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Ποια είναι η πιο ευτυχισμένη ηλικία; Ποια είναι η καλύτερη φάση της ζωής; Η απάντηση 

σ’ αυτές τις ερωτήσεις είναι υποκειμενική και εξαρτάται από αυτά που ο καθένας ζει 

σε κάθε περίοδο. Και έτσι, μάλλον, η πραγματική απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει κάποια 

φάση της ζωής καλύτερη από την άλλη. 
Σε μια εποχή όπου υπάρχει φόβος στα γηρατειά, σε μια κοινωνία όπου οι περισσότεροι 

θέλουν να παραμείνουν νέοι ή τουλάχιστον να μοιάζουν νεαροί, έχει σημασία να βιώσουμε τα 
χαρακτηριστικά της κάθε ηλικίας. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να ζήσουμε κάθε ηλικία 
«στην ώρα της» και κάθε στιγμή θα γίνει μοναδική και ανεπανάληπτη γιατί, όπως διάβασα 
κάποτε: «όποιος δεν ζει ποτέ στην ώρα του, πώς μπορεί να πεθάνει στην ώρα του;»

Σε κάθε περίοδο της ζωής μας καλούμαστε να απαντήσουμε σε μια ερώτηση. Αυτή η 
ερώτηση καθοδηγεί τα βιώματά μας και δίνει νόημα σε κάθε φάση. Το να μπορούμε να 
απαντήσουμε με πλήρη τρόπο στην ερώτηση που αντιστοιχεί σε κάθε φάση σημαίνει ότι 
έχουμε βιώσει με συνείδηση και έχουμε αναπτύξει την προσωπικότητά μας. Ίσως έτσι 
φτάσουμε να πούμε ότι η καλύτερη φάση της ζωής μας είναι αυτή που ζούμε σήμερα, 
χωρίς αγωνία για το μέλλον και χωρίς νοσταλγία για το παρελθόν. 

1. Πού βρίσκομαι; αναρωτιέται το παιδί καθώς ανακαλύπτει τον κόσμο. Η περιέργεια είναι 
το μεγαλύτερο κίνητρό του, για να γνωρίσει το περιβάλλον του με κάποιο φόβο και δυσπιστία. 
Η ανακάλυψη των ανθρώπινων σχέσεων μπορεί να του προκαλεί ζήλια αλλά και ανάγκη για 
τρυφερότητα. 

2. Ποιος είμαι; αναρωτιέται ο έφηβος καθώς παλεύει για να ανακαλύψει τον εαυτό του, 
με τις δυνατότητες και τα όριά του. Είναι η εποχή της μάθησης και η στιγμή να δοκιμάσει 
πράγματα και σχέσεις. Η «διακήρυξη της ανεξαρτησίας» του φέρνει αντιδράσεις, συγκρούσεις 
και κριτική… όλα με σκοπό να βρει την ταυτότητά του.

3. Τι να κάνω; αναρωτιέται ο νέος γεμάτος σχέδια και όνειρα καθώς σχεδιάζει τη ζωή του. 
Βρίσκεται στην πλήρη ανάπτυξη των μέσων του και αισθάνεται ικανός να τα πραγματώσει όλα. 
Ο ορίζοντάς του δεν έχει όρια. Γίνεται υπεύθυνος για τη ζωή του και δημιουργεί οικογενειακές 
και επαγγελματικές σχέσεις. Έχει ανάγκη να αναλάβει ευθύνες, όσο άγχος και να του προκαλούν 
οι επιλογές του, με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του.

4. Ποιες είναι οι προτεραιότητες μου; αναρωτιέται ο άνθρωπος καθώς περνάει τη μεγάλη 
φάση της ωριμότητάς του. Οι σχέσεις του κατασταλάζουν μέσα από την αλληλεξάρτηση. Είναι 
η εποχή της σταθερότητας, της δημιουργικότητας αλλά και του ρεαλισμού, στην οποία ήδη 
ξέρει ποιος είναι, τι μπορεί να κάνει και τι όχι και αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν 
πράγματα που δε θα μπορέσει να πραγματώσει. Γι’ αυτό, οι επιλογές γίνονται πιο ξεκάθαρες και 
οι προτεραιότητες αλλάζουν.

5. Τι θα αφήσω πίσω μου; αναρωτιέται ο ηλικιωμένος καθώς κοιτάζει τη ζωή του και 
σκέφτεται τι μπορεί να κληροδοτήσει στους άλλους. Η πείρα ισορροπεί τις πλέον ξεκάθαρες 
απώλειες και του επιτρέπει να περάσει από το «να κάνω» στο «να είμαι». Είναι η φάση της 
ανακεφαλαίωσης και της πραγματικής ελευθερίας και σοφίας, αν η ζωή όλη ήταν αποδοτική και 
σωστή, που του επιτρέπει να μπορεί να συμβουλεύσει τους νέους. 

Αν μπορούμε να απαντήσουμε σε κάθε ερώτηση, πριν περάσουμε στην επόμενη φάση της 
ζωής μας… «Έ! Παιδί μου τότε… Θα μπορέσεις ν’ απολαύσεις όπως πρέπει τη ζωή σου… Θα 
’σαι Άνθρωπος σπουδαίος κι όλη η γη θα ’ναι δική σου!», όπως λέει ο Κίπλινγκ στο γνωστό 
ποίημά του «Αν».
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Μετά  από 

35 συνεχόμενα 

χρόνια έκδοσης 

του περιοδικού 

Νέα Ακρόπολη  

συνεχίζουμε να 

αναζητούμε τη 

φιλοσοφική λίθο…  

Όλα τα παραπά-

νω δεν  αποτελούν 

πλέον για μας δια-

νοητικές αλήθειες, 

αλλά ένα τρόπο 

ζωής, που βελτιώ-

νει καθημερινά τον 

εαυτό μας και τον 

κόσμο. 

Το αλχημικό έργο 

βρίσκεται σε εξέλι-

ξη…
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Τα μεγάλα έργα της 
λογοτεχνίας μας... αλ-
λάζουν τον εγκέφαλο

Μια πρόσφατη έρευνα 

προσανατολίζεται στο πώς 

ένα βιβλίο αλλάζει τον τρόπο 

οργάνωσης της βιολογίας του 

εγκεφάλου του αναγνώστη, 

επιτρέποντας το βίωμα όσων 

αυτός διαβάζει. Οι ερευνητές 

του Πανεπιστημίου Emory, 

ανακάλυψαν πως ένα σπου-

δαίο μυθιστόρημα μπορεί να 

παράξει μετρήσιμες αλλαγές 

στον εγκέφαλο, οι οποίες δι-

ατηρούνται επί τουλάχιστον 

πέντε ημέρες από την τελευ-

ταία ανάγνωση.

Όπως το θέτει με απλό 

τρόπο ο υπεύθυνος της έρευνας, νευροεπιστήμονας Gregory 

Berns, «θέλουμε να καταλάβουμε το πώς μπαίνουν οι ιστορί-

ες στο μυαλό μας και το τί ακριβώς του κάνουν.... Οι νευρικές 

αλλαγές που εντοπίσαμε, αποδεικνύουν πως η ανάγνωση ενός 

μυθιστορήματος μπορεί πράγματι να μας μεταφέρει σωματικά, 

βιολογικά, στη θέση του πρωταγωνιστή», συνεχίζει ο Berns. 

ΠΗΓΗ: gr.news.yahoo.com/

Διαφορετικά καλωδιωμένοι ο ανδρικός και ο 
γυναικείος εγκέφαλος

Όχι δεν είναι στερεότυπο: οι άνδρες σκέφτονται και 

καταλαβαίνουν αλλιώς από τις γυναίκες. Γιατί οι εγκέφαλοί 

τους είναι διαφορετικά καλωδιωμένοι! Επιστήμονες 

του πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια διαπίστωσαν ότι η 

συνδεσιμότητα των νευρώνων στους εγκεφάλους των δυο 

φύλων είναι διαφορετικές και γι’ αυτό κάθε φύλο έχει τα δικά 

του δυνατά και αδύναμα σημεία.

Όπως διαπιστώθηκε ο εγκέφαλος των ανδρών 

συνδέει περισσότερο το μπροστινό και το οπίσθιο μέρος 

κάθε ημισφαιρίου. Αυτό σημαίνει ότι 

διευκολύνει τη διασύνδεση αντίληψης και 

συντονισμένης δράσης.

Στις γυναίκες τα δυο ημισφαίρια του 

εγκεφάλου έχουν μεγαλύτερες συνδέσεις 

μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη 

επικοινωνία μεταξύ της λογικής και της 

διαίσθησης.

Αυτό εξηγεί γιατί οι άνδρες είναι 

καλύτεροι στο να εκτελούν μια μεμονωμένη 

εργασία όπως π.χ. να κάνουν ποδήλατο ή 

να διαβάζουν ένα χάρτη ενώ οι γυναίκες 

έχουν καλύτερα εφόδια για να κάνουν 

εργασίες που απαιτούν πολλά πράγματα 

ταυτόχρονα ή να λειτουργούν καλύτερα 

στις ομαδικές εργασίες.

Επίσης οι άνδρες έχουν ένα πλεονέκτημα αναφορικά με τον 

έλεγχο των μυών τους και τη συντονισμένη αισθητικοκινητική 

δράση, κάτι π.χ. που τους επιτρέπει να μαθαίνουν ευκολότερα 

καλό σκι.



Είχαν δίκιο ο Ευκλείδης 
και ο Μπρούνο; Το Σύμπαν 
χαρτογραφήθηκε και βρέθηκε 
επίπεδο και άπειρο

Στην επιβεβαίωση ότι το Σύμπαν 

είναι «επίπεδο», δηλαδή υπακούει στους 

νόμους της ευκλείδειας γεωμετρίας, 

κατέληξε νέα μελέτη του προγράμματος 

BOSS (Baryonic Oscillation 

Spectroscopic Survey) , η οποία και 

χαρτογράφησε με τη μεγαλύτερη 

ακρίβεια τις αποστάσεις ανάμεσα σε ένα 

εκατομμύριο γαλαξίες. 

Οι επιστήμονες του αμερικανικού 

προγράμματος μέτρησαν την ακτίνα 

των γιγάντιων σφαιρών- γύρω από τις 

οποίες συγκεντρώνονται οι γαλαξίες- 

με ακρίβεια 1% και κατέληξαν ότι η 

διάμετρος που προκύπτει είναι περίπου 

μισό δισεκατομμύριο έτη φωτός.

Επίσης, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της μελέτης, εδραιώνεται 

η άποψη ότι το Σύμπαν είναι «επίπεδο», 

δηλαδή υπακούει στους νόμους 

της ευκλείδειας γεωμετρίας. Αυτό 

σημαίνει ότι οι παράλληλες γραμμές 

δεν τέμνονται ποτέ και οι γωνίες ενός 

τριγώνου έχουν άθροισμα 180 μοίρες.  

Οι κανόνες αυτοί δεν θα ίσχυαν, 

αν ο χώρος ήταν καμπυλωμένος, όπως 

για παράδειγμα στην επιφάνεια μιας 

σφαίρας.

Δραστική κλιματική αλλαγή

Μια ανάλυση ισοτόπων σε θαλάσσια 

απολιθώματα από όλο τον κόσμο 

έδωσε την πιο πλήρη καταγραφή των 

θερμοκρασιών της Γης, δείχνοντας ότι ο 

πλανήτης θερμαίνεται με πρωτοφανείς 

ρυθμούς τα τελευταία 11.300 χρόνια.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, 

αν δεν υπήρχε το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, μια τάση ψύξης 

που ξεκίνησε πριν από 5.000 

χρόνια, μετά από μια αλλαγή 

στην τροχιά και κλίση του 

πλανήτη, θα μπορούσε να 

είχε συνεχιστεί, οδηγώντας 

τη Γη σε μια ακόμη εποχή των 

παγετώνων.

Αντίθετα, η 

υπερθέρμανση του πλανήτη, 

με τους ρυθμούς που 

συντελείται στις μέρες μας, 

θα αυξήσει τη θερμοκρασία της Γης από 

2 ως 12 βαθμούς Κελσίου μέχρι το 2100, 

θέτοντας σε κίνδυνο την ικανότητα 

προσαρμογής πολλών ειδών.

«Οι κλιματικές αλλαγές που θα 

συντελεστούν θα είναι οι μεγαλύτερες 

που έχει γνωρίσει ποτέ ο ανθρώπινος 

πολιτισμός», υποστηρίζει ο ερευνητής 

της NASA, Gavin Schmidt.

ΠΗΓΗ: TheWeek

Νέα όργανα μέσω της 
κλωνοποίησης

Η κλωνοποίηση χρησιμοποιήθηκε 

πρώτη φορά για τη δημιουργία 

ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, 

προωθώντας την προοπτική της 

καλλιέργειας νέων οργάνων από τον ίδιο 

τον ιστό του ασθενούς.

Η μέθοδος θα μπορούσε κάποια μέρα 

να αποδώσει γενετικά «αντίγραφα» από το 

ήπαρ, τα νεφρά, την καρδιά και άλλα μέρη 

του σώματος για ασθενείς που υποφέρουν 

από σοβαρές ασθένειες.

To μπλε φως «ξυπνάει» τον 
εγκέφαλο

Ξυπνήστε με ένα φλιτζάνι ζεστό 

καφέ ή ανάβοντας... το μπλε φως! Αυτό 

υποστηρίζουν Σουηδοί επιστήμονες από 

το Πανεπιστήμιο Mid Sweden, οι οποίοι 

μελέτησαν τη δράση της καφεΐνης και του 

μπλε φωτός στον εγκέφαλο.

Διαπίστωσαν λοιπόν ότι οι εθελοντές 

που εκτίθεντο σε μπλε φως εμφάνιζαν 

καλύτερες επιδόσεις σε τεστ σχετικά 

με τη λειτουργία του εγκεφάλου, ενώ 

έχαναν δυσκολότερα την προσοχή τους 

συγκριτικά με άλλους.

«Το μπλε φως φάνηκε να επηρεάζει 

θετικά μια σειρά από “ρυθμίσεις” του 

οργανισμού, ανάμεσα στις οποίες 

συγκαταλέγονται η γνωστική λειτουργία 

του εγκεφάλου και η κατάσταση 

εγρήγορσης» αναφέρουν οι επιστήμονες. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το μπλε φως 

είναι ικανό να πυροδοτήσει βιολογικές 

αλλαγές στον οργανισμό και για το λόγο 

αυτόν ήδη χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 

ιατρικών θεραπειών.

ΠΗΓΗ: .scienceandtechnology.gr
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Προσευχή Ute

Γη μάθε με να θυμάμαι.  
Γη μάθε με ηρεμία, 
όπως τα χορτάρια ηρεμούν με το φως. 
Γη μάθε με να υποφέρω, 
όπως οι γηραιές πέτρες υποφέρουν από τη 
μνήμη. 
Γη μάθε με ταπεινοφροσύνη, 
όπως τα άνθη είναι ταπεινά από την αρχή. 
Γη μάθε με να νοιάζομαι, 
όπως η μάνα που προστατεύει τα μικρά 
της. 
Γη μάθε με θάρρος, 
όπως το δέντρο που ορθώνεται μοναχό. 
Γη μάθε με περιορισμό, 
όπως το μυρμήγκι που αργοσαλεύει στο 
έδαφος. 
Γη μάθε μου ελευθερία, 
όπως ο αετός που πετάει στον ουρανό. 
Γη μάθε μου παραίτηση, 
όπως το φύλλο που πεθαίνει το 
φθινόπωρο. 
Γη μάθε με αναγέννηση, 
όπως ο σπόρος που φυτρώνει την άνοιξη. 
Γη μάθε με να ξεχνάω τον εαυτό μου, 
όπως το λιωμένο χιόνι ξεχνά τη ζωή του. 
Γη μάθε με να θυμάμαι την καλοσύνη, 
όπως οι ξηροί αγροί που κλαίνε στη βροχή.

1) Να μένετε κοντά στο Θείο. 
2) Να δείχνετε Σεβασμό στους συνανθρώπους μας. 
3) Να προσφέρετε Βοήθεια και Συμπόνια, όπου και όποτε 
χρειάζεται. 
4) Να είσαστε ειλικρινείς και τίμιοι σε ό,τι κι αν κάνετε. 
5) Να πράττετε αυτό που γνωρίζουμε ότι είναι Σωστό. 
6) Να φροντίζετε την Ευεξία του Σώματος, του Νου και 
της Ψυχής σας. 
7) Να μεταχειρίζεστε τη Γη και όλα όσα ζουν σε αυτήν με 
Σεβασμό. 
8) Να είσαστε πάντα Υπεύθυνοι των πράξεών σας. 
9) Να αφιερώσετε ένα μερίδιο των προσπαθειών σας στο 
Ανώτερο Καλό. 
10) Να δουλεύετε Μαζί για το καλό όλης της 
ανθρωπότητας.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΙΝΔΙΑΝΩΝ

Οι 10 εντολές των Ινδιάνων
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ΠΑΡΑ-

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

Ιστορίες για τον ωκεανό
Η ΚΟΥΚΛΑ ΑΠΟ ΑΛΑΤΙ

Μια αλατένια κούκλα ταξίδευε χιλιάδες μίλια, μέχρι που κάποια στιγμή 

σταμάτησε στην άκρη της θάλασσας. Μαγεμένη κοίταζε την υγρή κινούμε-

νη μάζα, που δεν έμοιαζε με τίποτα απ’ όλα όσα είχε δει ως τότε.  

«Τι είσαι;» ρώτησε η αλατένια κούκλα.  

«Έλα μέσα και δες μόνη σου» απάντησε η θάλασσα μ’ ένα χαμόγελο.

Έτσι, η αλατένια κούκλα προχώρησε τσαλαπατώντας προς τα μέσα. 

Όσο πιο βαθιά προχωρούσε τόσο περισσότερο διαλυόταν, μέχρι που έμεινε 

ένα μικρό κομματάκι από αυτήν. 

Πριν διαλυθεί και το τελευταίο μέρος της, η κούκλα αναφώνησε με 

θαυμασμό: «Τώρα ξέρω τι είμαι εγώ!».

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΤΟ ΨΑΡΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ?

«Συγνώμη», είπε ένα πολύ μικρό ψάρι του Ωκεανού σ’ ένα μεγαλύτερο, 

« εσύ είσαι πιο μεγάλος από μένα, οπότε μπορείς να μου πεις πού μπορώ να 

βρω αυτό το πράγμα που λέγεται Ωκεανός;» 

«Ο Ωκεανός», απάντησε το μεγαλύτερο ψάρι, «είναι εδώ που βρίσκεσαι 

τώρα». 

«Τι; Αυτό;; Μα αυτό είναι νερό!! Αυτό που ψάχνω είναι ο Ωκεανός» είπε 

απογοητευμένο το μικρό ψάρι και απομακρύνθηκε κολυμπώντας, για να 

ψάξει κάπου αλλού.

Σταμάτα να ψάχνεις μικρό ψαράκι. Δεν υπάρχει τίποτα να ψάξεις. 

Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να κοιτάξεις!

ΝΑ ΧΩΡΕΣΩ ΤΟΝ 
ΩΚΕΑΝΟ ΣΕ ΜΙΑ 
ΚΟΥΠΑ...

Κάποτε ο Άγιος Αυγουστίνος προσπαθού-

σε να κατανοήσει το μυστήριο της δημιουρ-

γίας. Zαλισμένος όπως ήταν, έκανε περίπατο 

στην παραλία του Iππώνος, στην Aφρική. Eκεί 

στην αμμουδιά βλέπει ένα ξανθό χαριτωμένο 

παιδάκι. Είχε ανοίξει μια λακκούβα στην άμμο 

και με ένα κουβαδάκι προσπαθούσε να μετα-

φέρει νερό από τη θάλασσα.

-Tι κάνεις εκεί, παιδί μου; το ρωτά.

K’ εκείνο, που δεν ήταν παιδί αλλά ένας 

άγγελος με την  μορφή παιδιού, απαντά·

- Bλέπεις αυτή τη θάλασσα; M’ αυτό το 

κουβαδάκι θα την αδειάσω.

-Tι λές, παιδάκι μου; Είναι δυνατόν αυτό; H 

θάλασσα είναι ανεξάντλητη.

-Aν αυτό είναι αδύνατον, λέει ο άγγελος, 

πως ζητάς εσύ στο μικρό σου μυαλό να 

χωρέσεις  τον ωκεανό του Άπειρου Σύμπαντος;



σήμερα

φιλοσοφικό 
δοκίμιο

από την 

D. S. Guzman Διευθύντρια 

της Διεθνούς Νέας 

Ακρόπολης

είδα
Σήμερα είδα την ανάμνηση... 

Δεν είναι ακριβώς αυτό που 
οι άνθρωποι ονομάζουμε μνήμη και  
αντιλαμβανόμαστε σαν μια από τις 
τόσες λειτουργίες της διανοητικής 
μας ζωής. Η ανάμνηση που είδα είναι 
τα ίχνη που αφήνει η μνήμη... Είναι 

σαν τη σκιά που κάνουν τα αντικείμενα, 
όταν τα φωτίζει ο ήλιος...

Κάποτε, όταν ήμαστε παιδιά, διαβάσαμε 
το σπαρμένο με μαγεία παραμύθι εκείνου 
που θέλησε να αποχωριστεί τη σκιά 
του. Όταν ήμαστε παιδιά, θέλαμε να 
επιβεβαιώσουμε την προσωπικότητά μας 
και νομίζαμε ότι το καταφέρναμε με το 
να διαφοροποιούμαστε απ’ όλα όσα μας 
τριγύριζαν ... ακόμα κι από τη σκιά.

Επίσης, σαν άνθρωποι-παιδιά δραπετεύαμε από όλα όσα μας 
συσχέτιζαν με το σύμπαν και εκτοξεύαμε την ξιπασμένη απειλή 
μας, θεωρώντας τον εαυτό μας μόνο, απομονωμένο, ισχυρό 
και αυτάρκη σ’ αυτή τη μοναξιά, καθώς δεν εξαρτιόμαστε από 
τίποτα. Κι όμως, κλαίει ο άνθρωπος-παιδί στη μοναξιά του, ενώ 
ταυτόχρονα απαρνιέται όλα εκείνα που αποτελούν τις ρίζες του 
προς το παρελθόν και τον καρπό ελπίδας του προς το μέλλον.

Σήμερα είδα την ανάμνηση: λεπτές και δυνατές ρίζες που 
βυθίζονται στο μέλλον. Σήμερα είδα τη σκιά των πράξεών 
μας, πολλές φορές διαστρεβλωμένη από το πέρασμα του 
χρόνου, σκιά που μικραίνει ή γιγαντώνεται, ανάλογα με το αν 
οι ενδόμυχοι πόνοι μας της δίνουν περισσότερο ή λιγότερο 
φως. Σήμερα είδα πως η ανάμνηση είναι ένας δεσμός που είναι 
αδύνατο να τον κόψει κανείς, τόσο πολύ όσο εκείνον τον άλλο, 
της ελπίδας, που απλώνεται προς το αύριο.

Είναι αλήθεια ότι τις περισσότερες φορές σβήνουν τα 
συγκεκριμένα γεγονότα από το μυαλό μας. Είναι αλήθεια ότι 
μένουμε βουβοί ή  αμήχανοι, όταν πρέπει να προστρέξουμε 
στις φτωχές λεπτομέρειες της μνήμης, όσο προσπαθούμε να 
ανασυνθέσουμε τις περιστάσεις της ζωής μας. Είναι αλήθεια ότι 
ονόματα, ημερομηνίες, μέρη και λόγια πετούν σαν τον άνεμο του 
νου. Αλλά πάντα παραμένει η ανάμνηση... ο σκουπισμένος από 
τον άνεμο δρόμος, που διατηρεί τα ίχνη εκείνων των ονομάτων, 
εκείνων των γεγονότων που κάποτε υπήρξαν παρόντα μέσα 
μας. Παραμένει η γεύση της εμπειρίας, αυτών που έζησε κανείς, 
που στο κάτω κάτω είναι η καλύτερη μορφή ανάμνησης.

Λένε οι παλιές παραδόσεις ότι ο άνθρωπος είναι ένα ον 
σταυρωμένο στο διάστημα. Και είναι εύκολο να διαισθανθεί 
κανείς ότι είναι σταυρωμένος και στο χρόνο. Ο οριζόντιος 
βραχίονας του σταυρού μας κινεί μεταξύ του παρελθόντος και 

του μέλλοντος, 
περνώντας από 
το κεντρικό 
σημείο ένωσης 
του παρόντος. 
Ο κάθετος 
βραχίονας 
του σταυρού, 
αυτός που 
τρέχει μεταξύ 
της Γης και 
του Ουρανού, 
μας πηγαίνει από ένα προγονικό παρελθόν ενσαρκωμένων 
πλασμάτων προς μια επίσης προγονική υπόσχεση αθάνατων 
όντων. Και στο κέντρο του σταυρού είμαστε εμείς 
υποφέροντας τις εντάσεις αυτών των δύο τόσο ιδιαίτερων 
μορφών ανάμνησης.

Η «οριζόντια» ανάμνηση μας φέρνει στο «τώρα» όλο το 
σύνολο των αποκτημένων εμπειριών. Μας κάνει για μια στιγμή 
παιδιά, μερικές φορές εφήβους κι άλλοτε ονειροπόλους ή 
ανήσυχους. Μας θυμίζει χτυπήματα πόνου και μας αναγκάζει 
να χαμογελάσουμε. Μας επιτρέπει να αναγνωριστούμε στο 
παρελθόν... όπως και στην παρούσα στιγμή. Μας κάνει να 
νιώθουμε πάντα «ένας», με την επιλογή να διαβαίνουμε στο 
χρόνο, για να φτάσουμε στο αύριο.

Η οριζόντια ανάμνηση αντανακλά στους καθρέπτες μας 
και ρίχνει σκιά στις ρυτίδες του προσώπου μας...

Αλλά υπάρχει και η άλλη ανάμνηση, η τρανταχτή 
ανάμνηση μιας αιωνιότητας που πηγαίνει πιο πέρα από μια 
ζωή, που σπάει τους φραγμούς των χρόνων που περιορίζουν 
το σώμα μας. Αυτή η άλλη ανάμνηση είναι η ανάμνηση της 
ψυχής, καθώς και μια ρίζα που μας πηγαίνει σ’ ένα παράξενο 
παρελθόν χαμένων παράδεισων και ουσιαστικής λησμονιάς. 
Είναι η πρωταρχική ώθηση που μας αρπάζει από τη φυλακή 
της ύλης και μας επιτρέπει να πετάξουμε προς ανώτερα 
επίπεδα ουράνιας ελευθερίας. Αυτή η ανάμνηση μας μιλά για 
ένα «είμαι, ήμουν και θα είμαι πάντα». Πηγαίνει από πάνω 
προς τα κάτω, από την ψυχή προς το σώμα,  σώζοντάς μας 
από τις σκιές στις οποίες βυθιζόμαστε από αδυναμία και 
άγνοια.

Σήμερα είδα την ανάμνηση... Μια αλλόκοτη και κινούμενη 
σκιά ακολουθούσε το βήμα της φυσικής μου φιγούρας. Άλλη 
σκιά, σχεδόν χωρίς μορφή και ορισμένη μονάχα από τη 
λάμψη και τη φωτεινότητά της, ακολουθούσε εκείνο το βαθύ 
Εγώ που αναμένει υπομονετικά να σωθεί από το σταυρό του 
στο διάστημα.

Σήμερα είδα την ανάμνηση: είχε πρόσωπο Σωτήρα.

...ΤΗΝ 
ΑΝΑΜΝΗΣΗ... 
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ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΑ 
ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Κείμενο: Γ. Αναστασιάδης

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει 

κάποια αξιόλογη και 

ολοκληρωμένη έρευνα 

για τις μεγαλιθικές 

κατασκευές, παρά μόνο λίγες αναφορές 

για μενχίρ και ντολμέν. Το μόνο 

σίγουρο είναι ότι ο αρχαίος πολιτισμός 

που υπήρχε κάποτε εδώ, κατασκεύαζε 

μεγαλιθικά μνημεία.

Ίχνη μεγαλιθικών κατασκευών 

συναντάμε στη Θράκη, στην Εύβοια, 

στην Πελοπόννησο, στη Νάξο, στη 

Μύκονο, κ.α. Αν και δεν είναι τόσο 

μεγάλες σε μέγεθος ή δεν φανερώνουν 

τη λειτουργικότητά τους, όπως αυτές 

στη Β.Δ. Ευρώπη, εν τούτοις έχουν όλα 

τα χαρακτηριστικά των μεγαλιθικών 

κατασκευών.

Η χρονολόγησή τους έχει γίνει 

κυρίως με βάση τα αρχαιολογικά 

ευρήματα των ανασκαφών που 

ανακαλύφθηκαν κοντά τους και 

τοποθετούνται τουλάχιστον σε 

προϊστορική εποχή. 

Το μενχίρ (menhir) είναι είδος οβε-

λίσκου κυλινδρικής μορφής ή πεπλατυ-

σμένο, καρφωμένο μέσα στη γη, πολ-

λές φορές με κολοσσιαίες διαστάσεις. Η 

ονομασία προέρχεται από τις κέλτικες 

λέξεις maen= πέτρα και hir = μάκρος. 

Έχουν δοθεί διάφορες ερμηνείες για το 

σκοπό αυτών των μνημείων, όπως επι-

τάφιες στήλες, λατρευτικές στήλες, 

ορόσημο για την περίφραξη τύμβου. 

Ακόμα αναφέρεται ότι ήταν τοποθετη-

μένες σε  ανάλογες θέσεις, για να εκ-

πληρώσουν αστρολογικούς σκοπούς ή 

για να γονιμοποιήσουν και να ενεργο-

ποιήσουν τη γη στην οποία ήταν φυτε-

μένες, κάτι ανάλογο με το βελονισμό 

στον άνθρωπο.

Υπάρχουν επίσης και κυκλικά 

μενχίρ (cromlech). Η λέξη προέρχεται 

από το crom = κύκλος και lec = λίθος.  

Συνήθως είναι κυκλικά αλλά υπάρχουν 

και τετράγωνα.  Περίφημο είναι το 

cromlech του Στόουνχετζ, στην Αγγλία.

Τα ντολμέν αποτελούνται συνήθως 

από δύο όρθιες πέτρες, οι οποίες 

καλύπτονται από μια άλλη τεράστια.  

Ο όρος ντολμέν (dolmen) προέρχεται 

από τις κέλτικες λέξεις dol = τραπέζι και 

maen = πέτρα.  

Οι πέτρες, όπως και στα μεχνίρ, είναι 
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ελάχιστα ή καθόλου κατεργασμένες, 

γιατί  όσο λιγότερο κατεργαστεί μια 

πέτρα τόσο πιο «δυνατή» παραμένει, 

ώστε να επιτελέσει το σκοπό της. 

Υπάρχουν ακόμη και διάφοροι 

συνδυασμοί μενχίρ και ντολμέν, έτσι 

ώστε να δημιουργείται ένα αρμονικό 

συγκρότημα μεγαλιθικών κατασκευών.

Ντολμέν τοποθετημένα το ένα πίσω 

από το άλλο σχηματίζουν μια σκεπαστή 

στοά, η οποία, όταν επικαλυφτεί με 

χώμα, δημιουργεί ένα είδος τύμβου. 

Ένα αναπάντητο ερώτημα είναι με 

ποια μέσα κατάφερναν να ανυψώσουν 

τόσους μεγάλους ογκολίθους, για 

να κατασκευάσουν αυτά τα τεράστια 

μνημεία, σε μια εποχή που δεν υπάρχουν 

αποδείξεις για ανάλογο τεχνολογικό 

πολιτισμό.

Ο σκοπός αυτών των κατασκευών 

αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας για 

πολλούς μελετητές. Πέρα 

από τις συνηθισμένες 

και απλές εξηγήσεις που 

δίνονται, ότι π.χ. τα ντολμέν 

είναι τάφοι, έχει αποδειχτεί 

ότι κατασκευάστηκαν γι’ 

άλλους σκοπούς. Σύμφωνα 

με τις αναλογίες που 

προκύπτουν από μετρήσεις 

που έγιναν, αποδεικνύεται 

η σχέση τους με τις 

αναλογίες του ηλιακού μας 

συστήματος αλλά και με 

πλανήτες ή αστερισμούς 

έξω από αυτό. Ακόμα 

τονίζεται η ιερότητα των 

μεγαλιθικών κατασκευών, 

η λατρεία τους και η 

χρησιμοποίησή τους σαν 

ναούς ή τόπους  μύησης.

Η ελληνική λαογραφία 

αναφέρει πολλά έθιμα σχετικά με τους 

λίθους, τα οποία μας οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι τελικά υπάρχει κάποια 

δύναμη κρυμμένη μέσα στην πέτρα. Μια 

δύναμη ή οποία κάτω από ορισμένες 

προϋποθέσεις μπορεί να λειτουργήσει 

για το καλό των ανθρώπων αλλά και 

όλης της φύσης. Για παράδειγμα, στην 

Κομοτηνή και στην Κύπρο υπάρχει το 

έθιμο να φέρουν οι έγκυες στο λαιμό 

τους μια πέτρα σαν χάντρα, που την 

αφαιρούν, όταν αρχίσουν οι πόνοι. Κι 

αυτό γίνεται, για να μην αποβάλουν. 

Επίσης η πέτρα «αιμοστάτης» ή 

«διαμαντόπετρα» δένεται στο μέτωπο, 

για να σταματήσει η αιμορραγία 

από τη μύτη. Γνωστές είναι και οι 

γονιμοποιητικές ιδιότητες της πέτρας 

στην αρχαιότητα. Το κύλισμα ή το 

τρίψιμο στην πέτρα βοηθάει τις 

γυναίκες που θέλουν να μείνουν έγκυες. 

Ακόμη στις αρχαίες Θεσπιές αναφέρεται 

ο «θορίκιος λίθος», που λατρευόταν σαν 

«Έρωτας».

Πολλά ακόμη έθιμα και δείγματα 

λατρείας για τους λίθους αναφέρονται 

τόσο στην αρχαιότητα όσο και σήμερα, 

και καταδεικνύουν την πίστη στη 

λειτουργική δύναμη της πέτρας. Έτσι 

μπορούμε να συμπεράνουμε πως οι 

μεγαλιθικές κατασκευές δεν ήταν ούτε 

τόσο απλές ούτε τόσο τυχαίες.  

Μεγαλιθικές Κατασκευές στη 
Θράκη

Στην κορυφή του Ισμάρου, Αγ. 

Γεώργιος, (υψ. 461μ.), είναι χτισμένη 

ισχυρή ακρόπολη με κυκλώπεια τείχη, 

που έχει περίμετρο 1.330 μ. Στη Ν.Α. 

γωνία της περιβόλου, σώζονται τα 

θεμέλια μεγάλου κτιρίου, που θυμίζει 

τα μυκηναϊκά ανάκτορα. Οι μονολιθικές 

παραστάσεις και το υπέρθυρο μιας 

μνημειώδους πύλης βρίσκονται πεσμένα 

κοντά στο κατώφλι, το οποίο είναι 

ακόμη στη θέση του.  Δύο μακρά τείχη 

ξεκινούν  χαμηλά μετά τις απότομες 

πλαγιές του  υψώματος και καταλήγουν 

στην ακτή, σ’ ένα μικρό φυσικό λιμάνι.  

Η ακρόπολη χρονολογείται από τον 9ο 

ή 8ο αι.  π. Χ. Χρησιμοποιήθηκε όμως ως 

οχύρωση στα κλασσικά και βυζαντινά 

χρόνια, όπως μαρτυρούν οι επισκευές 

των τειχών και η κεραμική αυτών των 

εποχών. Η ακρόπολη έχει ταυτιστεί με 

την πόλη των Κικόνων, Ισμάρα ή Ισμαρο, 

όπου κατοικούσε ο Μάρων, ιερεύς του 

Απόλλωνα, βασιλιάς της Ισμάρου και 

μυθικός οικιστής της Μαρωνείας.

Στη Ρούσα, βόρεια της Μαρωνείας 

και κοντά στα βουλγαρικά σύνορα, 

βλέπουμε ένα πιο ξεκάθαρο μεγαλιθικό 
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μνημείο ντολμέν. Σώζονται οι κάθετες 

πλάκες των τεσσάρων πλευρών 

ενώ η οριζόντια μεγάλη πλάκα του 

καλύμματος είναι σπασμένη σε πολλά 

κομμάτια. Στην πλάκα της ανατολικής 

στενής πλευράς διατηρούνται ίχνη 

από το κυκλικό πλευρικό άνοιγμα που 

χρησίμευε (σύμφωνα με την επίσημη 

αρχαιολογία) για νεκρικές τελετές. 

Το μνημείο, όπως διαπιστώθηκε 

ανασκαφικά, είναι συλημένο και 

περιβάλλεται από κυκλικό κρηπίδωμα 

κατασκευασμένο με μικρές ακανόνιστες 

σχιστόπλακες. Προσανατολισμός Δ.Α.

Το αξιοσημείωτο μ’ αυτό το ντολμέν 

είναι πως, παρόλο που χαρακτηρίζεται 

σαν τάφος, δεν έχει βρεθεί ανασκαφικό 

εύρημα που να το αποδεικνύει.

Στη Σαμοθράκη, σε μια περιοχή 

που βρίσκεται Β.Α. από τη χώρα, σε 

απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου, 

βρίσκονται ορισμένα ντολμέν, που για 

πρώτη φορά επεσήμανε ο Νικόλαος 

Ανδριώτης το 1928.  Βρίσκονται στη 

θέση «Γιαλομάντρα», σε ένα δύσβατο 

έδαφος λόγω των απόκρημνων βράχων, 

μέσα σ’ ένα πευκόδασος, που φυτεύτηκε 

γύρω στο 1950. Οι ρίζες των πεύκων 

δημιούργησαν μεγάλες αλλαγές τόσο 

στη μορφολογία του εδάφους όσο 

και στα ίδια τα μεγαλιθικά μνημεία. 

Αυτό αποδεικνύει η σύγκριση των 

φωτογραφιών του 1928 με τη σημερινή 

μορφή τους. 

Το πρώτο μεγαλιθικό μνημείο 

βρίσκεται πιο συγκεκριμένα στη θέση 

Τσακνί, όπου υπάρχει μια βρύση. Ο 

τόπος εδώ λέγεται Βρυχός. Απ’ αυτό 

το πρώτο ντολμέν διακρίνονται ίχνη 

προϊστορικού τείχους, το οποίο μπορεί 

και να παρομοιαστεί  με περίβολο από 

μενχίρ.  

Οι αλλοιώσεις που έχει 

υποστεί το  πρώτο ντολμέν της 

Γιαλομάντρας, τουλάχιστον από το 

1928, επισημαίνονται ιδιαίτερα στη 

μετακίνηση της δεύτερης πλάκας που 

σκέπαζε το μεγαλιθικό μνημείο και 

σήμερα βρίσκεται πεσμένη μπροστά 

στην είσοδο. Ο εσωτερικός χώρος έχει 

διαστάσεις 1.70 Χ 2.00 μ. ενώ το ύψος 

από 0.45 το 1928 σήμερα είναι 0.40. 

Μόνο μια ανασκαφή θα έδινε τα ακριβή 

στοιχεία αναλογιών του ντολμέν.

Το δεύτερο ντολμέν έχει εξωτερικές 

διαστάσεις 2.50 Χ 2.38. Η στέγη 

αποτελείται από δύο ογκόλιθους από 

τους οποίους ο μεγαλύτερος έχει μήκος 

1,86 μ., πλάτος 1.13 μ. και πάχος 0.64 μ. 

Είναι φωτογραφημένο από ψηλά.

Το τρίτο ντολμέν είναι δίπλα στο 

δεύτερο, αλλά διακρίνονται μόνο ίχνη 

του, ενώ σύμφωνα με τις περιγραφές 

του Ανδριώτη το 1928, ήταν σε πολύ 

καλύτερη κατάσταση, όπως φυσικά και 

τα άλλα μνημεία.

Σε όλη την περιοχή που καλύπτεται 

από τη Θράκη και τη Βουλγαρία, έχουν 

ανακαλυφθεί εκατοντάδες ευρήματα 

από μεγαλιθικά μνημεία. 

Μεγαλιθικές Κατασκευές στην 
Εύβοια

Κοντά στα Στύρα, στην κορυφή ενός 

βουνού, που δεσπόζει στη γύρω περιοχή, 

υπάρχει ένα σύμπλεγμα από ίχνη 
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μεγαλιθικών κατασκευών. Τα πιο γνωστά και ολοκληρωμένα 

είναι τα λεγόμενα «Δρακόσπιτα». Εδώ, σ’ αυτό το σύμπλεγμα 

και λίγο πιο κάτω από την κορυφή του βουνού, βρίσκονται τρία 

από τα δέκα περίπου που σώζονται στην Εύβοια.

Χαρακτηριστικά αυτών των «Δρακόσπιτων» είναι ότι 

αποτελούνται από πολλές και μεγάλες πέτρες με κανονική 

είσοδο ενώ η οροφή τους κατά μήκος είναι ανοιχτή. Αυτό 

επιτυγχάνεται με το κτίσιμο των πετρών όχι με τη μία ακριβώς 

πάνω στην άλλη, αλλά με την πάνω πέτρα να προεξέχει της 

κάτω. Έτσι, όσο ανεβαίνει το κτίσμα ψηλά, οι πλευρές τείνουν 

να ενωθούν. 

Στην κορυφή του βουνού σώζονται τεράστιες εξέδρες 

κτισμένες με ογκόλιθους που μπορεί και να ξεπερνούν τους 50 

τόννους.  Φαίνεται να αποτελούν τμήματα κυκλώπειου τείχους 

που όριζε – προστάτευε την κορυφή - Ακρόπολη του βουνού.  

Μια τεράστια πύλη σώζεται λίγο πιο χαμηλά, η οποία δεξιά 

και αριστερά έχει ίχνη μίας λίθινης περιβόλου, της οποίας η 

συνέχεια από τη μεριά της πύλης δείχνει να ενώνεται με μια 

από τις τεράστιες εξέδρες. 

Ακόμη πιο χαμηλά διακρίνεται μια σειρά από όρθιες πέτρες 

μενχίρ, που στριφογυρίζει σαν φίδι και συνεχίζει για ενάμιση 

περίπου χιλιόμετρο.

Πλήθος άλλων ευρημάτων, όπως πέτρινα σκαλιά σκαμμένα 

στην κορυφή του βουνού, τρύπες στον βράχο, σκαλισμένες 

δεξαμενές, φαινομενικά ανεξήγητα ανοιγμένα μονοπάτια στο 

βράχο, αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός συμπλέγματος στο 

οποίο υπάρχουν καθαρά δείγματα μεγαλιθικών κατασκευών.

Η επίσημη αρχαιολογία τον αναφέρει σαν τόπο λατρείας του 

Δία και της Ήρας. Ωστόσο όλα αυτά τα μνημεία στην Εύβοια, 

στη Θράκη, στη Νάξο, στην Πελοπόννησο κ.α. αποδεικνύουν 

την προϊστορική ύπαρξη ενός πολιτισμού που κατασκεύαζε 

μεγαλιθικά μνημεία.   

Αυτό τουλάχιστον συμπεραίνουμε από την εμφάνιση 

μεγαλιθικών κατασκευών με πολύ λίγες διαφορές σε Ευρώπη 

και Ασία.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ (Αρ. 19 Σελ. 726-727, Αρ. 21, Σελ. 
221-223)
2. ΘΡΑΚΗ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΦ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ), 1994 
3. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΑΚΗ 
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ, 1988. 
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ΤΟ ΑΣΤΡΙΚΟ  ΣΩΜΑ

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

Απόσπασμα από το βιβλίο: Τα 3 κέντρα του μυστηρίου, 

Είναι ο φορέας των συγκινήσεων και των 

συναισθημάτων, των παθών και της επιθυμίας. 

Επειδή είναι πολύ ευαίσθητο και ευμετάβλητο από 

τις ουράνιες επιδράσεις, ονομάστηκε στη Δυτική 

παράδοση Αστρικό Σώμα, γιατί είναι υποδοχή και καθρέφτης 

των ενεργειών κυρίως του ήλιου και της σελήνης και προκαλεί 

αντίστοιχα συγκινήσεις θυμικού και συναισθηματικού τύπου με 

τις πολυάριθμες παραλλαγές τους. Στα σανσκριτικά ονομάζεται 

Λίγκα Σαρίρα ενώ οι Αιγύπτιοι το ονόμασαν Κα. Αυτός ο 

φορέας, τον οποίον έχουν και τα ζώα, επιτρέπει την ύπαρξη και 

εκδήλωση κάθε είδους συγκίνησης, καθώς και τη δυνατότητα 

επικοινωνίας και επαφής ανάμεσα στη δική του ευαισθησία και 

στον περιβάλλοντα κόσμο, μέσω των αισθήσεων. Λέγεται και 

Διπλό Ομοίωμα, γιατί αποτελεί ένα ακριβές αντίγραφο του 

φυσικού σώματος, αλλά με λεπτότερες και περιπλοκότερες 

αισθήσεις. Έτσι όπως το φυσικό σώμα σχηματίζεται από φυσική 

ύλη, το Αστρικό Σώμα σχηματίζεται στον άνθρωπο και στα ζώα 

από την αντίστοιχη ύλη του, που βρίσκεται αόρατη και σκόρπια 

στο αστρικό επίπεδο του πλανήτη μας και είναι υπεύθυνη για 

την ύπαρξη του συναισθηματικού κόσμου σε αυτά τα πλάσματα. 

Το Αστρικό Σώμα λειτουργεί σαν γέφυρα μεταξύ του 

εσωτερικού ανθρώπου και του περιβάλλοντος μέσα από αυτές 

τις «ανοικτές πόρτες» του φυσικού σώματος που ονομάζουμε 

αισθήσεις και οι οποίες, εξ άλλου, αποτελούν μια προέκταση 

του ομοιώματος αυτού. Αυτό είναι που «εμψυχώνει» το ον 

και του επιτρέπει μια συναισθηματική ζωή κι ένα άνοιγμα της 

συνείδησης μεγαλύτερο από αυτό των φυτών και των ορυκτών. 

Το είδωλο αυτό προηγείται της ύπαρξης του νεοέννητου 

και ευθύνεται για το σχηματισμό του, τα χαρακτηριστικά του 

κ.λπ., που θα είναι κατ’ εικόναν του. Επίσης υπερβαίνει τα όρια 

του φυσικού θανάτου του σώματος και έχει μια μεταθανάτια 

ύπαρξη, αν και περιορισμένη, σε μια αόρατη διάσταση ή κόσμο, 

που οι αρχαίοι Ινδοί ονόμασαν Κάμα-Λόκα δηλαδή Τόπο των 

Επιθυμιών και οι Έλληνες Άδη. 

Ολόκληρο το Αστρικό Σώμα περιβάλλεται από ένα ωοειδές 

σχήμα ακτινοβολίας, σαν φωτοστέφανο, που στον Εσωτερισμό 

ονομάζεται Αύρα. Μέσα της υπάρχουν διάφορα χρώματα και 

λάμψεις, σε συνεχή κίνηση, σαν να πλέουν σε φουρτουνιασμένη 

θάλασσα που δείχνουν τις στιγμιαίες συγκινήσεις, καθώς 

και τα διαρκή συναισθηματικά στοιχεία του χαρακτήρα του 

ανθρώπου. 

Μέσα από αυτό το σώμα «ευαισθησίας» και το  «αυγό» 



της αύρας ο άνθρωπος συμμετέχει στην Παγκόσμια Ζωή με 

αυτοτελή και ατομικό τρόπο. Αν όμως η ανθρώπινη συνείδηση 

είναι δεμένη και καθηλωμένη μόνο στο συναισθηματικό επίπεδο 

(όπως δυστυχώς συμβαίνει συχνά στο σημερινό κόσμο) και δεν 

υπάρχει διάκριση ούτε νοημοσύνη, τότε ο άνθρωπος γίνεται 

επιφανειακός, ευμετάβλητος, μονοδιάστατος. Δεν μπορούμε 

να σκεφτόμαστε με το Αστρικό Σώμα. Για αυτή τη δράση 

διαθέτουμε έναν άλλο φορέα συνείδησης, το Νοητικό Σώμα. 

Με το Αστρικό Σώμα θυμώνουμε, λυπόμαστε, χαιρόμαστε, 

επικοινωνούμε με τον έξω κόσμο με τρόπο πιο περίπλοκο από 

την απλή κίνηση που διαθέτει το φυτικό βασίλειο, αλλά και πιο 

απλό από τον έναρθρο λόγο που είναι νοητικής προέλευσης. 

Βέβαια υπάρχουν ιεραρχικές διαβαθμίσεις στη δομή αυτού του 

σώματος. Συγκεκριμένα συναντάμε επτά υποδιαιρέσεις, όπως 

και στα άλλα σώματα, που αντιστοιχούν με τα διάφορα είδη 

των συγκινήσεων και συναισθημάτων: από τις πιο τραχειές 

ενστικτώδους τύπου (αναπαραγωγή, αυτοσυντήρηση) μέχρι 

τις ανώτερες, όπως το συναίσθημα της αυτοθυσίας ή της 

αγάπης για ένα ιδεώδες. 

Κάθε συγκίνηση εκφράζεται στην αύρα με ένα χρώμα αλλά 

και με κάποιο σχήμα. Γι’ αυτό ο ενορατικός μπορεί να διακρίνει 

το χαρακτήρα και τη συναισθηματική ζωή ενός ανθρώπου 

ρίχνοντας μόνο μια ματιά στην αύρα του. Σε γενικές γραμμές 

μπορούμε να πούμε ότι τα κατώτερα συναισθήματα έχουν θολά 

και σκούρα χρώματα ενώ τα ανώτερα λαμπερές και διαφανείς 

αποχρώσεις. 

Συνήθως ο άνθρωπος δεν έχει συνείδηση αυτού του 

ψυχικού του κόσμου κατά τη διάρκεια της ημέρας (καθώς είναι 

προσκολλημένος στο φυσικό κόσμο). Τη νύχτα όμως ο κόσμος 

αυτός εκδηλώνεται μέσω των ονείρων. Εκεί ζει η ανθρώπινη 

συνείδηση καθαρά και έντονα στον αστρικό κόσμο, άσχετα με 

το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να μη θυμάται τα όνειρά του, 

όταν ξυπνάει, λόγω έλλειψης αστρικής συνείδησης. 

Το Αστρικό Σώμα μπορεί να προβληθεί έξω από το φυσικό 

σώμα στη διάρκεια του ύπνου, αλλά και συνειδητά στην 

κατάσταση εγρήγορσης. Αυτή όμως είναι μία διαδικασία που 

απαιτεί εσωτερική καλλιέργεια και εξάσκηση. Η συνειδητή 

αστρική προβολή είναι μια εμπειρία που σημαδεύει έντονα 

τη ζωή ενός ανθρώπου. Μπορεί να γίνει και τυχαία, δηλαδή 

λόγω κάποιας έντονης συγκίνησης ή νευρικής ταραχής, για 

παράδειγμα. Όμως υπάρχει κίνδυνος για την υγεία, κυρίως 

για την καρδιά και τα νεύρα. Τέτοιο επίτευγμα συνιστάται να 

επιδιώκεται με υπομονή, συγκεκριμένες ασκήσεις και κυρίως 

με ηθικό εξαγνισμό και σφυρηλάτημα του χαρακτήρα και του 

ψυχισμού. 

Οι διάφορες μαρτυρίες πολλών ανθρώπων, ότι δηλαδή 

βγαίνουν έξω από το σώμα τους και ταξιδεύουν πετώντας στον 

αέρα ενώ βλέπουν το φυσικό τους σώμα ξαπλωμένο στο κρεβάτι 

τους, δείχνουν ότι έγινε μια πραγματική αστρική προβολή, 

έστω άθελά τους, και μερικές φορές δεν καταλαβαίνουν καν τι 

ακριβώς τους συνέβη. 

Τα περισσότερα παραψυχολογικά φαινόμενα όπως, για 

παράδειγμα, η τηλεπαθητική επικοινωνία, γίνονται με τη 

μεσολάβηση του Αστρικού Σώματος. Η αισθητήρια επικοινωνία 

είναι τις περισσότερες φορές αστρικής φύσης. 

Ενώ το Νοητικό Σώμα, προσφέρει μια κάπως αντικειμενική 

εικόνα για τον έξω κόσμο, αντίθετα το Αστρικό μας είναι 

καθαρά υποκειμενικό. Μας κάνει να βλέπουμε τον κόσμο, όπως 

είμαστε εμείς. Όποιος έχει την αύρα του βαμμένη π.χ., με το 

γκρίζο χρώμα της απαισιοδοξίας, θα τα βλέπει όλα γκρίζα στη 

ζωή του. Γι’ αυτόν το λόγο η θετική ψυχολογική αυθυποβολή 

παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου, επειδή 

υποβάλλει θετικά μηνύματα, διαμορφώνει το Αστρικό του 

Σώμα έτσι, ώστε να αποτελεί αποτελεσματικό και σωστό 

εργαλείο για τους στόχους του Εγώ.
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Το σύμπαν διέπεται από Νόμους, οι οποίοι 

αποτελούν την έκφραση της Θείας Βούλησης 

και καθορίζουν την εξέλιξη του Όλου 

καθοδηγώντας το αιώνιο γίγνεσθαι.  Ένας από 

τους σημαντικότερους είναι ο Νόμος της Ανταποδοτικής 

Δικαιοσύνης ή της Αιτίας και του Αποτελέσματος: Το Κάρμα. 

Ο Πλωτίνος αναφέρει ότι τα πάντα ακολουθούν «την 

αθόρυβη οδό σύμφωνα με τη Δικαιοσύνη», την οποία δεν 

μπορεί να αποφύγει κανείς. Στις ζωές των ανθρώπων δεν 

γίνεται τίποτα συμπτωματικά, αλλά ό,τι βιώνει ο καθένας είναι 

αποτέλεσμα αιτιών που ο ίδιος δημιούργησε στο παρελθόν. 

Ονομάζει αυτή τη Θεία κοσμική τάξη Αδράστεια. 

Για τη δύναμη της Αδράστειας μας μιλάει και ο Πρόκλος 

στην πλατωνική θεολογία αναφέροντας ότι και οι Ανώτατοι 

Θεοί είναι υποταγμένοι σ’ Αυτήν.  

Ο Σουάμι Βιβεκανάντα λέει ότι η πράξη που κάνει κάποιος 

δεν σβήνει, πριν ο καρπός της γεννηθεί, και δεν υπάρχει καμία 

δύναμη που να μπορεί να εμποδίσει αυτήν την καρποφορία. 

Σύμφωνα με τον Theun Mares και τις διδασκαλίες των 

Τολτέκων, ο άνθρωπος είναι το αποτέλεσμα των σκέψεων 

και των αισθημάτων του και οι περιστάσεις που βιώνει, 

εμφανίζονται γιατί ο ίδιος τις έχει καλέσει σύμφωνα με την 

κοσμοθεώρησή του.              

Η H.P.B. αναφέρει ότι το Κάρμα αποτελεί το πέρασμα 

του Σπαμπαχάτ, που είναι «η μεταβλητή ακτινοβολία του 

Αμετάβλητου σκότους του ασυνείδητου στην Αιωνιότητα» 

από μία αδρανή κατάσταση σε μία έντονη δραστηριότητα, 

που συμβαίνει σε κάθε επαναγέννηση του Κόσμου. Είναι 

ο υπέρτατος Νόμος, η αρχή όλων των άλλων, η δύναμη που 

προσαρμόζει με Σοφία και Δικαιοσύνη το αποτέλεσμα στην 

αιτία που το δημιούργησε. 

Σύμφωνα με το Κυμβάλειο «Κάθε αιτία έχει το αποτέλεσμα 

της, κάθε αποτέλεσμα την αιτία του. Όλα συμβαίνουν σύμφωνα 

με το Νόμο. Η τύχη δεν είναι παρά το όνομα που δίνεται στον 

ΚΑΡΜΑ:  

Ο ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Κείμενο: Κρυστάλλης Μητσοκάπας
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άγνωστο Νόμο. Υπάρχουν πολλά επίπεδα αιτιότητας, αλλά 

τίποτα δεν ξεφεύγει από το Νόμο».  

 Οι ερμητιστές διδάσκαλοι αναφέρουν ότι ο Νόμος διοικεί 

όλο το σύμπαν. Τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Το «τυχαίο» 

σαν όρος χρησιμοποιείται, για να εκφράσει κάποιες αιτίες που 

παραμένουν σκοτεινές.

Η επίγνωση αυτής της αρχής, αν συνδυαστεί με 

αυτοκυριαρχία, οδηγεί στην άσκηση της ελεύθερης βούλησης. 

Έτσι ο άνθρωπος παύει να γίνεται έρμαιο των εξωτερικών 

περιστάσεων και κατακτάει το ρόλο του δημιουργού. Η 

πλειονότητα των ανθρώπων παίρνει αποφάσεις και δρα 

σύμφωνα με ένστικτα και πάθη έχοντας την ψευδαίσθηση της  

ελευθερίας, χωρίς να καταλαβαίνει ότι αυτά ακριβώς είναι τα 

δεσμά που πρέπει να κόψει, για να απελευθερωθεί. Οι Δάσκαλοι 

γνωρίζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού έγιναν κυρίαρχοί 

του, αφού αντιλήφθηκαν ότι η πραγματική ελευθερία είναι η 

ταύτιση με το Νόμο.  

«Όσο η δημιουργία είναι απομακρυσμένη από το κέντρο, 

τόσο είναι προκαθορισμένη. Όσο πλησιάζει το κέντρο τόσο πιο 

κοντά στην Ελευθερία είναι».             

Γενικές λειτουργίες του νόμου στην ανθρώπινη 
ζωή 

Αν και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το Νόμο του Κάρ-

μα  καθαυτόν, μπορούμε να  κατανοήσουμε τη λειτουργία του. 

Κάθε δράση μας στην καθημερινότητα, κάθε σκέψη, κάθε συ-

ναίσθημα απελευθερώνει ενέργεια, η οποία θα επιστρέψει στο 

σημείο απ’ όπου ξεκίνησε. Ανάλογα με την ποιότητά τους, ο 

άνθρωπος βιώνει ευχάριστα η δυσάρεστα αποτελέσματα. Η 

ζωή μας αποτελεί μία διαδοχή αιτιών που δημιουργούμε και 

αποτελεσμάτων που εισπράττουμε σύμφωνα με το Νόμο.                                                                          

Η φαινομενική αδικία που νομίζουμε ότι επικρατεί στον κό-

σμο, οφείλεται στο ότι βλέπουμε τα αποτελέσματα μεμονωμέ-

να, χωρίς να διακρίνουμε την αιτία που τα προκάλεσε. Η διδα-

σκαλία του Κάρμα μπορεί να ρίξει φως στο αιώνιο ερώτημα του 

πόνου, της δυστυχίας και στην ύπαρξη του κακού. Αν ένας κα-

λός άνθρωπος υποφέρει στην παρούσα ζωή του, απλά ξεπλη-

ρώνει κάποια οφειλή που είχε δημιουργήσει σε προηγούμενη. 

Το ίδιο και αν ένας κακός άνθρωπος περνάει καλά, ανταποδί-

δεται σ’ αυτόν από το Κάρμα κάτι καλό  που είχε κάνει στο πα-

ρελθόν. 

Θα ήταν όμως λάθος να δούμε το Κάρμα ως τιμωρία ή 

ανταμοιβή. Η θεία δικαιοσύνη μας φέρνει αυτό ακριβώς που 

μας χρειάζεται, ώστε να λάβουμε το κατάλληλο μάθημα, 

για να εξελιχθούμε πνευματικά. Ο Νόμος ωθεί τα όντα στην 

αναβατική πορεία της εξέλιξης και απελευθερώνει την καρμική 

αντίδραση, όταν το Εγώ είναι σε θέση να διδαχθεί από την 

επιστροφή των πράξεών του. 

Πώς συσχετίζονται όμως το Κάρμα, η Μοίρα και η ελεύθερη 

βούληση; 

Εκ πρώτης όψεως μας φαίνονται αντίθετα. Όμως αν προσέ-

ξουμε, θα δούμε ότι όλα συνδέονται. Η Μοίρα είναι το αποτέ-

λεσμα που εισπράττουμε από παρελθοντικές δράσεις, οι οποί-

ες προέκυψαν από επιλογές μας συνειδητές ή ασυνείδητες. Όσο 

πιο συνειδητοί είμαστε  στις επιλογές μας και κατανοούμε το 

Νόμο πράττοντας με σοφία και διαύγεια, τόσο πιο ελεύθεροι 

είμαστε να διαμορφώσουμε τη Μοίρα μας. Πρέπει να αντιλη-

φθούμε βαθειά ότι ο ίδιος ο άνθρωπος παράγει τις αιτίες. Όσο 

κι αν νοιώθει εγκλωβισμένος στην ατελείωτη διαδοχή αιτιών 

και αποτελεσμάτων, μπορεί να γίνει κύριος της Μοίρας του.

Απ’ όλα αυτά συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει «καλό» ή 

«κακό» Κάρμα, παρά μόνο αυτό που χρειαζόμαστε, για να εξε-

λιχθούμε. 

Ο σχηματισμός του Κάρμα
    Οι πράξεις μας ξεκινούν κυρίως από το νοητικό σώμα.  

Η δόνηση που παράγει κάθε σκέψη, λαμβάνει μία μορφή 

χρησιμοποιώντας σαν πεδίο δράσης τη νοητική και αστρική 

ύλη. Η καθαυτή νοητική εικόνα μένει στη συνείδηση του δημι-

ουργού. Η δόνησή της απλώνεται στο χώρο και προκαλεί  παλ-

μούς στην αστρική ύλη δημιουργώντας μία αστρική μορφή, η 

οποία είναι εμψυχωμένη από νοητική ενέργεια. Έτσι δημιουρ-

γείται μία στοιχειακή οντότητα πέρα από τα όρια του αστρικού 

πεδίου του δημιουργού. Διατηρεί όμως σύνδεση μαζί του και 

κάποια στιγμή επιστρέφει τη δράση πίσω στη νοητική εικόνα 

που τη δημιούργησε. Η διάρκεια ζωής αυτής  της αστρικονοη-

τικής εικόνας εξαρτάται από την ποιότητα και την ένταση της 

σκέψης. Η εξαφάνισή της όμως δεν επηρεάζει τη μονιμότητα 

της νοητικής εικόνας. Μ’ ένα καινούργιο ερέθισμα αυτή θα εκ-

δηλώσει ξανά το αστρικό της μέρος.  Αυτές οι οντότητες γεμί-

ζουν διαρκώς το περιβάλλον του δημιουργού, ανάλογα με την 

ένταση της δραστηριότητας του νοητικού σώματος. 

Οι δονήσεις των σκέψεων δεν απλώνονται μόνο στα 

κατώτερα επίπεδα της προσωπικότητας αλλά και στο ανώτερο 

επίπεδο του ανθρώπου, το θυμικό, και καταγράφονται κι 

εκεί. Οπότε αυτά τα αρχεία υπάρχουν σε λανθάνουσα μορφή, 
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ακόμη κι όταν το εγώ καθαρίσει από τα κατώτερα σώματα στη 

μεταθανάτια ζωή του. Όσο το εγώ ανέρχεται στα ανώτερα 

επίπεδα, τα αστρικά υλικά που έχουν δημιουργήσει οι νοητικές 

εικόνες χάνονται σταδιακά.  Όμως οι εικόνες μένουν.  Και κατά 

τη νέα κάθοδο του Εγώ στην ύλη, θα προβληθούν και θα έλξουν 

τα καρμικά υλικά που τους χρειάζονται, για να εκδηλωθούν 

ξανά στα κατώτερα επίπεδα της προσωπικότητας. Αυτά τα 

στοιχεία χρησιμοποιούν οι Κύριοι του Κάρμα, για να δομήσουν 

το νέο μας φορέα, από το λεπτότερο επίπεδο μέχρι τον πιο 

παχυλό, αφού π.χ. το διπλό αιθερικό που έχει δομηθεί σύμφωνα 

με τα προηγούμενα καρμικά στοιχεία, θα γίνει το νέο αιθερικό 

καλούπι του φυσικού φορέα. 

Έτσι η προσωπικότητα κάθε ενσάρκωσης είναι στην ουσία το 

αποτέλεσμα σκέψεων και συγκινήσεων που έχουμε εκδηλώσει 

στις προηγούμενες ζωές, και είμαστε πλήρως υπεύθυνοι για τα 

χαρακτηριστικά που έχουμε έμφυτα στην προσωπικότητά μας, 

είτε καλά είτε  άσχημα. 

Ο νόμος και η προσωπική εξέλιξη
 Ο άνθρωπος που κατανοεί και ακολουθεί το Νόμο, μπορεί 

να γίνει τελικά κυρίαρχος του πεπρωμένου του. Δουλεύει με 

υπομονή και επιμονή, καλλιεργεί τις διανοητικές και ηθικές 

ικανότητες και προσφέρει υπηρεσία στην ανθρωπότητα μέσα 

από διαδοχικές ενσαρκώσεις, μέχρις ότου η προσωπικότητα 

τελειοποιηθεί.

Ωστόσο το Κάρμα,  «κακό» ή «καλό», αλυσοδένει τον 

άνθρωπο στον τροχό της μετενσάρκωσης. Υπάρχει όμως 

απελευθέρωση και αυτή βρίσκεται στην Ορθή δράση η 

οποία είναι δράση με φυσικό και ανιδιοτελή τρόπο χωρίς 

προσκόλληση στον καρπό της. Είναι η δράση που συντονίζεται 

με το Νόμο, ο οποίος ακολουθεί το Θείο σχέδιο. Σ’ αυτήν την 

περίπτωση ο άνθρωπος δεν δένεται πια με καμία δράση του και 

απελευθερώνεται.

Το ομαδικό κάρμα
Ομαδικό Κάρμα είναι αυτό που μοιράζεται κάποιος με την 

ομάδα στην οποία ανήκει, οικογένεια, τάξη, έθνος, φυλή. 

Σε κάποιες περιπτώσεις το ατομικό Κάρμα  συγκρούεται 

με το ομαδικό. Για παράδειγμα, το άτομο μπορεί να βιώσει μια 

καταστροφή, χωρίς να έχει δημιουργήσει ανάλογες αιτίες. Τότε 

με την απολαβή των αποτελεσμάτων του ομαδικού Κάρμα ή 

θα εξαντλήσει κάποιο ποσό του ατομικού του «κακού» Κάρμα 

πιο άμεσα ή θα λάβει κάποια ανταμοιβή στο μέλλον για κάτι 

που θα βιώσει, χωρίς να το έχει προκαλέσει. Υπάρχουν βέβαια 

και περιπτώσεις, όπου το άτομο θα γλυτώσει από μαζική 

καταστροφή ως «εκ θαύματος», γιατί απλά δεν χρωστάει 

έναν τέτοιο θάνατο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όμως ένας 

άνθρωπος μοιράζεται και τα αποτελέσματα του «καλού» Κάρμα 

που μπορεί να έχει προκαλέσει η ομάδα του, όπως κοινωνική 

ευημερία, αφθονία, δικαιοσύνη, ευκαιρίες εκπαίδευσης κ.λ.π.  

Ο τρόπος που δημιουργείται το ομαδικό Κάρμα είναι 

ανάλογος μ’ αυτόν του ατομικού. Η φύση των σκέψεων που 

κυριαρχούν σε μία ομάδα, παράγουν ανάλογες αιτίες οι οποίες 

ξυπνούν αντίστοιχες δυνάμεις του αστρικού κόσμου, που 

έλκονται από τους δημιουργούς τους. Αν οι σκεπτομορφές 

είναι άσχημες και καταστροφικές, τότε μαζεύονται στο αστρικό 

πεδίο σαν μεγάλες μάζες και, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, 

προβάλλονται στο φυσικό πεδίο προκαλώντας πολέμους, 

κοινωνικές αναταραχές, ακόμα και φυσικές καταστροφές, που 

ανταποδίδουν τη δράση στην ομάδα που τις προκάλεσε. 

 Έτσι συμπεραίνουμε ότι και οι ομάδες, εκτός από τα άτομα, 

διαμορφώνουν οι ίδιες το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούνε και 

εξελίσσονται χαράζοντας το δικό τους πεπρωμένο.          

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• «Μυστική δοξασία», Τόμος 2ος ,  H.P. Blavatsky,  Εκδόσεις Πνευματικός Ήλιος.
• «Το κλειδί της θεοσοφίας», H.P. Blavatsky, Θεοσοφικές εκδόσεις. 
• «Το Κάρμα», Annie Beasant, Εκδόσεις Δίον. 
• «Το Κυμβάλειο»,  Τρεις Μύστες, Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη.
• «Εννεάδες», Τόμος 3ος , Πλωτίνος, Εκδόσεις Κάκτος. 
• «Ερμητικά κείμενα»,  Ερμής Τρισμέγιστος, Εκδόσεις Πύρινος κόσμος. 
• «Κάρμα Γιόγκα» , Σουάμι Βιβεκανάντα, Εκδόσεις Κονιδάρη. 
• «Πλατωνική Θεολογία» Δ΄  Πρόκλος, Εκδόσεις Κάκτος.
• «Τολτέκοι – Η κραυγή του Αετού», Theun Mares, Εκδόσεις Αρχέτυπο.  
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Ποιοί είμαστε:
Η Νέα Ακρόπολη είναι ένας Διεθνής Πολιτιστικός και Φιλοσοφι-

κός 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 εθε-

λοντισμό και την πρακτική φιλοσοφία.

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

βασισμένο στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πέρα 

από τις διαφορές μας, φυλετικές, μορφωτικές, θρησκευτικές, 

κοινωνικές κ.ά.

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

μελέτη των φιλοσοφιών, θρησκειών, επιστημών και τεχνών, 

προωθεί τη γνώση για το σύμπαν, τη φύση και τον άνθρωπο. 

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

την προώθηση και την ένταξή του στη φύση και την κοινω-

νία, όχι ως απλό παρατηρητή αλλά ως ενεργό συμμετέχοντα 

σ’ έναν κόσμο που χρειάζεται βελτίωση.

Ο στόχος μας
Προτείνουμε ένα Νέο Ανθρωπισμό, μια νέα Φιλοσοφική προσέγγιση 

του κόσμου και του Εαυτού μας. Νέα και συγχρόνως αρχαία, βασισμέ-
νη στη Σοφία του παρελθόντος αλλά προσαρμοσμένη στο σήμερα, στις 
σύγχρονες ανάγκες μας και με οραματισμό για το μέλλον.



προσφέρει   

το οξυγόνο  

της ψυχής,  

ένα Όραμα  

για να 

Είσαι

που 
βελτιώνει

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. 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

…η 

αναζήτηση 

της Σοφίας  

που  γίνεται 

τρόπος ζωής  

και δίνει 

νόημα στην  

ύπαρξή 

μας 

που απελευθερώνει

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

είναι μια 

αυθεντική 

στάση 

καρδιάς, 

ένα κανάλι 

Δύναμης 

και Ζωής

που 
ενώνει

3
 δράσης:ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

πεδία

Τι είναι για μας  
ο εθελοντισμός

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

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

Γιατί το σκοτάδι δεν νικιέται με 
χτυπήματα αλλά με Φως!

Τι είναι για μας  
η φιλοσοφία

Η  φιλοσοφία είναι η σοφία 

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

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

Γιατί Φιλοσοφία σημαίνει να 
συνδιαλεγόμαστε με τον εαυτό 
μας, να ερχόμαστε σε επαφή 
με ιδέες κι όχι με απόψεις και 
να κάνουμε σωστές επιλογές 

ελεύθερα.
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Τον μήνα Οκτώβριο επισκεφθήκαμε το Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο με αφορμή την έκθεση για 

τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων. Δεν μπορούσαμε 

βέβαια να μην περάσουμε και από τα υπόλοιπα 

αξιόλογα εκθέματα, όπου ήρθαμε σε επαφή με 

συμβολισμούς και μύθους αναπαραστάσεων και 

αγαλμάτων.

Τον Νοέμβριο τιμήσαμε  την επέτειο 

της Ακαδημίας του Πλάτωνα στον Ιανό, 

γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο τον 

ουσιαστικό ρόλο του πολιτισμού και την 

απώθηση της άγνοιας. Η δραστηριότητα 

είχε σύνθημα «24 ώρες η Φιλοσοφία στην 

ζωή, 24 αιώνες η Ακαδημία ζωντανή» αφού 

η φιλοσοφική αναζήτηση που πήρε ζωή μέσα 

στην Ακαδημία μπορεί και σήμερα να δώσει 

απαντήσεις στα σύγχρονα προβλήματα. 

Ομιλητές της βραδιάς ήταν ο Fernando 

Schwarz, ανθρωπολόγος, φιλόσοφος και 

συγγραφέας, ο Jose Osuna πρόεδρος της 

UNESCO  για την προστασία της άυλης 

κληρονομιάς, ο Πανίκος Παπαδόπουλος 

Επίκουρος καθηγητής στο Αριστοτέλειο και ο 

Σάββας Παττακός συγγραφέας. 

εθελοντισμός

Το παράρτημα Λαμίας διοργάνωσε μία 

ευχάριστη ψυχαγωγική βραδιά παιχνιδιών 

και σκετς. Στόχος μας ήταν να αναπτύξουμε 

και να βελτιώσουμε την έκφρασή μας, μέσα 

από το χορό, τη ζωγραφική και τη θεατρική 

κίνηση.
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φιλοσοφία

το τρίμηνο που πέρασε...

Ως φιλόσοφοι οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε στις προκλήσεις 

των καιρών. Έτσι οι δυσκολίες γίνονται ευκαιρίες! Με το πνεύμα αυτό, 

αφιερώσαμε μία μέρα, στο παράρτημα Ηρακλείου, στην κατασκευή 

επίπλων από φτηνά αλλά καλά υλικά. Φτιάξαμε χρήσιμα έπιπλα (όπως 

ένα σταντ για το δωρεάν περιοδικό “philosophorum”), αποδεικνύοντας 

ότι με καλή διάθεση και φαντασία μπορεί να συνδυαστούν το όμορφο, το 

πρακτικό και το οικονομικό.

Οι μαθητές ενός τμήματος μελών μας ταξίδεψαν με ένα 

υπέροχο θεατρικό στην αρχαία Αίγυπτο, φέρνοντάς μας λίγο 

πιο κοντά με αυτόν τον τόσο υψηλό και τόσο … άγνωστο 

πολιτισμό.

Αυτό το μήνα πραγματοποιήθηκε στο παράρτημά μας 

συνάντηση γυναικών με πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις 

για τη θέση και το ρόλο της γυναίκας σε όλες τις εποχές. Στη 

συνέχεια ακολούθησε συζήτηση για τις προκλήσεις που έχει να 

αντιμετωπίσει η σύγχρονη γυναίκα στους σημερινούς καιρούς.         

Και φέτος «ξεχυθήκαμε» στο κέντρο της πόλης μας, για 

να τραγουδήσουμε τα κάλαντα, προσφέροντας απλόχερα 

χαρά, κέφι και ζωντάνια, ενώ ταυτόχρονα δώσαμε σημαντική 

οικονομική βοήθεια στο παράρτημά μας.      
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ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
Κείμενο: Μ. Κοκολάκη

Δύο είναι τα συγκλονιστικότερα γεγονότα της αν-

θρώπινης ζωής και θέματα έρευνας του ανθρώ-

πινου πνεύματος: η γέννηση και ο θάνατος. Και 

ενώ το πρώτο συνήθως σκορπίζει χαρά και ευτυ-

χία, το δεύτερο αντιμετωπίζεται με ποικίλες στάσεις, ανάλογα 

με τον πολιτισμό, την ιδεολογία, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφι-

κές πεποιθήσεις των ανθρώπων. Ιδιαίτερα στη σημερινή επο-

χή αντιμετωπίζεται ως ένα δυσάρεστο, συγκλονιστικό και λυ-

πηρό γεγονός. 

Σε τι οφείλεται αυτή η τραγικά αρνητική θεώρηση του θα-

νάτου; Ίσως στην πίστη ότι αποτελεί το οριστικό τέρμα της 

ζωής. Είναι όμως στα αλήθεια αυτό;

Μια σοβαρή ένδειξη που «σείει» τα θεμέλια της παραπά-

νω αντίληψης είναι η ύπαρξη βιωμάτων πλήθους ανθρώπων σε 

σχέση με το θάνατο, γνωστά ως «μεταθανάτιες εμπειρίες». Αυ-

τές συνέβησαν σε άτομα που έφτασαν πολύ κοντά στο θάνατο, 

όπως ορίζεται από τη σύγχρονη επιστήμη, ή πέρασαν το κα-

τώφλι του και με απροσδόκητο τρόπο επέζησαν, «επέστρεψαν» 

και θυμούνται ό,τι βίωσαν στο μεταφυσικό ταξίδι τους. 

Η ομοιότητα στις περιγραφές αποτελεί ισχυρότατο στήριγ-

μα της πραγματικότητάς τους, ιδιαίτερα όταν αυτές γίνονται 

από άτομα διαφορετικού φύλου, ηλικίας, μόρφωσης, επαγγέλ-

ματος, θρησκευτικών πιστεύω, νοοτροπίας, αιτίας «θανάτου», 

οργανικής κατάστασης κτλ. Επιστήμονες που μελέτησαν τις 

περιγραφές αυτές διαπίστωσαν ότι στο σύνολό τους έχουν κοι-

νά γνωρίσματα.

Κάθε άτομο που αναφέρει ότι βίωσε μία ή περισσότερες με-

ταθανάτιες εμπειρίες επαναλαμβάνει σχεδόν το ίδιο μοτίβο 

ιστορίας:     

Αφού επέρχεται η αιτία θανάτου, είτε είναι σοβαρός τραυ-

ματισμός, μοιραία ασθένεια, εγκεφαλικό ή καρδιακό επεισόδιο 

κτλ, το άτομο ξαφνικά αντιλαμβάνεται πως έχει βγει από το 

σώμα του και παρακολουθεί από ψηλά τη σκηνή του θανάτου 

του, το φυσικό του σώμα και τις προσπάθειες των ανθρώπων 

να το σώσουν (ιατρικό προσωπικό ή άλλους): 

«Έβλεπα το σώμα μου πάνω στο χειρουργικό κρεβάτι και 
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τους γιατρούς να κόβουν, να ράβουν, κι ένιωθα πολύ άσχημα 

να βλέπω το ίδιο μου το κορμί σ’ αυτή την κατάσταση».     

Ακούει και βλέπει με αυξημένη οξύτητα, διαθέτει ένα ακέ-

ραιο σώμα από λεπτή «ύλη», μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις 

των «ζωντανών», δεν μπορεί όμως το ίδιο να γίνει αντιληπτό 

απ’ αυτούς: 

«Τους έβλεπα να αγωνίζονται να με ξαναζωντανέψουν. 

Ήταν κάτι παράξενο, στ’ αλήθεια. Δεν ήμουν πολύ ψηλά, αλλά 

ένιωθα σαν να βρίσκομαι πάνω σ’ ένα βάθρο, μα όχι πολύ ψη-

λότερα από τους άλλους. Προσπαθούσα να τους μιλήσω, μα 

κανείς δεν με άκουγε, κανείς δεν μου έδινε προσοχή». 

«Φαίνεται πως η αίσθηση της όρασης στο εξαϋλωμένο 

σώμα μου ήταν απεριόριστα ισχυρή, αφού ήμουν σε θέση να 

βλέπω παντού, τα πάντα». 

«Έβλεπα γύρω μου ανθρώπους και καταλάβαινα πολύ καλά 

όλα όσα έλεγαν, χωρίς ωστόσο να ακούω τα λόγια τους με την 

κοινή έννοια που δίνουμε στο ρήμα. Μάλλον, μάντευα, ένιω-

θα τις σκέψεις τους, μα και πάλι όλα τούτα γίνονταν στο μυαλό 

μου, δίχως να φτάνουν σε μένα οι ομιλίες τους, αφού πριν ακό-

μα μιλήσουν, ήξερα τι επρόκειτο να πουν!»

Ακούει θορύβους σαν κουδούνισμα, άνεμο που φυσά, τρίξι-

μο, μελωδική μουσική κ.α.:

«Μου φαινόταν πως άκουγα μακρινούς ήχους κουδουνιών, 

που τα κουνούσε ο άνεμος, σαν εκείνα τα κουδουνάκια που 

έχουν οι Γιαπωνέζοι για τον άνεμο…» 

Νιώθει σαν να διασχίζει ένα στενό και σκοτεινό τούνελ που 

τον «τραβάει»: 

«…Η αναπνοή μου σταμάτησε ξαφνικά. Το πρώτο πράγ-

μα που ένιωσα τότε – κι όλα έγιναν με κινηματογραφική ταχύ-

τητα – ήταν να πέφτω σε ένα σκοτεινό, κατάμαυρο κενό. Θαρ-

ρώ πως ήταν κάτι σαν τούνελ, σαν εκείνα τα τούνελ του τρό-

μου στα λούνα παρκ» 

Στο τέλος του περάσματος συναντά ένα απέραντα όμορ-

φο, άπλετο και λαμπερό φως, το οποίο είναι απερίγραπτα ευ-

χάριστο και μοιάζει να προέρχεται από ένα ξεχωριστό φωτεινό 

ον που εκλύει έντονα «κύματα» στοργής και αγάπης. Υπάρχει 

μια σιωπηλή νοητική επικοινωνία μεταξύ του ατόμου και του 

όντος, μάλλον με σκεπτομορφές:

«Στην αρχή ένιωθα δύσκολα, το ομολογώ, μα γαλήνεψα 

μεμιάς, μόλις είδα εκείνο το λαμπρό φως που, ενώ όταν 

πρωτοφάνηκε, ήταν αμυδρό, λίγο λίγο δυνάμωνε, για να 

γίνει τελικά μια εκθαμβωτική δέσμη από ακτίνες. Ήταν ένα 

ισχυρότατο φως, που σκόρπιζε άφατη ζεστασιά και μ’ έκανε να 

νιώθω υπέροχα!»

Στη διάρκεια αυτής της επαφής παρουσιάζεται με νοητικές 

εικόνες μια ταχύτατη αναδρομή της ζωής του ατόμου με 

περιστατικά σημαντικά ή όχι, που είχαν να του δείξουν κάτι:

«Αμέσως μόλις φάνηκε μπροστά μου η φωτεινή ύπαρξη, 

μου είπε τούτα τα λόγια: “Τι έχεις να μου δείξεις από τη ζωή 

σου;” Ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Την ίδια στιγμή άρχισε να 

προβάλλεται μπροστά μου το «φλας μπακ» της ζωής μου σαν 

κινηματογραφική ταινία! “Τι’ ναι τούτο πάλι;” είπα μέσα μου, 

καθώς είδα ξαφνικά τον εαυτό μου παιδί! Κι είδα τη ζωή μου 

χρόνο με το χρόνο να περνά μπροστά στα μάτια μου, ίσαμε 

τώρα». 

Το φωτεινό ον διδάσκει στο άτομο τη σημασία της αγάπης 

και της γνώσης με τρόπο που επιβεβαιώνει αυτά:

«Σ’ όλη τη διάρκεια της προβολής δεν έπαψε να μου 

τονίζει την σημασία της αγάπης. Μου τόνιζε πως έπρεπε πάντα 

να φροντίζω να κάνω στους άλλους το καλό, χωρίς ωστόσο 

κανένα τόνο επιτίμησης ή μομφής σε όσα μου έλεγε. Επίσης, 

απέδιδε μεγάλη σημασία σε ό,τι αφορούσε τη γνώση. Μου 

είπε πως έπρεπε να επιδιώκω πάντα να μαθαίνω και πως η 

γνώση συνεχίζεται και πέρα απ’ το θάνατο  - έτσι τουλάχιστον 

κατάλαβα. Γενικά θαρρώ πως με το «φλας μπακ» της ζωής μου 

προσπάθησε να με διδάξει ένα σωρό πράγματα».  

Εμφανίζεται ένα είδος ορίου ως πόρτα ή φράχτης ή γραμμή, 

πέρα από το οποίο το άτομο εμποδίζεται να προχωρήσει:

«Κοιτώντας ίσια μπροστά μου είδα ένα φράχτη. Κινήθηκα 

προς τα’ κει και, κοντοζυγώνοντας, είδα από το άλλο μέρος 

έναν άντρα να προχωρά κι αυτός προς το φράχτη, λες για να με 

ανταμώσει. Ήθελα πολύ να τον πλησιάσω, μα κάτι με τραβούσε 

πίσω, δίχως να μπορώ να αντιδράσω».

Εμφανίζονται πρόσωπα γνωστά και αγαπημένα που είχαν 

πεθάνει στο παρελθόν:

«Μεμιάς αισθάνθηκα να αιωρούμαι ψηλά στο ταβάνι και 

τότε είδα ένα σωρό πρόσωπα να αιωρούνται σαν εμένα, γύρω 

μου. Διαπίστωσα πως ήταν όλοι γνωστοί μου, που είχαν πεθάνει 

πριν από μένα. Αναγνώρισα τη γιαγιά μου, μια συμμαθήτριά 

μου από το σχολείο και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους. 
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Τους έβλεπα καθαρά κι ένιωθα την παρουσία τους. Φαίνονταν 

όλοι ευχαριστημένοι και σκέφτηκα πως είχαν έρθει να με 

προστατεύσουν και να με οδηγήσουν.» 

Παρά τα έντονα συναισθήματα αγαλλίασης και ηρεμίας που 

πλημμυρίζουν το άτομο και την άρνησή του να «ξαναγυρίσει» 

πίσω, «αποστέλλεται» στο φυσικό του σώμα και τη γήινη ζωή 

με τον ίδιο ξαφνικό τρόπο που την είχε αφήσει. Απλά δεν είναι 

«η ώρα του»:

«Ήξερα πως το τέλος μου πλησίαζε, ότι δίχως άλλο θα πέ-

θαινα. Σκεφτόμουν όμως τα παιδιά μου, που δεν θα είχαν κανέ-

να άλλο να τα φροντίζει, κι ένιωθα πως δεν ήμουν ακόμα έτοι-

μη. Τελικά, ο Κύριος με άφησε να ζήσω».

Το άτομο με τη μεταθανάτια εμπειρία δεν εξιστορεί το 

βίωμά του εύκολα, γιατί φοβάται την απόρριψη από τον 

κοινωνικό και οικογενειακό περίγυρο. Κι αυτό είναι λογικό στο 

σημερινό κόσμο: 

«Καταλαβαίνει κανείς ότι οι άλλοι δεν είναι διατεθειμένοι 

να ακούσουν τέτοια πράγματα,  χωρίς να αντιδράσουν. Γι’ αυτό, 

καλύτερα να «κάθεσαι στ’ αυγά σου!» 

Είναι όμως απόλυτα σίγουρο γι’ αυτό που βίωσε, κατανο-

εί πλήρως το νόημά του, αποδέχεται και καλοδέχεται τις συ-

νέπειες, οι οποίες είναι απόλυτα θετικές κι ευεργετικές. Εκτός 

από την εξάλειψη του φόβου του θανάτου, που τώρα είναι κάτι 

γνωστό και ευχάριστο, το άτομο μετά το ταξίδι του στην «άλλη 

πλευρά» μεταλλάσσεται κυριολεκτικά: 

«Έτσι λοιπόν, ξέρω πως σαν πεθάνω, θ’ ανταμώσω ξανά τη 

φωτεινή ύπαρξη και  θα ξαναζήσω την ίδια εμπειρία, μόνο που 

αυτή την φορά δε θα τα’ χω χαμένα, γιατί ξέρω τι πρόκειται να 

αντιμετωπίσω. Ωστόσο, για την ώρα, έχω αρκετά πράγματα να 

κάνω σε τούτη την ζωή, γι’ αυτό και δεν βιάζομαι να πάω εκεί 

πέρα».  

«Ύστερα από την εμπειρία μου κατάλαβα πως η ψυχή είναι 

ανώτερη από το σώμα. Ως τότε, δυστυχώς, πίστευα το αντίθε-

το, γι’ αυτό και κύριο μέλημά μου ήταν το σώμα μου. Για την 

ψυχή μου ούτε που φρόντιζα καθόλου. Τώρα πια όλο μου το εν-

διαφέρον στρέφεται στη βελτίωση της ψυχής μου και θεωρώ το 

κορμί μου απλώς σαν προσωρινή κατοικία της ψυχής  και τί-

ποτε άλλο». 

Συνειδητοποιεί το πραγματικό νόημα της ανθρώπινης 

ζωής: την Αγάπη και τη Γνώση. Γίνεται λιγότερο εγωκεντρι-

κό και εγωιστικό, αναπτύσσει κατανόηση και στοργή για τους 

άλλους, αποκτά φιλοσοφική και ευρεία αντίληψη, καλλιεργεί 

αρετές και ξεπερνά ελαττώματα. Το σημαντικότερο απ’ όλα, 

συνειδητοποιεί το μεταφυσικό νόημα της ανθρώπινης ύπαρ-

ξης, της ζωής και του θανάτου. Έτσι, η ζωή του γεμίζει σκοπιμό-

τητα, επιβεβαίωση και ευτυχία. 

«Η ζωή είναι ένα είδος φυλακής. Ωστόσο, δεν μπορούμε να 

νιώσουμε πως το σώμα μας το ίδιο είναι η φυλακή του καθένα 

μας και πως ο θάνατος είναι λύτρωση και απελευθέρωση – ένα 

είδος δραπέτευσης από την φυλακή. 

Θαρρώ πως καλύτερη παρομοίωση απ’ αυτή δεν μπορεί να 

γίνει».   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Raymond Moody, «Η ζωή μετά τον θάνατο» Εκδόσεις «Μπουκουμάνης» 
• Raymond Moody, «Το φως μετά το σωματικό θάνατο» Εκδόσεις «Διόπτρα
• Περιοδικό «ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ», τεύχος 77, άρθρο: «Επιστροφή από το θάνατο»
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ΦΥΤΑ 
ΠΟΥ ΜΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΝ

Το σώμα μας συντίθεται από μια αξιοθαύμαστη 

δομή αποτελούμενη από όργανα και συστήματα. 

Αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους  και 

συντονίζουν τη λειτουργία τους με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να επιτρέπουν  την προσαρμογή του σώματος 

στις εξωτερικές συνθήκες του περιβάλλοντος διατηρώντας 

ταυτόχρονα το εσωτερικό του περιβάλλον σταθερό. Η καλή 

λειτουργία του οργανισμού στηρίζεται σε ένα σύστημα 

δυναμικών ισορροπιών, ιδιαίτερα ευαίσθητο τόσο σε εσωτερικά 

όσο και εξωτερικά ερεθίσματα.  Το θέμα της υγείας, από μια 

ολιστική προσέγγιση , αφορά όλα τα επίπεδα της ύπαρξης και 

επηρεάζεται από ένα σύνολο φυσικών, κοινωνικών και ψυχο-

διανοητικών παραγόντων.

Στους φυσικούς παράγοντες συμπεριλαμβάνονται οι 

παράμετροι που σχετίζονται με τις κλιματικές συνθήκες, την 

ποιότητα τροφής και νερού, την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικές 

ακτινοβολίες, τη ρύπανση και τη συσσώρευση τοξικών ουσιών.  

Φαινόμενα, όπως η ρύπανση των φυσικών οικοσυστημάτων 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ
Κείμενο: Μύριαμ Αμπουζέρ
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ή εκπομπών θερμοκηπίου συνθέτουν 

το αποτέλεσμα της οικολογικής 

διαταραχής, που ό ίδιος ο άνθρωπος 

προκαλεί στη φύση, ξεχνώντας συχνά 

ότι και ο ίδιος αποτελεί μέρος της.  

Στους φυσικούς παράγοντες που 

δυσχεραίνουν τις συνθήκες διαβίωσης, 

προστίθεται και η πίεση που δημιουργεί 

ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Από τη μία, 

στις ανεπτυγμένες χώρες, παρατηρείται 

μια έξαρση ψυχοσωματικών ασθενειών 

που συνδέονται με καρδιοαγγειακές  

και νευρικές δυσλειτουργίες,  λόγω 

του άγχους και της κοινωνικής πίεσης, 

και από την άλλη, στις υποανάπτυκτες 

χώρες εξαπλώνονται ανεξέλεγκτα 

διάφορες ασθένειες, λόγω έλλειψης 

πόρων,  πολέμων και εξαθλίωσης.   Είναι 

ξεκάθαρο πως η έλλειψη σεβασμού, 

εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και η χρήση 

βίας έχουν ως συνέπεια την αδιαφορία, 

την απομόνωση, την εξάρτηση από τα 

χρήματα και τελικά  την επικράτηση  

ενός υλικού αλλά όχι ηθικού τρόπου 

ζωής, που δημιουργεί συνήθειες και 

εξαρτήσεις, οι οποίες επιδρούν και 

καθορίζουν την ψυχοσωματική μας  

υγεία.

Συνοψίζοντας, κάθε ασθένεια είναι 

αποτέλεσμα μιας γενικής ανισορροπί-

ας που έχει προκληθεί στον οργανισμό. 

Έτσι, για να προσεγγίσουμε την πραγ-

ματική έννοια της θεραπείας, πρέπει να 

συνειδητοποιήσουμε τι είναι αυτό που 

πραγματικά μας βλάπτει και να προσπα-

θήσουμε να το καταπολεμήσουμε τόσο 

σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπε-

δο.  Ο οργανισμός μας, στην πραγματι-

κότητα, έχει τη δυνατότητα να διαχει-

ριστεί τις περισσότερες από τις κοινές 

ασθένειες ενεργοποιώντας τους μηχανι-

σμούς αυτοάμυνας που διαθέτει. Σ’ αυ-

τές τις αρχές στηρίζονται οι παραδοσια-

κές θεραπευτικές πρακτικές,  όπως αυτή 

της βοτανοθεραπείας με ρίζες που βρί-

σκονται άρρηκτα συνδεδεμένες με την 

αρχή της ανθρώπινης ιστορίας.

Στις παραδοσιακές κοινωνίες οι 

άνθρωποι κατείχαν τη γνώση σχετικά  

με τη θεραπευτική δύναμη των φυτών. 

Ταυτόχρονα σε πολλές παραδόσεις 

τα φυτά αντιμετωπίζονταν ως έμψυχα 

όντα και τους αποδίδονταν ακόμα 

και υπερφυσικές ιδιότητες. Επιπλέον, 

σε πολλούς πολιτισμούς  λαμβάνεται 

υπόψη η έννοια της συνεργίας και της 

δραστικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα 

στα συστατικά του φυτού,  χάρη 

στα οποία διαμορφώνεται το τελικό 

θεραπευτικό αποτέλεσμα.  

Κάθε βότανο αποτελείται από 

ένα σύμπλεγμα φυτικών ουσιών, 

που είναι αρκετά ισορροπημένο ως 

προς τη θεραπευτική του δράση 

και που σε κάθε περίπτωση δρα με 

ηπιότερο τρόπο από ότι το αντίστοιχο 

συνθετικό παρασκεύασμα για την ίδια 

ασθένεια, προκαλώντας πολύ λιγότερες 

ανεπιθύμητες ενέργειες. Έτσι  και 

πάντα σε συνδυασμό με τις κατάλληλες 

δόσεις είναι περισσότερο ασφαλές 

και αφομοιώσιμο από τον ανθρώπινο 

οργανισμό .

Αδιαμφισβήτητα η βοτανοθεραπεία  

καθώς και κάθε παραδοσιακή πρακτική 

δεν συνεπάγεται την άρνηση της 

σύγχρονης ιατρικής επιστήμης.  Όμως,  

είναι σημαντικό να μπορέσουμε να 

αναπτύξουμε μια υγιή κριτική στάση 

βασισμένη στην έρευνα και στη σωστή 

πληροφόρηση, προκειμένου να είμαστε 

σε θέση να αποφύγουμε την εύκολη 

λύση των φαρμάκων μπρος σε κάθε 

πρόβλημα και πόνο. Ας έχουμε υπόψη 

μας ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και ότι 

οι ασθένειες δεν προκύπτουν ξαφνικά, 

χωρίς να υπάρχει αιτία κρυμμένη πίσω 

από τα συμπτώματα.  Χρειάζεται να 
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μάθουμε να ακούμε το σώμα μας, να το 

σεβαστούμε αλλά και να αλλάξουμε τις 

όποιες βλαβερές συνήθειες, κοινωνικές, 

σωματικές, ψυχολογικές ή διανοητικές 

που απειλούν την ψυχοσωματική μας 

ισορροπία.  Χρειάζεται να γνωρίσουμε και να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού 

μας αναζητώντας τη βελτίωση της υγείας  σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο.

Παρακάτω παραθέτουμε έναν πίνακα με κάποια βότανα που μπορούμε  εύκολα να 

προμηθευτούμε για την αντιμετώπιση κοινών παθήσεων, βάσει κλασσικών συνταγών 

βοτανοθεραπείας.

Πίνακας κλασσικών συνταγών βοτανοθεραπείας
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ: 
ΜΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Κείμενο:  Ν. Βαγιανοπούλου

Για το σύγχρονο μελετητή η σύνδεση αστρολογίας 

και φιλοσοφίας ίσως φαίνεται αβάσιμη, αδόκιμη, 

ακόμη και βέβηλη.  Η επιφανειακή προσέγγιση της 

αστρολογίας κάτω από το πρίσμα του κέρδους και 

της εκμετάλλευσης αλλά και η ελλιπής παιδεία της εποχής μας 

που δεν δημιουργεί κανένα ενδιαφέρον για περαιτέρω μελέτη, 

αφού ταυτίζει τη φιλοσοφία με μουχλιασμένα και άχρηστα 

βιβλία σε σκονισμένα ράφια, κάνουν το ζευγάρι αστρολογία - 

φιλοσοφία ακατανόητο. 

Ίσως πρέπει λοιπόν να ανατρέξει κανείς σε πηγές άλλων 

εποχών, τότε που οι δύο αυτοί όροι γεννήθηκαν και άνθισαν, 

πριν ξεθωριάσουν από το χρόνο, για να καταλάβει τι σημαίνoυν 

και να αντιληφθεί τη μεταξύ τους σχέση.

Στο μεσουράνημα του ελληνικού πολιτισμού ο όρος «φιλο-

σοφία» δεν είχε καμιά σχέση με τη διανόηση «νεκρών γραμμά-

των».  Η φιλοσοφία ήταν ένας δρόμος ενεργητικός, ένας ουσι-

αστικός τρόπος ζωής, μια δυναμική στάση απέναντι στα πράγ-

ματα, που οδηγούσε τον άνθρωπο στο Ιερό Κέντρο του Κό-

σμου, κι από κει ακόμη πιο μακριά, στο υψηλότερο Κέντρο του 

εαυτού του! Ήταν η αγάπη  που νοιώθει η ψυχή για τη σοφία, 

που δεν είναι η εκλογικευμένη και ταξινομημένη γνώση,  ή όχι 

μόνο αυτό, αλλά η ολιστική γνώση, αυτή που ενώνει τα σπα-

σμένα κομμάτια του καθρέφτη και δίνει στον άνθρωπο την 

άκρη του νήματος, την άκρη του μίτου της Αριάδνης, για να 

βγει από το λαβύρινθο της πολλαπλότητας του κόσμου και να 

κατακτήσει συνειδητά την ενοποιημένη αντίληψη του Θεού 

που βρίσκεται μέσα σε όλα και τα εμπεριέχει όλα.

 Η φιλοσοφία στον κλασσικό τρόπο δεν ήταν και δεν εί-

ναι  μόνο βιβλία, διαλέξεις και θεωρίες. Είναι να ζεις κάθε γνώ-

ση, να βιώνεις κάθε ανακάλυψη, να ανεβαίνεις σκαλί-σκαλί την 

εσωτερική σου πυραμίδα. Είναι  η βίωση του Έρωτα, του πιο 

μυστηριακού Θεού της ελληνικής θρησκείας, του Έρωτα που 

γεννάει και ενώνει την παγκόσμια πυραμίδα, την οποία ανέβη-

καν κι αυτοί οι ίδιοι οι διδάσκαλοι της ανθρωπότητας.

Αυτή η πυραμίδα έδινε τη δυνατότητα σε κάποιον να την 

ανεβεί, όχι μόνο μέσα από τη φιλοσοφία αλλά και από οποια-

δήποτε  πλευρά της, που καθεμιά μπορεί να συσχετιστεί με την 

τέχνη, τη θρησκεία, την πολιτική και την επιστήμη. Βασικές 

επιστήμες ήταν τα μαθηματικά, η ιατρική, η αρχιτεκτονική, η 

μουσική και η αστρολογία. 

Ίσως σήμερα είναι δύσκολο να φανταστούμε κάτι τέτοιο, 

αφού στην εποχή μας καμιά από αυτές τις όψεις της ανθρώπι-

νης γνώσης δεν φαίνεται να οδηγεί σε ενότητα.  Οι επιστήμες 

δίνουν την εικόνα της απόλυτης διάσπασης, όχι μόνο μεταξύ 

τους αλλά και ως προς την πρακτική της συνεχούς ανάλυσης 

που δεν οδηγεί πια σε καμιά σύνθεση. Η τέχνη φαίνεται να κα-

θρεφτίζει τις περισσότερες φορές όλα αυτά που απεχθανόμα-

στε στον κόσμο μας ενώ οι θρησκείες είναι οι πρωτεργάτες του 

μίσους και της αντιπαλότητας μεταξύ των λαών. Που βρίσκε-

ται λοιπόν η ενότητα; 
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Στις κλασσικές εποχές του ανθρώπινου πολιτισμού αυτές 

οι πλευρές οδηγούσαν τους «μυημένους» να ανακαλύψουν 

ότι ο άνθρωπος είναι ο καθρέφτης του σύμπαντος. Μέσα 

στον ανθρώπινο μικρόκοσμο υπάρχουν και λειτουργούν 

όλοι οι νόμοι του μακρόκοσμου. «Όπως είναι πάνω είναι και 

κάτω» λέει ένας παλιό ερμητικό ρητό.  Απ’ όποιο δρόμο και 

αν προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τον κόσμο,  όποιους 

νόμους κι αν χρησιμοποιήσουμε, μαθηματικούς, μουσικούς, 

μεταφυσικούς, γεωμετρικούς, συμβολικούς, θα ανακαλύψουμε 

ότι οι ίδιοι νόμοι ορίζουν και την ανθρώπινη εξέλιξη, στον 

κόσμο του πνεύματος, της ψυχής και της ύλης. 

Η αστρολογία σαν μια τέτοια μυητική επιστήμη δεν ήταν 

η πρωτόγονη μητέρα της σημερινής αστρονομίας. Μάλλον 

ήταν η μεγάλη δεξαμενή γνώσης από την οποία σώθηκε 

μόνο ένα μικρό της μέρος. Η αστρονομία ήταν το φυσικό 

σώμα μιας βαθιάς και ολιστικής παραδοσιακής γνώσης που 

ένωνε το Μακρόκοσμο με το Μικρόκοσμο, το πνεύμα με την 

ύλη, το σύμπαν με τον άνθρωπο. Ακόμη κι αυτό που σήμερα 

ονομάζουμε αστρολογία, η παραδοσιακή ωροσκοπία, στην 

προγνωστική της όψη δεν ήταν παρά η επιφανειακή και 

«βέβηλη» χρήση ιερών γνώσεων για προσωπική ικανοποίηση. 

Μέσα από την αστρολογία ο φιλόσοφος ή ο μαθητής ερ-

χόταν σε επαφή με παγκόσμιους ιερούς νόμους. Το νόμο του 

Τρία, που καθρεπτίζει τους κόσμους της ύλης, της ψυχής και 

του πνεύματος ή τις τρεις ιδιότητες της φύσης (ράγιας - τάμας 

– σάτβα) και τις τρεις αστρολογικές ιδιότητες, παρορμητικότη-

τα, σταθερότητα, μεταβλητότητα. Το νόμο του Τέσσερα, που 

εκφράζεται στις τέσσερις όψεις της ανθρώπινης προσωπικότη-

τας, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, ή στα τέσσερα δομικά 

στοιχεία του Σύμπαντος, γη, νερό, αέρα και φωτιά. Το νόμο του 

Επτά, που εκτός από τις 7 νότες, τα 7 επτά χρώματα της ίριδας 

ή τα διάφορα άλλα «επτά», καθρεφτίζεται και στις ιδιότητες 

των 7 βασικών πλανητών της αστρολογίας. Το νόμο του Δώδε-

κα, που εκφράζει γενικά μια πορεία ολοκλήρωσης αλλά και το 

γνωστό μας ζωδιακό κύκλο. 

Ποτέ δεν έχει ειπωθεί από την παραδοσιακή σοφία ότι τα 

άστρα προσδιορίζουν τη ζωή των ανθρώπων και των λαών. 

Αυτά απλώς δείχνουν από αναλογία (αντιστοιχία) τι μπορεί 

να συμβεί. Τα άστρα δεν ενεργούν «καρμικά». Το Κάρμα όμως 

χρησιμοποιεί τα άστρα για να εκφραστεί.  Οποιαδήποτε προ-

σπάθεια να ερμηνευτεί ένα ωροσκόπιο είναι πιο πολύπλοκη απ’ 

ότι φαίνεται, ίσως εξ αιτίας της απλότητας της. 

Πριν από κάθε προσπάθεια προσέγγισης της αστρολογίας 

θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι.  Ο «χάρτης» δεν μας δεσμεύει 

για το πού θέλουμε να πάμε.  Η ύπαρξη ενός βουνού, μιας 

χαράδρας ή μιας πεδιάδας δεν μας αναγκάζει να τα διαβούμε 

ούτε μας ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνουμε. Η 

όποια πορεία επιλέξουμε ορίζεται από δύο σημαντικούς 

παράγοντες: 1) Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και 2) Πού 

θέλουμε να πάμε, ποιος είναι ο απώτερος σκοπός μας.  Η 

αυτογνωσία λοιπόν και το ξεκαθάρισμα του ατομικού μας 

σκοπού θα μας βοηθήσουν να χαράξουμε την πορεία σ’ αυτό 

το συμβολικό χάρτη της προσωπικότητας μας.  Οι απαντήσεις 

στις ερωτήσεις «ποιος είμαι», «πού πάω» και «πώς θα το 

καταφέρω»  είναι οι ζωτικότερες της ζωής μας. Είναι αυτές 

που κάνουν έναν άνθρωπο να είναι πραγματικά ελεύθερος ή 

όχι, αφού η ελευθερία στις επιλογές απαιτεί κυρίως τη γνώση 

των επιλογών αυτών. Τότε και μόνο τότε ο άνθρωπος είναι 

πραγματικά ελεύθερος να πάρει τη ζωή στα χέρια του. 

Κάποτε όλες αυτές οι γνώσεις δίνονταν μετά από διάφορες 

διαδικασίες μόνο στους μυημένους, σε κείνους δηλαδή που 

είχαν την εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να ερμηνεύουν αυτούς 

τους νόμους. Γι’ αυτό και στους παραδοσιακούς πολιτισμούς 
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όλες οι επιστημονικές, θρησκευτικές, καλλιτεχνικές και 

κοσμολογικές γνώσεις είχαν σαν πηγή αλλά και καταφύγιο 

τα διάφορα μυητικά κέντρα του κόσμου. Αυτά τα κέντρα 

φαίνεται πως δεν υπάρχουν πια εδώ και αιώνες.  Οι γνώσεις 

που γεννήθηκαν και διαφυλάχθηκαν μέσα σ’ αυτά φάνηκε να 

χάθηκαν για ένα διάστημα. 

Σήμερα ο άνθρωπος πρέπει να ξαναφτιάξει μόνος του την 

εσωτερική του πυραμίδα σε ατομικό αλλά και πανανθρώπινο 

επίπεδο. Παρόλο που η εσωτερική γνώση φαίνεται ότι έχει 

χαθεί, έχει μείνει ζωντανό ακόμα στα χέρια του ανθρώπου 

το κλειδί της φιλοσοφίας, ένα δώρο που του άφησαν οι 

δάσκαλοι του παρελθόντος. Ένα δώρο όμως, που για να του 

είναι χρήσιμο χρειάζεται ένα μόνο πράγμα: να το εξασκεί. Η 

φιλοσοφία δεν είναι τα κείμενα και οι γνώσεις που διασώθηκαν. 

Είναι η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να χρησιμοποιήσει τις 

εσωτερικές του δυνάμεις, ώστε να μπορέσει να ενώσει ξανά τα 

σπασμένα κομμάτια της εντός του πυραμίδας. 

Η αστρολογία, σ’ αυτό το δρόμο της ενεργούς φιλοσοφίας 

είναι κάτι παραπάνω από μια παραδοσιακή επιστήμη ή μια 

προγνωστική μέθοδος. Είναι ένα κλειδί που ανοίγει πολλές 

πόρτες αρχίζοντας απ’ αυτήν του ίδιου μας του εαυτού.  
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Βρισκόμαστε στον σκοτεινό κόσμο του Έλεμπρος. Όλοι οι λαοί βρίσκονται υπό την κυριαρχία της αυτοκρατορίας του 

Δρακοφοίνικα. Ο Ντράγκαρ, βάρβαρος πολεμιστής, ζει ως σκλάβος, συμμετέχοντας σε μονομαχίες για τη διασκέ-

δαση των ευγενών της αυτοκρατορίας, αλλά το μυαλό του είναι στον τόπο του και στη γυναίκα του. Καταφέρνει να 

αποδράσει και παίρνει ως όμηρο τη Βαλέρια, κόρη του στρατηγού Ακιλόνιου. Ο στρατηγός στήνει άγριο ανθρωπο-

κυνηγητό για να πάρει πίσω την κόρη του και να σκοτώσει τον Ντράγκαρ. Εκείνος, όμως, σκοπεύει να πολεμήσει μέχρι τέλους, 

αντιμετωπίζοντας καταστάσεις διαφορετικές από ό,τι περίμενε.

Η πρώτη ελληνική ταινία φαντασίας είναι πλέον γεγονός και βασίζεται στο ομώνυμο comic του Γιάννη Ρουμπούλια (ο οποίος 

υποδύεται και τον κεντρικό χαρακτήρα). Φτιάχτηκε με ελάχιστα, για το είδος της, χρήματα και παρά τα – αναπόφευκτα – ψεγάδια 

της, η παραγωγή είναι εξαιρετικά προσεγμένη, τόσο στα σκηνικά και στα κοστούμια (ήδη η ταινία έχει αποσπάσει βραβεία σε διε-

θνή φεστιβάλ), όσο και στη φωτογραφία και το μοντάζ. Οι σκηνές μάχης (τις οποίες επιμελήθηκαν μέλη της ARMA Hellas) είναι 

από τις πιο καλοδουλεμένες και ρεαλιστικές που έχουν αποτυπωθεί στην οθόνη, ενώ η μουσική (με σαφείς ηχητικές αναφορές στο 

έργο του Βασίλη Πολυδούρη) χτίζει μια εντελώς επική ατμόσφαιρα, με το τραγούδι των μισθοφόρων να κλέβει την παράσταση.

Σημαντικότερο όλων όμως είναι το μήνυμα της ταινίας: ποτέ δεν πρέπει να εγκαταλείπεις, ακόμα και όταν όλα φαίνονται να 

είναι εναντίον σου. Η ίδια η ύπαρξή της αποδεικνύει πως όταν υπάρχει θέληση και μεράκι μπορούν να επιτευχθούν τα πάντα, 

παρά τις όποιες δυσκολίες εμφανιστούν. Επειδή «όταν θέλεις κάτι το κυνηγάς. Και δεν σταματάς ποτέ. Ποτέ μέχρι να το πετύχεις».

Τα Χρονικά Του Δρακοφοίνικα: 
Αδάμαστος



Κείμενο: Αθηνά Ράσιου

«Μικρές και μεγάλες φωνές».

testαρε
τον 

εαυτό σου

Άγχος, στρες, πίεση. Λέξεις που 

έχουν ενταχθεί για τα καλά στο λε-

ξιλόγιο της καθημερινότητάς μας και δυ-

στυχώς δεν είναι μόνο λέξεις, αλλά πραγ-

ματικές καταστάσεις που ζούμε σχεδόν 

όλοι. Ο ξέφρενος ρυθμός της ζωής, τα 

προβλήματα, η μη αποτελεσματική επι-

κοινωνία, η άγνοια για τον εαυτό μας και 

οι μεταξύ μας συγκρούσεις επιτείνουν αυ-

τές τις εντάσεις.

Υπάρχει όμως ένας τρόπος να 

βοηθήσουμε τον εαυτό μας, κι αυτός 

δεν είναι άλλος από τη Φιλοσοφία. Όχι 

όμως με τη διανοουμενίστικη έννοια που 

επικρατεί σήμερα, αλλά με την έννοια της 

αναζήτησης όλων εκείνων των άξιων και 

αληθινών στοιχείων που είναι σημαντικά 

και χρήσιμα στη ζωή μας με την πρακτική 

εφαρμογή τους.

Σύμφωνα λοιπόν με τη Φιλοσοφία, 

ο άνθρωπος είναι ένα ον πολυσύνθετο. 

Έχει μια προσωπικότητα, η οποία 

αποτελείται από την υλική μορφή, τη 

ζωτική της ενέργεια, τα συναισθήματα και 

τις σκέψεις. Διαθέτει επιπλέον και έναν 

ανώτερο εαυτό, το Άτομο.  Η πολύπλοκη 

αυτή δομή μας δημιουργεί και αντίστοιχες 

ανάγκες. Ο Αμερικανός ψυχολόγος 

Maslow τις ιεράρχησε σε μία πυραμίδα, 

ξεκινώντας από τη  βάση της με τις πιο 

υλικές και φθάνοντας στην κορυφή της 

με τις πιο πνευματικές. Έτσι, μπορούμε 

να αναγνωρίσουμε στον εαυτό μας:

Ανάγκες βιολογικές: η ικανοποίησή 

τους μας επιτρέπει να επιβιώνουμε και να 

διατηρούμαστε ζωντανοί. 

Ανάγκες ασφάλειας: η ικανοποίησή 

τους μας επιτρέπει να νιώθουμε ασφαλείς 

στο περιβάλλον όπου ζούμε, σίγουροι, 

χωρίς κάτι να μας απειλεί. 

Ανάγκες για αγάπη, κοινωνική 
αναγνώριση και αποδοχή, η 
ανάγκη να ανήκουμε σε μία 
ομάδα: η ικανοποίησή τους μας κάνει 

να νιώθουμε αγαπητοί και αποδεκτοί από 

τους άλλους γι’ αυτό που πραγματικά 

είμαστε.

Ανάγκες αυτοεκτίμησης και 
ανεξαρτησίας: η ικανοποίησή τους 

μας δίνει την αίσθηση της αξίας μας 

και την επιβεβαίωση ότι μπορούμε να 

κάνουμε τις επιλογές μας και να ορίζουμε 

τη ζωή μας.

Ανάγκες Αυτογνωσίας και 
Αυτοπραγμάτωσης: η ικανοποίησή 

τους μας δίνει την αίσθηση νοήματος 

και σκοπού στη ζωή, καλλιεργεί τις 

ομορφότερες και πιο υψηλές ανθρώπινες 

αξίες και δυνατότητες, μας οδηγεί στην 

αρμονική συμβίωση με τον εαυτό μας, 

τους άλλους και τη φύση γύρω μας.

Ο Πλάτωνας παραλληλίζει την 

Προσωπικότητα με ένα άλογο και 

το Άτομο με τον ιππέα του αλόγου, 

τονίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο ότι ο 

ανώτερος εαυτός πρέπει να οδηγεί τον 

κατώτερο. Ο μυθικός ιππέας του Πλάτωνα 

είναι αυτός που διαθέτει Συνείδηση.

Μπορούμε να παρομοιάσουμε τη 

Συνείδηση μ’ ένα φακό. Χρειαζόμαστε το 

φακό, για να δούμε μέσα στο σκοτάδι, να 

φωτίσουμε το χώρο που μας περιβάλλει 

και να αντιληφθούμε τι υπάρχει σ’ αυτόν. 

Μπορούμε να τον στρέψουμε στον 

εσωτερικό μας κόσμο, για να γνωρίσουμε 

πράγματα, αντικείμενα και χώρους αυτού 

του «έσω», που δεν είναι και τόσο ορατό 

όσο το «έξω», αλλά εξίσου πραγματικό.

Ας παρομοιάσουμε τώρα την Προσω-

πικότητά μας μ’ ένα σκοτεινό δωμάτιο. 

Επειδή το  φως του φακού δεν είναι επαρ-

κές, δημιουργούνται γωνίες που παρα-

μένουν άγνωστες, αθέατες και ανεξέλε-

γκτες. Και επειδή δεν φωτίζονται από τη 

Συνείδηση, λειτουργούν μέσα μας ασυνεί-

δητα. Από αυτά τα σκοτεινά σημεία ακού-

γονται κάποιες παροτρύνσεις, που συμ-

βολικά θα τις ονομάσουμε «Μικρές Φω-

νές». 

«Να είσαι δυνατός» μας παροτρύνει 

μια «Μικρή Φωνή» που ακούγεται από 

τη σκοτεινή γωνία η οποία σχετίζεται με 

το φυσικό μας σώμα. Ο άνθρωπος που 

διακατέχεται απ’ αυτή τη φωνή, είναι 

αποχωρισμένος από τα συναισθήματά 

του και νομίζει ότι όλα πρέπει να τα κάνει 

μόνος του. Γίνεται σκληρός. Δεν εκφράζει 

εύκολα αυτά που νιώθει. Δεν ζητάει 

βοήθεια, επειδή πιστεύει ότι μόνο οι 

αδύναμοι έχουν την ανάγκη των άλλων. 

Οι 5 πηγες του αγχους και πως ν’ απαλλαγουμε απο αυτες.



Για να εξισορροπηθεί αυτή η κατάσταση, 

πρέπει ο άνθρωπος να φωτίσει αυτή 

την ασυνείδητη συμπεριφορά του με 

Συνείδηση. Αν καταλάβει τι ακριβώς κάνει 

και γιατί, αν διαπιστώσει τα βαθύτερα 

κίνητρα και τις αιτίες, μπορεί να επιλέξει 

είτε να συνεχίσει να συμπεριφέρεται 

με τον ίδιο τρόπο είτε ν’ αλλάξει και να 

προσπαθήσει ν’ ακούσει μια αντίθετη 

«Μεγάλη Φωνή», που προέρχεται από 

ένα ανώτερο επίπεδο του εαυτού του και 

τον συμβουλεύει: «Να είσαι ήρεμος». Η 

ηρεμία θα του επιτρέψει να αποδεχτεί ότι 

έχει αδυναμίες, ότι δεν μπορεί να τα κάνει 

όλα μόνος του και ότι τελικά είναι ωραίο 

να δέχεται τη βοήθεια των άλλων.

Από τη σκοτεινή γωνία του εαυτού 

μας που σχετίζεται με τη ζωτική μας 

ενέργεια ακούγεται η «Μικρή Φωνή» 

που λέει «Κόπιασε». Ο άνθρωπος που 

κυριαρχείται απ’ αυτή τη φωνή, δεν 

γνωρίζει την έννοια του ρυθμού στη 

δράση του. Νιώθει ότι είναι επαρκής όταν 

δουλεύει σκληρά και επιτυγχάνει τους 

στόχους του με κόπο.  Είναι ένα είδος 

εργασιομανή,  που θέλει να δείχνει πόσο 

πολύ δουλεύει, ακόμη κι όταν ο κόπος που 

καταβάλλει είναι άχρηστος. Η απαλλαγή 

απ’ αυτή τη στάση οδηγεί στη «Μεγάλη 

Φωνή» που λέει: «Βρες το ρυθμό σου». 

Δεν χρειάζονται όλα  τα πράγματα 

ακατάπαυστο κόπο. Στην έννοια του 

ρυθμού συνυπάρχουν και η δουλειά και η 

ξεκούραση.

Από τη σκοτεινή γωνία του 

συναισθηματικού μας κόσμου ακούγεται 

η «Μικρή Φωνή» που παροτρύνει 

«Ικανοποίησέ τον». Ο άνθρωπος που 

διακατέχεται απ’ αυτή τη φωνή δεν ξέρει 

ή δεν μπορεί να πει όχι. Προσπαθεί να 

είναι αρεστός στους άλλους και φοράει 

μάσκες που θεωρούνται αποδεκτές από 

το περιβάλλον του. Έτσι μετατρέπεται 

σε κάτι ψεύτικο. Δεν μπορεί να είναι ο 

εαυτός του. Απ’ αυτήν την κατάσταση 

βγαίνουμε, μόνο αν προσέξουμε 

τη «Μεγάλη Φωνή» που μας λέει 

«Εμπιστέψου», δηλαδή εμπιστέψου 

αυτό που είσαι, μείνε αληθινός μπροστά 

στους άλλους και εμπιστέψου το 

ότι οι άλλοι είναι πολύ πιθανό να σε 

αποδεχτούν και να σ’ αγαπήσουν χωρίς 

τις ψεύτικες κι ευχάριστες μάσκες, αλλά 

με το αληθινό σου πρόσωπο.

Από τη σκοτεινή γωνία του νοητικού 

μας επιπέδου ακούγεται η «Μικρή 

Φωνή» που λέει «Βιάσου». Αυτή ωθεί 

τον άνθρωπο σε ένα συνεχόμενο άγχος, 

στην αίσθηση ότι ο χρόνος ποτέ δεν 

είναι αρκετός για όσα πρέπει να κάνει. 

Κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα 

έχοντας την αίσθηση ότι κάνει κάτι 

σημαντικό, και συγχρόνως αποφεύγει 

να θέσει στον εαυτό του ουσιαστικές 

ερωτήσεις και να δώσει απαντήσεις. Η 

απαλλαγή από αυτήν την κατάσταση 

γίνεται εφικτή, όταν αρχίσουμε ν’ 

ακούμε τη «Μεγάλη Φωνή» που μας 

λέει «Χαλάρωσε». Θα πρέπει τότε ο 

άνθρωπος να μειώσει το άγχος και την 

ένταση, να πάψει να κυνηγάει το χρόνο, 

έτσι ώστε να είναι πιο φυσικός και να 

μπορεί να απολαμβάνει περισσότερο τη 

ζωή.

Τέλος από το κέντρο της 

προσωπικότητας, από το ίδιο μας το 

εγώ, ακούγεται μια «Μικρή φωνή» που 

μας παροτρύνει «Να είσαι τέλειος». 

Ο άνθρωπος που υπακούει σ’ αυτή 

τη φωνή θέλει να τα ξέρει όλα, να τα 

ελέγχει όλα, να είναι ο καλύτερος. 

Θεωρεί τον εαυτό του σπουδαίο και 

αναντικατάστατο, κάνει με τελειότητα 

ό,τι αναλαμβάνει, επειδή θέλει να 

φαίνεται άψογος στα μάτια των άλλων. 

Για να απελευθερωθούμε από το βάρος 

αυτής της φωνής θα πρέπει ν’ ανοίξουμε  

τ’ αυτιά μας στη «Μεγάλη Φωνή» που 

λέει: «Να είσαι δημιουργικός». Αυτό 

σημαίνει να μην είσαι τελειομανής, για 

να φαίνεσαι σημαντικός στα μάτια των 

άλλων, αλλά να επιδιώκεις την τελειότητα 

στα πράγματα, επειδή νοιάζεσαι γι’ αυτά 

και θεωρείς ότι πρέπει να γίνουν σωστά. 

Τότε αναδεικνύονται η ταπεινοφροσύνη, 

η επιμέλεια, ο ενθουσιασμός και η 

αγάπη. Αυτή η στάση μας κάνει θετικά, 

χαρούμενα και δημιουργικά άτομα, που 

θέλουν να προσφέρουν τόσο στους 

άλλους, όσο και στον εαυτό τους.

Όπως γίνεται φανερό, η ανάπτυξη των 

«Μεγάλων Φωνών» είναι μία εσωτερική 

διαδικασία αλλαγής και αυτοβελτίωσης, 

που επιτρέπει στην προσωπικότητά 

μας να επιβεβαιωθεί, να δυναμώσει, να 

διευρύνει τα όριά της και να φωτιστεί 

με τη λάμψη της Συνείδησης που οδηγεί 

στην επίγνωση, στον αυτοέλεγχο και 

στην κυριάρχηση των αδυναμιών μας.

Το Τεστ διατίθεται στα κέντρα μας και 

θα χαρούμε να σε δούμε από κοντά … για 

να γνωριστούμε καλύτερα! 
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εκδ. «Γλάρος»
6) Γουέην Ντύερ, Να κινείς τα δικά σου νήματα, εκδ. 
«Γλάρος»
7) Ι. Νέστορος, Συνθετική Ψυχοθεραπεία,  εκδ. «Ελλ. 
Γράμματα»
8) Α. Μπέζαντ, Η Απόκρυφη ζωή του ανθρώπου,  «Θεο-
σοφικές εκδόσεις».



           ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ

πνεύμα νίκης...

Απόκτησε φήμη νικητή , χαμογελώντας 
κάθε φορά που κερδίζεις , άλλα & 

κάθε φορά που χάνεις

Αν θέλεις να είσαι 
νικητής… σκέψου σαν 

νικητής , δράσε σαν 
νικητής 

& πιο σύντομα από ότι 
νομίζεις θα γίνεις …

Ο νικητής πάει κατευθείαν 

στο πρόβλημα , 

ο χαμένος πάει τριγύρω του

Ο νικητής 
ξέρει ότι μερικές φορές 

κάνει λάθος & είναι 
έτοιμος να το παραδεχτεί. 

Ο χαμένος συνήθως 
βρίσκει κάποιον να 

κατηγορήσει 

Ο νικητής λέει «είμαι καλός άλλα όχι τόσο καλός 
όσο οφείλω να είμαι», ο χαμένος λέει «δεν είμαι 
τόσο ικανός όσο μερικοί άλλοι». 

Ο νικητής δεν φοβάται τόσο πολύ να 
χάσει, όσο ενδόμυχα φοβάται ο χα- 

μένος να κερδίσει 

Ο νικητής αντιμετωπίζει ένα 
νέο πρόβλημα σαν πρόκληση, ο 

χαμένος δεν 
Θέλει να το αντιμετωπίσει

Ο νικητής 
αντιλαμβάνεται ότι δεν 
υπάρχει καλύτερη ώρα 

από το παρόν για να 
γίνει κάτι… ο χαμένος 

ελπίζει ότι τα πράγματα 
θα γίνουν καλύτερα 

αύριο

Ο νικητής 
λέει «πρέπει να υπάρχει 
καλύτερος τρόπος για 
να το κάνω» ο χαμένος 

λέει «αυτός είναι ο 
τρόπος που γινόταν 

πάντα»

Ο νικητής ακούει, ενώ ο χαμένος 
περιμένει να έλθει η σειρά του να μιλήσει 

Ο νικητής δηλώνει κάτι υπεύθυνα, ο 
χαμένος δίνει υποσχέσεις



...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ

ήξερες
ότι...

Το Κηρύκειο
Κείμενο: Καίτη Δαικίδου

Ο μύθος λέει ότι κάποτε 

ο θεός Ερμής είδε δυο 

φίδια που πάλευαν 

άγρια μεταξύ τους. Δεν 

μπορούσε απλά να παρακολουθεί τον 

καβγά και  με το ραβδί του, τα χώρισε. 

Έτσι, ήρθε η ειρήνη και η ομόνοια 

ανάμεσα τους. Από τότε το ραβδί με 

τα δυο φίδια, στολισμένο και με τις 

φτερούγες του «φτεροπόδαρου» θεού 

Ερμή, έγινε σύμβολο της ομόνοιας και 

της καταπαύσεως της διχόνοιας. 

Στην ελληνική μυθολογία το 

κηρύκειο (κηρύκειον) ήταν το κύριο 

έμβλημα του θεού Ερμή. 

Αποτελείται από μία λεπτή ράβδο 

από ξύλο δάφνης ή ελιάς, γύρω από την 

οποία είναι τυλιγμένα δύο φίδια που τα 

κεφάλια τους συναντώνται αντικριστά. 

Πάνω από τα κεφάλια των φιδιών, 

στην κορυφή της ράβδου, υπάρχουν 

δύο φτερούγες  (αυτή η μορφή είναι 

νεότερη). 

Τα φτερά συμβολίζουν την 

υπέρβαση, τον αέρα.

Τα δύο φίδια είναι το σύμβολο της 

δυαδικότητας, τα δύο αντίθετα που 

τελικά ενώνονται.  Αντιπροσωπεύουν 

τις δυνάμεις της δέσμευσης και της 

λύτρωσης, του καλού και του κακού, 

της φωτιάς και του νερού, της ανόδου 

και της καθόδου, του αρσενικού και 

του θηλυκού. Είναι ισορροπία και 

γονιμότητα. Είναι η σύνθεση των 

αντιθέτων και η υπερβατική λειτουργία 

ανάμεσα στον άνθρωπο και στο θείο.

Η ράβδος είναι το σύμβολο του 

άξονα του κόσμου (axis mundi), που 

σαν γέφυρα ενώνει τον ουρανό με τη 

γη, το  πάνω με το κάτω. Είναι ο δρόμος 

τον οποίο διασχίζουν οι αγγελιαφόροι, 

μεταφέροντας τα μηνύματα των θεών 

προς τους ανθρώπους.

Το κηρύκειο το κρατούν οι 

αγγελιαφόροι σαν σύμβολο ειρήνης και 

προστασίας. Αργότερα έγινε σύμβολο 

του εμπορίου εξαιτίας του Ερμή που 

εκτός από αγγελιαφόρος των θεών ήταν 

και προστάτης του εμπορίου.

Τα νεώτερα χρόνια παραλείφθηκαν 

οι φτερούγες και προστέθηκε ένας 

σταυρός στο κάτω μέρος του κύκλου. 

Έτσι προέκυψε το αστρονομικό και 

αστρολογικό σύμβολο για τον πλανήτη 

Ερμή.

Στην Αλχημεία το κηρύκειο είναι το 

αρσενικό θείο και ο θηλυκός υδράργυρος, 

η δύναμη της μεταμόρφωσης, ύπνος και 

αφύπνιση.

Η πρωταρχική καταγωγή του 

συμβόλου είναι ίσως μεσοποταμιακή, 

όπως μαρτυρείται από την απεικόνιση 

στο αγγείο του Γκουντέα από το Λαγκάς. 

Αυτό το αγγείο από πράσινο στεατίτη 

χρονολογείται από το 2144-2124 π.Χ. 

και αναπαριστά τον οφιόμορφο θεό 

Νινγκισντίζα, αγγελιαφόρο της θεάς 

Ιστάρ.

Το κηρύκειο το συναντάμε στην 

Αίγυπτο, όπου το κρατά ο θεός Θωτ, 

στην Μεσοποταμία όπου το κρατά η 

Ιστάρ και στην Ινδία.

Τη μορφή του κηρύκειου τη 

βλέπουμε να αναπαράγεται με έναν 

ιδιαίτερο τρόπο μέσα στον άνθρωπο. Ο 

τρόπος να αναπαραστηθούν τα κέντρα 

ενέργειας ή τσάκρα του ανθρώπου, οι 

δυνάμεις που μέσα μας συγκρούονται 

και εναρμονίζονται, μας το θυμίζουν 

πολύ.

Τσάκρα στα σανσκριτικά σημαίνει 

τροχός. Σύμφωνα με τον ινδουιστικό 

μυστικισμό πρόκειται για ψυχικά 

κέντρα ενέργειας που βρίσκονται στο 

σώμα του ανθρώπου και διαμέσου 

αυτών ρέει η ενέργεια. Η ποιότητα της 

ενέργειας επηρεάζει θετικά ή αρνητικά 

τη λειτουργία των τσάκρας. 

Αλλά και ο τρόπος που το DNA μας 

απεικονίζεται είναι παρόμοιος.

Είναι άραγε, τυχαίο;
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“Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΗΝΙΑΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ”

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΛΛΑΪΔΗΣ

Παράλληλα με την μακρόχρονη προσφορά του στο χώρο του Εσωτερισμού, 

μέσα από τις γνωστές Εκδόσεις “Πύρινος Κόσμος”, ο Ιωάννης Συλλαϊδής 

παρουσιάζει το παραπάνω βιβλίο γραμμένο από τον ίδιο. Δεν θα μπορούσε 

λοιπόν, παρά να είναι μια πρόταση για ένα δρόμο Eσωτερικής  Aναζήτησης και 

Αυτογνωσίας.

Ο Δρόμος της Γαλήνιας Αναζήτησης ανταποκρίνεται στην πνευματική 

ανάγκη του σημερινού ανθρώπου για ουσιαστική κατανόηση και εκδήλωση του 

Εσωτερικού του Είναι. Στόχος του βιβλίου είναι η στροφή της προσοχής προς 

τις Πύλες της Καθαρής Πνευματικής Αντίληψης. Μέσα από μια ανατομία της 

Συνειδητότητας, προτείνεται μια άμεσα εφαρμόσιμη εργασία Απελευθέρωσης  

της Αντίληψης. Αυτή η εργασία δεν απευθύνεται μόνο στο νοητικό πεδίο του 

αναζητητή, αλλά και στη βαθύτερη διαίσθησή του, ενώ παράλληλα  παρουσιάζει 

και απλές βιωματικές  διαλογιστικές - στοχαστικές πρακτικές. Βασικός και άμεσος 

στόχος, η συνεισφορά στην εργασία Απελευθέρωσης της Αντίληψης από κάθε 

είδους περιορισμούς, τονίζει ο συγγραφέας.

“Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΩΣ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ 

ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ”, ΤΟΡΒΑΛΤ ΝΤΕΤΛΕΦΣΕΝ, ΡΥΝΤΙΓΚΕΡ ΝΤΑΛΚΕ

Το βιβλίο αυτό -αναφέρει στον πρόλογο του ο εκδότης-παρουσιάζεται ως συνέχεια της πρώτης έκδοσης  

με τίτλο ¨Ασθένεια ως Γλώσσα της Ψυχής¨ και καλύπτει σειρά συμπτωμάτων που δεν περιγράφονται στην 

πρώτη έκδοση. Ο Τόρβαλτ  Ντέτλεφσεν είναι ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής και ένας από τους γνωστότερους 

εκπροσώπους της ψυχολογίας του εσωτερισμού. Ο Ρύντιγκερ Ντάλκε σπούδασε ιατρική στο Μόναχο και 

μετεκπαιδεύτηκε στη φυσική ιατρική και στην εφαρμογή διαφόρων ειδών ψυχοθεραπείας.

Κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις “Πύρινος Κόσμος” 

Ιπποκράτους 16 Αθήνα 106 80, Τηλ 210 36 02 883 – 210 36 15 223, Fax: 210 36 11 234

“Ο ΣΜΑΡΑΓΔΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, Αλχημεία για προσωπική μεταμόρφωση”

ΝΤΕΝΙΣ ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΧΟΚ

Ένα ακόμη βιβλίο από τη σειρά “Εσωτερική Αναζήτηση”

Ο “Σμαράγδινος Πίνακας” προσφέρει πρόσβαση σε μια πλούσια πνευματική παράδοση. Οι λέξεις που 

διασώζονται μέσα σε αυτόν περικλείουν την ουσία των διδασκαλιών της Αλχημείας.  Στην πραγματικότητα 

πρόκειται για διδασκαλίες που αφορούν το μετασχηματισμό του μετάλλου της ψυχής σε πνευματικό “χρυσό”.

Παρουσιάζεται το κάθε ένα από τα εφτά σκαλοπάτια της αλχημικής μεταμόρφωσης με απλουστευμένες 

τεχνικές και ασκήσεις. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα του Ερμητισμού.

“ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ, οι δάσκαλοι του φωτός”

SHAKILA – ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΡΑΤΗ

Ένας οδηγός για όσους θέλουν να ανακαλύψουν τους κρυστάλλους και τα ορυκτά, αυτές τις οντότητες του 

φωτός. Ένας χάρτης που θα σας βοηθήσει να περιπλανηθείτε στα μονοπάτια του μαγικού κόσμου των κρυστάλ-

λων. Περιγράφονται οι ιδιότητες 57 κρυστάλλων και ορυκτών, καθώς και μέθοδοι για τον καθαρισμό και την 

φροντίδα τους. Παράλληλα περιέχει εκτός των άλλων διδασκαλία για κρυσταλλική αρωματοθεραπεία, δίνονται 

συνταγές για κρυσταλλικά εκχυλίσματα, αιθέρια έλαια και βότανα, κρυσταλλικά  βάμματα και ιάματα αλλά και 

τεχνικές για κρυσταλλικό μασάζ. Η συγγραφέας-θεραπεύτρια η ίδια- σας προσκαλεί να εξερευνήσετε , να ανα-

καλύψετε και να ταξιδέψετε μαζί της στο μαγικό κόσμο των κρυστάλλων. 

Κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις “Κέδρος”, www.kedros.gr, e-mail:books@kedros.gr

βιβλιο
παρου
σιαση
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΤΕΥΧΟΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Στην ιστορία της Ρωσίας συναντάμε πολλούς ανθρώπους με ιδιαίτερες 
ψυχικές ικανότητες.. Από το 1920 έως την δεκαετία του 1960 οι Σοβιετικοί 
άρχισαν να πειραματίζονται πάνω σε πολλά φαινόμενα όπως μεταφορά 
ενέργειας από το ένα άτομο στο άλλο, έρευνα των ενεργειακών ακτινοβολιών 
του σώματος, τηλεκίνηση, τηλεπάθεια, αποκωδικοποίηση και ενδυνάμωση 
του ανθρώπινου εγκεφάλου και άλλων ψυχικών φαινομένων. Εισήλθαν 
στο χώρο της παραψυχολογίας με μια επιστημονική προσέγγιση. 

Κατάφεραν όχι μόνο να αποδείξουν την ύπαρξή τους, αλλά 
ανακάλυψαν και τρόπους για να τα εκμεταλλεύονται σαν υπερόπλα στον 
ακήρυχτο ψυχρό πόλεμο που είχαν με τους Αμερικάνους.Τη δεκαετία του 1970 η K.G.B. 
βασισμένη όχι μόνο στην τεχνολογία αλλά και στη συνεργασία της με χαρισματικούς 
ανθρώπους ως προς την εξωαισθητική αντίληψη, πέτυχε την παρακολούθηση εξ 
αποστάσεως και τη μεταβίβαση της σκέψης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία τέλειων 
κατασκόπων και στρατιωτών, οι οποίοι μέσω της ύπνωσης λειτουργούσαν ως ρομπότ.

Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ

Η μετενσάρκωση είναι η έκφραση του Νόμου του Ρυθμού σύμφωνα με τον οποίο 
η φύση ακολουθεί ρυθμούς, κύκλους. Σύμφωνα με αυτούς οι μορφές εμφανίζονται, 
επιτρέπουν την εκδήλωση και μετά καταστρέφονται με τη διαδικασία που ονομάζουμε 
θάνατο.

Τίποτα δεν πάει χαμένο στη φύση. Τα πάντα ανακυκλώνονται. Τα πάντα είναι 
ύλη και ενέργεια που κάνουν κύκλο, επιτρέποντας στη ζωή να εκδηλωθεί!

Τα αστέρια, όπως και όλοι οι βιολογικοί οργανισμοί, περνούν από τα στάδια της 
γέννησης, της ανάπτυξης, της ωριμότητας και των γηρατειών … και κάποια στιγμή 
πεθαίνουν... για να ξαναγεννηθούν.

ΗΡΩΝ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ: Ο «ΘΑΥΜΑΤΟΠΟΙΟΣ» ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

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 
αυτοματοποιημένα συστήματα στους συγχρόνους του. 




