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προστά στις δυσκολίες που κλονίζουν σήμερα την κοινωνία και τον άνθρωπο, ακούγεται όλο και περισσότερο η ανάγκη μιας καλλίτερης ποιότητας
ζωής.

Η πολυσυζητημένη «ποιότητα ζωής» φαίνεται να ορίζεται, κυρίως, σύμφωνα με το

βιοτικό επίπεδο που μπορεί να έχει κανείς μέσα στην καταναλωτική κοινωνία μας. Αυτό
μπορεί να είναι φυσικό, μπροστά στους συνεχώς μειωμένους μισθούς και τις αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις, αλλά δεν καλύπτει την πραγματική ποιότητα που θα θέλαμε
στη ζωή μας.
Για κάποιους, πέρα από ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο, η ποιότητα ζωής συμπερι-

editorial

λαμβάνει άλλες ανάγκες, όπως η άνεση και η κοινωνική ασφάλεια, ο ελεύθερος χρόνος
και οι ευκαιρίες ψυχαγωγίας, το κοινωνικό γόητρο και η επαγγελματική καταξίωση, τα
περιβαλλοντολογικά ζητήματα και ο χώρος της υγείας.

Για άλλους, πιο ευαισθητοποιημένους, ποιότητα ζωής σημαίνει επίσης επιστροφή στη φύση, μεγαλύτερη ειλικρίνεια στις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία, αυτοεκτίμηση και δημιουργικότητα.
Αλλά όλα αυτά είναι αρκετά, για να κάνουν τον άνθρωπο ευτυχισμένο;
Κάποιες μελέτες πάνω στον ορισμό της «ποιότητας ζωής» θεώρησαν ότι πρέπει να αποκλειστεί η έννοια της ευτυχίας για να
αντικατασταθεί με αυτήν της ικανοποίησης. Όμως, η ικανοποίηση, που σχετίζεται περισσότερο με την ευχαρίστηση και την ανταμοιβή, είναι μια έννοια αβέβαιη και συνεχόμενα μεταβλητή, εξαρτημένη από εξωτερικούς παράγοντες.
Η ποιότητα ζωής ενός ανθρώπου θα πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τις φυσιολογικές ανάγκες και τις ανάγκες ασφάλειας, κοινωνικής αποδοχής και αυτοεκτίμησης, αλλά κυρίως, τις αναφερόμενες από τον Maslow ως ανάγκες αυτοπραγμάτωσης.
Η πραγματική ποιότητα ζωής χρειάζεται να καλύψει τον άνθρωπο στην ολότητά του, δίνοντας προτεραιότητα στα πνευματικά
και εσωτερικά παρά στα παροδικά και εξωτερικά. Γιατί, όταν βασίζουμε τη ζωή μας σε εξωτερικούς και υλικούς παράγοντες, δημιουργούμε ασταθή θεμέλια. Η αυτοπραγμάτωση και η ευτυχία δεν προκύπτουν από ανέσεις και απολαύσεις, αλλά από την αναζήτηση του εσωτερικού μας άξονα και από την ανάπτυξη της συνείδησης.

Έτσι ο άνθρωπος μπορεί να αναζητά μια ποιότητα ζωής σε όλα τα επίπεδα:
•

Ικανοποιητικά υλικά μέσα, που μπορεί να βελτιώνει με συνεχόμενη εργασία και με το να επιβάλει μια τάξη στη ζωή του.

•

Ρυθμό στις περιόδους εργασίας και ανάπαυσης, που επιτρέπει αποδοτική διευθέτηση του χρόνου του και αποφυγή του

άγχους.
•

Βαθύτερα συναισθήματα και ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις. Ανακάλυψη της χαράς της ζωής σε όλα τα πράγματα και

τις δραστηριότητες. Μια υγιή δόση ρίσκου, απαραίτητη για να μπορεί να αναλαμβάνει τις ευθύνες του.
•

Ικανότητα να μαθαίνει συνεχώς, μέσω μιας συστηματικής καλλιέργειας αλλά και από τις ίδιες τις εμπειρίες του. Εφαρμογή

των γνώσεων και εμπειριών στην καθημερινότητα.
•

Ευαισθητοποίηση μπροστά στην τέχνη και την ομορφιά. Αναζήτηση της αλήθειας μέσα σε όλα τα πράγματα και τα γεγο-

νότα και εμβάθυνση στις αιτίες τους.
•

Συνεχόμενη βελτίωση του εαυτού του και των γύρω του, για να μπορεί να είναι όλο και πιο αληθινός, πιο δίκαιος και πιο

ευγενικός.
Μιλάμε λοιπόν, για μια ποιότητα ζωής που είναι καρπός μιας φιλοσοφικής στάσης μπροστά στη ζωή. Γιατί… όλοι θέλουμε
ποιότητα Ζωής, αλλά πάνω απ’ όλα αναζητάμε αυτό το σπάνιο άνθος που ονομάζεται Ευτυχία.

Ο Εκδότης
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Για

περισσότερα

Σημαντικός

από

αριθμός

εκατό
ταινιών

χρόνια

ο

κινηματογράφος

κυκλοφορούν

κάθε

χρόνο.

αποτελεί
Οι

ένα

από

περισσότερες

τα

πλέον

προσφέρουν

διαδεδομένα
απλή

μέσα

διασκέδαση,

ψυχαγωγίας.
μια

μικρή

ανάπαυλα μέσα στο ρυθμό της καθημερινότητας. Κάποιες άλλες προχωρούν ένα βήμα παραπέρα προσφέροντας τροφή
για σκέψη, μέσα από τα θέματα που θίγουν ή που αφήνουν να εννοηθούν. Αυτή η στήλη φιλοξενεί ταινίες, που ανήκουν
στη δεύτερη κατηγορία.
Στο πνεύμα αυτής της αντίληψης έχουν παρουσιαστεί και συστήνονται στον αναγνώστη οι εξής ταινίες:
► Ήρωας ► Τα Τέσσερα Φτερά ► Χαμένος Ορίζοντας ► Μετά την Επόμενη Ημέρα ► Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο,
Χειμώνας και πάλι Άνοιξη ► Οιωνός ► Το Φαινόμενο της Πεταλούδας ► Ανθρώπινο Μίσος ► Ο Τελευταίος Σαμουράι ►
Dark City ► Ακήρυχτος Πόλεμος ► Ένας Υπέροχος Άνθρωπος ► Οι Άλλοι ► The Matrix ► The Matrix Reloaded ► Νέος
Θαυμαστός Κόσμος ► Μονομάχος ► Τίγρης Και Δράκος ► Ο Λαβύρινθος Του Πάνα ► Ο Χρησμός Της Πεταλούδας ►
Σαμσάρα ► Minority Report ► Χωρίς Αντάλλαγμα ► Agora ► Twilight ► Avatar ► Το 13ο Πάτωμα ► Inception ► The
Truman Show ► The Eye ► Harry Potter ► Η 6η Αίσθηση

4

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2012

Κινηματογράφος: The Cell

Το ΚΕΛΙ

Βέβαια σε αυτόν τον κόσμο έχει κάποιους

Κείμενο: Αγάπη Χατζημπαλάση

Σκηνοθεσία: Tarsem Singh

Παίζουν: Jennifer Lopez, Vince Vaughn,
Vincent D’Onofrio, Jake Weber,

την απελευθε-

ρώσει και να της χαρίσει τη χαμένη της
αγνότητα

(στην

ταινία

συμβολίζεται

φέρον είναι ότι οι περιορισμοί αυτοί δη-

την παιδική ηλικία του πρωταγωνιστή).

με

μιουργούνται από τις επιθυμίες του, τα

Τελικά μόνο η συνείδηση είναι αυτή

πάθη του και από τον τρόπο που βλέπει

που μπορεί να τα καταφέρει (συμβολίζε-

ο ίδιος τον εαυτό του.

ται από τη γυναίκα επιστήμονα). Μόνο

πραγματική

ζωή;

δράκο, δηλαδή με την ίδια την σκιά του

πραγματικότητα

είναι

ανθρώπου και να τον νικήσει. Αλλά δεν

συμβαίνει

και

στην

Η

και

η

μήπως

αυτή μπορεί να έρθει αντιμέτωπη με τον

θα τα κατάφερνε ποτέ μόνη της. Ενώ έχει

Οι πρωταγωνιστές μοιάζουν με ταξι-

τη σοφία να ξέρει ότι τίποτα από όλα

διώτες, μόνο που το ταξίδι τους αφορά

αυτά τα τρομακτικά δεν είναι παραγμα-

στη βουτιά μέσα στον ίδιο τους εαυτό. Εί-

τικότητα

φυσικό

ναι το πιο οδυνηρό και πιο λυτρωτικό τα-

από τον κόσμο αυτό της πλάνης. Θα

με

ξίδι…. Στη χώρα του πουθενά. Εκεί όπου

χρειαστεί η βούληση (την συμβολίζει ο

(ανώτερες-

είναι

ένα

λυδιάστατο

ον

σώμα

ενέργεια-ζωή

με

σκέψεις

τώσει τον Κέρβερο για να

πο-

άνθρωπος

και

στο

απλώς ένα παιχνίδι του νου;

Dylan Baker, Marianne Jean-Baptiste

συναισθήματα

αφορά

Ναι, αλλά μήπως τελικά αυτό δεν

Σενάριο: Mark Protosevich

με

όσον

να οραματιστεί τον εαυτό του. Το ενδια-

Παραγωγή: Julio Caro, Eric McLeod

Ο

περιορισμούς

παρ’

όλα

αυτά

παρασύρεται

κρύβονται τα πάντα μέσα σε σκοτεινές

αστυνομικός),

αγνές και κατώτερες - επιβίωσης). Στη

γωνιές,

από τον σκοπό και θα την πείσει τελικά

συγκεκριμένη

απρόσκλητο

ταινία

παρουσιάζεται

με

έτοιμα

να

κατασπαράξουν

επισκέπτη.

Όλοι

οι

τον

φόβοι,

πολύ ενδιαφέρον τρόπο η ταύτιση του

όλοι οι δισταγμοί, όλα τα πάθη, όλες οι

ανθρώπου

με

που

παρασύρεται

πως τίποτα δεν είναι αλήθεια.
Και έτσι ξεκινά ο αρχετυπικός πόλε-

ως

αμφιβολίες,

οι

ολόκληρος

κόσμος,

κρυμμέ-

λευκής πλευράς. Πολεμάνε τα αρχέτυπα,

Ο

νος σε αυτό που αποκαλούμε Ασυνεί-

ο Άρχοντας του Σκότους και η Κυρία του

δητο.

Αγνού Φωτός . Και παρ όλο που η ταινία,

σκέφτεται

κατανοεί

δεν

πιο ανώτερο μέσα του, δηλαδή τον νου.
άνθρωπος

αυτό

που

άρα

υπάρχει.

Υπάρχει σε ένα κόσμο φαινομενικά ανύπαρκτο, έναν κόσμο που δείχνει πως ο
ίδιος

τον δημιουργεί

εαυτό του εκεί μέσα,
τον ονειρεύεται.

και

τοποθετεί τον

έτσι ακριβώς όπως

απογοητεύσεις….
εφιάλτης

Ένας

Η ψυχή παραδομένη στα κατώτερα
αυτά στοιχεία
λέσουμε

(ή μήπως να τα αποκα-

στοιχειά;).

Φυλακισμένη

στον

πύργο της, περιμένει αυτόν που θα σκο-

μος. Η μάχη μεταξύ της

μαύρης και του

σύμφωνα με κάποιους, είναι για «γερά
νεύρα», επέρχεται η λύτρωση με τη νίκη
της φωτεινής πλευράς. Μια μικρή θυσία
όμως πάντα πρέπει να προσφερθεί…

5

«Είπατε τω βασιλεί, χαμαί πέσε δαίδαλος αυλά,
ουκέτι Φοίβος έχει καλύβαν, ου μάντιδα δάφνην,
ου παγάν λαλέουσαν, απέσβετω και λάλον ύδωρ».

ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ Ο «ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ»
Κείμενο: θεοδώρα Μαρτζούκου
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Ιουλιανός ο «Παραβάτης»

Π

είτε του βασιλιά, πως έπεσε κα-

μελέτη των γραφών. Παράλληλα έρχε-

τάχαμα ο μαγικός αυλός κι ούτε

ται σε επαφή με τα ελληνικά γράμματα

ο

πια

όταν μετά τα επτά του χρόνια ανέλαβε

εδώ, ούτε φυτρώνει η δάφνη που προ-

την εκπαίδευση του ο Μαρδόνιος, παι-

μαντεύει, ούτε κυλάει το γάργαρο νερό

δαγωγός

από την πηγή. Στέρεψε το νερό που τρα-

τατος

γουδούσε».

φιλολογίας και φιλοσοφίας.

Φοίβος

Απόλλων

μένει

μητέρας
της

Μετά

Αυτά τα λόγια ευθύνονται για το άρθρο που ακολουθεί. Πριν τριάντα επτά

της

γνώστης

(το

τον

342)

ο

του

και

αρχαίας

θάνατο

του

αυτοκράτορας

βαθύ-

ελληνικής

Ευσέβιου
Κωνστάντι-

βρά-

ος έκλεισε τα δύο αδέλφια στο φρού-

δυ, από το βιβλίο της ιστορίας ή των

ριο Μάκελλο της Καππαδοκίας, επειδή

θρησκευτικών, δεν θυμάμαι πια. Και για

υποπτευόταν πως είχαν βλέψεις για τον

πρώτη φορά τότε έμαθα για τον Ιουλια-

θρόνο του. Τα χρόνια που πέρασε εκεί

νό, που στιγματίστηκε με το προσωνύ-

τα αναφέρει ο Ιουλιανός ως τα σκληρό-

μιο Παραβάτης. Παρόλο που το κείμε-

τερα της ζωής του. Από την άλλη όμως

νο δεν ήταν καθόλου εγκωμιαστικό για

αυτά τα έξι σκληρά χρόνια αφιερώθηκε

αυτήν την ιστορική μορφή, το αντίθετο

στη μελέτη την Ελλήνων φιλοσόφων και

θούσε και τον στήριξε εκείνη τη δύσκολη

μάλιστα, για έναν ανεξήγητο λόγο ένα

των Γραφών.

ώρα.

τα

χρόνια

απομνημόνευσα,

ένα

Ρωμαϊκό

νόμισμα

που

απεικονίζει

τον

Ιουλιανό με στρατιωτική περιβολή

347 του επιτράπηκε να επιστρέ-

Ο Κωνστάντιος ποτέ δεν θα μπορού-

βασιλιά, ίσως επειδή του θύμισε ήρωα

ψει στην Κωνσταντινούπολη και το 351

σε να προβλέψει τη χαρά του Ιουλιανού

αρχαίας τραγωδίας, εκείνον που διαλέγει

ο Κωνστάντιος ζητάει από τον ξάδελφό

όταν του ορίζει ως νέο τόπο διαμονής

ένα δρόμο ξέροντας ότι δεν υπάρχει γυ-

του, και αδελφό του Ιουλιανού, Γάλλο

-αλλά στην πραγματικότητα εξορίας- την

ρισμός,

τη συνδρομή του στη διακυβέρνηση της

Αθήνα. Στην Αθήνα ο Ιουλιανός μυείται

αυτοκρατορίας.

έδωσε

στα Ελευσίνια Μυστήρια και διδάσκεται

παρου-

μια σχετική ελευθερία στον Ιουλιανό, όχι

ρητορική και φιλοσοφία στη σχολή του

σιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για την ευ-

όμως για πολύ διάστημα, επειδή ο αυτο-

Προαιρεσίου.

ρυμάθεια του, αλλά και για το ότι υπήρξε

κράτορας τον απομάκρυνε

στη Νικομή-

ριο, τον φιλόσοφο Πρίσκο και είχε συμ-

ο

δεια. Εκεί ήταν που δέχτηκε την επίδραση

μαθητές του τον Μέγα Βασίλειο και τον

ανάμεσα σε ενενήντα επτά άλλους που

του

φιλόσοφου

Γρηγόριο τον Νανζιανζηνό.

δεν ακολούθησε τον Χριστιανισμό.

από

τον

οκτάχρονο

παιδί,

αγάπησε

ακολουθώντας

τις

αυτόν

θύελλες

τον

του

πεπρωμένου του.
Ο

Αυτοκράτορας

μοναδικός

Ιουλιανός

Βυζαντινός

Αυτοκράτορας

Ο Ιουλιανός έτυχε να ανήκει στον
οίκο που εξουσίαζε την οικουμένη.
Ο Φλάβιος Κλαύδιος Ιουλιανός γεν-

Το

Αυτή

η

Λιβάνιου

νεοπλατωνικό

αλλαγή

και

μυήθηκε

φιλόσοφο

Με

Μά-

νέα

Γνωρίζει

το

διαταγή

σοφιστή

του

Ιμέ-

Κωνστάντιου

ξιμο τον Εφέσιο το 352 στη λατρεία του

ανακαλείται στα Μεδιόλανα και στο τέ-

Ήλιου,

λος του 355 γίνεται Καίσαρας. Παντρεύ-

ενώ

παράλληλα

εξακολούθησε

εται την αδελφή του Κωνστάντιου Ελένη

να ασκεί τα χριστιανικά του καθήκοντα.
Γάλλος

και μετά από μερικές εβδομάδες ανα-

ήταν ανιψιός του Κωνσταντίνου και ο τε-

ανακηρύχθηκε από τον Κωνστάντιο, το

χωρεί για τη Γαλατία, για να ηγηθεί εκ-

λευταίος

351, Καίσαρας

στρατείας κατά των Γερμανικών φυλών

νήθηκε το 332 στην Κωνσταντινούπολη,

της

δυναστείας

των

Φλαβίων.

Ο

αδελφός

του

Ιουλιανού

της Ανατολής (Συρίας,

που

προσπαθούσαν

να

διασχίσουν

τον

Η μητέρα του, Βασιλίνα, που καταγόταν

Μικράς

από

πέθανε

νης), μόνο όμως για 3 χρόνια, επειδή το

Ρήνο. Η διαδρομή που έκανε ήταν γεμάτη

πέντε μήνες μετά την γέννησή του, ενώ ο

354 έπεσε στη δυσμένεια του αυτοκράτο-

νικηφόρες μάχες κατά μήκος του άξονα

πατέρας του Ιούλιος Κωνστάντιος δολο-

ρα και δολοφονήθηκε. Ο Ιουλιανός φυ-

Βασιλεία, Αλσατία, Λορραίνη, Παρίσι.

φονήθηκε όταν ο Ιουλιανός ήταν έξι χρό-

λακίστηκε και κινδύνευσε να θανατωθεί,

Στη Γαλατία ο Ιουλιανός φανέρωσε

νων. Όταν ήταν μικρός έλαβε χριστιανική

αλλά σώθηκε εξαιτίας της παρέμβασης

τα εξαιρετικά στρατιωτικά προσόντα του

αγωγή από τον Ευσέβιο, επίσκοπο της

της

συζύγου

και έδειξε μεγάλο θάρρος και επιμονή.

Νικομήδειας.

του Κωνστάντιου, η οποία τον συμπα-

Τέσσερα χρόνια που έμεινε εκεί, έφερε την

αριστοκρατική

Αυτός

οικογένεια,

τον

εισήγαγε

στη

Ασίας,

Αιγύπτου

αυτοκράτειρας

και

Ευσεβείας,

Παλαιστί-
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Ιουλιανός προεδρεύων σε συμβούλιο, Ε. Άρμιτατζ, 1875
ειρήνη. Ταυτόχρονα όλα αυτά τα χρόνια

του 360 και ο Ιουλιανός ήταν στην Λου-

διορθώσεις σε πολλά τρωτά σημεία της.

στη

τέσια -σημερινό Παρίσι- όταν έλαβε τις

Δόθηκαν

Γαλατία

έδωσαν

καρπούς.

Έγραψε

το «Ευσεβείας της βασιλίδος εγκώμιον»,

διαταγές

«Περί

αντέδρασε,

του

στους

ναούς

οι

περιουσίες

Ο

στρατός

τους που είχαν κατασχεθεί. Φρόντισε για

μεγάλη

Κωνστάντιου.

εξέγερ-

την ηθική εξύψωση του κλήρου, ίδρυσε

εις

ση και στον λαό και στον στρατό, που

ιεροδιδασκαλία και διέταξε αυστηρή επί-

εαυτόν, επί τη εξόδω του αγαθωτάτου

δεν ήθελε να αναχωρήσει. Μια νύχτα ο

βλεψη των ιερέων, εθνικών και χριστια-

Σαλλουστίου»,

στρατός

νών,

ή

των

περί

του

αυτοκράτορος

βασιλείας»,

«Περί

πράξεων

«Παραμυθητικός

των

τριών

σχημά-

των» και ένα στρατηγικό έργο με τίτλο

επικράτησε

συγκεντρώθηκε

γύρω

από

το

από

άποψη

ηθικής.

Λέγεται

πως

ανάκτορο του Ιουλιανού και τον ανακή-

κάποτε επέβαλλε ένα πρόστιμο δέκα χρυ-

«Μηχανικά». Έκτισε ένα παλάτι στο νησί

ρυξε Αύγουστο. Αυτός δέχτηκε την τιμή

σών λιρών στον εαυτό του, επειδή έκανε

του Σηκουάνα, στα θεμέλια του οποίου

και, αν και προσπάθησε να συνδιαλλα-

μια εκφώνηση χωρίς να είναι αρμοδιότη-

σήμερα είναι κτισμένη η Παναγία των

γεί με τον Κωνστάντιο, η ρήξη ήταν ανα-

τά του. Με αυτό ήθελε να δείξει στον λαό

Παρισίων. Με αυτήν την κίνηση ο Ιουλι-

μενόμενη.

ο

ότι ήταν ένας αξιωματούχος όπως και οι

ανός ήταν ο πρώτος που καθιέρωσε την

Κωνστάντιος αρρώστησε και πέθανε τον

άλλοι και απαγόρευσε στον εαυτό του

πόλη του Παρισιού ως τη διοικητική έδρα

Νοέμβριο του 361. Τον Δεκέμβριο του 361

να καταπατά την εξουσία.

της κατοπινής Γαλλίας.

ο Ιουλιανός μπαίνει στην Κωνσταντινού-

Οι συνεχόμενες επιτυχίες του και η
αγάπη
του

που
το

έτρεφε

στράτευμα,

προς

το

πρόσωπο

όμως

συγκρουστούν

Παράλληλα

αναδιοργάνωσε

την

αυλή κάνοντας σημαντικές πολιτικές και

πολη όπου έγινε δεκτός με τιμές.
Στην Κωνσταντινούπολη έμεινε 6 μή-

στρατιωτικές

μεταρρυθμίσεις,

χωρίς

να

τον

νες, αλλά ανέπτυξε το διάστημα αυτό με-

παραμελεί

Κωνστάντιο. Με αφορμή τους πολέμους

γάλη δραστηριότητα. Από τα πρώτα του

τορικά του καθήκοντα.

εναντίον των Περσών διέταξε να αναχω-

διατάγματα ήταν το άνοιγμα των αρχαί-

Στην Κωνσταντινούπολη τότε έγραψε

ων ναών και η επαναφορά της απαγο-

τα «Κρόνια», το «Λόγον εις τους απαίδευ-

ρευμένης

τους

ρήσει από τη Γαλατία

ανησύχησαν

Πριν

ένα μεγάλο μέρος

του στρατεύματος του Ιουλιανού
συνταχθεί στο πλευρό του.

και να

Ήταν άνοιξη

αρχαίας

θρησκείας,

παίρνο-

ντας μάλιστα την πρωτοβουλία να κάνει

κύνας,

στο παραμικρό τα αυτοκρα-

προς

Ηράκλειον

κυνικόν».

Καλός γνώστης των ιερών γραφών του

Ιουλιανός ο «Παραβάτης»

ιουδαϊσμού και του χριστιανισμού, έγρα-

και

τη

ψε το έργο «κατά Γαλιλαίων», που μετα-

να

ανασυγκροτήσει

ξύ άλλων συγκρίνει τις Κοσμογονίες της

και διέταξε να επισκευαστούν τα Μυητικά

«Γένεσης» (Μωυσής)

Κέντρα των Δελφών και της Ελευσίνας,

Πέρσες,

και του «Τίμαιου»

(Πλάτωνας).

χριστιανική

πίστη.

Προσπάθησε

την

Αυτοκρατορία

να αναβάλει την αναχώρηση του έστω
για μερικές ώρες, δεν άκουσε.
Στο πεδίο της μάχης, εκτός από τους
έρχεται

αντιμέτωπος

με

έναν

καθώς και οι βιβλιοθήκες της Περγάμου

ασφυκτικό κλοιό συνομωσίας από τους

Κο-

και της Αλεξάνδρειας, που ο χριστιανικός

φανατικούς

σμοθεώρηση και ήταν πολύ καλός γνώ-

όχλος είχε καταστρέψει. Για να καταπο-

δου του και μια επιτακτική ανάγκη για

στης των ιδιότυπων χαρακτηριστικών και

λεμήσει την πρόληψη ότι η καταστροφή

τη φυσική του εξόντωση. Επίθετα όπως

Ως

άνθρωπος

είχε

πλατωνική

χριστιανούς

του

στρατοπέ-

του τρόπου ζωής διαφόρων εθνών. Στη

του κόσμου έχει σχέση με την αναστήλω-

«Παραβάτης»,

Γένεση αρνείται τη σχέση του Αδάμ και

ση του ναού των Ιεροσολύμων, διέταξε

ος»,

της Εύας με τον Θεό έτσι όπως την πα-

να επισκευαστεί ο ναός και απέδειξε ότι

στάτης» τον συνόδευσαν στα μόλις δύο

ρουσιάζει

τίποτα τρομερό δεν συνέβη.

χρόνια της διακυβέρνησής του. Στο τέ-

ο

Μωυσής.

Αναρωτιέται

πως

είναι δυνατόν ο Θεός να μην επιτρέπει

Το 362 αναχώρησε για την Αντιόχεια,

«Ειδωλιανός»,

«Καυσίταυρος»,

«Αδωναί-

«Πισαίος»,

«Απο-

λος ένα πισώπλατο δόρυ σκοτώνει έναν

εναντίον

από τους ικανότερους αυτοκράτορες σε

να μάθουν να διακρίνουν το καλό από

των Περσών. Στην Αντιόχεια έγραψε τα

όλη την ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρα-

το κακό. Καθώς επίσης να μην τους επι-

δύο μυστικότερα και πιο φιλοσοφικά του

τορίας,

τρέπει να γευτούν τη φρόνηση, αφού

έργα: «Εις την μητέραν των θεών» και «Εις

της διακυβέρνησης του.

έργο της είναι η αντίληψη του καλού και

τον Βασιλέαν Ήλιον». Επίσης έγραψε το

του κακού. Δέχεται όμως τον Πλάτωνα

«Συμπόσιον ή Καίσαρες» και το «Αντιοχι-

του

που δίνει στους ανθρώπους την ικανό-

κόν ή Μισοπώγων», που είναι και το τε-

νατηφόρο

τητα και την ελευθερία της βούλησης.

λευταίο έργο του, το οποίο περιέχει αρκε-

κατά μαρτυρία του αμερόληπτου αυτό-

Διαφωνεί με τη βιβλική θέση ότι ο Θεός

τά αυτογραφικά στοιχεία.

Σε όλα του τα

πτη μάρτυρα Αμμιανού : «…Αυτήν ακρι-

ενδιαφέρεται

Ιουδαίους,

έργα είναι εμφανής η ηθική ακεραιότητα

βώς τη στιγμή, μια λόγχη ιππικού από

αλλά ότι φροντίζει όλα τα έθνη. Λέει

του χαρακτήρα του, η δυνατή του μόρ-

άγνωστη

πως οι Αιγύπτιοι έχουν ανάμεσα τους

φωση και ο έντονος μυστικισμός του.

μπράτσο, διαπερνά τα πλευρά και χώνε-

στους

ανθρώπους

-που

μόνο

για

δημιούργησε-

τους

ετοιμάζοντας

την

εκστρατεία

παρόλο

το

ελάχιστο

διάστημα

Σε κάποια αψιμαχία στις 26 Ιουνίου
363

δολοφονήθηκε
χτύπημα,

δεχόμενος

«άγνωστον

κατεύθυνση,

του

θα-

πόθεν»,

γδέρνει

το

οι

Η εκστρατεία ξεκίνησε με επιτυχία,

ται στον κάτω λοβό του ήπατος. Με το

Ασσύριοι, μπορούν να είναι περήφανοι

αλλά ο στρατός αντιμετώπιζε συνεχόμε-

δεξί χέρι προσπαθεί να τραβήξει και να

για

νες δυσκολίες και ο Ιουλιανός αναγκά-

βγάλει τη λόγχη, μα νιώθει να κόβονται

του Βήλου, καθώς και οι Έλληνες έχουν

στηκε

επιστροφής.

τα δάχτυλά του στη κοφτερή λάμα του

αναρίθμητους

Χείρωνα.

Στις 25 Ιουνίου πετάχτηκε έξω από τη

μετάλλου. Πέφτει από το άλογο και όλοι

Τότε γιατί οι Ιουδαίοι εγκωμιάζουν μόνο

σκηνή του εξαιτίας ενός ονείρου. Κοιτώ-

όσοι βρίσκονται εκεί, ορμούν για να τον

τα δικά τους;

ντας προς τον ουρανό αναφέρεται πως

μεταφέρουν στο στρατόπεδο για να του

πολλούς

τους

σοφούς,

οι

απογόνους

Χαλδαίοι

του

απογόνους

και

Ωάννους

του

και

να

δώσει

σύνθημα

είδε τον Άρη, το θεό του πολέμου, να τον

δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Καθώς ο

της ελληνικής φιλοσοφίας, που δεν δυ-

απειλεί, αλλά

κατά τον Μάξιμο επρόκει-

πόνος δείχνει να μειώνεται προς στιγμή,

σανασχετεί, ούτε αγανακτεί, ούτε αλλάζει

το για κάποιο διάττοντα αστέρα. Ο Ιου-

αρχίζει να ελπίζει. Απωθώντας τον θάνα-

γνώμη. Ο βιβλικός Θεός είναι φθονερός

λιανός κάλεσε τους Ετρούσκους οιωνο-

το δυναμικά, ζητάει τα όπλα και το άλογό

και εκδικητικός. Μια φυλή που τη διοικεί

σκόπους και εκείνοι του απάντησαν πως

του για να ξαναγυρίσει στη μάχη και να

ένας φθονερός Θεός δεν μπορεί να είναι

στα βιβλία του Ταρκίτιου, είναι γραμμένο

δώσει

παρά βαρβαρική φυλή.

στο κεφάλαιο «περί θείων πραγμάτων»

Θέλει να δείξει ότι, ξεχνώντας τον εαυτό

ήταν

πως αν δει κάποιος έναν πυρσό στον

του, δε σκέφτεται παρά την ασφάλεια

μια γοητευτική και απρόβλεπτη προσω-

ουρανό, οφείλει να μην προβεί σε καμία

των άλλων. Αλλά οι δυνάμεις του Ιουλι-

πικότητα.

φιλόσοφος

ενέργεια. Η μέρα άρχισε να φέγγει και ο

ανού δεν ανταποκρίνονται στη θέλησή

που οραματιζόταν μια συμφιλίωση του

Ιουλιανός διέταξε να ηχήσει το εγερτήριο.

του:

ελληνικού πνεύματος με τη νέα εποχή

Μάταια

αιμορραγία,

Από

Ο

τους

θεούς

προτιμά

αυτοκράτορας

Ένας

τον

Ιουλιανός

πολεμιστής

θεό

οι

οιωνοσκόποι

του

ζητούσαν

θάρρος

στους

εξασθενημένος
κάθεται

στρατιώτες

από
ήσυχος

τη

του.

σοβαρή
και

9

όταν,

μετά από ερώτησή του, ακούει ότι ο τόπος
όπου χτυπήθηκε ονομάζεται Φρυγία, χάνει
κάθε ελπίδα για τη ζωή του, γιατί του είχαν
προφητέψει άλλοτε ότι ήταν της μοίρας
του γραφτό να πεθάνει εκεί».
Ξαπλωμένος στην σκηνή του απευθυνόταν

στους

συντρόφους

του

που

ήταν

καταβεβλημένοι:
« Ήρθε τελικά για μένα η στιγμή φίλοι
μου, να αφήσω αυτή τη ζωή την οποία, με
την

πρώτη

ζήτηση,

επιστρέφω

χαρούμε-

νος στη φύση, σαν ένας τίμιος οφειλέτης.
Δε θλίβομαι καθόλου (όπως ίσως θα νόμιζαν μερικοί), γιατί μοιράζομαι με τους φιλόσοφους την κοινή δοξασία που θεωρεί την
ψυχή πιο ευτυχισμένη από το σώμα…
Οι

επουράνιοι

θεοί

μου

έδωσαν

ως

αποστολή, το ξέρω πολύ καλά, να αντιστέκομαι ακόμη και σε μεγάλες δυσκολίες και
να μην υποκύπτω, ούτε να ταπεινώνομαι
ξέροντας από πείρα ότι μόνο οι αδύναμοι
καταβάλλονται από τη θλίψη, ενώ αντίθετα,
τη νικούν όσοι επιμένουν προσπαθώντας.
Δε μετανιώνω για ότι έκανα και δε βασανίζομαι από την ανάμνηση κανενός σοβαρού αμαρτήματος που να έχω διαπράξει είτε όταν ήμουν εξόριστος και ζούσα
στην αφάνεια είτε μετά την άνοδό μου στην
εξουσία. Κράτησα, νομίζω, την Ψυχή μου
αμόλυντη, πιστεύοντας ότι η Ψυχή του ανθρώπου συγγενεύει με τους θεούς. Η πολιτική μου υπήρξε μετριοπαθής και έκανα
επιθετικούς ή αμυντικούς

πολέμους πά-

ντα ύστερα από ώριμη και λογική σκέψη.
Όμως η επιτυχία δεν ήρθε πάντα να στέψει
τις προσπάθειές μου, γιατί οι ανώτερες δυνάμεις απαιτούν να έχουν τη τελευταία λέξη
σε όλα τα ανθρώπινα εγχειρήματα.
Πίστευα

ότι

ο

σκοπός

μιας

δίκαιης

εξουσίας είναι η ευτυχία και η ασφάλεια

Στήλη που χτίστικε το 362 μΧ, κατά την επίσκεψη του Ιουλιανού στην Άγκυρα.
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Ιουλιανός ο «Παραβάτης»

των υπηκόων της, γι’ αυτό υπήρξα πά-

ριτριγυρισμένος

του

(Εδώ αναπαύεται, κοντά στα ορμη-

ντα, όπως ξέρετε, υπέρ των πιο ειρηνικών

φιλοσόφους, τον Μάξιμο και τον Πρί-

τικά νερά του Τίγρη, ο Ιουλιανός, καλός

λύσεων και απέκλεισα από τις πράξεις

σκο, με τους οποίους συζητούσε για την

βασιλιάς και συγχρόνως γενναίος πολε-

μου κάθε ελευθερία ικανή να φθείρει τα

αθανασία και την ευγένεια της ψυχής. Ο

μιστής)

πράγματα και τα ήθη. Και δε ντρέπομαι

Αυτοκράτορας

Ιουλιανός,

να ομολογήσω ότι χάρη σε μια αξιόπι-

πιο

και

μορφές

σκεφτεί πως θα ήταν ο κόσμος αν ο Ιου-

στη προφητεία, ξέρω από πολύ καιρό

της ιστορίας, έφυγε από τη ζωή με την

λιανός είχε ζήσει. Ένας άνθρωπος σαν κι

ότι είναι της μοίρας μου να πεθάνω από

πεποίθηση, πως από το χειρότερο πη-

αυτόν, που έκανε τόσα πολλά μέσα σε

σίδερο…Ευχαριστώ

γαίνει

μια

από

προικισμένες

τις

Μερικές

φορές

κάποιος

μπορεί

να

χαρούμενος

σχεδόν δύο χρόνια βασιλείας, στα τριάντα δύο χρόνια της ζωής του, σίγουρα

σα

Πυθαγόρα και τον Σωκράτη.

θα μπορούσε να αλλάξει τη μοίρα του

μέσα

στους

ασθένειας

δολοπλοκιών

πόνους

ούτε

μιας

σαν

θε-

φίλους

που θα βρεθεί κοντά στον Πλάτωνα, τον

σκοτεινών

αιώνιους

τους

ούς που μου επέτρεψαν να πεθάνω, όχι
θύμα

τους

ευγενικές

από

ούτε

πολύχρονης

εγκληματίας,

αλλά

αφήνοντας τον κόσμο μέσα στο Φως.

προς

το

καλύτερο,

Λένε πως την τελευταία νύχτα πριν

κόσμου. Ο Αυστριακός ιστορικός Ernest

πεθάνει είδε ένα όραμα. Είδε τον αετό της

Stein αναφέρει πως «σε πείσμα της πλά-

Ρώμης

νης για το πρόσωπό του, ο Αυτοκράτο-

(το

σύμβολο

του

Jupiter-Deus),

Χαίρομαι που το κράτος, σαν αυστη-

να πετάει προς την Ανατολή και να κρύ-

ρας

ρός γονιός, με εξέθεσε αδίστακτα στους

βεται στα ψηλότερα βουνά του κόσμου

πιο ευγενικούς και πιο καλλιεργημένους

κινδύνους και έτσι στάθηκα ικανός να

για 2.000 χρόνια. Ύστερα επέστρεφε στη

χαρακτήρες

αντισταθώ

πεπρωμέ-

Δύση ξανά με ένα ιερό σύμβολο στα πό-

και ίσως ο πιο άξιος να γίνει αγαπητός».

νου, αφού τις είχα συνηθίσει, μέσα στο

δια του. Όταν συμβουλεύτηκε το μαντείο

απόγειο

σταδιοδρομίας.

του απάντησαν πως η Αυτοκρατορία θα

μη

Γιατί αυτός που θέλει να πεθάνει πριν

πέθαινε μαζί με αυτόν. Η Σοφία όμως θα

Αυτοκράτορα δεν πέρασε, μα συνεχίζει

έρθει η ώρα του είναι το ίδιο αδύναμος

έφευγε από την Δύση προς την Ανατολή

να μας μαγεύει με τις αποχρώσεις της,

και δειλός με εκείνον που προσπαθεί να

και θα επέστρεφε ξανά μετά από χιλιάδες

ακριβώς έτσι όπως το κάνει ένα δειλινό.

αποφύγει τον θάνατο όταν φτάνει η στιγ-

χρόνια. Το

ονείρου

Ομορφιά, μαγεία και μελαγχολία. Αλλά ο

μή. Μίλησα αρκετά πια, η ζωή με εγκα-

έγινε πραγματικότητα. Μετά τον θάνατό

Ήλιος της μελαγχολίας στη δύση του, γί-

ταλείπει. Όσο για την εκλογή ενός αυτο-

του η Ρωμαική Αυτοκρατορία χωρίστηκε

νεται ο Ήλιος της Ανάστασης την ανατο-

κράτορα, είναι φρονιμότερο να μην πω

στα δύο και η μεν Δυτική Αυτοκρατορία

λή. Ναι! Ιουλιανέ… τώρα πλέον γνωρίζω

τη γνώμη μου, γιατί φοβάμαι μήπως από

με

καλά, γιατί έγινες ο ήρωας των παιδικών

άγνοια, δεν υποδείξω τον πιο άξιο. Ακό-

κε από τους βαρβάρους τον 5ο αιώνα

μα και αν έλεγα το όνομα που θεωρώ

μπαίνοντας στον Μεσαίωνα,

σαν τον καταλληλότερο, θα υπήρχε κίν-

τολική με πρωτεύουσα το Βυζάντιο επέ-

δυνος να του προξενήσω μεγάλο κακό,

ζησε μέχρι που καταστράφηκε τον 15ο

σε

στις

μιας

Σαν

του

ένδοξης

περίπτωση

άλλος.

θύελλες

που

πιστός

προτιμηθεί
γιος

της

πρώτο

πρωτεύουσα

κάποιος

αιώνα

πατρίδας

μεγάλο

από

μέρος

τη

τους

Ρώμη

του

καταστράφη-

το

Για

ένα

απροσπέλαστο

μας, εύχομαι μόνο να με διαδεχτεί ένας

Θιβέτ κρατούσε τα κρυμμένα κλειδιά της

καλός ηγέτης».

Σοφίας.

Όλοι

οι

παρόντες

έκλαιγαν.

Στην Ταρσό, έξω από τα τείχη, κοντά

ντάς τους ο Ιουλιανός έδειξε τη δύναμη

στην πύλη των Τυάνων, θάφτηκε ο Αυτο-

της επιβολής του ακόμη και σε αυτήν

κράτορας Ιουλιανός. Η ταφική πέτρα του

την περίσταση και τους μάλωσε λέγο-

είχε χαραγμένα τα εξής :

έναν ηγεμόνα την ώρα που πήγαινε να
ενωθεί με τον ουρανό και τα αστέρια.
Πέθανε στα τριανταδύο χρόνια του, πε-

χρόνια
μορφή

από

παγκόσμιας

πέρασαν,
αυτού

του

τους

ιστορίας

αλλά

ακό-

πλατωνικού

μου χρόνων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• mystica.gr
• www.rassias.gr

θάδε κείται
βασιλεύς

• Ιουλιανός Άπαντα 1, εκδ. Κάκτος
• Ιουλιανός Άπαντα 2, εκδ. Κάκτος
• Ιουλιανός Άπαντα 3 εκδ. Κάκτος
• Ιουλιανός Άπαντα 4 εκδ. Κάκτος
• Ιουλιανός ο Παραβάτης – Χρ. Ζαλοκώστα, βιβλιοπωλείο της Εστίας

Ιουλιανός μετά Τίγριν αγάρροον εν-

αμφότερον,

η

της

ένας

• www.sansimera.gr

Βλέπο-

ντάς τους ότι ήταν ανάξιο να θρηνούν

Τόσα

υπήρξε

η δε Ανα-

Οθωμανούς.

διάστημα

Ιουλιανός

τ’

• Ιουλιανός:

Ο

θάνατος

του

αρχαίου

εκδ. Λιβάνη

αγαθός,

κρατερός τ’ αιχμητής»

11

κόσμου,

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥ ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ
Κείμενο: Σάββας Παττακός
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Τ
ο

Μυστικό

του

Χρυσού

Λουλου-

διού είναι ένα αινιγματικό κινέζικο
βιβλίο. H προέλευσή του είναι σκο-

τεινή. Φαίνεται ότι η γνώση που περιέχει,
μεταδιδόταν

αρχικά,
τερα

προφορικά.

κυκλοφόρησε

σε

μορφή

Αργόβιβλίου

πιθανόν την εποχή της δυναστείας Τάγκ.
Αποδίδεται στον Λου Γιέν ο οποίος ήταν
γνωστός

ως

«ο

Φιλοξενούμενος

του

Σπηλαίου». Αυτό μας κάνει να σκεφτούμε ότι πρόκειται για κάποιον ερημίτη του
Ταοϊσμού.

Άλλωστε

οι

διδασκαλίες

τις

οποίες περιέχει το κείμενο είναι Ταοϊστικές. Αργότερα ο σοφός αυτός ταυτίστηκε με έναν από τους οκτώ Aθανάτους
του Ταοϊσμού, κάτι το οποίο δείχνει το
υψηλό επίπεδο στο οποίο θεωρήθηκε ότι
βρισκόταν. Στη Δύση το κείμενο το έκανε
διάσημο ο Ρίτσαρντ Βίλχελμ, σημαντικός
Γερμανός σινολόγος, ο οποίος έκανε και
μια μνημειώδη μετάφραση του Ι Τσιγκ,
Στη διαδικασία της εσωτερικής αναζήτησης γεννιέται ένα «έμβρυο» μέσα στον άνθρω-

του περίφημου Βιβλίου των Αλλαγών.
Κατ’

αρχάς

πρόκειται

για

να
ένα

σημειώσουμε
πολύ

μικρό

ότι

πο. Πρόκειται για το έμβρυο του πνευματικού ανθρώπου. Ένας δεύτερος εαυτός.

βιβλίο,

παρόμοια με το «Τάο Τε Τσιγκ» του Λάο

μετάλλαξη του μολυβιού της κατώτερης

αέναης ροής και της συνεχόμενης εναλ-

Τσε. Όμως οι διδασκαλίες του είναι πολύ

εξωτερικής

λαγής,

βαθιές. Πρόκειται για ένα έργο εσωτερι-

της εσωτερικής. Με μια τέτοια θεώρηση

κής αλχημείας. Η αλχημεία, μια λέξη και

η προσέγγιση του κειμένου μας αλλάζει

μια επιστήμη παρεξηγημένη στη Δύση,

εντελώς

χαρακτή-

στη γερμανική έκδοση του βιβλίου του

θεωρείται

ρα. Βέβαια συνεχίζει να είναι αινιγματικό,

Χρυσού Λουλουδιού, εκτός από το Τάο,

λόγω του ότι -όπως και τα

αναφέρεται και στην

λήσεις

ότι ήταν μια από τις ενασχο-

των

Ταοϊστών

σοφών.

Ποιος

προσωπικότητας

προσανατολισμό

στο

και

χρυσό

παρόμοια

διδασκαλία η οποία συνοψίζεται

στο ρητό του Ηράκλειτου «Τα πάντα ρει».
Ο Καρλ Γιούγκ στην εισαγωγή του

Κυκλική Κίνηση και

ήταν ο στόχος της; Εξωτερικά ήταν η

Δυτικά κείμενα- γραμμένο σε εποχές διώ-

το Κέντρο. Η κυκλική κίνηση θεωρείται ότι

ανακάλυψη

ή

ξεων, έπρεπε να δώσει τις διδασκαλίες με

ήταν πάντα στη σωστή της έννοια, μια

«Ελιξίριου της ζωής». Εμείς θα το μετα-

καλυμμένο τρόπο. Αυτό βέβαια δημιουρ-

κίνηση η οποία προϋποθέτει ένα κέντρο

φράζαμε ως Μυστικό της Αθανασίας ή

γεί

για να είναι κυκλική, αλλά και ότι οδηγεί

Αθάνατο Νερό στη λαϊκή παράδοση. Σε

και παρεξηγήσεις.

του

«Πόσιμου

χρυσού»

τις

διαφορετικές

προσεγγίσεις

αλλά

προς το κέντρο. Επομένως θα είναι σπει-

εξωτερικές εκδοχές στόχος ήταν

Οι βασικές έννοιες του κειμένου λοι-

ροειδής ή θα βασίζεται σε συγκεντρικούς,

η δημιουργία χρυσού με τεχνητό τρόπο.

πόν συσχετίζονται τόσο με το Τάο Τε Τσιγκ

όλο και μικρότερους κύκλους. Οδηγεί τον

Αυτός ο στόχος αποδίδεται και στους

του Λάο Τσε, όσο και με τις έννοιες του

άνθρωπο στο να ανακαλύψει το κέντρο

Δυτικούς

εσω-

Ι Τσιγκ του Βιβλίου των Αλλαγών. Τόσο

του, διαφορετικά πρόκειται για «φαύλους

τερική άποψη ο σκοπός της αλχημείας,

το ένα όσο και το άλλο, τοποθετούν τον

κύκλους» που δεν οδηγούν πουθενά. Εί-

τόσο στην Ανατολή όσο και στην Δύση,

άνθρωπο σε αρμονία με τη φύση. Στο

ναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και η εξά-

ήταν η αναζήτηση του Εσωτερικού Χρυ-

Τάο* βρίσκουμε την έννοια του Δρόμου,

σκηση σε κάποια εσωτερικά φιλοσοφικά

σού που βρίσκεται στον άνθρωπο, δη-

του Νοήματος της Ζωής, ενώ στον Νόμο

συστήματα

λαδή του αθάνατου πνεύματός του, η

των Αλλαγών βρίσκουμε την έννοια της

βασίζεται στο βάδισμα σε κύκλο.

άλλες

αλχημιστές.

Όμως

από

κινέζικων

Πολεμικών Τεχνών
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Σύμφωνα με το κείμενο η διαδικασία της
γέννησης

αυτού

του

πνευματικού

εμ-

βρύου είναι παρόμοια με οποιουδήποτε
άλλου

εμβρύου:

Κυοφορείται,

γεννιέται,

τρέφεται, μεγαλώνει. Οι φάσεις της γέννησης και της ανάπτυξης του πνευματικού αυτού «παιδιού» που γεννιέται μέσα
στον άνθρωπο, είναι οι φάσεις του Αλχημικού Έργου. Είναι κρίμα να σκεφτούμε ότι σε κάποιους ανθρώπους αυτό το
έμβρυο δεν γεννιέται ποτέ. Αυτό γίνεται,
επειδή

στους

περισσότερους

ανθρώ-

πους κυριαρχεί η «εξώστροφη κίνηση».
Όμως για να γεννηθεί και να αναπτυχθεί αυτό πνευματικό έμβρυο χρειάζεται
η ανάπτυξη και η χρήση της «εσωστρεφούς κίνησης», δηλαδή ο άνθρωπος να
στραφεί προς τα μέσα όπως αναφέραμε και παραπάνω.
«Ολόκληρη η καρδιά παρακολουθεί αυτό που είναι μέσα. Η παρατήρησή της είναι

Αφού
χρειάζεται

εσωτερική. Οι σκέψεις δεν στρέφονται προς τα έξω».

συνεχόμενη
Ας επανέλθουμε όμως στο κείμενομας. Αρχικά μας λέει τι είναι το Χρυσό

έτρεπε

βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο.

μεγάλος

στωικός

φιλόσοφος-

αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος.

Λουλούδι. Το Χρυσό Λουλούδι είναι το
φως και

ο

εσωτερική

αναζήτηση

και

καθημερινή

το

έμβρυο

προσπάθεια

συγκέντρωση

και

με

διαλο-

γισμό, για να αναπτυχθεί και να μεγαλώσει.

Αφού ο άνθρωπος ξεκινήσει αυτήν
την

γεννηθεί

λοιπόν

Η

διαδικασία

μοιάζει

με

αυτήν

του σκαραβαίου, ο οποίος μέσα σε μια

κίνηση,

μπάλα κοπριάς κυλάει το αυγό του, από

Όμως σύμφωνα με τη θεωρία της κίνη-

θα ανακαλύψει κάποια στιγμή το κέντρο

το οποίο θα γεννηθεί ένας άλλος σκα-

σης και της εναλλαγής το φως κινείται.

του. Θα χρησιμοποιήσει τη δύναμη που

ραβαίος, που κάποια στιγμή θα πετάξει

Υποκρύπτεται στο κείμενο ότι ο άνθρω-

βρίσκεται στο κέντρο αλλά και θα το

προς το φως, προς τον ήλιο. Ο σκαρα-

πος αφήνει το φως να εξωτερικεύεται

προστατεύσει.

βαίος στην αρχαία Αίγυπτο ήταν το σύμ-

και να χάνεται. Η δύναμη της ζωής την

Στη διαδικασία αυτή γεννιέται κυριο-

οποία έχει μέσα του, ξοδεύεται ασυλλόγι-

λεκτικά ένα «έμβρυο» μέσα στον άνθρω-

στα σε κατώτερους στόχους. Αυτό που

πο. Πρόκειται για το έμβρυο του πνευμα-

αποσπάσματα-αφορισμούς

πρέπει

να κάνει ο άνθρωπος -σύμφωνα

τικού ανθρώπου. Ένας δεύτερος εαυτός.

φέρονται στο βιβλίο:

πάντα με το κείμενο- είναι να ανακαλύψει

Αυτός ο εαυτός είναι μωρό για τους

«Όποιος αναζητάει την αιώνια ζωή,

και να εργαστεί πάνω στην «οπισθόδρο-

περισσότερους ανθρώπους και έτσι δεν

πρέπει να ψάξει να βρει τη θέση απ’ όπου

μη κίνηση του φωτός», δηλαδή να στρα-

μπορεί να κυβερνήσει τη ζωή τους. Οπό-

ξεκινούν αρχικά η ουσία και η ζωή».

φεί προς τον εσωτερικό του κόσμο, να

τε έρχεται κάποιος «σφετεριστής» και κά-

ξεκινήσει

θεται στον θρόνο του. Αυτό είναι πάλι

βασίζεται

σε

κάτι το οποίο συναντούμε σε πολλούς

δρομη μέθοδο».

όλες τις μεγάλες διδασκαλίες αλλά και

μύθους. Πάντα ό ήρωας δεν κατέχει τον

συμβολικά

των

θρόνο, αλλά για να τον κατακτήσει, πρέ-

λαών. Πρόκειται για το «κοίταγμα προς

πει να κατακτήσει πρώτα τον εαυτό του,

«Όλες οι μέθοδοι έχουν την πηγή

τα μέσα» το «Έσω Βλέπε», το οποίο προ-

μέσα από δοκιμασίες και κατορθώματα.

τους στην ηρεμία. Αυτή η θαυμάσια μα-

μια

«Εσωτερική

Αναζήτηση».

Αυτό είναι κάτι το οποίο συναντούμε

14

στους

μύθους

όλων

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2012

βολο του Μαθητή.
Ας

δούμε

μερικά

χαρακτηριστικά
που

ανα-

«Το νόημα του Ελιξηρίου της Ζωής
ολοκληρωτικά

στην

οπισθό-

«Μόνο με τον στοχασμό και την ηρεμία δημιουργείται η αληθινή διαίσθηση».

Το Μυσ τικό του Χρυσού Λουλουδιού

γική μέθοδος δεν μπορεί να βυθομετρη-

μικρό αινιγματικό βιβλίο με

θεί».

διά και χωρίς προκαταλήψεις. Και όπως

«Ολόκληρη

η

παρακολουθεί

καρδιά

αυτό που είναι μέσα. Η παρατήρησή της
είναι εσωτερική. Οι σκέψεις δεν στρέφο-

ανοικτή καρ-

αναφέρεται στο βιβλίο:
«Η γη που δεν είναι πουθενά αυτή είναι η αληθινή πατρίδα»

νται προς τα έξω».
«Όταν

βαθμιαία

υπάρχει

ση Σοφίας Άντζακα, Εκδόσεις Σπαγειρία,1989
•

Τσι Σου, Γιόγκα Ταό, Εκδόσεις Θυμάρι, Αθήνα,

1984
•

Michel Echenique, Ο Εσωτερικός Δρόμος των

θισμένες

ασχολίες

εκτέλεση

των

του…η

ταυτόχρονη

εγκόσμιων

καθηκόντων

εμπόδιο»

(εδώ

να, 1998

επιτυχία

πος δεν πρέπει να εγκαταλείψει τις συνη-

αποτελεί

• Το Μυστικό του Χρυσού Λουλουδιού. Μετάφρα-

Πολεμικών Τεχνών, Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη, Αθή-

στην κυκλοφορία του φωτός, ο άνθρω-

δεν

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

* Η Λέξη Τάο πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι έχει
πάρα πολλές σημασίες.

αντίθετα

με ότι πολλοί νομίζουν, τονίζεται το ότι
η

εσωτερική

εργασία

δεν

προϋποθέτει

απαραίτητα να αποχωριστεί κανείς από

«Όποιος αναζητάει την αιώνια ζωή, πρέπει να ψάξει να βρει τη θέση απ’ όπου ξεκινούν αρχικά η ουσία και η ζωή».

τον κόσμο και τις καθημερινές του ασχολίες).
Αυτά είναι κάποια από τα πιο απλά
αποσπάσματα από το βιβλίο του Χρυσού Λουλουδιού. Περιέχει βέβαια και αρκετά άλλα τα οποία μπορεί να επιλέξει ο
αναγνώστης.

Επίσης

γραμμένα με

υπάρχουν

πολλά

εντελώς συμβολικό χαρα-

κτήρα. Σημαντικό τμήμα μέσα στο κείμενο
αποτελούν
και

στο

οι

αναφορές

σωστό

τρόπο

στην

αναπνοή

εκτέλεσής

της.

Αυτό μας θυμίζει ότι μέσα στο πλαίσιο
του Ταοϊσμού υπήρχαν ασκήσεις που είναι ίδιες με τις ινδικής Χάθα Γιόγκα.
Περιληπτικά

θα

μπορούσαμε

να

πούμε ότι τα απαραίτητα εργαλεία για
το έργο στο οποίο αναφέρεται το βιβλίο
είναι ο διαλογισμός, η συγκέντρωση, η
εναρμόνιση

των

φυσικών

λειτουργιών

μεταξύ τους και με τη φύση, η σταθερότητα στην εργασία και τελικά το «να
βλέπει κάποιος με την καρδιά». Αυτό το
τελευταίο θέλει να μας δείξει ότι χρειάζεται
να

σταματήσουμε

να

σκεφτόμαστε

με

τον καθημερινό κοινό νου και την ψυχρή
υπολογιστική λογική, για να ξεκινήσουμε
μια εργασία εσωτερικής μετάλλαξης πάντα προς το καλύτερο. Αυτό που απομένει είναι ο καθένας να διαβάσει αυτό το
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Ο

άνθρωπος πάντοτε ήθελε να

αισθητού χρόνου και να εισχωρήσει στα

διέδωσαν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι

ξετυλίξει το νήμα που του έχει

μυστικά

η

που μυήθηκαν στα Μυστήρια της Αιγύ-

υφάνει η μοίρα του, για να

αλήθεια τους και αυτή θα επιχειρήσουμε

πτου. Πρόκειται για το χάρισμα της προ-

γνωρίσει και να ελέγξει τα μελλούμενα. Ο

να

φητείας, το οποίο αναπτύσσεται κατά τη

αρχαίος ελληνικός κόσμος όχι μόνο δεν

ώστε

αποτέλεσε εξαίρεση, αλλά αντίθετα ανή-

την τόσο διαδεδομένη αρχαία πρακτική

γαγε τη μαντική σε απαράμιλλη τέχνη.

της πρόγνωσης του μέλλοντος.

του

μέλλοντος.

πραγματευτούμε
να

Αυτή

στο

γνωρίσουμε

ήταν

παρόν

άρθρο,

καλύτερα

εκείνη

σης τη συναντάμε σε έναν μεγάλο αριθ-

Ονειρομαντεία, φιλοσοφία και

μό φιλοσόφων, ποιητών και συγγραφέ-

ποίηση

ων της αρχαιότητας. Πιο συγκεκριμένα,

Η ονειρομαντεία ή αλλιώς ονειροκρι-

«Είκοσι χήνες σπίτι μου απ’ το νερό

τική έχει πανάρχαιες ρίζες. Σύμφωνα με

όξω βγήκαν
κι έτρωγαν στάρι κι η καρδιά να βλέπω μου χαίρουνταν.
Κι ένας αϊτός περήφανος, αϊτός καμπουρομύτης,

Πράγματι, την άποψη ότι το όνειρο
μπορεί να αποτελέσει πηγή θείας έμπνευ-

Μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους
ήταν η ονειρομαντεία.

διάρκεια της ονειρικής κατάστασης.

του

Σωκράτης
να

προέτρεπε

μελετήσουν

την

τους

ονειροκριτική,

πρόκειται

ο Πλάτωνας θεωρούσε την τέχνη αυτή
έργο σοφίας, ενώ ο Αριστοτέλης παρα-

Εσωτερικές

Η λατρεία του Ασκληπιού ξεκίνησε περίπου τον 6ο αιώνα π.Χ. Σύντομα ιδρύθηκαν τα
Ασκληπιεία, ιερά θεραπευτήρια στα οποία κατέφευγαν οι ασθενείς.

χίμηξε από ψηλή κορφή κι έκοψε το
λαιμό τους […]».

Αυτό μας παραδίδει ο Όμηρος και
συνεχίζει την αφήγησή του με τη φωνή
του αετού:

«Ω Πηνελόπη, μη χολιάς κι όνειρο
αυτό δεν ήταν,
μόν’ ήταν όραμα καλό που θ’ αληθέψει.
Οι χήνες είναι οι μνηστήρες κι ο αϊτός
ο άνδρας σου […]».

Αυτό ήταν λοιπόν το όνειρο της πιστής Πηνελόπης, όπως μας το αφηγείται
ο Όμηρος στην Οδύσσεια, για να καταδείξει ότι τα όνειρα είχαν τη δύναμη να
προφητεύσουν τα μελλούμενα…
Και
δουν

πράγματι,
αρχαίοι

όπως

συγγραφείς,

μας
η

παραδίονειρομα-

ντεία δεν στηριζόταν σε μια απλή λαϊκή
δεισιδαιμονία, αλλά σε μια βαθιά πίστη
στην ύπαρξη της αθάνατης ψυχής του
ανθρώπου… της ψυχής που έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τους
αόρατους

κόσμους

που

μας

μαθητές

για μια πρακτική την οποία γνώρισαν και

τις

Παραδόσεις,

ο

περιβάλ-

λουν, να ξεπεράσει τους φραγμούς του
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γονός ότι ο Ασκληπιός κατείχε σημαντι-

ονείρου». Σύμφωνα με αυτήν, οι ασθε-

κή θέση στη συνείδηση των ανθρώπων

νείς

τόσο ως ήρωας όσο κι ως θεός θερα-

σήματα εξαγνίζονταν αρχικά σε όλα τα

πευτής. Ο Όμηρος, ο Πίνδαρος και ο

επίπεδα μέσα από ιεροτελεστίες, καθαρ-

Πλάτωνας

τον

αναφέρουν

ως

ιστορικό

που

υπέφεραν

από

διάφορα

νο-

μούς, θυσίες και άλλες μεθόδους. Οι μέ-

πρόσωπο με μεγάλες θεραπευτικές ικα-

θοδοι

νότητες, οι οποίες προέρχονταν από τον

όχι μόνο στο σώμα, αλλά επίσης στην

πατέρα του Απόλλωνα, θεό του φωτός

ψυχή και το πνεύμα του ασθενή, ώστε να

και της ιατρικής. Σύμφωνα με το Γαληνό,

είναι έτοιμος να δεχτεί την επέμβαση του

πριν την έλευση του Ασκληπιού η ιατρι-

θεού. Στη συνέχεια ο ασθενής μετέβαινε

κή ήταν εντελώς εμπειρική και θεράπευε

στο άβατο, όπου σε κατάσταση ύπνω-

μόνο με τη χρήση των φυτών. Εκείνος

σης ανέμενε το θεραπευτικό όνειρο. Ο

ήταν που εξύψωσε την ιατρική σε θεία

θεός άγγιζε το πάσχον σημείο ή έδινε

επιστήμη.

συμβουλές ίασης κι έτσι επιτυγχανόταν η

Η λατρεία του Ασκληπιού ξεκίνησε
περίπου τον 6ο αιώνα π.Χ. πιθανότατα
στην Επίδαυρο και εξαπλώθηκε στο μεγαλύτερο

μέρος

εξαγνιστικά

θεραπεία που στην προκειμένη περίπτωση ονομαζόταν επιφάνεια.
Εκείνο όμως που αποτελεί άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η θεραπεία

Ο Γαληνός θεωρούσε τα όνειρα αποκα-

ιδρύθηκαν τα λεγόμενα Ασκληπιεία, που

μέσω ονείρων είχε αποτελέσματα. Αυτό

λύψεις της θείας βούλησης.

ήταν ιερά θεραπευτήρια στα οποία κα-

τουλάχιστον

τέφευγαν οι ασθενείς ή όσοι ήθελαν να

διασωθέντων

τιμήσουν

απεικονίζουν

θεό.

Ελλάδας.

επενεργούσαν

Σύντομα

το

της

αυτοί

Σήμερα

υπολογίζεται

καταδεικνύουν

πλήθος

αναθημάτων,
τμήματα

του

τα

οποία

ανθρωπίνου

δεχόταν πως η ψυχή δύναται να δράσει

πως στον τότε αρχαίο ελληνικό χώρο λει-

σώματος και ιδιαίτερα μάτια. Κι αν ακόμη

για να εξηγήσει τα όνειρα.

τουργούσαν περίπου 320 Ασκληπιεία. Τα

θεωρήσουμε πως σε αυτά τα περιστατι-

Από την άλλη πλευρά, οι μεγάλοι

σημαντικότερα από αυτά ήταν της Κω,

κά η ίαση ήταν καθαρά χειρουργική ή

τα

της Τρίκκης στη Θεσσαλία, της Αθήνας,

φαρμακευτική,

έργα τους με σκηνές στις οποίες προ-

της Γόρτυνας, της Περγάμου, της Εφέ-

στήλες

αναγγέλλονται

τραγικοί

μας

ποιητές

διαπότισαν

την

ονειρική

για

σου, της Επιδαύρου και το Αμφιαράειο

επέμβαση του θεού στην αντιμετώπιση

του Ωρωπού. Ίχνη λατρείας του Ασκλη-

σοβαρών

της

πιού βρίσκουμε επίσης στην Κρήτη, τη

περίπτωση είναι εμφανής τόσο η ιατρι-

Πολυξένης, κόρης της Εκάβης («Εκάβη»,

Θάσο, την Πάρο, την Κέα και το Νησί,

κή επέμβαση όσο και η θεουργία, ένας

Ευρυπίδη), η μητέρα του Ξέρξη δέχεται

ένα μικρό νησί της Προποντίδας. Πολυ-

συνδυασμός που επέτρεπε την ολιστική

την

άριθμα ιερά του ήταν ακόμη διάσπαρτα

θεραπεία του πάσχοντα.

πορεία

ονείρου

του

δράματος.

προαναγγέλλεται

αναγγελία

περσικού

γεγονότα

περιγράφουν

ενεπίγραφες

μέσω

την

σημαντικά

που

υπάρχουν

της

στρατού

Έτσι

η

θυσία

καταστροφής
(«Πέρσαι»,

του

Αισχύλου)

σε ολόκληρο τον ρωμαϊκό κόσμο.

και πληροφορεί η Χρυσόθεμις την Ηλέ-

ασθενειών.

Τέλος,

Τα Ασκληπιεία ήταν σαν σύγχρονα

στους

μπορούμε

Ωστόσο,

να

ιατρούς-θεραπευτές,

σε

κάθε

αναφερθούμε
οι

οποίοι

κτρα ότι η μητέρα της στέλνει χοές στον

σανατόρια

πατέρα της («Ηλέκτρα», Σοφοκλή).

εγκαταστάσεις. Εκεί οι ασθενείς υποβάλ-

ιατρικά τους συγγράμματα. Οι πιο γνω-

λονταν αρχικά σε ιατρική εξέταση και στη

στοί από αυτούς είναι ο Ιπποκράτης, πα-

με

μεγάλες

και

πολυτελείς

συμπεριέλαβαν

την

ονειρομαντεία

στα

Εγκοίμηση: ονειρομαντεία και

συνέχεια

προέβαιναν

τέρας της ιατρικής, ο οποίος θεωρούσε

θεραπεία

στη θεραπευτική πράξη ανάλογα με την

τα όνειρα αποκαλύψεις της θείας βούλη-

περίπτωση.

σης, αλλά και ο Γαληνός που συνέγρα-

Όπως συμβαίνει και στις μέρες μας,
η υγεία αποτελούσε για τους αρχαίους
μας

πρόγονους

το

υπέρτατο

αγαθό.

Δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση το γε-
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οι

γιατροί-ιερείς

Η πιο γνωστή θεραπευτική μέθοδος

ψε ένα σημαντικό ονειροκριτικό βιβλίο.

ήταν η εγκοίμηση, την οποία μπορούμε

Το αξιοσημείωτο είναι πως είχαν τη δυνα-

να

τότητα να ξεκλειδώσουν τα μυστικά του

ονομάσουμε
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και

«αναζήτηση

μέσω
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σύμπαντος,

θεωρώντας

πως

ο

άνθρω-

Έτσι η ψυχή, αν δεν είναι εγκλωβισμέ-

πος αποτελεί μέρος του, άρα υπόκεινται

νη

και στους νόμους του.

μπορεί να ταξιδέψει στον ονειρικό κόσμο

Η

επικράτηση

του

Χριστιανισμού

στα

καθημερινά

της

προβλήματα,

και να έρθει σε επαφή με εκείνη τη διά-

επέφερε γενικά ένα τέλος στις μαντικές

σταση

τέχνες. Τα ελληνικά μαντεία άρχισαν να

και μέλλον. Κι εκεί, αν είμαστε αρκετά εξα-

παρακμάζουν,

γνισμένοι κι έτοιμοι, μπορούμε να διαβά-

οι

μάντεις-ιερείς

εκδιώ-

χθηκαν και η ονειρομαντεία στιγματίστηκε

που

ενοποιεί

παρελθόν,

παρόν

σουμε τα σημάδια του μέλλοντος.

ως δαιμονική. Όμως αυτές οι ονειροκριτι-

είδαμε

Όπως

παραπάνω,

το

όνει-

κές παραδόσεις, αν και παρηκμασμένες

ρο έχει μια σαφή μυστηριακή σημασία.

πια, δεν πέρασαν ποτέ στη λήθη, καθώς

Όμως εμείς, με τη Δυτική σύγχρονη νο-

συνεχίζουν να αναβιώνουν με τη μορφή

οτροπία

εθίμων. Έτσι επιβιώνει στις μέρες μας η

τα μυστήρια της φύσης. Έχουμε απομα-

παράδοση

κρυνθεί από το μυθολογικό μας υπόβα-

ανύπαντρων

κοριτσιών

που

μας,

έχουμε

τοποθετούν στο προσκέφαλό τους κου-

θρο,

έχουμε

φέτα από το δίσκο του γάμου, με σκοπό

της

δημιουργικής

να

ονειρευτούν

τον

μέλλοντα

σύζυγό

τους.

είναι

ρίζουν.

Μια ψυχολογική ερμηνεία των

την

ελευθερία

έκφρασης

να

από

και

μας

αναγνωρίσουμε

αρχέτυπα

που

Δυσκολευόμαστε

μας

να

τα

καθο-

ερμηνεύ-

σουμε πραγματικά τα όνειρά μας, επειδή

μαντικών ονείρων
Επιχειρώντας

αποποιηθεί

δύσκολο

οικουμενικά

αποξενωθεί

έχουν πια εκλείψει οι μάντεις ιερείς, οπότε
μια

σύντομη

συγκριτι-

κή μελέτη των παραπάνω στοιχείων θα
διαπιστώσουμε ότι συνθέτουν μια πεποί-

ο καθένας από εμάς πρέπει να κάνει το
δικό του εσωτερικό ταξίδι.
Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως δεν

Τα

«Ονειροκριτικά«

του

Αρτεμίδορου

(2ος αι. μΧ), σε Λατινική έκδοση του
1546.

θηση τελετουργικής και ιερής σημασίας

χρειαζόμαστε

των ονείρων, η οποία διαφέρει εντελώς

και μυστηριώδη, για να σκιαγραφήσου-

από την απλή και επιφανειακή ονειρο-

με τη μελλοντική μας πορεία. Αρκεί να

• Bloch, R. (1990). Η μαντική στην αρχαιότητα.

μαντική του λαού, ο οποίος ήταν πρό-

φροντίσουμε και να δώσουμε ένα νόη-

Αθήνα: Ι. Ζαχαρόπουλος

θυμος να δώσει μαγικές ερμηνείες σε

μα στις καθημερινές μας δράσεις. Ένα

οποιοδήποτε όνειρό του.

νόημα που μας υπερβαίνει, ένα νόημα

• Farnell, L.R. (1997). Ασκληπιός και Διόσκουροι.

ύπαρξης και ζωής. Μόνο τότε θα έχουμε

Αθήνα: Ιάμβλιχος

Στην
χουν

οι

πραγματικότητα,
κατάλληλες

όταν

υπάρ-

προϋποθέσεις,

ονειρικά

ταξίδια

μακρινά

τα

τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το

όνειρα γεννιούνται στα αρχέγονα βάθη

κλειδί που ανοίγει τις πύλες της σοφίας

της ψυχής και μπορούν να αποτελέσουν

του κόσμου και του μέλλοντος….

τουργίες

δημιουργούσαν

κάθαρσης

των

οι

αίσθησης

του

Αυτό

είχε ως αποτέλεσμα ένα «άνοιγμα» της
συνείδησης, που επέτρεπε με τη σειρά
του

την

δυνάμεων.

προσέγγιση

των

υπερκόσμιων
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και
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προϋποθέσεις
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• Walton,

A.

(2007).

Ασκληπιός.

Εκδόσεις:

δαμήτσα.

Copenhagen: Gyldendal
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ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ
Κείμενο: Κυριακή Καλτσίδου
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Η Νεολιθική Εποχή μας Διδάσκει τον Θάνατο

Ο

νεολιθικός

άνθρωπος

δεν

Η

σκέψη

του

αντίληψη που, αν στοχαστούμε γι’ αυτήν, ίσως καταφέρει να μας συμφιλιώσει

φοβόταν τον θάνατο. Εμείς;
θανάτου

φέρνει συνήθως στο νου μας δυσάρε-

με τα άσχημα συναισθήματα που μας
προκαλεί αυτό το γεγονός.

στα συναισθήματα σχεδόν με αυτόματο

Η νεολιθική εποχή ξεκινάει το 8000

τρόπο. Γιατί άραγε; Είναι η κατάληξη μιας

π. Χ και τελειώνει περίπου το 5500 π. Χ.,

μακρόχρονης

συναι-

σύμφωνα με τους παλαιοντολόγους. Το

σθημάτων από θρησκείες και πολιτικές

κύριο σκηνικό της μετάβασης από την

σκοπιμότητες ή μια φυσική εξέλιξη που

παλαιοντολογική στη νεολιθική εποχή εί-

οδήγησε τον άνθρωπο να στέκεται αδύ-

ναι η Εγγύς Ανατολή. Σε αυτό το μέρος

ναμος και μικρός μπροστά στον θάνα-

της Γης λαμβάνει χώρα το γεγονός που

το; Η ιστορία, και ιδιαίτερα η προϊστορία,

οι

μας δείχνει ότι δεν ήταν πάντα έτσι. Ο

επανάσταση»:

άνθρωπος

που

τρόπο ζωής σταδιακά, κάτι το οποίο κα-

δεν διαφέρει και πολύ από τον σύγχρονο

θρεφτίζεται σε πολλά επίπεδα της συμπε-

άνθρωπο, φαίνεται πως ήταν πολύ πε-

ριφοράς του απέναντι στη φύση, στην

ρισσότερο εξοικειωμένος με τον θάνατο

επαφή του με το θείο και τη συμβίωσή

από ό,τι εμείς.

του με τους άλλους ανθρώπους.

χειραγώγησης

της

νεολιθικής

εποχής,

Γνωρίζουμε λίγα για αυτόν τον άν-

επιστήμονες

Οι

αποκαλούν
ο

«αγροτική

άνθρωπος

επιστήμονες

αλλάζει

ορίζουν

ως

κύριο

της

εποχής

θρωπο. Τα περισσότερα τα υποψιαζόμα-

χαρακτηριστικό

στε κοιτάζοντας πίσω από τα «σιωπηλά»

τρόπο επεξεργασίας της πέτρας. Η λα-

αναπαράσταση

του

εσωτερικού

μέρους

σπιτιού στο CATAL HUYUK

ξευμένη πέτρα παραχωρεί τη θέση της

από τη ζωή και τις συνήθειές του στην

στη λειασμένη πέτρα και τα εργαλεία αλ-

κατοικίας. Έτσι προκύπτει η ανάγκη να

καθημερινότητα και στην επαφή του με

λάζουν μορφικά. Όμως η πιο σημαντική

βρεθούν λύσεις για τη διαχείριση των

το ιερό. Ο θάνατος φαίνεται πως ήταν

αλλαγή βρίσκεται στο γεγονός ότι αλλά-

νεκρών σωμάτων. Οι νεκροί είναι πολ-

ένα σημαντικό κομμάτι της ζωή του, και

ζουν οι σκοπιμότητες των εργαλείων και

λοί και κάπως πρέπει να ενταφιάζονται.

αυτό το καταλαβαίνουμε ξεκάθαρα από

των κατασκευών του. Ό,τι φτιάχνει πια

Όμως οι ενδείξεις ύπαρξης τελετουργι-

τα έθιμα που δημιούργησε για αυτόν.

τον βοηθάει να δαμάσει το περιβάλλον

ών που συνοδεύουν την πρακτική ανά-

Όχι γιατί ήθελε να τον εξευμενίσει, αλλά

του και να το εξημερώσει, σε αντίθεση με

γκη

γιατί ζούσε μαζί του. Ο θάνατος ήταν

την

παράλληλα

κομμάτι της ζωής του. Οι αρχαιολόγοι

γική), όπου το πρώτο μέλημά του ήταν

σκοπιμότητα. Τα ταφικά έθιμα είναι ουσι-

προσπαθούν με ενδιαφέρον να καταλά-

η επιβίωση. Αρχίζει σιγά σιγά να δημι-

αστικά η αντίδραση του νεολιθικού αν-

βουν τι πίστευε για τη μεταθανάτια ζωή

ουργεί οικισμούς, που σταδιακά θα εξε-

θρώπου

και γιατί αφιέρωνε τόσο πολύ χρόνο σε

λιχθούν σε πόλεις. Εξημερώνει ζώα που

Οι

περίεργες αισθητικές επεμβάσεις στα νε-

θα γίνουν πολύτιμοι σύντροφοί του στη

ενταφιασμού

κρά σώματα. Προς το παρόν όμως όλα

καινούρια του πορεία. Αλλάζει στάση και

θρησκευτική του συνείδηση. Παράλληλα

όσα υποστηρίζονται είναι υποθέσεις που

νοοτροπία απέναντι στη φύση και από

δημιουργούνται τυπικά και τελετουργίες,

εύκολα μπορούν να ανατραπούν και με

καρποσυλλέκτης

που ανταποκρίνονται στις αντιλήψεις για

αυτήν την επιφύλαξη παρουσιάζονται.

γός.

που

κληροδότησε,

τον

πίσω

σύμβολα

μας

αυτής

προηγούμενη

εποχή

γίνεται

(παλαιοντολο-

τροφοπαραγω-

μάς

αποκαλύπτουν
υπάρχει

στο

πρώτοι

μια

φαινόμενο

οικισμοί
που

να

πως

μάλλον

μεταφυσική

του

θανάτου.

χρειάζονται

τόπους

εξυπηρετούν

στη

τον θάνατο και τη μεταθανάτια ζωή. Η
καινούργιες

μετάβαση από τη ζωή στον θάνατο δι-

για τον νεολιθικό άνθρωπο. Ωστόσο η

ανάγκες στη ζωή του. Η διαχείριση του

ευκολύνεται από συγκεκριμένες ενέργειες

στάση του απέναντι στον θάνατο μπο-

θανάτου είναι μία από αυτές. Οι επιστή-

των ζωντανών, αλλά και από συγκεκρι-

ρεί να μας διδάξει μια άλλη αντίληψη, η

μονες μιλούν για την ανάγκη υγιεινής, η

μένες στάσεις που παίρνουν οι ενταφια-

οποία βρίσκεται μακριά από εμάς. Μια

οποία

Έχουμε

να

μάθουμε

πολλά

ακόμη

Όλα

αυτά

δημιουργούν

δημιουργείται

λόγω

της

μόνιμης

σμένοι.
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σκίτσο

ταφής

κάτω

από

πάτωμα

σπι-

τιού στο CATAL HUYUK

Υπάρχουν

κάποια

κοινά

χαρακτηρι-

στικά στα ταφικά έθιμα αυτής της περιόδου στην περιοχή της Εγγύς Ανατολής,
που προβληματίζουν εξαιτίας της καθολικότητάς τους.
Η ιδιαίτερη στάση του σώματος που
είχαν οι νεκροί μέσα στους τάφους είναι
το πρώτο από αυτά. Πρόκειται για τη
συνεσταλμένη στάση, αυτή που παίρνει
το έμβρυο στην κοιλιά της μητέρας και
διευκολύνει στη γέννηση του, και μάλιστα στο Τσατάλ Χουγιούκ είναι αφύσικα
έντονη. Η πολύ διαδεδομένη αυτή στάση
Από την 9η χιλιετία οι ταφές αρχίζουν
να

γίνονται

οργανωμένες,

ομαδικά

ή

ζούσαν την καθημερινότητά τους. Αυτό

ταφής στο νεολιθικό κόσμο πιθανόν να

μας

συμβολίζει

αποκαλύπτει

το

πόσο

διαφορετική

τη

γέννηση

του

επίπεδο,

ακριβώς

ανθρώπου

ατομικά, είτε μέσα στους οικισμού είτε σε

αντίληψη είχαν για τον θάνατο, το πόσο

ειδικούς χώρους. Αυτό όμως που προ-

εξοικειωμένοι ήταν μαζί του, αλλά και τη

συμβαίνει κατά την ενσάρκωσή του.

καλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ο εντα-

μεγάλη λατρεία και σεβασμό που είχαν

φιασμός των νεκρών μέσα στην οικία,

για τους προγόνους τους, καθώς ήθε-

επίσης σε σχέση με το σώμα του νεκρού.

κάτω από τα πατώματα ή τα πεζούλια,

λαν το πνεύμα τους να διαποτίζει τις σκέ-

Σε

δηλαδή στον ίδιο χώρο που οι ζωντανοί

ψη και τη δράση τους.

σώματα στον αέρα, προκειμένου να κα-

Τρυπανισμένο γυναικείο κρανίο, 3500 πΧ, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Λωζάνη.
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ένα

άλλο

σε

Μια

παράξενη

κάποιους

τελετουργία

οικισμούς

όπως

γινόταν

αφήνονταν

τα

Η Νεολιθική Εποχή μας Διδάσκει τον Θάνατο

τασπαραχθούν από τα όρνια και έπειτα

γά. Η απώλεια και η φθορά ήταν μέρος

τύλιγαν τα οστά σε ρούχα και τα τοπο-

αυτής

θετούσαν

που προκαλούσαν δεν μετατρεπόταν σε

κάτω

από

Επίσης

σπιτιών.

τα

πεζούλια

συνηθισμένο

των

φαινόμενο

ήταν ο αποκεφαλισμός κατά τον δεύτερο ενταφιασμό.
Η

σε

ισορροπίας,

ενώ

ο

πόνος

«φόβο για τον θάνατο».
Ο

θάνατος

ήταν

δίπλα

του,

κάτω

από το πάτωμα του σπιτιού του, μέσα

επεξεργασία

ντάται

της

των

πολλούς

καλύπτονταν

από

γύψου

μετά

κρανίων

οικισμούς.
και

στα ιερά του και δεν ένιωθε καθόλου

Συνήθως

άβολα με αυτό. Το αντίθετο! Η ύπαρξη

επίστρωση

των νεκρών δίπλα του ήταν πηγή δύνα-

επιζωγράφι-

μης. Μέσα από τα έθιμά του διακρίνεται

ση, ενώ στη θέση των ματιών υπήρχαν

μια βαθειά πίστη στη Μεγάλη Μητέρα,

όστρεα. Προέκταση αυτής της μεθόδου

στην αέναη ροή της ζωής, που δεν επι-

ήταν ο τρυπανισμός. Έχουν βρεθεί κρα-

τρέπει καμιά εκμηδένιση, αλλά όλα τα

νία στα οποία ανοιγόταν τρύπα με τρυ-

μετατρέπει σε άλλες μορφές.

και

πηλό

συνα-

γινόταν

πάνι. Πρόκειται για μια πρακτική, για την

Τελικά το πισωγύρισμα στον χρόνο,

οποία οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν αν

σε αυτό το κομμάτι της προϊστορίας, έχει

γινόταν για θεραπευτικούς ή θρησκευτι-

να μας διδάξει πολλά για τους προγό-

κούς λόγους.

νους μας. Έχει να μας διδάξει πολλά για

Τέλος ένα άλλο σημαντικό κοινό χα-

την επαφή μας με τη φύση αλλά κυρίως

ρακτηριστικό είναι η τοποθέτηση αντικει-

για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να

Κρανίο

σκεφτόμαστε

στην Ιεριχώ

μένων

(κτερισμάτων)

πάνω

στο

νεκρό

και

να

αντιλαμβανόμαστε

επεξεργασμένο

που

βρέθηκε

ή δίπλα του. Μια πρακτική που γίνεται

τον κόσμο και ιδιαίτερα τον θάνατο. Ίσως

παράδοση, διαπερνά την ιστορική επο-

τελικά ο νεολιθικός άνθρωπος ήταν πιο

χή και εξακολουθεί να υπάρχει έως τις

κοντά στα μυστικά της φύσης από ό,τι

ΒΙΒΛΙΑ

μέρες μας.

εμείς. Γνώριζε καλά ότι η φύση μάς περιέ-

1.«ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΟΤΗΤΩΝ, ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡ-

Όλα τα ταφικά έθιμα που μοιάζουν

χει και εμείς περιέχουμε αυτήν. Αυτό ήταν

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΓΙΑΣ», Η επανάσταση των συμβόλων στη Νεολιθική εποχή, CAUVIN JACQUES,

Πανεπιστημιακές

θέαση

το «μυστικό» που χάθηκε στους μετέπειτα

του κόσμου όπου η ζωή και ο θάνατος

αιώνες και έφερε αυτή την ανισορροπία

είναι όψεις του ίδιου νομίσματος, ακρι-

που γεμίζει άγχος και φοβίες τον σημερι-

βώς όπως συμβαίνει στη φύση. Παρα-

νό άνθρωπο. Ένα μυστικό που καλούμα-

τηρώντας τη φύση ο νεολιθικός άνθρω-

στε να ανακαλύψουμε, για να μπορούμε

πος μαθαίνει ότι τίποτα δεν χάνεται. Όλα

να ζούμε μια ζωή που δεν φοβάται τον

5.Άτλας της Βίβλου εκδόσεις: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ-1998

είναι μέρη μιας ουσίας που αλλάζει μορ-

θάνατο και έναν θάνατο που δεν φοβά-

6.Άτλας

μεταξύ

τους

καταδεικνύουν

μια

φές και ποιότητες. Έτσι και ο θάνατος

ται τη ζωή.

εκδόσεις Κρήτης 2005
2. Παγκόσμια μυθολογία, FELIX GUIRAND, Εκδόσεις Χρίστου Γιοβάνη ΑΘΗΝΑ
3. Αncient Iraq, Georges Roux, PELICAN BOOK
ΛΕΞΙΚΑ- ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ
4.Πάπυρος- λαρούς εκδόσεις: ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ
της

Παγκόσμιας

ύλης και είναι απλά ένα πέρασμα από

λιθική Ιορδανία

συμπυκνωμένης

μορ-

φής σε μια άλλη, αόρατη και λιγότερο

ΚΑ-

τεύχος

8.CORPUS τεύχος

11- 1999 Τίτλος άρθρου: νεο14 - 2000 Τίτλος άρθρου: νε-

ολιθική εποχή
9.CORPUS

τεύχος 23- 2001 Τίτλος άρθρου: Τσα-

τάλ Χουγιούκ, μια πρώιμη νεολιθική πόλη

πυκνή.
Ο

εκδόσεις:

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
7.CORPUS

κατάσταση

Ιστορίας

ΘΗΜΕΡΙΝΗ -1997

δεν υφίσταται παρά μόνο στο πεδίο της

μια

,

England 1972

νεολιθικός

άνθρωπος

δεν

έκανε

τίποτα τυχαία. Ο τρόπος που διαχειριζόταν το θάνατο φανερώνει την ανάγκη

10.CORPUS

τεύχος 49 -

2003 Τίτλος άρθρου: Τα

παράξενα κτίρια του Γκεμπεκλί Τεπέ
11.CORPUS

τεύχος 66- 2004 Τίτλος άρθρου: Ιερι-

χώ η αρχαιότερη πόλη του κόσμου
12.CORPUS

τεύχος 70 – 2005 Τίτλος άρθρου: ΟΥΡ

του να βοηθήσει στη διατήρηση της φυ-

η πόλη των Χαλδαίων

σικής

13.Περισκόπιο της επιστήμης Νο 44

ισορροπίας

συμμετέχοντας

ενερ-
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εκδρομές
ομιλίες
διαλέξεις

έρευνα, δράση + δραστηριότητες
του τριμήνου που πέρασε
αρχαιολογική έρευνα
οικολογική δράση
επιστημονική έρευνα
φιλανθρωπική δράση

1

εξερεύνηση στον Ολυμπο

εκπαιδευτικά σεμινάρια
εκδόσεις βιβλίων
φιλοσοφικά σεμινάρια
δημοσιεύσεις
φιλοσοφικές συναντήσεις
πολιτιστικές ημερίδες
κινηματογραφικά αφιερώματα
μουσικά αφιερώματα
καλλιτεχνικές εκθέσεις
εθελοντισμός

Ιστορίες δίπλα στο κύμα

1

Toν Ιούνιο πραγματοποιήσαμε εκδρομή στη Σαλαμίνα, όπου βρήκαμε την ευκαιρία να έρθουμε πιο
κοντά στη φύση, να κάνουμε ασκήσεις και παιχνίδια και να πούμε παλιές ιστορίες γύρω από τη φωτιά
στη παραλία. Η συντροφικότητα και η ανάπτυξη των ανθρώπινων σχέσεων είναι για εμάς πρωταρχικό
μέλημα στους καιρούς που ζούμε.

2

Αιμοδοσία στην Κυψέλη

Μέλη και φίλοι μας συμμετείχαν σε
εθελοντική

γιατί
η φιλοσοφία είναι τρόπος
ζωής...

και εμείς...

ήθηκε

στα

αιμοδοσία
κεντρικά

που
μας

πραγματοποιγραφεία

στην

Κυψέλη. Η Νέα Ακρόπολη διατηρεί Τράπεζα

Αίματος

στο

Νοσοκομείο

Παίδων

«Αγία Σοφία» η οποία έχει πολλές φορές
συνδράμει

συνανθρώπους

μας

που

το

χρειάζονται.

δεν καθόμαστε στα αυγά μας

25

δράση + δραστηριότητες
του τριμήνου που πέρασε

3

Διοργάνωση του 3ου Πανελλήνιου Μαραθώνιου Κισσάβου

Η Νέα Ακρόπολη Λάρισας για 3η συνεχόμενη

χρονιά βοήθησε εθελοντικά τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο (ΕΟΣ) Λάρισας στη διοργά-

νωση του 3ου πανελλήνιου Μαραθώνιου Κισσάβου, προωθώντας τον εθελοντισμό ως δείγμα πολιτισμού. Στην τελετή λήξης του αγώνα, η Νέα
Ακρόπολη Λάρισας βραβεύτηκε, μαζί με δύο εθελοντικές οργανώσεις,

για την πολύτιμη βοήθειά της στην ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Ο 3ος Μαραθώνιος Κισσάβου στηρίχτηκε από αρκετές εθελοντικές οργανώσεις, που έδωσαν με τη σειρά τους τον καλύτερό τους εαυτό, με την
ελπίδα πως στο μέλλον θα καθιερωθεί ως θεσμός.
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4

Θεατρικό παιχνίδι στον Βαρδάρη

Στο παράρτημα Βαρδάρη Θεσσαλονίκης, διοργανώθηκε μια μέρα
θεατρικό παιχνίδι. Συμμετέχοντες ήταν μέλη και φίλοι της Νέας Ακρόπολης. Έγιναν διάφορα παιχνίδια συμπεριλαμβανομένων και μίμηση ή παντομίμα τα οποία ευαισθητοποιούν τις αισθήσεις και μπορεί κάποιος να
έρθει σε επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο. Είναι ένας τρόπος πραγματικής χαλάρωσης και χαράς και γέλιου αλλά και ένα μέσω έκφρασης
και εξέλιξης των δυνατοτήτων αυτού που συμμετέχει.

5

Σεμινάριο Εσωτερικής Ψυχολογίας στο Ηράκλειο

Ο άνθρωπος από την αρχαιότητα ενδιαφέρεται να γνωρίσει τον
εσωτερικό του κόσμο. Ερωτήματα για τη φύση της ψυχής, τα φαινόμενα του ψυχολογικού κόσμου, την αυτογνωσία και τον αυτοέλεγχο ως
παράγοντες ευτυχίας αποτελούν αιώνια ερωτήματα. Σε μια προσπάθεια
εμβάθυνσης στον εσωτερικό μας κόσμο, όχι μόνο σε θεωρητικό αλλά
κυρίως

σε

πρακτικό

επίπεδο

διοργανώθηκε

στο

Ηράκλειο

Σεμινάριο

Εσωτερικής Ψυχολογίας.

6

Καθαριότητα πάρκου στη Θεσσαλονίκη

Μέλη και φίλοι της Νέας Ακρόπολης «Εγνατίας» στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχουν στον καλλωπισμό
και την καθαριότητα του πάρκου στην περιοχή της Αγ. Σοφίας, στα πλαίσια της συνεργασίας μας με
την Αντιδημαρχία Πρασίνου

του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η συνεχής και μεθοδική μας μέριμνα διατηρεί

αυτό το πάρκο όμορφο και λειτουργικό για όλους τους συμπολίτες μας.

27

Ο χώρος στο κοσμικό επίπεδο είναι ο φορέας της Δημιουργίας και οι κοσμογονικοί μύθοι συμβολίζουν την
εγκαθίδρυση της τάξης του κόσμου που βγήκε από το χάος ...

ΙΕΡΟΙ ΤΟΠΟΙ
Κείμενο: Χάρης Τζούρας
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Σ

την

αρχαιότητα

ονόμαζαν

ιερό

τόπο έναν ναό, ένα πυθόχρηστο
μαντείο,

τύμβο,

όπως

ένα

θεραπευτήριο,

επίσης

ένα

έναν

γυμναστήριο

και ένα θέατρο. Ιερός τόπος ήταν και
μια

πόλη,

η

οποία

συγκέντρωνε

όλα

τα προηγούμενα σε μια βασική δομήοργάνωση
πλευρη

συντελώντας

ανάπτυξη

ανθρώπου,

στο

των

σώμα,

στην

πολύ-

ικανοτήτων

του

στην

και

ψυχή

στον νου-πνεύμα.
Κύρια χαρακτηριστικά ενός ιερού τό-

Το μνημείο του Stonehenge στην Αγγλία

που είναι ο χώρος, ο χρόνος και η χωροχρονική δίνη ενέργειας που δημιουργεί.
Ο χώρος δεν είναι μια μονοσήμαντη
έννοια.

Υπάρχει

ο

εξωτερικός

χώρος,

αντικειμενικός και ουδέτερος, τον οποίο
αντιλαμβανόμαστε

και

αποτελεί

το

πε-

δίο έρευνας των επιστημών. Υπάρχει και
ο

εσωτερικός

χώρος,

ο

υποκειμενικός,

που παύει να είναι ουδέτερος, διότι είναι
φορτισμένος από τα δικά μας βιώματα.
Ο εσωτερικός χώρος τότε παύει να είναι
χώρος και γίνεται τόπος, ένας τόπος της
συνείδησης.

Όλες

οι

τελετουργίες

που

είχαν ως σκοπό την ίδρυση και λειτουργία των ιερών τόπων αναφέρονταν στον
χώρο ως τόποι συνείδησης.
Αλλά και ο χρόνος δεν είναι ομοιογενής ούτε γραμμικός. Δεν υποδηλώνει

Ο ναός του Καρνάκ Στις Θήβες

απλώς μια διάρκεια. Έχει πλέον αποδειχθεί η σχετικότητά του σε όλα τα επίπεδα.

αμετάβλητος και η συνείδηση (ως ένα

θείο, καλύπτοντας έτσι το θρησκευτικό

Στο φυσικό επίπεδο ο Einstein απέδειξε ότι

σημείο που κινείται πάνω στην καμπύλη

συναίσθημα

ο χρόνος παραμορφώνεται και σε δια-

του χρόνου), μας δίνει την ψευδαίσθηση

γκη του να επιστρέψει ξανά στην Αρχή.

φορετικά μέρη του σύμπαντος τρέχει με

της συνεχόμενης κίνησης.

Με αυτόν τον τρόπο ο χρόνος παύει να

διαφορετικούς

ρυθμούς,

ανθρώπου,

την

ανά-

επηρε-

Χώρος και χρόνος βρίσκονται σε μια

άζεται από τη βαρύτητα. Στο ψυχολογικό

δυναμική σχέση μεταξύ τους. Ο χρόνος

επίπεδο ο χρόνος εξαρτάται από τη συ-

καθιστά δυνατή τη λειτουργία του χώρου

Ο χώρος στο κοσμικό επίπεδο είναι

νείδηση μας, π.χ. διαφορετικά «τρέχει» ο

ως ιερού τόπου μέσα από το ιερό ημερο-

ο φορέας της Δημιουργίας και οι κοσμο-

χρόνος σε μια αίθουσα αναμονής, στην

λόγιο, το οποίο δίνει ζωή και κίνηση στο

γονικοί

εργασία ή με μια ευχάριστη συντροφιά.

χώρο - χρόνο. Το ιερό ημερολόγιο με τις

δρυση της τάξης του κόσμου που βγήκε

Έτσι ο χρόνος γίνεται ο χώρος ή το πεδίο

περιοδικές εορτές δίνει τη δυνατότητα της

από το χάος (ο άχρονος προ της δημι-

της

αθάνα-

συγκέντρωσης, της επανάληψης του μύ-

ουργίας μυθικός χρόνος). Ο χώρος, στο

το πνεύμα και ουσία) ο άνθρωπος είναι

θου, της ανανέωσης, της επαφής με το

ανθρώπινο

συνείδησης.

καθώς

του

Εσωτερικά

(ως

είναι γραμμικός και καθημερινός, καμπυλώνεται και καθίσταται ιερός χρόνος.

μύθοι

συμβολίζουν

επίπεδο

την

δημιουργίας,

29

εγκαθί-

είναι

η επιφάνεια της γης όπου θεμελιώνεται

ξης, διότι έχτιζε γέφυρες ανάμεσα στον

στεθεί η σύγχρονη επιβάρυνση από τις

ένας ιερός τόπος. Υπό αυτήν την έννοια

ουρανό και στη γη λαμβάνοντας υπό-

έντονες

ο

ψη όλους τους παράγοντες που θα την

π.χ.

ιερός

τόπος

είναι

ένας

ενεργειακός

κόμπος στο δίχτυ του χώρου ο οποίος

επηρέαζαν.

επιτρέπει

Παράγοντες

όπως

η

θέση

ανθρώπινες

υπόγειες

στοές

δραστηριότητες,
και

metro,

αποχε-

τευτικά δίκτυα, ηλεκτρικές και πυρηνικές

των άστρων, η ηλιακή, η κοσμική και η

ακτινοβολίες

των ενεργειών μεταξύ του ουρανού και

γήινη

ηλεκτρομαγνητικά

σύγχρονοι ερευνητές, οι οποίοι βαδίζουν

της γης. Αλλά δεν είναι όλη η επιφάνεια

πεδία, τα υπόγεια ύδατα, οι κοιλότητες

στα αρχαία χνάρια, όπως ο καθηγητής

της γης κατάλληλη προς αυτήν την χρή-

και τα τεκτονικά ρήγματα, η σύσταση

Hartmann

ση. Η επιλογή του χώρου αλλά και της

των

ενεργειακά πεδία.

χρονικής στιγμής της εγκαθίδρυσής του

και λαμβάνονταν υπόψη. Τόπους δύνα-

Από ενεργειακή άποψη οι ιεροί τόποι

ήταν μια σημαντική ευθύνη των ιερέων-

μης αποτελούν επίσης τα τελουρικά ρεύ-

είχαν σκοπό να διοχετεύουν και να εναρ-

μυστών, αυτών που κατείχαν τη μυστική

ματα, οι θετικές γραμμές ενέργειας της

μονίζουν στον χωροχρόνο την ενέργεια,

γνώση της ιερής επιστήμης που καλείται

γης, οι κόμβοι των οποίων δημιουργούν

ώστε να λειτουργεί θετικά και ευεργετικά

Ιερή Γεωγραφία.

ευνοϊκές ενεργειακές συνθήκες προς τον

προς

άνθρωπο.

αρνητικές ακτινοβολίες και να εκμεταλ-

το

πέρασμα,

την

επικοινωνία

Ο βασικός σκοπός της Ιερής Γεωγραφίας

ήταν

η

αναπαράσταση

της

ακτινοβολία,

πετρωμάτων

Πάνω

τα

κ.ά.

σε

ήταν

σημαντικά

αυτούς

τους

κόμ-

βους οι αρχαίοι σοφοί θεμελίωσαν τους

κ.α.

που

τον

λεύεται

Υπάρχουν

μελέτησε

άνθρωπο,

στο

να

έπακρο

ωστόσο

τα

παθογόνα

εξασθενεί

τις

θετικές,

και

ανύψωση

τις

προς

θείας δημιουργίας και τάξης στο γήινο -

ιερούς

ανθρώπινο επίπεδο. Χαρακτηριστικό πα-

αποτέλεσαν

ράδειγμα αποτελούν οι τρεις πυραμίδες

πολιτισμών

της Γκίζας που αντικατοπτρίζουν τα τρία

Αξιοσημείωτο

αστέρια της ζώνης του Ωρίωνα. Με αυ-

γεγονός

τόν τον τρόπο, όπως έγραψε ο Πλάτω-

σύνδεση

στην εγκαθίδρυση, με τις τελετές προ-

νας, «ο αισθητός κόσμος είναι ένα ακρι-

αυτών

σανατολισμού,

βές

των

ή βωμού. Έτσι ο άνθρωπος μπορούσε

αντίγραφο

του

ουράνιου

σχεδίου»

τόπους
τα

δύναμης,
κέντρα

όλων

αυτούς
των
των

ανανέωση,

το

υ π ήρχε

ή όπως το εξέφρασε ποιητικά ο Ελύτης:

ένας
στο

και

ανθρώπου,

αόρατου

ορατού,

ουσίας και παρουσίας ήταν εφικτή χάρη

ενός

κέντρου,

άξονα

να βρει σε έναν ιερό τόπο το δικό του
κέντρο,

τον

δικό

άξονα-συνείδηση,

δηλαδή τον εαυτό του.

δημιουργός

Όμως το ιερό, το θείο,

μια

του.

η

αλήθεια

φανε-

μέσα

ρή σχέση ανάμεσα

αλλά

στον

και

γίνεται

επίπεδό

Υπάρχει

της

Η ιερή ένωση ουρανού και γης, Θεού

«Ναοί στο σχήμα του Ουρανού…» και ο
άνθρωπος

θεραπεία

συνείδησης.

εποχών.
είναι

ότι

που

μυητικών

μακρόκοσμο

του

σύμπαντος

και

του

ανθρώπου,

η

βρίσκονται

στον
όσο

άνθρωπο,
αυτός

δεν

δύναται να βρει αυτήν την αλήθεια μέσα
στον
οποία

μικρόκοσμο

του, θα πρέπει να αναζητήσει ένα αλη-

αντανακλάται

θινό μονοπάτι που θα τον οδηγήσει σε
αυτήν.

και στην Ιερή Γεωγραφία, στους ναούς
και στις οικίες (που ήταν οι μικροί καθη-

κέντρων σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο

Πάνω από όλα ένας ιερός τόπος εί-

μερινοί ναοί). Εάν ο άνθρωπος είναι δη-

εντός των ορίων μιας φυσικής περιοχής,

ναι μια κατάσταση της συνείδησης. Είναι

μιούργημα και εικόνα του Θεού, τότε ένα

όπως η Ελλάδα, αλλά και μεταξύ απομα-

ο άνθρωπος που τοποθετεί έναν τόπο

ιερός τόπος, που είναι δημιούργημα του

κρυσμένων

Αυτό

στο κέντρο της συνείδησής του και τον

ανθρώπου, δεν μπορεί παρά να είναι η

αποδεικνύει την κοινή καταγωγή των μυ-

καθιστά ιερό. Ένας ιερός τόπος λειτουρ-

εικόνα του.

στηριακών

γεί

Σήμερα έχει χαθεί αυτή η αρχαία μυ-

γεωγραφικά

θεσμών

ως

περιοχών.

πανανθρώπινη

αξία.

ητική γνώση. Ένας ιερέας κάποτε ήταν

Σήμερα, σε αυτούς τους παράγοντες

αρχιτέκτονας με όλη τη σημασία της λέ-

που προαναφέρθηκαν, έρχεται να προ-
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ως

κατάσταση

συνείδησης,

όσο

ο

άνθρωπος έχει και εκφράζει την ανάγκη
της

θεοφάνειας

και

του

θρησκευτικού

συναισθήματος μέσα από αυτόν.

Ιεροί τόποι

Στις σύγχρονες συνθήκες της καθημερινότητας

έχουν

λησμονηθεί

και

πα-

ρεξηγηθεί οι έννοιες του θρησκευτικού,
του ιερού, της τελετής, του μύθου και της
μύησης.

Φαντάζουν

αλλόκοσμες,

του

«παρελθόντος» ή μια μακρινή ανάμνηση
της ψυχής.
Ο

σημερινός

άνθρωπος

έχει

χάσει

το κέντρο και τον προσανατολισμό του,
τον εσωτερικό του άξονα που είναι η
συνείδηση, το δρόμο της ηθικής και της
αρετής που θα τον οδηγήσει εκεί. Σήμε-

Το Τeotihuacan στο Μεξικό

ρα έχει ριχτεί σε ένα κυνήγι εξωτερικών
και

εντυπώσεων

κατακτήσεων

χάνοντας

τον εαυτό του. Αντί για αυτό ο άνθρωπος

χρειάζεται

να

κατακτήσει

πρώτα

τον εαυτό του, να ξαναβρεί το κέντρο
και τον προσανατολισμό του. Να ξέρει
ποιος είναι και τι θέλει. Να ξαναβρεί την
ιερή Ακρόπολη, εκείνο το υψηλό σημείο
στο οποίο βρίσκονται τα πιο πνευματικά
στοιχεία του και, πατώντας στη γη, να
ξαναχτίσει μια γέφυρα προς τον ουρανό
εκπληρώνοντας το πεπρωμένο του.

«Αυτό

που

ξεχωρίζει

τον

άνθρωπο

από το ζώο είναι η ικανότητά του να
Ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης με τον Παρθενώνα και η πυραμίδα

προσεύχεται». J. A. Livraga.

της Chichen Itza (κάτω)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•

«Η Νέα Ανθρωπολογία», F. Schwarz, Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη, Αθήνα 1991.

•

«Το Ιερό και το βέβηλο», Mircea Eliade, Εκ-

•

«Οι Μαγικές Πόλεις», J. M. Angebert, Εκδό-

δόσεις Αρσενίδη, Αθήνα 2002.
σεις Αστέρι, 1980.
•

«Τα

άγνωστα

μεγαλουργήματα

των

αρχαί-

ων Ελλήνων», Θ. Μανιάς, Εκδόσεις Πύρινος
Κόσμος, Αθήνα.
•

«Ιερή Ελλάδα», Συλλογικό, Εκδόσεις Αρχέτυ-

•

«Ιερή

πο, 2001.
Γεωμετρία»,

Δ.

Ευαγγελόπουλος,

Εκ-

δόσεις Αρχέτυπο, Θεσσαλονίκη 2002.
•

«Ιερή γεωγραφία της Ελλάδας», Ν. Λίτσας,
Εκδόσεις Έσοπτρον, 2002.

•

«Το Οικολογικό Σπίτι», Κ. Τσίπηρας, Εκδόσεις
Νέα Σύνορα, Λιβάνη, Αθήνα 1996.

•

Περιοδικό Νέα Ακρόπολη, τεύχη: .1, 6, 20,
21, 22, 32, 34, 44, 45, 53, 61, 79, 91, 97, 114,
115, 127, 132.
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Οι Εσωτερικές διδασκαλίες
διηγούνται μια καταστροφή
που επηρέασε όλη
τη Γη, κατάστρεψε την
ήπειρο-μητέρα (Ατλαντίδα)
και ύστερα από αυτό ο
κάθε πολιτισμός
άρχισε να
αναπτύσσεται
με δικά του
χαρακτηριστικά,
σχεδόν από το
μηδέν, διατηρώντας
όμως χιλιόχρονες
παραδόσεις για
τους προγόνους
και τους
παλιούς θεούςβασιλιάδες.

ΜΥΘΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ
Κείμενο: Γ. Α. Πλάνας, ιδρυτής της Ν.Α. στην Ελλάδα
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Μύθοι για τον παγκόσμιο κατακλυσμό

Σ

την

παγκόσμια

μυθολογία

συναντάμε

διάφορους

μύθους αρχαίων πολιτισμών, που αναφέρουν την

οποίο,

ύπαρξη

ενός

αρχαιότατου

κατά

κάποιο

τρόπο,

πολιτισμού

προήλθαν

και

από

τον

παράλληλα

αναφέρονται σε έναν κατακλυσμό παγκόσμιας κλίμακας.
Οι Εσωτερικές διδασκαλίες διηγούνται μια καταστροφή
που επηρέασε όλη τη Γη, κατάστρεψε την ήπειρο-μητέρα
(Ατλαντίδα) και ύστερα από αυτό ο κάθε πολιτισμός άρχισε να αναπτύσσεται με δικά του χαρακτηριστικά, σχεδόν
από το μηδέν, διατηρώντας όμως χιλιόχρονες παραδόσεις
για τους προγόνους και τους παλιούς θεούς-βασιλιάδες.
Στην εβραϊκή ιστορία αναφέρεται ο κατακλυσμός του
Νώε και από την ίδια τη διάρκειά του καταλαβαίνουμε ότι
δεν πρόκειται για τον καταποντισμό της Ποσειδωνίας, ο
οποίος ήταν σχετικά σύντομος, αλλά για μια παλαιότερη
καταστροφή. Συναντάμε κι εδώ τα ίδια σταθερά μυθικά
στοιχεία που βρίσκουμε και στις διηγήσεις άλλων πολιτισμών: την αναγκαιότητα της κατασκευής μιας κιβωτού,
μέσα στην οποία θα μπει η οικογένεια, τα ζώα σε ζευγάρια
και τα φυτά, που μετά από την καταστροφή θα βγουν, για
να δημιουργήσουν ένα νέο κόσμο και μια νέα ανθρωπότητα.
Τον ίδιο ακριβώς μύθο βρίσκουμε στα αρχαία σουμεριακά κείμενα, στο Έπος του Γκιλγκαμές. Εκεί αναφέρεται
ο σοφός Ουτναπιστίμ, ο οποίος ειδοποιήθηκε από τους
θεούς

ότι

εγωισμού

θα
και

καταστραφεί
της

κακίας

η

ανθρωπότητα,

των

ανθρώπων.

λόγω

του

Κατασκεύασε

λοιπόν μια κιβωτό και έβαλε μέσα ένα ζευγάρι από κάθε
είδος ζώων. Μετά από σαράντα ημέρες κατάφερε να βγει
σε στεριά και εκεί ίδρυσε ένα νέο πολιτισμό.
Στην Ελλάδα, στο μύθο του Δευκαλίωνα και της Πύρρας, συμβαίνει το ίδιο. Μετά από ειδοποίηση των θεών
σώθηκαν από τον κατακλυσμό και δημιούργησαν μια νέα
ανθρωπότητα,

με

ανθρώπους

που

γεννήθηκαν

από

τις

πέτρες («λας»), που ο Δευκαλίωνας και η γυναίκα του πετούσαν πίσω από την πλάτη τους. Από εκεί προέρχεται η
λέξη λαός, δηλαδή άνθρωποι-λίθοι.
Άλλος παρόμοιος μύθος υπάρχει στον πολιτισμό των
Αζτέκων. Αναφέρεται σε ένα θεό-ήρωα, τον Κόξ-Κόξ ή Κε-

Τον ίδιο ακριβώς μύθο βρίσκουμε στα αρχαία σουμεριακά κείμενα,

τζαλκοάτλ-Ξολότλ, ο οποίος μπόρεσε να γλυτώσει από τη

στο Έπος του Γκιλγκαμές. Εκεί αναφέρεται ο σοφός Ουτναπιστίμ,

μεγάλη καταστροφή κατασκευάζοντας μια κιβωτό.

ο οποίος ειδοποιήθηκε από τους θεούς ότι θα καταστραφεί η αν-

Οι αρχαίοι λαοί του Μεξικού μιλούσαν για τον Κου-

θρωπότητα, λόγω του εγωισμού και της κακίας των ανθρώπων.

κουλχάν, τον «Πατέρα των ανθρώπων», που σώθηκε κι

Επάνω:

αυτός από τον κατακλυσμό και μετά ίδρυσε τους μεξικά-

Απεικόνιση του Γκιλγαμές
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Στην Αυστραλία υπάρχει ένας σχετι-

«Ρίσις» και έπλεε για πολλά χρόνια πάνω

κός μύθος, που μιλάει για κάποιον Κα-

στα ταραγμένα νερά, μέχρι που σταμά-

Ακόμα στον πολιτισμό των Τσίβτσα,

ράν, άρχοντα της φυλής, ο οποίος έδω-

τησε στα Ιμαλάια. Την περιοχή που απο-

στην Κολομβία, αναφέρεται ότι ο θεός

σε φτερά στον Ουαάρι και την Ουείρη,

βιβάστηκε

«…όταν τα νερά εισέβαλαν στα μπρά-

δηλαδή «Χώρα των Ευγενών».

νικους πολιτισμούς των Μάγια, Τολτέκα
και Κιτσέ.

Μποστίκα,

που

ήρθε

στην

χώρα

τους

της

«Αριαβάρτα»

τσα

«…όταν

Στο θιβετανικό βιβλίο των Στροφών

τους δίδαξε τα γράμματα, τις επιστήμες

η θάλασσα ανέβηκε και κάλυψε ολόκλη-

του Ντζυάν, που ανέφερε και μετέφρασε

και τις τέχνες, έφτιαξε πριν φύγει μια κι-

ρη τη χώρα,

τα βουνά, τα δέ-

στα Αγγλικά η Ε.Π. Μπλαβάτσκυ (ανα-

πάντα, τότε ο

καλύφθηκε το 1976 μια πολύ παλιά με-

πέταξε με τα

σαιωνική έκδοση του σε ένα παλιό βιβλι-

φτερά του».

οπωλείο

ντρα,

άνθρωποι και τα ζώα σε περίπτωση κα-

Καράν

τα

ταστροφής.
Ζεντ-

Στο
Αβέστα,

Αναφέρει:

ονόμασε

από τη γη της Ανατολής, την Αζτλάν και

βωτό, για να μπορούν να σωθούν οι

θάλασσας».

την

το

του

Χογκ-Κογκ),

μπορούμε

να

διαβάσουμε ότι «…τα Μεγάλα

ιερό

Νερά καταβρόχθισαν τα επτά

κείμενο των Περ-

μεγάλα

σών, υπάρχει η δι-

μετά την πρώτη μεγάλη κατα-

ήγηση για τον θεό

στροφή

Αχούρα-Μάζντα,

τον

μειναν

νησιά».

της
επτά

Φαίνεται

Ατλαντίδας,
μεγάλες

ότι

απέ-

περιοχές

θεό του Ζωροάστρη, ο οποίος διατάζει

της ηπείρου. Πέντε από αυτές βυθίστη-

τον Γίμα, τον άρχοντα της χώρας, να

καν κατά τον δεύτερο κατακλυσμό, πριν

κρυφτεί σε μια σπηλιά με την οικογένειά

από 200.000 χρόνια περίπου και έμειναν

του παίρνοντας μαζί του διάφορα ζώα

Στη Μαχαμπάρατα των Ινδών ο Μα-

και φυτά κι εκεί να περιμένει να τελειώσει

νού ειδοποιημένος από το θεό Βισνού,

καταστράφηκαν

ο κατακλυσμός. Όταν κατέβουν τα νερά,

κατασκεύασε μια κιβωτό, για να σωθεί

πριν από 80.000 χρόνια. Έτσι έμεινε μόνο

να βγει και να δημιουργήσει ένα νέο πο-

από τον κατακλυσμό. Έβαλε μέσα σπό-

το νησί της Ποσειδωνίας, που βυθίστη-

λιτισμό.

ρους φυτών, ζώα και τους επτά σοφούς

κε κατά την τέταρτη καταστροφή, πριν
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μόνο δυο νησιά, Ρούτα και Δάιτνα, και
στον

τρίτο

κατακλυσμό,

Μύθοι για τον παγκόσμιο κατακλυσμό

12.000 χρόνια, την οποία αναφέρει κι ο Πλάτωνας, εισχωρώντας πλέον μέσα στο πλαίσιο της
ιστορικής εποχής των ανθρώπινων πολιτισμών.
Στο Μεξικό υπάρχει μια διήγηση, στην οποία
πρωταγωνιστούν ο ήρωας Νάλα και η γυναίκα
του. Και πάλι αναφέρεται η κατασκευή μιας κιβωτού, που μέσα της θα διασωθεί ο σπόρος του
πολιτισμού, για να μην χαθεί η γνώση, η οποία
θα ανθίσει όταν θα κατέβουν τα νερά.
Η

ανθρωπότητα

καταστρέφεται

διαδοχικά

από νερό και φωτιά, λένε οι εσωτερικές διδασκαλίες. Τελευταία καταστράφηκε από νερό. Πιο
πριν ακόμα, η αρχαία ήπειρος της Λεμουρίας,
είχε

καταστραφεί

από

ηφαιστειακές

εκρήξεις,

δηλαδή από φωτιά. Και τώρα η ανθρωπότητά
μας πρόκειται να καταστραφεί πάλι από φωτιά.
Πυρηνικοί πόλεμοι; Ίσως...
Όταν συμβαίνει καταστροφή από νερό, τότε
οι κορυφές των βουνών γίνονται νησιά. Όταν
καταστρέφεται η γη από φωτιά και λάβα, τότε οι
πεδιάδες γίνονται βουνά. Γι’ αυτό οι πολιτισμοί
που δεν έχουν βουνά, προβλέποντας μια καταστροφή,

φτιάχνουν

πυραμίδες.

Ο

Όλυμπος

Επάνω: Αναπαράσταση του Θεού Κετζαλκοάτλ-Ξολότλ
Αριστερή σελίδα: Ο Αχούρα Μάζντα

είναι ιερό βουνό, που παρουσιάζει και το συμβολισμό του καθήκοντος που έχει ο άνθρωπος
να ανέβει στην κορυφή του Εαυτού του, για να
βρει τους θεούς.
Είναι μια ξεχασμένη ιστορία, που αρχίζουμε
να ξαναθυμόμαστε. Αλλά η μητέρα-ιστορία με
τους βιορυθμούς της, με τους κύκλους ζωής
και

θανάτου,

δημιουργίας

και

καταστροφής,

δεν συγχωρεί την κακία και τους εγωισμούς των
ανθρώπων. Ας λάβουμε τη διδασκαλία που μας
προσφέρει το παρελθόν εκείνο, όπου πολιτισμοί
υπερήφανοι

καταστράφηκαν

και

λησμονήθη-

καν, αν θέλουμε να μη συμβεί το ίδιο και στον
δικό μας, που από πολλές απόψεις, αστρολογικές, κοινωνικοπολιτικές και τεχνολογικές μοιάζει
τόσο με εκείνον της Ατλαντίδας. Αλλά αυτό είναι
θέμα για άλλο άρθρο. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να μπορέσουμε να αντλήσουμε μια
διδασκαλία, μια γνώση από το χιλιόχρονο πα-

Ο Όλυμπος

ρελθόν της ανθρωπότητας, για να μπορέσουμε

Το ιερό βουνό, που παρουσιάζει και το συμβολισμό του καθήκο-

να σταθούμε σωστά, δίκαια και συνειδητά στο

ντος που έχει ο άνθρωπος να ανέβει στην κορυφή του Εαυτού

παρόν μας.

του, για να βρει τους θεούς.
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ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ:

Η ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Κείμενο: Ευαγγελία Κουρμούλη

«Η καρδιά είναι σαν τον αυτοκράτορα
και κυβερνά το πνεύμα…»
Κλασσικά κείμενα κινέζικης φιλοσοφίας

Σ

την αρχαία κινέζικη ιατρική η καρδιά αναφέρεται σαν το κέντρο
του ανθρώπου, το όργανο όπου φιλοξενείται η ψυχή, το κέντρο
της βούλησης που καθορίζει την εκφορά του λόγου, την έκφρα-

ση των συναισθημάτων, τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον
του και τη στάση ζωής του.
Αντίστοιχα, στην Αίγυπτο πίστευαν ότι η καρδιά ήταν μία αντανάκλαση του πνεύματος του ήλιου στον άνθρωπο, γιατί αυτή έδινε τη
ζωή-ενέργεια σε όλο το σώμα, όπως έκανε ο ήλιος ως κέντρο του ηλιακού συστήματος. Η καρδιά ήταν η έδρα των ανώτερων συναισθημάτων
και της ανώτερης νόησης που συνέδεε τον άνθρωπο με τους θεούς.
Πάντοτε λοιπόν η καρδιά ήταν το πιο σημαντικό κέντρο ενέργειας στον
άνθρωπο, επειδή ρύθμιζε την βιολογική ζωή αλλά τον συνέδεε και με την πνευματική ζωή.
Στο άρθρο αυτό θα ασχοληθούμε με την υγεία της καρδιάς ως ένα από τα
πιο βασικά όργανα του σώματος, αφήνοντας τη συμβολική της σημασία για
κάποιο επόμενο άρθρο …
O σύγχρονος τρόπος ζωής, εντελώς αποκομμένος από την φύση, διαταράσσει τη ψυχοσωματική αρμονία του ανθρώπου
επηρεάζοντας αρνητικά τη νοητική, ψυχολογική και σωματική του υγεία. Υπάρχουν πολλοί επιβαρυντικοί παράγοντες για την υγεία
μας, που έχουν ένα άμεσο και ιδιαίτερο αντίκτυπο στη λειτουργία της καρδιάς. Η λανθασμένη διατροφή, η παχυσαρκία, η έλλειψη
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Σελίδες της υγείας: Η υγεία της καρδιάς

άσκησης, το άγχος και η υπερένταση εί-

(πλήρη

δημητριακά,

ναι κάποιοι από αυτούς.

σεως,

αναποφλοίωτο

Δεν είναι τυχαίο ότι το οξύ έμφραγμα

ψωμί

φακές,

αλέ-

χεται λιγότερη πίεση, δουλεύει πιο αργά

λαχανικά,

στη διοχέτευση του αίματος στον οργα-

ολικής

ρύζι,

ξερά

φασό-

φρούτα,

μπιζέλια,

του μυοκαρδίου και οι καρδιακές αρρυθ-

λια).

φυτικές

μίες αποτελούν τις πιο συχνές

απορρόφηση της χοληστερίνης και του

αιτίες θα-

νάτου στις αναπτυγμένες κοινωνίες.

Οι

ίνες

εμποδίζουν

την

νισμό και κατά συνέπεια έχει μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής.
Η σωματική άσκηση επίσης βοηθάει

ζακχάρου στο αίμα.

στη μείωση του άγχους και χαρίζει ενέρ-

• Προσθέστε στη διατροφή σας ψάρι,

γεια,

που θα οδηγήσουν στην καλή υγεία της

δύο

επιλέγοντας

για την υγεία της καρδιάς. Η άσκηση είναι

καρδιάς,

Παρακάτω θα δούμε κάποια βήματα

φορές

την

εβδομάδα,

παράγοντες

ιδιαίτερα

σημαντικοί

βήματα απαραίτητα αν θέλου-

λιπαρά ψάρια. Πρόκειται για μία τροφή

θέμα συνήθειας που δεν συνδέεται απα-

με να ζήσουμε μία ενεργητική, δυναμική

πλούσια σε ω-3 λιπαρά που ευεργετούν

ραίτητα με το γυμναστήριο. Το γρήγορο

και καλής ποιότητας ζωή.

την καρδιά.

περπάτημα,

• Καταναλώστε αλκοόλ με μέτρο, καθώς

το κολύμπι, ο χορός ή λίγες απλές ασκή-

η υπερβολική χρήση του αυξάνει την αρ-

σεις στον προσωπικό μας χώρο κάνουν

τηριακή πίεση και την πρόσληψη βάρους

την καρδιά μας να δουλεύει γρηγορό-

και επιβαρύνει τον καρδιακό μυ.

τερα και τονώνουν την κυκλοφορία του

Τα 9 Βήματα για μία Υγιή Καρδιά
Πρώτο βήμα:
Εξισορροπήστε τη Διατροφή σας

το

ανέβασμα

μίας

σκάλας,

αίματος.

Η συχνότερη εμφάνιση καρδιαγγεια-

Τρίτο βήμα:

κών νοσημάτων στις προηγμένες χώρες

Διακόψτε τη βλαβερή συνήθεια

έχει ως κύρια αιτία την κατανάλωση ανθυγιεινών

τροφών.

Η

μπορεί να βελτιώσει

σωστή

του Καπνίσματος

διατροφή

Δυστυχώς

σημαντικά την υγεία

η

χώρα

μας

της καρδιάς σας.

έχει το υψηλότερο ποσο-

Πως μπορείτε να βελτιώσετε την

στό

διατροφή σας;
•

Ρυθμίστε

καπνιστών

στην

Δυ-

τική Ευρώπη και ένα από
τη

χρησιμοποιώντας

διατροφή
ποικιλία

σας

τα

φαγη-

υψηλότερα

κόσμο!

Το

ποσοστά

κάπνισμα

στον

αλλοιώνει

τών από τις διαφορετικές ομάδες

σταδιακά τις αρτηρίες της καρδιάς

τροφών. Είναι σημαντικό να τρώ-

και προκαλεί σπασμούς που σε συν-

τε αρκετά φρούτα και λαχανικά.

δυασμό με έντονο στρες μπορούν να

• Μειώστε τη χρήση της ζάχαρης

οδηγήσουν σε έμφραγμα. Η απόφα-

και του αλατιού. Το αλάτι προκαλεί

ση της διακοπής του καπνίσματος εί-

κατακράτηση

την

ναι μία από τις σημαντικότερες, που

προδιαθέτει

όμως πρέπει να την πάρει αυτός που

αρτηριακή

υγρών,

πίεση

και

αυξάνει

την καρδιακή νόσο. Η ζάχαρη από
την

άλλη

συμβάλλει

στην

αγαπάει την καρδιά του.

παχυσαρκία,

που αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα
κινδύνου όσον αφορά την

Τέταρτο βήμα:

καρδιοπά-

Μετρήστε τη Χοληστερίνη σας

θεια.

Δεύτερο βήμα:

• Μειώστε την πρόσληψη λιπαρών, προ-

Βάλτε στη Ζωή σας τη Σωματική

ντική για την κατασκευή

τιμώντας άπαχα κρέατα (κοτόπουλο, γα-

Άσκηση

τικών στο σώμα, όπως η βιταμίνη D και

Η χοληστερίνη είναι μία ουσία σημαζωτικών συστα-

λοπούλα) και γαλακτοκομικά με χαμηλά

Η καρδιά είναι ένας μυς που μεγαλώ-

κάποιες ορμόνες. Αν όμως τα επίπεδα

λιπαρά. Παρασκευάστε τις τροφές στον

νει και δυναμώνει με την φυσική δραστη-

της στο αίμα είναι υψηλά, αυτό οδηγεί

ατμό ή στα κάρβουνα.

ριότητα, όπως όλοι οι μύες του σώματός

σταδιακά

• Αυξήστε την πρόσληψη φυτικών ινών

μας. Μία μεγάλη και δυνατή καρδιά δέ-

αρτηρίες και επηρεάζει τη σωστή λει-

στην

εναπόθεση

λίπους
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στις

ων μπορεί να οδηγήσει σε στεφανιαία

ση της τιμής της προκαλεί σταδιακά βλά-

νόσο ή έμφραγμα. Η «καλή» χοληστε-

βες στις αρτηρίες και αυξάνει τις πιθανό-

ρίνη (HDL), η οποία απομακρύνει την

τητες εμφάνισης μίας καρδιακής νόσου.

«κακή»

χοληστερίνη

από

τις

αρτηρίες

Η

διατήρηση

της

ΑΠ

σε

φυσιολογικά

και το ήπαρ. Έτσι για μία υγιή καρδιά εί-

επίπεδα μπορεί να επιτευχθεί ακολουθώ-

ναι απαραίτητο η καλή χοληστερίνη να

ντας τις ίδιες συμβουλές που αναφέραμε

παραμένει ψηλή και η κακή σε χαμηλά

για τον έλεγχο της χοληστερίνης.

επίπεδα.
Υπάρχουν
επηρεάζουν

πολλοί
τη

παράγοντες

χοληστερίνη:

που

κληρονομι-

κότητα, ηλικία, άγχος, έλλειψη άσκησης,

Έκτο βήμα:
Μετρήστε το σάκχαρο του αίματος
(σακχαρώδης διαβήτης)
Τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα

διαβήτης, πάχος κ.ά., αλλά ο σημαντικότερος είναι η κατανάλωση πολλών

Ο έλεγχος των επιπέδων ζακχάρου
στο αίμα, με τη σωστή διατροφή,
άσκηση, έλεγχο του βάρους, της
χοληστερίνης και της αρτηριακής
πίεσης μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου.
τουργία της καρδιάς.
Ποια είναι τα είδη της χοληστερίνης;
Υπάρχουν

δύο

είδη

χοληστερίνης:

Η «κακή» χοληστερίνη (LDL), η αυξημένη
συγκέντρωση της οποίας στα τοιχώματα
των

λιπα-

αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφά-

ρών και κυρίως κορεσμένων λιπών.

νισης

καρδιοπάθειας,

Πώς μειώνεται η χοληστερίνη?

τα τοιχώματα των αρτηριών με αποτέλε-

• Υγιεινή διατροφή

σμα να καθίσταται ευκολότερη η θρόμ-

• Σωματική άσκηση

βωση τους. Ο διαβήτης αυξάνει επίσης

• Έλεγχος βάρους

τις

• Αποφυγή άγχους

δύνου για την καρδιά, όπως η παχυσαρ-

• Διακοπή καπνίσματος

κία, η υψηλή χοληστερίνη, το κάπνισμα,

επιπτώσεις

άλλων

καθώς

βλάπτουν

παραγόντων

κιν-

η υπέρταση. Ο έλεγχος των επιπέδων

Πέμπτο βήμα:

ζακχάρου στο αίμα, με τη σωστή δια-

Ελέγξτε την αρτηριακή σας πίεση

τροφή, άσκηση, έλεγχο του βάρους, της

Η φυσιολογική αρτηριακή πίεση ενός
ενήλικα
σταθερή

είναι
αύξη-

περίπου

120/80mmHg.

Η

χοληστερίνης και της αρτηριακής πίεσης
μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου.

αιμοφόρων

Έβδομο βήμα:

αγγεί-

Μειώστε το άγχος
Σύμφωνα
αρκετές

με
έρευνες

της ψυχο-

Ρυθμίστε τη διατροφή σας χρησιμοποιώντας ποικιλία φαγητών από τις διαφορετικές ομάδες τροφών. Είναι σημαντικό να τρώτε
αρκετά φρούτα και λαχανικά.
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λογίας, το άγχος σε ελεγχόμενα επίπεδα

εναλλακτική

προκαλεί μία πίεση-ένταση που μας βά-

βοηθάει να αυτοσυγκεντρωθείτε και να

ζει σε εγρήγορση, μας παρέχει κίνητρα,

πετύχετε την εσωτερική ηρεμία. Η μουσι-

μας

να

βοηθάει

αντιμετωπίζουμε

τους

δραστηριότητα,

που

σας

κή, το περπάτημα, το διάβασμα, κάποιο

κινδύνους και μας κάνει πιο δημιουργι-

άθλημα

κούς και αποτελεσματικούς. Όταν όμως

μπορούν να βοηθήσουν πολύ σε αυτό.

ή

καλλιτεχνική

δραστηριότητα

ξεπερνάμε ένα όριο, το άγχος μπορεί να
έχει

σημαντικές

επιπτώσεις

στην

υγεία

Γνωρίστε καλά το καρδιολογικό

της καρδιάς μας.
Ο

Όγδοο βήμα:

μηχανισμός

του

άγχους:

Μπρο-

ιστορικό των προγόνων σας
Είναι

στά σε οποιαδήποτε αγχωτική κατάσταση,

υπάρχει

μία

αυτόματη

του

οργανισμού

είτε

ενεργητική-αγωνιστική,

που

αντίδραση

μπορεί

να

είναι

να

γνωρίζουμε

κάποιος

γονέας,

αδερφός

πρώτου

βαθμού

στην

ή

αν

συγγενής

οικογένεια

μας

παθη-

έχει

τική-δειλή. Και στις δύο περιπτώσεις το

έχει

ένστικτο

τον

στηθάγχη και αν αυτά τα προβλήματα

επιβίωσης

οργανισμό,

είτε

σημαντικό

προετοιμάζει

περάσει

πάθηση,

έμφραγμα,

αν

εγκεφαλικό,

στα

εμφανίστηκαν σε μία ηλικία κάτω των 60
ετών. Η γνώση του ιστορικού της οικο-

της αδρεναλίνης κάτι που φαίνεται με

γένειάς μας θα μας επιτρέψει αφενός να

συμπτώματα

ταχύ-

κάνουμε έγκαιρα έναν πλήρη καρδιολο-

Η σωματική άσκηση βοηθάει στη μεί-

ανόρθωση

γικό έλεγχο πριν ακόμη εμφανιστεί κά-

ωση

των τριχών, ξηροστομία. Όταν η απειλή

ποιο

παράγοντες ιδιαίτερα σημαντικοί για την

εξαφανίζεται

να

όπως:

αύξηση

ταχυκαρδία,

της

ο

μήνυμα

καρδιολογική

επινεφρίδια, που αυξάνουν τις ορμόνες

πνοια,

στέλνοντας

κάποια

πίεσης,

οργανισμός

επιστρέφει

ανάλογο

πρόβλημα
κάποιες

αλλάξουμε

στον φυσιολογικό του ρυθμό. Αν όμως

(διατροφή,

η πηγή του άγχους δεν απομακρυνθεί, ο

προκειμένου

οργανισμός παραμένει σε μία κατάστα-

χρόνο στην καρδιά μας.

ση

εγρήγορσης

και

υπερέντασης

κάπνισμα,
να

και

αφετέρου

συνήθειες

περισσότερο

λύμπι, ο χορός ή λίγες απλές ασκήσεις
στον προσωπικό μας χώρο κάνουν την
καρδιά

για

παραμένει

Όσο αφορά την καλή υγεία της καρ-

υψηλή, παράγοντας που αυξάνει τις πι-

διάς ο σχετικός έλεγχος θα πρέπει να

θανότητες στεφανιαίας νόσου.

ξεκινήσει από την ηλικία των 40 για τους
άνδρες και πάνω από τα 50 για τις γυ-

Μπορείτε να ζήσετε χωρίς άγχος αν:
•

Οργανώστε

καλύτερα

τον

ναίκες και αρκετά νωρίτερα αν υπάρχει
χρόνο

κληρονομικό

ιστορικό

καρδιοπάθειας

σας, έτσι ώστε το καθημερινό σας πρό-

στην οικογένεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει

γραμμα να συμπεριλαμβάνει λίγο χρόνο

επίσκεψη

για χαλάρωση και ανανέωση.

μα, μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, αι-

• Ασκηθείτε σωματικά, καθώς η φυσική

άσκηση

τονώνει,

διασκεδάζει

και

σε

καρδιολόγο,

καρδιογράφη-

ματολογικό έλεγχο, υπέρηχο καρδιάς. Αν
υπάρχουν

μας

να

δουλεύει

γρηγορότερα

και τονώνουν την κυκλοφορία του αί-

Ελέγξτε την καρδιακή σας λειτουργία

πίεση

ενέργεια,

τημα, το ανέβασμα μίας σκάλας, το κο-

σταδιακά τον φθείρει. Σε αρκετές περιαρτηριακή

χαρίζει

άσκηση)

Ένατο βήμα:

η

και

υγεία της καρδιάς. Το γρήγορο περπά-

ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που

πτώσεις

άγχους

ζωής

φυσική

δώσουμε

του

τουλάχιστον

2

παράγοντες

αυξάνει την αγωνιστική μας διάθεση, για

κινδύνου, απαιτείται και ένα τεστ κοπώ-

να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε καλύτε-

σεως.

ματος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• http://www.pharmaton.gr/com/gr/content/
your_body_and_mind/Healthy_heart/index.htm
• http://www.ygeiaonline.
gr/index.php?option=com_
content&view=article&id=464:2008-12-12-14-2134&catid=82:2008-12-12-11-01-57
• http://www.becel.gr/Consumer/Article.
aspx?Path=Consumer/HealthyHeartLiving/
TakingMoreExercise/Home
• http://kardiologia.pblogs.gr/2008/03/11energeies-gia-ygih-kardia.html
• http://www.incardiology.gr/
• http://www.vita.gr/html/ent/431/ent.9431.asp

ρα στα καθημερινά προβλήματα.
•

Ανακαλύψτε

το

δικό

σας

χόμπι-
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Ο Bodhidharma ήταν ένας μεγάλος Δάσκαλος Πολεμικών Τεχνών της Ανατολής

και από

πολλούς θεωρείται ο γενάρχης τους. Παράλληλα
είναι ο ιδρυτής της Φιλοσοφίας Ζεν.
Το Ινστιτούτο Φιλοσοφικών Πολεμικών Τεχνών
Bodhidharma προωθεί τη φιλοσοφική μελέτη παράλληλα με την εξάσκηση στις Πολεμικές Τέχνες.
Η εμπορευματοποίηση έχει οδηγήσει σήμερα
σε μια επιφανειακή ενασχόληση με τις Πολεμικές
Τέχνες. Όμως δεν μπορεί να υπάρχει το πνεύμα
του

πολεμιστή,

αν

δεν

καλλιεργείται

παράλλη-

λα με αυτό και το πνεύμα του φιλοσόφου. Έτσι,
κάτω από αυτό το πρίσμα

παραδίδονται θεω-

ρητικά μαθήματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των
Πολεμικών Τεχνών σε όλους τους ασκούμενους
του Ινστιτούτου, ώστε να εμβαθύνουν στο νόημα
των Πολεμικών Τεχνών ανεξάρτητα από το στυλ
στο οποίο ασκείται ο καθένας.
Μέσα

από

το

πρόγραμμα

των

μαθημάτων

προωθείται ο έλεγχος του φόβου, του άγχους
και της βίας. Στόχος είναι η διαμόρφωση του χαρακτήρα μέσα από την πρακτική και θεωρητική
εκπαίδευση, όπως την είχαν καθιερώσει αρχικά
όλοι οι μεγάλοι Δάσκαλοι.
Επίσης αυτό το σύστημα άσκησης δυναμώνει και προστατεύει την υγεία των ασκούμενων.
Τελικός στόχος του Ινστιτούτου είναι ο εσωτερικός φιλοσοφικός Δρόμος των Πολεμικών Τεχνών και η ανακάλυψη του βαθύτερου νοήματος
που βρίσκεται σε αυτόν.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

BODHIDHARMA
Σε αυτές τις σελίδες παρουσιάζονται μικρά
άρθρα, με θέματα ιστορίας και φιλοσοφίας των
Πολεμικών Τεχνών, γραμμένα από τα μέλη του
Ινστιτούτου.
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Σελίδες του Bodhidharma: Ed Parker

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΤΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Κείμενο: Γιώργος Κολιάτσος

Ο

ι

Σχολές

των

Πολεμικών

Φιλοσοφικών

Τεχνών

ονομάζο-

νταν και Εσωτερικές Σχολές,

γιατί είχαν τον υψηλό και υπερβατικό

στόχο, που ήταν η κατάκτηση της σοφίας από τους ασκούμενους μαθητές ή
αλλιώς το φτάσιμο στη φώτιση. Οι Εσωτερικές Σχολές διέφεραν πολύ από τις λεγόμενες εξωτερικές, που εξυπηρετούσαν
περισσότερους

τους

ασκούμενους

στα

απλά και βασικά στοιχεία των Πολεμικών
Τεχνών: βασική εκπαίδευση
«παραδοσιακό»

στυλ,

σε κάποιο

απόκτηση

φυσι-

κής δύναμης και αυτοάμυνα.
Οι μαθητές των Εσωτερικών Σχολών είχαν στόχο να φτάσουν μέχρι την
ανώτερη βαθμίδα, μέχρι τη γνώση, που
στο τέλος γίνεται σοφία. Για να το πετύχουν

αυτό

περνούσαν

από

το

πρώτο
συμ-

όπου έμεναν για πολλές μέρες χωρίς φα-

στην αρχή ιπποκόμος, δηλαδή εκπαιδευ-

βολικά την «αίθουσα της άγνοιας». Στη

γητό και εκτεθειμένοι στις εκάστοτε καιρι-

όταν από τους άλλους ήδη ιππότες και

στά-

κές

συνθήκες.

συμ-

και

να

στάδιο

της

κίνησης-ισορροπίας

συνέχεια

περνούσαν

διο,

εσωτερικής

της

βολικά

την

στο

δεύτερο

ενέργειας

ονομαζόμενη

ή

ή

«αίθουσα

της

Κάποιοι

ακρωτηριάσουν

υπηρετούσε,

έφτασαν

ακόμη

τους

κάποιο

μέλος

στις μάχες με το να μεταφέρει και να

τους, για να κερδίσουν την εμπιστοσύ-

Την ίδια διαδικασία ακολουθούσαν

Έτσι λοιπόν η διαδικασία της μαθη-

ως μαθητές. Η εκπαίδευση ξεκινούσε με

οι

τείας ξεκινούσε από τη στιγμή που ο εν-

απλά πράγματα, που ήταν στο πλαίσιο

όπως

διαφερόμενος δήλωνε την πρόθεση να

της

Πλάτωνα,

ακολουθήσει

το

δρόμο

των

πολεμικών

τεχνών. Τότε περνούσε την πρώτη μικρή

υπηρεσίας

στο

κοινό

καλό,

στον

μέρος

προετοιμάζει τα όπλα του ιππότη του.

νη των δασκάλων και να τους δεχτούν

μάθησης».

λαμβάνοντας

πολεμιστές

στην

αναφέρεται
όπου

εκπαίδευσή

στην

από

τους,

Πολιτεία

νωρίς

οι

του

νεαροί

δάσκαλο, στον ιππότη ή στον βασιλιά,

υποψήφιοι πολεμιστές πήγαιναν σε κά-

ανάλογα την περίπτωση.

ποιες μάχες, αλλά μόνο από μακριά, για

δοκιμασία, που για ορισμένους ήταν με-

Μας είναι αρκετά γνωστό πως

να μεταφέρουν τα όπλα και να μάθουν

γάλη, γιατί δεν γίνονταν όλοι δεκτοί αμέ-

ήταν το σύστημα εκπαίδευσης των ιππο-

από αυτούς που είχαν περάσει τα στάδια

σως. Παραδείγματα έχουμε πολλά κατά

τών τον μεσαίωνα. Πριν γίνει κάποιος ιπ-

της

την είσοδο σε κάποιο μοναστήρι Σαολίν,

πότης στην υπηρεσία του βασιλιά, ήταν

στη μάχη.

εκπαίδευσης

και

βρίσκονταν
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μέσα

αυτά τα πρότυπα των ηρώων, έπρεπε να
ακολουθήσει

μια

συγκεκριμένη

στρατη-

γική. Ο Ρεϊμόνδος Λουλ, στο βιβλίο «Περί
Ιπποσύνης», λέει ότι : «Πιο ισχυρός είναι
ένας ιππότης από τις αρετές του, παρά
από τη γνώση των τεχνικών». Επίσης ο
Βούδας είπε ότι: «Μεγαλύτερος πολεμιστής από εκείνον που νικάει χίλιους άνδρες στη μάχη είναι εκείνος ο πολεμιστής
που νίκησε τον ίδιο του τον εαυτό».
Τελικά για μια ολοκληρωμένη εσωτερική εκπαίδευση έπρεπε η στρατηγική
και η διαμόρφωση του χαρακτήρα, να
εναρμονιστούν

σε

μια

ενότητα

αρχών

και ηθικών αξιών, μαζί με την αποτελεσματικότητα στη μάχη την εσωτερική και
την εξωτερική. Με μια τέτοια εσωτερική
εκπαίδευση ο πολεμιστής θα έχει κατακτήσει τις αρετές του ήρωα και την εξυπνάδα του μαθητή της σοφίας ή εσωτερικής γνώσης.
Αφού γίνονταν αποδεκτοί οι υπο-

προστάτευε με την ασπίδα του τον δι-

ψήφιοι σε ένα τέτοιο εσωτερικό σύστημα

πλανό του και γενικότερα η εκπαίδευσή

περνούσαν,

τους που ήταν «σκληρή» εξωτερικά, ενώ

εκπαίδευσης,

όπως

είπα-

με, στη φάση της υπηρεσίας. Εκεί ξεκι-

παράλληλα

νούσε και η εκπαίδευση στη σωματική

εσωτερικά στοιχεία. Οι Σπαρτιάτες αφιε-

αντοχή και δεξιοτεχνία, όπως επίσης και

ρώνονταν στην πολεμική τέχνη, για αυτό

μια ψυχολογική εκπαίδευση. Με αυτούς

ήταν και ανίκητοι, όμοια και οι Σαμου-

τους τρόπους ο μαθητής έπρεπε να δι-

ράι με την αυστηρή τήρηση του ηθικού

αμορφώσει

κώδικα

έναν

αδιάβλητο

χαρακτήρα,

ανέπτυσσε

Μπουσίντο.

τα

Από

ευγενέστερα

μικρή

ηλικία

που να αντέχει σε σκληρές και δύσκολες

ξεκινούσε η εκπαίδευση στις πολεμικές

καταστάσεις, χωρίς να λυγίσει ή να οπι-

τέχνες, για αυτούς που είχαν επιλέξει ή

σθοχωρήσει ούτε ένα λεπτό.

τους

Έτσι ο μαθητής ανέπτυσσε μια

είχαν

επιλέξει

να

ακολουθήσουν

αυτόν τον δρόμο. Στην όλη πορεία της

δύναμη που σιγά σιγά γίνονταν εσωτερι-

εκπαίδευσης

κή και θα τον έκανε άξιο μπροστά στον

έπαιζε

δάσκαλό του ή τον ιππότη-βασιλιά και

του υποψήφιου.

η

τον

σημαντικότερο

διαμόρφωση

του

ρόλο

χαρακτήρα

επίσης άξιο να κατέχει μια θέση ανάμεσα

Ως μοντέλο του καλύτερου πολεμι-

σε συμπολεμιστές και να διεξάγει μαζί

στή έπρεπε να έχουν έναν μυθικό ήρωα,

τους δίκαιους πολέμους.

όπως ο Αχιλλέας, ο Αινείας, ο Ηρακλής,

Αξιόλογο είναι το παράδειγμα της
Φάλαγγας

των

αδιαπέραστη,
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Σπαρτιατών,

γιατί

ο

κάθε

που

Ο αληθινός πολεμιστής έχει μέσα
του τον φιλόσοφο, που πρέπει να προστατεύει και να οδηγεί τους αδύνατους
σε κάθε περίπτωση και με φυσικό τρόπο.
Η
και

ολοκλήρωση
φιλοσοφικής

αυτής

της

εσωτερικής

εκπαίδευσης

γεννούν

στον πολεμιστή έναν Κώδικα Τιμής* που
προστατεύει την αρετή του.
Ίσως σήμερα να είναι δύσκολο να
ακολουθήσουμε κώδικες τιμής, γιατί ζούμε σε έναν διαφορετικό κόσμο, αλλά πιο
πολύ γιατί λείπουν οι ηθικές αξίες. Αξίζει
όμως να κάνουμε μια προσπάθεια αναβίωσης κάποιων από αυτά τα στοιχεία
και τότε ο κόσμος μας θα γίνει έστω λίγο
πιο όμορφος, πιο καλός και πιο δίκαιος.
Ας προσπαθήσει ο καθένας μέσα από
τη δική του πολεμική τέχνη.
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ο Θησέας και πολλοί ακόμη ήρωες από

ήταν

την παγκόσμια μυθολογία. Για να μπορέ-

πολεμιστής

σει ο ασκούμενος πολεμιστής να φτάσει
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* Βλ. Michel Echenique, «O Εσωτερικός Δρόμος
των Πολεμικών Τεχνών» (σελ.113 και 148.), Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη

Η σ ε λ ί δ αΣτεηλςί δΥεγςε τί αο ςυ: BΤ oο dάhρi d
ωhμaαr m
σ τaη: Eθdε ρPαaπr kε eί αr

Η σελίδα της υγείας

βιβλίων
παρουσίαση

O Πλάτων με εικόνες, Dave Robinson & Judy Groves
Ο Πλάτων με εικόνες, παρουσιάζει «με εικόνες», όπως αναφέρει ο τίτλος, τη ζωή, τις επιρροές και το έργο του Έλληνα φιλοσόφου. Μεταφέρει το φιλοσοφικό, πολιτικό και πολιτιστικό
κλίμα της αρχαίας εποχής. Παράλληλα επιχειρεί να σκιαγραφήσει την εικόνα του φιλοσόφου
παράλληλα με εκείνες του Σωκράτη, του Πυθαγόρα, του Ηράκλειτου του Αριστοτέλη και άλλων
αρχαίων φιλοσόφων. Εκθέτει τις κεντρικές θέσεις του Πλάτωνα, ενώ αναφέρεται τέλος και στις
μετέπειτα επιρροές που ο μεγάλος φιλόσοφος άσκησε στη Δυτική σκέψη.
Εκδόσεις Δίαυλος.

Μετενσάρκωση, Άννα Μπεζάντ
Σε αυτό το βιβλίο η συγγραφέας αναφέρεται στο πολυσυζητημένο θέμα της μετενσάρκωσης. Τονίζει ότι η ζωή του ανθρώπου αλλάζει

όταν η μετενσάρκωση γίνει πεποίθηση. Ανα-

πτύσσει διεξοδικά το θέμα και στο τέλος αναφέρεται στις αποδείξεις και τις αντιλογίες σχετικά
με αυτό.
Εκδόσεις Δίον

Η Γενεαλογία του Ανθρώπου, Άννα Μπεζάντ
Στο βιβλίο αυτό η συγγραφέας εξετάζει τη θέση και το σκοπό του ανθρώπου μέσα στο
συμπαντικό σχέδιο. Αναφέρεται στη βαθμιαία κάθοδο του πνεύματος δια μέσου της ύλης, την
οποία διαπλάθει για την εκδήλωση των δικών της δυναμικοτήτων. Παρουσιάζει τις απόψεις της
για την εξέλιξη του ανθρώπου, τις οποίες προσφέρει στους άλλους ερευνητές όχι σαν δόγμα
αλλά ως εργαλείο, που θα τους βοηθήσει στις δικές τους έρευνες και μελέτες. Χαρακτηριστικά
αναφέρει ότι «θα ήθελα να δώσω ένα οδηγό, ο οποίος θα μπορέσει να βοηθήσει να βγούμε
από τον λαβύρινθο της φύσεως».
Εκδόσεις Δίον

Μεγάλη Ελλάς. Αθλητισμός και Ολυμπισμός στην περιφέρεια του Ελληνικού Κόσμου.
Αυτό το βιβλίο αποτελεί περιεκτικό

βοήθημα για την ομώνυμη έκθεση που πραγματοποιή-

θηκε στο Κυκλαδικό Μουσείο. Με αξιόλογα συνοδευτικά

κείμενα και αναλυτική περιγραφή των

εκθεμάτων αποτελεί ένα πλήρη οδηγό για τη συμμετοχή της

Μεγάλης Ελλάδας στους Ολυμπι-

ακούς αγώνες. Πλήρης και φροντισμένη έκδοση με την οποία ο αναγνώστης έρχεται σε επαφή
με ένα κόσμο που έλαμψε πολλούς αιώνες και σε πολλούς τομείς.
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
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Η ΘΕΛΗΣΗ
από το βιβλίο “Παιχνίδια στον Καθρέφτη”

φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου
Κείμενο: Delia Steinberg Guzmάn, διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη
Σταυρός των Παρισίων του Πανεπιστημίου της Σορβόνης σε Επιστήμες, Τέχνες και Γράμματα
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Παιχνίδια στον Καθρέφτη: Η θέληση

Α

υτή είναι η εξαιρετική Δύναμη,
είναι η μεγάλη ώθηση που θέτει σε κίνηση όλο το Σύμπαν.

Ούτε η Μάγια ξεφεύγει από την ελκτική
δύναμη

της

θέλησης,

καθώς

η

Μάγια

αναπτύσσει το παιχνίδι της με την κυριαρχία της θέλησης.
Είναι τόσο απεριόριστη αυτή η Δύναμη, που εφαρμόζεται στις πιο διαφορετικές ευκαιρίες. Με τη θέληση η πέτρα
διατηρείται χωρίς να αποσυντίθεται, τα
μόρια του σώματος δεν διαλύονται ούτε
χάνουν το σχήμα τους και είναι επίσης η
θέληση αυτή που κάνει τους πλανήτες
του ηλιακού μας συστήματος να περιφέρονται γύρω από έναν κεντρικό Ήλιο.
Η δύναμη είναι πάντοτε η ίδια, μόνο που
όσο πιο ψηλά ασκείται τόσο πιο λεπτή,
πιο δυνατή και πιο τέλεια είναι.
Αυτή η μεγάλη Δύναμη περικλείει το
μυστήριο της Ζωής. Αυτή είναι η Ζωή που
εμφανίζεται σε όλα τα όντα. Εκδηλώνεται
στο μικρό έντομο, που παλεύει θαρραλέα για την ύπαρξή του και καταφεύγει
σε χίλιες κρυψώνες κι ελιγμούς, για να
αποφύγει

την

ασυνείδητη

καταστροφή,

που θα μπορούσαμε να προκαλέσουμε
σε βάρος του ακόμα και με ένα δάχτυλο.

Εμείς οι άνθρωποι κάνουμε λίγα κι επιθυμούμε πολλά. Τα «θέλω» -χοντροειδείς απο-

Ακούγεται στη μικρή γάτα που νιαουρίζει

μιμήσεις της ανώτερης θέλησης- μας κατέχουν σχεδόν σε όλη τη ζωή και το υπόλοι-

λυπημένα,

πο του χρόνου μας εξανεμίζεται, καθώς

καθώς

προσπαθεί

να

ξεφύ-

φανταζόμαστε ότι επιτέλους κατορθώσαμε

γει από τον θάνατο που παραμονεύει.

αυτό που τόσο πολύ θέλαμε, όταν δεν ασχολούμαστε με το πόσο θα υποφέραμε, αν

Τη βλέπουμε σε μια σταγόνα νερό που

χάναμε αυτό που θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε...

επιζητά να φτάσει στον ωκεανό και στο

...Το σημαντικό για τη Μάγια είναι να εξακολουθήσει η θέληση να είναι ένα παιδί σε

μικροσκοπικό

φυτό

που

ξεπροβάλλει

απελπισμένο μέσα από δυο πέτρες στο

ανθρώπους που ποτέ δεν έπαψαν να είναι παιδιά. Σήμερα μας αρέσει ένα πράγμα,
αύριο άλλο...

δρόμο και διεκδικεί με πείσμα το πράσινο δικαίωμά του στη ζωή. Η ίδια Ζωτική
Όλα

αυτά,

και

πολύ

περισσότερα,

Δύναμη κάνει να εκραγεί σε χίλια φώτα

που μεταφράζει σε ερωτικά λόγια το συ-

ένα αστέρι πριν εμφανιστεί, για να μείνει

ναίσθημά του, για να μην πεθάνει μέσα

αποτελούν τη θέληση, και στην περίπτω-

η λάμψη εκεί που πριν υπήρχε ένα σώμα.

στη στασιμότητα. Είναι το δυναμικό της

ση που αυτή μας διακατέχει, είναι η ενέρ-

Είναι αυτό που παροτρύνει τον άνθρω-

ψυχής, που ανοίγει δρόμο μέσα από το

γεια που θέτουμε στο παιχνίδι της ψευδαί-

πο

του

σκοτάδι της ύλης μας κι επιβάλλεται με

σθησης, όπου συγκεντρώνουμε όλο και

φόβου του ότι μπορεί να τελειώσει η ζωή

θάρρος λόγω της ίδιας της ανωτερότη-

περισσότερες δυνάμεις για να περάσου-

τάς της.

με από το σκοτάδι της μη γνώσης στη

να

κάνει

απογόνους,

εξαιτίας

με αυτόν. Είναι η έμπνευση του ποιητή
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λάμψη της σοφίας. Η Μάγια εφαρμόζει

ναι

η μεγάλη δύναμη της αδράνειας που

Ωστόσο, μέσα σε αυτόν τον φαινομενικό

ηθελημένα τα τεχνάσματά της, γιατί η θέ-

πρέπει να νικήσουμε, για να μπορέσει η

στρόβιλο, Αυτή είναι ακίνητη και σίγου-

λησή της είναι να μην εξφανιστεί ποτέ ο

θέληση να εκδηλωθεί με την ικανότητά

ρη για την τελεολογία που τη διαπνέει.

κόσμος μας της ύλης και της μορφής,

της για δράση.

Η Μάγια παίζει πάντα. Ποτέ δεν παύει

ενόσω διαρκεί η ευφυία της κι ενόσω δεν

ακολουθούμε

να παίζει, αν και μπορεί να αλλάζει τα

αλλάζει η αθώα και αγνώμων ευπιστία

τα παιχνίδια της Μάγια κι ακόμα συνεχί-

παιχνίδια της. Εμείς αγαπάμε τη Μάγια

μας. Στον άνθρωπο η θέληση εμφανί-

ζουμε να παίζουμε, όταν με βάση τη λο-

κάποιες

ζεται πάνω και κάτω, στο αδρανές της

γική θα έπρεπε να πάψουμε να κάνουμε

απεριόριστη εκδήλωσή της, κι άλλοτε τη

ύλης και στο αιθέριο της ψυχής. Αν η θέ-

κάτι τέτοιο... Με τη θέλησή μας σταματά-

μισούμε, όταν νιώθουμε τα γερά νύχια

ληση κατεβαίνει στα ανθρώπινα επίπεδα

με το παιχνίδι των παιδιών, για να μπού-

της πάνω στη θέλησή μας για απελευ-

και παρουσιάζεται πιο χαμηλά, είναι γιατί

με σε νέους κύκλους δουλειάς, πάντα

θέρωση. Όμως, ενώ εμείς την αγαπάμε

εμφανίζονται

κρατημένοι από το χέρι της Μάγια, όμως

ή τη μισούμε, Αυτή εξακολουθεί να παίζει

ένα σκαλοπάτι παραπάνω.

με τον κόσμο και τα όντα του, συνεχίζει

οι

τόσο

γνωστές

εκφρά-

σεις: «θέλω» ή «δεν θέλω», «θα το κάνω»

Λόγω

ή «δεν θα ξανακάνω κάτι τέτοιο». Το να
θέλουμε

επιτακτικά

είναι

η

αντανάκλα-

Η

της

αδράνειας

αδράνεια

υπάρχει

είναι

μπροστά

βαρύτητα,

στους

όμως

ευμετάβλητους

να

τα

στιγμές,

εμψυχωμένοι

μεταφέρει

προς

το

από

την

πεπρωμένο

τους της μόνιμης ζωής, της σταθερής

ση που μας αφήνει η θέληση να δούμε,

ανέμους της Μάγια. Αυτή, στην ατέρ-

αναπαραγωγής,

όταν αυτή έχει κατέβει μέχρι τα όρια του

μονη περιφορά της, κάνει να θέλουν οι

πλασιασμού.

σώματος και των επιθυμιών του.

άνθρωποι σήμερα ένα πράγμα κι αύριο

Αν

του

ξεδιαλύνουμε

αδιάκοπου

το

πολλα-

μυστικό

της

Ωστόσο, θέληση δεν είναι μόνο να

άλλο. Το σημαντικό για τη Μάγια είναι

Μάγια, θα είμαστε όπως Αυτή, δηλαδή

θέλουμε, είναι επίσης το να μπορούμε

να εξακολουθήσει η θέληση να είναι ένα

θα θέλαμε σήμερα αυτό που θελήσα-

να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Μια θέ-

παιδί σε ανθρώπους που ποτέ δεν έπα-

με χθες κι αυτό που θα θέλουμε αύριο.

ληση που δεν καταλήγει σε δράση, είναι

ψαν να είναι παιδιά. Σήμερα μας αρέσει

Θα πράτταμε σήμερα καλύτερα απ’ ό,τι

ένα πράγμα, αύριο άλλο...

χθες κι αύριο καλύτερα από σήμερα. Να

μια

δύναμη

που

κατασπαταλάται,

ένας

σπόρος που δεν δίνει καρπούς στη γη.

Πότε θα στεριώσουμε; Πότε θα πά-

παίζουμε, αλλά να ξέρουμε γιατί το κά-

Είναι όπως ένα ποτάμι που δεν φτάνει

ψουμε να είμαστε παιχνίδι των απατη-

νουμε. Να είμαστε με τη Μάγια ή χωρίς

ποτέ στη θάλασσα ή όπως μια φωτιά

λών ανέμων, συρόμενοι από το ίδιο το

Αυτήν, γιατί έτσι το έχουμε αποφασίσει

χωρίς φως ούτε θερμότητα.

βάρος της αδράνειάς μας; Το θέμα δεν

με τη θέλησή μας.

Εμείς οι άνθρωποι κάνουμε λίγα κι

είναι να μην αλλάξουμε αλλά το να συ-

επιθυμούμε πολλά. Τα «θέλω» -χοντρο-

ναντήσουμε τις ρίζες που δεν αλλάζουν,

ειδείς απομιμήσεις της ανώτερης θέλη-

για να επιτρέψουμε την ευτυχή ανάπτυξη

σης- μας κατέχουν σχεδόν σε όλη τη

των φύλλων και των φρούτων. Με άλλα

ζωή και το υπόλοιπο του χρόνου μας

λόγια, να βρούμε τις διαρκείς αξίες, ώστε

εξανεμίζεται, καθώς

φανταζόμαστε ότι

να μπορούν οι περιστάσεις να μεταβάλ-

επιτέλους κατορθώσαμε αυτό που τόσο

λονται πάντοτε πάνω στην ίδια βάση,

πολύ θέλαμε, όταν δεν ασχολούμαστε με

πάνω σ’ ένα μοναδικό Ιδεώδες.
Η Μάγια έχει θέληση, είναι ένα καλό

το πόσο θα υποφέραμε, αν χάναμε αυτό

παράδειγμα

γι’ αυτό

με... Κι έτσι με όνειρα και λόγια χάνεται η

ποτέ

μέσα

στη

ενέργεια της θέλησης, αυτή η ίδια που

μπορούσαμε

να

έθεσε τη Γη σε κίνηση, που δεν μπόρε-

μεταβλητό μέσα από τα παιχνίδια της

σε όμως να κάνει τους ανθρώπους να

ψευδαίσθησης;

δράσουν.

τε

που

θα

μπορούσαμε

να

εξασφαλίσου-

Είναι που δεν υπάρχει δύναμη στους
ανθρώπους;
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Ασφαλώς

και

υπάρχει.

Εί-

περισσότερα

μορφές,

που

διαρκή

δεν

συλλάβουμε

Μπορείτε
χρώματα,

περισσότερες

αλλάζει

μεταβολή.

να

κάτι

Θα
πιο

φανταστεί-

περισσότερες
πολλαπλότη-

τες απ’ αυτές που προσφέρει η Μάγια;
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Συνέντευξη: Επίκτητος

Σπόροι φωτός...
Σκέψεις που έχουν συλλεχθεί από
φιλοσοφικά βιβλία, άρθρα και διαλέξεις του
Jorge Angel Livraga,
ιδρυτή του διεθνούς φιλοσοφικού
Οργανισμού Νέα Ακρόπολη.

Αφιερωμένα στους τολμηρούς του
πνεύματος,
στους ερωτευμένοuς με την αλήθεια,
τη ζωή, τη σοφία και το αιώνιο.

“Όσο περισσότερο δίνουμε,
τόσο περισσότερο έχουμε,
όσο περισσότερο αγαπάμε,
τόσο περισσότερο μας αγαπούν,
αυτό είναι έτσι”

Μinibook “Σπόροι φωτός για την Κοινωνία”
Εκδ. Νέα Ακρόπολη

“Στη φαντασία μας
δεχόμαστε πολλά πράγματα σαν αληθινά,
όταν όμως τα βλέπουμε υλοποιημένα
σ΄αυτόν τον αισθητό και ανατικειμενικό κόσμο,
μας εκπλήσουν, σαν να μην ήταν παιδιά μας”.

Μinibook “Σπόροι φωτός για τον Κόσμο”
Εκδ. Νέα Ακρόπολη

“Σε καμιά περίπτωση δε θα μπορούσαμε
να καταλάβουμε το μέλλον χωρίς να έχουμε υπόψη
το παρελθόν”.

Μinibook “Σπόροι φωτός για τον Άνθρωπο”
Εκδ. Νέα Ακρόπολη
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ΣΕΛΙΔΕΣ
ΤΟΥ ΕΡΜΗ
Το Ινστιτούτο «Ερμής», ή αλλιώς «Ινστιτούτο των
Επιστημών του Ανθρώπου», ιδρύθηκε με σκοπό να
προάγει την έρευνα των νόμων που κυβερνούν και
απαρτίζουν τον άνθρωπο ως ενεργό μικρόκοσμο
και τη σχέση του με τους νόμους του μακρόκοσμου
και επιπλέον με τις αρχές της παγκόσμιας επικοινωνίας.
Η δράση του Ινστιτούτου εμπνέεται από τις ιδιότητες του Ερμή ως αγγελιοφόρου των θεών και ως
του μεσολαβητή που διασχίζει τα σύνορα επικοινωνίας των όντων, τα σύνορα μεταξύ των κόσμων και
των διαφορών που τους χωρίζουν, ώστε να ενώνει
αρμονικά τα αντίθετα.
Η πρόκληση στις αρχές του 21ου αιώνα, που
είναι

πέρασμα

ανάμεσα

στους

αρχαίους

χρόνους

και τους νέους χρόνους, όπου το νέο συναντάται
με το αρχαϊκό, ή μάλλον το αρχαϊκό γίνεται σύγχρονο, είναι να ξαναβρούμε το ρόλο του Ερμή ως διάμεσου προς τη σοφία, ως μύστη.
Βρισκόμαστε σε μια εποχή στην οποία ο αριστοτελικός

φιλοσοφικός

τρόπος

σκέψης,

κληρονο-

μιά του κλασικού κόσμου και της ορθολογιστικής
επιστήμης, έχει ξεπεραστεί. Φαίνεται αναγκαία μια
νέα «επιστροφή του Ερμή», που θα είναι η επιστροφή της αιώνιας αρχαϊκής πνευματικότητας, γονιμοποιημένης από το νέο πνεύμα της επιστήμης, που
πρέπει να γίνει πιο ολιστικό και χωρίς δυισμούς.
Αυτό προϋποθέτει να μάθουμε να ερευνούμε
σε βάθος και όχι απλά να κάνουμε συλλογή γνώσεων. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα νέα και ανακαλύψεις
από

όλους

σχεδόν

τους

τομείς

γνώσης.

http://hermeticnews.blogspot.com
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της

ανθρώπινης

Γ

εωφυσικοί προτείνουν ότι το μαγνητικό

πεδίο

πραγματικότητα

της

Σελήνης

άντεξε

στην

για

πολύ

περισσότερο από ό,τι είχε προηγουμένως
εκτιμηθεί. Η ίδια ομάδα ισχυρίζεται, σε μια
δημοσίευση στο περιοδικό Science, ότι
η ισχύς του μπορεί να ήταν υποτιμημένη
κατα τις προηγούμενες έρευνες.Αλλά το
πιο

σημαντικό

συμπέρασμα

στο

οποίο

έφτασαν οι ερευνητές ήταν ότι το φεγγάρι είχε ένα φυσικό δυναμό στον πυρήνα
του,

περίπου,

πριν

3,7

δισεκατομμύρια

χρόνια.
Ένα θέμα συζήτησης στην επιστημονική κοινότητα εδώ και χρόνια ήταν ότι
τα μαγνητικά πεδία του δημιουργήθηκαν

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
ΔΥΝΑΜΟ
ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ?

είτε από το φαινόμενο «δυναμό», σαν
του πυρήνα της Γης, ή από το πλάσμα
που παράγεται κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με αστεροειδείς. Το φαινόμε-

στην επιφάνεια της Σελήνης ήταν υπεύ-

προσθέτει ο Erin Shea. Ο Vesta είναι ο

νο «δυναμό» παράγεται όταν ένας στε-

θυνο για τα ίχνη του μαγνητισμού που

μεγαλύτερος

βρέθηκαν στα δείγματα των αποστολών

σύστημα

Απόλλων.

πολλούς

ρεός

πυρήνας

περιστρέφεται

μέσα

σε

ένα ρευστό πυρήνα (εξωτερικό τμήμα).

αστεροειδής

και
ως

στο

ηλιακό

καταλογογραφείται
πρωτοπλανήτης

(ένα

από
πλα-

Έτσι παράγεται το γήινο μαγνητικό πεδίο,

Ωστόσο, η νέα έρευνα απέδειξε ότι

και θα συνεχίσει να ανανεώνεται μέχρι ο

η Σελήνη είχε ένα εξωτερικό λιωμένο πυ-

πυρήνας της να στερεοποιηθεί εντελώς.

ρήνα γύρω από έναν συμπαγή πυρήνα

Γι’ αυτό που ενδιαφέρεται τώρα η

Σε εκείνο το σημείο, ο πλανήτης θα μείνει

από σίδηρο για τουλάχιστον 500 εκατομ-

ομάδα είναι να προσδιοριστεί αν το φαι-

απροστάτευτος από τις κοσμικές ακτίνες

μύρια χρόνια, μεταξύ 4,2 και 3,7 δισεκα-

νόμενο του «δυναμό» της Σελήνης παρέ-

και την ηλιακή ακτινοβολία.

τομμύρια χρόνια πριν. Αυτή η χρονική

μεινε για 500 εκατομμύρια χρόνια ή αν

Οι γεωφυσικοί γνωρίζουν ότι η Σε-

περίοδος είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι

συνήθιζε να σταματά και να επαναεκκι-

λήνη είχε μαγνητικό πεδίο, διότι ίχνη του

οι γεωλόγοι που υποστήριζαν αυτή τη

νείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

σε

θεωρία είχαν υπολογίσει. «Τα ευρήματα

δείγματα πετρωμάτων που έφεραν πίσω

σε γενικές γραμμές ήταν μια μεγάλη έκ-

ζητήματος θα μπορούσε τελικά να πι-

οι αποστολές Απόλλων.

μαγνητισμού

της

ανακαλύφθηκαν

νητικό έμβρυο που ποτέ δεν έφτασε στην
κατάσταση του πλανήτη).

Η

οριστική

απάντηση

αυτού

του

πληξη. Όταν επιλέξαμε αυτό το δείγμα,

στοποιήσει ότι η Σελήνη ήταν πράγματι

Αυτό που έκανε η τελευταία έρευνα

είχαμε μια ιδέα ότι θα είχε ένα καλά φυ-

κάποτε μέρος του πλανήτη μας, που δια-

ήταν να αποδείξει ότι ο φυσικός δορυφό-

λαγμένο μαγνητικό πεδίο, αλλά δεν είχα-

χωρίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας κοσμι-

ρος της Γης είχε πράγματι έναν πυρήνα

με ιδέα πόσο καλό θα ήταν», εξηγεί ο γε-

κής σύγκρουσης με έναν πλανήτη σαν

ωλόγος και επικεφαλής της μελέτης Erin

τον Άρη.

ικανό

να

δημιουργήσει

ένα

φαινόμενο

«δυναμό», πολύ καιρό πριν.

Shea. «Οι επιπτώσεις είναι καταπληκτικές

Η θεωρία της σύγκρουσης με αστεροειδείς –η άλλη εναλλακτική λύση για

κράτησε για πολύ καιρό, γιατί η αιτία του

θεωρούσε ότι το πλάσμα που παράγε-

να μην ήταν ένας αστεροειδής σαν τον

ται κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων

Vesta ή ένας μικρότερος αστεροειδής;»

εξήγηση

μαγνητικού

Εάν το φεγγάρι είχε ένα δυναμό που

πεδίου–

την

του

και ενδιαφέρουσες.

ΠΗΓΗ:
http://www.physics4u.gr/
h t t p : / / n e a - n e w s. b l o g s p o t . c o m / 2 0 1 2 / 0 1 / b l o g post_6167.html
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
ΤΕΥΧΟΣ
Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ
Αν είναι αλήθεια ότι μια εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις, η «Σχολή
των Αθηνών» μας δείχνει τις ρίζες του πολιτισμού μας, αυτές
που μας οδήγησαν, μετά από το Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση και στον σημερινό Δυτικό πολιτισμό. Μας παρουσιάζει
ξεκάθαρα σε ποιους στηρίχτηκαν οι άνθρωποι εκείνης της
εποχής, για να ξαναγεννηθούν από την τέφρα τους και να
δημιουργήσουν μια νέα φωτεινή εποχή. Ανέτρεξαν στις ρίζες
τους, αναζήτησαν και ανακάλυψαν ξανά αρχές, αξίες και γνώσεις που είχαν ξεχαστεί, βασίστηκαν σε αυτές και πρόσθεσαν
τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, θέτοντας έτσι τα θεμέλια
μιας νέας εποχής που έφθασε μέχρι τις μέρες μας.
Σε

εποχές

σημερινή,

ας

πνευματικής
ανατρέξουμε

ένδειας
στους

και

παρακμής,

«φωτεινούς

όπως

φάρους»

η

που

απεικονίζονται στον πίνακα και ας αναζητήσουμε σε αυτούς
έμπνευση, για να δημιουργήσουμε ένα νέο και καλύτερο κόσμο. Είναι όλοι εκεί!

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
«Οι αριθμοί είναι θεμέλιο κάθε γνώσης και
αιτία κάθε γέννησης, αύξησης και τελειοποίησης
των όντων»

δίδασκε ο Πυθαγόρας πριν δυόμισι

χιλιάδες χρόνια.
Η έρευνα των αριθμών είναι μια

μεταφυσική

και περισσότερο μυστικιστική από ό,τι διανοητική
εργασία, είναι να κυνηγάς το απόκρυφο και μυστικό. Αλλά η δασκάλα-φύση είναι πάντα πρόθυμη να μας αποκαλύψει τα μυστικά της αρκεί να
«χτυπήσουμε»

την πόρτα της. Και θα μας πει ότι

τα πάντα είναι δημιουργημένα από ρυθμούς και
αριθμούς (α-ριθμούς). Από το πιο «ατελές» μικρόβιο μέχρι τον πιο λαμπρό ουράνιο θόλο με τους
γαλαξίες, τους ήλιους και τις κοσμικές ενέργειες,
οι αριθμοί με τις επαναλήψεις, τις πράξεις και τις
αναλογίες τους ενσαρκώνουν λογικά

και

άμορ-

φα φαινόμενα μέσα σε μια υπέρλογη ΑΡ-ΜΟΝΙΑ.

50

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2012

