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Φ

έτος γιορτάζουμε τα 2.400 χρόνια από την ίδρυση της Ακαδημίας του Πλάτωνα.
Ο Πλάτωνας αποτελεί ένα κομβικό σημείο στην ιστορία του ανθρωπίνου

πνεύματος, που έφτασε μαζί του σε υψηλές κορυφές φιλοσοφικής αντίληψης.
Ξεκίνησε το φιλοσοφικό του δρόμο δίπλα στο Σωκράτη και αργότερα

μαθήτευσε σε άλλους φιλοσόφους και μυήθηκε στα Μυστήρια της Αιγύπτου. Με τον τρόπο
αυτό συγκέντρωσε όλη την αρχαία σοφία και την έκανε πιο προσιτή σε όλους με τη μορφή
της φιλοσοφίας. Ταυτόχρονα έθεσε τις βάσεις για όλη την μετέπειτα φιλοσοφία. Η επίδραση
της πλατωνικής φιλοσοφίας στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι αδιαμφισβήτητη.
Στην Ελλάδα, πέρα από αναμνηστικά νομίσματα και γραμματόσημα, ο εορτασμός της
επετείου περιορίστηκε σε λίγα πράγματα. Λίγες φωνές ακουστήκαν για τη σημασία του
Πλάτωνα, της Ακαδημίας και της Φιλοσοφίας. Θέλουμε όμως και εμείς να ενώσουμε τη
δική μας φωνή και να γιορτάσουμε την επέτειο της ίδρυσης της Ακαδημίας μαζί με την
Παγκόσμια Ημέρα της Φιλοσοφίας.
Γιατί να γιορτάσουμε αυτή την επέτειο;
• Για να τιμήσουμε τον φιλόσοφο που ίδρυσε την Ακαδημία, αυτό το κέντρο
ολιστικής γνώσης που μπορεί να θεωρηθεί ως σπόρος για τα μετέπειτα Παν-επιστήμια.
• Για να θυμηθούμε ότι η Πλατωνική φιλοσοφία δεν περιορίζεται στην Ελλάδα του 4ου

24 αιώνες η

σαν ζωντανή τη φιλοσοφία του και προσάρμοσαν την πλατωνική σκέψη στην εκάστοτε εποχή,

Ακαδημία ζωντανή

από τους Νεοπλατωνικούς και την Κίνηση του Μυστρά μέχρι τον Καζαντζάκη και τον Ελύτη.
• Γιατί ο σωκρατικός διάλογος και η πλατωνική διαλεκτική είναι χρήσιμα εργαλεία για τον
σύγχρονο άνθρωπο. Με αυτά μπορούμε να συνδυάσουμε την ταυτότητα και την προσωπική
άποψη με το σεβασμό στη διαφορετικότητα και την πολλαπλότητα, ώστε να μπορούμε να ξεπεράσουμε τα δόγματα και να φτάσουμε σε μεγαλύτερη κατανόηση και αλληλεγγύη μεταξύ
των ανθρώπων.
• Γιατί η βαθύτητα της πλατωνικής σκέψης κρύβει ακόμα απαντήσεις και είναι έτοιμη να
αποκαλύψει στον άνθρωπο ποικίλα μυστικά: από την προέλευση του σύμπαντος και του ανθρωπίνου γένους μέχρι την καθημερινή συμπεριφορά του, έχοντας ως γνώμονα το πνεύμα.
• Γιατί η πλατωνική φιλοσοφία είναι σήμερα περισσότερη επίκαιρη από ποτέ.
Αλλά, είναι επίκαιρη η φιλοσοφία του Πλάτωνα; Μπροστά στην ερώτηση αυτή, εμείς ρωτάμε:
• Δεν είναι σήμερα επίκαιρη η ψυχή, ο έρωτας και η ομορφιά;
• Πέρασαν από τη μόδα η δικαιοσύνη, η κοινωνική τάξη και η εκπαίδευση;

editorial

αι. π.Χ., αλλά επηρέασε βαθιά όλη την ιστορία μας. Μεγάλα ονόματα του πνεύματος κράτη-

24 ωρες η φιλοσοφία στη ζωή…
Με αυτό το σύνθημα, θα γιορτάσουμε
τα 2400 χρόνια από
την ίδρυση της Ακαδημίας του Πλάτωνα, στο συνέδριο που
θα διεξαχθεί στις 20
Νοεμβρίου στις 8 μ.μ.

• Σήμερα δε χρειάζεται πια οι κυβερνήτες να είναι σοφοί και τίμιοι;

στον πολυχώρο ΙΑ-

• Δε βλέπουμε σήμερα την επικαιρότητα του μύθου της σπηλιάς;

ΝΟΣ, Σταδίου 24

• Δε μας απασχολούν πια η ελευθερία και το πεπρωμένο ή ο δρόμος προς την ευτυχία;
• Βρήκαμε τις απαντήσεις για την προέλευση του ανθρωπίνου γένους και για τη ζωή μετά
το θάνατο;
Πολλοί αμφισβητούν τη χρησιμότητα της φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία δεν είναι μόνο για να
διδαχτεί στις αίθουσες διδασκαλίας της Μέσης και Ανώτερης Εκπαίδευσης, δεν είναι μια ενα-

στην Αθήνα.
Αφιερώνουμε τις σελίδες αυτού του τεύ-

σχόληση για εύπορους ή για αιθεροβάμονες. Η φιλοσοφία διαμορφώνει την ψυχή του ανθρώ-

χους στην Φιλοσοφία

που και του επιτρέπει να αντιμετωπίζει τη ζωή ως μάθημα, εφαρμόζοντας ηρωικά στοιχεία, που

που μπορεί ξανά, να

σημαίνει την επικράτηση του πνεύματος πάνω στην ύλη.
Έτσι λοιπόν, γιορτάζουμε κάτι το αιώνιο, αρχαίο και επίκαιρο ταυτόχρονα.

δώσει τις απαντήσεις

2.400 χρόνια μπορεί να φαίνονται μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά η πλατωνική φιλοσο-

που αναζητούμε και

φία είναι προορισμένη να διαρκεί όσο θα διαρκέσει το ανθρώπινο πνεύμα, όσο ο άνθρωπος θα

να φωτίσει την καθη-

αναρωτιέται για τις ουσίες των πραγμάτων και των γεγονότων, όσο ο άνθρωπος θα αναζητά
την ευδαιμονία.

μερινότητα μας.

νέα

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

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

επιστημονικά

Εμφυτεύσιμο μικροτσίπ ελέγχει την όρεξη
Ένα εμφυτεύσιμο ηλεκτρονικό κύκλωμα που χαλιναγωγεί την όρεξη ενδεχομένως να αποτελεί το νέο «όπλο» κατά
της παχυσαρκίας, υποστηρίζουν Βρετανοί επιστήμονες που
πρόκειται σύντομα να το δοκιμάσουν σε πειραματόζωα.
Η επιστημονική ομάδα του Κολεγίου Ιμπέριαλ του Λονδίνου με
επικεφαλής τους Δρ Κρις Τουμάζου και σερ Στέφεν Μπλουμ, δημιούργησαν ένα μικροτσίπ που εμφυτεύεται στην περιοχή της κοιλιάς, κάτω ακριβώς από το πνευμονογαστρικό νεύρο, το οποίο,
μεταξύ άλλων, παίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση της όρεξης.
Οι δημιουργοί του πιστεύουν ότι θα αποδειχτεί μια καλή εναλλακτική λύση των χειρουργικών μεθόδων αντιμετώπισης της
παχυσαρκίας.
ΠΗΓΗ: in.gr

Ρομπότ δείχνουν πώς τα μυρμήγκια βρίσκουν τον δρόμο
τους

Βλέπουμε με το μυαλό και
όχι με τα μάτια
Δεν αντιλαμβανόμαστε όντως την πραγματικότητα. Αντιλαμβανόμαστε αυτό που νομίζουμε ή πιστεύουμε πως είναι η πραγματικότητα. Βλέπουμε την εικόνα της πραγματικότητας που ο εγκέφαλος μας
έχει κατασκευάσει από τα εισαγόμενα αισθητηριακά δεδομένα και από

Τελικά τα μυρμήγκια δεν χρειάζονται μεγάλη εξυπνάδα, για να βρίσκουν

τους αμέτρητους συνειρμούς που προσφέρουν τα δίκτυα των νευρώ-

τη συντομότερη διαδρομή μέχρι τη μυρμηγκοφωλιά: Μικρά ρομπότ που

νων του. Με απλά λόγια ό,τι βλέπουμε εξαρτάται από τις εμπειρίες

προγραμματίστηκαν με τρεις απλές εντολές, μπορούν να μιμούνται με

μας και από τον τρόπο που τις επεξεργαζόμαστε και αυτές αποτελούν

ακρίβεια την κυκλοφορία στις λεωφόρους των κοινωνικών εντόμων.

τον κόσμο που βλέπουμε

Καθένα από τα ρομπότ έχει δύο «κεραίες» στην κορυφή του, οι οποίες είναι

Οι επιστήμονες έβαλαν νεογέννητα γατάκια σε περιβάλλον χω-

στην πραγματικότητα αισθητήρες φωτός. Αν πέφτει περισσότερο φως στον

ρίς κάθετες γραμμές. Τα άφησαν να μεγαλώσουν αρκετά και βδομά-

αριστερό αισθητήρα, το ρομπότ στρίβει αριστερά, ενώ αν πέφτει περισσό-

δες αργότερα, όταν τα τοποθέτησαν σε «κανονικό» περιβάλλον, τα

τερο φως στον δεξιό αισθητήρα, το ρομπότ στρίβει δεξιά.

γατάκια Δεν Έβλεπαν, Δεν Μπορούσαν Να Δουν κανένα αντικείμενο

Το ίδιο συμβαίνει με τα πραγματικά μυρμήγκια, τα οποία όμως αντί για

με κάθετη διάσταση (όπως τα πόδια ενός τραπεζιού), και έπεφταν επά-

φωτεινά ίχνη ακολουθούν τις φερομόνες, χημικά σινιάλα που αφήνουν

νω του. Είναι πολύ απλό. Βλέπουμε ό,τι θέλουμε να δούμε, ό,τι πιστεύ-

πίσω τους άλλα μυρμήγκια, καθώς περπατούν. Κι αυτό σημαίνει ότι όλο

ουμε πως υπάρχει, ό,τι υπάρχει ΗΔΗ καταγεγραμμένο μέσα στον εγκέ-

και περισσότερα μυρμήγκια θα χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια τη συντο-

φαλό μας. Δεν βλέπουμε ό,τι μας είναι δυσάρεστο, ξένο ή δεν πιστεύ-

μότερη διαδρομή.

ουμε πως υπάρχει.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η μελέτη της συμπεριφοράς των μυρμη-

Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων αρνείται να δει κάτι, οτιδήποτε

γκιών μπορεί να είναι χρήσιμη για κάθε εφαρμογή στην oποία είναι απα-

πέρα από ό,τι του έχουν ήδη εμφυτεύσει. Αν λοιπόν βλέπουμε και χτί-

ραίτητος ο υπολογισμός της βέλτιστης διαδρομής.

ζουμε την πραγματικότητα από το απόθεμα εμφυτευμένης μνήμης, συ-

Στις τηλεπικοινωνίες, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται ήδη ένας αλγόριθ-

ναισθημάτων, συνειρμών που ήδη διαθέτουμε, πώς θα καταφέρουμε να

μος με την ονομασία «βελτιστοποίηση αποικίας μυρμηγκιών», ο οποίος

αντιληφθούμε οτιδήποτε νέο, καινούργιο, διαφορετικό; Το μυστικό εί-

βρίσκει τη βέλτιστη διαδρομή για τη μετάδοση δεδομένων στο διαδίκτυο.

ναι Η νέα γνώση, οι νέες συνάψεις στον εγκέφαλό μας.

ΠΗΓΗ: pathfinder.gr

ΠΗΓΗ: news.gr

Χαμένη αρχαία Ήπειρος βρίσκεται θαμμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Τα απομεινάρια μιας αρχαίας Ηπείρου είναι θαμμένα κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Ινδικού
Ωκεανού υποστηρίζει έρευνα Νορβηγών επιστημόνων, που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση
Nature Geoscience.
Οι ερευνητές ανακάλυψαν στοιχεία για την ύπαρξη μιας περιοχής, η οποία υπήρξε στην επιφάνεια
πριν από 2.000 με 85 εκατομμύρια χρόνια.
Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν τα ίχνη μιας ηπείρου, που κάποτε βρισκόταν
ανάμεσά τους, της Μαυριτίας, η οποία εξαφανίστηκε.
Η μελέτη κόκκων άμμου από τις παραλίες της νήσου Μαυρικίου, στον Ινδικό Ωκεανό, αποκάλυψε
ότι προέρχονται από μια ηφαιστειακή έκρηξη που έλαβε χώρα πριν από εννέα εκατομμύρια έτη
ενώ περιείχαν μεταλλικά υλικά πολύ παλαιότερα.
Αναλύσεις του βαρυτικού πεδίου της Γης αποκαλύπτουν διάφορες περιοχές, όπου ο φλοιός του πλανήτη κάτω από το βυθό του Ινδικού ωκεανού είναι πιο
παχύς από το φυσιολογικό ωκεάνιο φλοιό (έχει πάχος 25 έως 30 χλμ έναντι του συνήθους πάχους 5 έως 10 χλμ), γεγονός που πιθανώς οφείλεται στα διάσπαρτα απομεινάρια της βυθισμένης Μαυρικίας. Και άλλες περιοχές των βυθών στους ωκεανούς πρέπει να κρύβουν παρόμοια υπολείμματα αρχαίων
ηπείρων - φαντασμάτων. Η “μικροήπειρος” Μαυριτία διασπάστηκε πριν από 85 εκατ. έτη, όταν η Ινδία άρχισε να απομακρύνεται από τη Μαδαγασκάρη.
ΠΗΓΗ: econews.gr

Λιγότερα συναισθήματα αλλά περισσότερος φόβος στα βιβλία
Μια πρωτότυπη επιστημονική μελέτη διαπίστωσε ότι οι λέξεις που μεταφέρουν το φόβο όλο και αυξάνονται.
Λιγότερες λέξεις που αφορούν συναισθήματα εμπεριέχονται στα βιβλία, όσο περνούν τα χρόνια. Με μια εξαίρεση:
το φόβο!
Όπως διαπιστώνει νέα επιστημονική μελέτη, όπου μετέχει και Έλληνας επιστήμονας, σταδιακά, από τη δεκαετία
του 1970 και μετά, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο λιγότερες συναισθηματικές λέξεις περιέχουν τα νέα λογοτεχνικά βιβλία. Με τη βοήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών εντοπίστηκε η διαχρονική τάση στη χρήση λέξεων, που μεταδίδουν μια πληθώρα συναισθημάτων (χαρά, θυμός, φόβος, λύπη, έκπληξη, αηδία
κ.α.).
Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό PLoS ONE. Αν και οι ερευνητές εστιάστηκαν στην αγγλόφωνη λογοτεχνία, τα ευρήματά τους είναι πιθανό να
αντανακλούν μια ευρύτερη διεθνή τάση, που ίσως ισχύει και σε λογοτεχνίες άλλων γλωσσών.
Οι επιστήμονες ανέλυσαν με ειδικό λογισμικό μια βάση δεδομένων της Google με πάνω από πέντε εκατομμύρια ψηφιοποιημένα βιβλία. Η γενική
διαπίστωση είναι ότι καταγράφεται μια σταθερή μείωση στη χρήση συναισθηματικά φορτισμένων λέξεων, κατά τον τελευταίο αιώνα, ιδίως αυτών που
εκφράζουν θετικά και ευχάριστα συναισθήματα.
Αισθητή εξαίρεση από τον κανόνα αποτελούν οι λέξεις που αφορούν το συναίσθημα του φόβου. Η χρήση αυτών των λέξεων σημείωσε πτώση στα
λογοτεχνικά έργα που γράφηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα, όμως εμφανίζουν σαφή τάση ανόδου μετά τη δεκαετία του ’70, παρά την πτωτική τάση των
λέξεων που μεταφέρουν άλλα συναισθήματα.
Μεταξύ άλλων, η ανάλυση έδειξε ότι την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου υπήρξε στα βιβλία μια διακριτή αύξηση στις λέξεις που αφορούσαν τη
λύπη και αντίστοιχη μείωση στις λέξεις που είχαν να κάνουν με τη χαρά. Κάτι ανάλογο δεν φαίνεται να συνέβη κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Από την
άλλη, καταγράφονται δύο περίοδοι, στη δεκαετία του ΄20 (πριν την μεγάλη οικονομική κρίση!) και του 60, όταν κορυφώθηκε η χρήση των λέξεων που
αντανακλούσαν χαρά και ευτυχία.
ΠΗΓΗ: news.gr
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Το βάζο με τις πέτρες

Έ

νας καθηγητής φιλοσοφίας εμφανίστηκε στην τάξη του με μία μεγάλη χάρτινη κούτα. Χωρίς να μιλήσει, έβγαλε από
μέσα ένα άδειο γυάλινο βάζο και άρχισε να το γεμίζει με μικρές πέτρες. Οι μαθητές τον κοιτούσαν με απορία. Όταν το
βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε: - Είναι γεμάτο το βάζο;
Οι μαθητές απάντησαν: - Ναι, είναι γεμάτο.

Αυτός χαμογέλασε και χωρίς να μιλήσει, πήρε από τη χάρτινη κούτα ένα σακουλάκι με μικρά βότσαλα και άρχισε να γεμίζει το

βάζο. Το κούνησε λίγο και τα βότσαλα κύλησαν και γέμισαν τα κενά μεταξύ των πετρών. Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε: - Είναι γεμάτο το βάζο;
Οι μαθητές απάντησαν: - Ναι, είναι γεμάτο.
Αυτός χαμογέλασε πάλι και χωρίς να μιλήσει, πήρε από τη χάρτινη κούτα ένα σακουλάκι με άμμο και άρχισε να την αδειάζει
μέσα στο βάζο. Η άμμος χύθηκε και γέμισε όλα τα κενά μεταξύ των πετρών και των βοτσάλων. Όταν το βάζο δε χωρούσε άλλο,
ρώτησε: - Είναι γεμάτο το βάζο;
Οι μαθητές δίστασαν για λίγο, αλλά απάντησαν: - Ναι, είναι γεμάτο.
Αυτός χαμογέλασε πάλι και, χωρίς να μιλήσει, πήρε από τη χάρτινη κούτα δύο μπουκάλια μπύρες και άρχισε να τις αδειάζει
μέσα στο βάζο. Τα υγρά γέμισαν όλο το υπόλοιπο κενό του βάζου. Όταν το βάζο δεν χωρούσε άλλο, ρώτησε: - Είναι γεμάτο το
βάζο;
Οι μαθητές αυτή τη φορά γέλασαν και είπαν: - Ναι, είναι γεμάτο.
- Τώρα, λέει ο καθηγητής, θέλω να θεωρήσετε ότι το βάζο αυτό αντιπροσωπεύει τη ζωή σας.
Οι πέτρες είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή σας, τα πιστεύω και οι αξίες σας, η οικογένειά σας, η υγεία σας, οι καλοί σας φίλοι.
Είναι τόσο σημαντικά, που, ακόμα κι αν όλα τα υπόλοιπα λείψουν, η ζωή σας θα εξακολουθήσει να είναι γεμάτη.
Τα βότσαλα είναι τα άλλα πράγματα που έρχονται στη ζωή μας, όπως οι σπουδές, η δουλειά μας, το σπίτι μας, το αυτοκίνητό
μας. Αν αυτά τα βάλετε πρώτα στο βάζο, δεν θα υπάρχει χώρος για τις πέτρες, τα σημαντικά της ζωής.
Η άμμος είναι όλα τα υπόλοιπα, τα πολύ μικρά της ζωής. Αν βάλεις πρώτα άμμο στο βάζο, δεν θα υπάρχει χώρος ούτε για τις
πέτρες αλλά ούτε για τα βότσαλα.
Το βάζο είναι η ζωή σας. Αν ξοδεύετε χρόνο και δύναμη για μικρά πράγματα, δεν
θα βρείτε ποτέ χρόνο για τα πιο σημαντικά. Ξεχωρίστε ποια είναι τα πιο σημαντικά
για την ευτυχία σας. Ψάξτε μέσα σας να βρείτε τι έχει πραγματικά αξία και δώστε του
προτεραιότητα. Πάντα θα υπάρχει χρόνος για γνώση και σπουδές, πάντα θα υπάρχει
χρόνος για εργασία, πάντα θα υπάρχει χρόνος, για να φτιάξετε το σπίτι σας, το αυτοκίνητό
σας, τα στερεοφωνικά σας. Όμως να φροντίσετε για τις πέτρες πρώτα. Ξεχωρίστε τις
προτεραιότητες.
Οι μαθητές είχαν μείνει άφωνοι. Ένας όμως ρώτησε: - Καλά, η μπύρα τι αντιπροσωπεύει;
Ο καθηγητής γελώντας του απαντά: - Χαίρομαι που ρωτάς. Θα σας πω. Δεν έχει σημασία
πόσο γεμάτη είναι η ζωή σας, δεν έχει σημασία πόσο στριμωγμένος είσαι, γιατί πρέπει να
ξέρεις ότι πάντα θα υπάρχει λίγος χώρος για δυο μπυρίτσες…

Ο μύθος της σπηλιάς
Φαντάσου ανθρώπους που γεννήθηκαν και ζουν όλη τους τη ζωή μέσα σε μια υπόγεια κατοικία,
όμοια με σπηλιά. Είναι αλυσοδεμένοι με δεσμά στα πόδια και στον αυχένα, ώστε να παραμένουν καρφωμένοι στο ίδιο σημείο μην έχοντας τη δυνατότητα, παρά να κοιτάζουν μόνο μπροστά. Δεν γνώρι-

ΠΑΡΑ-

β λές

σαν άλλη ζωή και θεωρούν αυτή την κατάσταση φυσιολογική. Πίσω τους, κάπου ψηλά και μακριά, καίει μια φωτιά. Οι δεσμώτες δεν μπορούν να δουν, παρά μόνο τις σκιές που προβάλλονται από τη φωτιά στο τοίχωμα της σπηλιάς, το οποίο κοιτάνε αναγκαστικά και αποκλειστικά. Τα «αφεντικά της σπηλιάς» έχουν φροντίσει, ώστε οι δεσμώτες να είναι πάντα απασχολημένοι με την ατέρμονη κίνηση των
αντικειμένων και τους ήχους που φτάνουν παραμορφωμένοι στ΄ αυτιά τους από τον αντίλαλο της σπηλιάς. Δεν είναι λογικό να νομίζουν ότι αυτό που ζουν είναι η πραγματικότητα, αφού είναι το μοναδι-

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

κό που έχουν γνωρίσει;
Και φαντάσου τώρα να ερχόταν κάποιος και να έσπαγε τα δεσμά ενός δεσμώτη θέλοντας να τον
απελευθερώσει από την άγνοιά του. Αν του ζητούσε να σταθεί όρθιος και να κοιτάξει προς την φωτιά,
ο απελευθερωμένος δεσμώτης θα δυσανασχετούσε, γιατί θα τυφλωνόταν από το καθαρό φως. Θα τυφλωνόταν και δεν θα μπορούσε να δει καθαρά ούτε τα σκιώδη αντικείμενα που μέχρι τώρα γνώριζε. Και αν του έδειχνε και τα πραγματικά αντικείμενα που
πρόβαλαν ως σκιές στο τοίχωμα και τον διαβεβαίωνε ότι τώρα βλέπει την αλήθεια, πως θα αντιδρούσε άραγε; Δεν θα βρισκόταν σε σύγχυση και αμηχανία; Δεν θα αισθανόταν ότι οι σκιές ήταν πιο γνώριμες από τα πρωτόγνωρα αντικείμενα που του δείχνουν; Δεν θα νόμιζε ότι ζει ένα όνειρο και ότι οι νέες εικόνες μάλλον είναι προβολές της φαντασίας του; Και αν ο απελευθερωτής του τον έπιανε από το χέρι και του ζητούσε να περπατήσει μαζί του τον ανηφορικό δρόμο που οδηγεί στην έξοδο από τη σπηλιά, άραγε θα τον εμπιστευόταν;
Και πώς θα αντιδρούσε, όταν βγαίνοντας θα αντίκριζε για πρώτη φορά το φως του ήλιου; Όταν τα μάτια του θα καίγονταν
και ένα πυκνό σκοτάδι θα κάλυπτε τα πάντα γύρω του και θα νόμιζε ότι τυφλώθηκε; Ίσως και να μετάνιωνε για την «παράτολμη
απόδρασή» του και να ήθελε να ξαναγυρίσει στο ασφαλές ημίφως της σπηλιάς. Αλλά μετά από λίγο, όταν σιγά-σιγά θα συνήθιζε
την καινούρια αυτή κατάσταση, ένας νέος κόσμος θα του αποκαλυπτόταν. Στην αρχή δεν θα μπορούσε να δει καθαρά ό,τι υπήρχε εκεί έξω. Έτσι πρώτα θα ξεχώριζε ευκολότερα τις σκιές, έπειτα τα είδωλα των όντων και των ανθρώπων πάνω στο νερό και στο
τέλος τα ίδια τα όντα. Και όταν θα νύχτωνε, θα μπορούσε να διακρίνει και τον έναστρο ουρανό και να συνειδητοποιεί την απεραντοσύνη του νέου του κόσμου. Και όταν θα ερχόταν η ανατολή, θα μπορούσε να δει τον ίδιο τον ήλιο και όχι την αντανάκλασή του πάνω στα νερά. Και θα μπορούσε να τον παρατηρεί και να σκέφτεται τι ακριβώς είναι και ποιος ο ρόλος του. Και να συνειδητοποιεί ότι αυτός είναι η αιτία όλης αυτής της ομορφιάς που αντικρίζει και που δεν θα μπορέσουν ποτέ να δουν οι συνδεσμώτες του στο σπήλαιο.
Και τότε θα έμπαινε γι’ αυτούς ξανά στην σπηλιά. Αλλά το ημίφως γι’ αυτόν θα ήταν τώρα πυκνό σκοτάδι. Δεν θα μπορούσε να συνηθίσει τη νέα κατάσταση και θα παραπατούσε και θα γινόταν πάλι τυφλός, αλλά τυφλός τώρα στο ψέμα και στη πλάνη.
Κάποιοι από τους δεσμώτες θα έκαναν κοροϊδευτικά σχόλια: «Μ’ αυτά που λέει ότι είδε είναι λογικό να παραπατά, αφού έχει χάσει τα λογικά του… Καλύτερα να μην τα δούμε ποτέ!» Αλλά αυτός θα πρέπει να μείνει ατάραχος. Γιατί πλέον το καθήκον του
έχει προβάλει καθαρά. Πρέπει να προσπαθήσει να τους απελευθερώσει. Να τους σπάσει τα δεσμά και να τους οδηγήσει στην έξοδο της σπηλιάς. Τότε σίγουρα θα καταλάβουν το λάθος τους. Κάποιοι όμως θα ενοχληθούν από τη στάση του και οι δεσμοφύλακες θα αναζητήσουν την ευκαιρία να τον κυνηγήσουν, να τον διαβάλουν και, αν μπορούν, ακόμα και να τον σκοτώσουν.
Αυτή είναι η μοίρα των φιλοσόφων. Ο φιλόσοφος είναι ο άνθρωπος που σπάει τα δεσμά και ανεβαίνει τον ανηφορικό
δρόμο της «μύησης» στον κόσμο των Ιδεών, αλλά παράλληλα και ο αγωνιστής, για να μπορέσει η Αλήθεια το Δίκαιο και το
Αγαθό να νικήσουν τα σκοτάδια της άγνοιας και να απελευθερώσουν τον κάθε άνθρωπο από τα δεσμά της ύλης.
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σήμερα

είδα

...ότι έχουμε ξανά ανάγκη τη Φιλοσοφία

Ε

ίναι

πολλά

αυτά

που

μορφώνουμε σύμφωνα με συγκεκριμένες παροδικές αποδοχές.

αυτές

Αλλά το «ΖΗΝ» είναι κάτι διαφορετικό. Είναι να ξέρουμε ποι-

τις στιγμές. Κι αυτό, επειδή στην

οί είμαστε, να ξέρουμε ότι δεν είμαστε οι μοναδικοί, να ξέρου-

μας χρειάζονται

πραγματικότητα

είμαστε

φτωχοί

μέσα σε τόση αφθονία και τόσες
ανέσεις που παρέχει μία τεχνολογία
στην υπηρεσία των πραγματικών

φιλοσοφικό
δοκίμιο

ανθρώπου. Όμως, παρατηρούμε ότι όσο

από την

περισσότερα έχουμε τόσο περισσότερα

D. S. Guzman Διευθύντρια

χρειαζόμαστε. Κι αυτό δημιουργεί ένα

της Διεθνούς Νέας

φαύλο κύκλο που είναι δύσκολο να

Ακρόπολης

σταματήσει, εκτός κι αν καταφέρουμε

και υποτιθέμενων αναγκών του

να πραγματώσουμε αυτό που έχουμε
πραγματικά ανάγκη. Γι’ αυτό λέμε:
χρειαζόμαστε περισσότερη Φιλοσοφία.

με ότι οι δοκιμασίες που μας φαίνονται οδυνηρές και δύσκολες
δεν είναι παρά σκαλοπάτια, για να μάθουμε να τα καταφέρνουμε μόνοι μας, να τα βγάζουμε πέρα με τα δικά μας μέσα. Είναι να
διαισθανθούμε ότι πηγαίνουμε προς κάποιον άλλο χρόνο-χώρο,
κι ας μην είναι αυτός που τώρα γνωρίζουμε. Είναι να αντιλαμβανόμαστε ένα νήμα συνάφειας, που μπορούμε να ονομάσουμε
-αν θέλουμε- αιωνιότητα.
Η Φιλοσοφία χρησιμεύει, για να αιτιολογήσουμε τη Ζωή και
όχι για να αφήνουμε τον εαυτό μας να παρασύρεται απ’ αυτήν.
Χρησιμεύει, για να αξιολογήσουμε όλα τα ζωντανά όντα και όχι
μόνο τα ανθρώπινα. Χρησιμεύει, για να κοιτάζουμε τον ουρανό
και τη γη, για να σκαλίζουμε στο βάθος της γης και για να εισχωρούμε στα βάθη του ουρανού, για να δούμε γύρω γύρω, για
να αισθανθούμε, για να σκεφτούμε. Για να είμαστε φιλόσοφοι
συνειδητοί στις ερωτήσεις και τις απαντήσεις μας, που ναι μεν,

Μετά από τόσα χρόνια που προσπαθούν να μας πείσουν ότι η

μπορεί να μην είναι οριστικές, οδεύουν ωστόσο προς μία βαθ-

Φιλοσοφία δεν χρησιμεύει σε τίποτα ούτε έχει σχέση με την πραγ-

μιαία κατανόηση της Αλήθειας. Κανείς δεν θα μας πληρώσει γι’

ματική ζωή, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε τη χρησιμότητά

αυτό. Δεν θα κερδίσουμε «τα προς το ζην» μ’ αυτό τον τρόπο,

της. Είναι φανερό ότι σαν άσκηση νοητικής οξυδέρκειας αναπτύσ-

όμως θα ξέρουμε να ζούμε και θα αποκτήσουμε πληρότητα από

σει απλά τους διανοητικούς «μυς» και ακονίζει τις γλώσσες και τις

τη δική μας εσωτερική σιγουριά και αυτοπεποίθηση.

πένες, ώστε να μπορεί κάποιος να εκφράζεται ή να γράφει με τρό-

Η Φιλοσοφία δεν είναι ιδιοκτησία αυτών που μπορούν να

πο όλο και περισσότερο συγκεχυμένο, αν και φαινομενικά καλλι-

σχηματίζουν θεωρίες περισσότερο ή λιγότερο καλά εκτεθειμέ-

εργημένο. Αυτή η μορφή Φιλοσοφίας δεν μπορεί να μας βοηθήσει

νες και χειρίζονται μία γλώσσα που δεν είναι προσιτή σ’ αυτούς

ως ανθρώπους.

που δεν έχουν κάνει ειδικές μελέτες. Η Φιλοσοφία ως τρόπος

Αλλά ας γυρίσουμε στην πρακτικότητα που προσπαθούμε να

ζωής, ως αναζήτηση της γνώσης, είναι για όλους. Και σε όλους

έχουμε στη ζωή. Ποιος δεν έχει κάνει στον εαυτό του ερωτήσεις

είναι απαραίτητο να αναρωτιούνται ελεύθερα πάνω στις διάφο-

στην παιδική ηλικία, στην εφηβεία, στη νιότη, ακόμα και στην ωρι-

ρες όψεις του όντος και του κόσμου. Να αναρωτιέται κανείς εί-

μότητα, συχνά συγκαλυμμένες, για να μην αποκαλύψει αδυναμία ή

ναι ένας τρόπος ζωής. Κι ακόμη καλύτερα είναι, όταν ανακα-

άγνοια; Πόσες φορές αυτές οι ερωτήσεις δεν έμειναν αιωρούμενες

λύπτει βασικές απαντήσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες

στη διάσταση του αδύνατου και απρόσιτου; Πόσες φορές δεν έχου-

του, να μπορεί να τις εφαρμόζει στην καθημερινότητά του. Γιατί

με βασανιστεί σκεπτόμενοι τη γέννηση και το θάνατο, την αρρώ-

αυτό είναι που μας μετατρέπει όλους σε φιλοσόφους, και όχι οι

στια και τα γηρατειά; Πόσες φορές δεν έχουμε ψάξει μία απάντη-

πανεπιστημιακοί τίτλοι που βεβαιώνουν ότι έχουμε παρακολου-

ση για τον κόσμο και την παρουσία μας σ’ αυτόν; Πόσες φορές δεν

θήσει μαθήματα σε ένα πανεπιστήμιο, αλλά όχι ότι έχουμε μάθει

έχουμε περιφερθεί γύρω από την ιδέα του Θεού, κάποτε για να την

να σκεπτόμαστε και να ζούμε.

αρνηθούμε εξαιτίας της περιπλοκότητάς της, κι άλλοτε, για να την
αφήσουμε να ζει σαν ένα αδύνατο για μετάφραση συναίσθημα; Πόσες φορές δεν έχουμε χρειαστεί τη Φιλοσοφία, για να βοηθηθούμε
μέσα στις αμφιβολίες, την αγωνία και την απελπισία;

Και όπως ο μεγάλος φιλόσοφος Πλάτων έλεγε στο έργο του
«Παρμενίδης»:
«Είναι όμορφο και θείο η φλογερή ορμή που σε εκτοξεύει στους λόγους των πραγμάτων. Αλλά εξασκήσου και εκπαι-

Η Φιλοσοφία χρησιμεύει για να ζούμε. Είναι μία τέχνη πολύ δύ-

δεύσου σ’ αυτές τις ασκήσεις που φαινομενικά δε χρησιμεύουν

σκολη με την οποία κανείς δεν φαίνεται να ασχολείται ούτε γνω-

για τίποτα, και που ο λαός ονομάζει λεπτή περιττολογία, ενώ

ρίζει τη μέθοδο. Απλώς ερχόμαστε στη ζωή και αφήνουμε το έν-

είσαι ακόμα νέος. Αλλιώς, η αλήθεια θα ξεγλιστρά πάντα από

στικτο να υπαγορεύει τους κανόνες του παιχνιδιού ή τους παρα-

τα χέρια σου».

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
Απόσπασμα από το βιβλίο: Τα 3κέντρα του μυστηρίου, εκδόσεις ΝΑ
Κείμενο: Γ. Α. Πλάνας, ιδρυτής της Ν.Α. στην Ελλάδα

Σ

ε αυτό το άρθρο θα ανα-

λους αυτής της φάσης γινόταν με τελε-

φωτιά αντί για νερό, γιατί το αρωματικό

φέρουμε περιληπτικά λίγα

τές καθαρμών και σπονδών στη θάλασ-

έλαιο του χρίσματος έχει την ικανότη-

από τα ελάχιστα που εί-

σα (π.χ. στα Ελευσίνια) ή σε ιερές δεξα-

τα να “αιχμαλωτίζει” το φως και να λει-

ναι γνωστά και επιτρέπε-

μενές (π.χ. στους ναούς της Αιγύπτου),

τουργεί ως ενεργειακός συσσωρευτής,

ται να ειπωθούν σχετικά με τις διάφο-

όπου οι μύστες λούονταν τελετουργι-

σε συνδυασμό με τα σύμβολα και τις

ρες φάσεις των θείων Μυστηρίων που

κά, για να αποβάλλουν κάθε ακαθαρ-

γεωμετρικές μορφές των δοχείων στα

αναλογούν με τους βαθμούς των μυήσε-

σία και να διαποτιστούν με την ενέργεια

οποία φυλαγόταν.

ων. Στη χριστιανική θρησκεία έχουν μεί-

των θεοτήτων του υδάτινου στοιχείου.

Στο χριστιανισμό αντιστοιχεί με το

νει αμυδρά ίχνη των φάσεων των Αρχαί-

Αντιστοιχεί με το χριστιανικό Βάπτι-

μυστήριο του χρίσματος που συμβολικά

ων Μυστηρίων, στα μυστήρια που τε-

σμα, όπου ο μύστης “μπαίνει στο ρεύμα”

λαμβάνει το επτάχρονο παιδί, όταν υπο-

λούνται ως σήμερα για τη μετάδοση της

(βαθμός του Σοταπάντι).

τίθεται ότι αποκτά την υπεύθυνη χρήση
του λόγου και μπορεί να γίνει υπεύθυνο

Θείας Χάρης από την Εκκλησία και τα

Η δεύτερη φάση στα μυστήρια εί-

οποία είναι επτά: το Βάπτισμα, το Χρί-

ναι εκείνη του Χρίσματος ή της Καθι-

σμα, η Εξομολόγηση, η Θεία Ευχαρι-

έρωσης, όπου ο μύστης αποκτούσε το

Η τρίτη μυστηριακή φάση, στην

στία, η Ιεροσύνη, ο Γάμος και το Ευχέ-

μυστικό του όνομα και γινόταν δεκτός

τρίτη ανθρώπινη μύηση (Αναγκαμίν),

λαιο. Στο βάθος τους μπορεί ο εσωτερι-

πλέον στη μυητική κοινότητα, για να

είναι αυτή της “Περιβολής” κατά την

στής να αναγνωρίσει εύκολα τους μυ-

αναλάβει υπεύθυνα κάποια αποστο-

οποία ο μύστης “ντύνεται” με τα χαρα-

ητικούς βαθμούς ως την 7η ανθρώπινη

λή ή υπηρεσία. Ο μύστης “ενηλικιωνό-

κτηριστικά του αξιώματός του και του

μύηση των Αρχαίων Μυστηρίων.

ταν” πνευματικά και γινόταν υπεύθυνος

επιτρέπεται να κάνει χρήση των συμ-

Η πρώτη μυστηριακή φάση, της

για τις πράξεις του μπροστά στον Εαυ-

βόλων και των “φυλακτών” που αρμό-

πρώτης μύησης, είναι αυτή του Καθαρ-

τό του και το Δάσκαλο ή Ανώτερο Ιερέα.

ζουν στο αξίωμά του. Αποβάλλει τα πα-

μού μέσω του νερού. Ο εξαγνισμός από

Η επισφράγιση του βαθμού της δεύτε-

λιά του ρούχα, τις συνήθειες, την πα-

κάθε φυσική, ψυχική και νοητική ακα-

ρης μύησης γινόταν με μια τελετή κατά

λιά του γενικά προσωπικότητα και πε-

θαρσία είναι απαραίτητος για την είσο-

την οποία ο Ιερέας άλειφε με αρωματι-

ριβάλλεται με τη νέα φωτεινή του ενδυ-

δο στην Ατραπό. Ο υποψήφιος μύστης

κά λάδια ή χρίσμα το μυημένο μεταβι-

μασία. Πεθαίνει για τον κόσμο η παλιά

πρώτου βαθμού μπορεί να παρέμενε για

βάζοντάς του τη θεία ενέργεια, που δι-

του προσωπικότητα και αυτός ανανεω-

χρόνια σε αυτήν τη φάση, μέχρι να την

οχετευόταν μέσα από το καθαγιασμένο

μένος ανασταίνεται με μια νέα.

ολοκληρώσει εντελώς και να περάσει

και “φορτισμένο” αιθέριο έλαιο. Επρό-

Στην τελετή των Αρχαίων Μυστηρί-

στην επόμενη. Η επισφράγιση του τέ-

κειτο για μια δεύτερη κάθαρση, αλλά με

ων, ο υποψήφιος σε αυτόν το βαθμό μύ-

μέλος της χριστιανικής κοινότητας.
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ησης, που οδηγούσε στην πρώτη Πλα-

ιερά σύμβολα και τα σημάδια αναγνώ-

γιατί από εκεί και πέρα δεν υπάρχει πλέ-

νητική, έπρεπε να υποστεί ένα συμβολι-

ρισης, για να μπορεί να επικοινωνεί και

ον δυνατότητα ο μύστης να μπορεί να

κό θάνατο (η εσωτερική παράδοση ανα-

να επικαλείται τη θεότητα και του μα-

χρησιμοποιήσει τη γνώση για κακό, αν

φέρει ότι δεν ήταν τόσο συμβολικός,

θαίνει τους ιερούς μαγικούς λόγους (μά-

πέσει στα δίχτυα της Μαύρης Μαγείας.

αλλά ότι ο υποψήφιος πέθαινε και ανα-

ντραμ, προσευχές κ.λπ.) που θα κάνουν

Έχει ξεπεράσει το δυισμό της εκλογής

σταινόταν στ’ αλήθεια, όπως εξάλλου

δυνατή αυτήν την επικοινωνία. Από

και της ελευθερίας κι έχει γίνει “δούλος

εκφράζεται στο χριστιανικό δράμα) και

αυτήν τη στιγμή χάνει την καθοδήγη-

του Θεού” και “Κύριος του Εαυτού του”.

ύστερα από τρεις μέρες παραμονής μέσα

ση του ως τώρα Δασκάλου του και μέ-

Στο χριστιανισμό αυτή η φάση αντι-

σε τάφο ή σε σαρκοφάγο, ανασταινόταν.

νει μοναχός του, με το Ανώτερο Εγώ του

στοιχεί με το μυστήριο της Ιερωσύνης,

Σε αυτήν τη μεταθανάτια διαδικασία ο

και τη Θεότητα, ως Δασκάλους. Είναι η

στο οποίο ο υποψήφιος δέχεται το Φως

υποψήφιος περνούσε στον αόρατο κό-

φάση της μοναξιάς, όπου ο μύστης μέ-

και τη Χάρη του Θεού και γίνεται ιερέ-

σμο μια σειρά από δοκιμασίες (στον Άδη

νει γυμνός μπροστά στον Εαυτό του και

ας, για να γίνει -υποτίθεται-“δούλος του

ή την Κόλαση) και αν νικούσε, περιβαλ-

το Θεό κρατώντας μόνο τα ιερά σημά-

Αγαθού” και υπηρέτης των ανθρώπων.

λόταν με μια χρυσή πανοπλία, σύμβο-

δια και παραδίδεται σε Αυτόν.

Στην τελετή που επισφράγιζε αυτήν τη

λο του Αιτιατού Σώματος, το οποίο τότε

Το χριστιανικό μυστήριο της Θεί-

μυητική φάση ο μύστης ερχόταν σε άμε-

άλλαζε. Όταν ανασταινόταν είχε πράγ-

ας Ευχαριστίας ή Θείας Κοινωνίας αντι-

ση επαφή με τον θείο εκπρόσωπο του

ματι μια νέα προσωπικότητα, αφού το

στοιχεί με αυτήν τη φάση. Η τελετουρ-

Ηλιακού Λόγου στην ανθρωπότητα, τον

νοητικό του σώμα ήταν άλλο, φωτεινό-

γική επισφράγιση αυτής της μυητικής

Μεγάλο Τελετάρχη, ο οποίος του μετα-

τερο και τότε ονομαζόταν “ο δύο φορές

πορείας γινόταν συνήθως με μια τελε-

βίβαζε τη θεία του ενέργεια αγκαλιάζο-

γεννημένος”, γιατί ως νικητής του θανά-

τή στον Αστρικό και όχι στο φυσικό κό-

ντάς τον. Αν και συνήθως γινόταν η τε-

του είχε αναστηθεί συνειδητά.

σμο, όπου ο μύστης έπρεπε να υποστεί

λετή αυτή στο αστρικό επίπεδο, σε πολύ

Το μυστήριο της Μετάνοιας του χρι-

ένα συμβολικό διαμελισμό (όπως συμ-

αρχαιότερα χρόνια λέγεται ότι αυτός

στιανισμού είναι αυτό που αντιστοιχεί

βολικά εκφράζεται με τον τεμαχισμό

υλοποιούνταν και συμμετείχε στη φυσι-

με τη φάση της αποβολής της παλιάς

του ψωμιού -σώμα του Θεού- στην ιερή

κή τελετή μέσα στο άδυτο του ναού.

προσωπικότητας ή του “ρούχου” και

λειτουργία) και ύστερα μια ανασύνθεση

Η έκτη μυστηριακή φάση είναι της

της “Περιβολής” με τη νέα χρυσή φω-

και μια δεύτερη ανάσταση ενσαρκώνο-

“Ιερογαμίας”. Ο μύστης τελούσε ιερούς

τεινή ενδυμασία. Στην τελετή, που γι-

ντας έτσι το μύθο του διαμελισμού του

“βασιλικούς γάμους” με τη θηλυκή όψη

νόταν σε ειδικές κρύπτες, ο μύστης μετά

Θεού, όπως του Όσιρι στην Αίγυπτο ή

της Θεότητας, τη λεγόμενη “Σάκτι”

την ανάστασή του φορούσε έναν ειδι-

του Διόνυσου Ζαγρέα στην Ελευσίνα.

στην Ανατολή, δηλαδή εκπλήρωνε

κό χιτώνα, σύμβολο της Χρυσής Πανο-

Η πέμπτη φάση είναι του “Ενθρο-

την τέλεια ενεργοποίηση της δύναμης

πλίας του νέου Αιτιατού του Σώματος,

νισμού”, κατά την οποία ο μύστης κα-

Κουνταλίνι και φορούσε συμβολικά το

απαλλαγμένο από το καρμικά αμαρτή-

θιερώνεται ως διδάσκαλος, στο βαθμό

ιερό στέμμα της βασιλικής κόμπρας (το

ματα του βέβηλου παρελθόντος του.

του Αντέπτο Ασέκα. Η Διδασκαλία και

ουραίο των Αιγυπτίων) και γινόταν ένας

Η τέταρτη φάση των μυστηρίων,

η Αλήθεια έχουν γίνει ένα μαζί του και

Ράτζα Γιόγκι. Αυτό ήταν το σύμβολο της

κατά την οποία φθάνουμε πλέον στα

είναι φωτισμένος, γιατί δέχεται απευθεί-

φιδίσιας δύναμης που, έχοντας διαβεί το

μεγάλα μυστήρια, είναι αυτή του μύ-

ας το θείο Φως μέσα του. Σε αυτήν τη

«σουσούμνα» μέσα από τη σπονδυλική

στη Αρχάτ, ο οποίος ξεπερνώντας την

φάση της Φώτισης ο μύστης γίνεται ένα

στήλη, βγαίνει σαν φλόγα αόρατη

ανθρώπινη φύση, αρχίζει να έρχεται σε

κενό καλάμι, ένα τέλειο εργαλείο στα

από το τσάκρα του μετώπου, το Άγνια

επαφή με τη θεότητα. Αυτή είναι η φάση

χέρια της Θεότητας για πνευματική ερ-

(έδρα του θεού της φωτιάς Άγνι, της

της “μεταβίβασης του Ιερού Λόγου” και

γασία. Ο ενθρονισμός σημαίνει τη στα-

Ινδίας). Αυτή η ιερογαμία ήταν εντελώς

ο αρχιεροφάντης δίνει στο μύστη τα

θερότητα της πνευματικής του εξέλιξης,

πνευματική και συμβολική, γιατί ένας
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από τους κύριους όρους της αφύπνισης

είναι της “Εποπτείας”, που κορυφώνει τη

παρομοίωση της έσχατης αυτής μυητικής

της Κουνταλίνι και της κατάκτησης

μυητική διαδικασία στο τέλος της 7ης

φάσης, που πολύ λίγοι άνθρωποι στην

αυτού του υψηλού βαθμού μύησης,

ανθρώπινης ή 4ης πλανητικής μύησης.

ιστορία της ανθρωπότητας έχουν ως

είναι η σεξουαλική αποχή. Γι’ αυτό

Ο μύστης έχει το όραμα της Θεότητας σε

τώρα κατορθώσει να κατακτήσουν

πρέπει να αποφεύγεται το λάθος, πολύ

μια κατάσταση έκστασης και βυθίζεται

και να κρατήσουν συνεχώς, σταθερά

συνηθισμένο στην εποχή μας ακόμα

στη Συνείδησή Της. Είναι η τέλεια Ευ-

και συνειδητά: αποτελεί το ανώτατο

και σε δήθεν εσωτερικά κυκλώματα,

δαιμονία, δηλαδή ο μύστης γίνεται

εξελικτικό επίπεδο στην Αλυσίδα της

να νομίζεται δηλαδή ότι η τελετή της

Αγαθοδαίμονας, γίνεται απεσταλμένος

Γης, ισάξιο με τον έβδομο Γύρο, στο

ιερογαμίας είχε σχέση με το σεξ. Ήταν

του Θεού, Αβατάρα ή Αρχιεροφάντης.

Ατμικό Μπαλόνι ή κόσμο της Σφαίρας

απλώς ένα σύμβολο, όπως όταν η

Λουσμένος από το άπλετο Φως της

Φωτιάς του πλανήτη, που προαγγέλει

μυθολογία μιλάει για τους γάμους και

Θεότητας, αντικρύζοντάς Την κατά

τη Νιρβάνα, την Αιώνια Μακαριότητα.

τις ενώσεις του Δία με διάφορες θνητές

πρόσωπο, γίνεται ο ίδιος Φως και

και θεές. Ο μύστης ενωνόταν με τη

ενώνεται με την Παγκόσμια Φωτιά,

ανθρωπότητας

Σοφία, την Αλήθεια, τη Δικαιοσύνη,

γινόμενος συνειδητά Αθάνατος. Είναι η

αργά ή γρήγορα, αυτήν την αναβατική

κάνοντάς τη μυστηριακή του Σύζυγο,

τελική αποθέωση, η Θεοφάνεια.

πορεία προς τη μεγάλη ενοποίηση στο

Η

αναπόφευκτη
είναι

μοίρα
να

της

ξεκινήσει,

όπως ο Ορφέας με την Ευριδίκη, ο

Τη στιγμή του θανάτου, ο άνθρωπος

Παν-Ένα, αυτήν τη μυητική διαδικασία

Χριστός με τη Σοφία, σύμφωνα με

που έχει ζήσει ενάρετα, έχει μια μικρή

Συν-κέντρωσης, η οποία είναι εξάλλου

το απόκρυφο Ευαγγέλιο της Πίστης

αντίληψη αυτής της εκθαμβωτικής

και η μοίρα όλων των εκδηλωμένων

- Σοφίας, ο Ηρακλής με την Ήβη, ο

φάσης και γι’αυτό ο Πλάτωνας έλεγε

πραγμάτων

Αρθούρος με την Γκουίνεβιερ (που

ότι ο θάνατος αποτελεί μια μύηση για

πολλαπλότητας. Ας είμαστε σύμμαχοι

σημαίνει στα αρχαία Βρεττανικά “το

όλους. Στο χριστιανισμό το μυστήριο

του Χρόνου, της Ζωής και του Φωτός.

Λευκό Πνεύμα”) κ.λπ.

του Ευχέλαιου, που δίνεται μόνο στους

Τέλος, η έβδομη μυστηριακή φάση

ετοιμοθάνατους,

είναι

μια

του

κόσμου

αμυδρή
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της

Πώς η βελόνα άλλαξε τον κόσμο;
Κείμενο: Βιργινία Γεωργιοπούλου

Μ

ια ιδέα που ξεκίνησε από πολύ παλιά- ήδη

της προκάλεσε η γύμνια της, χρειάστηκε να φορέσει ρούχα

από την παλαιολιθική εποχή έχουμε ευρή-

φτιαγμένα από δέρμα!

ματα που μοιάζουν πολύ με τη δική μας

Αλλά και στην περίπτωση του Μωυσή, που ανακαλύφθηκε

«βελόνα»- και δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ. Η

ως βρέφος από την Αιγύπτια πριγκίπισσα, κάποιο ψαροκόκαλο

μορφή απλή αλλά πανέξυπνη: μια καρφίτσα με μύτη στη μια

ή άλλο αγκαθωτό αντικείμενο θα πρέπει να συνέβαλε στο να

άκρη και ένα «τρύπιο» κεφάλι στην άλλη άκρη. Τόσο απλό…

φτιάξει η πριγκίπισσα τα ζεστά ρούχα για το δύστυχο μωρό και

αλλά τόσο έξυπνο! Και χωρίς αυτήν…τι;

μελλοντικό προφήτη.

Θεωρείται ότι η βελόνα χρησιμοποιείται εδώ και πολλούς

Βελόνα και κλωστή

αιώνες, ίσως ακόμα και από τότε που η προαιώνια μητέρα

Στους καταυλισμούς της λίθινης εποχής, οι άνθρωποι χρει-

του ανθρώπινου γένους, η Εύα, ύστερα από την ντροπή που

άζονταν πολύ ζεστό ρουχισμό, για να επιβιώσουν. Μέχρι την
ανακάλυψη της βελόνας χρησιμοποιούσαν τένοντες και δερμάτινο νήμα, για να ενώσουν μεταξύ τους τα κομμάτια των ενδυμάτων, αλλά η διαδικασία ήταν πολύ αργή. Όπως φαίνεται από
ευρήματα σε σπηλιές της Ευρώπης, άρχισαν να χρησιμοποιούν
μυτερά και λεπτά κόκκαλα με μια τρύπα στη μια άκρη από όπου
περνούσαν το «νήμα» (ακόμα και τρίχες αλόγου). Έτσι η διαδικασία ήταν ταχύτερη, αφού η τρύπα στα κομμάτια που ήταν να
ενωθούν γινόταν από το ίδιο εργαλείο που διαπερνούσε και το
«νήμα». Η επιτάχυνση αυτή έσωσε πολλές ζωές που κινδύνευαν από τους δριμείες χειμώνες και την ξαφνική οργή του καιρού.

Βελόνες στην αρχαιότητα
Η βελόνα φτιαγμένη από υλικά της φύσης, κυρίως ξύλο
και κόκκαλο, κάνει την εμφάνισή της από πολύ παλιά και οι
αρχαιολόγοι τη συνάντησαν σε όλα τα σημεία του ορίζοντα.
Στο σπήλαιο

Sibuntu, στη Νότια Αφρική, βρέθηκε η

αρχαιότερη οστέινη βελόνα (61,000 BP). Στο σπήλαιο Bay στο
νησί Hunter της Τασμανίας βρέθηκαν βελόνες που χρονολογούνται 18.000 χρόνια πριν. Ακόμα παλαιότερες ανασκαφές
της λίθινης εποχής, όπως οι ανασκαφές στο νησί Öland στο
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Alby της Σουηδίας, αποκαλύπτουν αντικείμενα που μοιάζουν

με δερμάτινες ή υφασμάτινες θήκες ή καλύμματα, η βελόνα

με βελόνες από οστό και χρονολογούνται στο 6000 π.Χ. Βελό-

αποδείχτηκε πολύ καλός σύμμαχος του ανθρώπου.

νες ηλικίας 30.000 χρόνων βρέθηκαν στον Kostenki της Ρωσί-

Μπορούσαν επίσης να φτιάξουν σάκους και πουγκιά για

ας. Σε αιγυπτιακούς τάφους έχουν βρεθεί πολλές βελόνες από

να αποθηκεύουν και να μετακινούν αντικείμενα, τρόφιμα και

χαλκό. Αλλά και οι Ρωμαίοι άφησαν πολλά δείγματα από περί-

νερό. Αν το υλικό που χρησιμοποιούσαν ως ύφασμα ήταν αρ-

τεχνες βελόνες και δαχτυλήθρες.

κετά ανθεκτικό σε εξωτερικές συνθήκες τότε ο σάκος μπορού-

Στο Θιβέτ υπάρχουν ευρήματα από θήκες για βελόνες, γε-

σε να κλείσει καλά και να διατηρήσει τρόφιμα για πολύ καιρό.

γονός που δείχνει την εκτίμηση με την οποία περιέβαλαν αυτό

Ο εφευρέτης αυτού του σπουδαίου εργαλείου δεν είναι

το μικρό και φαινομενικά άχρηστο «αγκαθάκι»!

γνωστός ούτε και το όνομά του καταγεγραμμένο στην ιστορία.

Η συρραφή

Ίσως να λέγεται ανάγκη για επιβίωση, ίσως ανθρώπινη οξύ-

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ευρήματα που φαίνεται να

νοια, ίσως ακόμα και θεία έμπνευση. Ένα είναι σίγουρο: πως

χρησιμοποιήθηκαν ως βελόνες συναντάμε σχεδόν σε κάθε γω-

αυτός ο μικρός και θαυματουργός χειρουργός έχει εγκαταστα-

νιά της γης. Η αναγκαιότητα αποδεικνύεται πανανθρώπινη και

θεί για τα καλά στην καθημερινή μας ζωή και συνεχίζει να προ-

η λύση που βρήκαν όλοι είναι μία! Η ίδια βελόνα ταξίδεψε ανά

σφέρει τις υπηρεσίες του ακούραστα, ακόμα και αν εμείς δεν το

τον κόσμο και άλλαξε την ιστορία!

εκτιμάμε, όπως συνήθως κανουμε οι άνθρωποι με όλα τα μικρά

Οι άνθρωποι μπορούσαν πλέον να φτιάχνουν ρούχα, πα-

και αθόρυβα πράγματα…

πούτσια, κλινοσκεπάσματα και να προστατεύονται από το
κρύο, τον αέρα, τον ήλιο την ξηρασία και όλες τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Οι λαοί κατά τις μετακινήσεις τους αλλά και
τις εκστρατείες τους μπορούσαν να στήνουν καταυλισμούς με
σκηνές και τέντες και να κατασκηνώνουν με ασφάλεια.
Ακόμα και στην κατασκευή όπλων τα οποία επενδύονταν

ΠΗΓΕΣ:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sewing_needle
http://www.andaman.org/BOOK/chapter52/8-Tasmania-ancient/archaeology.htm
http://en.tcm-china.info/acupuncture/moxibustion/75572.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=29DeMPiypHw
http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintexthistories.asp?historyid=ab23
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Η πλάνη των αισθήσεων

Μ

Κείμενο: Γιώργος Κοτρωνάκης

πορείς να ακούσεις το χρώμα του ουρανού; (!!!) ... Θα σου άρεσε να
δεις τους ήχους από το live του αγαπημένου σου συγκροτήματος;
Αν

οι

παραπάνω

ερωτήσεις

σου

φαίνονται

εκτός

πραγματικότητας ... μη βιαστείς! Απλά ... αν νομίζεις ότι ο κόσμος

είναι έτσι ακριβώς όπως τον αντιλαμβάνεσαι και ότι δεν υπάρχει άλλη πραγματικότητα,
μη συνεχίσεις να διαβάζεις αυτό το άρθρο. Αν αφήνεις ένα παραθυράκι να δεις τον
κόσμο με άλλα μάτια ... προχώρα!
Όλοι γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του με οδηγό
το νου και τις πέντε αισθήσεις του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι αισθήσεις μας
είναι τα “παράθυρα” του νου, από όπου ο εγκέφαλός μας παίρνει τα ερεθίσματα, τα μεταφράζει και προσπαθεί να κατανοήσει
το περιβάλλον αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό. Μας λένε όμως οι αισθήσεις και ο νους όλη την αλήθεια; Ας δούμε μερικά
παραδείγματα που αποδεικνύουν το αντίθετο!
Σκέψου ότι αυτή τη στιγμή από δίπλα σου ... αλλά και από μέσα σου περνάνε κύματα της κινητής τηλεφωνίας, του ραδιοφώνου,
της TV και ίσως μερικά Wi-Fi! Έχεις αποδεχτεί ότι δεν τα βλέπεις, αλλά υπάρχουν ως κύματα και σε περιβάλλουν. Όσο και αν
σου φαίνεται “κουφό” σκέψου ότι τα μάτια σου μπορούν να συλλάβουν μόνο ένα πολύ-πολύ μικρό κομμάτι του φάσματος της
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας!!! Αν τα μάτια και σου και ο νους σου λειτουργούσαν διαφορετικά θα μπορούσες να δεις τα
κύματα των Wi-Fi ή τις ακτίνες Χ των ακτινογραφιών!
Υπάρχουν ζώα που βλέπουν σε άλλη περιοχή του η/μ φάσματος, κι έτσι μία κουκουβάγια βλέπει μία χαρά σε αυτό που εσύ
αποκαλείς σκοτάδι! Γι’ αυτήν δεν είναι καθόλου σκοτάδι, αφού συλλαμβάνει ακτινοβολίες από αντικείμενα που απλά εσύ δεν
μπορείς να δεις στο σκοτάδι! Πολύ απλά ... Ό,τι δεν βλέπουμε δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει!
Όσο για την ακοή σου … Κι αυτή είναι περιορισμένη. Δεν μπορείς να ακούσεις πέρα από κάποια συχνότητα! Ένας υπέρηχος,
όσο δυνατός κι αν είναι, φτάνει στα αυτιά σου αλλά δεν τον ακούς! Οι φάλαινες όμως επικοινωνούν μια χαρά με υπερήχους!
Όλα τα παραπάνω παραδείγματα αποδεικνύουν κάτι που πλέον η σύγχρονη επιστήμη έχει αποδεχτεί: Αντιλαμβανόμαστε τον
κόσμο έτσι, επειδή έτσι έχουν δομηθεί οι αισθήσεις μας και ο εγκέφαλός μας. Άρα έχουμε τη δικιά μας περιορισμένη αντίληψη της
πραγματικότητας! Ο νους και οι αισθήσεις μας είναι το «παράθυρο», για να αντιληφθούμε τον κόσμο αλλά και η «φυλακή» μας.
Όλη η πραγματικότητα που ζούμε δεν είναι παρά μία πλάνη!
Για να αντιληφθούμε πόσο μεγάλο είναι το παραμύθι που μας πουλάνε οι αισθήσεις μας, ας ανατρέξουμε στις γνώσεις της
πυρηνικής φυσικής. Σύμφωνα με αυτήν, η ύλη αποτελείται από άτομα, των οποίων ο πυρήνας απέχει πολύ από τα ηλεκτρόνια. Αλλά
και τα άτομα μεταξύ τους δεν βρίσκονται δίπλα-δίπλα. Τα χωρίζουν τεράστιες αποστάσεις. Ουσιαστικά η ύλη σε ένα αντικείμενο
που βλέπουμε καταλαμβάνει απειροελάχιστο χώρο. Ο υπόλοιπος όγκος του αντικειμένου είναι ... κενό!!! Κι όμως τα μάτια μας
αδυνατούν να συλλάβουν τις τεράστιες αποστάσεις μεταξύ των μορίων και των ατόμων της ύλης.
Ακόμα περισσότερο η αφή μας μάς διαβεβαιώνει ότι μόλις ακουμπήσαμε ένα βιβλίο ή το πληκτρολόγιο του υπολογιστή μας.
Κι όμως … η σύγχρονη φυσική μας λέει ότι τα μόρια του δέρματος του χεριού μας δεν ήρθαν ποτέ σε επαφή με τα μόρια του
βιβλίου! Κάτι τέτοιο είναι αδύνατον! Αυτό που αντιλαμβανόμαστε μέσω της αφής είναι οι απωστικές δυνάμεις των πεδίων που
δημιουργούνται μεταξύ των δομικών συστατικών του χεριού μας και του αντικειμένου που νομίζουμε πως ακουμπάμε! …Τελικά
… πόσο ψεύτικος είναι ο κόσμος! Μάλλον ζούμε σε ένα MATRIX (για τους γνώστες της ομώνυμης ταινίας).

Μπερδεύοντας κι
άλλο το κουβάρι!
Το

πιο

εντυπωσιακό

σε σχέση με τις αισθήσεις
μας είναι το φαινόμενο της
συναισθησίας!

Ξέρουμε

ότι κάθε είδος ερεθίσματος
συνδέεται

με

μία

συγκεκριμένη περιοχή του
εγκέφαλου. Για παράδειγμα
όλα τα οπτικά ερεθίσματα
καταλήγουν σε μία περιοχή
του εγκεφάλου, ενώ τα
ακουστικά σε κάποια άλλη.
Αν όμως αντιστρέψουμε αυτές τις συνδέσεις θα μπορούσαμε

βλέπουν τον κόσμο.

να βλέπουμε τους ήχους και να ακούμε τα χρώματα! Όσο

Πλάνη; Κι όμως το ξέραμε εδώ και χιλιάδες
χρόνια!

περίεργο κι αν φαίνεται, ένας στους 2000 ανθρώπους εμφανίζει
σε αρκετό βαθμό αυτό το φαινόμενο ενώ πιο σπάνιες είναι

Πέρα απ’ όλα αυτά όμως, αξιοσημείωτο είναι ότι η πεποίθη-

οι περιπτώσεις που αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό. Αυτή η

ση ότι ο κόσμος που ζούμε δεν είναι παρά μία πλάνη δεν είναι

νευρολογική ανάμιξη των αισθήσεων επιτρέπει σε κάποιους

κάτι νέο. Στους αρχαίους πολιτισμούς, η πλάνη των αισθήσεων

ανθρώπους να «ακούνε» τις οσμές, να «βλέπουν» τους ήχους ή

ήταν κάτι δεδομένο. Στην αρχαία Ινδία λατρεύονταν η θεά Μά-

να τους «μυρίζουν»! Το συχνότερο είδος συναισθησίας είναι το

για, η θεά της πλάνης, που δεν ήταν άλλη από τη Φύση που κά-

να βλέπει κανείς ήχους και το να συνδυάζει αυτόματα αριθμούς

λυπτε με άπειρα πέπλα τα μυστικά της από τον άνθρωπο. Τον

με συγκεκριμένα χρώματα.

ίδιο συμβολισμό συναντάμε στην Αίγυπτο με τη θεά Ίσιδα που

Κάποιοι άνθρωποι για παράδειγμα αντιλαμβάνονται
την αλλαγή στη χροιά και την ένταση του συνομιλητή τους

κι αυτή είναι ντυμένη με πέπλα που κρύβουν απ’ τον άνθρωπο την αλήθεια.

με αλλαγή χρωμάτων που τον περιβάλλουν βλέποντας μία

Αλλά και στην Ελλάδα, ο Πλάτωνας πριν από 2.400 χρόνια,

φωτεινή αύρα γύρω του που αλλάζει χρώματα ανάλογα με τη

δίδασκε μέσα από την «αλληγορία του σπηλαίου» ότι οι άν-

φωνή του και την ψυχική του διάθεση! Αυτή την ικανότητα-

θρωποι ζούμε φυλακισμένοι σε μία σπηλιά και δεχόμαστε σαν

χάρισμα την έχουν ελάχιστοι άνθρωποι που σε παλιότερες

πραγματικότητα κάποιες σκιές που βλέπουμε εκεί μέσα σπηλιά,

εποχές αποκαλούνταν ενορατικοί. Αυτοί θεωρούνταν ότι

ενώ αγνοούμε τον κόσμο που είναι έξω, όπου κυριαρχεί ο ήλιος,

είχαν αναπτυγμένη μία έκτη αίσθηση που τους επέτρεπε να

το φως, η αλήθεια!

λειτουργούν σε λεπτότερα επίπεδα της ύλης ή της ενέργειας και

Τελικά ... ζούμε σε ένα ψέμα !!! Αλλά το να το συνειδητο-

να βλέπουν τη λεγόμενη «αύρα» των ανθρώπων, η οποία απ’ τα

ποιήσουμε είναι η αρχή για να αναζητήσουμε την αλήθεια. Οι

αρχαία χρόνια σχετίζονταν με αυτό που σήμερα αποκαλούμε

αισθήσεις μας μάς κρύβουν την πραγματικότητα που γνώριζαν

«ψυχή».

οι αρχαίοι πολιτισμοί και η σύγχρονη επιστήμη έχει υποψιαστεί

Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος – και σε προέκταση η

ή έχει αποδείξει ότι ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟ, ΟΛΟΙ

σύγχρονη επιστήμη – αγγίζει το χώρο του μεταφυσικού, το

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΜΙΑ

οποίο τελικά φαίνεται να είναι ένας χώρος απόλυτα «φυσικός»

ΕΝΟΤΗΤΑ, τέτοια που ό,τι κάνουμε, όσο μικρό κι ασήμαντο

που έχει υποτιμηθεί μέσα στα στενά, ορθολογιστικά πλαίσια

νομίζουμε ότι είναι, επηρεάζει αυτή την ενότητα.

που ο νους, η τετράγωνη λογική και οι φτωχές αισθήσεις μας

Ποτέ δεν είναι αργά να συνειδητοποιήσουμε το ψέμα ... και
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εθελοντισμός
το τρίμηνο που πέρασε...

Η Νέα Ακρόπολη Λάρισας συμμετείχε για άλλη μία
χρονιά στον 4ο Ορεινό Μαραθώνιο Κισσάβου και αποτέλε-

πολιτισμός

σε μία εκ των πολλών εθελο-
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ντικών οργανώσεων που βοήθησαν στην διεξαγωγή του
αγώνα. Η επιτυχία του θεσμού
ολοκληρώθηκε με τις βραβεύσεις των αθλητών που διακρί-

Be the change you want to see in the world!
Ήταν το μήνυμα που δόθηκε από την Νέα Ακρόπολη και τους 40 συνολικά εθελο-

θηκαν αλλά και με όλες τις

ντικούς οργανισμούς για την 11η συνεχή «Ημερίδα Εθελοντισμού», σε μια ανοιχτή

εθελοντικές οργανώσεις που

γιορτή για τον Εθελοντισμό και την ανιδιοτελή προσφορά, στην «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» στο

τους απονεμήθηκε ευχαριστή-

Γκάζι.

ρια πλακέτα για την προσφορά τους στην διοργάνωση του
αγώνα.
Επίσης, το παράρτημα της
Λάρισας συγκέντρωσε ρούχα
τα οποία τα προσέφερε στην
Τράπεζα ρούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου Λάρισας
με σκοπό την ενίσχυση ευπαθών ομάδων στην πόλη, που
το έχουν ανάγκη.
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Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος,
μέλη της Νέας Ακρόπολης Ηρακλείου ανέλαβαν να καθαρίσουν
ένα σιντριβάνι σε κεντρική πλατεία της πόλης.
Ήταν μία εθελοντική και οικολογική δράση με στόχο να αποκτήσει ξανά ζωή ένα ωραίο σημείο
της πόλης. Στον καθαρισμό βοήθησαν και εθελοντές κι άλλοι εθελοντές μετά από ενημερωτική καμπάνια που έγινε τις προηγούμενες μέρες.

Με το σύνθημα «στη δράση κολλάει το σίδερο» η Κ.Ο.Δ.Ε. της Νέας Ακρόπολης, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών του Ερυθρού Σταυρού
και ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος, με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών, καθαρίσαμε από τα σκουπίδια ένα μέρος της παραλίμνιας περιοχής. Η ανταπόκριση στο κάλεσμα των πολιτών ήταν μεγάλη κι όλοι μαζί δράσαμε ενεργά για την φροντίδα της πόλης μας.

Στα μέσα Ιουνίου σε συνεργασία με τις εκδό-

φιλοσοφία

σεις Πατάκη διοργανώθηκε στο χώρο μας η παρουσίαση του βιβλίου «Κάθετη Έξοδος» του συγγραφέα Πασχάλη Λαμπαρδή . Ο συγγραφέας ταξιδεύοντάς μας στις σελίδες του βιβλίου του αναφέρθηκε στο «κλειδί» που ξεκλειδώνει την πόρτα
του προσωπικού μας λαβύρινθου για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στο πλοίο της ζωής...
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Μινωικός Υπολογιστής!

Έ

Κείμενο:Χάρης Κληματσίδας

να ακόμη κομμάτι τείνει να προστεθεί στο μεγάλο

από ένα άγνωστο και μυστηριώδες παρελθόν ενός προηγμένου

παζλ της άγνωστης ιστορίας του ανθρώπου και οι

πολιτισμού όπως ο Μινωικός;

εκπλήξεις μέσα από το φάσμα της χαμένης γνώσης
του παρελθόντος συνεχίζονται…

Σύμφωνα με μία δημοσίευση από την εφημερίδα «ΤΟ

ΒΗΜΑ», o ερευνητής Δρ. Μηνάς Τσικριτσής έχει ανασύρει
από τα αρχεία του Μουσείου Ηρακλείου

Παρουσιάζουμε ένα μέρος αυτής της ενδιαφέρουσας
συνέντευξης, του ερευνητή Δρ. Μηνά Τσικριτσή, που
παραχώρησε στη συγκεκριμένη εφημερίδα:
«Τα τελευταία δύο χρόνια, ασχολούμενος με μινωικά
ευρήματα που έχουν σχέση με την αστρονομία του

το πρώτο ηλιακό ρολόι και αναλογικό υπολογιστή που

Kρητομυκηναϊκού πολιτισμού, έχω έλθει σε επαφή με πολλά

μετρά τον χρόνο, προσδιορίζει γεωγραφικό πλάτος και

ευρήματα αστρονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία περιγράφω

προβλέπει σεληνιακές εκλείψεις!

στο πρόσφατο βιβλίο μου. Τις εικόνες της μήτρας από το

Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτές, προηγείται του
μηχανισμού των Αντικυθήρων κατά 1.400 χρόνια.
Σε μία πρόσφατη παρουσίαση βιβλίου στην κατάμεστη

Παλαίκαστρο τις βρήκα δημοσιευμένες στην «Αρχαιολογική
Εφημερίδα» του 1900, αλλά και ως σκίτσα στο βιβλίο του
ανασκαφέα της Κνωσού, Έβανς, “The palace of Minos, etc.”.

αίθουσα «Ανδρόγεω» του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης ο

Ο Έβανς αναφέρει ότι οι εικόνες που βρέθηκαν χαραγμένες

ερευνητής αιγαιακών γραφών Δρ Μηνάς Τσικριτσής ανέλυσε

σε πλακίδια αργιλικού σχιστόλιθου του 15ου αι. π.Χ. εμφανίζουν

διεξοδικά το περιεχόμενο του βιβλίου του «Αστρονομία

σύμβολα της Σελήνης και του Ηλίου.

Κρητομυκηναϊκού Πολιτισμού», και προέβη σε πρωτότυπες
παγκοσμίως αποκαλύψεις, που αφορούν την τεχνολογία
και την επιστημονική γνώση των Μινωιτών. Αποκαλύψεις
οι οποίες προέκυψαν από την ερμηνεία παραστάσεων που
απεικονίζονται σε δύο πλακίδια από το Παλαίκαστρο Σητείας.
Δίχως άλλο, πρόκειται για

μια άγνωστη τεχνολογία

αρκετά μακριά από τα δεδομένα της εποχής μας, εφόσον, με τα
μέχρι στιγμής αρχαιολογικά δεδομένα, αναφερόμαστε στην
εποχή του λίθου.
Θεωρείται παράξενο, ακόμη και οξύμωρο, να βρίσκουμε
τη δημιουργία ενός επιτεύγματος, μιας κατασκευής σε μια
περίοδο που δύσκολα συμβαδίζει με τα δεδομένα εκείνης της
μακρινής εποχής.
Πρόκειται άραγε για ακόμα μία χαμένη ή κρυμμένη γνώση
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Επειδή οι εικόνες δεν ήταν ευκρινείς, ζήτησα από το

Μ ι ν ω ι κ ό ς Υπ ο λ ο γ ι σ τ ή ς

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου την άδεια να μελετήσω το

γύρω από το σύμβολο του Ηλίου αντιπροσωπεύουν 18 χρόνια,

εύρημα. Ο διευθυντής κ. Γ. Ρεθεμνιωτάκης και η αρχαιολόγος Κ.

τότε σωστά ο δημιουργός αυτής της εικόνας τοποθέτησε 28

Αθανασάκη με έφεραν σε επαφή με εικόνες υψηλής ανάλυσης.

στιγμές γύρω από το σύμβολο της Σελήνης, καθώς το πλήθος

Με βάση αυτές και τη συσχέτιση με άλλα αρχαιολογικά

των σεληνιακών εκλείψεων ανά 18 χρόνια και 11 ημέρες είναι

ευρήματα, αλλά και ιστορικά και αστρονομικά στοιχεία που

28. Το φαινόμενο της επανάληψης των σεληνιακών εκλείψεων

αφορούν μονάδες μέτρησης χρόνου και πρόβλεψη εκλείψεων

κάθε 18 χρόνια και 11 ημέρες ήταν γνωστό στους Χαλδαίους

Σελήνης και Ηλίου, κατέληξα σε μία ερμηνεία για τη χρήση της

και το αποκαλούσαν «Σάρο».

μοναδικής αυτής μήτρας».
«Είναι όντως ένα θαύμα κομψής λύσης στη μέγιστη
απλότητα
Δείτε:

αν όχι οι πρώτοι που ανακάλυψαν την έννοια του Σάρου.
Όσο για τον μηχανισμό

κατασκευής.
Ο

κύκλος
δύο

Είμαι πλέον βέβαιος ότι οι Μινωίτες ήταν από τους πρώτους,

εσωτερικός

χωρίζεται

σε

ημικύκλια,

των

Αντικυθήρων,

ορθά

επισημαίνετε

τον

που

παραλληλισμό.

το καθένα έχει 29 και

Θεωρώ

30

τα

αυτό εύρημα δε μειώνει

αναπαριστούν

την αξία του ευρήματος

δύο σεληνιακούς μήνες,

των Αντικυθήρων, αλλά

29 και 30 ημερών, που

μετατοπίζει

τον

χρόνο

αρχίζουν και τελειώνουν με

δημιουργίας

14

αιώνες

πανσέληνο. Αν, κάθε ημέρα,

πίσω.

μετακινούμε δεξιόστροφα

έτσι

μία βελόνα στον εσωτερικό

εισαγωγής στην ιστορία

κύκλο και κάθε 15 ημέρες

των επιστημών, με αρχή

μετακινούμε

τον

χαράξεις.

ημικύκλια

βελόνα

Αυτά

μια

άλλη

Ξαναγράφουμε
το

κεφάλαιο

«υπολογιστή

Εκείνο

τριγωνικά
παίρνουμε

«νέο»

του

π.Χ..

στην περιφέρεια με τα
δόντια,

το

Παλαίκαστρου», του 1500

αριστερόστροφα

ακτινωτά

ότι

γνωρίζω

την

που

επίσης

είναι

ότι

η

πορεία της Σελήνης ως

λογική της ερμηνείας μου

προς την πορεία του Ηλίου.

στέφθηκε

Αρχικά

μετρήσεις

μελέτησα

με

επιτυχείς

τόσο

των

και κατανόησα το πώς

εκλείψεων όσο και της

λειτουργεί ο δίσκος που

ώρας και του γεωγραφικού

αποτυπώνεται αριστερά στη μήτρα και έπειτα μελέτησα

πλάτους. Ωστόσο το θέμα παραμένει ανοιχτό, διότι μπορεί

τον ακτινωτό δίσκο που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της.

κάποιος άλλος να προτείνει μια άλλη χρήση. Το σίγουρο

Στο κέντρο του δίσκου εμφανίζεται ένας σταυρός, ο οποίος

πάντως είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά στον πρώτο αναλογικό

παγκοσμίως θεωρείται σύμβολο απεικόνισης του Ηλίου.

υπολογιστή της ανθρωπότητας

Μεγεθύνοντας το εύρημα, απαρίθμησα 18 στιγμές γύρω

και αυτός έχει μινωική

προέλευση».

από το σύμβολο του σταυρού και, κάτω από τον κύκλο,
διέκρινα το σύμβολο της Σελήνης (με μορφή μηνίσκου) και 28
αριθμημένες στιγμές στον εξωτερικό κύκλο. Αν οι 18 στιγμές

ΠΗΓΕΣ :
http://www.tovima.gr/science/article/?aid=391661
PERIERGAA: Μινωικός υπολογιστής 3500 ετών…
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IΕΡΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ & ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
Μικρόκοσμος-Μακρόκοσμος
Κείμενο: Νίκη Βαγιανοπούλου

«Ανάμεσα στον Άνθρωπο και στο Σύμπαν φαίνεται να υπάρχει μια άρρηκτη σχέση, που εκφράζεται μέσα από την Ερμητική αρχή της Αναλογίας: «Όπως είναι πάνω, είναι και κάτω».

Γ

νώθι Σαυτόν» έλεγαν στο Δελφικό Ιερό του Απόλ-

να

λωνα. «Γνώθι Σαυτόν» έλεγε και ο Σωκράτης. «Γνώ-

διακλαδώσεων και ανάπτυξης».

προσδιορίσει

μια

επαναλαμβανόμενη

διαδικασία

θι Σαυτόν» υποστηρίζουν ουσιαστικά όλα τα φιλο-

Το «ολογραφικό» μοντέλο του σύμπαντος εκφράζει τη μυ-

σοφικά συστήματα Ανατολής και Δύσης. «Η Βασι-

στικιστική αντίληψη για το Όλο που βρίσκεται μέσα στο μέρος

λεία των Ουρανών είναι μέσα σας» έλεγε ο Χριστός. Το ίδιο μή-

και αντίστροφα. Οι υποατομικές μονάδες της ύλης λειτουρ-

νυμα ειπωμένο με διαφορετικά λόγια…

γούν, απ’ ότι φαίνεται, σαν ολογράμματα, τα οποία όσο κι αν τα

«Ο μικρόκοσμος και ο μακρόκοσμος σχηματίζουν δύο πό-

τεμαχίζουμε, συνεχίζουν να έχουν την αρχική εικόνα που είχε

λους, ανάμεσα στους οποίους διαδραματίζεται η ύπαρξη, που

ολόκληρο το ολόγραμμα μέσα σε κάθε κομμάτι. «Αν η ύλη και

μέσω της μετάστασης στο θάνατο, συνδέει το πεπερασμένο

η συνείδηση είναι τύποι βαρυτικών πεδίων, τότε μοιάζουν με

με το αιώνιο». Στον Ταοϊσμό είναι η κεντρική και μεσολαβητι-

διαφορετικούς κυματισμούς στην ίδια λίμνη. Το σύμπαν μοιά-

κή δύναμη της μεγάλης Τριάδας Ουρανού-Ανθρώπου-Γης. Στο

ζει με ολογραφική πλάκα. Ένα πετραδάκι που πέφτει μέσα στη

Ισλάμ υποδηλώνει την παγκόσμια ύπαρξη, τον κρίκο ανάμεσα

λίμνη σε οποιοδήποτε σημείο, επηρεάζει ολόκληρη τη λίμνη.»

στο Θεό και τη Φύση. Οι Σούφι τον ορίζουν σαν το «Σύμβολο
της παγκόσμιας ύπαρξης».

Έτσι, ακόμα κι αν παραβλέψουμε την παρόμοια μορφή ανάμεσα σ’ ένα άτομο κι ένα ηλιακό σύστημα, δεν μπορούμε να

Ο φιλόσοφος της Αναγέννησης Τζορντάνο Μπρούνο έλε-

αγνοήσουμε ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με «παράδοξα», όπως

γε: «…μαθαίνουμε να μην αναζητάμε την απομακρυσμένη από

π.χ. το γεγονός ότι η ανθρώπινη καρδιά έχει κλίση 23ο, όσο και

μας θεότητα, αν την έχουμε κοντά μας, ακόμα και μέσα μας,

η κλίση του άξονα της Γης!

πόσο μάλλον που εμείς οι ίδιοι είμαστε μέσα στους εαυτούς

Οι μαθηματικές αναλογίες ή Νόμοι πάνω στους οποίους

μας…» «…Αλλά αν η ζωή, γι’ αυτό το σύμπαν είναι στο όλο

βασίζεται η δημιουργία ολόκληρου του Σύμπαντος, εκφράζο-

και επίσης στα μέρη αυτού του όλου, τότε πως έρχεσαι εσύ και

νται και στον ίδιο τον άνθρωπο. Πανάρχαιες δοξασίες, μυητι-

δεν επιτρέπεις να είναι στα μέρη των μερών;»

κές γνώσεις και διδασκαλίες μεγάλων σοφών, μας αποκαλύ-

Η θεωρία του Χάους και σύγχρονοι επιστήμονες, όπως

πτουν μια τετραπλή όψη της εκδηλωμένης φύσης, που συμβο-

ο Μάντελμπροτ, αναφέρονται σε μια αναλογία μεταξύ

λίζεται με τα 4 αρχετυπικά Στοιχεία: Γη – Νερό – Αέρας – Φω-

μικρόκοσμου και μακρόκοσμου, που υπακούει σε απλούς

τιά. Στους ίδιους δρόμους βρίσκουμε την αντίληψη και για την

μαθηματικούς νόμους, τους οποίους μέχρι τώρα αγνοούσαμε.

τετραπλή όψη της θνητής φύσης του ανθρώπου, που εκφρά-

«To DNA σίγουρα δεν μπορεί να προσδιορίσει τον τεράστιο

ζεται μέσα από ένα φυσικό σώμα (Γη), ένα ενεργειακό ζωτικό

αριθμό των διάφορων βρόγχων ή κυψελίδων, αλλά μπορεί

πεδίο (Νερό), έναν ψυχισμό (Αέρας) και μια νοητική λειτουρ-
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γία (Φωτιά). Αυτά συσχετίζονται και με τα 4 βασίλεια, Ορυκτά, Φυτά, Ζώα και Ανθρώπους, καθώς και με τις 4 κατευθύνσεις του ορίζοντα (Βοράς, Νότος, Ανατολή, Δύση) τις 4 εποχές, τις 4 φάσεις της Σελήνης (Γέμιση, Πανσέληνος, Χάση, Νέα
Σελήνη) κλπ.
Αλλά αν θέλουμε να κατανοήσουμε τον άνθρωπο στην
ολότητά του, πρέπει συμπεριλάβουμε σ’ αυτόν και την αιώνια
Ψυχή του, την Πνευματική του υπόσταση. Αυτή αναλύεται σε
μια Ιερή Τριάδα ανάλογη με αυτήν πολλών θρησκειών και εκφράζεται ως Βούληση-Αγάπη-Διάνοια. Έτσι, ο τετραπλός φυσικός άνθρωπος μετατρέπεται σε επταπλό μέσα από τον οποίο
εκφράζονται οι 7 αρχές του Σύμπαντος, όπως περιγράφονται
στην Ερμητική διδασκαλία του Κυμβαλείου:
1.

Η αρχή της Νοητικότητας

2.

Η αρχή της Αναλογίας

3.

Η αρχή της Δόνησης

4.

Η αρχή της Πολικότητας

5.

Η αρχή του Ρυθμού

6.

Η αρχή της Αιτίας και του Αποτελέσματος

7.

Η αρχή του Γένους

Μέσα από τον επταπλό άνθρωπο εκφράζονται και όλες
οι «επτάδες» του σύμπαντος, όπως τα 7 βασικά χρώματα του
ουράνιου τόξου, οι 7 βασικές νότες της μουσικής, οι 7 κύριοι

Εκτός από την Αστρολογία συναντάμε το 12 στους μήνες

πλανήτες (όπως θεωρούνται στην αστρολογία), οι 7 βασικές

του χρόνου, στις φυλές του Ισραήλ, στους μαθητές του Χρι-

διαιρέσεις του χρόνου μέσω της εβδομάδας.

στού, στους άθλους του Ηρακλή, στους θεούς του Ολύμπου και

Επιπλέον ο άνθρωπος εκφράζει την επταδικότητα και με

σε πολλά άλλα. Η σοφία αυτή δεν είναι κρυμμένη από μας. Ο

την ίδια του τη φυσική κατασκευή (7 κύρια μέρη του σώματος,

Σωκράτης διακήρυττε ότι η γνώση είναι μέσα μας και ο Καρλ

7 κύρια όργανα, 7 τρύπες στο κεφάλι). Δημιουργεί δε συλλο-

Γιούγκ υποστήριξε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στο

γικά ως ανθρωπότητα επτάδες άξιες θαυμασμού, όπως είναι τα

«Συλλογικό Ασυνείδητο», το μέρος του Εαυτού μας στο οποίο

7 θαύματα του κόσμου, οι 7 σοφοί, ενώ στο χριστιανισμό προ-

ενυπάρχουν σε αρχετυπική μορφή όλοι οι Νόμοι του Σύμπα-

σπαθεί να επικοινωνήσει με το θείο μέσω των 7 μυστηρίων.

ντος και του Ανθρώπου.

Κι αν δεχτούμε ότι ο άνθρωπος είναι μια ολότητα, της οποί-

Οι Νόμοι αυτοί εκφράζονται με σύμβολα όπως το

ας εκφράζει μόνο όψεις, τότε παρατηρούμε ομάδες 12 βασικών

δέντρο, το φίδι, ο ήλιος, η σελήνη, ή μύθους ηλιακούς και

ανθρώπινων τύπων (12 ζώδια), οι οποίες αποτελούν και όψεις

σεληνιακούς με ήρωες και αντιήρωες, με δράκους, νάνους,

ολόκληρου του σύμπαντος, αφού μέσα από τον αριθμό αυτό

ιππότες και πριγκίπισσες. Έχοντας πρόσβαση στο κόσμο τους,

εκφράζονται αρχές πολύ υψηλότερες από αυτές του ανθρώπου.

συντονιζόμαστε με τον Αρχετυπικό Άνθρωπο και μπορούμε

Στο 12 περιλαμβάνονται οι αρχές του 3 και του 4 σε δυναμική

να βιώσουμε την ενότητα, την πολλαπλότητα, τις αρχές, τους

σχέση πολλαπλασιασμού: οι 4 φύσεις της ύλης σε σχέση με τις

νόμους και το σκοπό του Σύμπαντος και του Ανθρώπου και να

3 αρχές του κόσμου (Υπερβολή – Αδράνεια – Μεταβλητότητα

κατακτήσουμε τη Σοφία.

ή Ισορροπία).

21

Ραβδοσκοπία
Η κρυφή τέχνη της
αναζήτησης
Κείμενο: Ρώμη Αλεξανδράκη

Κ

άποτε, όχι πολλά χρόνια πριν, η εικόνα ενός αν-

βραχογραφία ηλικίας τουλάχιστον 8.000 ετών, η οποία

θρώπου που περπατούσε κρατώντας ένα διχα-

απεικονίζει έναν ραβδοσκόπο που ψάχνει για νερό με ένα

λωτό ξύλο και έψαχνε για νερό ήταν πολύ οι-

διχαλωτό ξύλο μπροστά σε μια ομάδα θεατών. Στην ίδια

κεία. Θα τη συναντούσαμε σε διάφορα μέρη του

περίπου περιοχή, και συγκεκριμένα σε ναό της Αιγύπτου

κόσμου και σίγουρα στη χώρα μας, όπου ο συγκεκριμένος άν-

που χρονολογείται από το 2000 περίπου π.Χ., βρέθηκαν

θρωπος ασκούσε ουσιαστικά ένα λειτούργημα υποδεικνύοντας

απεικονίσεις Φαραώ που ραβδοσκοπούν ενώ στο Μουσείο του

όχι μόνο πηγές ζωής αλλά και τόπους κατάλληλους για να χτι-

Καΐρου μπορεί κάποιος να θαυμάσει αρχαία κεραμικά εκκρεμή

στούν ναοί και πόλεις.

που αφαιρέθηκαν από πανάρχαιους τάφους. Γνωστή φαίνεται

Απλή εξηγήσιμη μέθοδος ή ιδιαίτερη ανθρώπινη ικανότη-

να ήταν και η ραβδοσκοπία στην Κίνα, καθώς μια εγχάρακτη

τα, η ραβδοσκοπία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται έως τις μέ-

απεικόνιση 2.500 χρόνων παρουσιάζει τον Αυτοκράτορα Yu να

ρες μας και να προξενεί το ενδιαφέρον ερευνητών, καθώς και

κρατάει ένα μηχανισμό που θυμίζει ραβδοσκοπικό εργαλείο.

του ευρύτερου κοινού που επιθυμεί να γνωρίσει τα μυστικά αυ-

Η Βίβλος αποτελεί μια καλή πηγή πληροφοριών,

τής της μεθόδου.

καθώς συχνά αναφέρεται η ραβδοσκοπία σαν μια ευρέως

Η πορεία της ραβδοσκοπίας στον χρόνο

διαδεδομένη μέθοδος, την οποία έμαθαν οι Εβραίοι από τους

Ραβδοσκοπία, ή αλλιώς ραβδομαντεία, ονομάζεται η τέχνη

Αιγύπτιους ιερείς. Τόσο ο Μωυσής όσο και ο γιος του Ααρών

με την οποία μπορεί κάποιος να ανακαλύψει υπόγεια φυσικά

χρησιμοποιούσαν τη λεγόμενη «ράβδο», για να εντοπίσουν

στοιχεία ή αντικείμενα, καθώς και να αντλήσει πληροφορίες

πηγές νερού. Επίσης, όπως διαβάζουμε στην Παλαιά

σχετικά με κάποιο θέμα. Πρόκειται για μια τέχνη της οποίας

Διαθήκη, οι προφήτες Ιεζεκιήλ και Σαμουήλ αναφέρονται

η καταγωγή χάνεται στα βάθη του χρόνου ενώ τα ίχνη της

στη ραβδοσκοπία ως ένα μέσο που χρησιμοποιούνταν στη

φέρνουν στο φως αρχαιολογικές σκαπάνες σε ολόκληρο τον

Βαβυλώνα και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής.
Στην Ελλάδα, οι πρώτες ιστορικές καταγραφές και

κόσμο.
Το 1949 Γάλλοι εξερευνητές ανακάλυψαν στις σπηλιές

καλλιτεχνικές απεικονίσεις εντοπίζονται στην Κρήτη περίπου

του Tassili στη βόρεια Αφρική μια τεραστίων διαστάσεων

το 400 π.Χ., ενώ ο Όμηρος αναφέρεται εκτεταμένα στη
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Η κρυ φή τέχν η τ ης αν α ζήτ ησ ης

ραβδομαντεία. Θεωρείται από διάφορους ερευνητές πως

στην τέχνη αυτή. Ο λόγος ήταν καθαρά πρακτικός, αφού

το Κηρύκειο, ήταν αρχικά ένα σύμβολο ραβδομαντείας που

χρησιμοποιούσαν κι επίσημα τη ραβδοσκοπία με στόχο την

αργότερα μετατράπηκε σε σύμβολο θεραπείας, χωρίς όμως

εκμετάλλευση κοιτασμάτων χρυσού. Έτσι υπάρχουν σήμερα

να χάσει την αρχική του σημασία. Κι αυτό, επειδή υπήρχαν

πάνω από 3500 εξειδικευμένα βιβλία σχετικά με το θέμα αυτό

ποικίλοι τρόποι για να λάβει κάποιος θεϊκή βοήθεια σχετικά με

σε περίφημες βιβλιοθήκες, όπως είναι το Library of Congress, το

τη διάγνωση και αντιμετώπιση μιας ασθένειας.

Sterling Library του Yale και το Widener Library του Harvard.

Επίσης, όπως αναφέρει ο Κικέρωνας, οι Ρωμαίοι

Είδη και μέσα ραβδοσκοπίας

χρησιμοποίησαν τη ραβδοσκοπική ράβδο με στόχο την

Μια έρευνα σχετικά με αυτή την τέχνη θα μας δείξει ότι οι

ανίχνευση νερού και μετάλλων. Όμως, φαίνεται πως είχαν

ονομασίες ποικίλουν ανάλογα με την εποχή και την περιοχή,

ιδιαίτερα εξελίξει τη ραβδοσκοπική

όμως οι τεχνικές παραμένουν οι

μέθοδο για να κατασκευάσουν τα

ίδιες.

περίπλοκα και μακριά οδικά τους

Οι πιο γνωστές ραβδοσκοπικές

δίκτυα, τα οποία σαν αιμοφόρα

μέθοδοι είναι οι εξής:

αγγεία έδιναν ζωή σε ολόκληρη
την

αυτοκρατορία,

1. Επιτόπια ραβδοσκοπία, στην

συνδέοντας

οποία το άτομο παραβρίσκεται

μεταξύ τους ακόμη και τις πιο

στην περιοχή που ερευνά με

απομακρυσμένες περιοχές. Βέβαια,

σκοπό να εντοπίσει κυρίως νερό,

κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει

μεταλλεύματα,

τις μηχανικές και κατασκευαστικές

αντικείμενα ή τάφους. Σε αυτήν

γνώσεις των Ρωμαίων. Το γεγονός

την

ότι οι περισσότερες οδοί διασώζονται

συνήθως ένα εργαλείο.

ανέπαφες μέχρι σήμερα και μάλιστα

αρχαιολογικά

περίπτωση
2.

Εξ

χρησιμοποιεί
αποστάσεως

έχουν στηρίξει σύγχρονους δρόμους,

ραβδοσκοπία, όπου το άτομο

καταδεικνύει ένα υψηλό επίπεδο

καταδεικνύει

γνώσης του εδάφους και υπεδάφους.

χιλιόμετρα μακριά, συχνά χωρίς

Καθώς όμως ο γρήγορος ρυθμός

τη χρήση κάποιου μέσου.

κατασκευής δεν άφηνε το περιθώριο
για

χρονοβόρες

τον

στόχο

από

3. Επί χάρτου ραβδοσκοπία,

πολεοδομικές

στην οποία το άτομο χρησιμοποιεί

μελέτες, πολλοί ερευνητές πιστεύουν

ένα εκκρεμές πάνω από έναν

ότι οι Ρωμαίοι χρησιμοποίησαν τη

χάρτη ή μια φωτογραφία με στόχο

ραβδομαντεία για να επιλέξουν τα κατάλληλα και πιο σταθερά
σημεία, αλλά και για να χαράξουν ίσιους δρόμους ειδικά σε
περιοχές τις οποίες δεν γνώριζαν καλά.
Προχωρώντας στον χρόνο, συναντάμε ραβδοσκόπους στη

να αντλήσει πληροφορίες για ένα χώρο ή άτομο.
4. Πληροφοριακή ραβδοσκοπία, όπου το άτομο με ή χωρίς
τη χρήση του εκκρεμούς δέχεται πληροφορίες πάνω σε ένα
θέμα που επιθυμεί.

Γερμανία του 14ου αιώνα, ενώ τον 17ο αιώνα διαβάζουμε τον

Το εργαλείο που χρησιμοποιείται συνήθως στην επιτόπια

Άγγλο φιλόσοφο και οπαδό του Διαφωτισμού John Locke, ο

ραβδοσκοπία είναι μια ράβδος και πιο συγκεκριμένα ένα

οποίος αναφέρεται σε ράβδους που οδηγούσαν στην εύρεση

διχαλωτό ξύλο πλατύφυλλου δέντρου ή δύο κλαδιά ενωμένα

νερού και πολύτιμων ορυκτών. Ο 18ος και 19ος αιώνας μας

σε κάποιο σημείο ώστε να έχουν σχήμα V. Ο ραβδοσκόπος

προσφέρουν πλήθος πληροφοριών, καθώς υπάρχει μια πιο

περπατάει κρατώντας τα διχαλωτά άκρα με τις παλάμες

συστηματική καταγραφή αυτής της μεθόδου με τη συλλογή

προς τα πάνω κι έχοντας τη μονή άκρη στραμμένη προς την

διαφόρων καλλιτεχνημάτων και γραπτών που αναφέρονται

κατεύθυνση του ενδιαφέροντός του. Μόλις λοιπόν εντοπίσει
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κάτι, η ράβδος κινείται απότομα προς τα κάτω υποδεικνύοντας

Το μέσο που χρησιμοποιείται συγκεντρώνει τα μαγνητικά

το συγκεκριμένο σημείο.

φορτία τα οποία αλληλεπιδρούν με τα μαγνητικά πεδία της γης

Εναλλακτικά το εργαλείο μπορεί να είναι ένα μονό ξύλο

θέτοντας σε κίνηση το μέσο αυτό. Διάφορα είναι τα πειράματα

ή δύο μεταλλικές ράβδοι. Επίσης, σύμφωνα με προσωπική

που πραγματοποιήθηκαν με στόχο τον έλεγχο της ερμηνείας

μαρτυρία κατοίκου Κρήτης, χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό

αυτής. Ορισμένα είχαν αρνητικά αποτελέσματα, ενώ άλλα

νερού και μια μεταλλική αλυσίδα που κρέμεται προς τα κάτω.

επιβεβαίωσαν την παραπάνω υπόθεση. Μια πιθανή εξήγηση

Όταν ο ραβδοσκόπος φτάσει σε μια υπόγεια πηγή, η αλυσίδα

των διφορούμενων αποτελεσμάτων είναι πως δύσκολα μπορεί

αρχίζει να ταλαντεύεται με γρήγορο ρυθμό αριστερά και δεξιά.

κάποιος να πειραματιστεί σε ένα φυσικό φαινόμενο όταν

Ένα άλλο μέσο είναι το εκκρεμές, το οποίο μπορεί να

εμπλέκεται άμεσα ο ανθρώπινος παράγοντας και ιδιαίτερα ο

κατασκευαστεί εύκολα με διάφορα υλικά, όπως για παράδειγμα

συνήθως σκεπτικιστής πειραματιστής, ο οποίος άθελά του

ένα φελλό, μια καρφίτσα και μια κλωστή. Ο ραβδοσκόπος

επηρεάζει το αποτέλεσμα. Αν και η ερμηνεία αυτή είναι πιθανή,

προκαθορίζει αρχικά τη σημασία της κάθε κίνησης δίνοντας στο

ωστόσο δεν εξηγεί με ποιόν τρόπο ο ραβδοσκόπος λαμβάνει

εκκρεμές τέσσερις δυνατότητες ή εναλλακτικές απαντήσεις.

μακρινές πληροφορίες όταν δεν εμπλέκεται το μαγνητικό

Για παράδειγμα, αν το εκκρεμές θα κινηθεί στις τέσσερις

πεδίο.

κατευθύνσεις του χώρου, κάθε κατεύθυνση θα σημαίνει «ναι»,

Όποια κι αν είναι τελικά η ερμηνεία της ραβδοσκοπίας,

«όχι», «δεν ξέρω» και «δεν θέλω να απαντήσω». Στη συνέχεια ο

σημαντική φαίνεται να είναι η συμβολή του ατόμου που τη

ραβδοσκόπος θέτει την ερώτηση όσο το δυνατό πιο ξεκάθαρα

χρησιμοποιεί. Σύμφωνα με πληροφορίες που αντλήσαμε από

και αναμένει την απάντηση που θα έρθει με την ταλάντωση

τους σύγχρονους ραβδοσκόπους, τους οποίους ρωτήσαμε, τη

προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ωστόσο, θεωρείται

μέθοδο αυτή μπορεί κάποιος να μάθει μέσα από μια διαδικασία

καλύτερο το να γίνει εκ των προτέρων η ερώτηση για το αν

συστηματικής εκπαίδευσης. Όμως δεν είναι μια απλή τεχνική,

είναι η κατάλληλη στιγμή, ώστε να υπάρχει και μεγαλύτερη

καθώς απαιτεί να γνωρίσουμε και να εναρμονιστούμε με

αποτελεσματικότητα στην απάντηση.

τις ενέργειες που διέπουν το σύμπαν και κατά συνέπεια τον

Ερμηνείες του φαινομένου

άνθρωπο. Η δυνατότητα βρίσκεται μέσα μας, σαν μια κρυμμένη

Παρόλο που συναντάμε τη ραβδοσκοπία στο μεγαλύτερο

δύναμη που περιμένει να την ανακαλύψουμε.

μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, ήταν γύρω στο 19ο αιώνα

Ισως να μην έχει σημασία το ό,τι δεν μπορούμε να

που άρχισε μια πιο συστηματική προσπάθεια εξήγησης

εξηγήσουμε το φαινόμενο αυτό. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε πως

του φαινομένου. Μέχρι τότε είχε μεγαλύτερη σημασία το

όταν ο Thomas Edison ερωτήθηκε για το τι είναι ο ηλεκτρισμός,

αποτέλεσμα της μεθόδου, ενώ η εξήγηση πως αποτελούσε ένα

εκείνος απάντησε:

«θείο δώρο» ικανοποιούσε την πλειοψηφία των ανθρώπων. Σε
αυτό το σημείο δεν πρέπει να ξεχάσουμε και μια μερίδα του

«Δεν ξέρω, αλλά υπάρχει. Οπότε ας τον χρησιμοποιήσουμε!»

εκκλησιαστικού κλήρου, η οποία αδυνατώντας να εξηγήσει τη
ραβδοσκοπία, της απέδιδε δαιμονική προέλευση συντείνοντας
στη γενικότερη καχυποψία και καλλιεργώντας ένα κλίμα
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επιστημονική ορθολογιστική φάση της ιστορίας του, πλήθυναν
οι σκεπτικιστές και κατά συνέπεια οι ερμηνείες που κάλυπταν κι
εξακολουθούν να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της ανθρώπινης
γνώσης.
Σύμφωνα με μία εξήγηση του φαινομένου, ο ραβδοσκόπος
ανιχνεύει τις διακυμάνσεις του μαγνητικού πεδίου που
δημιουργούνται από την παρουσία στοιχείων ή πληροφοριών.
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The Matrix
Σκηνοθεσία: Andy & Larry Wachowski
Σενάριο: Andy & Larry Wachowski
Παίζουν: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss,
Hugo Weaving, Joe Pantoliano

Β

εσωτερικός

κινηματογράφος

ρισκόμαστε στο έτος 1999. Ο Τόμας Άντερσον, ένας νεαρός
χάκερ με το ψευδώνυμο Neo, έρχεται σε επαφή με τον θρυλικό
χάκερ Μορφέα. Αυτός του αποκαλύπτει ότι η ζωή του δεν είναι παρά μία ψευδαίσθηση: στην πραγματικότητα το έτος εί-

ναι 2199 και ο κόσμος βρίσκεται υπό την κυριαρχία των μηχανών. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούνται από τις μηχανές ως μπαταρίες, ενώ είναι συνδεδεμένοι σε ένα περιβάλλον προσομοίωσης του κόσμου στα τέλη του
εικοστού αιώνα. Ο Μορφέας πιστεύει ότι ο Neo είναι η ενσάρκωση του
“Εκλεκτού”, αυτού που θα έρθει για να ελευθερώσει την ανθρωπότητα.
Αρχικά ο Άντερσον αρνείται να τον πιστέψει, αλλά τότε εμφανίζονται
κάποιοι περίεργοι πράκτορες που τον παρακολουθούν...
Το Matrix προκάλεσε αίσθηση την εποχή που πρωτοβγήκε στους
κινηματογράφους, τόσο στον τεχνικό τομέα, όσο και σεναριακά.
Η ταινία εμπεριέχει πλήθος συμβολισμών καθώς επίσης και πολλές αναφορές σε λογοτεχνικά, φιλοσοφικά και θρησκευτικά έργα. Στα
πλαίσια του αφιερώματος αυτού του τεύχους θα πούμε για τις αναφορές που
γίνονται στην “Πολιτεία” του Πλάτωνα και πιο συγκεκριμένα στον μύθο της σπηλιάς.
Ο Neo ζει σε έναν κόσμο εικονικής πραγματικότητας που ελέγχεται από τους “Πράκτορες του
Μάτριξ”, ακριβώς όπως ο κάτοικος της σπηλιάς ζει ανάμεσα στις σκιές του σπηλαίου που ελέγχονται
από τους “αφέντες της σπηλιάς”.
Οι άνθρωποι είναι αλυσοδεμένοι μέσα στο σπήλαιο. Οι άνθρωποι στο Μάτριξ βρίσκονται σε κάψουλες,
με καλώδια να τους συνδέουν με το εικονικό περιβάλλον.
Ο κάτοικος της σπηλιάς αντιλαμβάνεται ότι οι σκιές δεν είναι η πραγματικότητα και ξεκινάει την πορεία του
προς το φως (το κόκκινο χάπι και η έξοδος από το Μάτριξ).
Όταν ο δεσμώτης βγει από την σπηλιά στην αρχή δυσκολεύεται να δει επειδή τον τυφλώνει το φως του ήλιου. Ο
Neo αρχικά δυσκολεύεται να δει επειδή δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ τα πραγματικά του μάτια.
Όταν ο κάτοικος της σπηλιάς γνωρίσει τον πραγματικό κόσμο δεν μπορεί να επιστρέψει στην ψευδαίσθηση και να ξεχάσει αυτά που έμαθε, ακριβώς όπως ο Neo δεν μπορεί να επιστρέψει από τη στιγμή που παίρνει το κόκκινο χάπι.
Ο κάτοικος της σπηλιάς κάποια στιγμή νιώθει την ανάγκη να ξαναμπεί στην σπηλιά για να μοιραστεί την αλήθεια με τους
υπόλοιπους δέσμιους. Το ίδιο κάνουν και οι πρωταγωνιστές της ταινίας, που συνδέονται στο Μάτριξ προσπαθώντας να ελευθερώσουν όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούν.

Ο Εσωτερισμός στον Πλάτωνα
Κείμενο: Σάββας Πατακός

Ο

Πλάτωνας ένας από

Σωκράτη τον τιμά και τον κάνει αθά-

ληψη για τα όνειρα την είχε και ο Όμη-

τους μεγαλύτερους φι-

νατο. Η Ακαδημία έγινε ένα πνευματι-

ρος. Παράλληλα αναφέρει περιπτώσεις

λοσόφους όλων των

κό κέντρο, το οποίο για πολλούς αιώνες

μαντικών ονείρων που είχε ο Σωκράτης.

εποχών

γεννήθηκε

έδωσε γενιές φιλοσόφων. Οι Διάλογοι

Η εξέλιξη της ανθρωπότητας

στην αρχαία Αθήνα. Καταγόταν από

του σώθηκαν όλοι και μελετούνται μέ-

αριστοκρατική οικογένεια. Στη ζωή και

χρι σήμερα.

Πλάτωνα έχει βαδίσει μέχρι τώρα ένα

το έργο του Πλάτωνα, κυρίαρχο στοι-

Ο Άνθρωπος

μακρύ εξελικτικό δρόμο. Έχουν υπάρ-

χείο είναι ο Εσωτερισμός, αν και αυτό

Η ανθρωπότητα σύμφωνα με τον

Όσον αφορά τον άνθρωπο, ο Πλά-

ξει αρκετές «προηγούμενες ανθρωπό-

δεν γίνεται ευρέως γνωστό.

τωνας είναι ο φιλόσοφος εκείνος, ο

τητες» ενώ θα υπάρξουν και άλλες στο

Η ζωή και το έργο του.
Μαθητής και Δάσκαλος.

οποίος περισσότερο από κάθε άλλον

μέλλον. Περίφημες είναι οι αναφορές

τονίζει ότι: Ο άνθρωπος αποτελείται

του για την μυθική Ατλαντίδα. Αναφέ-

Όσον αφορά τη ζωή και το έργο του,

από διαφορετικά μέρη, τα οποία συνθέ-

ρεται σε αυτήν με βεβαιότητα την πε-

παρατηρούμε ότι ενώ έχει όλα τα προ-

τονται σε ένα ανώτερο και ένα κατώτε-

ριγράφει και τονίζει την περίφημη κα-

σόντα να ασχοληθεί με όσα ασχολού-

ρο, τα οποία βρίσκονται σε μια εσωτερι-

ταστροφή της. Από τότε μέχρι σήμερα,

νταν οι πλούσιοι νέοι της εποχής του,

κή διαμάχη. Στόχος είναι να κερδίσει το

έχουν γραφτεί άπειρα βιβλία για το θέμα

αυτός τα απαρνιέται όλα, για να ακο-

ανώτερο και ο άνθρωπος να πετύχει την

αυτό, το οποίο πυροδότησε η αναφορά

λουθήσει το Σωκράτη, του οποίου γί-

απελευθέρωση από τα δεσμά της ύλης.

του μεγάλου φιλόσοφου.

νεται ο πιο πιστός μαθητής. Μετά τον

Στον διάλογο του «Φαίδρος» αναφέρε-

τραγικό θάνατο του δασκάλου του, τα-

ται στο άρμα της ψυχής και τονίζει ότι

Οι «Θείοι Βασιλιάδες» της
ανθρωπότητας.

ξιδεύει στις πιο γνωστές εστίες γνώσης

αν το οδηγεί το κατώτερο μέρος του

Μέσα στην μακρόχρονη πορεία της

της εποχής του, κυρίως όμως στην Αί-

ανθρώπου, θα γκρεμιστεί στην άβυσσο

η ανθρωπότητα κυβερνήθηκε στα πρώ-

γυπτο όπου μυήθηκε στα μυστήρια. Κα-

της ύλης, ενώ αν το οδηγεί το ανώτερο,

τα της βήματα από θείους βασιλιάδες.

τόπιν επιστρέφει στην Αθήνα και ιδρύ-

η ανθρώπινη ψυχή θα επιστρέψει στην

Ο Πλάτωνας αναφέρεται σε αυτούς και

ει την Ακαδημία, συγγράφει τους περί-

ουράνια πατρίδα της.

τους ονομάζει «θείους ποιμένες». Σημει-

φημους Διαλόγους του, ενώ ταξιδεύει

Τα όνειρα

ώνει ότι καθοδήγησαν την ανθρωπότη-

και στην Κάτω Ιταλία, όπου κάνει προ-

Σχετικά με τα όνειρα συνεχίζει την

σπάθειες για την ίδρυση της «πλατω-

Πυθαγορική παράδοση και αναφέρει ότι

νικής πολιτείας». Διακρίνουμε εδώ τον

έχουν δύο όψεις: Αν ο άνθρωπος είναι

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα ο νόμος

αναζητητή της Σοφίας, ο οποίος γίνεται

ακόλαστος και άπληστος τα όνειρα του

των κύκλων διέπει την εξέλιξη του σύ-

Μαθητής, ερευνά, ψάχνει και αφού βρει

θα έχουν παρόμοιο χαρακτήρα. Αν όμως

μπαντος. Έτσι αναπτύσσει την περίφη-

τη Γνώση, γίνεται ο ίδιος Δάσκαλος και

είναι εγκρατής και φιλοσοφημένος, θα

μη «θεωρία του των περιτροπών». Σύμ-

κάνει αγώνα για να την μεταδώσει και

μπορούν να του αποκαλύψουν ψήγματα

φωνα με αυτήν υπάρχουν εποχές ευφο-

στους άλλους. Βάζοντας πρωταγωνι-

της αλήθειας με αποκαλυπτικό τρόπο.

ρίας και αφορίας, οι οποίες διαδέχονται

στή στους Διαλόγους τον Δάσκαλο του

Αναφέρει δεν ότι αυτή την διπλή αντί-

η μία την άλλη, μέσα σε μια συνεχόμενη

τα στα πρώτα της βήματα..

Ο Νόμος των Κύκλων

εναλλαγή. Αποτέλεσμα του νόμου των
κύκλων είναι οι άνοδοι και οι πτώσεις
αμέτρητων πολιτισμών. Μετενσάρκωση
Η διδασκαλία για την μετενσάρκωση της ψυχής, είναι μια ακόμη εσωτερική διδασκαλία την οποία διδάσκει ο
Πλάτωνας. Σε αρκετούς διαλόγους αναφέρεται στην αθανασία, και στο διαχρονικό ταξίδι της ψυχής, με αποκορύφωμα

Κοσμογονία και
Ανθρωπογονία

τις αθάνατες σελίδες του διαλόγου του

σκαλίας παράλληλα με την μαθητεία,

«Φαίδων». Ο Σωκράτης του συζητά με

η συνειδητοποίηση της αθανασίας της

τους μαθητές του, για την αθανασία της

ψυχής, μαζί με όλα όσα έχουμε αναφέ-

Στον κορυφαίο διάλογο του τον «Τί-

ψυχής και για τις διαδοχικές ενσαρκώ-

ρει προηγούμενα, δεν είναι τίποτε άλλο

μαιο» ο μεγάλος φιλόσοφος αναφέρεται

σεις της, μέχρι την τελείωση της.

παρά εκλαϊκεύσεις των διδασκαλιών

στην δημιουργία του κόσμου και του

Το Δίκαιο, η Ανταποδοτική
Διακαιοσύνη και η κρίση των
ψυχών.

που ό ίδιος είχε πάρει στα Μυστήρια.

ανθρώπου. Ο άνθρωπος «μικρόκοσμος»

Με έντεχνο δε τρόπο αναφέρεται συνε-

πλάθεται καθ’ εικόνα του σύμπαντος

χώς σε αυτά.

«μακρόκοσμου». Ενσώματος, έμψυχος

Το Δίκαιο είναι ένα από τα κυρίαρ-

Ο Μύθος στον Πλάτωνα

και νουνεχής είναι ο κόσμος και το ίδιο

χα θέματα στην Πλατωνική διδασκα-

Ο Πλάτωνας υπήρξε ο κατεξοχήν

και ο άνθρωπος. Τα τέσσερα στοιχεία

λία. Ο σημαντικός του διάλογος «Πο-

διαλεκτικός φιλόσοφος. Όμως δεν θε-

κυριαρχούν στον κόσμο της ύλης. Εδώ

λιτεία» ονομάζεται και διάλογος «Περί

οποιεί το νου. Αντίθετα θέτει ένα όριο

συναντούμε και τα περίφημα «Πλατω-

Δικαίου». Ο κοσμικός νους εγκαθιδρύ-

και όταν υπάρχει αδιέξοδο επιστρατεύ-

νικά Στερεά», ενώ χαρακτηριστικό εί-

ει μια κοσμική δικαιοσύνη και ένα δρό-

ει το μύθο. Έτσι ο Πλατωνικός μύθος εί-

ναι το σημείο το οποίο αναφέρεται στο

μο για όλα τα όντα και για τον άνθρω-

ναι ένα φαινομενικά αντιφατικό στοι-

ανώτερο μέρος του ανθρώπου, την εσω-

πο. Πρόκειται για το «Δάρμα» των ανα-

χείο, μέσα στους πλούσιους διαλόγους

τερική «Ακρόπολη» . ( Τίμαιος70Α.Β)

τολικών διδασκαλιών ενώ το «Κάρμα»

του. Εκτός τους γνωστούς μύθους τους

Επίλογος

είναι η άλλη όψη. Σε περίπτωση που ο

οποίους αναφέρει, όπως πχ του Φαέ-

Ο Πλάτωνας κορυφαίος φιλόσο-

άνθρωπος είναι άδικος το Κάρμα θα τον

θωνα στον Τίμαιο, ο Πλάτωνας είναι ο

φος με την διδασκαλία του γεφύρωσε

επαναφέρει στον σωστό δρόμο διορθώ-

τελευταίος μεγάλος μυθοπλάστης του

τη γη με τον ουρανό. Οι αθάνατες σελί-

νοντας της αδικία.

αρχαίου κόσμου με τους μύθους τους

δες του για τις ιδέες και την ουράνια πα-

Ο Πλάτωνας και τα Μυστήρια

οποίους πλάθει ο ίδιος, θέλοντας να

τρίδα της ανθρώπινης ψυχής, δείχνουν

Είναι γνωστό ότι ο Πλάτωνας υπήρ-

μεταβιβάσει τις μυστηριακές αλήθειες.

στον κάθε αναζητητή της αλήθειας ένα

ξε ένας μεγάλος μυημένος ο ίδιος. Έτσι

Χαρακτηριστικοί «πλατωνικοί μύθοι»

δρόμο δράσης και εσωτερικής εξέλιξης.

θα είχε δώσει τον περίφημο «όρκο σιω-

είναι ο Μύθος της Σπηλιάς, ο Μύθος

Σε συμφωνία με τον παγκόσμιο εσωτε-

πής» των αρχαίων μυστηρίων. Όμως με

του Ηρός και ο Μύθος του Άρματος της

ρισμό ο «θείος Πλάτων» καλύπτει και

καλυμμένο τρόπο, αναφέρεται στα μυ-

Ψυχής. Μαζί με άλλους ξεχωρίζουν στο

αποκαλύπτει την εσωτερική Σοφία και

στήρια και τη σημασία τους για τον άν-

έργο του και κωδικοποιούν σε διάφορα

δίνει πρωτεύοντα ρόλο στη Φιλοσοφία,

θρωπο. Η «Εποπτεία» και η «Τελειότη-

κλειδιά ερμηνείας τις εσωτερικές διδα-

την οποία θεωρεί ως το κορυφαίο δώρο

τα», η σημασία της προφορικής διδα-

σκαλίες.

των θεών προς τον άνθρωπο.

Ο Πλάτωνας μας ψιθυρίζει ...

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ
«Είναι αδύνατο να βελτιωθεί

«Όλο το χρυσάφι που

ο κόσμος, εάν πρώτα δεν βελτιωθεί ο

βρίσκεται πάνω στη Γη και

άνθρωπος».

κάτω απ’ αυτή, δεν αξίζει
τόσο, όσο η Αρετή».
«Η παιδεία είναι δεύτερος ήλιος
για τους ανθρώπους».

«Φαίνεται πως
η υπερβολική
ελευθερία
μετατρέπεται

«Μπορούμεεύκολανασυγχωρέσουμεέναπαιδίπου
φοβάται το σκοτάδι, η αληθινή τραγωδία της ζωής
όμως είναι όταν οι ενήλικοι φοβούνται το φως».

σε υπερβολική
υποδούλωση».

«Δεν πρέπει να νοιαζόμαστε τόσο πολύ τι θα πει ο
κόσμος, αλλά τι θα πει εκείνος που μας ξέρει καλά για τα
δίκαια και τα άδικα».

«Τον ανόητο μπορείς να τον καταλάβεις
από δυο ενδείξεις: μιλάει για πράματα
που είναι γι’ αυτόν άχρηστα και εκφράζει
γνώμη για κάτι που κανένας δεν τον
ρωτάει».

«Ένας που
σκέφτεται σωστά
είναι πιο χρήσιμος
από χίλιους που δεν
σκέφτονται».

«Η ψυχή είναι το κλειδί του
σύμπαντος και το σώμα είναι
ο τάφος της ψυχής».

«Το να νικάς τον εαυτό σου, απ’ όλες τις νίκες είναι πρώτη και καλύτερη».

Οι σχολές Φιλοσοφίας είναι
τα λίκνα του Πολιτισμού

Η

Ακαδηµία του Πλάτωνα λειτούργησε για περισσό-

νονταν διαλέξεις, «σεμινάρια», δημό-

τερα από 900 χρόνια, µέχρι που καταργήθηκε επί

σιες ανα¬γνώσεις και τα παρόμοια,

Ιουστινιανού το έτος 529 µ.Χ., Κύριος στόχος της κατάργησης

αλλά τίποτε δεν μαρτυρείται συγκε-

ήταν η ανάδειξη μη ελληνόφωνων διανοούμενων που βρίσκο-

κριμένα στις πη¬γές. Δεν επιβάλλο-

νταν για αιώνες στο περιθώριο και επεδίωκαν, µε όχηµα τη χρι-

νταν πά¬γιες καθιερωμένες αρχές, τις

στιανική θρησκεία, να αναδειχθούν στα κέντρα εξουσίας της

οποίες οι μαθητές θα έπρεπε να ακο-

αυτοκρατορίας!

λουθήσουν, μπορούσαν να υποστηρί-

ήξερες
ότι...

ξουν οποιαδήποτε θέση αρκεί να εί-

Σ

την Ακαδημία μαθήτευσαν η δίδαξαν «Φάροι του
Πνεύματος».Οι πρώτοι μαθητές της Ακαδημίας Πλά-

τωνος ήσαν οι μαθητές του Σωκράτη και ύστερα συγκεντρώθηκαν πολλοί και όχι μόνο Αθηναίοι αλλά και από άλλα μέρη

χαν τα κατάλληλα επιχειρήματα.

Σ

την Ακαδημία δάσκαλος και μαθητής ζούσαν μαζί
και μοιράζονταν πολλές στιγμές. Η κύρια ασχολία

μεταξύ αυτών ήταν και ο Αριστοτέλης και ο Εύδοξος. Φήμη

τους ήταν το «συμφιλοσοφείν» αλλά είχαν ευκαιρίες και για

σπουδαία απέκτησε με τους διδάξαντες στη Νεοπλατωνι-

άλλες στιγμές όπως συμπόσια ή διασκέδαση. Τα μαθήματα

κή Ακαδημία τον Πλούταρχο και τον Πρόκλο. Η Σχολή επί-

και οι συζητήσεις άρχιζαν νωρίς τις πρωινές ώρες. Ένα ιδιαίτε-

σης απέκτησε δόξα ως Νεοπλατωνική Ακαδημία, όταν δίδα-

ρο ξυπνητήρι, με ένα σφήριγμα μάζευε τους μαθητές που κα-

ξαν ο Σακκάς και ο Πλωτίνος. Άλλοι σημαντικοί μαθητές ήταν

τοικο΄πυσαν σε σπιτάκια σκορπισμένα στον κήπο της ακαδη-

ο Οράτιος και ο Αλκαλίων που ήταν διδάσκαλος του Κικέρω-

μίας.

να, του Λούκουλλου και του Βρούτου.

Η

Ακαδημία του Πλά¬τωνα δεν είχε επίσημη σω-

Μ

ετά από 900 χρόνια από το κλείσιμό της οι ιδέες της παραμένουν ζωντανές Το 1459 η Ακαδημία

μα¬τειακή δομή. Δεν ήταν θίασος (λατρευτική ομά-

θα ανασυσταθεί στην Φλωρεντία από τον φιλόσοφο του Μυ-

δα) ούτε ακο¬λούθησε το πρότυπο των εσωτεριστικών κοι-

στρά Πλήθωνα Γεμιστό, με την υποστήριξη του Κόζιμο των

νοτήτων και των μυστικών ιεροτε¬λεστιών, όπως οι Πυθα-

Μεδίκων Αυτή η σχολή με πρώτο δάσκαλο τον Πλήθωνα και

γό¬ρειες κοινότητες, τις οποί¬ες ο Πλάτων είχε γνωρίσει στη

δεύτερο το Μαρσίλιο Φιτσίνο (Marsilio Ficino), τον οποίο δι-

Νότια Ιταλία. Ήταν ανοιχτή σε όλους, δεν υπήρχαν δίδακτρα,

όρισε ο Κόζιμο μετά την επιστροφή του Πλήθωνα στο Μυ-

αλλά μόνο όσοι διέθεταν επαρκή εισοδήματα που τους επέτρε-

στρά, έγινε η κοιτίδα της Αναγέννησης. Εδώ μυήθηκαν στη

παν να μην εργάζονται μπορούσαν να συμμετάσχουν.

φιλοσοφία τα πιο τρανταχτά ονόματα: Πίκο ντελα Μιράντο-

Η

λα, Μποτιτσέλι, Ντα Βίντσι, Μακιαβέλι, Μιχαήλ ΄Αγγελος,

Ακαδημία προωθούσε τη συλλογικότητα και προ-

Ραφαήλ, Τιτσιάνο. Η λίστα είναι ατέλειωτη. Μέσα στα δωμά-

σπαθούσε να «προσανατολίσει τους νέους προς την

τια εκείνης της σχολής πήραν αυτοί οι μεγάλοι την πνοή του

καλοσύνη και τη δι¬καιοσύνη και να δημιουργή¬σει ανάμε-

ελληνικού μυστικισμού. Αυτή ήταν η Αναγέννηση των προτύ-

σα τους αμοιβαία φιλία και συντροφικότητα. Πρέ¬πει να γί-

πων και ιδεωδών της ελληνικής φιλοσοφίας.

ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΘΙΒΕΤ
Αλεξάνδρα Νταβίντ-Νελ
Η Αλεξάνδρα Νταβίντ-Νελ ανήκει στους δυτικούς “ταξιδευτέςαναζητητές” οι οποίοι ταξίδεψαν στην ανατολή ψάχνοντας τις κρυμμένες
γνώσεις και το μυστήρια της. Τα βήματα της την οδήγησαν στο Θιβέτ,
μια χώρα απρόσιτη στους δυτικούς για πολλούς αιώνες. Πέρασε πολλά
χρόνια σε αυτό τον απρόσιτο κόσμο. Μέσα στο βιβλίο της αναφέρεται στα
γοητευτικά ταξίδια και στις ανακαλύψεις που έκανε σε αυτή τη μυστηριώδη
χώρα. Διακεκριμένη εξερευνήτρια παρουσιάζει τις δοξασίες και τις
πρακτικές των δασκάλων και των μάγων και των μυστικών δασκάλων
αυτής της ονειρικής χώρας.
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ
Ματίνα Γγιωργίτη

βιβλιο
παρου

σιαση

Πηγαίνοντας πιο πέρα από το ασιατικό Φέγκ-σούι και εμπνευσμένη
από την προαιώνια τεχνική της τοποθεραπείας, η Ματίνα Αγιωργίτη ξεκινά
ένα ταξίδι “αναζήτησης της Εστίας”.
Το βιβλίο της είναι ένα πρακτικό εγχειρίδιο γεμάτο από πρακτικές
ιδέες για το πως μπορούμε να μεταμορφώσουμε τις κατοικίες μας σε πηγές
προσωπικής ενδυνάμωσης και χώρους αρμονίας με σεβασμό συγχρόνως στο φυσικό περιβάλλον. Με
πρακτικές συμβουλές μας δείχνει πως α οδηγηθούμε σ’ ένα τρόπο ζωής που βελτιώνει την καθημερινότητα
και φέρνει αφθονία.
Κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Κέδρος
Γ. Γενναδίου 3. Αθήνα 106 78 τηλ.: 2103809712
ΟΙ ΡΟΔΟΣΤΑΥΡΟΙ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ
Κρίστοφερ Μάκιντος
Το Τάγμα του Ρόδου και του Σταυρού είναι ένα Τάγμα το οποίο ταυτίστηκε με τη Δυτική Εσωτερική Παράδοση. Η Αλχημεία, η Καμπαλά, η προσδοκία της “Νέας Εποχής” και ο οραματισμός μιας ιδανικής
κοινωνίας ενσυνείδητων ανθρώπων είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του Ροδοσταυρικού Τάγματος. Την συναρπαστική ιστορία και εξέλιξη αυτού ακριβώς του πνεύματος μα παρουσιάζει ο συγγραφέας στο παραπάνω βιβλίο.
Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΩΣ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Ερμηνεία των Συμπτωμάτων και ψυχική Αυτοθεραπεία.
Ρυντίγκερ Ντάλκε
Ο συγγραφέας του παραπάνω βιβλίου είναι ψυχοθεραπευτής και ανήκει στην πρωτοπορία της ψυχοσωματικής. Συνεχίζοντας τη μέθοδο των μεγάλων κλασικών της ψυχολογίας, ανιχνεύει τον κόσμο των
συμβόλων στο υποσυνείδητο, αναλύοντας τη λειτουργία του κάθε οργάνου και ερμηνεύοντας μέσα από
αυτή τον συμβολικό κώδικα με τον οποίο το σώμα προσπαθεί να επικοινωνήσει με τη συνείδηση του
ασθενούς, για να τον βοηθήσει στο διάλογο με την ψυχή του και στην πρόληψη και θεραπεία “εκ των
έσω”. Απευθυνόμενος στο ευρύ κοινό, αναλύει τις διδασκαλίες γνωστών μας φιλοσοφικών συστημάτων
και θρησκειών αποκαλύπτοντας βαθύτερες έννοιες, που παρέμεναν ωστόσο κρυμμένες.
Κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Πύρινος Κόσμος
Ιπποκράτους 16, Αθήνα 106 80
Τηλ. 210. 36.02.883 – 210 36.15. 223

30

Οκτώβριο ς - Νοέμβριο ς - Δεκέμβριο ς 2013

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ
Η ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΟΞΥΡΡΥΓΧΕΙΟΥΣ ΠΑΠΥΡΟΥΣ
Οι οξυρρύγχειοι πάπυροι είναι αποσπάσματα επιστολών στη
λατινική γλώσσα κάποιου Μενένιου Απίου, απερχόμενου Ρωμαίου
Συγκλητικού από την Ελλάδα, και απευθύνονται στον Ατίλιο
Νάβιο, ο οποίος τον διαδέχεται εκεί ως Ανθύπατος. Ο Μενένιος
δίνει πληροφορίες και συμβουλές στο διάδοχό του σχετικά με το
χαρακτήρα των Ελλήνων προσπαθώντας να διευκολύνει το έργο
του. Ούτε ο αποστολέας ούτε ο παραλήπτης είναι γνωστοί μέχρι σήμερα.
Τα συμπεράσματα του Απίου για το χαρακτήρα των Ελλήνων, παρότι ανάγονται
περίπου 1800 χρόνια πριν, είναι αρκετά εύστοχα και διαφωτίζουν αρκετά
και τη σύγχρονη πραγματικότητα στην Ελλάδα.
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ
Κάθε πέρασμα σε μια νέα εποχή φέρνει ένα μήνυμα ανανέωσης και
ελπίδας. Έτσι και η εποχή του Υδροχόου φέρνει κι αυτή τη δική της
«μυθολογία». Έχει ονομαστεί «Εποχή της Σοφίας και της Ελευθερίας»,
αφού ο Υδροχόος είναι ένα ζώδιο σταθερό και πνευματικό. Πολλοί
ονειρεύονται μια εποχή αδελφοσύνης ανάμεσα στους ανθρώπους,
μια χρυσή εποχή, που θα λύσει όλα τα σημερινά προβλήματα και
φόβους. Όμως σήμερα, κάθε άλλο παρά αυτά τα χαρακτηριστικά
βλέπουμε στον κόσμο μας.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Για να γνωρίσουμε την αρχαία κινέζικη ιατρική, πρέπει να προσεγγίσουμε την
κινέζικη φιλοσοφία σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος (μικρόκοσμος) αποτελεί
εικόνα του Σύμπαντος (μακρόκοσμος), το οποίο αντανακλάται πάνω του. Οι
γαλαξίες, οι πλανήτες, το ηλιακό σύστημα αντιστοιχούν στα διάφορα κύτταρα,
ιστούς, όργανα και οργανικά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού.
Το ανθρώπινο αυτό «σύμπαν» βρίσκεται μεταξύ Ουρανού και Γης και δέχεται
τις ενέργειές τους μεταλλάσσοντάς τες αρμονικά σαν αυτορυθμιζόμενος
μετασχηματιστής. Τις λαμβάνει από το περιβάλλον (τροφές, ηλιακή ενέργεια,
κοσμικές ακτινοβολίες) και τις εκπέμπει ξανά προς αυτό. Κι αυτό είναι και το κλειδί
της ανθρώπινης υγείας, φυσικής, ψυχολογικής και πνευματικής.
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