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Ό

ταν ήμασταν μικροί, όλοι ονειρευόμασταν να κάνουμε κάτι σημαντικό
στη ζωή μας: να γίνουμε μεγάλοι ιππότες, για να ζήσουμε περιπέτειες
και να εδραιώσουμε τη δικαιοσύνη στον κόσμο, να γίνουμε μεγάλοι
επιστήμονες, για να ανακαλύψουμε κάτι καλό για την ανθρωπότητα

ή μεγάλοι αγωνιστές που θα αφήσουν έναν κόσμο καλλίτερο. Όλοι ονειρευόμασταν τον
μεγάλο έρωτα, τη μεγάλη σοφία και τις ακόμα μεγαλύτερες δράσεις που θα κάναμε, όταν
θα μεγαλώναμε.
Αργότερα είδαμε ότι όλα ήταν πιο δύσκολα απ’ ό,τι φαίνονταν στα παραμύθια
και στα όνειρα των παιδικών μας χρόνων… Τα όνειρα θόλωσαν και τα παραμύθια
μετατράπηκαν σε «ανόητες ιστορίες». Οι περισσότεροι αποδέχτηκαν ότι ο κόσμος
και οι άνθρωποι είναι έτσι όπως είναι και δεν μπορούν να αλλάξουν, θεωρώντας ότι κάθε

Μετά από

ότι θα επέτρεπαν να συμβούν, ενώ άλλοι κατηγόρησαν τη μοίρα τους ή την κοινωνία, που δεν
τους φρόντισε και δεν τους άφησε να δράσουν και να εκφράσουν τα όνειρά τους.
Έτσι, όταν τα όνειρα πεθαίνουν, η ζωή γίνεται μια γκρίζα διαδικασία και ένας άδοξος
αγώνας για την απλή επιβίωση. Χάνει η ζωή το Φως και τα χρώματά της… χάνει ο άνθρωπος
την ελευθερία του πνεύματος και τη δυνατότητα ευτυχίας. Τα χαμόγελα σβήνουν, η μουσική
σιωπά, ο άνθρωποι αποξενώνονται και τα παλιά όνειρα γίνονται αποτυχίες και πικρίες μέσα

editorial

προσπάθεια βελτίωσης είναι άκαρπη. Πολλοί ανέχτηκαν καταστάσεις που ποτέ δεν περίμεναν

35 συνεχόμενα
χρόνια έκδοσης
του περιοδικού
Νέα Ακρόπολη
συνεχίζουμε να
αναζητούμε τη
φιλοσοφική λίθο…

στην καρδιά του ανθρώπου, που δεν ξέρει πια γιατί να ζει και γιατί να πεθάνει.
Αν έχεις όνειρα, αν δεν έχασες την ελπίδα και θέλεις να κάνεις κάτι αξιόλογο στη ζωή
σου, σκέψου ότι «τα χειρότερα νεκροταφεία είναι των πεθαμένων ονείρων που έχουμε μέσα
στην καρδιά μας»1. Μην επιτρέψεις ο φόβος και η αδιαφορία να σκοτώσουν ό,τι καλύτερο
έχεις μέσα σου. Θυμήσου ότι το σημαντικό δεν είναι να κάνεις μεγάλα κατορθώματα, αλλά
να κάνεις μικρές ηρωικές πράξεις, αλλά με όλο το μεγαλείο της ψυχής σου.
Μην περιμένεις να είναι «οι άλλοι» που θα κάνουν τα πράγματα και, καλλίτερα, μαζί

Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν
πλέον για μας διανοητικές αλήθειες,
αλλά ένα τρόπο
ζωής, που βελτιώνει καθημερινά τον

με τον Καζαντζάκη, να λες: «εγώ, εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί, εγώ θα

εαυτό μας και τον

φταίω».

κόσμο.

Ίσως κάποιοι σε περιγελούν, ίσως πολλοί σε θεωρούν τρελό και ονειροπαρμένο, αλλά στο
βάθος της ψυχής σου εσύ θα ξέρεις ότι απόλαυσες όπως πρέπει τη ζωή σου και, ως ελεύθερος
άνθρωπος, δεν επέτρεψες σε τίποτα και σε κανέναν να σκοτώσει τα όνειρά σου. Θα ξέρεις
πάντα ότι άφησες τον κόσμο λίγο καλλίτερο από αυτόν που βρήκες.

Το αλχημικό έργο
βρίσκεται σε εξέλιξη…

νέα

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

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

επιστημονικά

Ο Αριστοτέλης και ο
Πλάτωνας, πιο διάσημοι
από το Χριστό!
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Προφανώς, η απόφαση είναι
δύσκολη: Μετά από μερικές
χιλιάδες χρόνια ανθρώπινου
πολιτισμού, θα ήταν δύσκολο
να συγκρίνει κανείς, για
παράδειγμα,

τον
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τον

τον

Μάικλ

Κριστιάνο

ενδιαφέροντα.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΜΙΤ Media Lab, δύο
αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι είναι πιο διάσημοι από τον Χριστό:
Ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας κερδίζουν... στο νήμα τον Χριστό, και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν δύο ακόμα μεγάλοι αρχαίοι Έλληνες: Ο Σωκράτης και ο Μέγας Αλέξανδρος.
Κατεβαίνοντας πιο κάτω, στην 6η θέση βρίσκεται ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι και στην έβδομη ο Κομφούκιος, στην όγδοη
ο Ιούλιος Καίσαρας, και ακολουθούν δύο ακόμα αρχαίοι Έλληνες: Ο Όμηρος και ο Πυθαγόρας.

Λίστες αναμονής για τα «μαθήματα θανάτου»
Οι φοιτητές του πανεπιστημίου Kean στο Νιου Τζέρσι των
ΗΠΑ περιμένουν μέχρι και τρία χρόνια στις λίστες αναμονής,
για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το μάθημα της Dr.
NormaBowe «DeathinPerspective» (Η προοπτική του θανάτου).
Κάθε εξάμηνο, μαζί με τους φοιτητές της, βγαίνουν έξω από
το αμφιθέατρο για να επισκεφθούν ένα νεκροταφείο, μια φυλακή υψίστης ασφαλείας όπου συναντώνται με δολοφόνους, ένα
ίδρυμα φροντίδας βαριά ασθενών και ηλικιωμένων, ένα κρεματόριο και ένα γραφείο κηδειών, όπου επιλέγουν τα δικά τους…
Ρονάλντο, ή τον Σαίξπηρ.
Το Media Lab του γνωστού αμερικανικού πανεπιστημίου
ΜΙΤ σκέφτηκε έναν τρόπο να υπολογίσει το πόσο διάσημες
είναι διάφορες προσωπικότητες του παρελθόντος, αλλά και
του παρόντος: Μέσω της Wikipedia. Οι ερευνητές μελέτησαν
τα λήμματα 11.335 ανθρώπων στη Wikipedia, μελετώντας
σε πόσες γλώσσες έχουν μεταφραστεί, πόσες προβολές
σελίδων έχουν συγκεντρώσει σε διάστημα έξι ετών τόσο στα
αγγλικά, όσο και σε άλλες γλώσσες, και καταλήγοντας σε έναν
Δείκτη Ιστορικής Δημοφιλίας. Τα αποτελέσματα είναι πολύ

φέρετρα.
Οι εργασίες που παίρνουν για το σπίτι οι φοιτητές είναι εξίσου περίεργες: από το να γράψουν αποχαιρετιστήρια γράμματα
σε νεκρούς αγαπημένους τους μέχρι τη διαθήκη τους.
Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται -και να είναι- μακάβρια,
ωστόσο οι φοιτητές της Dr. Bowe αποκτούν μια μοναδική ικανότητα: να μιλούν ανοιχτά και με ειλικρίνεια για το θάνατο.
Πολλοί από τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα
της Dr. Bowe έχουν, με διαφορετικό τρόπο ο καθένας από αυτούς,
επηρεαστεί από το θάνατο –προσπαθούν να αντιμετωπίσουν

το θάνατο ενός κοντινού τους ατόμου

σής του από το μητρικό άστρο του ηλι-

από αυτοκτονία, τον ξαφνικό θάνατο

ακού μας συστήματος. ‘Εχει μια έντο-

των δικών τους, ή την απώλεια ενός

να ελλειπτική τροχιά που τον φέρνει σε

συγγενικού προσώπου από κάποια

απόσταση από τον Ήλιο 80 αστρονομι-

ανίατη ασθένεια.

κών μονάδων στο κοντινότερο σημείο

Το μάθημα τους προσέφερε τη δυ-

(περίπου 12 δισεκατομμυρίων χιλιομέ-

νατότητα να προβληματιστούν επάνω

τρων) έως 452 αστρονομικών μονάδων

σε ένα ζήτημα, για το οποίο η πλειοψη-

(67 δισ. χλμ.) στο πιο απομακρυσμένο.

Έτσι το μνημείο μοιάζει με μια μεγά-

φία των ανθρώπων αρχίζει να σκέφτε-

Ο «2012 VP113» χρειάζεται αρκετές

ται μόνο όταν φτάσει σε μεγάλη ηλικία

χιλιάδες γήινα χρόνια για να διαγράψει

Αυτή

ή μετά την παραλαβή μιας οριστικής ια-

μια πλήρη τροχιά γύρω από τον Ήλιο

υποστηρίζουν

τρικής διάγνωσης.

(το «έτος» του).

Gizmodo. Η ομάδα έλαβε άδεια να κάνει

Το Stonehenge είναι ένα
τεράστιο μουσικό όργανο!

πειράματα το Δεκέμβριο χτυπώντας τις

«Η δημοκρατία του θανάτου μας
αφορά όλους είχε γράψει ο Dr. Feifel κάποτε» καταλήγει η αρθρογράφος και συ-

Μυστήριο καλύπτει εδώ και αιώνες

νεχίζει: «Με το να το αρνείται, ή να το

το διάσημο μνημείο του Stonehenge στη

λη λίθινη καμπάνα.
τη

θεωρία,

τουλάχιστον,

αρχαιολόγοι

στο

μεγάλες πέτρες. Διαπίστωσαν πως οι
ήχοι που παρήγαγαν έμοιαζαν πολύ με
ξύλινες ή μεταλλικές καμπάνες.

αγνοεί κανείς, στρεβλώνει το μοτίβο της
ζωής... Όταν αποκτήσουμε συνειδητοποίηση του θανάτου, θα ενταθεί η συνειδητοποίηση της ζωής μας».

Πλανητική έκπληξη:
Μεγαλώνουν τα όρια του
ηλιακού μας συστήματος
Ένα νέο ουράνιο σώμα εκτός των
ως σήμερα γνωστών ορίων του ηλιακού
μας συστήματος, στο λεγόμενο «εσωτερικό νέφος του Όορτ», ανακάλυψαν οι
αστρονόμοι. Πρόκειται για ένα παγωμένο νάνο πλανήτη με την προσωρινή
ονομασία «2012 VP113», που έχει διά-

Μεγάλη Βρετανία. Αυτό που γνωρίζαμε

Τώρα υποστηρίζουν ότι μπορεί να

μετρο περίπου 450 χιλιόμετρα.

καλά ήταν ότι αυτοί οι θεόρατοι ογκόλι-

εξυπηρετούσαν σε κάποια τελετουργικά

Οι επιστήμονες μάλιστα δεν απο-

θοι είχαν έρθει στο σημείο που βρίσκε-

ή ως μέσο επικοινωνίας για μακρινές

κλείουν στην ίδια απομακρυσμένη περι-

ται το μνημείο από αρκετά μακρυά, κά-

αποστάσεις.

οχή να βρουν μελλοντικά και άλλες εκ-

ποιοι ακόμη και από την Ουαλία!
ανακαλύψεις

τερες επιστημονικές λεπτομέρειες, πά-

νήτη Χ», που είναι ίσως δεκαπλάσιος

αποκάλυψαν κάτι απροσδόκητο: το

ντως οι ογκόλιθοι του Stonehenge είναι

από τη Γη, ο οποίος είναι αόρατος μέχρι

Stonehenge είναι ένα τεράστιο μουσικό

από δολερίτη, ένα ηφαιστειογενές πέ-

σήμερα, καθώς περιφέρεται πολύ μα-

όργανο!

τρωμα.

πλήξεις, ακόμη και ένα γιγάντιο «πλα-

Νέες

μελέτες

και

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί ιδιαί-

Οι τεράστιοι ογκόλιθοι που συνθέ-

Ο δολερίτης έχει χρησιμοποιηθεί

Ο άγνωστος έως τώρα μικροσκοπι-

τουν το μνημείο είναι από ένα είδος πέ-

κατά καιρούς στην ανθρώπινη ιστορία

κός πλανήτης πιθανότατα αποτελείται

τρας που έχει την ιδιότητα να παράγει

για την παραγωγή μουσικών οργάνων,

από πάγο, λόγω της μεγάλης απόστα-

ήχους όταν κρούεται.

από τη Νεολιθική Εποχή μέχρι σήμερα.

κριά από τον Ήλιο.
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Η φιλοσοφία μέσα από απλά
καθημερινά πράγματα...

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΜΟΛΥΒΙΟΥ

Τ

ο παιδί κοιτούσε τη γιαγιά

ξεχνάς ποτέ ότι υπάρχει ένα χέρι το οποίο καθοδηγεί τα βήματά σου. Αυτό το χέρι

του που έγραφε ένα γράμ-

το λέμε «Θεό» και Εκείνος πρέπει να σε καθοδηγεί πάντα σύμφωνα με το θέλημά

μα. Κάποια στιγμή τη ρώ-

Του.

τησε:

Δεύτερη ιδιότητα: Πότε-πότε πρέπει να σταματάω να γράφω και να χρησιμο-

- Γράφεις μια ιστορία που συνέβη σε

ποιώ την ξύστρα. Αυτό κάνει το μολύβι να υποφέρει λίγο, αλλά στο τέλος είναι πιο

εμάς; Και μήπως είναι μια ιστορία για

μυτερό. Έτσι, μάθε να υπομένεις ορισμένες δοκιμασίες γιατί θα σε κάνουν καλύτε-

μένα;

ρο άνθρωπο.

Η γιαγιά σταμάτησε να γράφει, χαμογέλασε και είπε στον εγγονό της:
- Όντως γράφω για σένα. Ωστόσο,
αυτό που είναι πιο σημαντικό κι από
τις λέξεις είναι το μολύβι που χρησιμο-

Τρίτη ιδιότητα: Το μολύβι μας επιτρέπει πάντα να χρησιμοποιούμε γόμα για να
σβύνουμε τα λάθη. Κατάλαβε ότι το να διορθώνουμε κάτι που κάναμε
δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά σημαντικό για να παραμένουμε
στο δρόμο του δικαίου.
Τέταρτη ιδιότητα: Αυτό που έχει στην ουσία σημασία στο

ποιώ. Θα ήθελα, όταν μεγαλώσεις, να

μολύβι δεν είναι το ξύλο ή το εξωτερικό του σχήμα, αλλά

γίνεις σαν κι αυτό.

ο γραφίτης που περιέχει. Έτσι, να φροντίζεις πάντα

Το παιδί, περίεργο, κοίταξε το μολύβι και δεν είδε τίποτα το ιδιαίτερο.
- Αφού είναι το ίδιο με όλα τα μολύβια που έχω δει στη ζωή μου!
- Όλα εξαρτώνται από τον τρό-

αυτό που συμβαίνει μέσα σου.
Τέλος, η πέμπτη ιδιότητα του μολυβιού:
Αφήνει πάντα ένα σημάδι. Έτσι, λοιπόν,
να ξέρεις ότι ό,τι κάνεις στη ζωή
σου θα αφήσει ίχνη και να

πο τον οποίο βλέπεις τα πράγματα. Το

προσπαθείς

μολύβι έχει πέντε ιδιότητες, τις οποίες

επίγνωση της κάθε

αν καταφέρεις να διατηρήσεις, θα είσαι

σου πράξης.

πάντα ένας άνθρωπος που θα βρίσκεται
σε αρμονία με τον κόσμο.
Πρώτη ιδιότητα: Μπορείς να κάνεις
μεγάλα πράγματα, αλλά δεν πρέπει να

Paolo
Coelho

να

έχεις

Ο,ΤΙ ΣΠΕΙΡΕΙΣ ΘΑ ΘΕΡΙΣΕΙΣ...

Έ

νας αυτοκράτορας, στην Άπω Ανατολή, γερνούσε και καταλάβαινε ότι είχε φτάσει η ώρα να διαλέξει το διάδοχό του. Αντί να
διαλέξει έναν από τους βοηθούς του ή ένα από τα παιδιά του,

αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικό: Προσκάλεσε μια μέρα
πολλούς νέους του βασιλείου του και τους είπε. «Έφτασε η ώρα μου να παραιτηθώ και να διαλέξω τον επόμενο αυτοκράτορα. Έχω αποφασίσει να διαλέξω έναν από σας». Οι νέοι ξαφνιάστηκαν! Αλλά ο αυτοκράτορας συνέχισε. «Θα δώσω σήμερα στον καθένα σας ένα σπόρο, έναν πολύ ειδικό σπόρο.
Θέλω να τον φυτέψετε, να τον ποτίζετε και να ξανάρθετε εδώ μετά από ένα
χρόνο από σήμερα με ό,τι έχει φυτρώσει απ’ αυτόν τον ένα σπόρο. Εγώ θα
κρίνω τότε τα φυτά που θα φέρετε, κι αυτός, το φυτό του οποίου θα διαλέξω,
θα είναι ο επόμενος αυτοκράτορας!»
Ένα αγόρι που λεγόταν Λίνγκ, ήταν κι αυτός εκεί εκείνη τη μέρα και, όπως

όλοι οι άλλοι, πήρε ένα σπόρο. Πήγε σπίτι του και γεμάτος ενθουσιασμό διηγήθηκε στη μητέρα του τι συνέβη. Η μητέρα του τον βοήθησε να βρει μια γλάστρα
και χώμα, κι αυτός φύτεψε το σπόρο του και τον πότισε προσεχτικά. Και κάθε
μέρα του άρεσε να τον ποτίζει και να παρακολουθεί αν είχε φυτρώσει. Ο Λίνγκ
παρακολουθούσε το σπόρο του, αλλά τίποτα δεν φύτρωνε. Πέρασαν τρεις εβδομάδες, τέσσερις εβδομάδες, πέντε βδομάδες, κι ακόμα τίποτα. Τώρα όλοι οι άλλοι μιλούσαν μ’ ενθουσιασμό για τα φυτά τους, ο Λίνγκ όμως δεν είχε φυτό και
αισθανόταν αποτυχημένος. Πέρασαν έξι μήνες κι ακόμα δεν είχε φυτρώσει τίποτα στη γλάστρα του. Άρχισε να πιστεύει ότι είχε σκοτώσει το σπόρο του. Όλοι οι
άλλοι είχαν δέντρα και ψηλά φυτά, αλλά αυτός τίποτα. Όμως ο Λίνγκ δεν έλεγε
τίποτα στους φίλους του. Απλά περίμενε να φυτρώσει ο σπόρος του.
Τελικά ο χρόνος πέρασε και ήρθε η μέρα που όλοι οι νέοι του βασιλείου θα
πήγαιναν τα φυτά τους στον αυτοκράτορα για επιθεώρηση. Ο Λίνγκ είπε στη
μητέρα του ότι δεν ήθελε να πάει με μια άδεια γλάστρα, αλλά αυτή τον συμβούλεψε να πάει. Ο Λίνγκ αισθανόταν αδιαθεσία στο στομάχι, αλλά επειδή ήταν
έντιμος, παραδέχτηκε ότι η μητέρα του είχε δίκιο κι έφυγε για το παλάτι με την
άδεια γλάστρα του. Όταν έφτασε εκεί, έμεινε κατάπληκτος από την ποικιλία των
φυτών που είχαν καλλιεργήσει οι άλλοι νέοι. Ήταν όμορφα φυτά σε διάφορα
σχήματα και μεγέθη. Ο Λίνγκ ακούμπησε την άδεια γλάστρα του στο πάτωμα.
Πολλοί από τους άλλους άρχισαν να τον περιγελούν. Μερικοί τον λυπήθηκαν
και του είπαν: «Δεν πειράζει, προσπάθησες για το καλύτερο».
Όταν έφτασε ο αυτοκράτορας, εξέτασε την αίθουσα και χαιρέτησε τους νέους. Ο Λίνγκ προσπάθησε να κρυφτεί στο πίσω μέρος της αίθουσας.
«Τι μεγάλα φυτά, δέντρα και λουλούδια καλλιεργήσατε!», είπε ο αυτοκράτορας. «Σήμερα ένας από σας θα εκλεγεί ο επόμενος αυτοκράτορας!»
Ξαφνικά διέκρινε το Λίνγκ με την άδεια γλάστρα του, στο πίσω μέρος της
αίθουσας. Αμέσως διέταξε τους φρουρούς να τον φέρουν μπροστά του. Ο Λίνγκ
κατατρόμαξε. «Ο αυτοκράτορας γνωρίζει ότι είμαι αποτυχημένος», σκέφτηκε.
«Ίσως με σκοτώσει». Ήλθε όμως μπροστά στον αυτοκράτορα, κι αυτός τον ρώτησε πώς λέγεται. «Λέγομαι Λίνγκ» απάντησε. Οι υπόλοιποι άρχισαν να γελούν
και να τον κοροϊδεύουν. Ο αυτοκράτορας ζήτησε να ηρεμήσουν όλοι. Κοίταξε
τον Λίνγκ και κατόπιν ανήγγειλε στο πλήθος: «Ιδού ο νέος σας αυτοκράτορας!
Το όνομά του είναι Λίνγκ»!

Ο Λίνγκ δεν μπορούσε να το πιστέψει! Δεν είχε
καταφέρει ούτε το σπόρο
του να κάνει να φυτρώσει!

ΠΑΡΑ-

β λές

Πώς θα μπορούσε να γίνει
ο νέος αυτοκράτορας;
Τότε ο αυτοκράτορας
είπε: «Πριν από ένα χρόνο, σαν και σήμερα, έδωσα
στον καθένα σας από ένα
σπόρο. Η αλήθεια είναι

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

ότι έδωσα σε όλους σας βρασμένους σπόρους, που δεν
θα φύτρωναν. Όλοι σας, εκτός από τον Λίνγκ, μου φέρατε δέντρα, φυτά και λουλούδια. Όταν ανακαλύψατε ότι
οι σπόροι δεν θα βλάσταιναν, αντικαταστήσατε το σπόρο
που σας έδωσα μ’ έναν άλλο. Ο Λίνγκ ήταν ο μόνος που
είχε το θάρρος και την εντιμότητα να μου φέρει μια γλάστρα που είχε μέσα το δικό μου σπόρο. Γι’ αυτό είναι αυτός που θα γίνει ο νέος αυτοκράτορας!
• Αν σπείρεις εντιμότητα, θα θερίσεις εμπιστοσύνη.
• Αν σπείρεις καλοσύνη, θα θερίσεις φίλους.
• Αν σπείρεις ταπεινοφροσύνη, θα θερίσεις μεγαλείο.
• Αν σπείρεις επιμονή, θα θερίσεις νίκη.
• Αν σπείρεις στοχασμό, θα θερίσεις αρμονία.
• Αν σπείρεις σκληρή δουλειά, θα θερίσεις επιτυχία.
• Αν σπείρεις συγχώρεση, θα θερίσεις συμφιλίωση.
• Αν σπείρεις ειλικρίνεια, θα θερίσεις καλές σχέσεις.
• Αν σπείρεις υπομονή, θα θερίσεις βελτίωση.
• Αν σπείρεις πίστη, θα θερίσεις θαύματα.
• Αν σπείρεις ανεντιμότητα, θα θερίσεις δυσπιστία.
• Αν σπείρεις εγωισμό, θα θερίσεις μοναξιά.
• Αν σπείρεις περηφάνια, θα θερίσεις καταστροφή.
• Αν σπείρεις ζήλια, θα θερίσεις ταλαιπωρία.
• Αν σπείρεις οκνηρία, θα θερίσεις στασιμότητα.
• Αν σπείρεις πικρία, θα θερίσεις απομόνωση.
• Αν σπείρεις πλεονεξία, θα θερίσεις απώλεια.
• Αν σπείρεις κακολογία, θα θερίσεις εχθρούς.
• Αν σπείρεις στενοχώριες, θα θερίσεις ρυτίδες.
• Αν σπείρεις αμαρτίες, θα θερίσεις ενοχές.
Πρόσεχε, λοιπόν, τι σπέρνεις τώρα. Αυτό θα καθορίσει τι θα θερίσεις αύριο. Οι σπόροι που σπέρνεις θα κάνουν τη ζωή χειρότερη ή καλύτερη, τόσο τη δική σου όσο
και αυτών που θα έλθουν μετά. Να είσαι βέβαιος ότι κάποια μέρα θα απολαύσεις τους καρπούς της εντιμότητας
και της ακεραιότητάς σου ή θα πληρώσεις για τις εγωιστικές επιλογές που έσπειρες σήμερα.
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σήμερα

είδα

...ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ...

Σήμερα είδα την έλλειψη
αυθεντικότητας. Παρότι κάτω από
άλλους τίτλους ίσως αναφέρθηκα σε
διάφορες άλλες ευκαιρίες σ’ αυτό το
ίδιο ζήτημα, αυτό που είδα σήμερα
φιλοσοφικό
υπήρξε αποφασιστικό, επειδή ήταν απόλυτο.
δοκίμιο
Όχι πως έχω ουράνια ή μυστικιστικά
οράματα, όχι πως βυθίζομαι σε βαθιές
από την
καταστάσεις συγκέντρωσης. Απλώς βγαίνω
D. S. Guzman Διευθύντρια
στο δρόμο... μιλάω με τον κόσμο... ζω την
της Διεθνούς Νέας
καθημερινή μου ζωή.
Ακρόπολης
Πού φαίνεται αυτή η έλλειψη
αυθεντικότητας; Νομίζω ότι, χωρίς να κάνω
μεγάλο λάθος, φαίνεται σ’ όλα τα πράγματα
της ζωής.
Ξεκινώντας απ’ το πιο απλό και συγκεκριμένο, από το ίδιο
μας το σώμα, σ’ όλους μας αρέσει να είμαστε καθαροί και σωστά
ντυμένοι, καλά φτιαγμένοι και ευχάριστοι γενικά. Αλλά η μόδα
της «διαμαρτυρίας» έχει επιβάλει κάτι άλλο, και είναι δυνατό η
καθημερινή υγιεινή να περιορίζεται σήμερα στο να βρωμίσουμε
λίγο περισσότερο τα ήδη φαγωμένα παντελόνια -αγοριών και
κοριτσιών- να ξεμαλλιάζουμε λίγο ακόμα τα μακριά μαλλιά
-αγοριών και κοριτσιών- και να μακιγιάρονται προσεχτικά βαθιοί
μαύροι κύκλοι του «κοινωνικά ανέντακτου».
Σ’ όλους αρέσει να τρώνε και να κοιμούνται στην ώρα τους και
στο σωστό μέτρο. Αλλά εξαιρώντας τους αληθινούς πάσχοντες,
αυτούς που λίγο ή τίποτε δεν έχουν για να φάνε και αυτούς που
θυσιάζουν τις στιγμές ξεκούρασής τους για να συνεχίσουν να
δουλεύουν, πρέπει όμως να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο των
μη αυθεντικών, εκείνων που τρώνε ένα σάντουιτς στο δρόμο, ενώ
με το άλλο χέρι κρατούν μια μπύρα, επειδή αυτό αρμόζει στους
«προοδευτικούς» και σ’ αυτούς που χάνουν τις ώρες τους τη
νύχτα ανάμεσα σε καπνούς και ναρκωτικά, ανάμεσα σε σκάνδαλο
και πορνογραφία, ανάμεσα σε κακίες και ηλιθιότητες.
Στο συναισθηματικό επίπεδο, όλος ο κόσμος λαχταρά να αγαπά
και να αγαπιέται, στ’ αλήθεια, με όλη του την καρδιά. Αλλά σήμερα
χρησιμοποιείται κάτι άλλο: σήμερα πρέπει να καυχιέται κανείς ότι
είναι «απελευθερωμένος», να θάβει την αγάπη και να ενθρονίζει
την ελευθεριότητα, την κυριαρχία του αγνού και κτηνώδους
ενστίκτου (και ζητώ συγνώμη από τα κτήνη). Όλος ο κόσμος,

μέσα στις δυνατότητές του, επαληθεύει ότι το παγκόσμιο
περίπλοκο διαφημιστικό μοντάζ μας υποχρεώνει να ζούμε ένα
σωρό ψέματα. Αλλά κανείς δεν τολμά να καταγγείλει αυτά
τα ψέματα, κανείς δεν έχει την αυθεντικότητα να υποστηρίξει
μια απλή και σαφή αλήθεια, κι ας μη στηρίζεται από τις τόσο
διάσημες πλειοψηφίες.
Όλος ο κόσμος θα ήθελε να έχει ένα φίλο, ένα κοντινό
πρόσωπο με το οποίο να μπορεί να ανταλλάσει ιδέες και
σχέδια, στο οποίο να εκφράζει τα ειλικρινή συναισθήματά
του. Αλλά αυτό δε «φοριέται». Είναι προτιμότερη η μάσκα
της ψυχρότητας, της πιο απόλυτης αδιαφορίας, κι ας νιώθει
αυτός που την εκδηλώνει να πεθαίνει μέσα του. Η ευαισθησία
-η μη αυθεντική ευαισθησία- κρατιέται για τα «κοινωνικά
προβλήματα», σαν να μπορούσε να νιώσει κάτι για την
Ανθρωπότητα και τα προβλήματά της αυτός που δεν μπόρεσε
να νιώσει πρώτα για τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν...
Ρούχα, χειρονομίες, λόγια, βλέμματα και γνώμες... όλα
ψεύτικα, όλα μακριά από την πραγματικότητα, όλα τρομερά
δύσκολα για να φτάσουμε στον αληθινό άνθρωπο που
κρύβεται πίσω από τόσες φάρσες.
Και ακόμα αναρωτιόμαστε: υπάρχει άραγε κάτι αληθινό
για να δείξουμε; Είναι άραγε η έλλειψη αυθεντικότητας
καρπός μιας φαντασίωσης ή έλλειψη αυθεντικών αξιών για
έκφραση; Μήπως επειδή ζούμε τόσο πολύ προς τα έξω, επειδή
προσποιούμαστε τόσο πολύ, επειδή «αφήνουμε να περάσουν»
τα πράγματα, έχει δημιουργηθεί μια αποσύνδεση από τον
αυθεντικό άνθρωπο;
Σήμερα είδα, έτσι όπως το αφηγούμαι, ότι είμαστε
άρρωστοι, ότι η έλλειψη αυθεντικότητας δεν είναι ένα
βραβείο αλλά μια πληγή. Οι πέτρες, τα δέντρα και τα ζώα
αναγνωρίζονται επειδή αυτά είναι αυτό που είναι... Γιατί
θα έπρεπε ο άνθρωπος να είναι η εξαίρεση και να δείχνει
διαφορετικός απ’ ό,τι είναι; Γιατί θα έπρεπε ο άνθρωπος
να προκαλεί τόσο επικίνδυνους ακρωτηριασμούς στην
προσωπικότητά του;
Ας μας έρθει λίγη διαύγεια για να δούμε τον εαυτό μας
όπως είναι, για να αναγνωρίσουμε τα ελαττώματά μας και τα
λάθη μας και για να αρχίσουμε αυθεντικά ένα δρόμο εξέλιξης.
Επειδή σήμερα είδα ότι δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο, όταν
μπορεί κανείς να βλέπει...

ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ ΚΟΛΟΣΣΟΙ ΤΟΥ ΜΕΜΝΟΝΑ
Κείμενο: Χ. Κληματσίδας

Τ

δύο

οδηγοί αναφέρουν στις σελίδες τους,

από τον ήρωα της Τροίας Μέμνονα, που

γραφεί

πως οι Κολοσσοί του Μέμνονα είναι δυο

ο μύθος θέλει να έχει ταφεί το σώμα του

πολλά βιβλία και άρθρα

μεγάλα αγάλματα ύψους 16 -18 μέτρων

στη δυτική όχθη των Θηβών.

αφιερωμένα,

τον

και βάρους 800 τόνων το καθένα, πως

πολιτισμό της αρχαίας Αιγύπτου. Για

κατασκευάστηκαν από τον φαραώ

Αιθιοπίας,

ένα μέρος, μια γη ιδιαίτερη, ξεχωριστή,

Αμενόφις ή αλλιώς Αμενχοτέπ τον 3ο

Τιθωνού. Κατά τον Τρωικό πόλεμο

που έχει ως σπονδυλική στήλη το Νείλο

το 1360 π.Χ και ανήκαν στο συγκρότημα

πολέμησε στο πλευρό των Τρώων

ποταμό που την ποτίζει εδώ και χιλιετίες,

του ταφικού ναού του φαραώ, περίπου

με πανοπλία φιλοτεχνημένη από τον

που

αινιγματικών

στην ανατολική ακτή του Νείλου, στο

Ήφαιστο. Σκοτώθηκε από τον Αχιλλέα,

μνημείων και έλκει την περιέργεια

Λούξορ, απεικονίζοντας τον ίδιο τον

όμως πριν προλάβει ο ίδιος να του πάρει

των ανθρώπων, για όλα εκείνα που

βασιλιά. Το υλικό κατασκευής τους είναι

τα όπλα, η Ηώς πήρε το κορμί του και

βρίσκονται ξεχασμένα στα βάθη του

από χαλαζίτη, που ο Αμενόφις έφερε

κάλεσε τους αδελφούς της Ύπνο και

χρόνου της ανθρώπινης ιστορίας.

από ορυχεία πολλά χιλιόμετρα μακριά

Θάνατο να το μεταφέρουν με τα φτερά

από αυτή τη περιοχή.

τους στην πατρίδα του.

ους

τελευταίους

αιώνες

έχει

πληθώρα

έχουν
για

Ένα από αυτά τα μνημεία είναι και

Ο Μέμνων ήταν βασιλιάς της
γιος της Ηούς και του

οι αινιγματικοί κολοσσοί του Μέμνονα.

Σε μια ιστορική στιγμή, είναι ευρέως

Μέσα στο πλέξιμο της ιστορίας και

Στην πλειοψηφία τους οι ταξιδιωτικοί

γνωστοί, ως Κολοσσοί του Μέμνονα

του μύθου, υπήρχε η παράδοση πως
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από τον ένα κολοσσό ακούγονταν το

επτά πρωταρχικούς ήχους, που κατά την ανατολή

πρωί ένας ήχος. Ο ήχος αυτός πίστευαν

ένας από αυτούς ηχούσε καθαρά.

ότι ήταν ο χαιρετισμός του Μέμνονος,

Στη ρωμαϊκή εποχή μιλούσαν για μια

προς τη μητέρα του την Ηώ, την

συγκεκριμένη νότα που αντιστοιχούσε με το Φα

προσωποποίηση της αυγής. Αντίστοιχα

της δικής μας κλίμακας του Ντο.
Οι

για την πάχνη που απλώνεται την αυγή

επιδιορθώσεις

του

αυτοκράτορα

στη γη, έλεγαν πως είναι τα δάκρυα που

Σεπτίμιου Σεβήρου το έτος 199 μ.Χ σώπασαν

ρίχνει κάθε νύχτα η Ηώς για το γιο της

για πάντα τον κολοσσό που έβγαζε αυτόν τον

(Οβίδιος, Μεταμορφώσεις) .

ήχο και ήταν τοποθετημένος στο Βορρά Ένας

Σ’ ένα από τα βιβλία του ο Jorge

από τους πολλούς εξερευνητές του 19ου αιώνα

Angel Livraga μας δίνει επίσης αρκετές

ισχυρίστηκε σε μια επιστημονική συζήτηση στο

ενδιαφέρουσες πληροφορίες:

Λονδίνο ότι αυτός είχε ακούσει ξανά αυτή τη

«Στις αρχαίες Θήβες, εκεί βρίσκονται

μουσική νότα, αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις

οι αινιγματικοί κολοσσοί του Μέμνονα,

γι’ αυτό, ούτε το έχουν επαληθεύσει τα

αφιερωμένοι στον ήλιο της Ανατολής.

εξαντλητικά πειράματα που έγιναν τον 20ο

Η γέννηση, άνθηση και παρακμή του

αιώνα, χωρίς κανένα θετικό αποτέλεσμα.
Η

ήλιου έλαβαν τα ονόματα Μέμνων,

κατεστημένη

εξηγεί

Άμμων και Μάμων».

το

φαινόμενο

Σύμφωνα με τους μοντέρνους αρ-

(ήδη ξέρουμε ότι η

χαιολόγους, αυτές οι εικόνες των γιγά-

σημερινή αλλοτρίωση

ντων που είναι καθισμένοι στους τελε-

εξαναγκάζει

τουργικούς θρόνους τους, ήταν τα προ-

εξηγούνται όλα, είτε

πύλαια του νεκρικού Ναού του Αμένοφι

ξέρουν την αλήθεια

του Γ΄, από τον οποίο έχουν μείνει μόνο

είτε όχι) αποδίδοντάς

αυτά ως μαρτυρία.

το

Η εσωτερική παράδοση αναφέρει ότι

στη

επιστήμη

στο

να

διαστολή

κάποιου βράχου όταν

είναι πολύ πιο αρχαίοι από οποιαδήποτε

ζεσταθεί

κτίσμα προς τιμή ενός Φαραώ, ήταν

πρώτη

αφιερωμένοι στον Ανατέλλοντα Ήλιο

του

και δεν ήταν πάντα αγαθοί, όπως

ήλιου

η λαϊκή πίστη εξακολουθεί να τους

μετά

ονομάζει. Το σημερινό ύψος τους είναι

από το κρύο της νύχτας στην έρημο. Αυτό δεν μπορούμε να το επαληθεύσουμε,

περίπου 18 μέτρα, αν και είναι πιθανό

εφόσον η πελώρια μάζα του Κολοσσού δεν επιτρέπει στον ήλιο να προκαλέσει μια

ότι με τα στέμματα θα ήταν μερικά

αισθητή αλλαγή θερμοκρασίας στις δροσερές ανατολές, ούτε καν στην επιφάνεια

μέτρα υψηλότεροι. Επιδιορθώθηκαν,

μιας πέτρας. Πιστεύουμε ότι το αίνιγμα εξακολουθεί να υπάρχει, όπως και τα δύο

σμιλεύτηκαν και χαράχτηκαν ξανά

κολοσσιαία μνημεία, αν και πληγωμένα από τη βία, την άγνοια και τη ματαιότητα

άπειρες

των ανθρώπων.

φορές.

Ήταν

πασίγνωστοι

από

την

ακτίνα

στους κλασικούς χρόνους του αρχαίου

Έχουν περάσει αιώνες από εκείνα τα χρόνια που κατασκευάστηκαν. Το πάντρεμα

κόσμου. Υπήρξαν μουσικοί της Ελλάδας

όμως του μύθου και της ιστορίας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κάτι που γοήτευε κι

που έφθαναν εκεί για προσκύνημα, για

εξακολουθεί να γοητεύει τους περιηγητές, τους ταξιδιώτες, τους ερευνητές, τόσο

να καταφέρουν να αντιληφθούν τους

στην αρχαιότητα όσο και σήμερα.
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Στις

αρχαίες

Θήβες,

εκεί

βρίσκονται οι αινιγματικοί κολοσσοί
του Μέμνονα, αφιερωμένοι στον ήλιο
της Ανατολής. Η γέννηση, η άνθηση
και η παρακμή του ήλιου έλαβαν τα
ονόματα Μέμνων, Άμμων και Μάμων.

Πληθώρα λαών άφησαν το δικό
τους ανεξίτηλο χρώμα σ’ αυτή τη γη κι
εκατομμύρια άνθρωποι μέσα στη δίνη του
χρόνου επισκέφθηκαν τους Κολοσσούς,
τους συνάντησαν στο διάβα τους.
Μπορεί να μην είναι εφικτό να δοθούν
ξεκάθαρες απαντήσεις σ’ αυτό το αίνιγμα
της ιστορίας, που είναι άλλωστε ένα από
τα πολλά της αρχαίας Αιγύπτου. Και ο
αινιγματικός ήχος μπορεί να σίγησε…
Σημασία όμως έχει πως εξακολουθούν
να βρίσκονται εκεί και μπορούν να μας
μιλούν με το δικό τους τρόπο, αφήνοντας
πέρα από το μυστήριο μια πύλη ανοιχτή
στην αιωνιότητα!
Τέτοιου

είδους

μνημεία

δεν

δημιουργίας πολιτισμού…

Διεθνή Πολιτιστικού Οργανισμού Νέα Ακρόπολη)
3. Μεγάλοι ιστορικοί της αρχαιότητας όπως ο Στράβων, ο Παυσανίας, ο Τάκιτος, ο Φιλόστρατος επιβεβαίωσαν το γεγονός. Υπάρχουν επίσης αναφορές
μέσω των αρχαίων Ελλήνων ποιητών (Αισχύλος: Μέμνων ψυχοστασία, Σοφοκλής: Αιθίοπες, καθώς ήταν
προσφιλέστατο θέμα σε αγγειογραφίες και ήταν ένας
μύθος ευρύτερα γνωστός στην αρχαιότητα.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
1. Θήβες – Η πόλη των Θεών
2. Jorge Angel Livraga Rizzi (1930-1991 Ιδρυτής του

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα
Τόμος 41ος λήμμα Μέμνων

περιορίζονται

στα

γεωγραφικά

σύνορα μόνο μιας χώρας, αλλά είναι
μια

κληρονομιά

της

ανθρώπινης

εφευρετικότητας, της τέχνης και της

2. Παγκόσμιος Μυθολογία Τόμος Α Π. Γκριμάλ, Εκδόσεις Πάπυρος και Λαρούς
3. Ελληνική Μυθολογία Τόμος 5ος Τρωικός πόλεμος –
Ι.Θ.Κακριδής, Εκδοτική Αθηνών
4. Θήβες – Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΘΕΩΝ Jorge Angel
Livraga Rizzi Μετάφραση Γ. Α. Πλάνας, Εκδόσεις
Νέα Ακρόπολη 2η έκδοση 2006 Αθήνα
5. Art and History Luxor-Karnak, The Valley of
the Kings, Giovanna Magi, Translation by Paula
Bommsliter Copyright by Casa Editrice Bonechi
6. Μυστήρια της Αρχαιότητας Τίτλος σειράς Τα Μυστήρια του κόσμου, Εκδόσεις Δομή
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Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ
ΓΕΛΙΟΥ

Κείμενο: Γ. Α. Πλάνας, ιδρυτής της Ν.Α. στην Ελλάδα

Κάτι τόσο απλό και καθημερινό αλλά και τόσο σημαντικό στη ζωή μας: Το γέλιο δρα ως ένας
παράγοντας απελευθέρωσης από εντάσεις και αγωνίες και το να γελάμε τροφοδοτεί τα θετικά
συναισθήματα. Το γέλιο μας εξανθρωπίζει και μας επιτρέπει ν’ ανοίξουμε κανάλια επικοινωνίας
πέρα από τις δυσκολίες. Το γέλιο χτίζει γέφυρες χαράς ανάμεσα στους ανθρώπους και εξαγνίζει
τις ανθρώπινες σχέσεις. Το γέλιο «ανοίγει» την ενεργειακή μας καμπάνα, για να λαμβάνουμε με
μεγαλύτερη θετικότητα τα μηνύματα επικοινωνίας μας με «τον άλλον».
Οι τρέχουσες ιατρικές έρευνες αποδίδουν στο γέλιο πολύ ευεργετικά αποτελέσματα για την υγεία
και την ευημερία, δεδομένου ότι, μεταξύ άλλων θετικών αποτελεσμάτων, απελευθερώνει τις
ορμόνες που ονομάζονται «ενδορφίνες» ή anti-stress ορμόνες.
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Η δύναμη του γέλιου

Ε

υρέως, το γέλιο σχετίζεται με τη χαρά, την

λούν, παρόλα αυτά η ικανότητα για δυνατό έντονο γέλιο και η

ευτυχία και την καλή διάθεση, και αποτελεί έναν

παραγωγή ενδορφινών είναι αποκλειστική των ανθρώπων.

εξαιρετικό μηχανισμό κοινωνικής επικοινωνίας.

Έτσι μπορούμε να φανταστούμε τη σκηνή που δείχνει τους

Αυτό είναι έτσι γιατί, στην ουσία, ο παράγοντας

αρχαίους προγόνους μας συγκεντρωμένους γύρω από τη φω-

ενεργοποίησης του γέλιου δεν είναι η ευτυχία ή η χαρά από

τιά για να γελάσουν. Από εκεί μπορεί να έχουν βγει οι πρώ-

μόνες τους, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα

τοι παλιάτσοι που θα είχαν ενώσει τους ανθρώπους στη φυλή,

άλλο άτομο, στο οποίο μπορείς να δώσεις ανοιχτά και με τρόπο

χάρη στην επίδραση του γέλιου. Παρόμοιος θα ήταν ο ρόλος

ειλικρινή ένα μήνυμα. Έχει αποδειχτεί ότι η σχέση μεταξύ του

των γελωτοποιών στις Αυλές των Βασιλιάδων, που πάντα έχαι-

γέλιου μαζί με άλλους και του γέλιου σε μοναξιά είναι 30 προς

ραν μεγάλης εκτίμησης, σχεδόν σ’ όλους τους πολιτισμούς,

1. Χρειάζεται να υπάρχουν ένα ή περισσότερα άτομα για να

εκτός εξαιρέσεων, όπως στην περίπτωση του μεσαιωνικού χρι-

γελάμε μαζί.

στιανισμού σε συγκεκριμένες φεουδαρχικές περιοχές της κε-

Το γέλιο είναι μια έμφυτη μορφή επικοινωνίας και στενά

ντρικής Ευρώπης.

συνδεδεμένη με την προφορική γλώσσα. Ο μηχανισμός λει-

Άλλες ευεργετικές επιδράσεις του γέλιου, από την οπτική

τουργίας του εδρεύει στην αναπνοή και παράγεται μέσω δια-

της ιατρικής, που μπορούμε ν’ αναφέρουμε, είναι οι ακόλουθες:

κοπών της εκπνοής. Είναι ο ίδιος μηχανισμός που χρησιμοποι-

1. Οι δείκτες του στρες μειώνονται κατά τη διάρκεια του γέ-

είται για την ομιλία, μόνο που στο γέλιο χρησιμοποιείται μια

λιου, οι οποίοι σχετίζονται με τη μείωση των επιπέδων της επι-

μορφή ακούσια και σχεδόν ημι-συνειδητή.

νεφρίνης και της κορτιζόλης.

Πρόσφατα, μια ομάδα ερευνητών του πανεπιστημίου της

2. Το γέλιο αυξάνει την παραγωγή αντισωμάτων και την

Οξφόρδης, με επικεφαλής τον καθηγητή Robin Dunbar, απέ-

ενεργοποίηση των προστατευτικών κυττάρων όπως τα λεμφο-

δειξε επιστημονικά ότι το γέλιο είναι ένα θαυμάσιο αναλγητι-

κύτταρα, «Τ» κυτταροτοξικά, που παράγουν κυτταρική ανο-

κό, που αυξάνει θεαματικά τα όρια αντοχής στον πόνο.

σία, πολύ σημαντική για την αποφυγή σχηματισμού όγκων.

Δεν πρόκειται για ένα απλό χαμόγελο ή για γέλια ήπια ή

3. Τα ξεκαρδίσματα ή τα χαρούμενα και επαναλαμβανόμε-

νευρικά, αλλά χρειάζεται ένα καλό ξεκαρδιστικό γέλιο, ώστε

να γέλια βελτιώνουν τη διάθεση, μειώνουν τα επίπεδα χολη-

το σώμα μας ν’ απελευθερώσει συγκεκριμένες χημικές ουσίες,

στερόλης στο αίμα και ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση.

τις ενδορφίνες, οι οποίες δρουν σαν ένα φυσικό αναλγητικό.

4. Πρόσφατα (το 2010) ανακαλύφθηκε μια σχέση μεταξύ

Φαίνεται πως οι ενδορφίνες που προκαλούνται από το γέ-

του γέλιου και της όρεξης, με τέτοιο τρόπο ώστε το γέλιο ν’

λιο, εκτός του ότι κατευνάζουν τον πόνο και προκαλούν ευφο-

αυξάνει την όρεξη με τρόπο ανάλογο με τη μέτρια σωματική

ρία, μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους να έχουν περισσότε-

άσκηση.

ρη προδιάθεση για σύσφιξη των σχέσεων, για να συμμετέχουν

5. Απελευθερώνει από τον φόβο και το άγχος και συμβάλ-

σε ομάδες και να εργαστούν ομαδικά, δρώντας με μεγαλύτερη

λει στον κατευνασμό του θυμού. Επίσης συμβάλλει στην αλ-

γενναιοδωρία. Επίσης είναι ένα εργαλείο για ν’ αλλάξει η συ-

λαγή της διανοητικής στάσης που ευνοεί τη μείωση των ασθε-

μπεριφορά των άλλων: σε μια ενοχλητική κατάσταση, όπως μια

νειών.

διαφωνία για παράδειγμα, το γέλιο αντιπροσωπεύει μια κατευ-

6. Ευνοεί την πέψη, αυξάνοντας τις συσπάσεις όλων των

ναστική χειρονομία, για να μειωθεί και ν’ αποφορτιστεί η έντα-

κοιλιακών μυών και διευκολύνει την εκκένωση λόγω του μασάζ

ση και ο θυμός.

που προκαλείται στα εντόσθια.

Αυτό θα εξηγούσε, σύμφωνα με τον R. Dunbar, γιατί πάνω

7. Αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό και τον παλμό και, διεγεί-

από 2 εκατομμύρια χρόνια πριν, οι άνθρωποι ήταν ικανοί να

ροντας την απελευθέρωση των «ενδορφινών», τους επιτρέπει

σχηματίσουν μεγάλες φυλετικές κοινότητες μέχρι και πάνω

να εκπληρώσουν μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες τους,

από 100 μέλη, ενώ οι πίθηκοι είναι ικανοί να σχηματίσουν μόνο

όπως είναι η διατήρηση της ελαστικότητας των στεφανιαίων

ομάδες μέχρι 50 μέλη. Αν και όλοι οι πίθηκοι μπορούν να γε-

αρτηριών.
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8. Μειώνει την παρουσία της χοληστερόλης στο αίμα, διότι
ισοδυναμεί με μία αερόβια άσκηση και βοηθά στη μείωση της
γλυκόζης στο αίμα.
Το θέμα του γέλιου ως φιλοσοφικό στοιχείο είχε ήδη

για τη «μαγεία του γέλιου»:
«Η εργασία εξανθρωπίζει τον κόσμο και αυτός ο
εξανθρωπισμός είναι αυτό που του δίνει νόημα. Το γέλιο…
είναι θείο και όχι ανθρώπινο. Με το γέλιο ο κόσμος ξαναγίνεται

επισημανθεί από τον Αριστοτέλη στο δεύτερο βιβλίο της

ένας τόπος παιχνιδιού, ένας ιερός χώρος

Ποιητικής, αφιερωμένο στην κωμωδία, το γέλιο, το χιούμορ

δουλειάς. Η δράση του δεν είναι διαφορετική από αυτή της

και την ιαμβική ποίηση, ως αποτελεσματικούς πομπούς της

θυσίας: αποκαθιστά τη θεία κατάσταση της φύσης, τη ριζική

αλήθειας και αντιπροσώπους της «Κάθαρσης» ή εξαγνισμού

της μη-ανθρώπινη κατάσταση. Ο κόσμος δεν είναι φτιαγμένος

των συναισθημάτων.Σ’ αυτό το βιβλίο, που χάθηκε κατά τη

για τον άνθρωπο. Ο κόσμος και ο άνθρωπος είναι φτιαγμένοι

διάρκεια του Μεσαίωνα, ο Έλληνας φιλόσοφος υπερασπίστηκε

για τους θεούς. Η εργασία είναι σοβαρή. Ο θάνατος και το

την κωμωδία και το χιούμορ ως μια αποτελεσματική δυνατότητα

γέλιο της αρπάζουν τη βαριά μάσκα της. Για τον θάνατο και το

ν’ αμφισβητήσει τα καθιερωμένα δόγματα και ν’ αποφορτίσει

γέλιο ο κόσμος και οι άνθρωποι ξαναγίνονται «παιχνίδια» ή θα

την ανθρώπινη ψυχή από τις πιέσεις των δογμάτων, νόμων και

λέγαμε… «δάχτυλα» στα χέρια των Θεών.

από καθετί «σοβαρό» που αυτά τα πράγματα επιβάλλουν στην
«πολιτισμένη κοινωνία».
Πιστεύεται ότι το λεγόμενο μεσαιωνικό «Tractatus
Coislinianus», που χρονολογείται τον 10ο αιώνα, περιείχε μια

και όχι χώρος

Στην αρχαία Ελλάδα, ο μύθος του Διόνυσου Ζαγρέα, του
θείου βρέφους που γεννιέται γελώντας και παίζει με τα θεϊκά
παιχνίδια του, που συμβολίζουν τα Στοιχεία του Σύμπαντος, είναι στην ίδια γραμμή σκέψης.

επιτομή ή περίληψη αυτού του δεύτερου χαμένου βιβλίου της

Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για τον ιαπωνικό μύθο της

Ποιητικής του Αριστοτέλη. Είναι ένα χειρόγραφο που εκθέτει

εξόδου της ηλιακής θεάς Amaterasu από την κρύπτη της σε

μια θεωρία της κωμωδίας ακολουθώντας την παράδοση

μια σπηλιά, που δεν μπορεί να ελέγξει τα γέλια της μπροστά

της Αριστοτέλειας Ποιητικής. Σ’ αυτό επιβεβαιώνεται ότι

στην πρόκληση του άσεμνου χορού μιας θεάς, επίσης και για τα

η κωμωδία προκαλεί το γέλιο και την ευχαρίστηση και, γι’

διάσημα «χαμογελαστά πρόσωπα» του πολιτισμού Totonaca-

αυτό,

Veracruz στο αρχαίο Μεξικό, με την επιρροή των Olmeca, στα

έναν εξαγνισμό (κάθαρση) από τα λογοκρινόμενα

αισθήματα, συνειδητά ή ασυνείδητα, από το καθιερωμένο

οποία αναφέρεται ο προαναφερθείς Octavio Paz.

περιβάλλον (το κοινωνικό στάτους) και περιγράφει τα μέσα

Τελικά το γέλιο απομακρύνει και ελαχιστοποιεί τα προβλή-

που χρησιμοποιούνται και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να

ματα και μας βοηθά με πολύ θετικό τρόπο ν’ αντιμετωπίζουμε

προκύψει η κάθαρση. Αυτό το χειρόγραφο βρίσκεται σήμερα

καλύτερα τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής, με καλή διάθε-

στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού.

ση και αισιοδοξία. Ας μάθουμε λοιπόν να γελάμε από την καρ-

Από μια πιο εσωτερική και βαθιά όψη, το γέλιο έχει επίσης
μαγικές ιδιότητες. Όπως λέει ο Octavio Paz, στο δοκίμιό του

διά μας. Το γέλιο είναι όπως ένα είδος βιταμινών που δίνει καλή
υγεία στην Ψυχή.

Ο κινηματογράφος του 2ου αι. π.Χ.

Ήρων ο Αλεξανδρεύς:

Ο «θαυματοποιός» της μηχανικής
Κείμενο: Βιργινία Γεωργιοπούλου

Π

όσο εύκολα θα μπορούσατε να πιστέψετε ότι
πριν από 2.000 χρόνια οι άνθρωποι μπορούσαν να καθίσουν αναπαυτικά στο ανάκλιντρο του καθιστικού τους και να παρακο-

λουθήσουν μια ταινία ρυθμίζοντας μάλιστα τον ήχο και την
κίνηση στην «οθόνη» από το … τηλεκοντρόλ τους! Σας θυμίζει κάτι;
Παρά την εντύπωση που έχουμε σήμερα ότι στην αρχαιότητα η τεχνολογία ήταν άγνωστη λέξη και οι αυτοματισμοί
ανύπαρκτοι, σύγχρονες μελέτες φέρνουν στο φως το ταλέντο των αρχαίων μηχανικών.
Ένας από τους «θαυματοποιούς» της ελληνιστικής περιόδου, ο Ήρωνας έζησε και έδρασε στην Αλεξάνδρεια το 2ο αι.
π.Χ. προσφέροντας πολλά και ευφάνταστα αυτοματοποιημέ-
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αυτόματο σε κάποιαν άλλη ορισμένη θέση. Κι όταν αυτό σταματήσει, η φωτιά ανάβει στο βωμό μπροστά απ’ τον Διόνυσο.
Κι απ’ το ραβδί του Διονύσου αναβλύζει γάλα ή νερό κι από
την κούπα του χύνεται κρασί… Και με λουλούδια στεφανώνεται όλος ο χώρος γύρω από τους τέσσερις στύλους της βάσης. Και οι κυκλικά τοποθετημένες Βάκχες γυρίζουν χορεύοντας γύρω απ’ το μικρό ναό. Και ήχος ακούγεται τύμπανων και
κυμβάλων…» (Ήρων, Αυτοματοποιητική, 4, 2).
Εξαιρετικά σύνθετα και πολύπλοκα αυτόματα συστήματα,
που παρείχαν τη δυνατότητα προγραμματισμού των κινήσεων
με εξωτερική εντολή (τηλεχειρισμό)!! και που για κάποιους
της εποχής θεωρούνταν αφύσικα - όπως: υδραυλικές βάνες,
μηχανικοί διακόπτες, τροχοί βαλβίδες - εμφανίζονται με φυσικό

«Στο θέατρο του Ήρωνος παρουσιάζεται αυτόματα ο
μύθος του Ναυπλίου που θέλει να εκδικηθεί τους Αχαιούς

τρόπο και μάλιστα εξηγούνται λογικά!

Η υπόθεση του έργου
Στο θέατρο του Ήρωνος παρουσιάζεται αυτόματα ο μύθος

που σκότωσαν τον γιο του Παλαμήδη στην Τροία»

του Ναυπλίου που θέλει να εκδικηθεί τους Αχαιούς που

να συστήματα στους συγχρόνους του.

σκότωσαν τον γιο του Παλαμήδη στην Τροία.

Η εφεύρεση

Σκηνή 1η: Οι Αχαιοί επισκευάζουν τα πλοία τους, μορφές

Το αυτόματο φορητό θέατρο του Ήρωνα είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη ιστο-

κινούνται, χτυπούν με σφυριά και πριονίζουν και κρότοι εργαλείων ακούγονται.

ρία μέσα από μηχανισμούς που φαίνεται να κάνουν πόρτες να

Σκηνή 2η : Οι Αχαιοί σπρώχνουν τα πλοία στη θάλασσα.

ανοίγουν αυτόματα, πουλιά να πετούν και να τραγουδούν και

Σκηνή 3η: Εμφανίζονται τα πλοία των Αχαιών να πλέουν

θεούς να εμφανίζονται από το πουθενά!
Το θέατρο αυτό είχε τέτοιες διαστάσεις που μπορούσε να
μετακινηθεί εύκολα ώστε το «κινηματογραφικό» έργο να πα-

και ανάμεσά τους να ξεπηδούν δελφίνια από τη θάλασσα. Ενώ
η σκηνή ξετυλίγεται, η θάλασσα φουρτουνιάζει και τα πλοία
επιταχύνουν.

ρουσιαστεί σε κοινό ή ακόμα και για ιδιωτικές προβολές! Πρό-

Σκηνή 4η : Ο Ναύπλιος σε ακρωτήρι, με αναμμένο πυρσό,

κειται για έναν μηχανισμό που παρουσίαζε έναν ναό του Διο-

δίνει ψεύτικο σήμα στους Αχαιούς ύστερα από προτροπή της

νύσου με διάφορες μορφές (ιέρειες) οι οποίες μπορούσαν να

Αθηνάς.

κινηθούν, να ανάβουν φωτιές και ταυτόχρονα να ακούγονται

Σκηνή 5η: Στη φουρτουνιασμένη θάλασσα φαίνονται δια-

διάφοροι ήχοι τυμπάνων και κυμβάλων. Οι κατασκευές αυτές

σκορπισμένα συντρίμμια των πλοίων και ο Αίαντας να κολυ-

θεωρούνται ιδιοφυείς διότι ήταν προγραμματιζόμενες δηλα-

μπά. Εμφανίζεται η Αθηνά (ως από μηχανής θεά), περιφέρεται

δή μπορούσαν με ανάλογες ρυθμίσεις να κάνουν διαφορετι-

και εξαφανίζεται, ενώ πέφτει κεραυνός, ακούγεται βροντή και

κά πράγματα. Κατά την λειτουργία του εμφάνιζε σκηνικά «εφ-

χάνεται η μορφή του Αίαντα.

φέ»,όπως κινούμενα πλοία σε διάταξη στόλου, καταιγίδες, φω-

Η αυλαία ανοιγοκλείνει μεταξύ των σκηνών.

τιές και καταστροφές.

Όλες αυτές οι κινήσεις και οι ήχοι εκτελούνται με βάση

Ο Ήρων περιγράφει την λειτουργία του:

αρχές της μηχανικής και χωρίς καθόλου ηλεκτρικό ρεύμα

«Τοποθετούμε αρχικά το αυτόματο σε κάποια θέση και

αλλά κυρίως με τη δύναμη ενός μολύβδινου βάρους που

αφού απομακρυνθούμε ύστερα από λίγο χρόνο μεταβαίνει το

πέφτει ισοταχώς σε μια κλεψύδρα με άμμο. Για την έναρξη της
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Ο κιν ηματογρ άφ ο ς του 2ου αι. π.Χ.

παράστασης αρκεί να τραβηχτεί το σκοινί
στην πρόσοψη της βάσης.
Φαίνεται λοιπόν ότι στον αρχαίο κόσμο η διασκέδαση δε διέφερε πολύ από
τη σημερινή. Μάλιστα η τεχνολογία και η
επιστήμη της εποχής αυτής –του 2ου αιώνα π.Χ.- έχει πολλά αντίστοιχα τεχνολογικά επιτεύγματα να επιδείξει, γεγονός
που φανερώνει και το υψηλό επίπεδο νόησης και γνώσης αλλά και την διαχρονική μάλλον τάση των ανθρώπων να αναζητούν ανέσεις και απολαύσεις μέσω της
τεχνολογίας.

«Όλες αυτές οι κινήσεις και οι ήχοι εκτελούνται με βάση αρχές της μηχανικής και χωρίς καθόλου ηλεκτρικό ρεύμα αλλά κυρίως με τη δύναμη

Πηγές:
- http://www.youtube.com/watch?v=IW3uaJimMlI
- http://olympia.gr/2012/04/30/%CF%84%CE%BFhome-cinema-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE
%AE%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%B1%
CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD-2-000%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1/
- http://www.kotsanas.com/exh.php?exhibit=0101001

ενός μολύβδινου βάρους που πέφτει ισοταχώς σε μια κλεψύδρα με άμμο»

Σύγχρονη ανακατασκευή στο πανεπιστήμιο Monash
της Αυστραλίας

17

Ποιοί είμαστε:
Η Νέα Ακρόπολη είναι ένας Διεθνής Πολιτιστικός και Φιλοσοφικός Οργανισμός
που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 55 χώρες στον κόσμο και έχει ως σκοπό να ενεργοποιήσει την εσωτερική δύναμη του ατόμου, προωθώντας τον ανθρώπινο 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 κοινωνία, όχι ως απλό παρατηρητή αλλά ως ενεργό συμμετέχοντα
σ’ έναν κόσμο που χρειάζεται βελτίωση.

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

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
που
βελτιώνει

3

πεδία

δράσης:

…η

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

αναζήτηση
της Σοφίας
που γίνεται
τρόπος ζωής
και δίνει

προσφέρει
το οξυγόνο

νόημα στην

της ψυχής,

είναι μια

ύπαρξή

ένα Όραμα

αυθεντική

μας

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

στάση

για να
Είσαι

ελεύθερα.

που
ενώνει

καρδιάς,
ένα κανάλι
Δύναμης
και Ζωής

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

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

το τρίμηνο που πέρασε...

εθελοντισμός
Η δραστηριότητα του booksharing, όπου ανταλλάσσουμε βιβλία και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις εντυπώσεις μας, φιλοξενήθηκε το Φεβρουάριο στο
βιβλιοκαφέ «Έναστρον», στο κέντρο της Αθήνας. Αφού οι παρευρισκόμενοι παρουσίασαν το βιβλίο που έφεραν να μοιραστούν και το αντάλλαξαν με κάποιο
άλλο που τους κίνησε το ενδιαφέρον, ακολούθησε η παρουσίαση – αφιέρωμα
με τίτλο «Βιβλία που άλλαξαν τον κόσμο», που μας θύμισε πως η φλόγα των
βιβλίων συγκίνησε την καρδιά και το νου χιλιάδων ανθρώπων στην ιστορία.

Όπως κάθε χρόνο η Νέα Ακρόπολη διοργάνωσε στην
Αθήνα εθελοντική αιμοδοσία, με τη στήριξη της κινητής
μονάδας του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Σε ένα κλίμα χαράς για τη ζωή και προσφοράς, απευθύναμε ανοικτή πρόσκληση σε όλους όσοι το επιθυμούν και μπορούν
να δώσουν αίμα σε συνανθρώπους μας. Η δράση αυτή
κάθε χρόνο αποτελεί μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης
και προώθησης του εθελοντισμού, για έναν καλύτερο και
πιο ανθρώπινο κόσμο, στον οποίο ο καθένας μας μπορεί

πολιτισμός

να είναι συμμέτοχος.
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Στα πλαίσια μιας ξεχωριστής βραδιάς
στο

παράρτημα

Ηρακλείου,

έγινε

διαγωνισμός ακουστικής μουσικής. Αυτό
που έγινε ξεπέρασε κάθε προσδοκία! Οι
συμμετέχοντες τραγούδησαν και έπαιξαν
κιθάρα καταπληκτικά! Τα τραγούδια ήταν
από έντεχνα μέχρι ροκ και τζαζ και όλοι
έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Το
βραβείο για την ηχογράφηση ενός demo
σε επαγγελματικό studio και τον ηχητικό
εξοπλισμό, το κέρδισε ένα ερασιτεχνικό
συγκρότημα.
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Μέλη της νέας Ακρόπολης Λάρισας για ακόμη μια φορά προσφέρουν
δυναμικά στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου με αμείωτη χαρά και με
την υπόσχεση να συνεχίζουν να συγκεντρώνουν ρούχα και τρόφιμα για
τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Στις 6 Απριλίου μέλη των παραρημάτων Λαμίας, Λάρισας, Θεσσαλονίκης
και Βόλου συμμετείχαν στην Πανελλήνια εθελοντική κίνηση του Let’s do it,
βοηθώντας στην καθαριότητα διαφόρων περιοχών στις εκάστοτε πόλεις, με
μεγάλη χαρά, καλή διάθεση και μεγάλη συμμετοχή. Γιατί: Όλοι μαζί μπορούμε !

φιλοσοφία
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Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ
Κείμενο: Γιώργος Κοτρωνάκης

Κάθε ψυχή είναι αθάνατη, γιατί ό,τι
βρίσκεται σε συνεχή κίνηση είναι αθάνατο
(Πλάτωνας)

Έ

να θαύμα κι ένα μυστήριο … για τα μάτια σας
μόνο!

Το θαύμα που μας αποκάλυψε η παρατήρηση του ουρανού
είναι ακόμα μεγαλύτερο αν δούμε τη συνέχεια: δισεκατομμύ-

Αν μία καθαρή, χωρίς σύννεφα, νύχτα απο-

ρια ήλιοι αποτελούν το Γαλαξία μας, που με τη σειρά του εί-

φασίσετε να απομακρυνθείτε από τα φώτα της

ναι ένας από τους δισεκατομμύρια γαλαξίες του γνωστού μας

πόλης, πάτε λίγο μακριά – καλύτερα σε βουνό – σηκώστε

σύμπαντος, σκορπισμένων σε αχανείς αποστάσεις μεταξύ τους.

το βλέμμα στον ουρανό και … μείνετε να θαυμάσετε. Ένας

Ο άνθρωπος διαπίστωσε τη μικρότητά του μέσα στο σύμπαν,

θαυμάσιος κόσμος βρίσκεται εκεί ψηλά, μία «θάλασσα» χι-

μέσα στο χώρο και το χρόνο και παράλληλα τη μεγαλοσύνη

λιάδων αστεριών που λαμπιρίζουν προσφέροντάς σας μια

της Φύσης.

οπτασία. Μια οπτασία που ήταν πάντα αινιγματική για τον

Ένα σύμπαν που είναι ζωντανό!

άνθρωπο … Ο ουρανός με τα αστέρια του ήταν πάντα μια
εικόνα μυστηρίου!

Κι όμως … αυτός ο ουρανός που μας φαίνεται ίδιος κι απαράλλακτος κάθε νύχτα, βρίσκεται σε μια συνεχή κίνηση, σε μία

Ο άνθρωπος του Μεσαίωνα είχε λύσει αυτό το μυστήριο

αέναη μεταβολή! Τα αστέρια κινούνται με ιλιγγιώδεις ταχύτη-

μέσα από την θρησκευτική οπτική του, πιστεύοντας

τες, άλλα μόνα τους, κι άλλα σε ομάδες, σχηματίζοντας σμήνη

ότι τα αστέρια δεν ήταν παρά «φαναράκια» που ο Θεός

μέσα στο γαλαξία μας. Και οι γαλαξίες με τη σειρά τους συμμε-

έβαλε στον ουρανό για να φωτίζει τις νύχτες του. Όμως η

τέχουν στο δικό τους «κοσμικό χορό» σε ένα σύμπαν που δεν

επιστήμη των επόμενων αιώνων, μας έφερε μπροστά σε ένα

ησυχάζει ποτέ.

μεγαλείο απεραντοσύνης. Σήμερα ξέρουμε ότι τα χιλιάδες

Αλλά η κίνηση δεν είναι η μόνη μεταβολή. Το θαύμα της

αστέρια που βλέπουμε δεν είναι παρά ένα απειροελάχιστο

ζωής γίνεται ακόμα πιο μεγαλειώδες όταν ανακαλύπτουμε ότι

κομμάτι του σύμπαντος, ότι τα αστέρια δεν είναι παρά ήλιοι,

τα αστέρια γεννιούνται κι αυτά, σχηματίζονται, μεγαλώνουν,

άλλοι στο μέγεθος του Ήλιου μας κι άλλοι απίστευτα πιο

δίνουν ζωή εκπέμποντας ενέργεια στους γειτονικούς τους

μεγάλοι, ήλιοι τόσο μακρινοί που μοιάζουν στα μάτια μας

πλανήτες και κάποτε φτάνει η στιγμή της καταστροφής τους.

σαν φωτεινές κουκκίδες στο μαυρο-μπλε του νυκτερινού

Η διαπίστωση είναι εκπληκτική: τα αστέρια όπως και όλοι οι

ουρανού.

βιολογικοί οργανισμοί περνούν από τα στάδια της γέννησης,
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Η μ ε τ ε ν σ ά ρ κ ω σ η τ ω ν ά σ τρ ω ν

της ανάπτυξης, της ωριμότητας και των γηρατειών … και

αρχίζουν οι πρώτες θερμοπυρηνικές αντιδράσεις, κάνοντας

κάποια στιγμή πεθαίνουν, καταστρέφοντας τους κόσμους

το αστέρι ένα τεράστιο «πυρηνικό αντιδραστήρα» που πλέον

στους οποίους έδιναν πριν ζωή! Ένας κύκλος ζωής τα στάδια

καίει τα υλικά του για να αντισταθεί στη βαρύτητα.

του οποίου έχει περιγράψει πλέον η σύγχρονη αστροφυσική,

Κάποια

στιγμή

το

αστέρι

φτάνει

σε

κατάσταση

αν και ακόμα δεν έχει λύσει όλα του τα αινίγματα. Τα αστέρια

θερμοδυναμικής ισορροπίας: η συρρίκνωσή του σταματά και

δεν είναι αιώνια αλλά γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν,

οι διαστάσεις του σταθεροποιούνται. Πλέον το άστρο είναι

εξελίσσονται με μία γενική λέξη, αν μπορεί να θεωρηθεί

μία «παλλόμενη καρδιά» που καίει τη μάζα του για να ζήσει κι

εξέλιξη η πορεία προς το θάνατο. Για παράδειγμα, ο Ήλιος μας

έτσι ακτινοβολεί ενέργεια που μπορεί να δώσει ζωή σε άλλους

δημιουργήθηκε πριν από περίπου 5 δις χρόνια και υπολογίζεται

κόσμους. Έχει γίνει το κέντρο, η πηγή ζωής για μία άλλη

να λάμπει για περίπου ακόμα 5 δις χρόνια και μετά αναμένεται

μονάδα ζωής, το «ηλιακό σύστημα» που είναι προϊόν της ίδιας

να καταρρεύσει και να σβήσει!

δημιουργίας. Για παράδειγμα, το μισό δισεκατομμυριοστό της

Ο κύκλος της ζωής ενός αστεριού

ενέργειας που σκορπίζει ο Ήλιος μας είναι που φτάνει στη Γη

Η σύγχρονη αστροφυσική έχει φτάσει στο σημείο, μέσα από
την παρατήρηση και κάποιες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί,
να περιγράψει με λεπτομέρειες τον κύκλο ζωής ενός άστρου.

και μας δίνει ζωή!
Κάποια στιγμή, μετά από δισεκατομμύρια χρόνια το αστέρι «γερνάει». Τι έχει συμβεί; Έχει πλέον «κάψει» το υλικό που

Σε χοντρικές γραμμές και χωρίς πολλές επιστημονικές

το σχημάτισε μετατρέποντάς το σε άλλα υλικά. Οι θεωρίες μας

εξηγήσεις ένα αστέρι σχηματίζεται από μεσοαστρική ύλη, από

υποστηρίζουν ότι οι αντιδράσεις αυτές σταματούν οριστικά με

ύλη που βρίσκεται σε νεφελώδη μορφή μέσα στο αχανές σύμπαν

το σχηματισμό σιδήρου ή άλλων βαριών στοιχείων στο κέντρο

και που αποτελείται κυρίως από υδρογόνο. Κάποια στιγμή, για

του αστεριού. Τότε το αστέρι διαστέλλεται, γίνεται ένας «γίγα-

λόγους που δεν γνωρίζει η σύγχρονη επιστήμη, δημιουργούνται

ντας» που μπορεί να «καταπιεί» ή να κάψει τους γειτονικούς

συμπυκνώσεις αυτής της ύλης, σχηματίζεται ένα βαρυτικό

του πλανήτες και μετά από ένα χρονικό διάστημα η βαρύτητα

πεδίο που έλκει συνεχώς κι άλλη ύλη κι έτσι σχηματίζεται μία

πάλι νικά: το αστέρι πεθαίνει και συρρικνώνεται!

μάζα που θα αποτελέσει το σώμα του αστεριού. Η συστολή της

Πλέον είναι ένα «αστρικό πτώμα». Υπάρχουν τρεις

μάζας αυτής συνεχίζεται και η μάζα αυτή θερμαίνεται. Όταν η

κατηγορίες αστρικών πτωμάτων: α) λευκοί νάνοι, β) αστέρες

κεντρική θερμοκρασία φτάσει το μισό εκατομμύριο βαθμούς

νετρονίων και γ) μαύρες τρύπες. Το τι από τα τρία θα συμβεί

«Πλέον το άστρο είναι μία «παλλόμενη καρδιά» που
καίει τη μάζα του για να ζήσει κι έτσι ακτινοβολεί ενέργεια
που μπορεί να δώσει ζωή σε άλλους κόσμους»
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τοικεί «αυτό που δεν πεθαίνει», αυτό που είναι η «Αιτία» της
εκδήλωσης. Ονομάστε το «Ψυχή», «Πνεύμα» ή όπως αλλιώς
θέλετε. Οι αρχαίοι πολιτισμοί είχαν συγκεκριμένα ονόματα γι’
αυτό.
Η μετενσάρκωση ήταν ένας νόμος που δεν ισχύει μόνο
για τους ανθρώπους, αλλά για ολόκληρη τη φύση, για καθετί – ορατό ή αόρατο - που εκφράζει τη ΜΙΑ ΖΩΗ, πέρα από τις
βιολογικές μορφές που εμείς αντιλαμβανόμαστε. Κι έτσι και
τα αστέρια κα οι πλανήτες δεν ήταν για τους αρχαίους λαούς
απλές πέτρες στον ουρανό αλλά η υλική έκφραση αθάνατων
κοσμικών ψυχών (απλά: το σώμα κοσμικών όντων).
Γι’ αυτό η αρχαία σοφία μιλούσε – συνήθως με μύθους και
σύμβολα - για ένα ζωντανό σύμπαν και για μία «ουράνια βιολογία». Φανταστείτε ένα μικροοργανισμό που βρίσκεται μέσα

«...η ύλη τους σκορπίστηκε στο αχανές διάστημα από

στο σώμα μας, ένα κύτταρό μας που δεν καταλαβαίνει ότι βρί-

όπου μπορεί να γίνει η αρχή για το σχηματισμό και τη γέν-

σκεται μέσα σε έναν μεγάλο οργανισμό. Κάπως έτσι είμαστε κι

νηση ενός νέου άστρου...»

εμείς! Απειροελάχιστες μονάδες ζωής που αδυνατούν να αντι-

εξαρτάται από τη μάζα που έμεινε στο τέλος της ζωής του
αστεριού. Για το δικό μας Ήλιο οι αστροφυσικοί θεωρούν ότι
θα γίνει ένας ερυθρός γίγαντας που αργότερα θα μεταβληθεί
σε λευκό και σκοτεινό νάνο.
Και η ύλη τους που πήγε; Σκορπίστηκε στο αχανές διάστημα από όπου μπορεί να γίνει η αρχή για το σχηματισμό και τη
γέννηση ενός νέου άστρου! Κι έτσι τίποτα δεν πάει χαμένο στη
φύση. Τα πάντα ανακυκλώνονται. Τα πάντα είναι ύλη και ενέργεια που κάνουν κύκλο, επιτρέποντας στη ΖΩΗ να εκδηλωθεί!
Αυτή η διαπίστωση έκανε σύγχρονους αστροφυσικούς να μιλήσουν για τη «μετενσάρκωση των άστρων».

Μετενσάρκωση: ο νόμος του Ρυθμού
Η μετενσάρκωση όσο κι αν έχει περάσει στο δυτικό άνθρωπο σαν ένα «θρησκευτικό δόγμα», υπήρξε για τους αρχαίους
μυητικούς πολιτισμούς ένας ατράνταχτος φυσικός νόμος πάνω
στον οποίο «πατούσε» η ζωή. Ήταν έκφραση του Νόμου του
Ρυθμού σύμφωνα με τον οποίο η φύση ακολουθεί ρυθμούς, κύκλους, κατά τους οποίους οι μορφές εμφανίζονται, επιτρέπουν
την εκδήλωση και μετά καταστρέφονται με τη διαδικασία που
ονομάζουμε θάνατο.
Όμως ένας «θάνατος» δεν είναι ένα τέλος για τη ζωή, αλλά
μόνο για τις μορφές, μία διαδικασία που επιτρέπει να εμφανιστούν νέες και ανανεωμένες μορφές. Πίσω από τις μορφές κα-
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ληφθούν ότι βρίσκονται μέσα σε ένα ΖΩΝΤΑΝΟ ΣΥΜΠΑΝ. Η
ζωή δεν είναι κάτι τυχαίο, αλλά η έκφραση μιας Κοσμικής Ανάγκης που εκδηλώνεται μέσα από παροδικές μορφές!
Κάποτε, ο Αϊνστάιν αναρωτήθηκε «αν ο Θεός παίζει ζάρια». Ίσως επειδή έβλεπε μία δύναμη, ένα φυσικό νόμο, πέρα
από κάθε «τυχαία» διαδικασία που κινεί και ρυθμίζει την κοσμική ζωή. Οι αρχαίοι Ινδοί μιλούσαν για τη Μαχάτ, την Συμπαντική Διάνοια που επιτρέπει στη Φύση να εκδηλωθεί. Αναφέρονταν στη διάρκεια ζωής την οποία αναπαρίσταναν με μία
εισπνοή και εκπνοή του Βράχμα (ή μία διαστολή και συστολή
του σύμπαντος όπως λέει η αστροφυσική). Μήπως τελικά μέσα
απ’ αυτά τα σύμβολα παρουσίαζαν κοσμικές αλήθειες για τη
ζωή και το θάνατο που οι σύγχρονοι επιστήμονες προσεγγίζουν με άλλο τρόπο;
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• ΑΥΤΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΜΙΚΡΟΣ, Ο ΜΕΓΑΣ: Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ. Τόμος II. ΟΙ
ΔΕΚΑ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ, Ε.Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηράκλειο 1991.
• Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ, Διονύσης Π. Σιμόπουλος, εκδ. Ερευνητές,
Αθήνα 2008
• Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ, Διονύσης Π. Σιμόπουλος, εκδ. Ερευνητές, Αθήνα 1997
• Ο ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ, Διονύσης Π. Σιμόπουλος, εκδ. Ερευνητές, Αθήνα 1996
• http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=how-is-a-star-born
• http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231256886
• http://www.newsbeast.gr/environment/arthro/606185/i-gennisi-kai-o-thanatosenos-astrou/

ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΟΝΕΙΡΑ

Κείμενο: Μ. Καμπάκη

Α

πό τα αρχαία χρόνια τα όνειρα γοήτευαν τους

κάποιο λόγο, ιδιαίτερα εντυπωσιακό, ιδιαίτερα σπουδαίο. Και

ανθρώπους με την παρουσία τους ανάμεσα στο

όλοι μας σχεδόν έχουμε την αίσθηση ότι κάποια όνειρα έχουν

σκιώδη κόσμο με τα γεγονότα που εισβάλλουν

κάτι ενδιαφέρον να μας πουν.

κατά τις ώρες του ύπνου και στο χειροπιαστό

Οι παμπάλαιες ιστορικές καταγραφές της ζωής του

κόσμο και τα ζωντανά γεγονότα των ωρών του ξύπνιου. Κά-

ανθρώπου φανερώνουν ότι τα όνειρα θεωρούνταν ανέκαθεν

ποια εποχή, τα όνειρα θεωρήθηκαν θεϊκής προέλευσης και ακό-

σημαδιακά. Στην αρχαία Αίγυπτο τα όνειρα είχαν το δικό τους

μα και σήμερα περιέχουν μέσα τους ένα στοιχείο μυστηρίου

θεό, το Μπες και οι Αιγύπτιοι πίστευαν πως ήταν μηνύματα

που τα διαχωρίζει από τις παραστάσεις της καθημερινής ζωής

από τους θεούς. Το 1300 περίπου π. Χ. δημιούργησαν

μας...

τον παλαιότερο ονειροκρίτη με 200 ερμηνείες αυτών των

Έτσι, δεν είναι περίεργο ότι έχει επιβιώσει ως τις μέρες μας

μηνυμάτων. Αλλά ακόμη αρχαιότερο ντοκουμέντο είναι ο

μια πίστη στη σημασία των ονείρων, και, παρόλο που μπορεί να

ονειροκρίτης που γράφτηκε από ιερείς του Ώρου πριν από 4000

μην πιστεύουμε πια στη θεϊκή τους προέλευση, τα όνειρα εξα-

χρόνια περίπου.

κολουθούν να έχουν για μας σημαντική αξία.

Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι οι Αιγύπτιοι ερμη-

Όλοι οι άνθρωποι ονειρεύονται. Μια φυσιολογική νύχτα

νευτές διατύπωσαν τη θεωρία των αντιθέτων: π.χ. ένα όνειρο

ύπνου περιλαμβάνει πολλές περιόδους ονείρου. Αυτό έχει απο-

θανάτου ήταν οιωνός μακρόχρονης ζωής. Ο Φρόιντ προώθησε

δειχθεί πειραματικά πέρα από κάθε αμφιβολία. Μερικοί άνθρω-

κι αυτός το θεώρημα ότι τα σύμβολα των ονείρων στηρίζονται

ποι ξεχνούν ολότελα κάθε όνειρο που βλέπουν και ισχυρίζο-

συχνά σ’ ένα σύστημα αντιθέτων συμβόλων.

νται ότι δεν ονειρεύονται καθόλου. Άλλοι θυμούνται σχεδόν με

Οι Ασσύριοι είχαν κι αυτοί τους δικούς τους ονειροκρίτες.

ακρίβεια τα όνειρά τους. Οι περισσότεροι από μας θυμόμαστε

Η βιβλιοθήκη του Ασσύριου βασιλιά Ασουρμπανιπάλ (669-

κάποια στοιχεία από τα όνειρά μας και πότε-πότε ανακαλού-

626 π. Χ.) πιστεύεται ότι περιελάμβανε ονειροκρίτες με

με ως την τελευταία λεπτομέρεια ένα όνειρο που φαντάζει, για

ερμηνείες ονείρων που χρονολογούνταν από το 2000 π. Χ,
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όνειρα,

να

επικοινωνήσουν

με

το

υπερπέραν και μάλιστα κατείχαν και ένα
σύστημα για να τα θυμούνται.
Αποκαλυπτική και σημαντική για τα
όνειρα είναι και η τοποθέτηση του μεγάλου
Πλάτωνα: «Όταν όμως ένας άνθρωπος έχει
ρυθμίσει τη δίαιτά του με τους κανόνες
της υγιεινής και της σωφροσύνης, όταν,
πριν παραδοθεί στον ύπνο, ξυπνάει το
λογιστικό μέρος της ψυχής του και το
θρέψει με καλούς λόγους και σκέψεις και
συγκεντρώνει σ’ αυτές όλη τη διάνοιά
του, όταν χωρίς ούτε να στερήσει ούτε
να παραφορτώσει το επιθυμητικό του,
του παραχωρεί όσο ακριβώς χρειάζεται,
για να αποκοιμηθεί και να μην έρχεται
να διαταράσσει το καλύτερο μέρος της
ψυχής με τη χαρά ή τη λύπη του, αλλά το
αφήνει να νιώσει ό,τι δεν γνωρίζει από τα
περασμένα ή από τα παρόντα ή από τα
ο δε προσωπικός του ονειροκρίτης

σώνται στους ανθρώπους για δικό τους

μέλλοντα. Όταν επίσης αυτός ο άνθρωπος

λέγεται ότι υπήρξε μια από τις βασικές

καλό και καθοδήγηση» και καταδίκασε

κατευνάσει το θυμοειδές μέρος της ψυχής

πηγές που χρησιμοποίησε ο Έλληνας

τις αυθαίρετες και υπέρ το δέον κυριο-

του και κοιμηθεί χωρίς να έχει την καρδιά

Αρτεμίδωρος (2ος αιώνας μ. Χ.).

λεκτικές ερμηνείες. Επίσης μελέτησε τα

του ταραγμένη από οργή εναντίον άλλων.

Ο Αρτεμίδωρος έγραψε τον πιο ξα-

«περιοδικά» όνειρα και, όπως ο Γιουνγκ

Όταν τέλος καθησυχάζει αυτά τα δύο

κουστό ονειροκρίτη του αρχαίου κό-

δυο χιλιετίες αργότερα, πίστευε στην

μέρη της ψυχής κρατώντας άγρυπνο

σμου, την Ονειροκριτική, ένα πεντάτο-

ιδέα του «μεγάλου ονείρου», του σπερ-

μόνο το τρίτο, όπου εδρεύει η φρόνηση,

μο έργο που υποστήριζε ότι ένα όνειρο

ματικά σημαντικού ονείρου, το οποίο

και έτσι αναπαυθεί, ξέρεις βέβαια ότι

ήταν αυστηρά ατομικό για εκείνον που

θεωρούσε ότι ήταν πολύ δύσκολο να ερ-

τότε το πνεύμα του αγγίζει όσο γίνεται

το έβλεπε. Το βιβλίο του είχε τεράστια

μηνευθεί.

περισσότερο την αλήθεια...»

Όλα τα κείμενα των λαών είναι

επίδραση (δημοσιεύτηκε στην Αγγλία

Ο Αριστοτέλης είχε ένα ιδιαίτερο

για πρώτη φορά το 1644 και τον επόμε-

γεμάτα

σημαντικών

ενδιαφέρον για τα όνειρα. Το τέταρτο

νο αιώνα πραγματοποίησε 24 εκδόσεις)

αποκαλυπτικών ονείρων που βγήκαν

βιβλίο του μνημειώδους έργου του «Μικρά

και είναι από πολλές απόψεις εξαιρετι-

αληθινά. Στην Αρχαία Ελλάδα τα

Φυσικά» με τίτλο «Περί Ενυπνίων» το

κά μοντέρνο. Ίσως το πιο σημαντικό εί-

όνειρα είχαν πολύ μεγάλη σημασία

αφιέρωσε στα όνειρα. Ανέπτυξε τις ιδέες

ναι ότι υπογραμμίζει το στοιχείο του

για τους Πυθαγόρειους, οι οποίοι

του για τον ονειρικό κόσμο και κατέγραψε

συνειρμού, το γεγονός δηλαδή ότι μια

μάλιστα μέσα από έναν κατάλληλο

τη θεωρία του για τη σημασία των

ονειρική εικόνα προκαλεί κατά κανό-

τρόπο ζωής (σωστή δίαιτα, μουσικά

ονείρων, το γιατί ονειρεύεται ο άνθρωπος

να με τρόπο συνειρμικό κάποια άλλη ει-

ακούσματα πριν από τον ύπνο, έλεγχο

και τη φύση της ονειρικής κατάστασης.

κόνα στο μυαλό. Ο Αρτεμίδωρος έγρα-

και

σκέψης)

Υποστήριξε ότι τα όνειρα αντανακλούν

φε με πειστικότητα ότι τα όνειρα «εμφυ-

μπορούσαν να δουν αποκαλυπτικά

τη σωματική εικόνα και κατάσταση και
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της

Πρ ο φ η τ ι κ ά Ό ν ε ι ρ α

συνεπώς ένας ερμηνευτής ονείρων θα

θεοί, για να διαμηνύσουν τις εντολές

ματικούς οδηγούς που εμφανίζονται

μπορούσε να διαγνώσει μια ασθένεια

τους στους υπηκόους τους (στην

στα όνειρα για καθοδήγηση σε δύσκο-

μέσα από αυτά.

περίπτωση αυτή ο διαμηνυτής ήταν

λες στιγμές της ζωής μας. Κάποιες κα-

Το ίδιο πίστευε και ο Ιπποκράτης

ο χριστιανικός Θεός). Η Βίβλος είναι

τηγορίες ψυχικών ονείρων ταξιδεύουν

(460-357 π.Χ.), ο θεμελιωτής της ιατρικής.

γεμάτη από τέτοια όνειρα, το ίδιο και

τον ονειρευόμενο σε άλλες διαστάσεις,

Ο αρχαίος Έλληνας επιζητούσε βοήθεια

τα κείμενα του Αγίου Κλημεντίου, του

όπως γίνεται με τα αστρικά ταξίδια.

και θεραπεία από τα όνειρά του, κάτι

Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, του

που γνωρίζουμε σήμερα από αναφορές

Αγίου Αυγουστίνου και πολλών ακόμη

από προηγούμενες ζωές αλλά και

στις λατρευτικές παραδόσεις της εποχής,

Πατέρων της Εκκλησίας των πρώτων

προγνωστικά ή προφητικά έρχονται

ιδιαίτερα σ’ αυτές που αφορούν τον

χρόνων.

να μας προβληματίσουν και να μας

Τηλεπαθητικά

όνειρα,

όνειρα

Κάθε βράδυ αφήνουμε τον κόσμο

υπενθυμίσουν ότι ο άνθρωπος κρύβει

της καθημερινότητας και βυθιζόμαστε

μέσα του τεράστιες δυνατότητες, οι

Αυτός που ήθελε να προκαλέσει

στον κόσμο των ονείρων. Έναν κόσμο

οποίες αποκαλύπτονται μόνο όταν το

ένα όνειρο το οποίο θα υπεδείκνυε τη

παράξενο και μαγικό, όπου το αδύνατο

συνειδητό μέρος, ο ορθολογισμός και η

θεραπεία, προετοιμαζόταν τρεις ημέρες.

γίνεται δυνατό και το απίθανο πραγμα-

τετράγωνη λογική κοιμούνται, δίνοντάς

Πήγαινε σ’ ένα από τα Ασκληπιεία, που

τικό. Ερχόμαστε σε επαφή με αγαπημέ-

του την ευκαιρία, κάθε βράδυ, να

κατά την ελληνιστική περίοδο ήταν

νους μας που έχουν φύγει από τη ζωή,

εισχωρήσει στα βαθύτερα επίπεδα του

γύρω στα 200, με μεγαλύτερο και πιο

βρισκόμαστε σε μέρη άγνωστα και θαυ-

υποσυνείδητου και της ψυχής του.

φημισμένο αυτό της Επιδαύρου. Νήστευε

μαστά, πετάμε ψηλά, ελεύθεροι από το

Τα όνειρα μεταφέρουν μηνύματα

το κρέας, το ψάρι και τα πουλερικά και

νόμο της βαρύτητας βιώνοντας πρωτό-

από την πνευματική πλευρά του εαυ-

απείχε από το σεξ. Τις δύο τελευταίες

γνωρες εμπειρίες.

τού μας. Μας θυμίζουν ότι όλοι οι άν-

Ασκληπιό και τους λατρευτικούς ναούς
του, τα Ασκληπιεία.

ημέρες έπινε μόνο νερό. Κατόπιν έπρεπε

Η μαγεία όμως των ονείρων δεν βρί-

θρωποι μοιραζόμαστε τη θεία καταγω-

να θυσιάσει ένα ζώο και να εκτελέσει

σκεται μόνο στα παράξενα σκηνικά και

γή και αποτελούν ένα πνευματικό κά-

διάφορα τελετουργικά ζητώντας από

στις πρωτόγνωρες εμπειρίες. Αυτό που

λεσμα, για να ασχοληθούμε περισσότε-

τον Ασκληπιό να του φανερωθεί και να

πάντα μάγευε τον άνθρωπο είναι η ικα-

ρο μ’ αυτό που έχει ουσιαστική σημασία

τον θεραπεύσει. Το βράδυ ξάπλωνε πάνω

νότητά τους να προφητεύουν, καθώς

στην ζωή: την ανάπτυξη της συνείδησης

στο δέρμα του ζώου πού είχε θυσιάσει και

και τα τηλεπαθητικά όνειρα ή αυτά στα

και την πνευματική μας εξέλιξη.

κοιμόταν.

οποία εμφανίζονται άγγελοι και άγιοι.

Μέσα στον ύπνο, λέει ο Ξενοφώ-

Οι ιερείς ήταν εκεί για να τον βοηθή-

Όλα εκείνα δηλαδή που μας επιτρέπουν

ντας, η ψυχή δείχνει καλύτερα τη θεϊκή

σουν να εκτελέσει τις τελετουργίες και να

όχι μόνο να ρίξουμε μια κλεφτή ματιά

της φύση και τότε μπορεί να προβλέπει

ερμηνεύσουν τα όνειρα που θα έβλεπε τη

στο μέλλον, αλλά μας αποκαλύπτουν το

κάτι από το μέλλον. Διότι τότε, καθώς

συγκεκριμένη βραδιά. Σε κάποια όνειρα

θαυμαστό κόσμο των ψυχικών δυνάμε-

φαίνεται, είναι εντελώς ελεύθερη.

εμφανιζόταν ο ίδιος ο Ασκληπιός και άγ-

ων που κρύβονται μέσα μας.

γιζε ή έδειχνε το πάσχον μέρος. Σε άλλα

Αυτά τα όνειρα μας οδηγούν βα-

εμφανιζόταν σαν φίδι ή σκύλος και οι ιε-

θιά στις εσώτερες διαστάσεις του υπο-

ρείς σύστηναν ανάλογα κάποια θεραπεία.

συνειδήτου, στα βαθύτερα στρώματα

Μεγάλη σημασία είχαν επίσης τα τρόφι-

της ύπαρξής μας. Πολλοί λαοί και πο-

μα που εμφανίζονταν στο όνειρο αλλά

λιτισμοί πιστεύουν ότι τα όνειρα είναι

και η παρουσία του νερού.

ο τόπος όπου μπορούν να συναντήτην

σουν τους προγόνους τους. Κάποιες άλ-

πεποίθηση ότι τα όνειρα τα έστελναν οι

λες παραδόσεις αναφέρονται σε πνευ-

Ο

χριστιανισμός

αναβίωσε

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1) Ομήρου «Οδύσσεια», Τ 560-565
2) Πλάτωνος «Πολιτεία», Κεφ. Θ 571 d,e
3) Πλούταρχος «Περί του Σωκράτους δαιμονίου».
4) Παναγή Λεκατσά «Φαιακία»
5) Μιρσέα Ελιάντ «Σαμανισμός», Εκδ. Χατζηνικολή
6) Walter Burket «Αρχαίες Ελληνικές Θρησκείες»,
Εκδ. Καρδαμίτσα
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Κείμενο: Ελένη Σαρλά

Σ

την ιστορία της Ρωσίας συναντάμε πολλούς αν-

εξωαισθητική αντίληψη, πέτυχε την παρακολούθηση εξ απο-

θρώπους με ιδιαίτερες ψυχικές ικανότητες. Οι Σο-

στάσεως και τη μεταβίβαση σκέψης, με αποτέλεσμα τη δημι-

βιετικοί εισήλθαν στο χώρο της παραψυχολογίας

ουργία τέλειων κατασκόπων και στρατιωτών, οι οποίοι μέσω

με επιστημονική προσέγγιση. Έννοιες, όπως μυ-

της ύπνωσης λειτουργούσαν ως ρομπότ.

στικισμός ή αποκρυφισμός, ήταν μη αποδεκτές. Ωστόσο πολλοί επιστήμονες, όπως ο δρ. της ιατρικής Βασίλι Κασάκτιν, δήλωναν ανοιχτά την πίστη τους σε μια ανώτερη ύπαρξη.
Οι πρώτες ψυχικές έρευνες στην πρώην Σοβιετική Ένωση

Τομείς με τους οποίους ασχολήθηκαν:
1. Τηλεπάθεια
Το 1960, αναγνωρίστηκε στη Ρωσία η έρευνα για την
τηλεπάθεια, όπου προσέβλεπαν

στην ανάπτυξη της βιο-

έγιναν από το σημαντικό επιστήμονα Λεονίτ Λ. Βασίλιεφ με

τηλεπικοινωνίας, δηλαδή τη μεταβίβαση πληροφοριών χω-

πειράματα νοητικής υποβολής. Ο Βασίλιεφ από τη δεκαετία

ρίς τεχνολογικά μέσα. Το 1965, η Εταιρία Ποπώφ στη Μόσχα

του 1920 γίνεται μέλος του Ινστιτούτου Εγκεφαλικών Ερευ-

ίδρυσε ένα Τμήμα Βιο-πληροφορίας και εκτέλεσε πολλά πειρά-

νών της Μόσχας και το 1960 ιδρύει το Ινστιτούτο Εγκεφαλι-

ματα, σε πολλά εκ των οποίων πήραν μέρος οι τηλεπαθητικοί

κών Ερευνών. Εκεί πραγματοποιεί πειράματα με την ύπνωση,

Γιούρι Καμένσκι και Καρλ Νικολάγιεφ, οι οποίοι πέτυχαν μα-

την οποία προκαλούσε ακόμα και τηλεπαθητικά. Την περίοδο

κρινή τηλεπαθητική επικοινωνία κάτω από ελεγχόμενες συν-

αυτή οι Σοβιετικοί άρχισαν να πειραματίζονται πάνω σε πολ-

θήκες. Ο δρ Γκενάντι Σεργκέγιεφ οργάνωσε πολλά πειράματα

λά πράγματα, όπως μεταφορά ενέργειας από το ένα άτομο στο

τηλεπάθειας σε μεγάλη απόσταση, όπως και ο Βίκτωρ Αντα-

άλλο, έρευνα των ενεργειακών ακτινοβολιών του σώματος, τη-

μένκο. Ο τελευταίος διατύπωσε τη θεωρία ότι αυτά που μετα-

λεκίνηση, τηλεπάθεια, αποκωδικοποίηση και ενδυνάμωση του

φέρουν τις ESP πληροφορίες είναι τα στοιχειώδη σωματίδια νε-

ανθρώπινου εγκεφάλου και άλλα ψυχικά φαινόμενα. Και κα-

τρίνα, που διαπερνούν συνέχεια τη γη, και κατά συνέπεια περ-

τάφεραν όχι μόνο να αποδείξουν την ύπαρξή τους, αλλά ανα-

νούν από το νου ενός ατόμου, συλλέγουν πληροφορίες και τις

κάλυψαν και τρόπους, για να τα εκμεταλλεύονται σαν υπερό-

μεταφέρουν στο νου κάποιου άλλου.

πλα στον ψυχρό πόλεμο με τους Αμερικανούς. Τη δεκαετία

2. Διόραση

του 1970, η K.G.B. βασισμένη όχι μόνο στην τεχνολογία αλλά

Η Βαρβάρα Ιβάνοβα διηύθυνε την πειραματική ομάδα που

και στη συνεργασία με χαρισματικούς ανθρώπους ως προς την

είχε οργανωθεί από τον Ποπώφ, πάνω στην εκπαίδευση της
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διόρασης σε άτομα ηλικίας από 18 ως 75 ετών. Όλα έδειξαν

και τη νοημοσύνη. Συνεργάστηκε σε πειράματα παραψυχολο-

αξιοσημείωτες ικανότητες πρόγνωσης. Η ίδια η Ιβάνοβα έλεγε:

γίας με τον Βίκτορ Ανταμένκο. «Χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες

«καλύτερα είναι τα άτομα που είναι εκφραστικά, με θετική

του υποβαλλόμενου ατόμου, για να αναπτύξει τις ικανότητές

σκέψη και πιστεύουν στις εξωαισθητικές ικανότητες. Για να

του. Το κάνουμε να πιστέψει κάτω από ύπνωση ότι είναι ένας

γίνει κάποιος καλός ψυχικός, πρέπει να μπορεί να αδειάζει από

διάσημος ζωγράφος, πιανίστας κ. λ. π. Αν έχει τη σωστή νοη-

κάθε σκέψη». Πίστευε ότι ο καθένας μπορούσε να θεραπεύει,

τική στάση, όταν βγαίνει από την ύπνωση, μπορεί να διατηρή-

όπως αυτή, και έλεγε ότι το κλειδί είναι να κυριαρχήσει πάνω

σει τις επιθυμίες και τις ικανότητες εκείνου του ατόμου». Ο Ρά-

στις επιθυμίες και τις σκέψεις του και να αφιερώσει όλη του

ικοφ είχε κάνει ύπνωση από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο

την ύπαρξη στη θεραπεία των άλλων. Να κάνει διαλογισμό για

με μαγνητοφωνημένα μηνύματα και από το τηλέφωνο.

βελτίωση των νοητικών δυνάμεων και να οραματίζεται στενούς

Ο Πετρόφσκι Αρτούρ, ακαδημαϊκός, διευθυντής του

δεσμούς με τις δυνάμεις της φύσης. Η Ιβάνοβα κατείχε πλούτο

Ινστιτούτου και αντιπρόεδρος της Σοβιετικής Ψυχολογικής

ψυχικών δυνάμεων- είχε πανεπιστημιακό δίπλωμα φιλοσοφίας,

Εταιρίας, προϊστάμενος του Ράικοφ επισημαίνει: «Η ύπνωση

ήταν θεραπεύτρια, διορατική, τηλεπαθητική, υπνωτίστρια και

βγάζει τις κλειδαριές και ανοίγει τις πόρτες του νου. Επιτρέπει

αυθεντία στη γνώση της μετενσάρκωσης. Είχε επίσης μεγάλη

στις φυσικές ικανότητες να ελευθερωθούν. Τα πειράματα

ικανότητα στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.

δείχνουν ότι έχουμε ικανότητες πολύ πέρα από τη γνώση μας,

3. Ανύψωση αντικειμένων

αν και βέβαια οι ικανότητες των ατόμων διαφέρουν».

Ο καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας,
Β. Πούσκιν, εκτέλεσε πειράματα ανύψωσης αντικειμένων με
το Μπόρις Ερμολάεφ, το 1973 και 1974 με πλήρη κυβερνητι-

6. Δερμοοπτική αντίληψη
Δερμοοπτική αντίληψη είναι η επιστήμη και η τέχνη της
όρασης με την αφή.

κή έγκριση. Ο Πούσκιν έχει δηλώσει : «Έχω παρακολουθήσει

Υπεύθυνη των πειραμάτων ήταν η Λαρίσα Βιλένσκαγια,

τον Ερμολάεφ να ανυψώνει αντικείμενα. Πιστεύω ότι ο άνθρω-

εκπαιδεύτρια του τμήματος Βιοπληροφορίας της ομάδας

πος αυτός είναι ικανός να δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο που

Ποπώφ του Κέντρου Παραψυχολογίας της Μόσχας. Τα

εξουδετερώνει τη βαρύτητα».

πειράματα γίνονταν είτε με τυφλούς είτε με νεαρά παιδιά,

4. Θεραπευτές

που είχαν αναφέρει μια τάση αυξανόμενης ευαισθησίας αφής.

Το 1956, το Υπουργείο Υγείας της Γεωργιανής Δημοκρατί-

Μερικοί έμαθαν πράγματι να διαβάζουν και να διακρίνουν

ας διέταξε πλήρη έρευνα για τους Αλεξέι και Βίκτορ Κιβορό-

χρώματα με την αφή. Η Βιλένσκαγια αναφέρει: «Βρήκαμε

τοφ, πατέρα και γιό, για τη μεγάλη φήμη τους ως θεραπευτές.

κάποια σχέση ανάμεσα στο φαινόμενο Κίρλιαν και στην όραση

Η επιτροπή υπό την καθοδήγηση του ακαδημαϊκού Πιότρ Κα-

με την αφή, δηλαδή ότι περιλαμβάνεται η ίδια ακτινοβολία

φταράντζε, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Όλοι εμφάνισαν βελτίω-

βιοενέργειας». Ο δρ Ν.Κ. Γκίλεφ πιστεύει ότι είναι αποτέλεσμα

ση της κατάστασής τους και αρκετοί θεραπεύτηκαν».

μηχανικών και θερμοκρασιακών επιδράσεων των διαφορετικών

Πειράματα έγιναν επίσης τον Ιούλιο του 1974 στο Πανε-

χρωμάτων στους δείκτες των δαχτύλων και όχι απαραίτητα

πιστήμιο του Τμπιλίσι υπό τη διεύθυνση του Γκρέκορ Κομιτιά-

στις άκρες τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι περιγραφές του

νι, όπου χρησιμοποιήθηκε ποικιλία επιστημονικών συσκευών

αισθήματος της αφής κάθε χρώματος συγκρινόμενες βρέθηκαν

για να εντοπιστεί η υπεριώδης ακτινοβολία που εκπορευόταν

ότι συμφωνούσαν, όπως επί παραδείγματι, ότι το γαλάζιο είναι

από τα χέρια των ατόμων. Τέλος ανακοίνωσαν ότι, όταν συ-

κρύο, γλιστερό, πυκνό και με μικρούς κόκκους, το ιώδες κρύο

γκεντρώνονταν για θεραπεία, οι εκπορεύσεις αυξάνονταν 1000

και παχύ και πιο άγριο από το μπλε κ.λ.π.

φορές πάνω από το κανονικό.

7. Ύπνωση - Υπνοθεραπεία

5. Ταλέντα από το υποσυνείδητο

1. Υπνοθεραπεία για παιδιά

Απόφοιτος του Ιατρικού Ινστιτούτου Μόσχας ο Βλαντι-

Ο Βίλεν Ισάκοβιτς Γκαρμπούζοφ, επικεφαλής μιας ομάδας

μίρ Ράικοφ, σημαντικός ψυχολόγος, ασχολήθηκε με άτομα υγιή

γιατρών στην Πολυκλινική Νο 26, στο Λένιγκραντ, βοηθούσε,

σωματικά και νοητικά, για να τους αναπτύξει νέες ικανότητες

μέσω ύπνωσης, παιδιά να ξεπεράσουν προβλήματα αλαλίας
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9. Χρονομηχανή
Ο Γκενάκι Σεργκέγιφ ασχολήθηκε με την κατασκευή
χρονομηχανής. Ας δούμε τι είπε ο ίδιος στην εφημερίδα
Πράβντα: «Η κάθε ανθρώπινη ύπαρξη αφήνει μια σφραγίδα στο
περιβάλλον της, γιατί κάθε στιγμή ακτινοβολούμε ενέργεια,
που απορροφάται και αποθηκεύεται από τα αντικείμενα
γύρω μας. Η ενέργεια ποτέ δεν μπορεί να χαθεί. Επομένως
το ενεργειακό αποτύπωμά της διατηρείται –θεωρητικά στην
αιωνιότητα-. Κατασκεύασα μια μηχανή που χρησιμοποιεί
υγρούς κρυστάλλους, για να περισυλλέγει αυτή την ενέργεια.
Τη μετατρέπει σε ηλεκτρικές ώσεις- μνήμες του παρελθόντος.
Έχουμε πολύ δρόμο, μέχρι να μπορέσουμε να καταγράψουμε
με ακρίβεια αυτά τα αποτυπώματα. Αλλά το μηχάνημά μου
είναι μια αρχή προς αυτή την κατεύθυνση».
και τραυλισμού, που δεν οφείλονταν σε οργανικά προβλήματα.
Κατά την ύπνωση έβαζαν στο υποσυνείδητο του παιδιού
την ιδέα ότι δεν πρέπει να φοβάται πια να μιλήσει. Στο 50%
η θεραπεία ήταν γρήγορη και πλήρης, στο 25% υπήρχαν
σημαντικές βελτιώσεις, στο 15% μέτρια βελτίωση και στο 10%
πλήρης αποτυχία.

2.Υπνοθεραπεία για μεγάλους
Ο δρ. Πάβελ Μπουλ, υπνολόγος και νευρολόγος
στο Λένιγκραντ θεράπευε θύματα σοβαρών ασθενειών,
ναρκομανείς και αλκοολικούς, δουλεύοντας με το νου τους
κατά τη διάρκεια ύπνωσης. Οι Ρώσοι εκείνης της εποχής δεν
δέχονταν σαν ευαγγέλιο τη θέση του Φρόιντ για το ρόλο
της σεξουαλικότητας στην πρόκληση των νευρώσεων. Ο
Μπουλ λέει ότι στη διάρκεια 30 χρόνων εργασίας η ρίζα του
προβλήματος σε συμπλέγματα ενοχής ή μνήμες παιδικής
σεξουαλικότητας δεν ήταν πάνω από 15%, αν όχι λιγότερο. Στη
θέση της ψυχανάλυσης οι Ρώσοι έθεσαν τη λογική θεραπεία
και την ψυχοθεραπεία υποβολής, που περιλαμβάνει κάθε τύπο
ύπνωσης, από αυθυποβολή μέχρι μαζική ύπνωση.

8. Ψι Τεχνολογία
Στο Ινστιτούτο Έρευνας του εγκεφάλου στο Λένινγκραντ
με επικεφαλής τη δρ. Μπεχτέρεβα, βραβευμένη νευρολόγο,
αποκωδικοποίησαν τις ηλεκτρικές ώσεις του εγκεφάλου που
προκαλούνται από τον ήχο. Εξερεύνησαν 2000 ζώνες. Η ίδια
ανέφερε: «Αν μια μέρα ανοίξουμε μια πόρτα στο νου που θα
επιβεβαιώσει την τηλεπάθεια, την τηλεκίνηση και την ESP ,
τότε ωραία. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει μια απόλυτα λογική εξήγηση γι’ αυτά που δεν έχουμε ακόμα ανακαλύψει.».
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10. Φαινόμενο Κίρλιαν
Ο Σεμιόν Νταβίντοβιτς Κίρλιαν και η σύζυγός του άρχισαν τα πειράματα πάνω στη φωτογράφιση της αύρας το 1939.
Ο ίδιος αναφέρει: «Θυμάστε το πρώτο πείραμα με την αύρα;
Έκανα κάτι επισκευές σε μια γεννήτρια υψηλής συχνότητας και
έτυχε να έχω μια γρατσουνιά στο χέρι. Είχε θεραπευθεί. Αποφάσισα να βρω τι ήταν αυτό το φαινόμενο. Πήρα μια φωτογραφία του χεριού μου. Μείναμε εκστατικοί».
Αν και υπήρχαν πολλά προβλήματα να λυθούν ακόμα,
ένα

καινούργιο μηχάνημα, ο «Ανιχνευτής Κίρλιαν 75»

κατασκευασμένο στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου του
Καζακστάν στην Άλμα Άτα, ήταν έτοιμο να διαγνώσει
διάφορους τύπους καρκίνου με ακρίβεια 100%. Επέτρεπε
επίσης την παρατήρηση οποιουδήποτε μέρους του ανθρώπινου
σώματος και μπορούσε να εξετάζει τις ζωτικές λειτουργίες του.
Ένας προσαρμοσμένος ηλεκτρονικός εγκέφαλος μετέφραζε
τις εικόνες σε κάρτες, που μπορούσαν να διαβαστούν σαν
αυτές ενός καρδιογράφου. Επικεφαλής των θεωρητικών και
ερευνητών επιστημόνων που επιστράτευσαν το φαινόμενο
Κίρλιαν ενάντια στην ασθένεια, ήταν ο δρ Βίκτορ Ινιούσιν
Μιχαήλοβιτς. Την 01-02-1974 το Προεδρείο του Ανώτατου
Σοβιέτ της Ρωσικής Δημοκρατίας αναγνώρισε τον Κίρλιαν σαν
«εφευρέτη του λαού».
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.HENRY GRIS &WILLIAM DICK «Νέες παραψυχολογικές ανακαλύψεις στη Σοβιετική Ένωση», Εκδ. Σύμπαν, Αθήνα 1982
2 .COLIN WILSON: «Μυστήρια», Εκδ. Αρχέτυπο 2004
3. http://www.blackstate.gr/mind-control/psychotronics,htm
4 http://horoscopes.pathfinder.gr/index.php?page=7&id=125012
5. http://www,physics4u.gr/articles/2004/paranormal.html
6. Μεγάλη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια, Εκδ.1974

Azur & Asmar

εσωτερικός

κινηματογράφος

Σκηνοθεσία: Michel Ocelot
Σενάριο: Michel Ocelot
Πρωταγωνιστούν: Cyril Mourali, Karim M’Riba, Hiam Abbass, Patrick Timsit

Μ

εσαίωνας. Γαλλία. Ο Azur, γιος ενός ευγενή, μεγαλώνει μαζί με τον Asmar, το γιο της, αραβικής καταγωγής,
παραμάνας του. Τα δύο παιδιά αναπτύσσουν μια αδερφική σχέση αγάπης και ανταγωνισμού. Μαγεύονται από
τις διηγήσεις και τα παραμύθια από την πατρίδα της παραμάνας και ονειρεύονται κάποια μέρα να ελευθερώσουν την αιχμάλωτη Νεράιδα των Τζίνι. Με το πέρασμα των χρόνων οι δρόμοι τους χωρίζουν και κάποτε ο

Azur αποφασίζει να κάνει το παιδικό του όνειρο πραγματικότητα. Ο δρόμος, όμως, δεν είναι εύκολος και του επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις.

Η ταινία, δημιούργημα του βετεράνου Γάλλου ανιματέρ Michel Ocelot (Kirikou and the Sorceress), χρησιμοποιεί μια μίξη δισδιάστατου και τρισδιάστατου animation, με πλούσια χρώματα και περίτεχνα σχέδια εμπνευσμένα τόσο από την Ισλαμική τέχνη
όσο και από την πρώιμη Φλαμανδική σχολή του 15ου αιώνα, ενώ σε κάποιες σκηνές οι κινήσεις των χαρακτήρων γίνονται απότομες ή σπαστές, σαν αναφορά στο θέατρο σκιών και στην τεχνική του stop-motion.
Ακολουθώντας τα βήματα των κλασικών παραμυθιών, η ταινία μας δίνει σημαντικά μηνύματα: να ακολουθούμε τα όνειρά μας
παρά τις δυσκολίες, να αποδεχόμαστε ότι ο καθένας είναι διαφορετικός, να μπορούμε να ξεπεράσουμε τις διαφορές και να δούμε τον άνθρωπο πίσω από την εμφάνιση.
Ένα μαγευτικό παραμύθι για μικρούς και για μεγάλους. Κυρίως για μεγάλους.

testαρε

9 Βήματα για να πάρετε
τη ζωή στα χέρια σας

τον
εαυτό σου

Μ

ήπως λέτε συχνά «είμαι θύμα

Ακόμα κι όταν αντιμετωπίζουμε αξεπέ-

βετε εξ’ ολοκλήρου, καλύτερα να μην το

της ζωής» και βιώνετε πικρία,

ραστα εμπόδια, πάντα υπάρχει τρόπος

τολμήσετε.

σύγχυση και αβεβαιότητα;
Αν νομίζετε ότι κάτι δεν πάει καλά
στη ζωή σας, ότι κάτι φταίει αλλά δεν

να πάρουμε τη ζωή στα δικά μας χέρια.
Συνήθως 5 λόγοι εμποδίζουν την
αλλαγή:

2. Εμπειρία - Γνώση
Η απόφαση για αλλαγή χρειάζεται τη γνώση και τον καλύτερο δυνατό

ξέρετε τι, τότε πιθανόν έχετε χάσει τον

Η έλλειψη αυτογνωσίας.

νοητικό προγραμματισμό. Όλες μας οι

έλεγχο, και ίσως είναι ο κατάλληλος

Η έλλειψη νοήματος στη ζωή.

γνώσεις επιστρατεύονται, και άλλες, αν

χρόνος, για να πάρετε τη ζωή στα χέρια

Η έλλειψη ή η ασάφεια στους στό-

χρειάζονται, αναζητούνται. Όμως, γνώ-

σας. Δηλαδή να κάνετε αλλαγές. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι τολμούν και αλλάζουν τη ζωή τους ενώ οι αποτυχημένοι
παραιτούνται από κάθε προσπάθεια.
Η Αλλαγή είναι η καλύτερη απάντη-

χους.
Οι φανταστικοί φόβοι και οι ανύπαρκτες εμπλοκές.
Η ενοχή για τις συνέπειες της αλλαγής μας στους δικούς μας ανθρώπους.

σεις, προτάσεις και προγραμματισμοί
έχουν αξία, μόνο αν γίνουν προσωπική
εμπειρία, αν εφαρμοστούν.
3. Ρεαλιστικοί στόχοι. Προτεραιότητες

Οι άνθρωποι φοβούνται να δοκιμά-

Αφού καταγράψετε τις αλλαγές

σουν αλλαγές. Αν και « πάσχουν» από

που θέλετε να κάνετε, δείτε ποιές

Αλλαγή σημαίνει:

στενοχώρια και πλήξη, αρνούνται να

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα

Τον επαναπροσδιορισμό της πορεί-

δοκιμάσουν την εμπειρία μιας πιθανής

και ποιές όχι. Οι εξωπραγματικές

και ευχάριστης έκπληξης.

επιθυμίες

ση στον κίνδυνο και στις λανθασμένες
επιλογές.

ας στη ζωή.
Τη μετακίνηση από τη θέση του χαμένου σ’ αυτήν του νικητή.
Ένας άνθρωπος που αλλάζει, μπορεί

Αν πραγματικά θέλετε να αλλάξετε

δείχνουν

προσαρμογής.

Π.χ.

αδυναμία
ελέγξτε

τις

κάτι, δοκιμάστε τη στρατηγική των 9

επιθυμίες σας ανάλογα με την ηλικία,

βημάτων, που ίσως σας βοηθήσει.

την υγεία και τα χαρίσματά σας.

να ξεπερνά τις αναστολές και τις δυσκο-

1. Απόφαση

3. Αυτογνωσία

λίες του, να ελέγχει ή να προσαρμόζεται

Το πιο δύσκολο βήμα μιας αλλαγής

Ένα σημαντικό βήμα μιας επιτυχη-

με επιτυχία στις συνθήκες, να ικανοποι-

είναι η σταθερή απόφαση και η ανάληψη

μένης αλλαγής είναι η αυτογνωσία. Δη-

εί τις επιθυμίες του και να ζει τη ζωή του

της ευθύνης για την επιτυχία ή μη της

λαδή η γνώση του ποιος είμαι, τι θέλω

με πληρότητα.

προσπάθειας. Μικρό ή μεγάλο, το ρίσκο

και ποια είναι τα σχέδιά μου στη ζωή. Η

Υπάρχουν πολλές στρατηγικές για

βρίσκεται στον πυρήνα κάθε αλλαγής.

αυτογνωσία κατακτάται με συνεχή και

να επαναπροσδιορίσουμε τη ζωή μας.

Αν δεν είστε διατεθειμένοι να το αναλά-

προσεκτική αυτοπαρατήρηση χωρίς λο-

γοκρισία, ντροπή, υπεκφυγές και δικαι-

εμπόδια που δεν μας αφήνουν να αλλά-

με προσοχή τι σας λένε. Συγχωρείστε

ολογίες. Κατανοείστε τη διαφορά που

ξουμε τη ζωή μας είναι φόβοι που ανή-

τα λάθη τους. Ίσως να ξεκινήσετε ένα

υπάρχει ανάμεσα σ’ αυτό που είστε και

κουν στο χώρο του φανταστικού. Φοβό-

βαθύτερο τρόπο επικοινωνίας μαζί τους.

σ’ αυτό που κάνετε.

μαστε την εγκατάλειψη, τη μοναξιά, την

Δύσκολα συναισθήματα, όπως π.χ. τα

Ανακαλύψτε και καταγράψτε τις

απώλεια, την κριτική των άλλων, την

γνωστά μας 7 θανάσιμα αμαρτήματα

συμπεριφορές και τα συναισθήματά σας.

αποτυχία. Φοβόμαστε να απαλλαγούμε

-ματαιοδοξία,

Θα σας δώσουν χρήσιμες πληροφορίες

από τη συνήθεια. Και αρχίζουμε τις μεμ-

λαγνεία, οργή, απληστία, φιλαργυρία-

για τον εαυτό σας, απαραίτητες για τις

ψιμοιρίες και τα παράπονα με αποτέλε-

εμποδίζουν τις σχέσεις μας με τους

διορθωτικές αλλαγές. Η καθαρότερη

σμα να νιώθουμε τάση παραίτησης και

άλλους και δημιουργούν συνθήκες

γνώση για τις συνθήκες σας και τα

ν’ αποθαρρυνόμαστε στα βήματα της

απομόνωσης και δυσάρεστης ζωής.

συναισθήματά σας, όπως

αλλαγής δημιουργώντας έλλειψη ανε-

8. Τα «πρέπει» και τα «θέλω».

ξαρτησίας και αυτονομίας.

Προσπαθήστε να διακρίνετε ποιες

για το

θυμό, τη στενοχώρια, τη χαρά και τη

οκνηρία,

φθόνος,

λύπη σας, θα σας οδηγήσει σε μια πιο

6. Ζήστε στο «τώρα»

από τις πράξεις σας μέχρι τώρα αντι-

επιτυχημένη

αλλαγή.

Μια άλλη σοβαρή εμπλοκή είναι

προσωπεύουν τα «πρέπει» και δείτε αν

Δείτε π.χ. πώς συμπεριφέρεστε, όταν

η αδυναμία μας να ζούμε στο παρόν,

μπορούν να αλλάξουν. Τις πιο πολλές

απειλείστε. Και μετά δείτε αν αυτή η

να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή. Κάθε

φορές τα «πρέπει» αντιπροσωπεύουν

απειλή είναι πραγματική. Η αυτογνωσία

σκέψη σε σχέση με το παρελθόν ή κάθε

στερεότυπα και προκαταλήψεις. Π.χ.

μας βοηθά να διακρίνουμε ποιοι είμαστε

φόβος για το μέλλον μας εμποδίζει να

κάνουμε κάτι επειδή έτσι λέει η κοινή

(τα χαρακτηριστικά μας) και τι κάνουμε

απολαύσουμε την αλλαγή στο «εδώ

γνώμη ή δεν κάνουμε κάτι που θέλουμε,

(τη συμπεριφορά μας ανάλογα με τις

και στο τώρα». Πολλές φορές, ο νους

επειδή θα υποστούμε κριτική. Και έτσι

συνθήκες).

επινοεί με σατανικό τρόπο ένα σωρό

αντιστρατευόμαστε τις επιθυμίες μας,

αφορμές, για να φύγουμε από τη χαρά

τα πραγματικά μας «θέλω» και το βασι-

της στιγμής και να περιπλανηθούμε στις

κότερο αγαθό της ζωής: την ελευθερία.

και

σταθερή

4. Προσδιορισμός του προβλήματος
Αν δείτε ότι κάποια συναισθήματα

εμπειρίες του παρελθόντος και στους

9. Αυτοπεποίθηση

ή συμπεριφορές σας, σας δυσαρεστούν

πιθανούς ή ανυπόστατους φόβους για

Ξεκινήστε την αλλαγή της ζωής σας

και θέλετε να τα βγάλετε από τη ζωή

το μέλλον.

με τη βεβαιότητα της επιτυχίας. Η ροή,

σας, ελέγξτε τις αντιλήψεις σας και τον

7. Οι σχέσεις μας με τους άλλους

η πίστη στο σκοπό και η εμπιστοσύνη

τρόπο που σκέφτεστε για τη ζωή, τις

Αλλαγή χωρίς τους άλλους γύρω

στον εαυτό σας υπόσχονται τα καλύτε-

σχέσεις, τη δουλειά και τους άλλους

μας δεν υπάρχει. Κάθε αλλαγή σημαίνει

γύρω σας. Συχνά οι δυσαρέσκειες

μοίρασμα

των

Και μην ξεχνάτε, η ελευθερία θέλει

και οι αποτυχίες είναι αποτελέσματα

συναισθημάτων μας. Μιλήστε στους

τόλμη και πράξη. Χωρίς τη δοκιμή αλλά

λανθασμένων σκέψεων.

ανθρώπους που βρίσκονται γύρω σας,

και την πλάνη, οι στόχοι δεν έχουν κα-

5. Προσδιορισμός των εμπλοκών

εξηγείστε τους το θυμό σας, τη λύπη σας

μιά αξία. Η εμπειρία της δίψας κάνει το

Οι πιο συνηθισμένες εμπλοκές και

ή ο,τιδήποτε άλλο νιώθετε και ακούστε

νερό πολύτιμο.

των

σκέψεων

και

ρα αποτελέσματα.

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ
Να ζήσεις μια ζωή που αξίζει
να γίνει τραγούδι.
Σκανδιναβικό ρητό

Είναι αδύνατο να βελτιωθεί
ο κόσμος, αν πρώτα δεν
βελτιωθεί ο άνθρωπος.
Πλάτων

Η υπομονή μας θα καταφέρει
περισσότερα από τη δύναμή μας.
B. Edmunt

Κάνε μεγάλα όνειρα
για να μην τα χάσεις
όταν τα κυνηγάς.
O. Wilde

Η ζωή θα ήταν τραγική, αν δεν ήταν αστεία.
S. Hawking
Μην αγαπάς αυτό που είσαι, αλλά αυτό
που μπορείς να γίνεις.
M. Cervantes
Όσο πιο μεγάλη η πρόκληση,
τόσο πιο μεγάλη η προοπτική.
C. Jung

Χωρίς αγνή καρδιά δεν
θα φτάσεις πουθενά.
Ούτε στον εαυτό σου.
J. A. Livraga

Τα λάθη είναι οι πύλες της αποκάλυψης.
J. Joyce

Αν σε όλη σου τη
ζωή περιμένεις την
καταιγίδα, δεν θα
χαρείς ποτέ τον ήλιο.
M. West

Τυχαίο; Δε νομίζω!!
Ο Κάμερερ (Αυστριακός βιολόγος)
από τα είκοσι μέχρι τα σαράντα του χρόνια, κρατούσε ευλαβικά ένα ημερολόγιο
συμπτώσεων. Μέσα από τις παρατηρήσεις του, κατέληξε στο ότι οι συμπτώσεις στην πραγματικότητα έρχονται σε
σειρές, υπάρχει δηλαδή μια υπάκουη διαδοχή ίδιων ή παρεμφερών πραγμάτων
(«ένα κακό δεν έρχεται ποτέ μόνο του»).
Στο βιβλίο του, αναφέρεται σε προηγούμενες θεωρίες γύρω από την περιοδικότητα, όπως είναι το μαγικό επτά του Πυθαγόρα και οι περιστρεφόμενοι κύκλοι
καλών και κακών ημερών του Γκαίτε.
Mark
Twain,
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 κομήτης 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».
τις 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 JeanMarieDubarry,
εκτελέστηκε επίσης για το φόνο του
πατέρα του. Οι δύο άντρες δεν είχαν
καμία απολύτως συγγένεια.
ο 1899, ένας κεραυνός σκότωσε
έναν άντρα ο οποίος βρισκόταν
στην αυλή του σπιτιού του στο Ταράντο
της Ιταλίας: Τριάντα χρόνια μετά, το
1929, ο γιός του σκοτώθηκε στο ίδιο

Ο

Σ

Τ

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.
ο 1918, κατά τη διάρκεια του
πρώτου παγκοσμίου πολέμου,
ένας βρετανός αξιωματικός χτυπήθηκε
από κεραυνό με αποτέλεσμα να χάσει
μέρος της ικανότητας κίνησης του κάτω
μέρος του σώματός του. Αποσύρθηκε
από το στρατό και μετακόμισε στο
Βανκούβερ του Καναδά. Το 1924,
καθώς ψάρευε σε ένα ποτάμι, ένας
κεραυνός χτύπησε το δέντρο κάτω από
το οποίο είχε αναζητήσει καταφύγιο,
με αποτέλεσμα αυτό να πέσει και να
παραλύσει τη δεξιά μεριά του σώματός
του. Έξι χρόνια αργότερα, το 1930 και
αφού είχε ανακάμψει μερικώς, καθώς
έκανε ένα περίπατο σε κοντινό πάρκο,
ένας κεραυνός τον χτύπησε για τρίτη
φορά, αφήνοντάς τον μόνιμα παράλυτο.
Ο πρώην αξιωματικός πέθανε και
κηδεύτηκε δύο χρόνια αργότερα.
Ωστόσο, το 1936, ένας κεραυνός
χτύπησε το νεκροταφείο στο οποίο είχε
θαφτεί καταστρέφοντας ολοκληρωτικά
τον τάφο του. Ήταν η τέταρτη φορά
που ένας κεραυνός χτύπησε τον ίδιο
άνθρωπο.
να μωρό που έπεσε από
παράθυρο δύο φορές και
σώθηκε από τον ίδιο άνθρωπο: Στο
Detroit γύρω στο 1930 μια νεαρή
μητέρα θα πρέπει να ευχαριστεί για
πάντα έναν άντρα με το όνομα Joseph
Figlock. Καθώς ο Figlock περπατούσε
στο δρόμο, το μωρό της γυναίκας

Τ

Έ

ήξερες
ότι...
αυτής έπεσε πάνω στον Figlock, με
αποτέλεσμα να ανακοπεί η πτώση και
να μην πάθει κακό κανείς από τους δυο.
Ένα χρόνο αργότερα η ίδια ακριβώς
σκηνή επαναλήφθηκε με το ίδιο μωρό
να πέφτει, από το ίδιο παράθυρο στο
ίδιο άτομο και πάλι δεν χτύπησε κανείς
από τους δυο.
ια σφαίρα που έφτασε στον
προορισμό της μετά από
χρόνια:Το 1883 ο Henry Ziegland τα
χάλασε με την κοπέλα του η οποία
από τη δυστυχία της αυτοκτόνησε.
Ο αδελφός της κοπέλας ήταν τόσο
εξοργισμένος που κυνήγησε τον Henry
και τον πυροβόλησε. Ο αδελφός νόμιζε
ότι είχε σκοτώσει τον Henry και στη
συνέχεια αυτοκτόνησε και ο ίδιος.
Ωστόσο ο Ziegland δεν είχε πεθάνει.
Στην πραγματικότητα η σφαίρα του
είχε γρατζουνίσει το πρόσωπο και
είχε σφηνωθεί σε ένα δέντρο. Σίγουρα
θεωρούσε τον εαυτό του πολύ τυχερό.
Κάποια χρόνια αργότερα ο Ziegland
αποφάσισε να κόψει το μεγάλο δέντρο
το οποίο ακόμα είχε τη σφαίρα πάνω
του. Η δουλειά αυτή του φαινόταν
πολύ επίπονη και έτσι αποφάσισε να
ανατινάξει το δέντρο με λίγο δυναμίτη.
Η έκρηξη προκάλεσε την εξοστράκιση
της σφαίρας προς το κεφάλι του
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Ziegland με αποτέλεσμα να πεθάνει.
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ένα ταξίδι στα μονοπάτια της Γνώσης

Σεμινάριο Μεταφυσικής
Τρίτη 23/09, 20:00

Αθήνα, Αγίου Μελετίου 29,
τηλ: 2108231301

Σεμινάριο Εσωτερικής
Αναζήτησης: Εσύ μπορείς
να είσαι πιο δυνατός απ’
όσο νομίζεις

Έναρξη σεμιναρίου εσωτερι- Ν.Τesla ο μάγος της Επικής φιλοσοφίας και ψυχολο- στημης
γίας με θέμα: Τι είναι οι βιΣάββατο 27/9, 20:00
ορυθμοί;
Ν. Σμύρνη, 25ης Μαρτίου 15
Δευτέρα 15/9, 20:00
Ιλίσια, Η. Ποταμιάνου 13, τηλ:
2107794368 - 6987124197

Πλατεία Νέας Σμύρνης, τηλ.
6987437387 (what’s up)

Έναρξη Σεμιναρίου
Εσωτερικής Φιλοσοφίας
και Ψυχολογίας

Έναρξη Σεμιναρίου
Αυτογνωσίας

Δευτέρα 22/9, 20:30
Κολοκοτρώνη 37, Πάτρα
Τηλ. 6980500034

Τρίτη 23/9, στις 20:30
Λάρισα, Ανθίμου Γαζή 14 &
Παπακυριαζή , τηλ. 2410254694
κιν 6948067139

Έναρξη Σεμιναρίου Φιλοσοφίας

Βραδιά θεάτρου:
«ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΖΕΝ»

Δευτέρα 22/9, 20:00
Βόλος, Ιάσωνος 143, ισόγειο,
τηλ. 2421031931

Τετάρτη 17/9 21:00
Ηράκλειο Κρήτης, Αβέρωφ &
Σμύρνης 24, τηλ.: 6981888493

Δευτέρα 8/9, 20:00,
Βαρδάρης - Θεσσαλονίκη,
Λαγκαδά 7 και Βάκχου, 6ος
όροφος, τηλ. 2310551476
vardaris@nea-acropoli.gr

Η τέχνη της επικοινωνίας
Δευτέρα 22/9, 21:30
Ρέθυμνο, Κουντουριώτη 113, τηλ.
2831052884

Σεμινάριο Εσωτερικής Ψυχολογίας
Τετάρτη 24/9, 20:00
Άνω Πατήσια, Σπύρου Βασιλειάδου
22, τηλ. 6932467762 (what’s up)

Σεμινάριο αυτογνωσίας
Δευτέρα 15/9, 20:00
Θεσσαλονίκη Εγνατία 93, 1ος
όροφος , τηλ. 2310-285.020
nea-acropoli-thes.gr

Έναρξη Σεμιναρίου
Εσωτερικής Φιλοσοφίας
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, ώρα
20:30
Πτολεμαϊδος 6, Περιστέρι. Τηλ.
6940831168 και 2130282657

σε περιμένουμε …

«ΨΥΧΟΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»
Γεώργιος Σιέττος
Τα ψυχοφυσικά φαινόμενα: Διόραση, Ραβδοσκοπία,
Πρόγνωση, Τηλεκίνηση, Εκτόπλασμα, Ξενογλωσσία,
Μετεώρηση, Πολλαπλή προσωπικότητα, Φακιρικά Φαινόμενα,
Ψυχομετρία, Αυτόματη γραφή, Ιδεοπλασία, Ακαϊα, Τηλεπάθεια,
Βασκανία και Υπνωτισμός, παρατηρήθηκαν ανέκαθεν στη ζωή
των ανθρώπων.
Κάποτε οι επιστήμονες αντιμετώπιζαν με ειρωνικά
χαμόγελα κάθε συζήτηση για παρόμοια φαινόμενα. Σήμερα
επιχειρούν να διερευνήσουν τη φύση τους και τα αίτιά τους.
Αυτό σημαίνει πως οι επιστήμονες παραδέχτηκαν ότι
υπάρχει η παρ’ αίσθηση αντίληψη. Το επόμενο πρόβλημα
«είναι πώς λειτουργεί». Φαίνεται να μην είναι πολύ μακρινή η

βιβλιο
παρου

σιαση

μέρα που το ανθρώπινο πνεύμα θα μπορέσει να υπερπηδήσει
το χώρο και το χρόνο και θα δώσει μια τελεσίδικη απάντηση
σε όλα.
ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - Βιβλία, Εκδόσεις
Ιπποκράτους 16, 106 80, Αθήνα
τηλ: 210 3602883 - 210 3615223
fax: 210 3611234
e-mail:info@pyrinoskosmos.gr

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
Αλίκη Α. Μπέϊλη.
Ένα από τα πολλά βιβλία της Αλίκης Μπέϊλη είναι το
παραπάνω το οποίο αναφέρεται στην εξωτερίκευση της
ιεραρχίας των Διδασκάλων.
«Πρέπει να πείτε στους ανθρώπους παντού ότι οι
Διδάσκαλοι και οι όμιλοι των μαθητών τους εργάζονται
δραστήρια για να φέρουν τάξη απ’ το χάος. Πρέπει να τους
πείτε ότι υπάρχει ένα Σχέδιο κι ότι τίποτε δεν μπορεί να
αναχαιτίσει την εκτέλεση αυτού του Σχεδίου. Πρέπει να τους
πείτε ότι η Ιεραρχία στέκει κι ότι στάθηκε για χιλιάδες χρόνια
και είναι η έκφραση της συσσωρευμένης σοφίας των αιώνων.
Πρέπει να τους πείτε πάνω απ’ όλα ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι
η Ιεραρχία είναι αγάπη κι ότι ο Χριστός έρχεται επειδή αγαπά
την ανθρωπότητα».
Εκδόσεις Κέδρος. Γ. Γενναδίου 3. Αθήνα 106 78 τηλ.:
2103809712
fax: 2103302655 fax παραγγελιών: 2103831981
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ
ΟΙ 8 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΛ ΓΙΟΥΝΓΚ
Ο άνθρωπος γεννιέται με κάποια τάση προς έναν απ’ αυτούς τους 8 ανθρώπινους
τύπους κατά το Γιούνγκ ή με κάποιους συνδυασμούς των τάσεων αυτών. Η τάση
αυτή είναι το εργαλείο της ψυχικής ζωής του ατόμου, αλλά ταυτόχρονα και το
μέσο καταστροφής του, αν το χρησιμοποιήσει μονομερώς. Βέβαια, στην εποχή του
Γιούνγκ, και πολύ περισσότερο σήμερα, βλέπουμε τον κόσμο γεμάτο νευρώσεις
και ψυχασθένειες, λόγω του μονομερούς τρόπου ζωής. Ο ίδιος ο πολιτισμός
καταστρέφεται από τις νευρώσεις, την ψυχασθένεια και την τρέλα του.

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΝΤΙΣΝΕΪ
O κόσμος του Γουώλτ Ντίσνεϊ είναι γεμάτος μαγεία, σοφία και αισιοδοξία. Ο Ντίσνεϊ
μεταμόρφωσε τον κόσμο της ψυχαγωγίας σ’ αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Αποτελεί τη
γέφυρα μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος, καθώς τα έργα του έχουν γίνει
διαχρονικά. Όλες αυτές οι ταινίες βασισμένες σε μύθους, παραμύθια και θρύλους
μεταφέρουν στο κοινό στοιχεία μαγείας, ηρωισμού, φαντασίας, μέσα από ένα πνεύμα
ευχάριστο, δημιουργικό και εκπαιδευτικό. Και είναι φανερό ότι αν κοιτάξει κάποιος πιο
βαθιά σε μερικές απ’ αυτές, αν όχι σε όλες, θα συναντήσει αρκετά εσωτερικά στοιχεία.

Ε. Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ
Στα χρόνια του σκοταδισμού και της άγνοιας, η Ε. Π. Μπλαβάτσκυ φυλάει σαν
καθάρια μήτρα τα σπέρματα της γνώσης, για να τα παραδώσει στην ανθρωπότητα.
Αυτή είναι η αποστολή της. Διαφυλάσσει ως Μαθήτρια με ταπεινοφροσύνη και αγωνιστικότητα
και προσφέρει με αφοσίωση και αυτοθυσία το φως των διδασκαλιών, τη μυστικιστική γνώση.
Ήρθε σ’ επαφή με κόσμους παράξενους, πολιτισμούς μυστικιστικούς, με ανθρώπους μάγους,
σαμάνους, Δασκάλους σοφίας και απόκρυφης γνώσης. Αυτή η συνεχής επικοινωνία με
νοοτροπίες, θρησκείες και λαούς τη δίδαξε να είναι ανεκτική στο διαφορετικό και της
έδωσε κουλτούρα απαραίτητη, για να πραγματώσει μετέπειτα το έργο της. Το έργο
της είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει το κουτί της Σοφίας, η οποία, όπως το κουτί της
Πανδώρας, πρέπει να διαχειριστεί με απόλυτη σύνεση και να μην παρερμηνευτεί από
τους ανθρώπους.
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