκπληρώνουμε εκείνο που 

έχουμε να κάνουμε;
Υπάρχει ένα αλάνθαστο σημάδι που μας δείχνει κάτι τέτοιο: ο πόνος. 

Λίγος πόνος; Καλή εκπλήρωση του πεπρωμένου. Πολύ πόνος; Δεν ανοίξαμε ακόμα τα μάτια μας, για να 
δούμε με ευκρίνεια πού μας πηγαίνουν τα βήματά μας.

Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι το πεπρωμένο είναι ένας σκληρός αφέντης που δίνει λίγες ελευθερίες 
-για να μην πούμε μία μόνο- στους φτωχούς και τυφλούς ανθρώπους που κυκλοφορούν γύρω του. Αντίθετα, 

υπάρχουν πολλές, χιλιάδες ευκαιρίες για να εκπληρώσουμε το πεπρωμένο μας, για να διορθώσουμε τα λάθη μας 
αποκαθαίροντάς τα με τον πόνο που διδάσκει και με τη συσσωρευμένη εμπειρία.

Οι πολλές ζωές, σαν σκαλοπάτια στο μακρύ εξελικτικό ανήφορο, είναι αυτές που θα μας οδηγήσουν στη 
συμπλήρωση της Μοναδικής Ζωής, αθροίζοντας τις θετικές δράσεις κάθε ζωής

Από τo βιβλίο ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΗ της Delia Steinberg Guzman
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Ελεγχόμενη τελικά 
η… ελεύθερη 
βούληση, λένε οι 
επιστήμονες

Ειδικοί από το Πανεπι-

στήμιο του Χάρβαρντ εκτι-

μούν πώς έχουν αποκρυ-

σταλλώσει την ακριβή στιγμή 

που ο εγκέφαλος έχει αποφα-

σίσει να εκτελέσει μία ενέρ-

γεια ή επιθυμία. Η στιγμή 

αυτή όμως δεν είναι η ίδια με 

αυτή που νομίζουμε ότι έχου-

με λάβει την απόφαση. Μή-

πως κάποιος άλλος, τελικά, 

λαμβάνει τις αποφάσεις πριν 

από εμάς; 

Στην πραγματικότητα την απόφαση λαμβάνουν σημεία 

του εγκεφάλου που «φιλοξενείται» το υποσυνείδητο, το οποίο 

έχει ήδη προαποφασίσει και το ανακοινώνει στο συνειδητό, 

που βρίσκεται σε άλλο σημείο του εγκεφάλου. Δηλαδή μαθαί-

νουμε αργότερα τι έχει αποφασίσει για εμάς ο εγκέφαλός μας. 

Είναι λοιπόν αυτό επιλογή και ελεύθερη βούληση ή απλώς 

μία παραίσθηση; Αν είμαστε απόντες από τις δικές μας αποφά-

σεις, αφού δεν μπορούμε να ελέγξουμε το υποσυνείδητο, μή-

πως αυτό είναι το τέλος της έρευνας και του διαλόγου για την 

ελεύθερη βούληση; «Ίσως όχι ακόμη», απαντούν οι ειδικοί. 

«Αναζητούμε ένα πολύ απλό φαινόμενο. Δεν μπορούμε να 

κάνουμε προβλέψεις για το τι θα βάλεις στο τραπέζι σου αύ-

ριο το μεσημέρι, ή ποιόν θα παντρευτείς», εξηγεί ο καθηγητής.

ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ 

Η ελεύθερη βούληση ίσως είναι μια 
αυταπάτη του μυαλού, δηλώνουν οι 
επιστήμονες

Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι την «είδαν» στον θόρυβο 

βάθους - κοινώς στα «παράσιτα» - του εγκεφάλου.

Σε μια από τις έρευνες που διεξήχθησαν στο Πανεπιστή-

μιο του Πρίνστον από τους Adam Bear και Paul Bloom, στους 

συμμετέχοντες στην έρευνα παρουσιάστηκαν πέντε λευκοί 

κύκλοι σε μια οθόνη υπολογιστή. Τους είπαν να διαλέξουν 

έναν κύκλο, πριν κάποιος κύκλος γίνει κόκκινος.

Μετά, ρώτησαν τους συμμετέχοντες αν διάλεξαν τον σω-

στό κύκλο, έναν άλλο, ή αν δεν διάλεξαν κανέναν.

Στατιστικά, οι άνθρωποι που διάλεξαν τον σωστό κύκλο θα 

έπρεπε να είναι ένας στους πέντε. Αλλά τα αποτελέσματα έδει-

ξαν ότι ήταν πολύ περισσότεροι, πάνω από το 30 τις εκατό, πα-

ρόλο που ο κύκλος γίνονταν κόκκινος σχεδόν αμέσως.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι τα ευρήματα δείχνουν ότι το 

μυαλό των συμμετέχοντων άλλαξε τη σειρά των γεγονότων, 

κάνοντας τους να νομίζουν ότι διάλεξαν τον σωστό κύκλο, πα-

ρόλο που δεν είχαν το χρόνο να το κάνουν.

 Η ιδέα της ελεύθερης βούλησης και της σημασίας της επι-

κράτησε καθώς είναι ένα χρήσιμο πράγμα να υπάρχει, να δί-

νει στους ανθρώπους την αίσθηση του ελέγχου πάνω στις ζωές 

τους και να επιτρέπει την τιμωρία τους όταν δεν κάνουν αυτό 

που πρέπει.

Αλλά το ίδιο συναίσθημα μπορεί να πάει στραβά, τονί-

ζουν οι επιστήμονες στο περιοδικό Scientific American. Μπο-

ρεί να είναι σημαντικό για τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι 

έχουν τον έλεγχο της ζωής τους, για παράδειγμα, αλλά στρε-

βλώσεις στην ίδια διαδικασία μπορεί να κάνει τους ανθρώπους 

να αισθάνονται ότι έχουν τον έλεγχο  εξωτερικών διαδικασιών, 

όπως ο καιρός.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ψευδαίσθηση της επι-

λογής θα μπορούσε να ισχύει μόνο για τις επιλογές που γίνο-

νται γρήγορα και χωρίς πολλή σκέψη. Αλλά θα μπορούσε επί-

σης να είναι «κυρίαρχη και πανταχού παρούσα – σε όλες τις 

πτυχές της συμπεριφοράς μας, από τις πιο απλές, ως τις πιο 

σημαντικές αποφάσεις μας».

«Ο,τι και να συμβαίνει», γράφουν, «οι έρευνες προστίθενται 

σε μια ήδη υπάρχουσα δουλειά που εξελίσσεται και που ισχυ-

ρίζεται ότι ακόμα και οι πιο θωρακισμένες θεωρίες και απόψεις 

για την ταυτότητά μας και την συνείδησή μας μπορεί να είναι 

τελείως λανθασμένες».
Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Psychological Science.

πηγή:independent

Επιστήμονες εντόπισαν την «ρίζα του 
κακού» στον εγκέφαλό μας!

Υπάρχει μια περιοχή του εγκεφάλου όπου «προβλέπονται» 

τα σημάδια επίθεσης, αμέσως πριν τελικά ο άνθρωπος την δι-

απράξει



Η «ρίζα του κακού» βρίσκεται μέσα 

στον ανθρώπινο οργανισμό και συγκε-

κριμένα στον ανθρώπινο εγκέφαλο και 

ενεργοποιείται αμέσως πριν κάποιος 

προχωρήσει σε μια «κακή» πράξη, σύμ-

φωνα με τις τελευταίες έρευνες των επι-

στημόνων.

Στόχος της έρευνας ήταν να εντο-

πίσει εάν προτού κάποιος κάνει κάτι 

κακό, το «προβλέπει» στον εγκέφαλό 

του. Και όντως, ένα πολύ συγκεκριμένο 

τμήμα του υποθαλάμου, της περιοχής 

του εγκεφάλου που ελέγχει την θερμο-

κρασία του σώματος, την πείνα και τον 

ύπνο, ενεργοποιείται αμέσως πριν την 

πράξη αυτή. «Θα πρέπει να μελετηθεί 

περαιτέρω καθώς μελλοντικές ενέργει-

ες θα πρέπει να εστιάσουν στην πρόλη-

ψη συμπεριφορών όπως το bullying ή 

οι σεξουαλικές επιθέσεις», δήλωσε ο δρ 

Νταγιού Λινκ, από το πανεπιστήμιο της 

Νέας Υόρκης, όπου διεξήχθη η έρευνα.

Το τμήμα του εγκεφάλου που ενερ-

γοποιείται πριν από μια επιθετική συ-

μπεριφορά είναι ανατομικά γνωστό ως 

το κοιλιοπλευρικό μέρος του μεσοκοι-

λιακού υποθάλαμου. Οι ερευνητές υπο-

στηρίζουν ότι τα ευρήματά τους μπορεί 

να οδηγήσουν στην παραγωγή φαρμά-

κων που θα βοηθούν τους ανθρώπους 

να ελέγχουν την συμπεριφορά τους, χω-

ρίς να απαιτούνται μέτρα όπως η κρά-

τηση ή ο εγκλεισμός. Μπορεί ακόμα να 

είναι πιθανό να παρακολουθείται συνε-

χώς η δραστηριότητα του εγκεφάλου, 

λένε οι υπέρμαχοι της μεθόδου.

Την ίδια ώρα, εγείρονται αντιρ-

ρήσεις ως προς το πόσο «σωστό» και 

«ηθικό» είναι να παρεμβαίνει κανείς με 

τέτοιο τρόπο σε έναν άνθρωπο με ελεύ-

θερη βούληση. Ο δρ Λιν δεν παραλεί-

πει να τονίσει πως ένας τέτοιου τύπου 

έλεγχος της συμπεριφοράς δεν είναι 

παρά για το αρκετά μακρινό μέλλον, 

ακόμα και αν λυθούν όλα τα ζητήματα 

βιοηθικής που τον περιβάλλουν. 

Προς το παρόν, οι μελέτες διεξήχθη-

σαν σε ποντίκια, καθώς αρσενικά «πα-

ροτρύνθηκαν» να επιτεθούν σε πιο αδύ-

ναμα, θηλυκά, ώστε να καταγραφούν 

οι εγκεφαλικές αντιδράσεις. Βάσει των 

αποτελεσμάτων, θεωρείται πλέον πιθα-

νό ότι η περιοχή του εγκεφάλου που 

ενεργοποιείται συνδέεται με τα «κέντρα 

ανταμοιβής», που κάνουν μια πιθανή 

επίθεση να φαίνεται πιο επιθυμητή, ενώ 

μπορεί και να παραχθεί μια ποσότητα 

ενδορφίνης, την ίδια στιγμή. 
ΠΗΓΗ: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ



Όπως έγραψε ο Ουίλιαμ Τζέιμς το 1890, «το γεγονός ότι η ζωή μας φαίνεται συναρπαστική, οφείλεται στην αίσθη-

σή μας ότι αποφασίζουμε για τα πράγματα κάθε στιγμή και ότι τίποτε δεν είναι προαποφασισμένο αναρίθμητα 

χρόνια πριν». Φυσικοί, νευρολόγοι και μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών συμμετέχουν πλέον στη συζήτηση 

των επιγόνων του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη περί της ουσίας της ελεύθερης βούλησης, εάν διαθέτουμε ή όχι κι 

αν όχι γιατί μέχρι πρότινος πιστεύαμε ότι είχαμε. «Πρόκειται για αυταπάτη; Ιδού η απορία», τόνισε ο φιλόσοφος των επιστημών, 

Μάικλ Σέλμπερσταϊν του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, προσθέτοντας ότι το δεύτερο ερώτημα είναι εάν η δημόσια συζήτηση του 

θέματος θα υποδαυλίσει τον πόλεμο των πολιτισμών.

«Εάν οι άνθρωποι σκανδαλίζονται με τη θεωρία της εξέλιξης, πώς θα αντιδράσουν άραγε εάν οι επιστήμονες τους πουν ότι δεν 

είναι τίποτε περισσότερο από εξελιγμένες σάρκινες μηχανές;» συμπλήρωσε ο κ. Σέλμπερσταϊν. «Όταν αναρωτιόμαστε εάν η ελεύ-

θερη βούληση είναι αυταπάτη, εισερχόμαστε σε μια άβυσσο. Είναι σαν να κάνουμε βουτιά στον νιχιλισμό και την απογοήτευση», 

υποστήριξε ο καθηγητής γνωσιολογίας Ντάνιελ Ντένετ.

Σύμφωνα με τον παραδοσιακό ορισμό του όρου οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι ηθικοί παράγοντες, οι πράξεις των οποίων δεν 

είναι προκαθορισμένες. Τα πάντα είναι πιθανά. Κάθε επιλογή είναι αβίαστη, αλλά όχι τυχαία. «Αυτό φαντάζει παράλογο. Κάθε 

φυσικό σύστημα αποδείχθηκε είτε ντετερμινιστικό είτε τυχαίο. Συνεπώς πώς είναι δυνατόν οι ανθρώπινες πράξεις να μην προκα-

θορίζονται και να μην είναι τυχαίες;» αναρωτιέται ο δρ Σέλμπερσταϊν.

Ορισμένοι φυσικοί όμως υποστηρίζουν ότι η ελεύθερη βούληση αποτελεί προϋπόθεση για την ανακάλυψη θεωριών και τον 

σχεδιασμό πειραμάτων. Αυτό επιβεβαιώνεται από την κβαντική φυσική, τη θεωρία που θεμελιώνει την πραγματικότητα στην τυ-

χαία εναλλαγή μικροσκοπικών σωματιδίων. «Αυτό αποτελεί σημάδι, όχι απόδειξη ότι διαθέτουμε ελεύθερη βούληση», τονίζει ο 

Αυστριακός κβαντοφυσικός Άντον Ζίλινγκερ. Όπως έδειξαν τα πειράματα του δρος Λίμπετ του ‘70, η λογική συνείδηση ακολουθεί 

κατά πόδας το ασυνείδητο. Ο άνθρωπος έχει την ψευδαίσθηση ότι έχει αποφασίσει πριν ενεργήσει.

«Βλέπουμε τις δύο κορυφές του παγόβουνου, τη σκέψη και τη δράση, και τις συνδέουμε», τονίζει ο καθηγητής Ψυχολογίας του 

Χάρβαρντ Νταν Βέγκνερ. Τα περισσότερα όμως συμβαίνουν κάτω από την επιφάνεια. Η λογική συνείδηση συχνά παρασύρεται 

σε πολλές πράξεις. Η πολλή σκέψη βλάπτει τους αθλητές. Πολλοί συγγραφείς νιώθουν ότι κάποιος τους υπαγορεύει το κείμενο 

μέσα στο κεφάλι τους.

Ο δρ Ντένετ υποστηρίζει ότι η ελεύθερη βούληση και ο ντετερμινισμός μπορούν να συνυπάρξουν. «Έχουμε τη δύναμη να 

ασκήσουμε βέτο στις ορέξεις μας και στη συνέχεια βέτο στα βέτο μας. Έχουμε τη δυνατότητα της φαντασίας, μπορούμε να δούμε 

και να φανταστούμε το μέλλον», υπογραμμίζει ο δρ Βέγκνερ. Υπ’ αυτή την έννοια, η αιτιότητα δεν είναι ο εχθρός, αλλά ο φίλος 

μας, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε μπροστά και να σχεδιάζουμε καθιστώντας μας ηθικά άτομα.

Άλλοι φιλόσοφοι διαφωνούν με τον βαθμό και τη φύση αυτής της «ελευθερίας». Η διαφωνία τους έγκειται στο κατά πόσο τα 

σύνολα πραγμάτων, είτε πρόκειται για ηλεκτρόνια ή ανθρώπους, μπορούν να υπερβούν την καταγωγή τους και να παράγουν νέα 

φαινόμενα, όπως ο εγκέφαλος, η δημοκρατία και το χρηματιστήριο, τα οποία αναπτύσσονται φυσικά σύμφωνα με τους νόμους 

της Φυσικής.

ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ctrl c ctrl v
copy - paste

Πόσο ελεύθερη είναι η ελεύθερη βούληση;
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ακροατές του είχαν αντιρρήσεις γι’ αυτή 

τη θεωρία του κι εκείνος υποσχέθηκε να 

τους την αποδείξει.

Αργότερα, όταν όλοι είχαν ξεχάσει 

αυτή τη συζήτηση, ο ‘Ελ Μαντί διέτα-

ξε έναν από τούς ακροατές του ν’ αφήσει 

ένα σακουλάκι χρυσά νομίσματα στη μέση 

μιας γέφυρας. Ζήτησε από έναν άλλο άν-

θρωπο να πάρει από την πόλη κάποιο 

φτωχό και καταχρεωμένο άνθρωπο, να 

τον πάει στην άκρη της γέφυρας και να 

του πει να την περάσει.

Ο Αμπάσι και οι μάρτυρές του στάθη-

καν στην άλλη άκρη τής γέφυρας. Όταν ο 

φτωχός άνθρωπος πέρασε από την άλλη 

πλευρά, ο Αμπάσι τον ρώτησε:

«Τι είδες στη μέση της γέφυρας;»

«Τίποτε, απάντησε ο άνθρωπος.

«Μα πώς δεν είδες τίποτε:»

«Μόλις ξεκίνησα να περάσω τη γέφυ-

ρα, μου ήρθε η σκέψη ότι θα ήταν πολύ δι-

ασκεδαστικό να την περάσω με κλειστά τα 

μάτια. Κι αυτό έκανα».

Το πεπρωμένο φυγείν 
αδύνατο…

Κατά την διάρκεια ενός κρίσιμου πολέ-

μου, ο Ιάπωνας στρατηγός αποφάσισε να 

επιτεθεί σε μια μάχη, παρόλο που ο στρα-

τός του εχθρού ήταν σημαντικά υπερά-

 β   λές

ΠΑΡΑ-

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

Το πεπρωμένο
«Ποια είναι η έννοια του πεπρωμένου, 

Μουλλά;»

«Εικασίες».

«Πως αυτό;»

«Υποθέτετε πως τα πράγματα πρό-

κειται να πάνε καλά και δεν πηγαίνουν. 

Αυτό το λέτε κακή τύχη. Υποθέτετε ότι 

τα πράγματα πρόκειται να πάνε άσχη-

μα και δεν πηγαίνουν. Αυτό το λέτε καλή 

τύχη. Υποθέτετε ότι κάποια συγκεκριμέ-

να πράγματα πρόκειται να συμβούν ή να 

μη συμβούν. Και σας λείπει τόσο η διαί-

σθηση ώστε να μη γνωρίζετε τι πρόκειται 

να συμβεί. Υποθέτετε πως το μέλλον είναι 

άγνωστο.

Όταν αιφνιδιάζεστε αυτό το ονομάζε-

τε Πεπρωμένο».

Η μοίρα του ανθρώπου 
Ο ‘Ελ Μαντί Αμπάσι δήλωσε ότι είναι 

αποδεδειγμένο πώς, είτε προσπαθήσει κα-

νείς να βοηθήσει κάποιον άλλον, είτε όχι, 

κάτι τι μέσα στον άλλον αυτόν θα εμπό-

διζε να πραγματοποιηθεί αυτή η βοήθεια.

Μερικοί 

από τους 

ριθμος σε σχέση με τον δικό του. Ο στρα-

τηγός ήταν πεπεισμένος ότι μπορούσαν 

πάραυτα να νικήσουν, μα ο στρατός του 

ήταν φοβισμένος και γεμάτος αμφιβολία. 

Καθώς λοιπόν ξεκινήσανε για τον δρόμο 

προς το σημείο που θα γινότανε η μάχη, 

σταματήσανε σε έναν ναό να προσευχη-

θούν. Αφού προσευχήθηκαν, ο στρατηγός 

πλησίασε στο ιερό, έβγαλε ένα νόμισμα και 

είπε δυνατά ώστε να τον ακούσουν όλοι 

«θα ρίξω τώρα το νόμισμα. Εάν είναι κο-

ρώνα, θα νικήσουμε. Εάν είναι γράμματα, 

θα ηττηθούμε. Είθε η μοίρα τώρα ν’ απο-

καλυφθεί» Έριξε το νόμισμα ενώ όλοι πα-

ρακολουθούσαν με αγωνία. Ήταν κορώνα! 

Οι στρατιώτες αναφώνησαν με ενθου-

σιασμό και με ανανεωμένη αυτοπε-

ποίθηση και θάρρος έφυγαν για την 

μάχη… την οποία και τελικά νίκησαν. 

Ενώ γιόρταζαν την νίκη τους, ένας υπο-

λοχαγός πλησίασε τον στρατηγό και με 

χαρά του είπε «τελικά, κανείς δεν μπο-

ρεί να ξεφύγει από την μοίρα!» 

«Πράγματι…» του απάντησε χα-

μογελώντας ο στρατηγός, 

κι έβγαλε και του έδει-

ξε το νόμισμα που είχε 

χρησιμοποιήσει: ήταν 

κορώνα και από τις 2 

πλευρές.



Είναι ο άνθρωπος έρμαιο του πεπρωμένου του ή μπορεί να καθορίσει ο ίδιος τη μοίρα του; Ή μπορεί η αλήθεια να βρίσκε-

ται κάπου στο ενδιάμεσο;

Στην πλευρά της άποψης που υποστηρίζει ότι «είναι γραμμένο» έχουμε το Slumdog Millionaire, όπου παρακολου-

θούμε την ιστορία ενός νεαρού ταπεινής καταγωγής, που καταφέρνει να κερδίσει σε ένα παιχνίδι γνώσεων. Το γεγονός 

ότι μεγάλωσε στους δρόμους και είχε ελάχιστη εκπαίδευση, οδηγεί τις αρχές να πιστέψουν ότι με κάποιο τρόπο έκλεψε. Αυτός τους 

διηγείται την ιστορία του και πώς διάφορα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή του, του επέτρεψαν να γνωρίζει τις απαντήσεις. 

Από την άλλη, έχουμε τη σειρά ταινιών επιστημονικής φαντασίας The Terminator. Σε ένα κοντινό μέλλον, η ανθρωπότητα προ-

σπαθεί να επιβιώσει σε έναν κόσμο όπου κυριαρχούν οι μηχανές. Λίγο πριν την τελική του ήττα, το υπολογιστικό σύστημα Skynet 

στέλνει έναν εξολοθρευτή πίσω στον χρόνο για να αποτρέψει τη γέννηση του ηγέτη της αντίστασης. Στο κατόπι του, ακολουθεί ένας 

μαχητής της αντίστασης προσπαθώντας να τον σταματήσει. Ένα επαναλαμβανόμενο μήνυμα των ταινιών είναι ότι «η μόνη μοίρα εί-

ναι αυτή που εμείς φτιάχνουμε».

Ακόμα και στο «μέσο στρατόπεδο» βέβαια, δεν ταυτίζονται όλες οι απόψεις.

Στο The Adjustment Bureau, μέσα από μια ρομαντική ιστορία, βλέπουμε να εκτυλίσσεται ένας κυριολεκτικός αγώνας μεταξύ πε-

πρωμένου και ελευθερίας. Ένας νεαρός πολιτικός γνωρίζει τον έρωτα στο πρόσωπο μιας νεαρής χορεύτριας. Λίγο μετά τον απαγά-

γουν κάποια μυστηριώδη όντα, γνωστά ως «ρυθμιστές». Του αποκαλύπτουν ότι η πορεία της ζωής του κάθε ανθρώπου είναι προκα-

θορισμένη βάσει ενός σχεδίου, που αυτοί φροντίζουν να εφαρμοστεί. Επίσης του λένε ότι θα πρέπει να ξεχάσει την κοπέλα, καθώς η 

γνωριμία του με αυτήν δεν προβλεπόταν στο σχέδιο. Αυτός, φυσικά, δεν θα συμμορφωθεί, και στο ανθρωποκυνηγητό που θα ακο-

λουθήσει θα τεθούν διάφορα μεταφυσικά ερωτήματα.

Μία πιο ήρεμη εκδοχή βρίσκουμε στο Midnight in Paris, με έναν συγγραφέα ο οποίος αισθάνεται απογοητευμένος με τη ζωή του. 

Ένα βράδυ, με μαγικό τρόπο, μεταφέρεται στο Παρίσι του 1920, μια εποχή την οποία θαυμάζει και, λίγο ως πολύ, έχει εξιδανικεύσει. 

Μέσα από μια σειρά συναντήσεων με αγαπημένους του καλλιτέχνες, συνεχή πήγαινε-έλα ανάμεσα στο σήμερα και στο τότε και λοι-

πές κωμικοτραγικές καταστάσεις, απομυθοποιεί σταδιακά τη νοσταλγική εικόνα που είχε για το παρελθόν, καταλήγοντας στο συμπέ-

ρασμα ότι παρά την τάση που έχουμε να θεωρούμε ότι «παλιά τα πράγματα ήταν καλύτερα», η κάθε εποχή έχει τα θετικά και τα αρνη-

τικά της και ότι είναι καλύτερα να ζεις στο παρόν που σου έχει «τύχει» να ζεις, βρίσκοντας ή χτίζοντας σιγά-σιγά εκείνα που αξίζουν.

Η ΜΟΙΡΑ ΣΤΗΝ 7η ΤΕΧΝΗ
Κείμενο: Δημήτρης Γακηλάζος, dgakilazos@filosofikilithos.website
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Σαν ένα παιχνίδι, ένα θέατρο, με την φαντασία μας 

ας σκεφτούμε έναν μήνα, τριάντα ημέρες και ας 

φανταστούμε πως κάθε μέρα από αυτές είναι και 

μια ξεχωριστή ζωή. Κάθε ξημέρωμα θα είναι και μια 

γέννηση, κάθε νύχτα και ένας θάνατος, οι ώρες ενδιάμεσα είναι 

η ζωή μας. Στη ζωή μας εμείς είμαστε οι πρωταγωνιστές αυτού 

του έργου και η κάθε μας δράση προκαλεί και μια αντίδραση. 

Ό,τι σπείρεις θα θερίσεις λέει ο  λαός. Οι πράξεις μας έχουν συ-

νέπειες, τις οποίες μπορεί να τις αντιμετωπίσουμε στην διάρκεια 

της ίδιας ημέρας αλλά όχι πάντα. Ένα μέρος θα μεταφερθεί στις 

επόμενες ημέρες. Η αλήθεια είναι πως εμείς οι άνθρωποι δεν 

έχουμε μνήμη των προηγούμενων ημερών, μόνο τα αποτελέσμα-

τα των πράξεων μας βιώνουμε. Και αυτά άλλοτε μας αρέσουν 

άλλοτε δεν μας αρέσουν. Άλλοτε μας χαροποιούν άλλοτε μας 

θλίβουν. Και έτσι τα ονομάζουμε τύχη ή ατυχία. Οι δράσεις μας 

        Κείμενο: Γιάννης Πέρρος, gperros@filosofikilithos.website

Φαντάσου τις Μοίρες σου…
αυτές, βρίσκουν κάποιες φορές σύμφωνους τους συνανθρώπους 

μας και κάποιες άλλες όχι. Το σίγουρο είναι πως επεμβαίνουν 

στις ζωές τους με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Η δε καθημερινό-

τητα, μας δείχνει πως και οι δικές τους δράσεις  αφήνουν το ση-

μάδι τους στις δικές μας ζωές. Άλλοτε περνάν και κάποια στιγμή 

ξεχνιούνται, άλλοτε το σημάδι είναι τόσο δυνατό που ζούμε με 

αυτό και ακολουθεί όλη την ζωή μας. Έτσι καταλαβαίνουμε πως 

είμαστε σε έναν κόσμο δράσεων. Σαν ένα δίκτυ, ένα δίκτυο που 

ενώνει, κλώθει δράσεις ανθρώπων ή καλύτερα τους ίδιους τους 

ανθρώπους. Και ποιες είναι αυτές οι δράσεις; Είναι αυτές που τις 

κάνουμε με τα χέρια ή με το στόμα; Όχι μόνο. Είναι  τα συναι-

σθήματα που εκπέμπουμε, οι σκέψεις που κάνουμε. Η χαρά που 

δώσαμε, ο φθόνος που προκαλέσαμε, η οργή που μας κυρίεψε, 

το δάκρυ που σκουπίσαμε, οι λύσεις που δώσαμε.  Είχαμε κρί-

ση; Χρησιμοποιήσαμε την διάκριση;  Η λογική μας  τι σκοπούς 

εξυπηρέτησε; Αναζητήσαμε Ιδανικά ή κυνηγήσαμε το εφήμερο; 

Προσφέραμε ή καταπατήσαμε; Δημιουργήσαμε ή  γκρεμίσαμε ή 

μήπως απλά παρατηρούσαμε;

Ας ξαναγυρίσουμε όμως στην φαινομενικά μικρή μας ζωή, 

αυτή των 24 ωρών. Γιατί σε αυτήν την ζωή μπορούμε να δημι-
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ουργήσουμε από το ελάχιστο μέχρι το 

σπουδαιότερο. Από το όμορφο, να αγ-

γίξουμε το τέλειο, να είμαστε δίκαιοι μα 

και πολύ άδικοι με κάποιους. Ακόμα και 

με τον ίδιο μας τον εαυτό. Μπορούμε να 

τον αδικήσουμε, να τον υπερβάλλου-

με, να είμαστε ο εαυτός μας ή κάποιες 

στιγμές να πάψουμε να είμαστε ο εαυ-

τός μας. Μα για ποιον εαυτό μιλάμε; Για 

αυτόν που παραμένει ο ίδιος σε κάθε 

24ωρο που θα ζήσουμε. Αυτό που δεν 

πεθαίνει ούτε γεννιέται στον άνθρωπο. 

Σε κάθε νέο 24ωρο θα φορέσει και μια 

νέα, ξεχωριστή μάσκα, όπως ο ηθοποιός 

του αρχαιοελληνικού θεάτρου. Αυτός ο 

άλλος, ο θνητός εαυτός, είναι μια προ-

σωρινή αμφίεση που αντιμάχεται με τον 

χρόνο, μα κάποια στιγμή θα νικηθεί από 

αυτόν.

Έτσι λοιπόν οι διδασκαλίες μας εξη-

γούν πως κάθε άνθρωπος φέρει ένα μι-

κρό σακούλι με πράξεις, δράσεις,  οι 

οποίες θα ανταμειφτούν με ένα αντίστοι-

χο συμβάν στην ζωή μας. Αυτήν την μοί-

ρα που θα εκπληρωθεί μέσα στο 24ωρο, 

σε αυτήν την ζωή δηλαδή, οι αρχαίοι Έλ-

ληνες την ονόμασαν Λάχεση. Λόγω του 

ότι  μια ζωή δεν αρκεί να βιώσουμε τους 

καρπούς των πράξεων μας, για την ευ-

κολία μας ας τους παραστήσουμε σαν 

σπόρους που θα μπουν σε ένα μεγάλο 

σακούλι, που με την σειρά τους, όταν οι 

συνθήκες το επιτρέψουν κάποια στιγμή, 

θα δώσουν και αυτοί καρπούς. Και αυτή 

την  μοίρα την ονόμασαν Κλωθώ. Και 

ποιος είναι αυτός που γεμίζει τα σακού-

λια μικρά και μεγάλα άραγε; Μα φυσικά 

εμείς οι ίδιοι! Για κάθε τι που πράττου-

με το κάθε λεπτό που ζούμε και δρούμε 

στο παρόν, είμαστε εμείς υπεύθυνοι των 

επιλογών και οδηγοί της μοίρας μας. Η 

Μοίρα Άτροπος είναι η μοίρα που γρά-

φεται στο κάθε δευτερόλεπτο που περ-

νά ή κόβεται, καθώς γίνεται παρελθόν 

και η δράση μας το μέλλον μας. Είναι 

η μοίρα που τώρα εμείς δημιουργούμε. 

Αυτό που τώρα ζούμε εν μέρει,  στο τότε 

τώρα, εμείς το είχαμε επιλέξει και κανείς 

άλλος εκτός από εμάς δεν υπάρχει για 

να “λογοδοτήσει” για όσα μας συμβαί-

νουν.

Το 24ωρο είπαμε πως είναι συμβατι-

κό. Είναι η ζωή του καθενός με τις ανα-

ποδιές, τις όμορφες στιγμές, τις σκλη-

ρές, τις άδικες, η αγάπη, η χαρά και όλα 

αυτά που ο καθένας μας βιώνει και θα 

βιώσει. Όμως να μην αμελούμε πως το 

μέλλον, τα μελλούμενα φτιάχνονται 

τώρα και στο κάθε τώρα… (1)

Έχει τέλος όλο αυτό θα αναρωτηθεί 

κάποιος ή  συνεχίζεται εσαεί; Οι σοφοί 

μας μίλησαν για την “Ορθή Δράση”, την 

δράση δίχως καρπούς… μα αυτό είναι 

το θέμα ενός άλλου άρθρου.

(1)Μοίρα σημαίνει το «μερίδιο» σε σχέση με ένα 
σύνολο που μοιράζεται, «το κομμάτι που ανήκει στον 
καθένα». Για πρώτη φορά, οι Μοίρες αναφέρονται 
από τον Ησίοδο με τα ονόματα Κλωθώ, Λάχεσις και 
Άτροπος, ως κόρες του Δία και της Θέμιδας.

Βιβλιογραφία
• Τα 3 Κέντρα του Μυστηρίου, Γ.Α. Πλάνας, εκδ. Νέα 
Ακρόπολη
• Ελληνική Μυθολογία, εκδ. Εκδοτική Αθηνών
• Επίτομο Λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. Εκδο-
τικός Οίκος Χάρη Πάτση
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Καθώς οι γνώσεις του αν-

θρώπου αυξάνονται, γί-

νεται όλο και πιο φανερό 

ότι ο κόσμος στον οποίο 

ζει, διέπεται από νόμους. Κάθε νόμος 

της φύσης, μόλις ανακαλυφθεί, καθιστά 

την βούλησή μας μάλλον ελεύθερη, αν 

και αρχικά μπορεί να φαίνεται ότι περι-

ορίζει τη δράση μας. Αυτή η  δράση μας 

δεν είναι παρά η συνισταμένη μιας σει-

ράς δυνάμεων που λειτουργούν σε έναν 

εσωτερικό κόσμο και τίθενται σε λει-

τουργία από σκέψεις και συναισθήματα. 

Είναι ουσιώδες να αναγνωρίσει ο άν-

θρωπος ότι αυτός ο εσωτερικός και αό-

ρατος κόσμος, που δρα μέσα σε αυτόν, 

έχει οργάνωση και υπόκεινται σε έναν 

τέτοιο νόμο. 

Ο νόμος του Κάρμα, που καλείται 

από την εσωτερική παράδοση και  νό-

μος της αιτίας και του αποτελέσματος ή 

νόμος της ανταπόδοσης, αποκαλύπτει 

στον άνθρωπο κάτι από την εσωτερική 

σύσταση του είναι του και τον βοηθά να 

γίνει κύριος των περιστάσεων, αντί να 

υποδουλώνεται σε αυτές.  

Η σύγχρονη επιστήμη μας λέει ότι 

όλο το σύμπαν είναι μια έκφραση της 

Ενέργειας. Από τα υποατομικά σω-

ματίδια μέχρι το μεγαλύτερο άστρο, 

όλα είναι αποθήκες ενέργειας. Αυτή η 

ενέργεια τροποποιείται και μετασχη-

ματίζεται αδιάκοπα, σε κίνηση, ηλε-

κτρομαγνητισμό, κλπ. Έτσι και ο ίδιος 

ο άνθρωπος είναι φορέας ενέργει-

ας. Απορροφά ενέργεια, λαμβάνοντας 

τροφή και την μετατρέπει σε σωματι-

κές κινήσεις. Όταν χρησιμοποιείται για 

μια καλή πράξη, η ενέργειά του είναι 

«καλή». Όταν αντίθετα χρησιμοποιεί-

ται για να βλάψει κάποιον, η χρήση της 

ενέργειας είναι «κακή». Σε όλη τη διάρ-

κεια της ζωής του ο άνθρωπος, ενερ-

γεί σα μετασχηματιστής. Η παγκόσμια 

ενέργεια διεισδύει μέσα του και αυτός 

την μετατρέπει ή σε καλά έργα ή σε βλα-

βερές δράσεις. Ο νόμος του Κάρμα είναι 

η έκφραση της σχέσης της αιτίας με το 

Κείμενο: Κώστας Φρατζικινάκης, kfrantzikinakis@filosofikilithos.website

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΜΑ
«Πρέπει να δεχτούμε ότι το σύμπαν είναι είτε ένα σύμπαν νόμων, είτε ένα σύμπαν τύχης. Πράγματι, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι 

δεν είναι σύμπαν τύχης, γιατί καθετί που χρησιμοποιούμε και καταλαβαίνουμε βλέπουμε ότι υπακούει σε κάποιο νόμο. Κι όταν μας 

συμβαίνει κάτι, που δεν μπορούμε να διακρίνουμε την αιτία του, θεωρούμε δεδομένη μία αιτία και προσπαθούμε να την βρούμε. 

Δεν μπορούμε ούτε  καν να φανταστούμε ένα αποτέλεσμα χωρίς την αιτία του.»

(Robert Crosbie)
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αποτέλεσμα, που παράγεται όταν ο άν-

θρωπος μετασχηματίζει την ενέργεια. Ο 

νόμος αυτός δεν ισχύει μόνο για το ορα-

τό σύμπαν και τις δυνάμεις του, δηλα-

δή το ενοποιημένο πεδίο των τεσσάρων 

θεμελιωδών δυνάμεων της φύσης (βα-

ρυτικής, ηλεκτρομαγνητικής, ασθενούς 

και ισχυρής δύναμης), το οποίο προ-

σπαθούν να εντοπίσουν οι σύγχρονοι 

φυσικομαθηματικοί, αλλά ισχύει και για 

το ευρύτερο αόρατο σύμπαν το οποίο 

είναι η πραγματική σφαίρα της ανθρώ-

πινης δράσης. Όπως ακριβώς ο άνθρω-

πος εκδηλώνει στιγμιαία στο σύμπαν 

μια δύναμη, που επηρεάζει την ισορρο-

πία όλων των άλλων δυνάμεων στο φυ-

σικό μας κόσμο, έτσι και με κάθε σκέψη 

και κάθε συναίσθημά του μεταβάλει τη 

θέση του απέναντι στο σύμπαν, και την 

προσαρμογή του σύμπαντος σε αυτόν. 

Ο Βούδας αρχίζοντας το Δαμμαπάντα 

λέει: «ό,τι είστε είναι το αποτέλεσμα της 

σκέψης σας».

Όταν προσπαθούμε να κατανοή-

σουμε τι είναι το Κάρμα, πρέπει πρώτα 

να καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε 

με μια δύναμη και τα αποτελέσματά της. 

Αυτή η δύναμη ανήκει είτε στον φυσικό 

κόσμο της κίνησης, είτε στον αστρικό 

κόσμο των συναισθημάτων είτε στο νο-

ητικό κόσμο της σκέψης. Αυτοί οι τρεις 

τύποι δυνάμεων ενεργοποιούνται από 

εμάς τους ίδιους, ο πρώ-

τος με την ενεργητικότητα 

του φυσικού μας σώματος, 

ο δεύτερος με τα συναισθή-

ματα μας και ο τρίτος με 

τις συγκεκριμένες ή αφηρη-

μένες σκέψεις του νοητικού μας 

σώματος. Το να αφηνόμαστε στα έν-

στικτά μας, να κάνουμε όνειρα, σχέδια, 

να σκεφτόμαστε, να αισθανόμαστε, να 

δράμε, όλα αυτά ισοδυναμούν με το 

να τεθούν σε ενέργεια δυ-

νάμεις που ανήκουν σε 

αυτούς τους τρεις κό-

σμους και αναλόγως 

της χρήσης αυτών των 

δυνάμεων, βοηθάμε ή παρεμβάλλουμε 

εμπόδια στην παγκόσμια εξέλιξη. Όταν 

βοηθάμε στο σχέδιο της παγκόσμι-

ας εξέλιξης, η πράξη μας είναι «καλή», 

όταν το εμποδίζουμε η πράξη μας είναι 

«κακή». 

Δεδομένου, ότι ο άνθρωπος δεν εί-

ναι ένα μεμονωμένο άτομο, αλλά μια 

μονάδα σε μια Ανθρωπότητα, που απο-

τελείται από δισεκατομμύρια άτομα, 

κάθε σκέψη, κάθε πράξη, ή κάθε συναί-

σθημα ενός ανθρώπου επιδρά σε όλους 

τους ομοίους του, τόσο περισσότερο, 

όσο κοντύτερα βρίσκονται σε αυτόν, 

που διανέμει δύναμη. Μόλις ο άνθρω-

πος ενεργοποιεί μια δύναμη που βοηθά 

ή παρεμποδίζει το σύνολο, που ο ίδιος 

αποτελεί μέρος, ακολουθεί ένα αποτέ-

λεσμα, που επιδρά πάνω σε αυτό τον 

άνθρωπο. 

Στον παρακάτω πίνακα, που έχου-

με προσαρμόσει από το βιβλίο του C. 

Jinarajadasa “Η απόκρυφος εξέλιξις της 

ανθρωπότητος” φαίνεται περιληπτικά 

αυτό το αποτέλεσμα και δείχνει δράσεις 

και αντιδράσεις που αντιστοιχούν σε 

διάφορα επίπεδα στο σύμπαν.

Κάθε βλαβερή πράξη αντιστοιχεί σε 

ορισμένη ποσότητα δύναμης που δια-

χέεται στο σύμπαν και έτσι εξαντλείται 

Σκίτσο: Πάνος Πριστούρης



13

με το να προκαλεί βλάβη σε έναν τρίτο. 

Όμως, η ισορροπία που υπήρχε ανάμεσα 

σε αυτόν τον τρίτο και το σύμπαν, δια-

ταράχθηκε από αυτόν που προξένησε τη 

βλάβη και πρέπει να αποκατασταθεί σε 

βάρος του τελευταίου.  Το «κάρμα» αυ-

τού του ανθρώπου, για την βλάβη που 

προξένησε, θα είναι ο «πόνος» που θα 

δεχτεί. Αυτός ο πόνος θα παραχθεί από 

μια δύναμη, που θα έχει σα στήριγμα το 

αρχικό θύμα και έτσι θα αποκατασταθεί 

η αρχική ισορροπία.  Το ίδιο ισχύει και 

στην περίπτωση μιας καλής πράξης, της 

οποίας το κάρμα ή η αντίδρασή της, εί-

ναι δύναμη που διευθετεί τις υλικές πε-

ριστάσεις με τρόπο που να παράγει ένα 

άνετο βιοτικό επίπεδο. 

Επιπλέον, σε αυτό το σύμπαν, που 

υπόκειται στο νόμο, κάθε τύπος δύνα-

μης δρα στο ίδιο με αυτό πεδίο. Αυτό 

σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος θα δεί-

ξει ελεημοσύνη σε κάποιον άλλον, από 

οίκτο και συμπάθεια, αλλά κάποιος άλ-

λος μπορεί να κάνει το ίδιο με σκοπό να 

απαλλαγεί από την παρουσία του ζητιά-

νου. Και οι δύο κάνουν μια καλή πράξη, 

και για τους δυο το κάρμα αυτής τους 

της πράξης στο φυσικό πεδίο θα είναι η 

υλική «άνεση». Αλλά για το πρώτο άτο-

μο, λόγω του οίκτου και της συμπάθει-

άς του, λαμβάνει στο αστρικό πεδίο ένα 

πρόσθετο κάρμα, το οποίο θα επιστρέ-

ψει σε αυτόν με μια μορφή χαράς, ενώ 

για το δεύτερο άτομο δε θα υπάρξει τέ-

τοιο κάρμα. 

Ο  νόμος της μετενσάρκωσης, που 

είναι αλληλένδετος με το νόμο του 

Κάρμα, λέει ότι καθένας από εμάς έρ-

χεται στη ζωή, έχοντας ένα μακρινό πα-

ρελθόν, που εκτείνεται σε πολλές προη-

γούμενες ζωές. Όταν ξεκινάμε κάθε νέα 

μας προσπάθεια στη γη, παίρνουμε μαζί 

μας το κάρμα μας, καλό ή κακό. Αυτό 

το κάρμα μπορούμε να το φανταστού-

με σαν μια δύναμη, που κατά ένα μέρος 

είναι φωτεινή ενώ κατά το άλλο είναι 

σκοτεινή. Ο Edwin Arnold στο «Το Φως 

της Ασίας», γράφει:  

«Αδέλφια μου! Η ζωή κάθε ανθρώ-

που 

αποτέλεσμα της προηγούμενης ζωής 

του είναι. 

Τα παλιά λάθη λύπες και στενοχώ-

ριες φέρνουν, 

το παλιό σωστό τρέφει την ευδαιμο-

νία… 

Να, η δοξασία του Κάρμα.»

Η τελευταία στήλη του παραπάνω 

πίνακα, μας δείχνει ότι οι δυνάμεις (κάρ-

μα) των διαφόρων πεδίων δεν έχουν 

όλες την ίδια δύναμη που προκαλούν 

αλλαγές στο ανθρώπινο πεπρωμένο. Αν 

η μονάδα της φυσικής δύναμης έχει την 

τιμή ένα (1), τότε η συναισθηματική μο-

νάδα έχει την τιμή 5, η κατώτερη νοη-

τική μονάδα θα είναι το πενταπλάσιο, 

δηλαδή 25 και ένα ιδανικό του ανώτε-

ρου νοητικού κόσμου θα είναι 125. Ενώ 

το κάρμα ενός ανθρώπου μπορεί να πε-

ριλαμβάνει πολλά «βάσανα», «πόνους»  

και «στενοχώριες», αν αυτός έχει και κά-

ποια ιδανικά, μπορεί η ζωή του να είναι 

επιτυχημένη και όχι αποτυχημένη. Από 

την άλλη, μπορεί ένας άνθρωπος να έχει 

ως κάρμα πολλά πλούτη και υλικές απο-

λαύσεις, αλλά αν δεν έχει φέρει από την 

προηγούμενη ζωή του μια «έμπνευση» 

για τη διάνοιά του, η ζωή του μπορεί να 

είναι ευχάριστη, αλλά μάταια.  

Εξετάζοντας την ζωή των ανθρώπων 

σήμερα, φαίνεται ότι στις περισσότερες 

περιπτώσεις, η ζωή περιλαμβάνει πε-

ρισσότερο «κακό» κάρμα παρά «καλό». 

Δηλαδή περιλαμβάνει περισσότερους 

πόνους και δυστυχίες, παρά χαρά και 

ευτυχία. Αυτό συμβαίνει γιατί στο πα-

ρόν στάδιο της ανθρώπινης εξέλιξης, 

στην καρμική αποθήκη του καθενός από 

εμάς, υπάρχουν περισσότερες αιτίες πό-

νου, παρά αιτίες χαράς. Η ζυγαριά κλίνει 

περισσότερο προς το μέρος του «κακού» 

παρά προς το μέρος του «καλού», αφού 

στις προηγούμενες ζωές μας δεν ζήσα-

με με σοφία αλλά προτιμήσαμε να ζού-

με εγωιστικά, χωρίς να μας ενδιαφέρει 

αν μια τέτοια στάση μπορεί να βλάπτει 

τους άλλους. Αλλά κάθε καρμική δύνα-

μη πρέπει να εξισορροπήσει την ενέρ-

γειά της, γιατί, όπως είπε ο Απόστολος 

Παύλος: «Αδελφοί, μην απατάσθε, ο 

Θεός δεν ξεγελιέται, γιατί ό,τι έσπειρε ο 

άνθρωπος, αυτό και θα θερίσει».

Οι εσωτερικές παραδόσεις λένε ότι 

η διευθέτηση της ισορροπίας των καρ-

μικών δυνάμεων γίνεται από τους λε-

γόμενους «Κύριους του Κάρμα», που 

είναι  αγνές οντότητες που λειτουργούν 

ως κριτές του Κάρμα. Αυτές ούτε αντα-

μείβουν, ούτε τιμωρούν, αλλά περιορί-

ζονται στο να διευθετούν την καρμική 

ενέργεια του ανθρώπου με τρόπο ώστε 

το κάρμα του να μπορεί να τον βοηθή-

σει να κάνει ένα βήμα στην εξέλιξή του. 

«Κάθε αιτία έχει το 
αποτέλεσμα της, κάθε 
αποτέλεσμα την αιτία 
του. Όλα συμβαίνουν 
σύμφωνα με τον Νόμο. 
Η τύχη δεν είναι παρά το 
όνομα που δίνεται στον 
παραγνωρισμένο Νόμο. 
Υπάρχουν πολλά επίπεδα 
αιτιότητας, αλλά τίποτα 
δεν ξεφεύγει από το 
Νόμο.»  
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Αν οι Κύριοι του Κάρμα δίνουν σε έναν 

άνθρωπο χαρά ή λύπη, ευνοϊκές ευκαιρί-

ες ή συμφορές, ένα πράγμα έχουν κατά 

νου: ότι ο σκοπός της ζωής του ανθρώ-

που δεν είναι να είναι ευτυχισμένος ή 

δυστυχισμένος, αλλά να μπορέσει να 

πραγματοποιήσει το αρχέτυπό του ή 

το Δάρμα του, που είναι ο ατομικός ορ-

θός δρόμος που κάθε οντότητα ή είδος 

οφείλει να ακολουθήσει για να φθάσει 

στην τελειότητα του ενός.

Από τα παραπάνω γίνεται ίσως φα-

νερό ότι για κάθε άνθρωπο, υπάρχει ένα 

«πεπρωμένο» μέχρι ένα ορισμένο ση-

μείο. Αυτό το «πεπρωμένο» είναι η πο-

σότητα του «καλού» και «κακού» κάρ-

μα που επιλέχτηκε για αυτόν από τους 

Κύριους του Κάρμα για την κάθε συγκε-

κριμένη ζωή,  με βάση τα ποσοστά που 

έχει στον καρμικό «λογαριασμό» του. Οι 

γονείς του, τα κληρονομικά χαρακτηρι-

στικά του, οι φίλοι του ή οι εχθροί του, 

οι ευκαιρίες που θα έχει, οι υποχρεώ-

σεις του, ο θάνατός του, όλα αυτά είναι 

το πεπρωμένο του. Αλλά ενώ αυτές οι 

δυνάμεις εκδηλώνονται, δεν καθορί-

ζουν σε καμιά περίπτωση τον τρόπο που 

το κάθε άτομο θα αντιδράσει σε αυτές. 

Όσο μικρή και να είναι η βούλησή του, 

αυτή είναι ελεύθερη. Ο άνθρωπος μπο-

ρεί να αντιδράσει απέναντι σε αυτό το 

παλιό κάρμα, όντας δυσμενώς επηρε-

ασμένος από τις παρελθοντικές τάσεις 

του και την πίεση του περιβάλλοντος 

του  και να δημιουργήσει ένα νέο αρνη-

τικό κάρμα. Μπορεί όμως να πάρει στα 

χέρια του τα ηνία της ζωής του και να 

αναθαρρήσει,  να μεγαλουργήσει, δημι-

ουργώντας έτσι θετικό κάρμα. 

Ο νόμος του Κάρμα  ίσως μπορεί να 

εξηγήσει όλες τις φαινομενικές αδικίες 

της ζωής, όπως διακρίσεις τάξεων, φυ-

λών, άνιση κατανομή πλούτου, εργασί-

ας, κληρονομικές ανωμαλίες, εκεί που οι 

άλλοι τα βλέπουν σαν Θεία πρόνοια, τυ-

φλή μοίρα ή απλή σύμπτωση.

Σύμφωνα με το νόμο του Κάρμα δεν 

μπορεί να υπάρχει αδικία. Αυτό που βλέ-

πουμε σαν αδικία μας φαίνεται έτσι για-

τί δεν μπορούμε να δούμε όλη την εικό-

να, τις αιτίες που έχουν προκαλέσει τα 

αποτελέσματα που βλέπουμε ή τα μελ-

λοντικά αποτελέσματα αιτιών που πα-

ρατηρούμε. Ο W.Q. Judge λέει: «η ύπαρ-

ξη του κακού, του πόνου και της λύπης 

- ένας μάταιος γρίφος για τον απλό φι-

λάνθρωπο ή θεολόγο. Οι  ανισότητες 

κοινωνικών συνθηκών και προνομιών, η 

εξυπνάδα και η ανοησία, η καλλιέργεια 

και η άγνοια, η αρετή και η χυδαιότητα, 

η εμφάνιση ευφυών ανθρώπων σε οικο-

γένειες που στερούνται ευφυΐας, καθώς 

και άλλα στοιχεία που αντιβαίνουν προς 

το νόμο της κληρονομικότητας … όλα 

αυτά είναι προβλήματα που μπορούν να 

επιλυθούν μόνο είτε με τη συμβατική 

θεωρία της θεϊκής ιδιορρυθμίας είτε με 

τις θεοσοφικές διδασκαλίες του κάρμα 

και της μετενσάρκωσης».

Όταν βλέπουμε, πράγμα που συμ-

βαίνει συχνά, έναν καλό άνθρωπο να 

υποφέρει πολύ στην παρούσα ζωή, αυτό 

συμβαίνει γιατί σε κάποια προηγούμενη 

ζωή έκανε πράγματα που τώρα απαιτούν 

ρύθμιση.

Όσο κρίνουμε μόνο την ορατή πλευ-

ρά των πραγμάτων θα καταλήγουμε σε 

λανθασμένα συμπεράσματα για το τι 

είναι πραγματικότητα. Η ζωή μας και η 

συνείδησή μας είναι σαν το παγόβουνο, 

το μεγαλύτερο μέρος της κρύβεται πίσω 

από την επιφάνεια των νερών της συνη-

θισμένης συνειδητότητάς μας. Το Κάρ-

μα σαν πνευματικός νόμος αναφέρεται 

στην ολική πραγματικότητα του ανθρώ-

που, στην αλήθεια των πραγμάτων και 

όχι στις φόρμες του εξωτερικού κόσμου 

και στους αντιμαχόμενους πολιτισμι-

κούς ορισμούς για την επιτυχία και την 

αποτυχία.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 

Μπλαβάτσκυ, ο  ίδιος ο άνθρωπος από 

τη γέννηση μέχρι το θάνατό του υφαίνει 

το πεπρωμένο γύρω του όπως η αράχνη 

τον ιστό της, και βρίσκεται τυλιγμένος 

μέσα στο δίχτυ που ο ίδιος έφτιαξε.

Υπάρχουν μέσα στο αόρατο λέ-

ξεις ζωντανές γραμμένες σ’ ένα βιβλίο 

που μερικές σελίδες του έχουν διαβα-

στεί από κάποια μεγάλα πνεύματα της 

ανθρωπότητας. Αυτή είναι η ρίζα όλων 

των θρησκευτικών και φιλοσοφικών 

αληθειών και όλων των πραγματικών 

καθοδηγητών των λαών. Ο νόμος του 

Κάρμα είναι γραμμένος μέσα σε αυτό το 

βιβλίο. Δεν πρόκειται για επινόηση του 

ανθρώπινου μυαλού, ούτε για το δημι-

ούργημα κάποιων φαντασιόπληκτων. 

Όπως ο ήλιος ανατέλλει στον ορατό κό-

σμο και διώχνει τις σκιές της νύχτας έτσι 

και αυτός ο νόμος είναι ο ήλιος του αό-

ρατου  κόσμου που διαλύει τα φιλοσο-

φικά σφάλματα, φωτίζει τις ανθρώπινες 

ψυχές στην αποστολή τους και δείχνει 

τη διαρκή δικαιοσύνη όλων των εθνών.

Βιβλιογραφία

1. Το Κυμβάλειο,  Τρεις Μύστες, Εκδόσεις Νέα 
Ακρόπολη.
2. Το κλειδί της θεοσοφίας, H.P. Blavatsky, Θεοσοφι-
κές εκδόσεις. 
3. Ο ωκεανός της θεοσοφίας, W.Q. Judge, Εκδόσεις 
Τετρακτύς
4. Η απόκρυφος εξέλιξις της ανθρωπότητος,  C. 
Jinarajadasa , Εκδόσεις Τετρακτύς
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Πόσα πράγματα  έχουν 

ειπωθεί, τόσες εκφρά-

σεις, τόσες ρήσεις, για 

τη μοίρα*!

Είναι άραγε ένας άγραφος νόμος ή 

μια αόρατη δύναμη που ορίζει την ύπαρ-

ξή μας;

Πόσο ελεύθεροι είμαστε να κινη-

θούμε, να δράσουμε και να αδράξουμε 

τη ζωή μας;

Τι σημαίνει ήταν μοιραίο να γίνει;

Οι αρχαίοι μας πρόγονοι ήδη από τα 

ομηρικά έπη μιλούν για τη μοίρα και την 

αναφέρουν με τον πιο παραστατικό και 

συμβολικό τρόπο. 

Η λέξη «μοίρα» προέρχεται από το 

αρχαίο ρήμα «μείρομαι» με χαρακτη-

ριστικά  παράγωγα  τον «μερισμό», το 

«μερίδιο», που  έχει την έννοια του μοι-

ράζω. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική 

Μυθολογία φαίνεται ο ρόλος της μοίρας 

να ορίζει το μερίδιο ζωής που αντιστοι-

χεί στον κάθε θνητό από τη μοιρασιά 

του γενικού συνόλου. Έχει εξαιρετικό 

ενδιαφέρον να δούμε την υπόσταση των 

αρχαίων θεοτήτων που σχετίζονται με 

τη μοίρα και το πεπρωμένο: 

Σύμφωνα με τη Θεογονία του Ησι-

όδου, η Τιτανίδα Θέμιδα  ήταν κόρη της 

Γαίας και του Ουρανού που φρόντιζε για 

τη θεϊκή δικαιοσύνη και τη διαφύλαξη 

της φιλοξενίας, καθώς και την προστα-

σία των αδυνάμων. Ήταν επίσης η πρώ-

τη κάτοχος του Μαντείου των Δελφών, 

το οποίο και έπειτα χάρισε στην αδελφή 

της Φοίβη. Η Θέμιδα, ως θεά της Δικαι-

οσύνης, είναι τυφλή και κρατά ζυγαριά 

και σπαθί. Οι πρόγονοί μας την εκτι-

μούσαν βαθύτατα. Το όνομά της σήμαι-

νε αυτό που ισχύει, καθώς ο λόγος της 

ήταν σεβαστός από θεούς και ανθρώ-

πους. Από αυτήν εξαρτιόταν η ισορρο-

πία του κόσμου και η τάξη των πραγ-

μάτων, καθώς αντιπροσώπευε το δίκαιο 

και τιμωρούσε όποιον διέπραττε αδικίες 

και παράβαινε τους κανόνες δικαίου. 

Η Θέμιδα ήταν παρούσα στη γέν-

νηση του Δία και ήταν εκείνη που τον 

έδωσε στην Αμάλθεια να τον αναθρέ-

ψει. Με την εγκαθίδρυση της δυναστεί-

ας του Δία, έγινε η δεύτερη σύντροφός 

του, έχοντας ως παιδιά τους τις Ώρες 

Ευνομία, Δίκη και Ειρήνη, και τις Μοί-

ρες  Κλωθώ,  Λάχεση  και  Άτροπο, που 

συνέβαλαν στην τήρηση της τάξης του 

κόσμου.

Οι Μοίρες ήταν οντότητες στην αρ-

χαία ελληνική μυθολογία, που παριστά-

νονταν συνήθως, ως τρεις γυναικείες 

μορφές που κλώθουν. Η κλωστή που 

Κείμενο: Χάρης Κληματσίδας, xklimatsidas@filosofikilithos.website

Θεότητες που εκφράζουν τη μοίρα
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κρατούν στα χέρια τους, συμβολίζει την ανθρώπινη ζωή, φα-

νερώνοντας στους ανθρώπους πόσο μικρή και αδύναμη μπορεί 

αυτή να είναι.

Η πρώτη Μοίρα, ήταν η Κλωθώ. Είναι χαρακτηριστικό η 

προέλευση του ονόματός της, διότι έκλωθε το νήμα της ζωής 

των ανθρώπων, το πεπρωμένο τους, που τους συνόδευε μέχρι 

το τέλος της ζωής, συμβολίζοντας το παρόν. 

Η Λάχεσις μοίραζε τους κλήρους, καθορίζοντας τι θα «λά-

χει» στον κάθε άνθρωπο,  τις αρετές αλλά και τα ελαττώμα-

τα των ανθρώπων. Ετυμολογικά η λέξη Λάχεσις σχετίζεται με 

τη λέξη λαχνός και λαχείο. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι 

τα δώρα της Μοίρας αυτής, όπως βεβαίως και των άλλων δύο, 

ήταν δοσμένα από τύχη,  συμβολίζοντας το μέλλον . 

 Η τρίτη Μοίρα, η Άτροπος (α-τρόπος), ονομάστηκε έτσι 

διότι καθιστούσε τα πράγματα του ανθρώπινου βίου, αλλά και 

τα δώρα ή τα βάρη που έδιναν οι δύο προηγούμενες Μοίρες, 

αμετάβλητα. Έχει άμεση σχέση με το παρελθόν, κόβοντας χω-

ρίς τον παραμικρό δισταγμό, όταν έρθει η ώρα, την κλωστή της 

ζωής των ανθρώπων. Η Άτροπος συμβολικά κρατά ψαλίδι διότι 

με το ψαλίδι συμβολίζεται ο άγραφος νόμος. 

Ο Πλάτωνας στο έργο του «Πολιτεία» τις ονομάζει κόρες 

της Ανάγκης και τις παρουσιάζει καθισμένες σε ένα θρόνο, η 

καθεμιά τους με χιτώνες λευκούς και στεφάνια στο κεφάλι τους 

να συνοδεύουν με τη φωνή τους την αρμονία που βασιλεύει 

στις ουράνιες σφαίρες.

Οι Μοίρες ήταν οι δυνάμεις που ευθύνονται για τα καλά 

και τα κακά της ζωής του κάθε θνητού, από τη γέννηση μέχρι 

το θάνατό του. Παίρνουν τη δύναμή τους από τον Δία, ο οποίος 

για το λόγο αυτό ονομάζεται και «Μοιραγέτης».

Ήταν δημοφιλείς στην Αρχαία Ελλάδα γεγονός που απο-

δεικνύεται από την ύπαρξη ιερών ναών σε διάφορες μεγάλες 

πόλεις όπως Κόρινθο, Σπάρτη και Θήβα. Προς τιμήν τους ορ-

γανώνονταν εορταστικές εκδηλώσεις στην Αθήνα, τους Δελ-

φούς, την Ολυμπία και την Σικυώνα,  για να εξασφαλίσουν 

καλή σοδειά στα χωράφια.

Μία άλλη κυρίαρχη προσωποποιημένη δύναμη είναι η Νέ-

μεσις. 

Ετυμολογικά το όνομά της προέρχεται από το ρήμα «νέμω», 

που σημαίνει κατανέμω δίκαια, διότι ξεχωρίζει το τι θα δοθεί 

στον καθένα. Σχετίζεται με τη Θέμιδα και τη Δίκη, σχηματίζο-

ντας μία θεία τριάδα, όπου ανταλλάσσουν μεταξύ τους αρκετά 

από τα χαρακτηριστικά τους.

 Ο ρόλος της ήταν συγγενικός με αυτόν των Μοιρών. Ενώ 

οι Μοίρες είχαν σχέση με την ειμαρμένη, καθορίζοντας τη μοί-

ρα των ανθρώπων πριν ακόμη γεννηθούν, η Νέμεσις επιβρά-

βευε ή τιμωρούσε τους ανθρώπους με γνώμονα  το δίκαιο. 

Σύμβολα της θεάς ήταν ο πήχης και το χαλινάρι, θέλοντας να 

δείξει πως υπάρχουν όρια στα συναισθήματα, στις σκέψεις και 

στις δράσεις των ανθρώπων.  Συμβόλιζε επίσης τη δίκαιη θεϊ-

κή οργή που στρέφεται σε όποιους θνητούς καταπατούσαν την 

τάξη της φύσης και διέπρατταν ύβρη. Σύμφωνα με την αρχαία 

ελληνική μυθολογία, όταν η Θέμιδα (δηλαδή η κοσμική τάξη) 
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περιφρονείται, τότε εμφανίζεται η Νέμεσις, απονέμοντας  τη 

Δικαιοσύνη εκεί που υπάρχει η υπερβολή, η έπαρση και η αλα-

ζονεία των ανθρώπων απέναντι στο γενικό καλό και την εφαρ-

μογή των νόμων. 

Ταξιδεύοντας νοερά  λίγο πιο νότια στην αρχαία Αίγυπτο, 

συναντάμε αυτά τα χαρακτηριστικά σε μια σημαντική θεότη-

τα της αρχαίας Αιγύπτου τη Σέκμετ. Το όνομά της σημαίνει 

η «ισχυρή». Η Σέκμετ (αλλιώς Σέκχμετ ή Σεκμέτ) συμβόλιζε 

τον αγώνα των θετικών και αρνητικών στοιχείων του σύμπα-

ντος, της ζωής και του θανάτου, το σταθερό, το αμετάβλητο, 

το αιώνιο, της καθολικής τάξης και της αρμονίας του ουρανού 

και της Γης. Είναι η δημιουργική φωτιά και η δύναμη της ζωής. 

Στις απεικονίσεις της έχει ένα ηλιακό φίδι στο κεφάλι της, που 

είναι σύμβολο της αναγέννησης και του ζωοποιού ρεύματος, 

έναν ήλιο σύμβολο της προσφοράς και του φωτός. Κρατά επί-

σης ένα σκήπτρο, δηλώνοντας την καθετότητα, την τιμή στα 

λόγια και στις πράξεις και το Ανκ, ως σύμβολο αναγέννησης, 

ανανέωσης, και το πέρασμα σε άλλους κόσμους.  Οι αρχαίοι 

Αιγύπτιοι την έβλεπαν  ως φύλακα για τον οίκο τους, που είναι 

ήρεμη και ήσυχη αλλά αν χρειαστεί γίνεται άγρια σαν οργισμέ-

νο λιοντάρι. Πίστευαν επίσης πως είναι η θεματοφύλακας του 

κόσμου ενάντια στο κακό. Ήταν η δύναμη του κάρμα και η θεό-

τητα που φέρνει τη δικαιοσύνη και την τάξη στη γη.

Κάνοντας αυτή τη συνοπτική παρουσίαση για τη μοίρα, 

μπορούμε να πούμε πως η σοφία των λαών είναι μια παρακα-

ταθήκη για τις επόμενες γενιές. Μέσα σε αυτό τον εκδηλωμένο 

κόσμο υπάρχουν σαφώς Νόμοι που ορίζουν το δρόμο μας. 

Από εμάς όμως εξαρτάται πόσο συνειδητά μπορούμε να τον 

βαδίσουμε, κάνοντας υπερβάσεις και αποφεύγοντας να αποδε-

χθούμε μοιρολατρικά τις όποιες αποτυχίες μας ή να γίνουμε 

έρμαια των καταστάσεων. Δεν υπάρχει ζωή, δίχως πόνο, δίχως 

δοκιμασίες, δυσκολίες  μέσα στις διαρκείς προκλήσεις της κα-

θημερινότητας. Είμαστε όμως ελεύθεροι να λειτουργούμε με 

συνείδηση, να γνωρίσουμε σε βάθος τον εαυτό μας, να  ανακα-

λύψουμε τις δυνατότητές μας και να χαρούμε επιβεβαιωμένοι 

το ανεκτίμητο δώρο της ζωής…   

Παραπομπή:
• «Όλοι έχουμε γραμμένο που το λένε πεπρωμένο…» 
• «Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον…»      
• «Να σου πω τη μοίρα σου, να σου πω το ριζικό σου…»  
• «Όταν σ’ εγέννα η μάνα σου οι Μοίρες είχαν γάμο/σου ‘δωσαν χάρες περισσές, 
σαν του γιαλού την άμμο» 
• «Ο άνθρωπος έγινε μέτοχος της θείας μοίρας»  Πλάτωνας

• «Από τη μοίρα του κανένας δεν ξεφεύγει»  Δημοσθένης
• «Το ήθος του ανθρώπου χαράζει τη μοίρα του»  Ηράκλειτος
• «Το πιο μεγάλο εγώ σε αυτή τη γης του αντρούς λογαριάζω χρέος, τη μοίρα του 
άσπλαχνα να πολεμάει και το γραφτό να σβήνει» Νίκος Καζαντζάκης
• «Είμαστε όλοι κύριοι της μοίρας μας» Paulo Coelho

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
• Εγκυκλοπαίδεια: Πάπυρος – Λαρούς – Μπριτάννικα λ. μοίρα.
• Παγκόσμια Μυθολογία – Εκδοτική Αθηνών
Διαδίκτυο:
• http://www.mixanitouxronou.gr/giati-i-themis-i-thea-tis-dikeosinis-ine-tifli-ke-
krata-zigaria-ke-spathi-epinoise-tous-
• https://sciencearchives.wordpress.com
• http://www.rassias.gr/1087NEMESIS.html
• http://www.moira.gr/moira.php

Θ ε ό τ ητ ε ς  π ο υ  ε κ φ ρ ά ζ ο υ ν  τ η  μ ο ί ρ α
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Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ένας λαός πολύμορ-

φος- μακριά από την σιγή και τη γαλήνη της 

Ανατολής, ψηλαφούσαν, ανάμεσα στο εκτυ-

φλωτικό ελληνικό φως της ζωής, από το μα-

γνήτη του μυστηριακού ως το κρύσταλλο του φιλοσοφικού 

και από την αναρώτηση για την αρχή του κόσμου ως τη βαθιά 

αγωνία για τον άνθρωπο, για την Αρμονία των αντιθέτων. Eί-

ναι μονάχα μέσα από τρομαχτικές συγκρούσεις και απρόσμενα 

κατορθώματα, που οι ελληνικές πόλεις-κράτη πρόσφεραν το  

πολύχρωμο μωσαϊκό πάνω στο οποίο χτίστηκε ο δυτικός πο-

λιτισμός. Έτσι είναι δύσκολο κανείς να πιάσει, με μια σύντομη 

ματιά στις αρχέγονες έννοιες της Αδράστειας και της Ανάγκης, 

τις κλασσικές Μοίρες, την Θέμιν του Δία και την ελληνιστική 

Ειμαρμένη, το νόημα που δίνουν οι Έλληνες στο Πεπρωμένο… 

ποιοι από όλους τους Έλληνες στη Μεσόγειο και σε ποια εποχή 

από τις χιλιάδες χρόνων; 

Κείμενο: Χριστίνα Λάσκη, xlaski@filosofikilithos.website

Πεπρωμένο και ελευθερία στην Αρχαία 
Ελληνική Τραγωδία

Έτσι λοιπόν η θέση του ανθρώπου στο κοσμικό σχέδιο θα 

ανιχνευτεί εδώ μόνο σε μια από τις ιδιαίτερες πνευματικές μορ-

φές που χάρισε στον κόσμο η ελληνική σκέψη: το δράμα. Γεν-

νημένη από την τελετουργική αναπαράσταση των παθών του 

Διονύσου, η κλασσική τραγωδία αναπτύσσεται μέσα από την 

προβολή ηρωικών προτύπων δράσης, τη φιλοσοφική διερεύνη-

ση για την ανθρώπινη μοίρα και φυσικά τη λυτρωτική διαδικα-

σία της διονυσιακής κάθαρσης, όπου ο θεατής, ταυτιζόμενος με 

τη σκέψη και τα πάθη των ηρώων, φτάνει στην απελευθέρωση 

από τον πόνο με την αποκατάσταση μέσα του της πίστης στη 

δικαιοσύνη και την ισορροπία στον κόσμο.  

Οι Έλληνες πιστεύουν στο πεπρωμένο, μα και σε μια ιδέα 

συχνά συγκρουόμενη με αυτό: στο νου, τη φλογερή κληρονο-

μιά του Προμηθέα. Ο άνθρωπος είναι ένα ον δεσμευμένο από 

τη μοίρα, που όμως του δόθηκε, ευλογία και κατάρα, η ελεύθε-

ρη βούληση και σκέψη, η διάκριση και έτσι η ευθύνη για τα δικά 
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του λάθη, που θα τον οδηγήσει στο δικό του δρόμο εξέλιξης. 

(Livraga, 77) Το ανθρώπινο πεπρωμένο στην κλασική τραγω-

δία μπορεί να αποτυπωθεί στο σχήμα: ὓβρις→ἂτη→νέμεσις→τί-

σις. Για τους Έλληνες, ο άνθρωπος είναι το πλάσμα που, κοιτώ-

ντας ψηλά, σκοντάφτει στο βάδισμα του. Το πιο συχνό σφάλμα 

του είναι η αλαζονεία: το να συμπεριφερθεί κανείς με βίαιο και 

προσβλητικό τρόπο απέναντι στους άλλους, στους νόμους της 

πολιτείας και κυρίως απέναντι στον άγραφο θεϊκό νόμο. Στη 

συνέχεια έρχεται και η τυφλότητα τού να μην παραδέχεται το 

λάθος του και εν τέλει η παρέμβαση της θείας δίκης, που επιφέ-

ρει την τραγική πτώση του ήρωα.  Πώς μπορεί όμως να λυτρω-

θεί κανείς από αυτό το σφάλμα; 

Σύμφωνα με τον Schiller (Ober das Erhabene, 1801), μέσα 

από αυτή την τραγική σύγκρουση είναι που προκύπτει το 

«Υψηλό», το ανθρώπινο μεγαλείο: ο άνθρωπος, δέσμιος της 

μοίρας του, συγκρούεται με τους περιορισμούς της ανθρώπι-

νης φύσης, σφάλλει, υποφέρει, αλλά τελικά, ακόμα και αν περ-

νά από τη συντριβή και το θάνατο, νικά ηθικά, μαθαίνει μέσα 

από τον πόνο, δικαιώνεται και διευρύνει σταδιακά τα όρια της 

ύπαρξής του. Αυτή είναι η λύτρωση, η κάθαρσή του. 

Το σφάλμα του Οιδίποδα
Για παράδειγμα, ένας γνωστός θεματικός κύκλος της τρα-

γωδίας, ο θηβαϊκός κύκλος, η ιστορία του Οιδίποδα και των 

απογόνων του, αξιοποιήθηκε από έναν από τους μεγάλους τρα-

γικούς, τον Σοφοκλή, σε 3 από τα 7 σωζόμενα έργα του (Οιδί-

πους Τύρρανος, Οιδίπους επί Κολωνώ, Αντιγόνη), για να μι-

λήσει για την αγωνία και τον πόνο του ανθρώπου να ορίσει τη 

μοίρα του, την εθελοτυφλία και την αλαζονεία της εξουσίας, 

τη σύγκρουση των ανθρώπινων και των αιώνιων νόμων, την 

ελευθερία.  

Ο Οιδίποδας θεωρείται από τους μελετητές ίσως ο πιο τρα-

γικός από όλους τους ήρωες. Η συγκριτική μελέτη του ανθρω-

πολόγου Cl. Levis-Strauss οδηγεί στο ότι ο «αυτός με τα πρη-

σμένα πόδια» δεν είναι παρά ένα σύμβολο του ανθρώπου, που 

βαδίζει ατελώς πάνω στη γη. Τα λάθη του, όσες προσπάθει-

ες κι αν γίνουν για να αποφευχθούν, όσο κι αν η σοφία και η 

τόλμη του λύνουν το αίνιγμα της Σφίγγας, είναι γραμμένο να 

συμβούν. Ποια είναι λοιπόν η ύβρις του Οιδίποδα; Στο «Οιδί-

πους Τύρρανος», ο ίδιος καλείται, ως άρχοντας της Θήβας, να 

βρει τον αίτιο για το λοιμό που έχει πέσει στην πόλη. Δεν εί-

ναι ότι έχει κάνει, εν αγνοία του, ένα μοιραίο λάθος- η ύβρις 

του προκύπτει από την άτη: το ότι, δεν μπορεί να παραδεχτεί, 

ότι αυτός, όντας ο ανώτατος άρχων, μπορεί να έχει σφάλλει. 

Εκείνος που τον οδηγεί στο να δει την αλήθεια, όσο κι αν αρ-

χικά ο Οιδίποδας τον προσβάλλει και τον κατηγορεί ότι  υπο-

σκάπτει την εξουσία του, είναι εκείνος που ακούει τους θεούς, 

Οι Έλληνες πιστεύουν στο πεπρωμένο, μα και 
σε μια ιδέα συχνά συγκρουόμενη με αυτό: στο 
νου, τη φλογερή κληρονομιά του Προμηθέα. 
Ο άνθρωπος είναι ένα ον δεσμευμένο από 
τη μοίρα, που όμως του δόθηκε, ευλογία και 
κατάρα, η ελεύθερη βούληση και σκέψη, η 
διάκριση και έτσι η ευθύνη για τα δικά του 
λάθη, που θα τον οδηγήσει στο δικό του δρόμο 
εξέλιξης. 
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ο τυφλός μάντης Τειρεσίας: «Γιατί αυτά 

θα φανερωθούν, ακόμα κι αν εγώ τα κα-

λύψω με τη σιωπή μου» (Οιδ. Τυρ., 341) 

Όμως, πέρα από κάθε θεία επέμβαση, εί-

ναι η ελεύθερη βούληση του Οιδίποδα 

που τον κάνει στη συνέχεια να προχωρά 

στο καθήκον του να σώσει την πόλη του 

και να ανιχνεύσει γενναία μα τραγικά, 

τον υπαίτιο που είναι ο ίδιος. Μα η αλή-

θεια που βρίσκει τον τσακίζει και με τα 

ίδια του τα χέρια βγάζει τα μάτια του και 

εξορίζεται από τη Θήβα. Μα είναι στην 

πραγματικότητα ένας εξόριστος όχι της 

μοίρας αλλά της βούλησής του: θα μπο-

ρούσε να έμενε στην τυφλότητα και να 

μην έψαχνε ποτέ την αλήθεια. Η ιστορία 

του Οιδίποδα είναι ένας τυπικός μύθος 

«πτώσης» και πόνου μέσα από τη γνώ-

ση, παρόμοια με τόσες άλλες αρχαίες 

παραδόσεις προμηθεϊκού τύπου. 

Η εξιλέωση του Οιδίποδα- το 
«μεταδοτικό μίασμα» και το 
«ομαδικό κάρμα».

«Ας μη φοβηθεί κανείς να με αγγί-

ξει, γιατί τα δικά μου βάσανα κανείς δεν 

μπορεί να τα υποφέρει εκτός από εμέ-

να». Οιδίπους Τύρρανος

Η συνέχεια της ιστορίας («Οιδί-

πους επί Κολωνώ») αφορά την αγωνι-

ώδη αναζήτηση του τυφλού και εξόρι-

στου πρώην βασιλιά της Θήβας, με τη 

βοήθεια των παιδιών του, για καταφύ-

γιο και «καθαρμό» στον Αθηναϊκό Κο-

λωνό, μια προσπάθεια παρόμοια με του 

Ορέστη. Είναι ίσως ενδιαφέρον να μελε-

τηθεί περαιτέρω πώς η έννοια της «λύ-

τρωσης» από τη μοίρα  διαφέρει στην 

Ελλάδα από εποχή σε εποχή. Στο γνω-

στό έργο του «Οι Έλληνες και το Πα-

ράλογο» (1951), ο E.R. Dodds εξετά-

ζει μια ιδιαίτερη μεταβολή στην σκέψη 

των Ελλήνων από έναν ομηρικό «πολι-

τισμό αιδούς» στον «πολιτισμό ενοχής» 

της αρχαϊκής-κλασσικής κοινωνίας. Οι 

λέξεις «αμαρτία» και «άτη» δεν έχουν 

π.χ. στον Όμηρο τις μετέπειτα ενοχικές 

χροιές τους: είναι ένα σφάλμα προερχό-

μενο από τους θεούς ή τη μοίρα, μια τύ-

φλωση νοητική ή ηθική, που προκαλεί 

πόνο και καταστροφή, αλλά παροδική, 

που μπορεί να διορθωθεί μέσα από την 

ανθρώπινη δράση.  Περνώντας από την 

επική εποχή της δράσης στην αρχαϊκή 

περίοδο, υπάρχει μια μεταβολή νοοτρο-

πίας: «Στη σοφόκλεια εκδοχή, ο Οιδίπο-

δας καταντά ένας μυσαρός απόβλητος, 

συντριμμένος από το βάρος της ενοχής. 

Όμως στην ιστορία που γνώριζε ο Όμη-

ρος, (Οδ., λ 271) ο Οιδίποδας συνεχίζει 

να κυβερνά στη Θήβα, βασανιζόμενος, 

ακόμα κι όταν αποκαλύπτεται η ενοχή 

του […] Στον Όμηρο δεν υπάρχει κανέ-

να ίχνος από την πίστη πώς το μίασμα 

ήταν μόνιμο, κολλητικό και κληρονομι-

κό.» (Dodds, 47). 

Στην αρχαϊκή εποχή ένα μίασμα 

πρέπει να «καθαρθεί», κάτι που τροφο-

δοτεί και τις αιματηρές τελετές καθαρ-

μού. Κατά τον Burkert («Αρχαία Ελλη-

νική Θρησκεία», 1977), προκύπτει στην 

αρχαϊκή αντίληψη μια ιδέα παρόμοια με 

την πρωτόγονη ιδέα του «ταμπού», ότι 

ένα σφάλμα ή έγκλημα «μολύνει», σαν 

κατάρα, τον υπαίτιο αλλά και ό,τι σχε-

τίζεται με αυτόν, π.χ. τους απογόνους 

τους ή την πόλη του. Απαιτείται λοιπόν 

η απομόνωση ή η εξορία του και αιματη-

ρές τελετές καθαρμού, κάτι που οι πρώ-

τοι φιλόσοφοι και έπειτα οι τραγωδοί 

εξετάζουν με περίσκεψη: «Εξαγνίζονται 

μιαινόμενοι με άλλο αίμα, σαν κάποιος 

που μπήκε μέσα στη λάσπη να θέλει να 

πλυθεί με λάσπη» μ’ αυτά τα λόγια είχε 

ήδη ο Ηράκλειτος στηλιτεύσει το παρά-

δοξο» (Burkert, 185), της σκέψης ότι η 

βία μπορεί περισσότερο να εξαγνιστεί 

με τη βία, παρά μέσα από τον εξαγνισμό 

της δράσης. 

Ο Σοφοκλής φαίνεται επίσης να 

συνδιαλέγεται με αυτή την γραμμή σκέ-

ψης, παρουσιάζοντας τον Οιδίποδα ως 

μιαρό, αλλά εν τέλει δίνοντάς του, μέσα 

από την αποδοχή του από το Θησέα 

στην Αθήνα, την εξιλέωση και τη γαλή-

νη. Έτσι ο Οιδίποδας, δέσμιος της μοί-
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ρας του, λυτρώνεται από αυτή όχι μονά-

χα μέσα από καθαρμούς, αλλά από την 

αποδοχή του πόνου, της ενοχής και της 

εξορίας του. Σε μια πιο ενεργητική πο-

ρεία, εκείνοι που η δική του μοίρα γέν-

νησε, τα παιδιά του, όπως τα παιδιά του 

Αδάμ, θα λυτρωθούν από το δικό τους 

μερίδιο (<μοίρα), όχι με αιματηρές τελε-

τές, αλλά με μια ζωή ανάμεσα στο θάνα-

το και την δική τους επιλογή για το πώς 

θα ζήσουν.

Τα παιδιά του Οιδίποδα- 
η επιλογή της ελεύθερης 
βούλησης και η λύτρωση μέσα 
από μια ανώτερη δικαιοσύνη.

Φτάνοντας στην «Αντιγόνη», βλέ-

πουμε καταρχήν την ιδέα του μιάσμα-

τος, της κατάρας να μεταβιβάζεται, όχι 

μόνο σε όλη την πόλη, αλλά και στις 

επόμενες γενιές, μέχρι να σπάσει ο κύ-

κλος του αίματος, μέσα από την ελεύθε-

ρη δράση μιας ηρωίδας.

Ως τότε, η Θήβα υποφέρει ακόμα. 

Μετά από το λοιμό και την εξορία του 

βασιλιά, έχουμε τον εμφύλιο πόλεμο 

ανάμεσα στους γιούς του Οιδίποδα. Ο 

Ετεοκλής παραβιάζει την συμφωνία να 

κυβερνά εναλλάξ κάθε χρόνο με τον 

αδελφό του και αρνείται να παραδώσει 

την εξουσία της Θήβας στον Πολυνείκη, 

που συγκεντρώνει στρατό και επιτίθε-

ται στην πόλη. Ποιος έχει σφάλλει και 

ποιος δικαιώνεται; Εκείνος που γαντζώ-

θηκε από την εξουσία του ή εκείνος που 

ο πόλεμός του θυσίασε τόσους πολίτες; 

Η μοίρα, η ανθρώπινη ατέλεια, οι ύβρεις 

και τα σφάλματά τους, τούς σκοτώνουν 

και τους δύο.  Ποιος μπορεί να τους κρί-

νει;

Εκείνος που τους κρίνει, ο Κρέοντας 

διατάσσοντας ο ένας αδελφός να ταφεί 

με βασιλικές τιμές και ο άλλος να αφε-

θεί άταφος στα σκυλιά, περιφρονεί τους 

θεϊκούς νόμους που επιτάσσουν το δί-

καιο σεβασμό στους νεκρούς. Ο Κρέων 

συντρίβεται από τη μοίρα γιατί προσθέ-

τει τη δική του ύβριν, τη βία, την εθε-

λοτυφλία, την αλαζονεία της εξουσίας, 

στο ήδη βαρύ «φορτίο» των Λαβδακι-

δών. Έτσι το συνεχίζει και  προκαλεί την 

καταδίκη όχι μόνο των «εχθρών» αλλά 

και των δικών του. 

Όμως ο κύριος ήρωας του δράματος 

δεν ποθεί τη νίκη αλλά τη δικαιοσύνη. 

Η ύβρις της Αντιγόνης, το ξεπέρασμα 

των ορίων που φέρνει τη συντριβή της 

δεν είναι ότι θρηνεί για όλους τους νε-

κρούς της. Είναι η ανυποχώρητη απεί-

θεια της σε κάτι που η δική της σκέψη 

και βούληση, σύμφωνη με τους νόμους 

των θεών, θεωρεί άδικο, κάτι που όμως 

το επιτάσσει η κοσμική εξουσία, που 

την θανατώνει. Δεν έχουν όλοι το ίδιο 

θάρρος: η αδελφή της, η Ισμήνη, ακό-

μα κι αν βλέπει την αδικία, συμβιβάζε-

ται κι επιβιώνει. Ο ήρωας είναι μόνος 

(Romilly, 81). Στις τραγωδίες αυτές οι 

θεοί παρατηρούν σιωπηλοί. Η Αντιγό-

νη ολομόναχη πιά, πολεμά ενάντια στα 

σφάλματα και τη σκοτεινή μοίρα της οι-

κογένειας της. Ποια όμως από τις δύο 

ζει και ποια πεθαίνει; Ίσως το μίασμα, 

ο κύκλος του πόνου σπάει μοναχά μες 

στην ψυχή εκείνων που επιλέγουν, την 

ελεύθερη βούληση που διορθώνει το 

σφάλμα και την αγάπη που λυτρώνει 

από το μίσος και ανατρέπει το σκοτάδι 

με το φως. Ή με τα λόγια της ίδιας: 

«Εγώ δεν γεννήθηκα για να μοι-

ράζομαι το μίσος αλλά την αγάπη». 

(Αντιγ., 523)

Μονάχα τότε ο άνθρωπος μπορεί 

ν’ αλλάξει τη μοίρα τη δική του και του 

κόσμου του. 
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Το ιατρικό πεπρωμένο φυγείν αδύνατο;
Κείμενο: Μαρία Πασαλή, mpasali@filosofikilithos.website

DNA. Η ανακάλυψη του προηγούμενου αιώνα, 

που μας έβαλε στα «άδυτα» του ανθρώπινου 

κάρμα, από επιστημονικής πλευράς. Θα μπο-

ρούσαμε να πούμε ότι έτσι ονομάζεται η μοί-

ρα στη μοριακή γλώσσα της βιολογίας, τουλάχιστον για τους 

«ζώντες» οργανισμούς (δηλαδή όσους έχουν την ικανότητα 

ανάπτυξης – πολλαπλασιασμού, αυτοεπιδιόρθωσης κ.ά.). Το εν 

λόγω μόριο είναι βασικά υπεύθυνο για τη μετάδοση της πλη-

ροφορίας από γενιά σε γενιά, εννοώντας τα ανθρώπινα στοι-

χεία, από τα απλά φυσικά μέχρι περισσότερο περίπλοκα ψυ-

χολογικά και διανοητικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Έτσι, 

μιλάμε -ίσως παράτολμα ή λογοτεχνικά- για το γονίδιο της ιδι-

οφυίας ή του εγκληματία, για το γονίδιο της παχυσαρκίας ως 

το γονίδιο της ευτυχίας κ.λπ. 

Η αποκρυπτογράφηση του γενετικού μας κώδικα φαινομε-

νικά άρχισε να λύνει ένα – ένα τα μυστήρια της ανθρώπινης συ-

μπεριφοράς. Σαν αποτέλεσμα, η πλάστιγγα ανάμεσα στη μοι-

ρολατρεία και την ελεύθερη θέληση ξεκίνησε να γέρνει υπέρ 

της πρώτης, εννοώντας δηλαδή ότι περισσότερο γεννιόμαστε 

παρά γινόμαστε. Με μια πιο προσεκτική ματιά, όμως, θα δούμε 

πόσα ακόμη ερωτήματα μένουν αναπάντητα, ώστε είναι μάλ-

λον αφελές να καταδείξουμε νικητή τόσο πρώιμα κι επομένως, 

ο προηγούμενος φιλοσοφικός στοχασμός διατηρείται ακέραιος 

και φλέγων. Παρακάτω, προσπαθώντας να κατανοήσουμε λίγο 

καλύτερα τον ρόλο του DNA και τον βαθμό στον οποίο καθο-

ρίζει την ανθρώπινη ζωή, θα το παραλληλίσουμε με τις Μοίρες 

της ελληνικής μυθολογίας. 

Λάχεση (Το «μερτικό» απ’ τη ζωή)
Το DNA μάς το μεταβιβάζουν οι γονείς μας και αποτε-

λεί μία ένωση από το γενετικό υλικό του ενός και του άλλου, 

οπότε είμαστε η δημιουργική μίξη από δύο γραμμές διαδοχής. 

Λόγω του μηχανισμού διαιώνισης του ανθρώπινου είδους στο 

κυτταρικό επίπεδο, είναι δυνατό να προκύψουν πολλοί τέτοιοι 

συνδυασμοί (σύμφωνα με την πιο αδρή προσέγγιση, πρόκει-

ται για μερικές δεκάδες τρισεκατομμύρια). Ωστόσο, ελάχιστοι 

είναι αυτοί που τελικά παίρνουν στην κυριολεξία σάρκα και 

οστά, ενώ για κάθε απόγονο αντιστοιχεί ένας μοναδικός. Ιδού, 

λοιπόν, το πρώτο ερώτημα: γιατί σε κάθε άτομο «τυχαίνει» το 

συγκεκριμένο γενετικό ταίριασμα και όχι κάποιες άλλες κλη-

ρονομικές προδιαγραφές;

Ας θυμίσουμε ότι η Μοίρα Λάχεση ήταν επιφορτισμένη να 

μοιράζει τι θα «λάχει» στον καθένα. Μια αξιοσημείωτη αν και 

σχετικά άγνωστη, όμως, λεπτομέρεια δίνει ο Πλάτωνας στην 

«Πολιτεία» του, ενταγμένη στον μύθο του Ηρός: Ένας προφή-

της πήρε από τα γόνατα της Λάχεσης, την κόρη της Ανάγκης, 

πολλά παραδείγματα ζωής και αφού τα τοποθέτησε μπροστά 

στις ψυχές, τις καλούσε να διαλέξουν τονίζοντας πως είναι 

υπεύθυνες για την εκλογή. Εξού για ποιο λόγο η Λάχεση πα-

ρουσιάζεται να εξυμνεί τα προγενέστερα γεγονότα, δηλαδή 

ενέργειες και αποφάσεις ενός μακρινού παρελθόντος. (Μάλι-

στα, συμπληρώνει πως η αρετή είναι κτήμα «αδέσποτο» και κα-

θένας θα πάρει απ’ αυτήν το μερτικό του ανάλογα με την τιμή 

ή την περιφρόνηση που θα της έχει... ) 
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Κλωθώ (Ένα διαδραστικό σενάριο)
Το DNA παραμένει στον μεγαλύτερο βαθμό αμετάβλητο, 

όμως σε κάθε στιγμή διαλέγει να «μιλήσει» αυτό ή να «σιω-

πήσει» εκείνο, ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τμήμα-

τά του, ανταποκρινόμενο στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, 

με το οποίο αλληλεπιδρά. Ένα βασικό, λοιπόν, χαρακτηριστικό 

του είναι η ευελιξία, δεδομένου ότι οδηγεί τα κύτταρα και τελι-

κά το άτομο να δράσει με τον έναν ή άλλο τρόπο, ανάλογα με 

τις περιστάσεις. Έπειτα, παρότι η ιδιότητα – κλειδί που το χα-

ρακτηρίζει είναι η σταθερότητα, καθώς πρέπει να διαφυλάττει 

αναλλοίωτο τον θησαυρό του παρελθόντος, έχει τη δυνατότη-

τα να αλλάζει με τη διάσημη διαδικασία της μετάλλαξης. Πα-

ρότι ο όρος έχει συσχετιστεί αρνητικά με την έννοια της φθο-

ράς (εξαιτίας της γήρανσης, της βλαβερής ακτινοβολίας, των 

ανθυγιεινών τροφών κ.ά.), όμως και μόνο η δυνατότητα του 

να ξαναγραφτεί ό,τι είναι ανεξίτηλα χαραγμένο, ανοίγει προο-

πτικές. (Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι γενετικές «ανακατατά-

ξεις» πραγματοποιεί και ο ίδιος ο οργανισμός, όχι από λάθος, 

παρά για λόγους που ακόμη δεν έχουν διαλευκανθεί πλήρως 

στον άνθρωπο, πάντως χάρη σε αυτές εξελισσόμαστε.)

Η Κλωθώ, η σημαντικότερη από τις Μοίρες, «έκλωθε» το 

νήμα της ζωής και συνδέεται με το παρόν, όπως περιγράφε-

ται στον ίδιο μύθο: Η Κλωθώ υμνούσε τα τρέχοντα γεγονό-

τα, συμβάλλοντας στην περιστροφή του σφονδύλου (εννοεί το 

κλωστικό εργαλείο), δηλαδή το σχέδιό της ήταν μεν αμετάκλη-

το και συνόδευε τον άνθρωπο παντοτινά, όμως φαίνεται πως 

δεν ήταν προκατασκευασμένο, παρά άλλαζε συνεχώς, σύμφω-

να με τις πράξεις στις οποίες αυτός προέβαινε στη διάρκεια του 

βίου του...

Άτροπος (Είστε ή φαίνεστε;)
Τέλος, από το DNA (γονότυπος – παρελθόν) μέχρι το τι 

τελικά θα εκδηλωθεί στον άνθρωπο (φαινότυπος – μέλλον) με-

σολαβούν πολλές φάσεις – παρόν (γνωστές στη βιολογία ως 

αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση). Ανάμεσά τους, άλλες εί-

ναι περισσότερο και άλλες λιγότερο προβλέψιμες (π.χ. οι με-

τα-μεταφραστικές τροποποιήσεις), σημαίνοντας πως το ίδιο 

γονίδιο μπορεί να εκφραστεί ποικιλοτρόπως. Τελικά, η απο-

κρυπτογράφηση του DNA δε μας «μύησε» πλήρως στο αν-

θρώπινο πεπρωμένο, δεδομένου πως από μόνη της δεν αρκεί 

για να φτιάξουμε τον άνθρωπο και τη ζωή του, αλλά μπορεί να 

υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στην ιατρική πρόβλεψη και την 

πραγματικότητα (βλ. παρακάτω). Τελευταία, η Άτροπος ήταν η 

Μοίρα που καθιστούσε τα επικείμενα αναπότρε-

πτα και έκοβε το νήμα της ζωής, ενώ στον 

γνωστό μας πια μύθο, εξυμνούσε τα 

μελλοντικά γεγονότα, συ-

ντείνοντας επίσης στην 

περιδίνηση των σφον-

δύλων.

Το ιατρικό πεπρωμένο φυγείν 
αδύνατο; (“The Nun Study”)

Τις τελευταίες δεκαετίες, νευρο-επιστήμο-

νες μελετούν τις καλόγριες ενός εκκλησιάσματος, 

θέλοντας να ερευνήσουν εκφυλιστικές νόσους, 

όπως το Alzheimer και η άνοια. Οι ερευνητές 

λαμβάνουν υπόψη το παρελθόν των γυναικών, 

τον τρόπο ζωής τους, αλλά και τον εγκέφαλό 

τους μετά θάνατον. Εκτός από το γεγονός ότι ζουν πολλά χρό-

νια και έχουν ελαττώσει τα καρδιαγγειακά και τα εγκεφαλικά 

συμβάντα, το πιο αξιοσημείωτο εύρημα είναι το εξής: νεκρο-

τομικά, πολλές καλόγριες είχαν αλλοιώσεις προχωρημένης 

νόσου Alzheimer, χωρίς να το έχουν εκδηλώσει ποτέ στη ζωή 

τους! Παρόμοια δε, υπάρχουν μελέτες που συσχετίζουν αξίες, 

όπως του εθελοντισμού, με θετικά οφέλη για την υγεία. 

Συμπερασματικά, μία ενεργής και αλτρουιστική ζωή, με 

φυσική και διανοητική δραστηριότητα, καθώς και πίστη (ειδι-

κά αν εντάσσεται σε μία κοινωνία με υποστηρικτικό περιβάλ-

λον), μπορεί να κάνει το θαύμα και να νικήσει το αναπότρεπτο. 

Ελεύθερη θέληση – Μοίρα: σημειώσατε 1 ή καλύτερα: Ελεύ-

θερη θέληση = Μοίρα, επειδή… ο  άνθρωπος δεν κληρονομεί 

ένα αμετάβλητο παρελθόν που τον καθηλώνει, παρά ένα εφαλ-

τήριο που τον προκαλεί σε μια δυναμική μέλλοντος, η οποία 

φτιάχνεται από τη διαρκή προσπάθεια να αλλάξει προς το κα-

λύτερο.

ΠΗΓΕΣ:
• «Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας», εκδ. Π.Χ. Πασχαλίδης (2005)
• Πλάτων, «Πολιτεία»  
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/
content.html?m=1&t=534
• Ευθυμίου Α., «Κλωθώ. Ένα όνομα στις παρυφές του μύθου» 
http://www.klotho.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemi
d=873&lang=el
• “Nun Study Video” [video] 
https://www.youtube.com/watch?v=nw2lafKIEio
• Watson S., “Volunteering may be good for body and mind”  
http://www.health.harvard.edu/blog/volunteering-may-be-good-for-body-and-
mind-201306266428
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Μία comic-ή 
ματιά για το κάρμα
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Η τέχνη κι επιστήμη της μαντικής χάνεται στα βάθη της ιστορίας του 

ανθρώπου. Οι ρίζες της ανάγονται στα αρχαία Μυστήρια, όταν Μά-

ντεις-Ιερείς είχαν τη δύναμη να ερμηνεύουν τα σημάδια της φύ-

σης και να προλέγουν τα μελλούμενα. Πρόκειται για μια αρχέγονη 

γνώση, που λέγεται ότι δόθηκε στους ανθρώπους, με σκοπό να τους βοηθήσει να 

κατανοήσουν τους βασικούς νόμους της ζωής. 

Αναφερόμαστε, λοιπόν, στα Μυστήρια και αγκαλιάζουμε όλες τις γωνιές του 

πλανήτη μας, όπου κάθε πολιτισμός χρησιμοποίησε τα δικά του σύμβολα για να έρ-

θει σε επαφή με τις αόρατες δυνάμεις που κυβερνούν τον Κόσμο. Η αρχαία Ελλάδα 

όχι μόνο δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά προσδίδει στη μαντική το νόημα της ουράνιας 

έμπνευσης που εμποτίζει τις καθημερινές γήινες δράσεις. 

Μέθοδοι μαντείας στην ελληνική αρχαιότητα
Η μαντεία υπήρξε ιδιαίτερα διαδεδομένη στην αρχαία Ελλάδα και την ασκούσαν 

διάφοροι ιδιώτες μάντεις, όμως ήταν αναγνωρισμένη και έγκυρη μόνο όταν προερ-

Βαδίζοντας στα χνάρια των αρχαίων χρησμών
Μπορούμε να μαντέψουμε το μέλλον;

«Ευτυχισμένος και 
καλότυχος είναι αυτός 
που γνωρίζει όλα 
αυτά τα πράγματα και 
κάνει τη δουλειά του 
δίχως να προσβάλλει 
τους αθάνατους 
θεούς, ερμηνεύοντας 
τους οιωνούς και 
αποφεύγοντας τις 
υπερβολές».

Ησίοδος, Έργα και 
Ημέραι

Κείμενο: Ρώμη Αλεξανδράκη, ralexandraki@filosofikilithos.website
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χόταν από ιερείς. Μεταφερόμαστε, λοιπόν, στα περίφημα Μα-

ντεία, τους ιερούς εκείνους τόπους, όπου μιλούσαν οι Θεοί. 

Εκεί, κάτω από μια ιερή βελανιδιά, ακούγοντας τους ήχους των 

περιστεριών,  με την εξαγνιστική δύναμη μιας πηγής ή υπό την 

επίδραση ενός ιδιαίτερου θυμιάματος οι Θεοί αποκάλυπταν τα 

μελλούμενα. 

Κάθε γνώση, όμως, είναι χρήσιμη όταν υπάρχει στοχασμός. 

Έτσι, το νόημα των προφητειών ξεδιπλωνόταν μόνο σε όσους 

είχαν ανοιχτά τα μάτια της καρδιάς και του νου. Μόνο εκείνοι 

μπορούσαν να θέσουν σε κίνηση την ελεύθερη βούλησή τους 

και να κυνηγήσουν την εκπλήρωση των χρησμών. 

Οι μέθοδοι ήταν πολλές και μπορούν να μας καταπλήξουν 

με την ποικιλομορφία τους. Τα όνειρα, το πέταγμα των που-

λιών, τα συναπαντήματα με ανθρώπους ή ζώα, τα φαινομενικά 

«τυχαία» λόγια που διατυπώνονταν, το χρώμα και η λειότητα 

των σπλάχνων ενός θυσιασμένου ζώου και η επιλογή ενός κλή-

ρου με προκαθορισμένο συμβολισμό ήταν, ίσως, οι πιο διαδε-

δομένες μαντικές τεχνικές. Και τι θα μπορούσαμε, άλλωστε, να 

πούμε για άλλες λιγότερο γνωστές, όπως ήταν η κίνηση του 

καπνού ή της φωτιάς, η επιλογή συγκεκριμένων σπόρων από 

έναν ιερό πετεινό, το σχήμα ενός κλαδιού δάφνης που καιγό-

ταν, ο ήχος του καυτού μόλυβδου που έπεφτε στο νερό, η αντα-

νάκλαση ενός καθρέφτη ή η επικοινωνία με τα πνεύματα των 

νεκρών. 

Και η ιστορία συνεχίστηκε…
Η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και η έλευση του 

πρώιμου Ευρωπαϊκού Μεσαίωνα σηματοδότησαν την αρχή του 

τέλους για την ιερή μαντεία. Επικράτησε ο τρόμος της αιώνιας 

καταδίκης, οι αρχαίες πρακτικές εκδιώχθηκαν ως αιρετικές και 

σατανικές, ενώ οι τελευταίοι αληθινοί μάντεις βρήκαν το τέ-

λος στην πυρά ή κυνηγημένοι σε κάποιο απομονωμένο μέρος. 

Άφησαν πίσω τους ελάχιστα κρυπτογραφημένα γραπτά, καθώς 

υπήρχε πάντα ο κίνδυνος να βρεθούν στα χέρια ακατάλληλων 

ανθρώπων, που θα χρησιμοποιούσαν την ιερή γνώση για τους 

δικούς τους ιδιοτελείς σκοπούς. 

Μέσα στα σκοτάδια του Μεσαίωνα, υπήρξαν διάφοροι επι-

τήδειοι που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την ανάγκη των 

ανθρώπων και, χωρίς καμία αληθινή γνώση, έστησαν σε κατα-

γώγια τα προσωπικά τους «μαντεία». Μοίρασαν ψεύτικες προ-

φητείες, χρηματίστηκαν δίχως ντροπή και κράτησαν στα χέρια 

τους τις ζωές ανυποψίαστων συμπολιτών τους. Κι έτσι, ξεκίνη-

σε σιγά-σιγά η μαντική να ντύνεται με τα χρώματα της δεισι-

δαιμονίας  και της απάτης. 

Ήταν αυτό το ολοκληρωτικό τέλος μαντικής τέχνης; Κατά 

μία έννοια, ναι. Δεν υπάρχουν πλέον αληθινοί Μάντεις-Ιερείς 

ικανοί να διαβάσουν το απόκρυφο βιβλίο της Φύσης. Από την 

άλλη πλευρά, ίχνη αυτής της αρχαίας γνώσης έχουν φτάσει μέ-

χρι τις μέρες μας. Όπως, άλλωστε, παραμένει ζωντανό και το 

βασικό ερώτημα του γιατί θέλουμε να μάθουμε τα μελλοντικά 

συμβάντα… 

Μια μεταφυσική ανάγκη ή ένας φόβος 
για το άγνωστο;

Αλήθεια, για ποιο λόγο έχουμε ως άνθρωποι την επιθυμία 

να μάθουμε το πεπρωμένο μας; Σε τι θα μας χρησιμεύσει; Έχουν 

περάσει πάνω από 2000 χρόνια από την ακμή των Μαντείων κι 

όμως εξακολουθούμε να αναζητάμε τις ίδιες απαντήσεις. Ίσως 

επειδή στεκόμαστε φοβισμένοι μπροστά σε ένα μέλλον που 

φαντάζει σκοτεινό και αβέβαιο, ενώ τρέμουμε στην ιδέα των 

γεγονότων που δεν μπορούμε να ελέγξουμε… 

Αν ρίξουμε μια καλή και ειλικρινή ματιά στον εαυτό μας, 
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θα διαπιστώσουμε ότι δεν διαφέρουμε πολύ από τους Έλληνες 

προγόνους μας. Ή, μήπως, τελικά διαφέρουμε; Εκείνοι ήταν 

ευθείς και επιβεβαιωμένοι. Αναζητούσαν τις προφητείες των 

Θεών, περπατώντας πολλά χιλιόμετρα, φέροντας προσφορές 

κι εξαγνίζοντας τον εαυτό τους, ώστε να είναι άξιοι να δεχτούν 

το θεϊκό μήνυμα. Κι εμείς; Κρυβόμαστε, συχνά, πίσω από τους 

ίδιους μας τους φόβους, αλλά αναζητάμε τις ίδιες απαντήσεις. 

Δίχως να κοπιάσουμε, δίχως να προσφέρουμε κάτι και χωρίς να 

είμαστε αληθινά «καθαροί». 

Ας σκεφτούμε, λοιπόν, τι από όλα αυτά κάνουμε. Αξίζου-

με πραγματικά αυτή τη θεϊκή παρέμβαση; Εάν η απάντηση σε 

αυτό το ερώτημα είναι «ναι», εάν φτάνουμε στα πόδια της Μοί-

ρας με ταπεινοφροσύνη και με μια διάθεση προσφοράς, τότε 

μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Τότε μπορούμε να 

προσεγγίσουμε τη φιλοσοφία της μαντικής: την εσωτερική επι-

θυμία να γνωρίσουμε την αιτία που κρύβεται πίσω από κάθε 

φαινόμενο. Πρόκειται, άλλωστε, γι’ αυτό το μεγάλο γιατί που 

γέννησε και γαλούχησε τη φιλοσοφία.

Ο απόηχος μιας απόκρυφης γνώσης
Κατάδυση στο συλλογικό ανθρώπινο ασυνείδητο, διείσδυ-

ση στα «ακασικά αρχεία», ανύψωση της συνείδησης, πέταγμα 

της ψυχής στον ιδεατό κόσμο… Όποια προσπάθεια κι αν κά-

νουμε για να κατανοήσουμε τη μαντική, σίγουρα θα είναι ελλι-

πής. Πώς είναι, άλλωστε, δυνατό να ερμηνεύσει κάποιος τέτοια 

φαινόμενα; Πώς γινόταν, για παράδειγμα, η κίνηση μιας φλό-

γας να προβλέψει την κατάληξη ενός πολέμου; Και ποιος ήταν 

ο ρόλος του εκάστοτε ιερέα-μάντη; 

Αν απελευθερώσουμε τον νου μας από τις φωνές των πι-

θανών προκαταλήψεών μας, θα μπορέσουμε να ακούσουμε τα 

λόγια των μεγάλων φιλόσοφων της ιστορίας μας. Θα ακούσου-

με τον Πλούταρχο να μας λέει πως η ψυχή μας συντονίζεται με 

τον ουράνιο κόσμο, τους Στωικούς να υποστηρίζουν πως κάθε 

γεγονός συνδέεται με ένα σύνολο συμβάντων που ξεπερνάει 

τον χρόνο και τον Σωκράτη να μας εκμυστηρεύεται ότι η ικα-

νότητα της μαντικής έρχεται ως αποτέλεσμα της αυτογνωσίας. 

Στην πραγματικότητα, όλες αυτές οι τεχνικές αποτελούν 

απλώς μέσα. Όπως μας αποκαλύπτουν οι εσωτερικές παραδό-

σεις, πίσω από κάθε μορφή κρύβεται η ίδια αδιάψευστη ουσία: 

τα πάντα στο Σύμπαν είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους 

με νόμους που ξεπερνούν τη συνηθισμένη ανθρώπινη κατανό-

ηση, αλλά μπορούν να φανερωθούν στους αληθινούς αναζη-

τητές της Σοφίας. Και οι μάντεις ήταν ακριβώς αυτό. Άνθρω-

ποι ικανοί να περιέλθουν σε μια κατάσταση συντονισμού με τη 

Φύση και, μέσω μιας ανύψωσης της συνείδησης, να δουν τον 

χρόνο να εκτυλίσεται μπροστά τους. Σε μία στιγμή… εκεί όπου 

παρελθόν, παρόν και μέλλον είναι ένα. Εκεί, όπου ο ουρανός 

αντανακλάται στη γη και ο μακρόκοσμος καθρεφτίζεται στον 

μικρόκοσμο. 

Έχει, ωστόσο, νόημα να καταφύγουμε σε αυτά τα μέσα, με 

σκοπό να προβλέψουμε το μέλλον μας; Μάλλον, όχι… Σίγουρα 

έχουμε κάποιες περιστάσεις στη ζωή μας, τις οποίες δεν μπο-

ρούμε άμεσα να αλλάξουμε. Όμως, είμαστε όντα με ελεύθερη 

βούληση κι έχουμε τη δυνατότητα να χτίσουμε το δικό μας πε-

πρωμένο. Πώς; Φροντίζοντας την κάθε μας σκέψη, το κάθε μας 

συναίσθημα και την κάθε μας πράξη. Μεταλλάσοντας την από-

γνωση σε ελπίδα, τον φόβο σε πνεύμα νίκης και το σκοτάδι σε 

φως. Και πάνω απ’ όλα, δίνοντας τροφή στην Ψυχή μας. 

Ας έχουμε, λοιπόν, ξύπνιο νου, καθαρή καρδιά και αγνές 

προθέσεις. Ας βαδίσουμε πολλά «χιλιόμετρα» κοπιάζοντας για 

την εσωτερική μας διαμόρφωση, ας αφήσουμε πίσω ό,τι μας 

βαραίνει κι ας προσφέρουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Αυτή εί-

ναι, ίσως, η καλύτερη πρόβλεψη για το μέλλον. Να έχουμε μια 

ζωή με πολλά και υψηλά όνειρα, μια ζωή με νόημα, μια ζωή που 

να αξίζει την κάθε της στιγμή. Κι αυτή είναι μια ζωή πλήρης κι 

ευτυχισμένη. Ας την αναζητήσουμε! 

Β α δ ί ζ ο ν τ α ς  σ τ α  χ ν ά ρ ι α  τ ω ν  α ρ χ α ί ω ν  χ ρ η σ μ ώ ν
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Ποιοί είμαστε:
Η Νέα Ακρόπολη είναι ένας Διεθνής Πολιτιστικός και Φιλοσοφικός Οργανισμός   

που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 55 χώρες στον κόσμο και έχει ως σκο-
πό να ενεργοποιήσει την εσωτερική δύναμη του ατόμου, προωθώντας τον ανθρώπι-
νο πολιτισμό, τον αυθεντικό εθελοντισμό και την πρακτική φιλοσοφία.

Οι 3 αρχές μας
1 -Συναδελφοσύνη
Η προώθηση ενός Ιδεώδους παγκόσμιας συναδελφοσύνης 

βασισμένο στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πέρα 
από τις διαφορές μας, φυλετικές, μορφωτικές, θρησκευτικές, 
κοινωνικές κ.ά.

2  - Γνώση
Η αγάπη για τη σοφία, η οποία μέσα από τη συγκριτική 

μελέτη των φιλοσοφιών, θρησκειών, επιστημών και τεχνών, 
προωθεί τη γνώση για το σύμπαν, τη φύση και τον άνθρωπο. 

3 - Ανάπτυξη
Η ανάπτυξη των καλύτερων στοιχείων του ανθρώπου, με 

την προώθηση και την ένταξή του στη φύση και την κοινω-
νία, όχι ως απλό παρατηρητή αλλά ως ενεργό συμμετέχοντα 
σ’ έναν κόσμο που χρειάζεται βελτίωση.

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



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

είναι μια 
αυθεντική 

στάση 
καρδιάς, 

ένα κανάλι 
Δύναμης 
και Ζωής

προσφέρει   

το οξυγόνο  

της ψυχής,  

ένα Όραμα  

για να 

Είσαι

Τι είναι για μας  
ο πολιτισμός

Στη Νέα Ακρόπολη 
αναγνωρίζουμε την ανάγκη  
να διασώσουμε και να 
αναπτύξουμε, μέσα από μια 
ολιστική προσέγγιση, την τέχνη, 
την επιστήμη, το μυστικισμό 
και την πολιτική ως την τέχνη 
της αρμονικής συνύπαρξης. 
Δεν μαθαίνουμε απλά για κάθε 
πολιτισμό αλλά χτίζουμε τον 
πολιτισμό και την κουλτούρα 
μέσα στον καθένα.

Γιατί ο Πολιτισμός διευρύνει  
την κατανόησή μας για τη ζωή και 
τον κόσμο και μας φέρνει πιο κοντά 
στον άνθρωπο μέσα από ένα πνεύμα 
σεβασμού, αλληλεγγύης  
και αλληλοκατανόησης. 

…η 

αναζήτηση 

της Σοφίας  

που  γίνεται 

τρόπος ζωής  

και δίνει 

νόημα στην  

ύπαρξή 

μας 

είναι μια 
αυθεντική 

στάση 
καρδιάς, 

ένα κανάλι 
Δύναμης 
και Ζωής

Τι είναι για μας  
ο εθελοντισμός

Ο Εθελοντισμός είναι μια 
αυθεντική στάση καρδιάς πέρα 
από τις μόδες. 

Η Νέα Ακρόπολη προσφέρει 
στην κοινωνία ένα πεδίο μέσα 
από το οποίο μπορεί ο άνθρωπος 
αναπτύσσοντας τις αξίες της 
ένωσης, της αλληλεγγύης, 
της ανεκτικότητας, της 
υπευθυνότητας, να οδηγηθεί 
στη βελτίωση τόσο του εαυτού 
του όσο και της κοινωνίας στην 
οποία ζει.

Γιατί το σκοτάδι δεν νικιέται με 
χτυπήματα αλλά με Φως!

Τι είναι για μας  
η φιλοσοφία

Η  φιλοσοφία είναι η σοφία 
της καθημερινής ζωής. Το να 
φιλοσοφείς είναι πολύ απλά να 
είσαι «παρών» στη ζωή,  στους 
άλλους και στον εαυτό σου. 

Δεν είναι μια διανοητική 
προσέγγιση αλλά πάνω απ’ όλα 
ένας τρόπος ζωής προσιτός  σε 
όλους και αποτελείται από την  
εφαρμογή των διδασκαλιών 
των σοφών όλων των εποχών.

Γιατί Φιλοσοφία σημαίνει να 
συνδιαλεγόμαστε με τον εαυτό 
μας, να ερχόμαστε σε επαφή 
με ιδέες κι όχι με απόψεις και 
να κάνουμε σωστές επιλογές 
ελεύθερα.
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Μάγια, φυλακτά, ξόρ-

κια και κατάρες...

μας θυμίζουν εικό-

νες βγαλμένες από 

παραμύθια με κακιές μάγισσες, παλιές 

προλήψεις και δεισιδαιμονίες απλοϊκών 

χωρικών ή και απόκοσμα σενάρια φα-

ντασίας. 

Ακόμα και ο πιο ορθολογιστής όμως  

δεν μπορεί να νιώθει απόλυτα πεπει-

σμένος πως τέτοιου είδους παρεμβάσεις 

στη μοίρα των ανθρώπων δεν είναι δυ-

νατές να συμβούν με έναν ανεξήγητο, 

«μαγικό» τρόπο. 

Από επιστημονικής άποψης συχνά 

η μαγεία έχει αντιμετωπιστεί με χλευα-

σμό, παρόλο που η ίδια η συμβατική επι-

στήμη αδυνατεί να εξηγήσει πολλά «με-

ταφυσικά» φαινόμενα. Από την πλευρά 

του αποκρυφισμού, όμως, υπάρχει σο-

βαρή βιβλιογραφία που αποδεικνύει 

πως ο  άνθρωπος μπορεί να επηρεάσει 

με τη βούλησή του άλλες βουλήσεις ή 

ακόμα και να «αποθηκεύσει» μια εντο-

λή, με τη μορφή της σκέψης, μέσα σε 

αντικείμενα, ώστε να προδιαγράψει τη 

μελλοντική έκβαση μιας κατάστασης. 

Ακόμα και η μεγαλύτερη εσωτερί-

στρια του 19ου αιώνα, Έλενα Πέτροβ-

να Μπλαβάτσκυ (1831-1891), μέσα στο 

πλούσιο έργο της αναφέρει σε πολλά 

σημεία για τεχνικές τέτοιου τύπου.

Αν όμως, όντως, η μαγεία είναι αλή-

θεια και μπορεί κάποιος να επηρεάσει 

τη μοίρα μας, τότε πού βρίσκεται η δική 

μας ελεύθερη βούληση να αποφασίζου-

με και να επιλέγουμε για τη ζωή μας; 

Μπορεί να μας κάνει κακό ένας άνθρω-

πος με ισχυρότερη βούληση από εμάς; 

Υπάρχει λευκή και μαύρη μαγεία;

Πώς λειτουργεί η μαγεία;
Η μαγεία ορίζεται από τον εσωτερι-

σμό ως:

 1. Η τέχνη που φιλοδοξεί να ελέγξει 

ή να προβλέψει φυσικά φαινόμενα, απο-

τελέσματα ή δυνάμεις, με την επίκληση 

του υπερφυσικού. 

2. Η πρακτική τής χρησιμοποίησης 

γητειών και τελετουργιών με στόχο την 

παραγωγή υπερφυσικών φαινομένων ή 

τον έλεγχο γεγονότων στη φύση.

Μέσα στα φυσικά φαινόμενα εντάσ-

σονται και τα φαινόμενα που αφορούν 

Κείμενο: Βιργινία Γεωργιοπούλου, vgeorgiopoulou@filosofikilithos.website

Μαγεία... 
μπορεί η μαγεία να καθορίσει τη Μοίρα; 
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τον άνθρωπο. Στην ιστορία της ανθρω-

πότητας η μαγεία χρησιμοποιήθηκε για 

να ελέγξει ή να καθοδηγήσει την αν-

θρώπινη βούληση προς κάποια συγκε-

κριμένη κατεύθυνση.

Αυτή η προσπάθεια έγινε από αν-

θρώπους που διέθεταν ξεχωριστές δυ-

νάμεις αρκετές ώστε να μπορούν να 

προκαλέσουν μαγικά φαινόμενα κατά 

βούληση. Συχνά αυτοί οι άνθρωποι κα-

θοδηγήθηκαν από ιδιοτελή κίνητρα που 

καλλιεργήθηκαν από την ανάγκη τους 

για εξουσία, για επιβολή ή ακόμα και για 

καθαυτή καταστροφή. Τότε έχουμε την 

περίπτωση της μαύρης μαγείας. 

 Αντίθετα, οι μάγοι που χρησιμοποί-

ησαν τις ίδιες δυνάμεις αλλά ορμώμενοι 

από την αγάπη τους για την ανθρωπό-

τητα εξάσκησαν ανώτερες πρακτικές με 

ανιδιοτελείς σκοπούς και τότε έχουμε 

περιπτώσεις λευκής μαγείας.

Ας μη νομίσουμε σε καμία περίπτω-

ση ότι και το ένα και το άλλο είδος μα-

γείας είναι πολύ μακριά από εμάς, από 

την ιστορία που γνωρίζουμε, από την 

ίδια την καθημερινότητά μας.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα για 

να κατανοήσουμε καλύτερα τη διαφορά 

μεταξύ των δύο:

Αναφέρεται ότι η Ατλαντίδα-αυτός 

ο τόσο μακρινός και υψηλός πολιτι-

σμός που ο Πλάτωνας μας βεβαιώνει ότι 

υπήρξε και ήκμασε σε μια ήπειρο που το-

ποθετείται κάπου στο σημερινό Ατλαντι-

κό Ωκεανό- για εκατοντάδες χρόνια κυ-

βερνούνταν από λευκούς μάγους που με 

τις δυνάμεις τους μπόρεσαν, μεταξύ άλ-

λων, να κατασκευάσουν τη φιλοσοφική 

λίθο, αυτή που μπορεί να μεταλλάξει τον 

απλό, υλιστή, εγωιστή άνθρωπο σε άν-

θρωπο-χρυσό, αλτρουιστή, πνευματικό. 

Σε αυτό τον τόσο σπουδαίο πολι-

τισμό όμως, κατάφεραν να παρεισφρή-

σουν και μάγοι που δεν κατάφεραν να 

νικήσουν τον εγωισμό μέσα τους και η 

δίψα τους για εξουσία, για προσωπική 

δύναμη και η αλαζονεία τούς οδήγησαν 

να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους 

για τα φυσικά φαινόμενα με σκοπό την 

καταστροφή. 

Αξιόλογες πηγές αποδίδουν την κα-

ταστροφή της Ατλαντίδας σε πλημμύ-

ρα που προκλήθηκε από μια βίαιη ανα-

στροφή των μαγνητικών πόλων της 

Γης-λέγεται ότι αυτό έγινε μέσα σε μια 

νύχτα. Αυτό δεν ήταν ένα φυσικό ή τυ-

χαίο γεγονός.

Σε εκείνη την εποχή και πριν την 

καταστροφή της Ατλαντίδας, οι μαύ-

ροι μάγοι αποζητούσαν να θεοποιηθούν 

από τους υπηκόους της χώρας και για 

αυτό προκαλούσαν μπροστά τους “θαύ-

ματα” προκειμένου οι άνθρωποι να τους 

φοβούνται και να τους υπηρετούν σα να 

ήταν εκείνοι θεοί. Η βίαιη παρέμβαση 

στη σκέψη και στο συναίσθημα, τελικά 

στην ελεύθερη βούληση των ανθρώπων, 

είναι προφανής. Η εγωμανία τους οδή-

γησε σε ακρότητες που έφτασαν μέχρι 

το σημείο της καταστροφής ολόκληρου 

του θαυμαστού αυτού πολιτισμού.

Ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες 

όμως οι «Λευκοί Αδερφοί», όπως αποκα-

λούνται στα εσωτεριστικά κείμενα, προ-

έβλεψαν την καθολική καταστροφή και 

μπόρεσαν να σώσουν ό,τι ήταν δυνατόν 

και ότι μάλιστα κάποιοι φυγαδεύτηκαν 

σε άλλη ήπειρο, στην τότε χώρα της Κεμ 

(μετέπειτα αιγυπτιακός πολιτισμός).

Μια άλλη περίπτωση ηγετικής μορ-

φής που άλλαξε ριζικά τον κόσμο, χωρίς 

Μ α γ ε ί α :  μ π ο ρ ε ί  ν α  κ α θ ο ρ ί σ ε ι  τ η  Μ ο ί ρ α ;
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τη χρήση μαύρης αλλά λευκής μαγείας, είναι ο στρατηγός Αλέ-

ξανδρος, που μετέπειτα ονομάστηκε Μέγας.

Πρόκειται για μια περίπτωση ανθρώπου μυημένου στα Μυ-

στήρια της Αιγύπτου, σύμφωνα με πολλές ιστορικές αναφορές, 

ο οποίος είχε ένα λαμπρό και βαθύ όραμα: να ενώσει τις φυ-

λές τις ανθρωπότητας κάτω από έναν ενιαίο πολιτισμό, όπου 

όλοι οι άνθρωποι θα μπορούν να διατηρούν τη διαφορετικότη-

τά τους αλλά θα μοιράζονται τις ίδιες ιδέες συναδελφοσύνης, 

συνεργασίας και ελευθερίας. Σε αυτή την πορεία είχε μαζί του 

στρατιώτες με τους οποίους ξεκίνησαν μαζί από τη Μακεδονία, 

μην ξέροντας ακριβώς τι επρόκειτο να συναντήσουν, που όμως 

έμειναν μαζί του ως το τέλος του, χωρίς να λιποτακτήσουν. 

Αυτοί οι άνθρωποι δεν ακολουθούσαν έναν τύραννο αλλά 

έναν πραγματικό δάσκαλο, που τους ενέπνευσε τις πιο λα-

μπρές νίκες, πάνω στους περιορισμούς τους, στις αμφιβολίες, 

στις αδυναμίες και ακόμα κι όταν σε κάθε δύσκολη στιγμή τους 

προέτρεπε να γυρίσουν στην πατρίδα με τιμές χωρίς να θεω-

ρηθούν λιποτάκτες, εκείνοι προτιμούσαν να μείνουν μαζί του 

και να πολεμήσουν ως το τέλος ακριβώς γιατί μοιράζονταν ένα 

κοινό όνειρο, μια κοινή Ιδέα που δεν μπορούσαν να προδώ-

σουν.

 Σε αυτή τη περίπτωση μιλάμε για έναν άνθρωπο με τόσο 

μαγικές δυνάμεις που μπορούσε να εξορύξει μέσα από το σκο-

τάδι του κάθε στρατιώτη, μια θεϊκή δύναμη μετάλλαξης. Κι 

έτσι, κατάφερε να έχει όχι απλά υπάκουους στρατιώτες αλλά 

πραγματικούς συντρόφους πορείας που μοιράζονται όλοι μια 

κοινή βούληση, εμπνέονται από έναν κοινό ανώτερο σκοπό 

μπροστά στην επίτευξη του οποίου κανένα εμπόδιο δεν ήταν 

ικανό να τους λυγίσει. Ο Αλέξανδρος, ένας άνθρωπος με απί-

στευτες δυνάμεις και αντοχές, με ικανότητα πρόβλεψης σχεδόν 

θεϊκή,  ήταν για εκείνους ο πατέρας, ο σύντροφος , ο αδερφός 

και πολύ συχνά ο ίδιος ο θεός Ήλιος.

Η μαγεία και η μοίρα μας στο σήμερα 
Ακόμα και αν μας φαίνονται πολύ μακρινά αυτά τα παρα-

δείγματα, δεν μπορούμε να μη διακρίνουμε ίχνη της μαγείας 

στο σήμερα, δυστυχώς όμως, κυρίως μέσα από τη μαύρη πλευ-

ρά. 

Η «επίθεση» που δεχόμαστε καθημερινά από τα μέσα μα-

ζικής ενημέρωσης, από τις ανάγκες που μας επιβάλει το υπερ-

καταναλωτικό, οικονομικό μας σύστημα αλλά και από τη θε-

οποίηση της ύλης είναι μάλλον κατευθυνόμενη και καθόλου 

τυχαία. Τα αποτελέσματα είναι ο σημερινός άνθρωπος να κάνει 

επιλογές ζωής βασισμένες στο αν θα κερδίζει πολλά χρήματα 

τα οποία θα καταναλώνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να απα-

ξιώνει την οποιαδήποτε έννοια ηθικής, αλληλεγγύης και πρω-

ταγωνισμού. Εν τέλει, αναρωτιόμαστε σοβαρά για το αν έχει 

εξασκηθεί πολύ συνειδητά η πρακτική της μαύρης μαγείας για 

να γαλουχηθεί ένας άνθρωπος που δε σκέφτεται, δεν αναρω-

τιέται για τις πραγματικές αιτίες των όσων συμβαίνουν αλλά 

είναι τόσο τέλεια υπνωτισμένος ώστε είναι έτοιμος να αποδε-

χτεί την οποιαδήποτε καταπίεση προκειμένου να μην «αποβλη-

θεί» από το σύστημα. Η χρήση του φόβου και η καλλιέργεια 

μιας συνεχόμενης ανασφάλειας είναι η συνήθης πρακτική των 

μαύρων μάγων ώστε να συντηρούν ανθρώπους υποτελείς στην 

κάθε τους όρεξη και να μην διανοούνται καν να αντιδράσουν 

με τον οποιοδήποτε τρόπο.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να αποκλείσου-

με τη μαγεία από το να είναι ένας σημαντικός παράγοντας της 

εξελικτικής πορείας της ανθρωπότητας. Κάθε άνθρωπος μπο-

ρεί να είναι ένας μάγος, μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον 

του και τη ζωή του μέσα από την εξάσκηση της βούλησής του 

και των εσωτερικών του δυνάμεων. Το αν θα προσχωρήσει στη 

λευκή ή στη μαύρη πλευρά είναι ένα συνεχόμενο στοίχημα με 

τον εαυτό του. Θα νικήσει ή θα νικηθεί από τα κατώτερα έν-

στικτα και πάθη; Θα δελεαστεί από την απόκτηση ισχύος βλέ-

ποντας ότι δεν είναι ένα έρμαιο των περιστάσεων αλλά ένας 

ενεργός παράγοντας διαμόρφωσης της ιστορίας ή θα επιλέξει 

να προσφέρει αυτή τη δύναμη για το καλό του συνόλου. Θα 

είναι ένας τύραννός ή ένας δάσκαλος-ηγέτης. Σημασία πάντα 

έχει το κίνητρο.

Ακόμα και αν δεν είμαστε μεγάλοι μυημένοι δάσκαλοι, 

έχουμε πάντα τη δυνατότητα να μετρήσουμε τον εαυτό μας 

στο κατά πόσο χρησιμοποιούμε ή χρησιμοποιούμαστε από τη 

«μαύρη πλευρά». Αν όμως ασχοληθούμε σταθερά με την ενδυ-

νάμωση των αρετών μας, αν χαλιναγωγήσουμε πάθη και εγω-

ισμούς, αν στοχαζόμαστε καθαρά πριν από κάθε επιλογή και 

συμπεριφορά μας, αν εξαγνίζουμε συχνά τα κίνητρά μας, τότε 

μπορούμε να χτίσουμε άμυνες ενάντια σε οποιεσδήποτε εξωτε-

ρικές προσπάθειες χειραγώγησης της συνείδησής μας. Και για-

τί όχι, ίσως να μπορέσουμε να επηρεάσουμε το περιβάλλον μας 

λίγο πιο θετικά και να γίνουμε μικροί λευκοί μάγοι…
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Σήμερα συναντάμε συχνά 

την αντίληψη, ότι όλα είναι 

αποτέλεσμα του τυχαίου. 

Είναι ίσως μια εύκολη απά-

ντηση, σ’ ένα κόσμο στον οποίο παρα-

τηρούμε ότι όλα υπακούν σ’ μια εκπλη-

κτική τάξη.  Η ακριβής για παράδειγμα  

ελλειπτική τροχιά  της γης, γύρω από 

τον ήλιο και παράλληλα γύρω από τον 

εαυτό της, η εναλλαγή των εποχών και η 

ελικοειδής προς τα εμπρός κίνηση όλων 

των πλανητών γύρω από έναν άξονα 

με οδηγό πάλι τον ήλιο, η διαρκής εξέ-

λιξη των ορυκτών και όλων των ειδών 

στον πλανήτη μας, φανερώνουν  του-

λάχιστον ότι  όλα βαδίζουν προς κάπου, 

προς ένα σκοπό. Φανερώνουν επίσης 

μια αρμονία, που δεν μπορεί η λογική να 

δικαιολογήσει ως ένα  αποτέλεσμα  σύ-

μπτωσης και τύχης. Μπορούμε εύλογα 

να ισχυριστούμε ότι όλα ακολουθούν 

μια πορεία και κατευθύνονται προς ένα 

σκοπό,  αδιόρατο ακόμη για τον ορθο-

λογιστικό νου.  

Από την άλλη σ’ ένα κόσμο αφθο-

νίας αλλά και έλλειψης, σ’ ένα κόσμο 

μη ισορροπημένο, έχει επικρατήσει ο 

αποπροσανατολισμός. Τι να την κά-

νουμε την ελευθερία όταν δεν ξέρουμε 

πού πηγαίνουμε, ούτε από πού ερχόμα-

στε;   Έχει χαθεί εκείνος ο σκοπός που 

μπορεί να δώσει ένα αληθινό και βαθύ 

νόημα στη ζωή, που σήμερα χρειαζόμα-

στε οι άνθρωποι, είτε ζούμε στην γυά-

λα του δυτικού κόσμου, είτε στις χώρες 

στις οποίες ακόμη και οι βασικές πρώτες 

ανάγκες δεν ικανοποιούνται.  Και στους 

«δυο κόσμους», υπάρχει έλλειμμα ελευ-

θερίας. Είτε ζούμε με ένα τρόπο, σύμφω-

να με τον οποίο όσο περισσότερα έχου-

με, τόσο περισσότερα χρειαζόμαστε, 

είτε ζούμε δουλεύοντας σαν σκλάβοι, η 

ελευθερία μας είναι ελλειμματική. Και 

μιλάμε για ελευθερία, γιατί στην φύση 

υπάρχουν νόμοι που διέπουν την ζωή 

μας, για αυτό το σκοπό. Για να μπορού-

με να κατακτήσουμε μια αληθινή  εσω-

τερική ελευθερία, θεμελιωμένη σε μια 

ανώτερη ηθική!

Έτσι, όπως  στην αρχαία Ρώμη υπήρ-

χαν αυτοί που προτιμούσαν να ζήσουν 

σαν σκλάβοι, απ’ το να θέσουν σε κίνδυ-

νο την ζωή τους, στις τάξεις μιας λεγεώ-

νας, για τα ιδανικά της Ρώμης , έτσι και 

Κείμενο: Μιχάλης Βεριγάκης, mverigakis@filosofikilithos.website

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ

Η μοίρα μας είναι προκαθορισμένη ή μπορούμε  να αλλάξουμε 
το πεπρωμένο; 
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σήμερα υπάρχουν εκείνοι που προτιμούν την  «ησυχία» τους, 

απ’ το αναλάβουν την ευθύνη της διαμόρφωσης ελεύθερων πε-

ποιθήσεων! Σήμερα οι άνθρωποι προτιμούν να μην σκέπτονται. 

Οι ιδέες, εμπεριέχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα και είναι 

πιο εύκολο οι άλλοι… να σκέπτονται για μας.  Σήμερα οι άν-

θρωποι δεν θέλουν να κουραστούν, να πονέσουν, να προβλη-

ματιστούν. Επιδιώκουν μια ζωή χωρίς ανησυχίες, που είναι σαν 

να επιθυμεί κανείς ένα ποτάμι χωρίς ρεύματα ή μια βουνοκορ-

φή χωρίς ανέμους. Οι περισσότεροι άνθρωποι καταλήγουν  με 

αυτό τον τρόπο να  κατευθύνονται χειραγωγούμενοι από τις  

γνώμες, τις συνήθειες των πολλών, την επιθυμία της άνεσης.  

Έχουμε αναρωτηθεί πόσοι σκλάβοι υπάρχουν σήμερα;  

Στα μεταπολεμικά χρόνια ακούστηκαν πολλά για τα διάφο-

ρα συστήματα, που θα έφερναν την ισορροπία και την ομαλό-

τητα στην ανθρωπότητα. Η ανοδική πορεία προς την ελευθε-

ρία δεν μπορεί να πραγματωθεί απλά μέσα απ’ ένα σύστημα, με 

τον ίδιο τρόπο που κανένα σύστημα δεν μπορεί να σκλαβώσει 

έναν εσωτερικά ελεύθερο άνθρωπο. Αυτό το παράδειγμα μέσα 

στην ιστορία, το έχουν δείξει άνθρωποι  υψηλού πνευματικού 

ήθους με τίμημα τις περισσότερες φορές την ίδια τους την ζωή.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, η ιστορία ενός μάρ-

τυρα της ελεύθερης σκέψης και βούλησης στα τέλη του 16ου 

αιώνα, του αναγεννησιακού φιλόσοφου Τζορντάνο Μπρού-

νο. Κάηκε ζωντανός στη Ρώμη πιστός στις ιδέες και στα ιδανι-

κά του και όταν κρατούμενος σε άθλιες συνθήκες φυλάκισης, 

ο φύλακας του απευθύνθηκε, αποκαλώντας τον «φυλακισμέ-

νε», αυτός απάντησε: «εσείς είστε οι φυλακισμένοι!» Αυτά τα 

ιστορικά παραδείγματα, του Σωκράτη, του Πλάτωνα, της Υπα-

τίας, του Ζήνωνος από την Ελέα της Κάτω Ιταλίας και πολλών 

άλλων αληθινών αγωνιστών της ελευθερίας, αποκαλύπτουν 

την δύναμη επιρροής ενός ανθρώπου με πραγματικά ελεύθε-

ρη βούληση.

 Γιατί η ελευθερία ως ένα εξωτερικό αγαθό, προϋποθέτει 

πάντα την πίστη στην εσωτερική μας ελευθερία. Την πίστη ότι 

όντως υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε να επιλέξουμε με 

ελευθερία. Ότι πράγματι είμαστε εμείς που ελευθερωνόμαστε. 

Και αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα μέσα μας, όπως μέσα μας 

με τον αντίθετο  τρόπο αλυσοδενόμαστε. Στην πρώτη περίπτω-

ση είναι σαν η ψυχή να βρίσκει ξανά τα χαμένα της φτερά και 

να δοκιμάζει πτήσεις που είναι από την φύση της προορισμένη 

να κάνει, ενώ στη δεύτερη είναι σαν να πέφτει στο κενό, από 

το βάρος άχρηστων αναγκών, περιορισμών  και φόβων. Από 

την άλλη, αποτελεί παράδοξο  γιατί η ανάγκη να αγοράσουμε 

το τελευταίο μοντέλο «ifhone» να είναι ντυμένη με τόση ελευ-

θερία; Ποιος το επιτρέπει και ποιος αποφασίζει; Είναι αληθι-

νά δική μας η επιλογή, την ίδια στιγμή που πολλοί άνθρωποι 

μεταναστεύουν, αγωνιώντας και πεθαίνοντας για μια καλύτε-

ρη πατρίδα; Ποιοι τελικά σ’ αυτό τον κόσμο ορίζουν τις τύχες 

των ανθρώπων;  Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για την ελευθε-

ρία, αλλά στα αλήθεια σήμερα όπου όλα παρακολουθούνται 

είμαστε ελεύθεροι;  Αναζητήσαμε ποτέ την ελευθερία εκείνου 

του κριτήριου που θα εμπνεύσει να γίνουμε καλύτεροι και αλη-

θινά ελεύθεροι άνθρωποι, χωρίς να χρειάζεται να πεθάνουμε 

στη δουλειά, αλλά ούτε και να πέσουμε στην οκνηρία; Aνα-

ζητήσαμε την ελευθερία εκείνων των κριτηρίων που μπορούν 

να κάνουν όλη την ανθρωπότητα να αισθάνεται αδελφωμένη; 

Αποφεύγοντας τους θλιβερούς θρησκευτικούς φανατισμούς 

και τον αλληλοσπαραγμό. Τέλος την ελευθερία που θα μας επι-

τρέπει να αποτινάξουμε τις ψεύτικες ανάγκες, έναν αδιόρατο 

ζυγό, να ελέγξουμε τις ζωικές συγκινήσεις και να μάθουμε να 

σκεπτόμαστε  την ουσία όλων όσων επιθυμούμε;   

Σήμερα που όλοι κυνηγάμε το άπιαστο, με την έννοια ότι 

μόλις το φτάσουμε είναι σαν να μας φεύγει από τα χέρια…, 

αναρωτιόμαστε αν ακολουθούμε τη σωστή πορεία; Μήπως η 

ελευθερία μας δεν βρίσκεται σ’ αυτά που μας έχουν μάθει να 

μας αρέσουν, δεν βρίσκεται στην άνεση, στις ευκολίες και στην 

κατάκτηση ολοένα και περισσότερων, αλλά κάπου αλλού; Γε-

νικά σε κάθε περίπτωση είτε αποτυχαίνοντας, είτε κατακτώ-

ντας  αυτά που θέτουμε ως στόχους στη ζωή, παρατηρούμε ότι 

πάντα κάτι μας λείπει. Γιατί μάλλον, στην αναζήτηση μας δεν 

βρίσκουμε αυτά που χρειαζόμαστε πραγματικά. Άλλες φορές 

πάλι επιβεβαιώνουμε ότι το χειρότερο που μπορεί να μας συμ-

βεί είναι να πετύχουμε…! Επειδή ακριβώς αυτή η επιτυχία απο-

δεικνύεται ένα ψέμα, μπροστά στις αληθινές αξίες της ζωής.  

Διαπιστώνουμε επίσης, ότι καταφέρνουμε να ξεπερνάμε τις δύ-

σκολες συγκυρίες και περιστάσεις, όταν πάρουμε την απόφα-

ση να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις,  να αναλάβουμε 

την ευθύνη, να οραματιστούμε το μέλλον καλύτερο, κάνοντας 

κάθε φορά μια νέα αρχή ή μαθαίνοντας να βλέπουμε τα πράγ-

ματα από ψηλά!

 Και αυτή η κίνηση της ψυχής και του νου, αντιπροσωπεύ-

ει μια εσωτερική πραγματικότητα, που επιβεβαιώνεται καθη-
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μερινά από κάποιους ανθρώπους, χωρίς 

όμως να υιοθετείται ευρέως ως στάση 

ζωής. Κάθε φορά που καταφέραμε το 

επόμενο βήμα είναι που εστιαστήκαμε 

προς τα μέσα και προς τα πάνω, είναι 

που εμπιστευτήκαμε τον αληθινό μας 

εαυτό. Και σε αυτή την κίνηση εδρεύει η 

ελευθερία μας. Πίσω από κάθε δυσκολία 

υπάρχει μια λύση κρυμμένη μέσα μας, 

αρκεί να υψωθούμε πάνω από το πρό-

βλημα και να φτάσουμε εκεί απ’  όπου 

θα βλέπουμε τις δυσκολίες ως δοκιμα-

σίες. Τα εμπόδια είναι πάντα εσωτερι-

κά, οπότε η εξέλιξη είναι πνευματική, εί-

ναι ηθική και ριζώνει στο Πνεύμα, στην 

εσωτερική μας φύση, στο Άτομο, όπως 

μας διδάσκει ο Πλάτωνας. Εκεί εδρεύει 

η σιγουριά και η ευδαιμονία, στην ατο-

μική μας αυτοπραγμάτωση, όπως εύ-

στοχα διαπίστωσε ο Α. Maslow.

Όπως ένα δέντρο που μεγαλώνει 

και μπορεί να χαίρεται τον άνεμο, κα-

θώς  δυναμώνει και εμπιστεύεται τις ρί-

ζες του.  Με παρόμοιο τρόπο,  χρειάζε-

ται να αντιλαμβανόμαστε την εξέλιξη 

με βάση αυτό που είμαστε και γινόμα-

στε κάθε μέρα και όχι με αυτό που προ-

βάλλουμε προς τα έξω μέσα από διάφο-

ρες ψεύτικες μάσκες, χρησιμοποιώντας 

ως στηρίγματα ψεύτικα αποκτήματα. Η 

ελευθερία λοιπόν της Βούλησης λαμβά-

νει χώρα μέσα μας, όταν ξεπερνάμε τις 

προσκολλήσεις, τους διάφορους φό-

βους, τους εγωισμούς μας, όταν αντικρί-

ζουμε τους εσωτερικούς μας εχθρούς και 

τις δοκιμασίες με πνεύμα νίκης. Και όχι 

όταν αφήνουμε να υπαγορεύουν τους 

κανόνες του παιχνιδιού οι κατώτερες 

ενστικτώδεις δυνάμεις μας. 

Γιατί η ελευθερία είναι συνώνυμο 

της αυτοκυριαρχίας, της εσωτερικής 

ισορροπίας και αρμονίας. Η γκρίνια, ο 

θυμός, η κακή διάθεση, η επιθετικότητα, 

η αδιαφορία και η απογοήτευση, είναι 

κάποια από τα σημάδια που φανερώ-

νουν ότι δεν ασκούμε το δικαίωμα της 

ελευθερίας. Γιατί η Ελευθερία μας ανή-

κει όταν ξέρουμε να την ασκούμε εσω-

τερικά, γιατί πηγάζει από την εσωτερική 

Βούληση, «να θέλουμε να Είμαστε» και 

αυτή είναι μια κατάσταση της Συνείδη-

σης που δεν μπορεί κανείς να μας την 

στερήσει, αν συντονιστούμε αληθινά! 

Η ζωή φαίνεται να είναι ένα κομ-

μάτι του δρόμου της δικής μας εξέλι-

ξης. Το πεπρωμένο του ανθρώπου είναι 

ένας δρόμος εξέλιξης και όπως το λέει ο 

Γ. Ρίτσος  «Η ζωή τραβάει την ανηφό-

ρα….!». Και σε αυτή την διαδρομή οι 

πιθανότητες να αποκλίνουμε, κάνοντας 

πιο δύσκολη και επίπονη την προσέγ-

γιση της κορυφής, είναι πολλές. Όπως 

και οι δοκιμασίες μας επίσης. Μπορεί να 

πέσουμε σε χαράδρες, να διαγράφουμε 

κύκλους, επαναλαμβάνοντας την ίδια 

διαδρομή, να βρεθούμε μπροστά σε αδι-

έξοδα. Και το ζητούμενο σ’ αυτή την πο-

ρεία είναι να βρίσκουμε λύσεις, απολαμ-

βάνοντας την διαδρομή. Γιατί όταν στα 

αλήθεια ανακαλύπτουμε το κρυμμένο 

«γιατί» των δυσκολιών, είναι σαν να συ-

ναντάμε την πηγή της χαράς και της αι-

ώνιας νιότης, όπως επίσης όταν ανακα-

λύπτουμε φόρμουλες δράσεις που μας 

κάνουν καλύτερους. 

Οπότε η αλήθεια και πάλι δεν βρί-

σκεται μόνο στον έναν πόλο. Και οι δύο 

Σήμερα που όλοι κυνηγάμε το άπιαστο, με την έννοια 
ότι μόλις το φτάσουμε είναι σαν να μας φεύγει από τα 
χέρια…, αναρωτιόμαστε αν ακολουθούμε τη σωστή 
πορεία; Μήπως η ελευθερία μας δεν βρίσκεται σ’ αυτά 
που μας έχουν μάθει να μας αρέσουν, δεν βρίσκεται 
στην άνεση, στις ευκολίες και στην κατάκτηση ολοένα 
και περισσότερων, αλλά κάπου αλλού; 
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έννοιες συμπληρώνουν την αλήθεια.  Ο δρόμος ως πεπρωμένο 

υπάρχει, αλλά τον βαδίζουμε και εμείς κάθε στιγμή, σύμφωνα 

με την δική μας ελευθερία δράσης και απόφασης. Κάθε στιγ-

μή καλούμαστε να επιλέξουμε. Είμαστε 

αναγκασμένοι να δράσουμε, διαφορετικά 

μπορούμε να φανταστούμε τον εαυτό μας, είτε 

να πέφτουμε στην ρουτίνα μια ανιαρής πραγματικό-

τητας, είτε να σταματάμε μπροστά σε ένα αδιέξοδο. 

Όπως επίσης είμαστε αναγκασμένοι να αναλάβου-

με την ευθύνη των δικών μας επιλογών, με απώτερο 

σκοπό, να είμαστε χρήσιμοι, χωρίς να μας δεσμεύ-

ουν οι δράσεις μας. Ένα πράγμα είναι να μας αντα-

μείψει η ζωή για τις καλές δράσεις μας 

και άλλη στάση πολύ διαφορετική 

να είμαστε εξαρτημένοι και δέσμι-

οι, αυτών που μας αντιστοιχούν, 

περιμένοντας ανταμοιβή για τα καλά 

που κάναμε. Και η τελευταία στάση 

είναι ένα χαρακτηριστικό του ελεύ-

θερου ανθρώπου. «Να ξεχωρίζουμε 

ως καλά και κακά, μόνο όσα εξαρ-

τώνται από την δική μας βούληση», 

έλεγαν οι στωικοί φιλόσοφοι. Τότε 

δεν θα έχουμε κανένα λόγο να ρίξου-

με το φταίξιμο στη μοίρα ή να κρα-

τήσουμε εχθρική στάση απέναντι σε 

άνθρωπο!  

Στην Ιστορία υπήρξαν και αυτοί που είχαν το χάρισμα, 

να δουν την μοίρα τους και το αστέρι που τους οδηγεί κατα-

φέρνοντας να αλλάξουν το «ρου» της Ιστορίας:  Η αυτοθυσία 

των «300 του Λεωνίδα» και η προσπάθεια του Μ. Αλέξανδρου 

να ενώσει  τα διάφορα έθνη, τα άνθη του πνεύματος του Ελ-

ληνικού πολιτισμού με τον μυστικισμό της Ανατολής, να εδραι-

ώσει το δικαίωμα της ανεξιθρησκίας και να κάνει τους λαούς 

να συμβιώνουν, αποτελούν δύο κοντινά για εμάς τους Έλλη-

νες παραδείγματα, έκφρασης μιας ισχυρής  βούλησης.  Εμείς, 

αναλαμβάνουμε την πρόκληση να είμαστε κύριοι της δικής μας 

μοίρας; 

Οπλισμένοι με την ελευθερία του εσωτερικού Είναι μας, 

βρίσκουμε την δύναμη να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας όπως 

αληθινά είναι. Μαθαίνουμε να βαδίζουμε  μέσα στα πάθη μας 

και να γι- νόμαστε μπροστά σε κάθε 

δυσκολία κα- λύτεροι. Είναι η ελευθερία 

της βούλησης, που μας ανυψώνει και μας 

βοηθά να εντάξουμε στη ζωή μας όλα τα παράδοξα. Γιατί από 

ψηλά μπορούμε να αγκαλιάσουμε και να ενοποιήσουμε όλα τα 

αντίθετα. Όπως ο Ήλιος το καταφέρνει με τους πλανήτες του, 

εναρμονίζοντας τις κινήσεις τους γύρω από μια συνεχομένη 

πορεία προς τα εμπρός, έτσι και για εμάς η ελεύθερη βούληση 

αποτελεί το εσωτερικό κέντρο αναφοράς μας, τον εσωτερικό 

οδηγό μας, που δεν είναι άλλος από την ατομική μας συνείδη-

ση. Ας την αναζητήσουμε…..!  

Σκίτσο: Πάνος Πριστούρης
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Σκίτσο: Πάνος Πριστούρης

Κείμενο: Ορέστης Παππάς, opappas@

filosofikilithos.website

Ορθή 
Δράση
ο δρόμος προς 
την 
απελευθέρωση

Ζούμε σε μια εποχή που η 

αναζήτηση της άνεσης λο-

γίζεται σαν ύψιστο αγαθό. 

Ειδικά στις ανεπτυγμένες 

χώρες, έχει ταυτιστεί με το νόημα της 

ζωής, χωρίς κανένας να αντιλαμβάνεται 

ότι αυτό είναι μια πλάνη, μια αναζήτηση 

που δεν έχει τέλος. Ο σημερινός άνθρω-

πος προσπαθεί να απελευθερωθεί από 

τη δράση, ενώ θα έπρεπε να κάνει ακρι-

βώς το αντίθετο! Να προσπαθεί να απε-

λευθερωθεί μέσα από τη δράση… 

Η δράση είναι μια αστείρευτη πηγή 

ενέργειας, που μας κάνει δημιουργικούς 

και μας επιτρέπει να ζούμε τη ζωή στο 

έπακρο. Η δράση έχει μέσα της τη μα-

γεία της κίνησης, συνεπώς όποιος εργά-

ζεται αναπτύσσει και αυξάνει τις ικανό-

τητες του. 

Αν έρθουμε σε επαφή με τη σοφία 

της Ανατολής, θα αντικρίσουμε ένα σύ-

νολο έξυπνων ιδεών και περιγραφών 

των φυσικών νόμων του σύμπαντος, 

που, ακολουθώντας τες, μετατρέπουν 

τη ζωή μας σε ένα όμορφο επικό ποίη-

μα! Ο Νόμος του Δάρμα και του Κάρμα, 

οι τρεις ιδιότητες της φύσης(1), ο δρόμος 

της Γιόγκα και φυσικά ο Νόμος της Ορ-

θής Δράσης, αποτελούν έναν θησαυρό 

παραδοσιακής σοφίας, που δίνει νόημα 

στη ζωή μας, εφόδια για τις καθημερι-

νές μάχες και χρήσιμες συμβουλές για 

το πώς να δρούμε και να ζούμε. 

Σκοπός της ζωής μας είναι, κατά 

τους Ινδούς φιλοσόφους, «να βαδίσουμε 

το Δάρμα μας», να αντιληφθούμε, δηλα-

δή, τον λόγο που βρισκόμαστε σε αυτή 

τη ζωή, να αναγνωρίσουμε και να ανα-

λάβουμε την αποστολή μας και εκπλη-

ρώνοντας την, να αυτοπραγματωθούμε. 

Καλούμαστε να συλλέξουμε, μέσα από 

διαδοχικές ζωές, όλες τις απαραίτητες 

εμπειρίες και βιώματα που χρειάζεται η 

Ψυχή μας προκειμένου να ολοκληρωθεί. 

Το Κάρμα, ο Νόμος της δράσης και της 

αντίδρασης, ως εκφραστής της παγκό-

σμιας δικαιοσύνης, λειτουργεί για να 

μας επαναφέρει στο δρόμο, κάθε φορά 

που πάμε να λοξοδρομήσουμε. Ποιος 

είναι όμως αυτός ο σωστός δρόμος που 

οδηγεί στην γαλήνη και την αυτοπραγ-

μάτωση; 

Πρόκειται για μια επαναστατική φι-

λοσοφία που θέλει τον άνθρωπο κύριο 

του εαυτού του και εξ’ ολοκλήρου υπεύ-

θυνο για τις πράξεις του.

Ο Κρίσνα, στο Ινδικό Έπος της 

Μπαγκαβάτ Γκίτα, δίνει την απάντηση, 

γνωστοποιώντας μας τη διδασκαλία της 

Ορθής Δράσης: «…Για τα έργα μόνο να 

νοιάζεσαι, ποτέ για τους καρπούς τους. 

Κίνητρό σου να μην είναι ο καρπός του 

έργου, μα ούτε κι η προσκόλλησή σου 

να είναι στην απραξία. Σταθερός να 

εκτελείς τα έργα εγκαταλείποντας κάθε 

προσκόλληση και μένοντας ίδιος και 

στην επιτυχία και στην αποτυχία…»

Η διδασκαλία αυτή αποτελεί μια 

από τις σημαντικότερες φιλοσοφικές 

επαναστάσεις όλων των εποχών. Σύμ-

φωνα με αυτήν, ο άνθρωπος πρέπει να 

ακολουθήσει το Δάρμα του, να δράσει 

όπως ορίζει το Κάρμα, αλλά χωρίς προ-

σκόλληση στα αποτελέσματα, χωρίς να 

έχει ως κίνητρο τους καρπούς της πρά-
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ξης του. Να δρα χωρίς να επιδιώκει κέρ-

δος, για το κοινό καλό και όχι για το 

προσωπικό συμφέρον, με τη συνείδηση 

του απαλλαγμένη από τις καθημερινές 

επιτυχίες και αποτυχίες, ανταμοιβές και 

τιμωρίες. Είναι αυτό που η λαϊκή σοφία 

ονομάζει «κάνε το καλό και ρίξ’ το στο 

γιαλό». 

Δρούμε χωρίς προσκόλληση όταν 

συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε 

το σώμα μας, το όνομα, οι τίτλοι και τα 

υπάρχοντά μας…

Όταν κάποιος δρα με ορθή δράση, 

τότε μόνο δεν γεννά νέο κάρμα και μπο-

ρεί να βαδίζει το δρόμο της αυτοπραγ-

μάτωσης. Οι ιδέες αυτές δεν σχετίζονται 

με την απλοϊκή αντίληψη ενός προσω-

πικού θεού που τρέφει μίσος ή συμπά-

θεια και που θέλει να τιμωρήσει ή να 

ανταμείψει κάποιον για τις πράξεις του.  

Πρόκειται για μια επαναστατική φιλο-

σοφία που θέλει τον άνθρωπο κύριο του 

εαυτού του και εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνο 

για τις πράξεις του. Είναι ο ίδιος ο άν-

θρωπος που δημιουργεί μόνος το κάρμα 

του, βάση της ελεύθερης του βούλησης,  

συμμετέχοντας βέβαια πάντα στο συ-

μπαντικό σχέδιο. 

Δεν είναι μόνο η ινδική φιλοσοφία 

βέβαια, που ανέπτυξε αυτές τις ιδέες, 

αλλά οι αντιλήψεις πολλών λαών και 

τόπων περιέχουν ακριβώς την ίδια ου-

σία, με διαφορετικές απλά ονομασί-

ες. Ας παρατηρήσουμε για παράδειγμα 

την ίδια ινδοευρωπαϊκή ρίζα στις έν-

νοιες του «Δάρμα» και του «Δρόμου». 

Επιπρόσθετα, στον βουδισμό η Ορθή 

Δράση αναφέρεται ως μια από τις οκτώ 

ορθές επιλογές της «Ευγενούς Οκτα-

πλής Ατραπού» του Βούδα.  Με παρό-

μοιο τρόπο μας καλούνε στα γραπτά 

τους να δράσουμε και φιλόσοφοι όπως 

ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Κομφού-

κιος ή ο Καντ(2). Στόχος, λοιπόν, του άρ-

θρου δεν είναι σε καμία περίπτωση, να 

κάνει μια παρουσίαση των νόμων της 

ινδικής φιλοσοφίας, αλλά να προβλη-

ματίσει σχετικά με το πώς θα έπρεπε να 

δρούμε στην καθημερινότητά μας. 

Αν εξετάσουμε το θέμα από το πο-

λιτικό κλειδί ερμηνείας, θα δούμε ότι 

η Ορθή Δράση είναι απάντηση, εκτός 

των άλλων, και στο ερώτημα «πώς ο κό-

σμος μας μπορεί να γίνει καλύτερος;» 

Η Ορθή Δράση είναι το σατβικό μέσο 

μεταξύ των δύο ακραίων επιλογών της 

αντίδρασης και της αδράνειας. 

Η αντίδραση είναι εξ’ ορισμού ένα 

λάθος μιας και είναι κάτι που, όπως φαί-

νεται και ετυμολογικά, γίνετε αντί της 

δράσης. Μια διαμαρτυρία περιέχει μέσα 

της γκρίνια, μιζέρια, ζήλεια και πιθανό-

τατα μίσος και βία. 

Δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια 

αστρική εκτόνωση, που σίγουρα φέρ-

νει διαμετρικά αντίθετα αποτελέσματα 

από τα επιδιωκόμενα. Όταν αντιδράμε, 

αυτόματα τοποθετούμαστε στην κατά-

σταση του αποτελέσματος κάποιας άλ-

λης δράσης. Όταν αντιδράμε είμαστε, 

λοιπόν, αποτέλεσμα και όχι αιτία. Όταν 

δρούμε είμαστε μια αιτία που δημιουρ-

γεί ένα  αποτέλεσμα… 

Όταν η εργασία μας είναι μια ανιδι-

οτελής προσφορά για το γενικό καλό, 

ένας γενναιόδωρος αλτρουιστικός εθε-

λοντισμός, τότε πρόκειται για μια αρχή 

απελευθέρωσης.

Στο ίδιο κλίμα, η αδράνεια, η έλλει-

ψη δράσης, οδηγεί στα ίδια καταστρο-

φικά αποτελέσματα. Αδράνεια, στην 

κοινωνικοπολιτική ανάλυση, είναι το 

να μένει κανείς απαθής στις καταστά-

σεις της ζωής, να τις δέχεται παθητικά, 

χωρίς κρίση και βούληση. Να δέχεται να 

μετατραπεί σε απαθή δέκτη, σε μη σκε-

πτόμενο καταναλωτή που, αγκιστρωμέ-

νος από φόβο, ανασφάλεια και έλλειψη 

ρίσκου, δεν θέλει να σηκωθεί ποτέ από 

τον αναπαυτικό καναπέ του. 

Μια τέτοια αδρανής κατάσταση εί-

ναι εντελώς αφύσικη, εκτός των άλλων. 

Ζούμε σε ένα κόσμο που τα πάντα βρί-

σκονται σε συνεχόμενη κίνηση. «Τα πά-

ντα ρει», όπως σοφά διδάσκει ο Ηρά-

κλειτος. Παρ’ όλα αυτά, η συνεχόμενη 

δραστηριότητά μας δεν συνεπάγεται σε 

καμία περίπτωση ότι είναι και σε σωστή 

κατεύθυνση. Δυστυχώς, οι περισσότε-

ρες δράσεις μιας συνηθισμένης καθημε-

ρινότητας είναι μηχανικές και δεν προ-

σφέρουν τίποτα απολύτως στην εξέλιξή 

μας. 

Κάτι που έχει μεγάλη σημασία εί-

ναι να αναγνωρίσουμε από πού πηγάζει 

η δράση μας. Όταν η δράση είναι απο-

τέλεσμα κάποιας συναισθηματικής πα-

ρόρμησης ή κάποιας σκέψης επιθυμί-

ας, τότε σίγουρα δεν είναι ορθή. Κάθε 

τέτοια δράση, που αγνοεί τους άλλους 

ανθρώπους, γεννά διαμάχες και δυσαρ-

μονία σε όλες τις διαπροσωπικές μας 

σχέσεις, αλλά και σε μας τους ίδιους. 

Αντίθετα, όταν φωτίσουμε τις σκοτει-

νές μας σκιές και απαλλαγούμε από τον 

εγωισμό και την ματαιοδοξία, η δρά-

ση μας γίνετε σοφή, αποτελεσματική, 

αρμονική και υγιής. Είναι δράση χωρίς 

προσκόλληση.

«να μετατρέψουμε αυτή την υλική 

ζωή σε ειρηνική ζωή, γεμάτη αγάπη, 

αρμονία, καλοσύνη, μεταφέροντας σε 

αυτόν τον κόσμο όλες τις ποιότητες και 
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τις ιδιότητες που ανήκουν στο αιώνιο»

Η προσκόλληση οφείλεται στην 

άγνοια. Η ορθή δράση είναι αποτέλεσμα 

βαθιάς κατανόησης. Όταν η κατανόηση 

είναι καθαρή, λέει ο Κρισναμούρτι, μόνο 

ένας τρόπος δράσης υπάρχει, ο ορθός 

τρόπος. Κάτι τέτοιο θα επιτευχθεί αν ρι-

ζώσει η συνείδηση μας στο αιώνιο και 

όχι στο παροδικό. Δρούμε χωρίς προ-

σκόλληση όταν συνειδητοποιήσουμε ότι 

δεν είμαστε το σώμα μας, το όνομα, οι 

τίτλοι και τα υπάρχοντά μας…  

Ορθή Δράση σημαίνει εργασία, με 

την πιο υψηλή έννοια του όρου. Εργα-

σία ορμώμενη από αγάπη και καθήκον. 

Αγάπη για τον συνάνθρωπο και καθή-

κον που προστάζει η συνείδηση μας. 

Όταν η εργασία μας είναι μια ανιδιοτε-

λής προσφορά για το γενικό καλό, ένας 

γενναιόδωρος αλτρουιστικός εθελοντι-

σμός, τότε πρόκειται για μια αρχή απε-

λευθέρωσης. «Η καλύτερη εργασία είναι 

αυτή που δεν εκμεταλλεύεται τον κόπο 

και την ενέργεια των άλλων, αλλά θέ-

τει σε λειτουργία τη δική μας ενέργεια 

και το δικό μας κόπο. Έτσι η δράση με-

τατρέπεται σε υπηρεσία και αυτός που 

εργάζεται σε φιλόσοφο»(3). Η δράση με-

τατρέπεται με αυτόν τον τρόπο σε ένα 

κάλεσμα στην εξέλιξη. 

Η Ορθή Δράση είναι ένα εφαλτή-

ριο μετασχηματισμού των καταστάσεων 

Σκοπός της ζωής μας είναι, κατά τους Ινδούς φιλοσόφους, 
«να βαδίσουμε το Δάρμα μας», να αντιληφθούμε, δηλαδή, τον 
λόγο που βρισκόμαστε σε αυτή τη ζωή, να αναγνωρίσουμε και 
να αναλάβουμε την αποστολή μας και εκπληρώνοντας την, να 
αυτοπραγματωθούμε. 

της ζωής μας. Στόχος της πρέπει να είναι 

«να μετατρέψουμε αυτή την υλική ζωή 

σε ειρηνική ζωή, γεμάτη αγάπη, αρμο-

νία, καλοσύνη, μεταφέροντας σε αυτόν 

τον κόσμο όλες τις ποιότητες και τις ιδι-

ότητες που ανήκουν στο αιώνιο»(4). Ας 

κλίσουμε με τα ποιητικά, και συνάμα, 

επαναστατικά λόγια της Delia Guzman:  

«Δεν είναι τα στάσιμα χέρια αυτά που 

αλλάζουν την πορεία της ιστορίας, στα-

ματούν τον πόνο ή φέρνουν την ευημε-

ρία. Μόνο τα χέρια σε δράση μπορούν 

να κάνουν αυτό το θαύμα»…

Σημειώσεις
1 Τρεις ιδιότητες της φύσης: Στην ινδική φιλοσοφία 
αναφέρονται ως Τάμας (έλλειψη), Ράγιας (υπερβολή) 
και Σάτβα (υγιής δυναμική ισορροπία)  
2 Παράδειγμα αποτελεί η κατηγορηματική προσταγή 
του Καντ: «Δράσε με τρόπο ώστε η δράση σου να 
μπορεί να έχει καθολική αξία»
3 Delia Steinberg Guzman: Διευθύντρια του διεθνή 
πολιτιστικού οργανισμού «Νέα Ακρόπολη»
4 Marcos Luís Borges de Resende: Γενικός Γραμματέας 
της Θεοσοφικής Εταιρείας στη Βραζιλία

Πηγές
Βιβλία
• Φιλοσοφία για τη Ζωή - Delia Steinberg Guzman - 
Εκδόσεις «Νέα Ακρόπολη»
• Μπαγκαβάτ Γκίτα - Εκδόσεις Καρδαμίτσα 
• Τα τρία κέντρα του μυστηρίου - Γ.Α. Πλάνας - 
Εκδόσεις «Νέα Ακρόπολη»
• Μυστική Δοξασία -  Ε. Π. Μπλαβάτσκυ - Εκδόσεις 
«Πνευματικός Ήλιος» 
• Σοφία της Ανατολής - Γ.Α. Πλάνας - Εκδόσεις «Νέα 
Ακρόπολη»
Διαδικτυακά Άρθρα
• Δράση χωρίς προσκόλληση - theosophical-society.
gr
• Κάρμα και Δάρμα - nea-acropoli.gr
• Όχι αντίδραση, αλλά Ορθή Δράση! - terrapapers.
com
• Δρόμοι και είδη της Γιόγκα - esoterica.gr 
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Στην Μπαγκαβάντ Γκί-

τα αναφέρεται, ότι 

κάθε πράξη δημιουρ-

γεί τριπλές αντιδρά-

σεις – επιθυμία, αποστροφή και ένα 

μίγμα των δύο. Αν πάρουμε κάτι που 

θέλουμε πάρα πολύ, αυτό μας κάνει 

ευτυχισμένους. Αν όμως πάρουμε 

κάτι, που δεν θέλουμε, αυτό μας κά-

νει δυστυχισμένους. Αν πάρουμε κάτι, 

που μας αρέσει και δεν μας αρέσει, θα 

γίνουμε τόσο ευτυχισμένοι, όσο και δυστυ-

χισμένοι. Όταν ο νους επηρεάζεται από αρνητικές 

αντιδράσεις, τότε παθαίνει συχνά κατάθλιψη ή αναστατώνε-

ται, επιτρέποντας έτσι σε ασθένειες να εμφανιστούν. Τα πάντα 

μπορούν να συμβούν, γιατί το κάρμα επηρεάζει την προσωπικό-

τητα και την συμπεριφορά. 

Χρειάζεται να βρούμε έναν τρόπο να δημιουργούμε κάρμα, 

έτσι ώστε οι συνέπειες να μην μας επηρεάζουν. Αυτό το μονοπά-

τι, η μέθοδος, η εσωτερική διδασκαλία που εκπαιδεύει τον άν-

θρωπο στη σωστή τοποθέτηση απέναντι στο κάρμα είναι γνω-

στή ως Κάρμα Γιόγκα. Είναι μία από τις τέσσερις βασικές Γιόγκα 

που οδηγούν τον άνθρωπο στην απελευθέρωσή του από τα δε-

σμά της ύλης.

Κάρμα Γιόγκα
ένα μονοπάτι 

απελευθέρωσης 
και 

εκπλήρωσης 
του πεπρωμένου

Κείμενο: Ντίνα Μπούλια, nboulia@filosofikilithos.website
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Δημιουργούμε κάρμα, όταν δρού-

με έχοντας τον εαυτό μας στον νου, τις 

προσωπικές επιθυμίες και προβλήματα 

ως κίνητρο. Όταν δρούμε όχι για τον 

εαυτό μας, αλλά ως μία υπηρεσία, ως μία 

προσφορά στους άλλους, ο νους ελευ-

θερώνεται και νιώθουμε τα ευεργετήμα-

τα της Κάρμα Γιόγκα.

Όταν βοηθάμε τον κόσμο, βοηθά-

με τον εαυτό μας. Το κύριο αποτέλεσμα 

της εργασίας που κάνουμε για τους άλ-

λους είναι ότι μας εξαγνίζει. Μέσα από 

την εξακολουθητική προσπάθεια να κά-

νουμε καλό στους άλλους, προσπαθού-

με να ξεχάσουμε τους εαυτούς μας κι 

αυτό το «ξέχασμα» του εαυτού είναι το 

σημαντικότερο μάθημα που οφείλουμε 

να μάθουμε σ’ αυτή τη ζωή. Κάθε πράξη 

ελεημοσύνης, κάθε σκέψη συμπόνοιας, 

κάθε πράξη βοήθειας, κάθε καλή πράξη 

αφαιρεί κάτι από την αλαζονεία και τον 

εγωισμό μας.

Η κάρμα γιόγκα διδάσκει: «Μην 

εγκαταλείπεις τον κόσμο, ζήσε μέσα 

στον κόσμο, γεύσου τον όσο μπορείς, 

αλλά για δικιά σου απόλαυση μην ερ-

γαστείς ποτέ». Ο στόχος δεν πρέπει 

να είναι η απόλαυση. Πρώτα πρώτα να 

«σκοτώσουμε» το εγώ μας και κατόπι να 

αγκαλιάσουμε ολόκληρο τον κόσμο.

(Μπαγκαβάντ Γκίτα, Γ’, 25-26)

«Όπως οι κοινοί άνθρωποι κάνουν 

Όλα όσα πρέπει να γίνουν

Γιατί είναι μ’ αυτά δεμένοι, 

Έτσι κι ο σοφός κάνει ό,τι πρέπει 

Αν και υποχρέωση δεν έχει, επειδή 

Θέλει να δίνει το παράδειγμα στους 

άλλους.

Γιατί ο φρόνιμος δεν κάνει αντίθετα

Με τη γνώμη αυτών που είναι δεμέ-

νοι με την πράξη

Μα βοηθάει με προθυμία κι εργάζε-

ται μαζί τους».

Η γιόγκα αυτή μας οδηγεί στην πα-

ραδοχή ότι αυτός ο κόσμος είναι ένας 

κόσμος που διαρκεί «πέντε λεπτά», ότι 

είναι κάτι μέσα από το οποίο πρέπει να 

περάσουμε κι ότι η ελευθερία δεν υπάρ-

χει εδώ αλλά πέρα από δω. Για να ξεφύ-

γουμε από τα δεσμά αυτού του κόσμου, 

πρέπει να βαδίσουμε μέσα σε αυτόν  με 

σταθερό κι αργό βήμα. 

Η κάρμα γιόγκα είναι η επιστήμη 

του τρόπου εργασίας. Μας λέει να ερ-

γαζόμαστε ακατάπαυστα, αλλά να μην 

προσκολλιόμαστε στην εργασία. Να 

μην ταυτιζόμαστε με τίποτε. Να κρατά-

με τον νου μας ελεύθερο. Ό,τι βλέπου-

με γύρω μας, οι λύπες κι  οι στενοχώριες 

δεν είναι παρά οι αναγκαίες συνθήκες 

αυτού του κόσμου. Δεν ανήκουν στην 

αληθινή μας φύση.

Για να τελειώσει ο άνθρωπος με την 

κάρμα γιόγκα, τη γιόγκα της δράσης, 

της προσφοράς και της υπηρεσίας, πρέ-

πει να πράττει κάθε έργο ως καθήκον 

και να πράττει καθετί σε αρμονία με  τον 

νόμο. Επιθυμώντας να συμμορφώνεται 

με τον νόμο σε όποιο πεδίο της ύπαρξης  

κι αν βρίσκεται, η επιθυμία έχει την τάση 

να γίνεται δύναμη που ενεργεί σύμφωνα 

με τη θεϊκή θέληση και να εργάζεται για 

την εξέλιξη από δίψα ενεργητικότητας. 

Έτσι κάθε πράξη γίνεται θυσία που προ-

σφέρεται για να γυρίσει ο τροχός του 

νόμου κι όχι για τον καρπό που μπορεί 

να δώσει. Η πράξη γίνεται χρέος κι ο 

καρπός της χαρίζεται με χαρά για να βο-

ηθήσει τον πλησίον, χωρίς εκείνος που 

Kάθε πράξη γίνεται θυσία που προσφέρεται για να γυρίσει ο 
τροχός του νόμου κι όχι για τον καρπό που μπορεί να δώσει. 
Η πράξη γίνεται χρέος κι ο καρπός της χαρίζεται με χαρά 
για να βοηθήσει τον πλησίον, χωρίς εκείνος που πράττει να 
ενδιαφέρεται για τον καρπό. 
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πράττει να ενδιαφέρεται για τον καρπό. 

Ο καρπός ανήκει στον νόμο κι ο νόμος 

τον αφήνει να μοιραστεί.

Η κάρμα γιόγκα είναι απαραίτητο 

μέρος της ζωής μας. Είναι τόσο απαραί-

τητη όσο και το φαγητό, η ομιλία ή το 

περπάτημα, γιατί πρέπει να συνεχίσου-

με να δημιουργούμε κάρμα όσο είμα-

στε ζωντανοί. Δεν μπορούμε να ζούμε 

χωρίς δράση. Γι’ αυτό, να εκτελούμε τις 

πράξεις μας ως υπηρεσία για την εξέλι-

ξη όλων των όντων και θα απολαύσουμε 

μία ζωή υπέρτατης ευτυχίας, απλότητας 

και ευδαιμονίας. Ποτέ δε θα νιώσουμε 

μοναξιά ούτε θα μας έρθουν κακοτυχίες. 

Όταν ο νους είναι σε ειρήνη με τον εαυ-

τό του, το σώμα κερδίζει την υγεία. Οι 

άνθρωποι έλκονται από ένα τέτοιο άτο-

μο, όπως οι μέλισσες στο μέλι. 

Η γιόγκα αυτή διδάσκει τη Διάκριση 

(Βιβέκα). Με απλά λόγια, να πάρουμε 

αυτό που πρέπει και να αφήσουμε αυτό 

που δεν πρέπει. Πρακτικά αυτό σημαίνει 

ότι πρέπει να αποφύγουμε το ατελές και 

να προσανατολιστούμε στο τέλειο. Πώς; 

Πρέπει καταρχήν να αντιληφθούμε τι εί-

ναι το καλό και τι είναι το κακό. Σύμφω-

να με την κάρμα γιόγκα, οτιδήποτε μας 

συνδέει με την ύλη και μας αγκιστρώνει 

πάνω σε αυτήν είναι το κακό. Αντίθετα, 

οτιδήποτε μας απελευθερώνει από την 

ύλη είναι το καλό. 

Το ερώτημα όμως είναι με ποιον 

τρόπο μπορούμε να απελευθερωθούμε 

από την ύλη. Εάν ο νους μας αρχίσει να 

σκέπτεται διαφορετικά και να βλέπει τα 

πράγματα από την αληθινή τους όψη, 

τότε ξεφεύγουμε από τα δεσμά μας. Η 

κάρμα γιόγκα μας διδάσκει τον τρό-

πο με τον οποίο θα μεθοδεύσουμε τον 

σκεπτικισμό μας, ώστε να σταματήσει η 

σφαλερή επανάληψη των ίδιων αιτιών 

και αποτελεσμάτων. Μας διδάσκει ότι 

η ελευθερία είναι πέραν του τόπου, του 

χρόνου και της αιτιότητας. 

Οτιδήποτε ο νους μας συλλαμβά-

νει υπάγεται στην πεπερασμένη μαται-

ότητα. Για να επέλθει η εσωτερική ελευ-

θερία ο νους του ανθρώπου πρέπει να 

αποκοπεί από κάθε προσκόλληση, να 

αντιταχθεί σε κάθε είδους καρπό, ικανο-

ποίηση ή ανταμοιβή. Όταν ο άνθρωπος 

αρνηθεί τον καρπό του οποιουδήποτε 

έργου του, τότε σταματά την επαναφο-

ρά του κύκλου στα ίδια. Δεν αναπαρά-

γει νέο αίτιο που θα προκαλέσει μοιραία 

νέο αποτέλεσμα. Έτσι αρχίζουν να σπά-

ζουν οι αλυσίδες που κρατούν δέσμια 

την ψυχή στον κόσμο της μορφής.

Γι’ αυτό η κάρμα γιόγκα συμβουλεύ-

ει: 

α) Δραστηριότητα. Μια αδιάκοπη 

δραστηριότητα η οποία δεν αποσκο-

πεί στην απολαβή του αποτελέσματος 

και του καρπού της, δηλαδή στη συγκέ-

ντρωση αγαθών υλικών και ηθικών. Η 

προσκόλληση προς τον καρπό του κάθε 

έργου λέγεται εγωισμός.  

β) Απομάκρυνση από την τέρψη 

κάθε είδους, διότι ευτυχία δεν υπάρχει. 

Είναι μια ψευδαίσθηση, μια ματαιότη-

τα. Κάθε σκέψη, λόγος, πράξη, πρέπει 

να τείνουν προς την τελειότητα, δηλαδή 

την ανεύρεση της εσωτερικής γνώσης 

και σοφίας.

Ο Κάρμα γιόγκι για να εφαρμόσει 

αυτές τις αρχές, δηλαδή την μη προ-

σκόλληση σε οποιοδήποτε καρπό του 

έργου του (υλική ή ηθική ανταμοιβή) 

και την μη αναζήτηση της απατηλής ευ-

τυχίας, πρέπει να έχει κατανικήσει τον 

εγωισμό του. Η καταπάτηση του εγωι-

σμού στην κάρμα γιόγκα σημαίνει ανά-

πτυξη τηςταπεινοφροσύνης. Αυτή είναι 

η μονή αληθινή ηθική που απελευθερώ-

νει τον άνθρωπο από κάθε ιδιοτέλεια, 

αδυναμία, ψευδαίσθηση και του προσδί-

δει τεράστια πνευματική δύναμη. Πρό-

κειται για εσωτερική δύναμη η οποία 

όσο περισσότερο αναπτύσσεται, τόσο ο 

άνθρωπος τελειοποιείται, προσφέρεται 

και θυσιάζεται για το γενικό καλό απο-

μακρυνόμενος από τον εγωκεντρισμό 

και την πάσης φύσης ιδιοτέλεια.

Εκείνος που προσκολλάται στα απο-

τελέσματα των έργων του, πάντα είναι 

δυσαρεστημένος για τη φύση των κα-

θηκόντων που του έφερε το πεπρωμένο 

του. Γι’ αυτόν που εργάζεται χωρίς προ-

σκόλληση, όλα τα καθήκοντα είναι εξί-

σου καλά κι αποτελούν αποτελεσματικά 

εργαλεία  για την εξολόθρευση της ιδιο-

τέλειας, της φιληδονίας και για την απε-

λευθέρωση της ψυχής. 

Ο άνθρωπος που έφτασε σ’ αυτή την 

κατάσταση «απραξίας μέσα στην πρά-

ξη», έμαθε το μυστικό που βάζει τέλος 

στον τροχό του Κάρμα. Καταστρέφει 

την πράξη που γέννησε στο παρελθόν 

με τη γνώση, εξουδετερώνει την παρού-

σα πράξη με αφοσίωση. 

Πρέπει λοιπόν να σπάσουμε τα δε-

σμά του πόθου. Δε θα σπάσουμε όμως 

τα δεσμά της καρδιάς, προσπαθώντας 

να σκοτώσουμε την καρδιά. Δε θα σπά-

σουμε τα δεσμά του πόθου, προσπαθώ-

ντας να γίνουμε πέτρες ή μέταλλο, ανί-

κανοι να αισθανθούμε. Όσο πλησιάζει ο 

μαθητής στην απελευθέρωση, αποκτά 

περισσότερη ευαισθησία, όχι λιγότερη. 

Γίνεται τρυφερότερος κι όχι σκληρότε-

ρος. Είναι αυτός που ανταποκρίνεται σε 

κάθε κραδασμό ερχόμενο από το εξωτε-
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ρικό σύμπαν, που τον συγκινεί το καθετί, που 

τα αισθάνεται όλα κι ανταποκρίνεται σε όλα 

και που ακριβώς επειδή δε θέλει τίποτε για 

τον εαυτό του, είναι ικανός να τα δίνει όλα 

σε όλους. 

Όταν η ιδέα του να κάνει το καλό 

γίνει πια ένα με το ίδιο του το Εί-

ναι, τότε ο άνθρωπος θα πάψει 

να ψάχνει γύρω του για κί-

νητρα. Ας κάνουμε καλό 

επειδή είναι καλό να 

κάνουμε το καλό. 

Όποιος κάνει το 

καλό για να πάει στον 

παράδεισο, απλώς γεννάει δεσμά για τον εαυτό 

του. Όποια  δραστηριότητα ξεπηδάει ακόμα κι από το πιο 

απειροελάχιστο κίνητρο, αντί να μας ελευθερώνει, προσδέ-

νει μια επιπλέον αλυσίδα στα πόδια μας.

 Έναν τέτοιο άνθρωπο δεν τον κρατάει ο τροχός του 

κάρμα, γιατί δε σφυρηλατεί κανέναν δεσμό που να δένει 

την ψυχή. Όσο περισσότερο ο μαθητής γίνεται κα-

νάλι της θεϊκής Ζωής, τίποτε άλλο 

δε ζητά παρά να είναι 

το κανάλι κι ολοένα 

να πλαταίνει για να 

αφήνει να κυλάει 

η Μεγάλη Ζωή. Ο 

μοναδικός του πό-

θος είναι να γίνει 

μεγαλύτερο δο-

χείο και να βρί-

σκει μέσα στον 

εαυτό του λιγό-

τερα εμπόδια για 

τη ροή της ζωής προς 

τα έξω. Η ζωή του 

μαθητή 

είναι ερ-

γασία 

μόνο 

και 

μόνο για να υπηρετεί, είναι η ζωή που έχει σπασμένα 

τα δεσμά που δένουν.
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Κάποιοι  πιστεύουν  πως  

ένα  πολύ  καλό  «όπλο»  

στα  χέρια  της  άρχουσας  

τάξης  είναι  και  η  θεω-

ρία  του  Κάρμα. Όσοι  την  πιστεύουν, 

ζουν  και  προσπαθούν  χωρίς  να  έχουν  

φιλοδοξίες  και  απαιτήσεις, για  να  μην  

προσκολληθούν  στα  εφήμερα  και  στη  

απατηλή  ύλη.   

Δέχονται  ότι  τους  συμβαίνει  αδι-

αμαρτύρητα  γιατί  στη  προηγούμενη  

ζωή  έκαναν  πράξεις  αντίθετες  από  

αυτές  που  έπρεπε  και  τώρα  πρέπει  

να  «πληρώσουν». Έτσι  είναι  εύκολος  

ο  έλεγχος  των  μαζών. Και έτσι το αί-

σθημα ευθύνης στους ανθρώπους γίνε-

ται πολύ χαλαρό.

Ένα  παράδειγμα  όπως  αναφέρει  η 

Νellie  Kostling  το  1991  είναι  ένα  από  

τα  καλύτερα  φεου-

δαρχικά  συστήματα  

που  υπήρξαν  ποτέ,  

το ινδουιστι-

κό  σύστημα. Σ’  

αυτό  το  παι-

δί  του  παρία  

θα  γεννηθεί  

υποχρεωτικά  πα-

ρίας  και  δεν  πρέπει  να 

το  βγάλει  κανείς  απ’  τη  δυ-

στυχία  γιατί  πληρώνει  κάποιο  Κάρμα  

και  γι’  αυτό  διάλεξε  να  γεννηθεί  παι-

δί  παρία  μέσα  στη  φτώχεια  και  στη  

καταφρόνηση.  Αντίθετα  ο  Βραχμάνος  

 ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ 
ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αποσπάσματα από εργασία του τμήματος έρευνας του κεντρικού παραρτήματος της Ν. Ακρόπολης Θεσ/κης
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θα  γεννήσει  υποχρεωτικά  Βραχμάνους  

που  θα  απολαμβάνουν  τ’  αγαθά  και  

τα  προνόμια  λόγω  του  θετικού  τους  

Κάρμα.

Σίγουρα κάποιος ασπαζόμενος τη 

μετενσάρκωση, μπορεί να αποκτήσει 

τέτοιες αντιλήψεις. Σε αυτό όμως δεν 

φταίει το δόγμα της μετενσάρκωσης 

αλλά η παρερμηνεία του και η επιφανει-

ακή του αντιμετώπιση. Ο νόμος υπάρ-

χει. Πως όμως θα τον εκλάβει ο κάθε 

άνθρωπος, εξαρτάται από τον ίδιο.

Κανείς δεν πρέπει να αφήνεται μοι-

ρολατρικά στις περιστάσεις της ζωής, 

επικαλούμενος αιτίες προηγουμένων 

ζωών. Κάθε ενσάρκωση έχει σκοπό να 

μας διδάξει κάτι και η κατανόηση θα 

έρθει πιο γρήγορα με την πάλη του αν-

θρώπου με τις συνθήκες, που υπάρχουν 

στη ζωή του. Αν μείνει στην αδράνεια, 

αυτό θα σημαίνει περισσότερες ενσαρ-

κώσεις και μάλιστα πολλές από αυτές 

θα είναι επώδυνες, διότι θα χρειάζεται 

να περνάει συνεχώς από τις ίδιες κατα-

στάσεις, μέχρι να πάρει το μάθημά του.

Δεν υποστηρίζει η μετενσάρκωση 

την παθητικότητα, διότι αυτό σημαίνει 

περισσότερο πόνο. Η δράση είναι αυτή 

που θα τον βγάλει από τα αδιέξοδα.

Και έρχεται και το θέμα της ευθύνης, 

που υποτίθεται πως είναι πολύ χαλαρή 

στους ανθρώπους που πιστεύουν στη 

μετενσάρκωση.. Πάρα πολλές φορές, 

πράξεις που κάνουμε, αποδίδουν μετά 

από καιρό και ίσως – όπως θα έλεγε ένας 

υποστηρικτής της μετενσάρκωσης – και 

σε άλλες ζωές. Όταν ο άνθρωπος δεν 

βλέπει άμεσα τις συνέπειες των πράξεών 

του, γίνεται σίγουρα περισσότερο ανεύ-

θυνος. Μαθαίνοντας όμως για το νόμο 

του Κάρμα και της μετενσάρκωσης και 

εκτιμώντας σωστά αυτές τις διδασκα-

λίες, μπορεί να αναπτύξει μια πολύ με-

γάλη αίσθηση ευθύνης. Μία ευθύνη που 

σιγά – σιγά θα εδραιωθεί μέσα του πολύ 

πιο αυθεντικά και επιβεβαιωμένα. Αν 

βλέπαμε τις συνέπειες των πράξεών μας 

αμέσως μόλις γινόταν, τότε ο καθένας 

θα γινόταν κατ’ ανάγκη «καλός», για να 

επωφελείται αμέσως τους καρπούς των 

κόπων του. 

Τώρα όμως που για πολλές πράξεις, 

οι συνέπειες είναι θολές και αόριστο το 

πότε θα έρθουν (όταν π.χ. κάνεις ένα 

καλό κι αυτό μπορεί να μην σου αντα-

ποδοθεί μέχρι το τέλος της ζωής σου, 

αλλά σε κάποια άλλη), ο άνθρωπος 

πρέπει να εξασκήσει την βούλησή του, 

την υπομονή του και να ακολουθήσει 

κανόνες αιώνιας ηθικής για να βαδίσει 

στο σωστό μονοπάτι. Κανόνες που 

μπορούμε να βρούμε σε όλες 

τις μεγάλες θρησκείες 

και στα λόγια μεγά-

λων σοφών.

Αν ο άνθρωπος 

εναρμονιστεί σω-

στά με τη διδασκαλία 

της μετενσάρκωσης 

και δεν την ερμηνεύει 

όπως τον βολεύει, μπο-

ρεί να αποκτήσει σωστή ηθική 

διαμόρφωση.

Η πίστη στο νόμο του Κάρμα απο-

τελεί το ισχυρότερο επιχείρημα για να 

συμφιλιωθεί ο άνθρωπος με τη μοίρα 

του σε αυτή τη ζωή. Είναι το μεγαλύ-

τερο κίνητρο για την προσπάθεια που 

χρειάζεται να καταβάλει για τη βελτίω-

ση του πεπρωμένου του στις επόμενες 

ενσαρκώσεις.

 Η πνευματική ζωή σημαίνει 

επιτάχυνση του Κάρμα μας. Για αυτό το 

λόγο μπορούμε να βιώνουμε περισσό-

τερο αρνητικό Κάρμα καθώς προχωρά-

με στην εξέλιξη. Τέλος πρέπει να απαρ-

νηθούμε τον καρπό των πράξεων μας 

και να κινούμαστε πέρα από το Κάρμα, 

καλό ή κακό. Αυτό και μόνο θα μας οδη-

γήσει στην ελευθερία και υπερβατικότη-

τα. 

Θα ήταν λάθος μας να δούμε το 

Κάρμα απλώς σαν τιμωρία και αντα-

μοιβή. Η λειτουργία του νόμου είναι η 

πιο τέλεια δικαιοσύνη αφού μας φέρ-

νει, αργά ή γρήγορα, ακριβώς αυτό που 

μας αξίζει, ακριβώς αυτό που έχουμε εκ-

πέμψει στη ζωή. Προχωρεί, όμως, πέραν 

τούτου κατά το ότι μας φέρνει εκείνες 

τις εμπειρίες, τις καταστάσεις, μας φέρ-

νει αντιμέτωπους με ό,τι καλύτερο για 

να μαθαίνουμε και να προ-

οδεύουμε διαρκώς 

πνευματικά μέσα 

από την εξέλιξη. 

Εάν δούμε το Κάρμα 

υπό αυτό το φως, θα 

είναι ένας εξαιρετικά 

ευεργετικός νόμος, ο 

καλύτερός μας φίλος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• ΜΠΕΣΑΝΤ ΑΝΝΙ, Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ, 
ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ
• ΜΟΤΟΓΙΑΜΑ ΧΙΡΟΣΙ, ΚΑΡΜΑ & ΜΕΤΕΝΣΑΡ-
ΚΩΣΗ, ΚΕΔΡΟΣ
• ΣΙΕΤΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ , ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΝΤΙΛΗ-
ΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ, ΚΥΒΕΛΗ
• ΛΙΝΤΜΠΙΤΕΡ Κ, ΚΑΡΜΑ & ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ, 
ΚΥΒΕΛΗ
• Ε. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ, ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙ-
ΑΣ, ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ



Υπάρχει σκοπιμότητα στην 

ύπαρξη; 

Έχουμε έναν απώτερο 

σκοπό να εκπληρώσουμε;

Κι αν ναι με ποιον τρόπο η ζωή μας 

τον δείχνει, με ποιόν τρόπο οδηγούμα-

στε σε αυτόν;

Πόσο συχνά μπορεί να νοιώσει ένας 

άνθρωπος πλήρης, ολοκληρωμένος, ότι 

είναι σωστά εκεί που είναι; Πως έχει βρει 

την θέση του στην ζωή και είναι χαρού-

μενος; Προσοχή, δεν εννοώ «βολεμέ-

νος» εννοώ να είναι καλά και να είναι 

χαρούμενος. 

Αυτή η σκέψη με προβλημάτιζε για 

πολλά χρόνια. Με «τσίγκλισε» κάθε 

φορά που αναρωτιόμουν «γιατί ζω» ποι-

ός ο σκοπός της γέννησής μου, γιατί 

ήρθα σε αυτόν τον κόσμο, είμαι άραγε 

αποτέλεσμα τυχαιότητας; Κάθε φορά 

που ένοιωθα πως δεν μου αρέσει ο κό-

σμος, δεν μου αρέσουν οι επιλογές που 

μου δίνονται, δεν θέλω να βαδίσω τον 

δρόμο που μου δείχνουν. Έχω επιλογή; 

Και οι επιλογές μου πού θα με οδηγή-

σουν; Υπάρχει δρόμος να βαδίσω ή θα 

τον φτιάξω μόνη μου;

Είμαι παιδί μικροαστικής οικογένει-

ας, οι προδιαγραφές της ζωής μου φαί-

νονταν ξεκάθαρες. Σπουδές ίσως, γάμος 

οπωσδήποτε, παιδιά ναι, καλύτερα μια 

δουλειά δημοσίου, γυναίκα βλέπετε….

Όμως εγώ ποτέ δεν κατάφερα να 

ενταχθώ μέσα σε αυτό το σύστημα αξι-

ών, ποτέ δεν κατάφερα να χωρέσω στο 

κουτάκι που μου δώσανε. Ποιοι μου το 

δώσανε; η κοινωνία, η εποχή μου, τα γε-

νικώς αποδεκτά δεδομένα.

Έσπασα το κουτάκι, αναζήτησα την 

ζωή, έψαξα να βρω τον δικό μου δρό-

μο. Βαθιά μέσα μου πάντα θυμάμαι πως 

ένοιωθα ελεύθερη, μια περίεργη αίσθη-

ση ελευθερίας που δεν άρμοζε σε τίποτα 

από όσα γνώριζα. Δεν αναφέρομαι στην 

ελευθερία να κάνω πράγματα ή να πάω 

σε μέρη αλλά την ελευθερία της ψυχής, 

μια ακαθόριστη αίσθηση που με έκανε 

να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν όρια, πως 

αυτό που θέλω είναι κάτι πολύ βαθύ, 

πολύ υψηλό, πολύ δικό μου. Αλλά έπρε-

πε να το βρω.  Ένοιωθα πως είχα μια … 

αποστολή. Ένα δρόμο να βαδίσω, αλλά 

έπρεπε να τον βρω. 

Προσπάθησα πολύ, βάδισα πολλά 

μονοπάτια, άλλαξα γνώμη αρκετές φο-

ρές, χάθηκα, πόνεσα, έκλαψα και γέ-

λασα πολύ. Και αναζητούσα. Τι; Αναζη-

Κείμενο: Καίτη Δαϊκίδου, 

ΔΑΡΜΑ – ΚΑΡΜΑ
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τούσα να αναγνωρίσω αυτόν τον δρόμο 

που θα ένοιωθα πως είναι φτιαγμένος 

για μένα. Ταυτόχρονα παρατηρούσα 

αυτό τον δρόμο που χαράζαν τα πόδια 

και τα όνειρά μου. Ήθελα ένα δρόμο που 

όχι μόνο θα με χωρούσε αλλά θα μου 

επέτρεπε να μεγαλώσω και να νοιώσω 

πλήρης. 

Πολλά χρόνια αργότερα ανακάλυ-

ψα το όνομά του: Δάρμα. Δάρμα είναι 

ο Δρόμος μας, κάθε πλάσμα, κάθε ον, 

σε όποιο βασίλειο και αν ανήκει έχει 

το δικό του Δάρμα. Κάποιοι πολιτισμοί 

το λένε Μοίρα, κάποιοι Ειμαρμένη, κά-

ποιοι άλλοι Πεπρωμένο, αλλά όπως και 

αν έχει ονομαστεί η ουσία του είναι ίδια. 

Είναι ο δρόμος, η επιλογή, το μονοπά-

τι της ζωής,  που βαδίζοντας τον ο κα-

θένας νοιώθει πως «βρήκε το σπίτι του, 

την θέση του» και είναι καλά, χαρούμε-

νος και πλήρης. 

Η πληρότητα είναι μια κατάσταση 

εσωτερική. Τίποτα από τα εξωτερικά 

αγαθά δεν μπορεί να μας την προσφέ-

ρει, κανείς άνθρωπος επίσης δεν μπορεί 

να μας την δώσει.  Δεν αρκεί κάποιος 

να έχει ένα σύντροφο ή ένα παιδί για 

να είναι πλήρης. Πλήρης, ολοκληρωμέ-

νος είναι ο άνθρωπος που έχει βρει και 

έχει ενώσει τον δικό του Εαυτό. Ύλη και 

Πνεύμα, μαζί, συνοδοιπόροι στον Δρό-

μο της ψυχής, αιώνιοι αναζητητές της 

αρμονίας, της εξέλιξης. Η εξέλιξη είναι 

πορεία, είναι αναζήτηση, είναι το «εύρη-

κα». Εύρηκα τι; Εμένα, τον προορισμό 

και την αποστολή μου. 

Εντάξει λοιπόν, εύρηκα. Και τώρα 

τι. Πώς θα βαδίσω; υπάρχει μοντέλο, 

manual ή οδηγίες χρήσης;

Βαδίζω και αποφασίζω και βλέπω 

πώς οι αποφάσεις μου με οδήγησαν για 

πολλά χρόνια σε άκρα. Σαν το πινγκ 

πονγκ. Χτύπαγα αριστερά δεξιά, και 

ισορροπία δεν έβρισκα. Έκανα λάθη, πό-

νεσα πολλούς συνοδοιπόρους, πόνεσα 

και εγώ. Μέσα από τις απανωτές δρά-

σεις και αντιδράσεις της ζωής μου, έμα-

θα να σκέφτομαι και να στοχάζομαι πιο 

πολύ, πιο βαθιά. Έμαθα πως κάθε τι στην 

ζωή μου ήταν δική μου ευθύνη. Ήταν 

το αποτέλεσμα των επιλογών μου. Και 

τότε έμαθα την δεύτερη «μαγική» λέξη: 

Κάρμα. Τι είναι το Κάρμα; Είναι ο Νό-

μος της Φυσικής που αγγίζει και επηρε-

άζει τα πάντα στο σύμπαν μας: ο Νόμος 

της Δράσης –Αντίδρασης. Κάθε δράση 

προκαλεί μια ίσης δύναμης αντίδραση. 

Κάνεις καλό, δέχεσαι καλό, κάνεις κακό, 

εισπράττεις κακό. Δικαιοσύνη.  

Πώς φτάνεις σε αυτήν; με την γνώ-

ση, με την βίωση, την προσπάθεια και 

τα μαθήματα. Δεν τα λέω λάθη, τα λέω 

μαθήματα. Ένας σύγχρονος φιλόσοφος, 

ο Γ. Πλάνας, σε μια διάλεξή του είπε: 

«στην ζωή δεν υπάρχουν επιτυχίες και 

αποτυχίες, υπάρχουν μαθήματα, εμπει-

ρίες που μας επιτρέπουν να μαθαίνουμε 

και να προχωράμε μπροστά». 

Αυτά τα μαθήματα είναι οι θησαυ-

ροί μου, γιατί μέσα από  αυτά μπορώ να 

αναγνωρίσω το δαιδαλώδες μονοπά-

τι που έχω χαράξει ψάχνοντας στα τυ-

φλά το Δάρμα μου. Να αναγνωρίσω τον 

Δρόμο της ζωής μου, κάνοντας δράσεις, 

έχοντας συναισθήματα και σκέψεις, δη-

μιουργώντας Κάρμα, χρησιμοποιώντας 

το θείο δώρο της ελεύθερης βούλησης 

μου και κάνοντας επιλογές που με έφερ-

ναν κάθε φορά λίγο πιο κοντά σε αυτό 

που είναι η ευτυχία, η εσωτερική αρμο-

νία, η ισορροπία.  

Μέσα από αυτή την διαδρομή έμα-

θα πως η ισορροπία δεν χαρίζεται, η αρ-

μονία δεν είναι δώρο, η ευτυχία έρχεται 

σαν αποτέλεσμα του σωστά βαδισμένου 

δρόμου. Έμαθα πως η ευτυχία είναι κα-

τάκτηση.  
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βιβλιο
παρου
σιαση

    Ο ΚΑΝΩΝ.  Γουίλιαμ Στέρλιγκ
Ο Κανών, ένα σπάνιο βιβλίο, περιγράφει τους εσωτερικούς νό-

μους που διέπουν τις τέχνες, τις επιστήμες, την πολιτική, τη μουσι-

κή και την αστρονομία στους αρχαίους πολιτισμούς. Αξιολογούνται 

ο συνδυασμός των αρχαίων θεών και των αριθμητικών αξιών και οι 

συμβολικές αναλογίες των ιερών ναών. Ένα βιβλίο που ενδιαφέρει 

τους μελετητές της αρχαίας γνώσης εν γένει,

και όσους εντρυφούν στα μυστήρια της Γεωμετρίας.

  

«Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ στον Πολιτικό του ΠΛΑΤΩΝΑ» 
Μίτσελ Μίλερ

 Στον Πολιτικό, ο Πλάτων μας αναπτύσσει την δική του φιλοσο-

φική μέθοδο, την δική του πολιτική θεωρία, όχι πλέον μέσα από τη 

μαιευτικήρητορική του ίδιου του Σωκράτη, αλλά μέσα από τον λόγο του ανώνυμου ξένου από την 

Ελέα. Εκθέτει την ιδέα του φιλοσόφου-βασιλιά, παρουσιάζοντάς τον ως ποιμένα ενός ανθρώπινου 

ποιμνίου. Μέσα από τον Πολιτικό, διαφαίνεται η μακρά προσπάθεια του Πλάτωνα, να ρίξει πνευ-

ματικό φως στην παρατεταμένη πολιτική κρίση  που χαρακτήριζε την εποχή του.                                               

Κυκλοφορούν από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΑΛΙΟΣ Σόλωνος 136, Τ.Κ. 10677, Αθήνα ΤΗΛ.   

2103829339 email: info@enalios.gr 

 «Ο Σμαράγδινος Πίνακας. Αλχημεία για προσωπική μεταμόρφωση»  Ντένις 
Γουίλιαμ Χοκ

Εντρυφήστε στις διδασκαλίες μιας πνευματικής παράδοσης που ανάγεται στην εποχή της αρ-

χαίας Αιγύπτου και μάθετε πώς να τις χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε τη ζωή σας.

Ο «Σμαράγδινος πίνακας» εξιστορεί την εκπληκτική διαδρομή της αλχημείας στο χρόνο, ιχνη-

λατεί τις ρίζες της και χρονικογραφεί την εξέλιξή της - ενώ παράλληλα δείχνει ότι η αλχημεία είναι 

ένας χρήσιμος, πρακτικός οδηγός για την πνευματική ανάπτυξη. Το κάθε ένα από τα εφτά σκα-

λοπάτια της αλχημικής μεταμόρφωσης παρουσιάζεται με απλουστευμένες τεχνικές και ασκήσεις. 

Βασισμένος σε τεκμηριωμένες επιστημονικές γνώσεις και εμπλουτισμένος με θαυμάσιες γκραβού-

ρες, προσφέρει πρόσβαση σε μια πλούσια πνευματική παράδοση.                                                                               

Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ  Γ. Γενναδίου 3 Αθήνα 106 78

τηλ.: 2103809712  - www. Kedros.gr  -  e mail: books@ kedros.gr

   GIΟRDANO BRUNO. «Περί μαγείας»
Το «Περί Μαγείας», που διασώθηκε ατιτλοφόρητο και πρωτοεκδόθηκε μόλις τον 19ο αιώνα, 

επισφραγίζει το τόσο πλούσιο και προσωπικό έργο του συναρπαστικότερου μάρτυρα – φιλοσό-

φου της ύστερης Αναγέννησης. Η θεματολογία του περιστρέφεται γύρω από το μόνιμο ενδιαφέ-

ρον του φιλοσόφου για τις περίεργες γνώσεις της εποχής του: μνημονικές εικόνες, μυθολογικές 

και ζωδιακές μορφές, συμβολιστική και μυστηριώδεις γλώσσες, και δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένα 

πρακτικό εγχειρίδιο με οδηγίες, συνταγές και ξόρκια. 

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Εξάντας Διδότου 57, Αθήνα Τηλ: 21 0380 4885
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Μοίρα ή Ελευθερία
Κείμενο: Αγάπη Χατζημπαλάση, axatzimpalasi@filosofikilithos.website

Από τότε που γεννιέται ο 

άνθρωπος διανύει την 

ζωή του θεωρώντας ότι 

σκοπός της είναι η εξά-

σκηση της προσωπικής του  ελευθερίας,  

της προσωπικής Βούλησης. Αυτή  όμως 

έρχεται αντιμέτωπη άλλοτε με την Βού-

ληση των άλλων κι άλλοτε με μια δύ-

ναμη που είναι έξω από αυτόν, μια δύ-

ναμη που πήρε πολλά ονόματα όπως 

μοίρα, πεπρωμένο κάρμα, κισμέτ. Έτσι 

αντιλαμβάνεται τις δύο έννοιες σαν ένα 

αντίθετο δίπολο. Είναι όμως αυτή η δύ-

ναμη πραγματικά ενάντια στην ελεύθε-

ρή του Βούληση;

Αν θέλω να κοιτάξω τον ήλιο έχω την 

ελευθερία να το κάνω, μάλιστα αν είναι 

την ώρα της ανατολής ή της δύσης θα 

έχω μια από τις πιό όμορφες εμπειρίες, 

αν το κάνω όμως μέρα μεσημέρι μπορεί 

και να τυφλωθώ. Να πάλι ο περιορισμός 

ή μήπως είναι η τιμωρία από τον θεό που 

τόσο αυθάδικα θέλησα να δω τον ήλιο; 

Είναι αμαρτία μήπως η θέαση του ήλιου; 

(Στην ιστορία υπήρξαν σκοταδιστικές 

εποχές που λόγω άγνοιας, μετέφρασαν 

φυσικούς νόμους ως ηθικές αμαρτίες.) 

Το μεγάλο φιλοσοφικό ερώτημα είναι το 

γιατί θέλω να δω τον ήλιο (δηλ. από πού 

προέρχεται η ανάγκη) και πώς πρέπει 

να το καταφέρω (δηλ. να γνωρίσω τους 

φυσικούς νόμους).  

Αν θεωρήσω ότι η ζωή με σπρώχνει να 

έχω εμπειρίες, ο μηχανισμός που θα με 

κάνει να θέλω να τις έχω είναι η τάση 

της ελευθερίας μέσα μου. Κατά αυτή την 

έννοια ελευθερία σημαίνει να μάθω, να 

αγγίξω, να δω, να μυρίσω, να επικοι-

νωνήσω, να δράσω ώστε να εξελιχτώ 

σαν άνθρωπος  και για αυτό σύμβολο 

στέρησης της ελευθερίας είναι η φυλακή 

όπου όλα αυτά περιορίζονται.

Μέχρι ποιό σημείο όμως μπορώ να το 

κάνω; Μέχρι εκεί που αρχίζει η ελευθερία 

των άλλων ή μέχρι το σημείο που δεν 

κάνω κακό στον εαυτό μου. Μπορούμε 

να παρατηρήσουμε ότι η φύση επειδή 

είναι σοφή, δημιούργησε κι έναν μηχα-

νισμό προστασίας για τον άνθρωπο σε 

διάφορα επίπεδα. Στο φυσικό σώμα αυτό 

φαίνεται ξεκάθαρα. Για παράδειγμα έβα-

λε έναν θώρακα για να προστατέψει την 

καρδιά, έβαλε βλεφαρίδες και φρύδια για 

να προστατέψει τα μάτια, ο ίδιος μηχα-

νισμός είναι παντού. Υπάρχει το αίσθημα 

της πείνας για να μην πεθάνουμε από 

ασιτία, όταν μπει κάποιο δηλητήριο στο 

σώμα ο υγιής οργανισμός το αποβάλει 

αφού περάσει μια χρονική διάρκεια 

Αν κάποιος είναι σκλαβω-
μένος στα κατώτερα συναι-
σθήματα, ελαττώματα  και 
πάθη πώς να είναι ελεύθε-
ρος πραγματικά αφού συ-
μπεριφέρεται σύμφωνα με 
τη δική τους Βούληση; 
Όσο δεν φροντίζει κανείς 
να απελευθερωθεί από 
αυτά, πάντα θα είναι σκλά-
βος
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αρρώστιας. Ακόμη και στα ψυχολογικά 

πλαίσια, αν ο άνθρωπος αντιμετωπίσει 

κάτι υπερβολικά οδυνηρό μπορεί να λι-

ποθυμήσει για να αντέξει τον πόνο. Όλα 

αυτά ποτέ δεν τα αντιμετωπίσαμε ως τι-

μωρίες αλλά ως φυσικούς μηχανισμούς. 

Το ίδιο  έχει προβλέψει η φύση και για 

άλλα πιο πολύπλοκα επίπεδα μέσα μας.

 Αυτό ακριβώς λέει η ανατολική φιλοσο-

φία. Υπάρχει ένας μηχανισμός στη ζωή 

μας που μας βοηθά να περπατάμε στον 

δρόμο που πρέπει να διανύσουμε και να 

μην χάσουμε αυτό τον δρόμο. Πρέπει να 

τον φανταστούμε σαν ένα δρόμο με ελα-

στικά τοιχώματα που αν παρεκκλίνουμε 

από τον δρόμο πέφτουμε πάνω τους κι 

αυτά μας ξαναγυρνούν στον «ίσιο» δρό-

μο. Θα μπορούμε κάπως ποιητικά να το 

παραλληλίσουμε με το στοργικό χέρι της 

μάνας που τραβάει το μικρό παιδί από 

τον δρόμο όταν αυτό τρέχει να κυνηγή-

σει μια πεταλούδα χωρίς να προσέχει τα 

αυτοκίνητα που περνάνε. 

Άρα πότε χρειάζεται ένας τέτοιος μηχα-

νισμός -προστασίας αλλά και περιορι-

σμού της ελευθερίας; Όταν είμαστε ανώ-

ριμοι, όταν ζούμε ακόμη στην άγνοια, 

όταν δεν είμαστε συνειδητοί. 

Μπορεί να συμβεί να ρίξουμε μια μπάλα 

στον τοίχο και να την πιάσουμε μιας 

και ξέρουμε ότι θα μας ξανάρθει. Καμιά 

φορά όμως μπορεί κάποιος να μας 

φωνάξει ή να κοιτάξουμε αφηρημένοι 

κάτι, να ξεχαστούμε και τότε η μπάλα 

έρχεται και προσγειώνεται στο κεφάλι 

μας. Τιμωρούμαστε για κάτι ή είναι ένας 

φυσικός νόμος; Πώς θα  μπορούμε να 

είχαμε αποφύγει τον πόνο; Μόνο όταν 

αναπτύξουμε συγκέντρωση, συνείδηση, 

εγρήγορση. 

Ο άνθρωπος συνηθίζει να ονομάζει 

μοίρα αυτόν τον νόμο της δράσης κι 

αντίδρασης, ή κάρμα όπως ονομάζεται 

στην Ανατολή. Κι επειδή όταν υπάρχει 

δράση υπάρχει κι αντίδραση βλέπει μόνο 

το αποτέλεσμα της δράσης και θεωρεί 

ότι κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από την 

μοίρα του ή το γραπτό του. Και καταλή-

γει να πιστεύει ότι δεν υπάρχει πραγμα-

τική ελευθερία, όλα είναι προδιαγραμ-

μένα από έναν άπονο θεό που έχει ως 

χόμπυ απλά να δοκιμάζει την πίστη των 

ανθρώπων. Είναι όμως έτσι;

Και το νήπιο θυμώνει με τη μητέρα που 

δεν το αφήνει να κυνηγάει την πετα-

λούδα του και βάζει τα κλάματα αφού 

αισθάνεται ότι περιορίζει την ελευθερία 

του, δεν ξέρει όμως τί θα γινόταν αν δεν 

υπήρχε αυτό το χέρι κοντά του. Από την 

άλλη όμως πρέπει να θέλει να κυνηγά 

πεταλούδες. 

Αυτό το σημείο υπέρβασης ήταν ένα 

ενδιαφέρον θέμα στο αρχαίο ελληνικό 

θέατρο. Κατά βάση θεωρούνταν ότι ήταν 

ηρωικό, δηλ. το σημείο όπου ο άνθρωπος 

αποκτά γνώσεις σπάζοντας ψεύτικους 

φραγμούς κι αποκτώντας εσωτερικές δυ-

νάμεις. Όταν όμως  ήταν μια λάθος υπέρ-

βαση που βασίζονταν σε έναν εγωισμό ή 

σε μια άγνοια, τότε το ονόμαζαν «ύβρις». 

Εννοούσαν τη θέληση του ανθρώπου 

να απλωθεί πάνω από το μέτρο του, να 

κλέψει χώρο από αλλού, από κάτι έξω 

από αυτόν παραβιάζοντας την ισορροπία 

των πραγμάτων. Τότε προσβάλει τους 

θεούς κι επιτελεί ύβρη, η οποία πρέπει να 

τιμωρηθεί. 

Αυτό μπορεί να φανεί αντίθετο με το 

«σπάσε τα όρια» που μας προτείνει ο 

Καζαντζάκης ή τα λόγια του Χριστού 

«Μπορείτε να μετακινήσετε βουνά αρκεί 

να το πιστέψετε πραγματικά» αλλά δεν 

είναι, διότι αυτά είναι τα στοιχεία του 

πραγματικού ήρωα που έχει το μεγαλείο 

να συναγωνίζεται τους θεούς και για 

αυτό υπάρχουν θεοί που του συμπα-

ραστέκονται και τον βοηθούν (βλέπε 

Οδυσσέας-Αθηνά). 

Όταν όμως ο ήρωας λειτουργεί εγωι-

στικά, τότε επέρχεται η ύβρις. Ένα πολύ 

αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτής της 

θεματολογίας είναι ο Οιδίποδας. 

Αποτελεί κλασική περίπτωση ανθρώπου 

που δεν μπορεί να αποφύγει την άσχημη 

προδιαγραμμένη μοίρα του. Μαθαίνει 

εμβρόντητος από το μαντείο ότι θα σκο-

τώσει τον πατέρα του και θα παντρευτεί 

την μητέρα του. Μη γνωρίζοντας ότι οι 

γονείς του είναι θετοί, φεύγει από το σπί-

τι για να μην εκπληρωθεί η προφητεία. 

Στη διαδρομή συναντά τον αληθινό του 

πατέρα (αυτός φυσικά δεν το γνωρίζει), 

τον σκοτώνει σε μια συμπλοκή και μετά 

τα πράγματα παίρνουν τον δρόμο μόνα 

τους, ώστε να καταλήξει να παντρευτεί 

την πραγματική του μητέρα. Όταν η 

αλήθεια αποκαλύπτεται βγάζει σοκαρι-

σμένος τα μάτια του με τα ίδια του χέρια. 

Κι ο θεατής αναρωτιέται γιατί να είναι 

οι θεοί τόσο σκληροί, γιατί τιμωρείται 

με μια τόσο σκληρή μοίρα; Είμαστε όλοι 

καταδικασμένοι σαν τον Οιδίποδα;

Άλλωστε το τραγικότερο σε αυτόν ήταν 

ότι θέλησε να ξεφύγει από την μοίρα 

του και πήρε την απόφαση να δράσει. Τί 

έπρεπε να κάνει λοιπόν, να μείνει σπίτι 

και να αποδεχτεί την μοίρα του «μοιρο-

λατρικά»;

Η απόφαση που πήρε δείχνει ένα «ξύ-

πνιο εγώ», που θέλει να πάει ενάντια 

στους θεούς, να γίνει ήρωας μιας και 

το κύριο χαρακτηριστικό του ήρωα 

όπως είπαμε είναι ότι δεν υποτάσσεται, 

εξασκεί τη δική του Βούληση και νικά 

επειδή χρησιμοποιεί σοφά τις δικές του 

δυνάμεις ή συμμάχους που του δίνονται. 

Μάλιστα συνήθως παλεύει για το καλό 

των άλλων, το ταξίδι του ξεκινά πάντα 

για να βοηθήσει κάπου (ας θυμηθούμε 
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τον Ηρακλή και τους άθλους του).

Στον Οιδίποδα δεν βλέπουμε κανέναν ανώτερο σκοπό. Φεύγει 

για να γλιτώσει, φεύγει εξαιτίας του ότι δεν ελέγχει τον φόβο 

του. Ξεκινά τον δρόμο από δειλία. Θα μπορούσε να έχει περισ-

σότερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και να μείνει εκεί που 

ήταν και να το παλέψει. Ίσως έτσι να μην δοκιμάζονταν. Επίσης 

ζει στην άγνοια. Δεν γνωρίζει την αλήθεια για τους γονείς του. 

Δεν γνωρίζει το παρελθόν του άρα δεν ξέρει ποιος είναι, δεν έχει 

γνώθι σαυτόν. 

Το χειρότερο είναι όταν έρχεται η στιγμή της πραγματικής δοκι-

μασίας, δεν καταφέρνει να την περάσει. Συναντάει τον Λάιο, ο 

οποίος ως εγωιστής Βασιλιάς τον προσπερνά, ο Οιδίποδας θυ-

μώνει και δημιουργείται μια συμπλοκή που οδηγεί στον θάνατο 

του Λάιου. Δηλαδή δεν βλέπουμε από την πλευρά του Οιδίποδα 

καμιά σύνεση, φρόνηση, καμιά αυτοσυγκράτηση ή σεβασμό 

στην ελευθερία του άλλου. Υπήρξε λοιπόν μια στιγμή επιλογής 

που θα μπορούσε να αλλάξει την μοίρα του, αν είχε το αντίστοι-

χο ύψος. Δεν κατάφερε να υψώσει την συνείδησή του πάνω από 

τον εγωισμό, να κάνει πέρα την οργή, να επιλέξει με ελευθερία 

να σταθεί στο ύψος του ήρωα που καταφέρνει να χαλιναγωγήσει 

τα εσωτερικά του τέρατα και για αυτό νικά τα εξωτερικά. Ουσια-

στικά πληρώνει την αλαζονεία του να θέλει να ελέγξει τη ζωή 

του χωρίς να έχει ελέγξει τον εαυτό του. 

Αυτό που μπορούμε να συμπεράνουμε από αυτές τις διδασκαλί-

ες είναι ότι η μοίρα υπάρχει επειδή υπάρχει η ελεύθερη Βούληση, 

είτε ως μηχανισμός προστασίας στις ασυνείδητες φάσεις της 

ανθρωπότητας, είτε ως αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής.

Αν κάποιος είναι σκλαβωμένος στα κατώτερα συναισθήματα, 

ελαττώματα  και πάθη πώς να είναι ελεύθερος πραγματικά αφού 

συμπεριφέρεται σύμφωνα με τη δική τους Βούληση; 

‘Όσο δεν φροντίζει κανείς να απελευθερωθεί από αυτά, πάντα 

θα είναι σκλάβος και θα αναρωτιέται όπως το κάνει ο άνθρωπος 

του Βάρναλη:

Φταίει το ζαβό το ριζικό μας!

- Φταίει ο Θεός που μας μισεί!

- Φταίει το κεφάλι το κακό μας!

Φταίει πρώτ’ απ’ όλα το κρασί!

Ποιος φταίει; ποιος φταίει;

Κανένα στόμα

δεν το ‘βρε και δεν το ‘πε ακόμα.

Έτσι στη σκοτεινή ταβέρνα

πίνουμε πάντα μας σκυφτοί.

Σαν τα σκουλήκια, κάθε φτέρνα,

όπου μας εύρει, μας πατεί.

Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα,

προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα!

Κι ένας άλλος μεγάλος μας ποιητής ο Κάλβος είπε

Όσοι το χάλκεον χέρι

βαρύ του φόβου αισθάνονται,

ζυγόν δουλείας, ας έχωσι•

θέλει αρετήν και τόλμην

                η ελευθερία.  

Μ ο ί ρ α  ή  Ε λ ε υ θ ε ρ ί α



           ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ

Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων: αυτοί που 
λένε στον Θεό «γεννηθήτω το θέλημά σου» 

και αυτοί στους οποίους ο Θεός λέει: «ας 
γίνει αυτό που θες».

C.S. Lewis

Μην κοροϊδέψεις καμιά 
συμφορά γιατί η τύχη είναι 
κοινή και το μέλλον άγνω-

στο.
Ισοκράτης

Οι περισσότεροι θεοί παίζουν ζάρια, αλλά η Μοίρα παί-
ζει σκάκι. Και δεν ανακαλύπτεις, παρά μόνον όταν είναι 

πολύ αργά, πως έπαιζε εξαρχής με δύο βασίλισσες. 
Terry Pratchett

Πεπρωμένο: Η πρό-
φαση ενός τυράννου 
για το έγκλημα και η 

δικαιολογία ενός χαζού 
για την αποτυχία.

Ambrose Bierce 

Καμιά νιφάδα χιονιού δεν πέφτει 
σε λάθος μέρος
από τη διδασκαλία ΖΕΝ

Συχνά συναντάει κάποιος τη μοίρα 
του στο δρόμο που παίρνει για να την 

αποφύγει.
Jean de La Fontaine

Οι άνθρωποι δεν είναι αιχμά-
λωτοι της μοίρας τους, αλλά 

αιχμάλωτοι των μυαλών τους.
Φραγκλίνος Ρούζβελτ

Σπάνια κατέληγα εκεί που ήθελα να 
πάω, αλλά πάντα κατέληγα εκεί που 

θα έπρεπε να είμαι.
Douglas AdamsΗ τύχη είναι γυναίκα και γι’ αυτό 

ευνοεί τον νέο που την χειρίζεται με 
τόλμη.

Νικολό Μακιαβέλι



ήξερες
ότι...

Σύμπτωση 
ή Πεπρωμένο;

Σύμπτωση....από το σύμπτωσις δηλ συν +πίπτω!!!
Η  τυχαία, αναπάντεχη ταυτόχρονη εμφάνιση δύο γεγονότων, αυτό είναι η σύμπτωση...
Αν όμως τα γεγονότα δεν είναι ταυτόχρονα;;; Αν μεσολαβεί ένα μεγάλο χρονικό διάστη-

μα και τα ίδια γεγονότα επαναληφθούν;; Τότε μιλάμε για σύμπτωση;;;

Στην Αυστρία του 19ου αιώνα, ο (σχεδόν) διάσημος ζωγράφος Joseph Aigner είχε μια κακιά 

συνήθεια: ήθελε να αυτοκτονήσει. Στη διάρκεια της πρώτης του απόπειρας, σε ηλικία 18 ετών, 

ο Aigner επιχείρησε να κρεμαστεί, θα σωζόταν ωστόσο από έναν μυστηριώδη καπουτσίνο μοναχό. Σε 

ηλικία 22 ετών θα επιχειρούσε και πάλι να τερματίσει τη ζωή του, όταν ο ίδιος μοναχός θα τον απέτρε-

πε. Οχτώ χρόνια αργότερα, ο ζωγράφος καταδικάστηκε σε απαγχονισμό για τις πολιτικές του απόψεις, 

λίγο πριν από την εκτέλεσή του ωστόσο ο ίδιος μοναχός θα παρενέβαινε και θα του έσωζε για άλλη μια 

φορά τη ζωή! Όταν σε ηλικία 68 ετών πλέον ο Joseph Aigner κατάφερε τελικά να αφαιρέσει τη ζωή του 

με πιστόλι, η κηδεία του θα διενεργούταν από τον ίδιο καπουτσίνο μοναχό, το όνομα του οποίου δεν 

έμαθε ποτέ ο Aigner στην τρικυμιώδη ζωή του...

Η εκπληκτική ιστορία του ηθοποιού Charles Coghlan  που γεννήθηκε στο νησί Prince Edward 

του ανατολικού Καναδά, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια που φέρουν την ονο-

μασία «ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ». Ο Coghlan μετά από μια λαμπρή καριέρα στο θέατρο, πέθανε 

και θάφτηκε στο Galveston του Τέξας το 1899. Όμως ένα χρόνο αργότερα ένας τυφώνας διέλυσε το νε-

κροταφείο και το φέρετρο του Coghlan βρέθηκε να πλέει στη θάλασσα. Παρασυρμένο απ’ τα θαλάσσια 

ρεύματα, όσο απίστευτο και αν φαίνεται, εκβράστηκε στο νησί Prince Edward, το νησί που γεννήθηκε 

και πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Το πιο περίεργο όμως είναι πως ο Coghlan πρίν το θάνατό του, είχε 

εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία του να ταφεί στην πατρίδα του, όταν κάποτε έρθει το τέλος της 

ζωής του. 

Ο Mark Twain, ο γνωστός Αμερικανός συγγραφέας, γεννήθηκε το 1835, την ίδια ημέρα που 

εμφανίστηκε και ο κομήτης του Halley. Πέθανε το 1910, και πάλι την ίδια ημέρα που ο κο-

μήτης έκανε την επόμενή του εμφάνιση από τη Γη. Ο ίδιος είχε προβλέψει το θάνατό του ένα χρόνο 

νωρίτερα, λέγοντας «ήρθα στη Γη μαζί με τον κομήτη και περιμένω ότι θα χαθώ μαζί του».

Στις 13 Φεβρουαρίου 1743, ένας Γάλλος ονόματι Jean Marie Dubarry, εκτελέστηκε για το φόνο 

του πατέρα του. Ακριβώς 100 χρόνια μετά, στις 13 Φεβρουαρίου 1843, ένας άλλος Γάλλος με 

το όνομα Jean Marie Dubarry, εκτελέστηκε επίσης για το φόνο του πατέρα του. Οι δύο άντρες δεν εί-

χαν καμία απολύτως συγγένεια.

Το 1899, ένας κεραυνός σκότωσε έναν άντρα ο οποίος βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του 

σε χωριό  της Ιταλίας.  30 χρόνια μετά, το 1929, ο γιός του σκοτώθηκε στο ίδιο σημείο με τον 

ίδιο ακριβώς τρόπο. 10 χρόνια αργότερα, το 1939, στο ίδιο πάλι σημείο, ένας κεραυνός σκότωσε και ένα 

τρίτο άτομο. Ήταν ο εγγονός του πρώτου και γιός του δεύτερου ατόμου.

Το 1918, κατά τη διάρκεια του 

πρώτου παγκοσμίου πολέμου, 

ένας Βρετανός αξιωματικός χτυπήθη-

κε από κεραυνό με αποτέλεσμα να χάσει 

μέρος της ικανότητας κίνησης του κάτω 

μέρος του σώματός του. Αποσύρθηκε από 

το στρατό και μετακόμισε στο Βανκού-

βερ του Καναδά. Το 1924, καθώς ψάρευε 

σε ένα ποτάμι, ένας κεραυνός χτύπησε 

το δέντρο κάτω από το οποίο είχε ανα-

ζητήσει καταφύγιο, με αποτέλεσμα αυτό 

να πέσει και να παραλύσει τη δεξιά μεριά 

του σώματός του. Έξι χρόνια αργότερα, 

το 1930 και αφού είχε ανακάμψει μερι-

κώς, καθώς έκανε ένα περίπατο σε κοντι-

νό πάρκο, ένας κεραυνός τον χτύπησε για 

τρίτη φορά, αφήνοντάς τον μόνιμα παρά-

λυτο. Ο πρώην αξιωματικός πέθανε και 

κηδεύτηκε δύο χρόνια αργότερα. Ωστό-

σο, το 1936, ένας κεραυνός χτύπησε το 

νεκροταφείο στο οποίο είχε θαφτεί κατα-

στρέφοντας ολοκληρωτικά τον τάφο του. 

Ήταν η τέταρτη φορά που ένας κεραυνός 

χτύπησε... τον ίδιο άνθρωπο.

Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον;;; Ή 

μήπως είναι μια δραματική  σύμπτωση;;;



ένα ταξίδι στα μονοπάτια της Γνώσης
info GUIDE

F  R  E  EN-TRANCE

σε περιμένουμε …

Παρουσίαση με θέμα: 
«Μαθήματα καθημερινής 

φιλοσοφίας»
6 Μαρτίου, 7 Μαρτίου και 

8 Μαρτίου, 20.00

Αθήνα
Αγ.Μελετίου 29,  

τηλ. 210 88 10 830

Σάββατο 14/05 στις 20:00 
Ομιλία με θέμα: «Η μαγι-
κή δύναμη των κρυστάλ-

λων και πετρωμάτων»

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

87 43 73 87  W’Up

Παρουσίαση με θέμα: 
«Τα θεμέλια της ευτυχίας»

16 Ιανουαρίου, 20:00

Ιλίσια
Ποταμιάνου 13, τηλ 210 7794368, 

6987124197

Ο Δρόμος του Ήρωα
Εσύ μπορείς να είσαι πιο 

δυνατός απ’ όσο νομίζεις…
6 Μαρτίου

Πάτρα
Αγίου Νικολάου 41 – 43, 

1ος όροφος. Τηλ. 2610006923 & 
What’s up 6980500044

Ομιλία με θέμα: «Σύμβολα 
και Μύθοι»

23 Ιανουαρίου, 20:00

Περιστέρι 
Πτολεμαΐδος 6, τηλ. 2130282657

Έναρξη Σεμιναρίου φιλο-
σοφίας, 

16 Ιανουαρίου, 20:00

 Κεντρική 
Θεσσαλονίκη

Παύλου Μελά 18, 
τηλ. 2310-285020

Έναρξη Σεμιναρίου με 
θέμα: «Επιβεβαιωμένη 

προσωπικότητα» 
13 Φεβρουαρίου

Ρέθυμνο
Κουντουριώτη 113

Τρίτη  20/09, ώρα  21:00
Σεμινάριο εσωτερικής φι-
λοσοφίας & ψυχολογίας

Ν. Σμύρνη
Τζανακάκη 21, 1ος  Όροφος 

(δεξιά), Τηλ: 2821023189

Έναρξη σεμιναρίου  εσω-
τερισμού & φιλοσοφίας
8 Φεβρουαρίου, 21:00

Κέρκυρα
5η πάροδος Δον. Δημουλίτσα 3 

τηλ. 6978457900 

 Έναρξη σεμιναρίου με 
θέμα «Εσωτερισμός» 
16 Ιανουαρίου, 20:00 

 Δυτική 
Θεσσαλονίκη

Πολυζωίδη 2, Βαρδάρης, τηλ. 2310-
551476  

«Ο εσωτερισμός στον 
κινηματογράφο» 

18 Ιανουαρίου, 20:30

Ιωάννινα
Σμύρνης 1, πλατεία Πάργης, Τηλ: 

2651071780

Πρακτικό Σεμινάριο Φι-
λοσοφίας & Ψυχολογίας 

με θέμα:
«Συνειδητό - Ασυνείδητο» 

23 Ιανουαρίου, 20:30

Ηράκλειο
Αβέρωφ & Σμύρνης 24, τηλ: 

6981888493

Αλήθειες μέσα από τα 
παραμύθια: «7 παραμύθια 
για την ψυχή, την συνεί-

δηση και την εξέλιξη» 
16 Ιανουαρίου, 20:00

Αιγάλεω
Πολυχώρος AVENTURA,

 Θηβών 433, τηλ 698 185 8033
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Κατά τη διάρκεια της ιστορίας η τέχνη ανύψωσε 

το ανθρώπινο στοιχείο και εξέφρασε το ιερό. Βοήθησε 

να σωθούν γνώσεις, ιδέες και μύ- θοι που ένωσαν 

τη φιλοσοφία με την επιστή-

μη. Μέσα από τη γλυπτική με-

λετήθηκαν οι αόρατοι νόμοι 

πίσω από τις υλικές μορφές. 

Ο χορός χρησιμοποιήθηκε ως 

τρόπος ανύψωσης της συ-

νείδησης και τροφή της ψυ-

χής. Στη ζωγραφική, πίσω 

από κάθε καλλιτεχνικό κί-

νημα (μπαρόκ, ρομαντι-

σμό, σουρεαλισμό, κυβι-

σμό κτλ) κρύβεται και 

μία διαφορετική κο-

σμοθεωρία. Ακόμα και 

στην εποχή μας, βλέ-

πουμε να αναβιώνει 

το ηρωικό πρότυπο 

μέσα από τα κόμικ 

και τον κινηματο-

γράφο.

Το ερώτημα, 

λοιπόν, δεν είναι 

“αν”, αλλά “πώς συνδέεται η τέχνη με 

την φιλοσοφία;” 
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