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Η

άνοιξη μπήκε για τα καλά πριν λίγο καιρό και μαζί της ήρθε
και μια μικρή αύρα ελπίδας στους ανθρώπους. Το πράσινο
χρώμα ήταν πάντα, ανάμεσα σε άλλα, σύμβολο της ελπί-

δας. Και καθώς η φύση ντύνεται ξανά πράσινη, η ελπίδα, σαν μικρός
σπόρος, φωλιάζει πάλι στην καρδιά των ανθρώπων.
Μια ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, μια ελπίδα ότι θα μπορέσουμε τελικά να ξεπεράσουμε τις δύσκολες και σκληρές
στιγμές κρίσης που περνούν οι κοινωνίες μας τους τελευταίους καιρούς.
Μπορεί όμως αυτό το αίσθημα σίγουρα να είναι ειλικρινές, αλλά συνάμα παροδικό και πλαστό. Μπορεί να είναι
δηλαδή το αποτέλεσμα της βιολογικής παρόρμησης της φύσης
και της συγκεκριμένης εποχής και όχι ενός ορθού και ισορροπημένου στοχασμού πάνω στα προβλήματα που μαστίζουν τον κόσμο,
ούτως ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τις σωστές λύσεις ,για να
ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα.
Άλλωστε δεν θα είναι η φύση αυτή η οποία θα λύσει τα προβλήματά μας, τα οποία έχουμε προκαλέσει εμείς οι ίδιοι. Και αναφέρομαι τόσο στα οικολογικά προβλήματα όσο και στα κοινωνικά
και ιδίως στα οικονομικά, που τόσο φαίνεται να μας απασχολούν
τελευταία.
Πρέπει εμείς οι ίδιοι να τα λύσουμε, γιατί είμαστε υπεύθυνοι
για αυτά, αναλαμβάνοντας ο καθένας το δικό του μερίδιο ευθύνης που έχει είτε προσωπικά είτε συλλογικά.
Δεν είναι δηλαδή σωστό να παραπονιόμαστε από τη μια για τη μόλυνση του περιβάλλοντος και από την άλλη να μολύνουμε,
για παράδειγμα, τις παραλίες με τα σκουπίδια μας και να χρησιμοποιούμε ασύστολα ακατάλληλα για το περιβάλλον σπρέϋ.
Πρέπει εμείς οι ίδιοι να δίνουμε το παράδειγμα για όλα αυτά που καταλογίζουμε στους άλλους και για τα οποία παραπονιόμαστε. Γιατί η δική μας προσωπική στάση σίγουρα επηρεάζει και βαραίνει τη συλλογική, ανεξάρτητα από το κατά πόσο αυτό φαίνεται
άμεσα ή μεσοπρόθεσμα.
Έτσι η στάση και η συμπεριφορά ενός σκεπτόμενου ανθρώπου, ενός ιδεαλιστή και ενός φιλοσόφου, όπως θα θέλαμε όλοι να
ονομαζόμαστε, οφείλει να είναι σύμφωνη με τις ιδέες και τις πεποιθήσεις του, ώστε να μπορεί να έχει το ηθικό δικαίωμα να παροτρύνει τους άλλους να τις μοιραστούν μαζί του, να τον μιμηθούν και έτσι να αλλάξουν όλοι μαζί τη συλλογική στάση, κάνοντάς την πιο
φιλική προς το περιβάλλον και προς τους συνανθρώπους μας.
Μια τέτοια φιλοσοφική στάση οφείλει να είναι όχι μόνο θεωρητική αλλά κυρίως πρακτική και βιωματική, γιατί το συλλογικό
παράδειγμα και η ιστορία δεν αλλάζουν με τα «καλά» λόγια αλλά με τις πράξεις, επαναλαμβανόμενες με συνείδηση και ευθυγραμμισμένες σωστά προς έναν καλό σκοπό.
Με την ευχή να γίνουμε λίγο πιο συνειδητοί κάθε μήνα που περνά, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, χωρίς να ξεχνάμε να δίνουμε,
όπου και να βρισκόμαστε, το καλύτερο παράδειγμα σωστής κοινωνικής διαγωγής, οικολογικής υπευθυνότητας και ανθρώπινης
αλληλεγγύης.

Ο εκδότης
Γ. Α. Πλάνας, Ιδρυτής της Νέας Ακρόπολης στην Ελλάδα
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Για περισσότερα από εκατό χρόνια ο κινηματογράφος αποτελεί ένα από τα πλέον
διαδεδομένα
χρόνο.

Οι

μέσα

μέσα

ψυχαγωγίας.

περισσότερες
στο

ρυθμό

Σημαντικός

προσφέρουν
της

αριθμός

απλή

ταινιών

διασκέδαση,

καθημερινότητας.

Κάποιες

κυκλοφορούν
μια

μικρή

άλλες

κάθε

ανάπαυλα

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
Agora

►

Χωρίς

Το 13ο Πάτωμα
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Αντάλλαγμα

► Twilight

►

Avatar

►
►

Κινηματογράφος: Inception

«Μου
που

θυμίζεις
συνάντησα

κάποιον...
σε

έναν

κάποιο

άνδρα

μισοξεχα-

σμένο όνειρο».

Κείμενο: Αγάπη Χατζημπαλάση

Μ

ια

σημαντική

ταινία

αυτής

του

των

ονείρων,

εκτίμηση

όπου

ζουν

πολλών

κριτικών,

ανθρώπου:
του

και

του

κόσμου

υποσυνείδητου,

φυτρώνουν

οι

εκεί

σπόροι

αλλά και των απαιτητικών ή μη σινεφίλ, εί-

των μελλοντικών πράξεών μας. Η σπά-

ναι σίγουρα το “Inception”, από το σκη-

νια τέχνη του Κομπ τον έχει βοηθήσει να

νοθέτη

Christopher

πλάσει το δικό του ιδανικό κόσμο μαζί με

Nolan (γνωστό από την τελευταία ταινία

τη σύντροφό του. Μετά από ένα τραγικό

«Batman: Ο Σκοτεινός Ιππότης»).

λάθος

και

σεναριογράφο

ΠΛΟΚΗ: Ένα δίχτυ... από δράση και

INCEPTION

θησαυρού

της σεζόν, που κέρδισε την

διεθνώς

καταζητού-

μενος, με μόνη διέξοδο να επενδύσει τις
δυνάμεις του στο ριψοκίνδυνο τομέα της

νόημα
Στο

καθίσταται

ρόλο

του

πρωταγωνιστή

βλέ-

εταιρικής

κατασκοπίας.

Μέσα

στην

πο-

πουμε έναν ώριμο αλλά εκφραστικότατο

ρεία αυτή όμως ξέρει πως καταδιώκεται

Leonardo Di Caprio, στο σαγηνευτικό αν

από τον ίδιο του τον εαυτό, τις τύψεις

και σκοτεινό ρόλο του κλέφτη των ονεί-

και το φόβο ότι έτσι χάνει όλους όσους

ρων, ενός μετανοημένου πράκτορα μιας

αγαπά, όσους τον κρατούν κοντά στη

Σενάριο: Christopher Nolan

μηχανής ελέγχου του κόσμου. Ο ήρωας,

θύμηση της πραγματικής του ζωής, με

Πρωταγωνιστουν: Leonardo Di Caprio,

Ντομ Κομπ, είναι ένας ληστής διαφορε-

τον πόνο αλλά και την αλήθεια της. Για

Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt,

τικός σε έναν «φανταστικό» κόσμο του

να μπορέσει να γυρίσει πίσω, στη ζωή

Marion Cotillard, Ellen Page,

μέλλοντος, που ειδικεύεται στη διάρρηξη

του και στον αληθινό εαυτό του ο Κομπ

Cillian Murphy, Tom Hardy, Dileep Rao,

και την κλοπή, μέσα από τις πύλες του

δέχεται μια τελευταία δύσκολη «αποστο-

Tom Berenger, Michael Caine

πιο πολύτιμου αλλά και πιο ευάλωτου

λή»: να πραγματοποιήσει μια «Απαρχή».

Σκηνοθεσία: Christopher Nolan
Παραγωγή: Christopher Nolan,
Emma Thomas
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Ο Κομπ και οι συνεργάτες του καλούνται

νταγή και την εικονολαγνεία της δράσης

Η ταινία ανοίγει πολλά πεδία συζήτη-

όχι να κλέψουν μια ιδέα αλλά να καλλιερ-

και του αισθησιασμού, με την οποία μας

σης από τα οποία επιλέξαμε, για να ανα-

γήσουν μία νέα στο υποσυνείδητο ενός

έχουν εθίσει σήμερα κυρίως οι χολιγου-

φερθούμε σε δύο:

μιας

διάδοχου

επιχείρησης-κολοσσού

ντιανές παραγωγές.

Ένα από τα πιο σημαντικά είναι η

στον τομέα της ενέργειας. Μια ιδέα, που

Με υπόθεση και μηνύματα που θυμί-

εσωτερική ζωή του καθενός. Ο τρόπος

μπορεί να σημάνει την αλλαγή πορείας

ζουν Matrix, αλλά και αντίστοιχου επιπέ-

με τον οποίο ενώνει και διαχωρίζει την

ή και καταστροφή της εταιρίας και όσων

δου special effects, το Inception μεταφέ-

πραγματικότητα

αυτή ελέγχει.

ρει το θεατή, ειδικά του κινηματογράφου,

δική του απόφαση για το ποιο από τα

να

σε έναν παλλόμενο και ασταθή ονειρικό

δύο είναι το πιο πραγματικό. Η ακόμη

στο

κόσμο, που βρίσκεται συνεχώς υπό την

μεγαλύτερη και συχνά οδυνηρή επιλογή

όνειρο και τη λογική. Δεν υπολογίζουν

απειλή

κόσμο

για το πώς και πότε θα αφήσει πίσω του

όμως ένα σημαντικό παράγοντα: το ίδιο

που μοιάζει με το σημερινό τόσο, όσο

όσα τον δεσμεύουν και όσα τον εμποδί-

το υποσυνείδητο, με τους ανεξέλεγκτους

μοιάζουν οι εικόνες του με τους εφιάλ-

ζουν να ελέγξει ο ίδιος τη ζωή του. Βλέ-

πόθους και τις ανεξερεύνητες δυνάμεις

τες μας. Έννοιες της ψυχολογίας όπως:

πουμε τη μάχη αυτή να είναι εσωτερική,

που κατέχει.

«ασυνείδητο»,

«προβολή»,

«ψυχολογικός

στο «ληστή των ονείρων» Κομπ αλλά και

Κριτική

χρόνος» κ.ά. συνδυάζονται με μια πλοκή

εξωτερική για το «διάδοχο των ονείρων»

Το

σχέδιο

ισορροπήσει

καταστρώνεται,

προσεκτικά

για

ανάμεσα

της

κατάρρευσης.

Έναν

από

να

Η

Είναι μια ταινία της κατηγορίας των

σκηνοθετημένη σε πολλά επίπεδα δρά-

επιχειρηματία

σης και νοημάτων και φτιάχνουν έναν

πίσω το παρελθόν μαζί με τον παλιό τους

ζαμε τις εμπορικές επιτυχίες, οι οποίες

κόσμο με απέραντες δημιουργικές δυνα-

εαυτό. Εν τέλει η «Απαρχή» αυτή ξεφεύγει

όμως έχουν και κάποια βαθύτερα νοή-

τότητες, αφημένο όμως στην κρίση αυ-

από την αρχική της σκοπιμότητα και κα-

ματα πέρα από την τυποποιημένη συ-

τού που τον πλάθει και τον προωθεί.

ταλήγει να λυτρώνει και τους δύο από το
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για

φαντασία.

υπό εξαφάνιση ειδών, όπως θα ονομά-
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Φίσερ,

τη

αφήσουν

λαβύρινθό τους, μέσα από τα νήματα της
Αριάδνης, που φροντίζει να τυλίγει μέσα
στο όνειρο τον δεύτερο, ενώ παράλληλα
ξυπνάει στην αλήθεια τον πρώτο.
Ένα ακόμη σημαντικό θέμα είναι η
απεικόνιση, με ψηφιακό τρόπο, του αρχαίου μύθου της πλάνης της Μάγια, συνυφασμένη με ένα δίχτυ καταδίωξης και
κλοπής των ονείρων, της σκέψης

των

ανθρώπων

του

που

ζουν

στον

κόσμο

«Inception». Έναν τόπο οικείο γιατί μας
θυμίζει πολλά από το σημερινό κόσμο,
όπου, αν και όχι με τόσο θεαματικό τρόπο,

δεκάδες

«εταιρίες»

και

συμφέροντα

απειλούν υποσυνείδητα να κλέψουν -και
συχνά το πετυχαίνουν- τη δική μας ελεύθερη βούληση, να φυτέψουν ιδέες μέσα στα
δικά μας όνειρα, χωρίς, παρόλα αυτά, δυνατότητα διαφυγής ή λύτρωσης … εκτός
αν ο δικός μας ήρωας μπορέσει να τους
πολεμήσει.
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Τα
μυστήρια
αποτελούν
αινιγματικούς
προβληματισμούς,
μυστηριώδη

πράγματα

και

γνώσεις για το μη μυημένο. Για το
μύστη όμως η αντίφαση λύνεται,
γιατί
να

το
είναι

Μυστήριο
μυστήριο

παύει
και

καταλήγει σε Γνώση.

ΤΑ ΜΥΗΤΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
Από το βιβλίο «Τα τρία κέντρα του Μυστηρίου»
Κείμενο: Γ. Α. Πλάνας, ιδρυτής της Ν.Α. στην Ελλάδα

Τα μυητικά μυσ τήρια

Η

Ατραπός
αλλά

είναι

και

μια

συμβολική

πραγματική

έννοια,

που σχετίζεται με την πνευματι-

κή εξέλιξη του ανθρώπινου Πνεύματος.
Στο συνηθισμένο άνθρωπο η συνείδηση

λειτουργεί στα τέσσερα κατώτερα σώματα της προσωπικότητας, στην Τετράδα,
με κύρια έδρα το Κάμα, που περιέχει τον
Αστρικό

και

τον

Κάμα-Μάνας

φορέα.

Στα ανώτερα πνευματικά επίπεδα η συνείδηση δεν είναι ξύπνια και ενεργή.
Η Ατραπός είναι η διαδικασία αφύπνισης

της

συνείδησης

στα

ανώτερα

επίπεδα, μέσω της κατασκευής ή καλύτερα της δημιουργίας μιας γέφυρας ανάμεσα στην Τριάδα και την Τετράδα, ώστε
να περάσει η συνείδηση στην ανώτερη
πνευματική

διάσταση.

ονομάζεται

Αντακαράνα

Η

γέφυρα
στα

αυτή

σανσκρι-

Επάνω και κάτω: Αναπαραστάσεις από τα Ελευσίνια μυστήρια

τικά και είναι το σύμβολο της Ατραπού
μέσα στον άνθρωπο. Η Ατραπός είναι
λοιπόν μια πνευματική διαδικασία εσωτερικής ανάπτυξης και όχι ένας φυσικός
χώρος. Έχει παρομοιαστεί με τη “ραχοκοκκαλιά του Δράκου” της Σοφίας που
κοιμάται

μέσα

μας,

κουλουριασμένος

στη βάση της σπονδυλικής στήλης, στο
τσάκρα Μουλαντάρα.
Όταν ξυπνήσει η Κουνταλίνι, δηλαδή
ο Δράκος ή Όφις και αφυπνισθεί η πνευματική συνείδηση, ακολουθεί μια αναβατική πορεία μέσα στην σπονδυλική στήλη, δημιουργώντας τη Στήλη Φωτός και
ενεργοποιώντας

διαδοχικά

τα

διάφορα

τας

και

του

εξελι-

στα
θα

Τσάκρα αφυπνίζοντας έτσι τις αντίστοι-

κτικού

σχεδίου

χες δυνάμεις τους. Αυτή η πορεία στην

που ο Ηλιακός Λόγος
γι’

αυτήν

καθώς

οποία
πατήσει,

θα

επιχει-

ρεί την ανάβαση στην εξελικτική

εσωτερική Στήλη Φωτός του ανθρώπου

έχει

είναι η Ατραπός, όπου λίθο λίθο χτίζεται

διάφορες

αναλαμβάνοντας
ξεπερνώντας

πνευματική Σκάλα. Η διαδικασία εσωτερι-

η γέφυρα ανάμεσα στη γήινη και την ου-

ορισμένες φυσικές, ψυχολογικές και νοη-

κής ανάπτυξης στην Ατραπό, η πορεία

ράνια πνευματική συνείδηση.

τικές δοκιμασίες. Αυτές συσχετίζονται με

μέσα από τις δοκιμασίες και οι πνευματι-

Αυτή η εσωτερική Ατραπός ή πορεία

τα τέσσερα Στοιχεία και τα τέσσερα Σώ-

κές κατακτήσεις που τους αντιστοιχούν,

εξέλιξης προς το θείο καθρεφτίζεται προς

ματα, τα οποία πρέπει ο Μαθητής να μά-

αποτελούν το κύριο μέρος και το περι-

τα έξω, στη ζωή του Μαθητή, ο οποίος

θει να ελέγχει και να χρησιμοποιεί σωστά,

εχόμενο

μπαίνει στην υπηρεσία της ανθρωπότη-

για να χτίσει “γερά σκαλοπάτια” πάνω

μυστηρίων.

αποστολές

και

του

πανάρχαιου

θεσμού

9

των

τητα δεν ήταν ακόμη έτοιμη να δεχθεί μυστήρια, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις.
Τα μυστήρια, αποτελούν βέβαια αινιγματικούς

προβληματισμούς,

μυστη-

ριώδη πράγματα και γνώσεις για το μη
μυημένο. Για το μύστη όμως η αντίφαση
λύνεται, γιατί το Μυστήριο παύει να είναι
μυστήριο και καταλήγει σε Γνώση. Η λέξη
αυτή προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα μύω, που σημαίνει “κλείνω το
στόμα”. Δηλαδή το Μυστήριο εξακολουθεί να είναι τέτοιο για εκείνον που δεν έχει
βαδίσει την Ατραπό.
Ο όρκος σιωπής που δινόταν στις
μυστηριακές

τελετές

δεν

ήταν

λοιπόν

κάτι που επιβαλλόταν από κάποιον αλλά
από την ίδια τη φύση της Γνώσης. Κανένας μη μυημένος δεν θα μπορούσε να
καταλάβει και να αισθανθεί, αν δεν είχε
πρώτα ετοιμαστεί, αν δεν είχε βαδίσει στη
Ραχοκοκαλιά του Δράκου και δεν είχε
αναπτύξει την εσωτερική του Στήλη Φωτός. Γι’ αυτό ό,τι και να έλεγε παραβιάζοντας τη σιωπή, θα ήταν τόσο βουβό για
Επάνω και κάτω: Αναπαραστάσεις από τα Ελευσίνια μυστήρια
Ο θεσμός αυτός καθιερώθηκε, κατά
την

εσωτερική

παράδοση,

με πρόσθετο τον κίνδυνο της παρερμη-

τρέπει την ένωση του ανθρώπου με το

νείας. Έτσι ο όρκος ήταν κάτι το φυσικό

από

ανώτερο Εγώ του, και τη γνώση αυτού,

εκ των πραγμάτων. Η δομή των μυστηρί-

9.000.000 χρόνια περίπου, από το Σανάτ

με όλη την ανθρωπότητα και με το θείο.

ων, ως μυστικές γνώσεις που αποκαλύ-

Κουμάρα, ο οποίος έδωσε τα μυστήρια

Στην πραγματικότητα, όμως είναι ακόμα

πτονται στον υποψήφιο μύστη, βασίζεται

στους

κατανοή-

αρχαιότερα, γιατί υπήρχαν από τότε που

σε τρία στοιχεία. Αυτό το τρίπτυχο υπό-

σουν τον Εαυτό τους, το Σύμπαν και το

αυτό το Ον (Σανάτ Κουμάρα) ήρθε από

βαθρο

Θεό. Περιέχουν τη θεία Σοφία, που επι-

την Αφροδίτη στη Γη, αλλά η ανθρωπό-

μένο, δίνει τον κανόνα για να μπορούμε

ανθρώπους,
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όταν

υπάρχει

ολόκληρο

δομη-

Τα μυητικά μυσ τήρια

να θεωρήσουμε κάποια ανθρώπινη κοι-

τους

νωνία

πραγματικότητα.

Παραδοσιακή,

δηλαδή

μυητικού

Μύθους”,

όπως

δεν

Ο

φτιάχνει

άνθρωπος

την

απλώς

οποίας είναι η Τελετή Μύησης. Στην αρχαιότητα,

οι

μαθητές

στην

χαρακτήρα. Η ίδια η έννοια της παρά-

αντιλαμβάνεται τη μυστηριακή γι’ αυτόν

Ατραπό τελούσαν όλη αυτή

δοσης θεμελιώνεται στη μεταβίβαση των

πραγματικότητα

τη

μέσω

των

Μύθων.

Ο

διαδικασία,

μυστηρίων, των μυστικών γνώσεων που

Μύθος είναι ένα νοητικό Αρχέτυπο ανε-

τουργικά,

έλαβε ο άνθρωπος από τους θεούς και

ξάρτητο

μενο

από τη φύση μέσω “αποκάλυψης” και

Περιέχει τη δομή του σύμπαντος, αυτό

τις οποίες ανακαλύπτει και επιβεβαιώνει

που “θα γίνεται”. Γι’ αυτό ο Μύθος

συνεχώς ο ίδιος στη διάρκεια της ιστο-

είναι διαχρονικός και κοινός σε

ρικής του πορείας. Μύθος, Μύηση και

όλους

Τελετή , αποτελούν τις τρεις κολώνες που

ακού τύπου, με πολύ επιφανει-

θεμελιώνουν το θεσμό των Μυστηρίων.

ακές

Η πορεία του μαθητή ή του υποψήφιου

σύγχρονη

μύστη μέσα στην Ατραπό προϋποθέτει

χάσει τη μυθική δομή και γι’ αυτό κυρί-

και απαιτεί την εσωτερική και εξωτερική

ως έχει αρχίσει να αποσυντίθεται. Ακόμα

βίωση και συνειδητοποίηση αυτών των

διατρέχει τον κίνδυνο να αντιστρέψει τις

τριών στοιχείων.

αξίες μετατρέποντας το ιερό σε βέβηλο,

Θέατρο

αντί για το αντίθετο, και να επιταχύνει πε-

οι Μύθοι απο-

ρισσότερο την καταστροφή της, σαν νέα

κάλυπταν

έκδοση της διεφθαρμένης Ατλαντίδας.

θεία ουσία τους

Ο Μύθος αποτελεί ένα πρότυπο της
πραγματικότητας.

Ένα

ιδανικό

πρότυπο

ή μοντέλο θείας προέλευσης, που εξηγεί

μια

ιερή,

τους

την

λαούς

αλλαγές

στα

ανθρώπινη

ύπαρξη.

στο

τελελεγό-

μυστηριακό

παραδοσι-

ονόματα.

τεχνοκρατική

Η

κοινωνία

έχει

όπου

τη

Πραγματικότητα,

Ο Μύθος όμως, σαν μοναδικό και

τη δομή της, το πώς και το γιατί ήρθε σε

διαχρονικό πρότυπο, έχει την τάση να εν-

μυώντας

ύπαρξη. Χρησιμοποιεί όμως μια συμβο-

σαρκώνεται στο βέβηλο κόσμο. Το ιερό

Αυτή η αποκά-

λική

απαιτεί

τείνει να κατακτήσει το βέβηλο, όπως το

λυψη

ονομαΕποπτεία

γλώσσα,

ανώτερη

από

αλληγορική,

αποκρυπτογράφηση.

Για

που
τον

στο

μαθητή
τον.

αμύητο,

φως το σκοτάδι. Η δυνατότητα επανάλη-

ζόταν

που δεν έχει τα κλειδιά της αποκωδικο-

ψης του Μύθου σε χρονικές και τοπικές

και κατέληγε στο

ποίησης, ο Μύθος δεν είναι παρά ένα

συντεταγμένες και η επαναφορά σε ένα

Διονυσιακό

παραμύθι, μια ψεύτικη ιστορία. Για το μυ-

“εδώ” και σε ένα “τώρα” των μυθικών

σιασμό (εν-θεώ-ουσία).

ημένο, γνώστη του κλειδιού ερμηνείας, ο

πρωταρχικών

Μύθος αποκαλύπτει μια αληθινή πραγ-

Τυπικό, την Τελετή.

ματικότητα, μια ανώτερη γνώση, μια ιερή
ιστορία.
Ο Μύθος είναι ένα μήνυμα από το

πνευματική

γεγονότων,

αποτελεί

το

Ενθου-

Οι βαθμοί μύησης στην Ατραπό της
Σοφίας

αντιπροσώπευαν

το

επίπεδο

τρίτο

πνευματικής εξέλιξης και αφύπνισης της

στοιχείο του Μυστηρίου, αποβλέπει στη

συνείδησης του μαθητή, καθώς και τις

χωροχρονική

δυνατότητες

Η

Ιεροτελεστία

λοιπόν,

ενσάρκωση

σαν

του

Μύθου,

αυτοθυσίας

και

προσφο-

θείο μέσα σε μια κλειστή θήκη. Αποτελεί-

στην επαναφορά και επίκληση του θεί-

ράς του ανάλογα με τις δοκιμασίες των

ται από αλληγορίες, η αλληγορία από

ου Μηνύματος. Η τελετουργία όμως δεν

τεσσάρων Στοιχείων, που είχε ξεπεράσει

αποσκοπεί μονάχα στην απομίμηση του

και τις αρετές και γνώσεις, που είχε κάνει

όλα σε κίνηση που διηγούνται ένα Μυ-

μυθικού

και

κτήμα του. Ο βαθμός μύησης του υποψή-

στήριο, μια Σοφία, ένα Μήνυμα που όλοι

στην αναβίωσή του. Η συνειδητή αναβί-

φιου εξαρτάται από τη βιωματική ένταση

μπορούν να ακούσουν, αλλά πολύ λίγοι

ωση του Μύθου μέσω της Τελετής, είναι

και πληρότητα της πνευματικής αποκά-

να

η Μύηση.

λυψης της ουσίας του Μύθου. Εξαρτάται

εμβλήματα,

το

καταλάβουν

έμβλημα

από

πραγματικά.

σύμβολα,

Η

ύπαρξη

πρότυπου

γεγονότος

αλλά

Στη Μύηση ο υποψήφιος αντιλαμβά-

δηλαδή από το βαθμό προσέγγισης του

εκείνον

νεται την ουσία του Μύθου βιώνοντάς

Πραγματικού, γιατί η μύηση απαιτεί μια

που κάποτε έλαβε το Νοητικό Σπινθή-

τον, γι’ αυτό η βίωση της Διδασκαλίας

οντολογική

ρα. Δεν είναι ο άνθρωπος που “φτιάχνει

συνεπάγεται

κατάστασης του υποψήφιου.

των Μύθων είναι συνυφασμένη με τον
άνθρωπο-Μάνας,

δηλαδή

με

τη

Μύηση,

σφραγίδα

της

μετάλλαξη

της

υπαρξιακής
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Το Σύμβολο του Λωτού

Λ
ακούς

ωτός,

συ-

πτο μέσω του εμπορίου και των συναλ-

νάμα διαχρονικό σύμβολο. Τον

ένα

πανάρχαιο

λαγών από την Περσία, ο ροζ λωτός

συναντάμε

(Nelumbo

στους

πολιτισμούς

τόσο

και

παραδοσι-

της

Ανατολής

όσο και της Δύσης.(1)

nucifera).

Και

τα

τρία

αυτά

είδη του απεικονίστηκαν αρκετές φορές
στην αιγυπτιακή τέχνη, ωστόσο ο γαλά-

Τι είναι όμως αυτό που τον κάνει
τόσο ιδιαίτερο;

ζιος λωτός ήταν αυτός που χρησιμοποιήθηκε ευρύτερα.

Πριν από χιλιάδες χρόνια οι άνθρω-

Στα αρχαία βασίλεια της Αιγύπτου, ο

ποι είχαν ανακαλύψει τις ιδιαιτερότητές

λωτός συμβόλιζε την Άνω Αίγυπτο ενώ ο

του. Αντιλήφθηκαν ότι μέσα στα λιμνά-

πάπυρος αντίστοιχα την Κάτω Αίγυπτο.

ζοντα νερά, εκεί όπου υπάρχει η στασιμότητα των υδάτων και τα νερά είναι
και

θολά

βρώμικα,

πραγματοποιείται

σταδιακά μια εντυπωσιακή αλλαγή στο

Το άνθος του λωτού στην αρχαία
Αιγυπτιακή

γλώσσα

ονομαζόταν

Sesen.

Ήταν το σύμβολο του Ήλιου, της Δημικαι της σοφίας, κάθεται πάνω σε έναν

ουργίας και της Αναγέννησης.
παρατήρησαν

ολάνθιστο λωτό έχοντας κεφάλι ταύρου

όταν εμφανίζεται έξω από το νερό το πα-

ότι το άνθος του λωτού κλείνει τη νύχτα

κι ανθρώπινο σώμα (4η δυναστεία). Η

νέμορφο άνθος του.

και βυθίζεται κάτω από το νερό. Με την

Θεά Χέκετ, με τη μορφή βατράχου, κά-

αυγή της επόμενης ημέρας, έβλεπαν την

θεται επάνω σε ένα λωτό δείχνοντας έτσι

πάροδο

ανάδυση

και

άνθους,

τη σύνδεσή της με το νερό, ως σύμβολο

των αιώνων μια μυστικιστική αντίληψη.

ακριβώς

όπως

και

της ζωής που αρχίζει να ανθίζει.(2)

Σε αρκετούς αρχαίους λαούς θεωρήθη-

Ήλιος

κε ιερός. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τρεις

θόλο. Αυτή η ιδιότητα του λωτού, να βυ-

με ταύρο ήταν ηλιακός και συνδεόταν

διαφορετικές αποχρώσεις του φυτού: η

θίζεται τη νύχτα και να αναδύεται από το

με τους ηλιακούς θεούς, ενώ σε παρα-

λευκή, η κόκκινη και η γαλάζια. Στο καθέ-

νερό το πρωί, άγγιξε το συμβολικό τρό-

στάσεις που απεικονιζόταν μαζί με αγε-

να φυτό έχει δοθεί μια διαφορετική ερμη-

πο σκέψης και τη θρησκευτική πίστη των

λάδα γινόταν αντίστοιχα σεληνιακός. Για

νεία

αρχαίων Αιγυπτίων. Τη συγκεκριμένη ιδι-

παράδειγμα, οι τέσσερις γιοι του Ώρου

ότητα του φυτού την εισέπραξαν ως μια

στέκονται πάνω σε λωτό μπροστά στον

μορφή ευλάβειας προς τον ήλιο, όμοια

Όσιρη. Στις αρχαίες Θήβες ο λωτός είναι

τελειότητας

ακριβώς με τον τρόπο που οι άνθρωποι

ηλιακός, εφόσον σχετίζεται με τον Άμμω-

και την πλήρη πνευματική αγνότητα. Ο

της εποχής εκείνης προσμένανε την κα-

να Ρα. Όταν όμως τον κρατά η Αθώρ

κόκκινος

θημερινή επανεμφάνιση του Ήλιου στον

είναι σεληνιακός.

φυτό.

Μια

πραγματική

μεταμόρφωση

Η μεταβολή και η μεταμόρφωση του
λωτού

τού

κι

προσέδωσε

ανάλογος

στην

συμβολισμός

σύμφω-

να με το χρωματισμό του.
Ο λευκός λωτός αντιπροσωπεύει την
κατάσταση

της

λωτός

πνευματικής

συμβολίζει

την

αυθε-

ντική φύση και αγνότητα της καρδιάς.

Οι

αρχαίοι

στην

Αιγύπτιοι

το

άνοιγμα

του

συμπεριφέρεται

πορεία

του

στον

ο

ουράνιο

ορίζοντα.

Όταν

ο

λωτός

Ταξιδεύοντας

απεικονιζόταν

προς

την

μαζί

Ανατολή

Είναι ο λωτός της αγάπης, της ευσπλα-

Και βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαία

φτάνουμε στην Ινδία, εκεί όπου ο λωτός

χνίας, του πάθους και άλλων ιδιοτήτων

η σύνδεση του λωτού με το αρχαίο αι-

έχει επίσης μεγάλη συμβολική αξία, κα-

της καρδιάς. Ο γαλάζιος λωτός είναι το

γυπτιακό πάνθεον. Τον συναντάμε στην

θώς το άνθος του εμφανίζεται αρκετές

σύμβολο της νίκης του πνεύματος πάνω

Ίσιδα, ως σύμβολο της γονιμότητας και

φορές

στην ύλη, συμβολίζοντας τη σοφία και

της αγνότητας. Ο θεός Κνουμ, ο αγγειο-

δημιουργίας του κόσμου.

τη γνώση.

πλάστης, ο μορφοποιός του αυγού του

Όλοι οι δημιουργοί θεοί στον Ινδου-

του

κόσμου αλλά και των ανθρώπων συνά-

ισμό κάθονται πάνω σε ένα άνθος λω-

από την Αίγυπτο, γνωρίζουμε ότι στη

μα, βρίσκεται καθισμένος πάνω σε ένα

τού. Τους βλέπουμε σε αναπαραστάσεις

χώρα της Κεμ ευδοκιμούσαν κυρίως δύο

θρόνο κλεισμένος σε ένα λωτό (σαϊτική

να αναδύονται μέσα από ένα λωτό υπο-

είδη λωτού, ο λευκός (Nymphaea Lotus)

εποχή, Σεραπείο). Ο θεός Μπες στέκε-

δηλώνοντας

και

cerulean).

ται επίσης πάνω σε ένα λωτό (αρχαία

μέσα από το υδάτινο στοιχείο, ενώ ο λω-

Ένα τρίτο είδος λωτού ήρθε στην Αίγυ-

Άβυδος). Ο Θωτ, ο θεός του μυστηρίου

τός με τη σειρά του συμβολίζει τον Ήλιο,

Ξεκινώντας

ο

γαλάζιος

την

παρουσίασή

(Nymphaea

στις

ινδουιστικές

τον

κόσμο

δοξασίες

που

περί

προβάλλει
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πάνω

σε

χρυσούς

λωτούς.

που αναδύεται από τα αρχέγονα ύδατα

καθισμένοι

του χάους.

Γνωρίζουμε ακόμα ότι ο Άγκνι, ο θεός

Οι

ερμηνείες

που

του

προσδίδουν

έχουν άμεση σχέση με τη γονιμότητα,

της ιερής φωτιάς, προβάλει μέσα από

ρήθηκε επίσης σύμβολο της μετενσάρκωσης.
Όσον αφορά το πρόσωπο του Βούδα, ο μύθος αναφέρει ότι τη νύχτα κατά

ένα λωτό.
σε

την οποία έγινε η άμωμος σύλληψη της

Για παράδειγμα, συνδέεται με τη θεά του

ένα από τα διασημότερα έπη της αρ-

μητέρας του, ένας τεράστιος λωτός φύ-

πλούτου Maha Lakshmi, που προσφέρει

χαίας ινδικής λογοτεχνίας, ο Βράχμα, ο

τρωσε στη Γη. Ο Βούδας, μετά τη φώτισή

ευημερία, αγνότητα και γενναιοδωρία. Η

δημιουργός

καθι-

του, απεικονίζεται τις περισσότερες φο-

θεά κάθεται σε ένα ολάνθιστο λουλού-

σμένος πάνω σε θρόνο που έχει σχήμα

ρές με λωτό. Από τις πλέον δημοφιλείς

δι συμβολίζοντας την αγνότητα και την

λωτού (3)

αναπαραστάσεις

Επίσης

τον πλούτο, τη γνώση και τη διαφώτιση.

Μπαγκαβάτ

θεός,

Γκίτα,

παριστάνεται

Στον ινδουισμό ο λωτός στο κατώφλι

ομορφιά.
Ένας

στη

εκείνη

στην

οποία κάθεται πάνω σε έναν ανθισμένο

αναφέρει

ενός ναού φανερώνει τον τόπο διαμο-

λωτό,

νής μιας θεότητας και την κατάσταση

γαλήνης κι αρμονίας.(5)

μού

έφερε

αγνότητας που απαιτείται εκ μέρους του

Είναι αξιοσημείωτοι επίσης οι ιδιαί-

χρυσό

πιστού. Ο λωτός επίσης πάνω σε τριπλό

τεροι συμβολισμοί του σύμφωνα με το

λωτό, που ήταν λαμπερός όσο ο Ήλιος

μίσχο απεικονίζει την τριπλή όψη του

κάθε

κι έπλεε πάνω στα μοναχικά νερά». Από

χρόνου.

Έτσι λέγεται ότι η ρίζα του συμβολίζει την

στην

ο

τεράστιος

επιφάνεια

ένα

μύθος

είναι

ότι «μετά την πρώτη εκστόμιση του ψαλΟΜ,

ινδουιστικός

του

ωκεανός
θαυμάσιο

σύμβολο

μέρος

του

πνευματικής

ανάπτυξης,

συγκεκριμένου

φυτού.

τον ψαλμό αυτό γνωρίζουμε για την ιν-

Τέλος, η μορφή του άνθους του συ-

αδιαλυτότητα, ο μίσχος είναι ο ομφάλι-

δουιστική θεϊκή τριάδα των Βράχμα, Βι-

σχετίστηκε και με τα ενεργειακά κέντρα

ος λώρος που προσδένει τον άνθρωπο

σνού και Σίβα, οι οποίοι αναπαρίστανται

του ανθρώπου, τα τσάκρας(4), και θεω-

στην πηγή του, το άνθος του έχει το σχή-

14
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Το Σύμβολο του Λωτού

μα των ακτίνων του Ήλιου και ο σπόρος
του τη γονιμότητα της δημιουργίας.(6)
Γίνεται αντιληπτό ότι οι αρχαίοι πολιτισμοί

στους

οποίους

αναφερθήκαμε

είχαν εντάξει στις παραδόσεις τους το
λωτό.

Συνειδητοποίησαν

ότι

αυτό

που

συμβαίνει στο ίδιο το φυτό, παρομοιάζεται ακριβώς με τη συμπεριφορά του
ανθρώπου,

που

ταλλάσσεται

σε

διαμορφώνεται
διάφορα

και

επίπεδα

μεέχο-

αποτελεί σύμβολο του Αμιτάμπα, της Γκουάν-Γιν,

Παραπομπές
1)

Σύμβολο

πνευματικής

ανάπτυξης,

καθώς

και

καθώς και του Βούδα Μαϊτρέγια.

σύμβολο των τεσσάρων στοιχείων. Σύμφωνα με

6) α) Στη χριστιανική παράδοση, στη θέση του

τον Ιάμβλιχο είναι ένα από τα σύμβολα της τελειό-

λωτού χρησιμοποιήθηκε ο λευκός κρίνος, ο οποί-

τητας, επειδή τα φύλλα του, το άνθος κι ο καρπός

ος σχετίστηκε με την Παναγία, συμβολίζοντας την

έχουν σχήμα κύκλου. Επίσης το άνθος σχετίζεται

αγνότητα και τη γονιμότητα.

και με τη ρωμαϊκή θεά Venus (Αφροδίτη).

β) Om Mani Padme Hum σημαίνει «Χαίρε κόσμη-

O λωτός έχει μεγάλη σημασία και σε άλλους πο-

μα μέσα στο λωτό» και είναι το ιερό mantra των

λιτισμούς, όπως για παράδειγμα στη Μεσοποτα-

Θιβετιανών.

μία,

στους

Ασσυρίους,

στους

Χετταίους,

στους

Φοίνικες συμβολίζοντας το θάνατο και την ανα-

Βιβλιογραφία

γέννηση, τη μελλοντική ζωή και τις αναπαραγωγι-

-

κές φυσικές δυνάμεις.

Γράβιγγερ, Βιβλιοθήκη της Σφιγγός, Αθήνα 1983

Εγκυκλοπαίδεια

Εσωτερισμού,

τόμος

4ος,

Π.

2) βλ. Η Μυστική Δοξασία, Ε. Π. Μπλαβάτσκυ (Ο

- Λεξικό Συμβόλων, Τζ Κούπερ, Πύρινος Κόσμος,

ντας τις ρίζες του μέσα στα τελματώδη

Λωτός σαν ένα παγκόσμιο σύμβολο).

Αθήνα 1992, μεταφρ. Ανδρέας Τσάκαλης

νερά της καθημερινότητας, που είναι το

3) Σύμφωνα επίσης με τον ινδικό μύθο: «Στην

- Η Μυστική Δοξασία, τόμος 2ος, Ε.Π.Μπλαβά-

αρχή

τσκυ, (Ο Λωτός σαν ένα παγκόσμιο σύμβολο),

αναπόσπαστο

κομμάτι

της

υλικής

του

υπόστασης.
Όμως κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει
εν δυνάμει μέσα της το σπόρο του λωτού κι εξαρτάται αποκλειστικά από τον
κάθε άνθρωπο σε ποιο βαθμό θα καλλιεργήσει και θα αναπτύξει το άνθος της
προσωπικότητάς του.

κάθε

κοσμογονικού

αιώνα

εξέρχεται

από

τον ομφαλό του ξαπλωμένου Βισνού ο Λωτός και

Εκδόσεις Πνευματικός Ήλιος, Αθήνα 1991

ο Βράχμα κάθεται επάνω σε αυτόν. Κατόπιν ο μεγάλος θεός προχωράει στην εκ νέου δημιουργία

Διαδίκτυο:

του Σύμπαντος με τη δύναμη της μυστηριώδους

- http://www.artofwise.gr/html/categories_

κοσμικής ενέργειας».

content/symvola/lwtos.html

4)

Τα

τσάκρας

αποκαλούνται,

επίσης

πάντμας,

- http://mystica.gr/bios_EPBlav.htm

που σημαίνει λωτοί, γιατί έχουν πέταλα, τα οποία

- http://www.blavatsky.gr/index.php?id=12&tx_

είναι κλειστά και όταν μπουν σε ενέργεια ανοίγουν

ttnews%5Btt_news%5D=158&tx_ttnews%5BbackP

και μοιάζουν με τους λωτούς.

id%5D=7&cHash=ef0ad8c44d

5) Το πλήρως ανθισμένο άνθος που έχει σχήμα

- http://vleema.blogspot.com/2007/05/blog-

τροχού,

post.html

συμβολίζει

τον

τροχό

της

ύπαρξης

κι
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Ο εθελοντής
δεν προσφέρει από το περίσσευμα ούτε από το
υστέρημά του. Γνωρίζει ότι τίποτε δεν είναι δικό του
και όταν χρειάζεται κάτι, κάνει τα πάντα
για να το βρει και να το
προσφέρει είτε το έχει
είτε δεν το έχει. Αυτό
είναι και η έννοια της
γενναιοδωρίας

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΜΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
Κείμενο: Ιωσήφ Σταυρουλάκης
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Εθελον τισμός: Μία ανάγκη της εποχής μας

Η

λέξη

εθελοντισμός

προέρχεται

από το ρήμα «εθέλω» που σημαίνει θέλω πολύ. Ο εθελοντι-

σμός είναι στάση ζωής. Είναι η ενσυνείδητη

και

ανιδιοτελής

προσφορά

στους

συνανθρώπους μας και έχει ως κινητήρια δύναμη την αγάπη που πηγάζει από
την ανθρώπινη

ψυχή. Είναι η προσφορά

υπηρεσιών

χωρίς

ανταλλάγματα,

προσδοκία

υλικής

αμοιβής

κής

προβολής.

Ο

ή

εθελοντής

χωρίς

προσωπιλειτουργεί

πάντα με ελεύθερη βούληση.
Εθελοντισμός είναι η σοφή διαχείριση του περισσεύματος της ψυχής.

εθε-

λοντισμός δεν είναι μόνο κοινωνική προσφορά σε ώρα κρίσης, δεν είναι απλά
φιλανθρωπία. Είναι ένας δυναμικός τρόπος κοινωνικής συμμετοχής του ανθρώ-

Εθελοντής είναι ο άνθρωπος εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρό-

που με στόχο την εξέλιξη της κοινωνίας,

νο του ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει

σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης

αντάλλαγμα.

και της αλληλεγγύης. Ο εθελοντισμός είναι ο δείκτης του πολιτισμού μιας κοινω-

με τόσο περισσότερο έχουμε, όσο πε-

ζεται για να το προσφέρεις. Είναι το να

νίας. Αφορά πράξεις και όχι λόγια. Όταν

ρισσότερο

προσφέρεις τον ίδιο σου τον εαυτό σε

μιλάμε για τον εθελοντή, μιλάμε για τον

μας αγαπούν. Αυτό είναι έτσι!». Αυτό θα

πρακτικό

μπορούσε να είναι το ρητό των εθελο-

άνθρωπο.

Θα

μπορούσαμε

να χαρακτηρίσουμε τον εθελοντή ως μια

αγαπάμε

τόσο

περισσότερο

αυτό που πιστεύεις.
ΠΩΣ ΝΟΙΩΘΕΙ Ο ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ;
Ο κόσμος μοιάζει να μεγαλώνει κι ο

ντών…

«ζωντανή δύναμη της φύσης», διότι είναι

ΠΟΙΟΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ;

ήλιος γίνεται πιο λαμπρός μόλις κανείς

στην ιδιοσυγκρασία

του ανθρώπου η

Εθελοντής είναι ο άνθρωπος εκείνος

πάρει την απόφαση. Δεν μετανιώνει. Κι

γενναιοδωρία και η ενασχόλησή του με

που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθε-

αν τον ξαναρωτούσαν, την ίδια απόφα-

τη φύση και την κοινωνία.

ρο χρόνο του ή τη γνώση του για χρήσι-

ση θα έπαιρνε. Γιατί αυτή του η πρωτο-

μες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς

βουλία

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

να

Προσφέρει

Αισθάνεται την ευθύνη σε ό, τι κάνει.

• ΓΙΑΤΙ... θέλω ένα νέο και καλύτερο

συνειδητά, με στόχο και με πειθαρχία. Ο

Είναι αυτό που έλεγε ο Ν. Καζαντζάκης

κόσμο και ένα νέο και καλύτερο άνθρω-

εθελοντής έχει την ικανότητα συνέχειας.

«να αγαπάς την ευθύνη, να λες: «Εγώ

πο!

Προσφέρει δηλαδή σταθερά και ανεξάρ-

μονάχα εγώ φταίω αν δεν σωθεί ο κό-

τητα από την ψυχολογική του κατάστα-

σμος!». Έτσι ακριβώς σκέφτεται και δρα

ση και όχι μόνο όταν είναι ευδιάθετος ή

ο εθελοντής. Βάζει πρώτα το «εμείς» και

έχει όρεξη.

έπειτα το «εγώ».

•

ΓΙΑΤΙ…

θέλω

να

αποκτήσω

και-

νούργιες εμπειρίες και γνώσεις!
• ΓΙΑΤΙ... θέλω να μοιραστώ την ζωή
μου δημιουργικά!

περιμένει

αντάλλαγμα.

Άλλο είναι να προσφέρεις αυτό που

συνεπάγεται

μια

στάση

ζωής.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο
ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ;

• ΓΙΑΤΙ... ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ!

έχεις και άλλο να προσφέρεις αυτό που

• ΓΙΑΤΙ… ΕΙΜΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!

είσαι. Το πρώτο κάποια στιγμή τελειώνει,

Ο εθελοντής συνδυάζει το μεράκι του

Όπως έλεγε και ο Σ. Εξιπερύ στο Μι-

το δεύτερο είναι πηγή ανεξάντλητη που

ερασιτέχνη, τη συνέπεια του επαγγελμα-

κρό Πρίγκηπα: «όσο περισσότερο δίνου-

μπορεί να γεννά κάθε φορά ό,τι χρειά-

τία, την πειθαρχία του στρατιώτη και την

17

ανιδιοτέλεια

του

πνευματικού

ανθρώ-

που.
Ο εθελοντής δεν προσφέρει από το
περίσσευμα ούτε από το υστέρημά του.
Γνωρίζει ότι τίποτε δεν είναι δικό του και
όταν χρειάζεται κάτι, κάνει τα πάντα για
να το βρει και να το προσφέρει είτε το έχει
είτε δεν το έχει. Αυτό είναι και η έννοια της
γενναιοδωρίας

(το

γενναίο-δώρο,

να

προσφέρω αυτό που δεν έχω, αλλά να
το βρίσκω, επειδή υπάρχει ανάγκη).
Ως συμπέρασμα από όλα αυτά: ο
εθελοντής είναι το ενεργοποιημένο άτομο, που μπορεί και θέλει να προσφέρει.
Αυτό που οδηγεί και κατευθύνει τον εθελοντή δεν είναι η επιθυμία του, ούτε κάποιο χόμπι αλλά το καθήκον.
Οι

μεγάλοι

φιλόσοφοι

της

εποχής

μας και οι ερευνητές της ιστορίας μιλάνε

Ο ρόλος του εθελοντή είναι πιο επιτακτι-

στούμε και να εργαστούμε σωστά, για

για ένα νέο παγκόσμιο μεσαίωνα στον

κός από ποτέ. Οι άνθρωποι και η φύση

ένα Νέο και Καλύτερο Κόσμο.

οποίο μπαίνει η ανθρωπότητα, για μία

υποφέρουν.

δύσκολη

να ακολουθήσουμε την καρδιά μας και

εποχή,

μαύρη.

Η

κοινωνική

αδικία, η φτώχια, ο ηθικός και πνευματικός ξεπεσμός, οι πανδημίες,
οι πόλεμοι έχουν γίνει η καθημερινότητα

18
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Αυτό που χρειάζεται είναι

τη φωνή της φύσης, για να μπορέσουμε

να

συντονι-

Τελικά ο εθελοντισμός είναι μια ανάγκη της εποχής μας.

Η σελίδα της Υγείας: Το άρωμα σ τη θεραπεία

Η σελίδα της υγείας

βιβλίων
παρουσίαση

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ «ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ», ΑΙΣΩΠΟΣ- ΜΥΘΟΙ 1
Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον Α΄ Τόμο από μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τρίτομη σειρά σχετικά με
τους μύθους του Αισώπου. Μέσα από αυτό αναδεικνύεται σε όλη του την πολυσημία ο κόσμος
των αισώπειων μύθων. Στη συλλογή αυτή περιλαμβάνονται όλα ανεξαιρέτως τα κείμενα της χειρόγραφης παράδοσης, ακόμα και οι παραλλαγές και οι επαναλήψεις, που συνήθως οι κλασικές
εκδόσεις παραλείπουν.
Εκδόσεις: ΚΑΚΤΟΣ, Πανεπιστημίου 46, 10678 Αθήνα, Τηλ. 210 3840524

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΥΔΙΣΜΟΥ, Έλενα Ρέριχ
Ευτυχία ή παντοτινή ανθρώπινη επιδίωξη; Υπάρχει άραγε; Πού βρίσκεται; Πώς κατακτιέται; Και
γιατί η λύπη, γιατί ο πόνος, γιατί η συμφορά; Η βουδική σοφία έχει λύσει το γρίφο. Η διδασκαλία
του Ευλογημένου είναι το θεσπέσιο τραγούδι των θαυμαστών δυνατοτήτων του ανθρώπου. Το
βιβλίο αυτό παρουσιάζει την πεμπτουσία της διδασκαλίας αυτής, ως απολύτως πρακτικής που
σημαδεύει ένα καλύτερο μέλλον.
Εκδόσεις: ΚΕΔΡΟΣ Εσωτερική Αναζήτηση, Γ. Γενναδίου 3, 106 78 Αθήνα, Τηλ. 210 3809712

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, M. P. Nilsson
Το βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο σε μια έκθεση της ελληνικής θρησκείας και της πτώσης της. Η
ελληνική σκέψη πρόσφερε μια σημαντική συμβολή: μια νέα έννοια του σύμπαντος και των νόμων
του και μια έννοια δύναμης και πίστης. Σημαντική ήταν η συμβολή των μύθων στη διαμόρφωση
του μυστικισμού και του πνευματισμού της θρησκείας αυτής, η οποία μάλιστα είχε και στοιχεία
ανατολικών λατρειών. Ένα χρήσιμο βιβλίο έρευνας και συγκρητισμού των θρησκειών.
Εκδόσεις: ΠΑΠΑΔΗΜΑ, Ιπποκράτους 8, Αθήνα, Τηλ. 210 3627318

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ, Jane Ellen Harrison
Η εμφάνιση του Ολύμπιου Πανθέου στην αρχαιοελληνική θρησκεία ήταν αποτέλεσμα εξωτερικής επιβολής στην μέχρι τότε επικρατούσα θρησκευτική πίστη. Οι θεές του Ολύμπου δεν ήταν
παρά μια γενίκευση ή αναβάθμιση τοπικών θεαινών, που συμβιβάστηκαν με τα δεδομένα της
κατακτητικής πατριαρχικής κοινωνίας, η οποία είχε συνθλίψει κάθε μητριαρχική εστία. Με ανάλογο
τρόπο οι κατά τόπους ήρωες υποκαθίστανται από τους πανίσχυρους Ολύμπιους θεούς, οπότε
εκλείπουν ή ενσωματώνονται στα νέα δεδομένα της θρησκείας που επικράτησε στην Αρχαία Ελλάδα. Ένα βιβλίο που διαφυλάσσει τις αρχέγονες μνήμες και επιτρέπει να αναδυθεί η αλήθεια των
μύθων και των συμβόλων.
Εκδόσεις: ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ, Βαλτετσίου 41, 10681 Αθήνα, Τηλ. 210 3807180
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ - ΙΛΙΓΓΟΙ
Κείμενο: Αθηνά Ράσσιου

Η

ημικρανία είναι μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από δυνατούς
επαναλαμβανόμενους

πονοκεφάλους.

Οι

πονοκέφαλοι

παρα-

τηρούνται συνήθως από τη μια μεριά του κεφαλιού, αλλά καμιά

φορά παρουσιάζονται και από τις δύο. Ο πόνος ποικίλλει πολύ σε ένταση ξεκινώντας από μια απλή μα επίμονη ενόχληση και φτάνοντας σ’ ένα
ανελέητο σφυροκόπημα! Ο πονοκέφαλος αυτός μπορεί να συνοδεύεται
και από διάφορα άλλα συμπτώματα: ανορεξία, ναυτία, έμετο, φωτοευαισθησία και γενική οξυθυμία. Μερικές φορές τα συμπτώματα εμφανίζονται
πριν αρχίσει ο πονοκέφαλος και μπορεί να παρουσιαστούν ανωμαλίες
στην όραση και την ομιλία ή ίλιγγος. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι ημικρανίας: η κλασική ημικρανία, η κοινή ημικρανία και η αθροιστική ημικρανία ή ημικρανιακή νευραλγία.
Κλασική ημικρανία
Στο είδος αυτό παρουσιάζονται προειδοποιητικά συμπτώματα της κρίσης όπως: διαταραχές στην όραση, θόλωμα ή μερική ικανότητα όρασης, ανικανότητα για ομιλία ή μπορεί να μη λειτουργεί καλά η αφή. Οι γιατροί χρησιμοποιούν τη
λέξη «αύρα» για να χαρακτηρίσουν όλα αυτά τα προειδοποιητικά συμπτώματα που παρουσιάζονται πριν από τον πονοκέφαλο και πιστεύεται πως οφείλεται σε στένωση των αιμοφόρων αγγείων που τροφοδοτούν ένα συγκεκριμένο τμήμα του
εγκεφάλου. Ο πονοκέφαλος παρουσιάζεται λίγο μετά την εμφάνιση αυτών
των συμπτωμάτων και ο πόνος είναι συνήθως πολύ δυνατός. Στις δύο από τις
τρεις περιπτώσεις ο πόνος παρατηρείται από τη μια πλευρά και συνήθως ξανάρχεται πάλι από την ίδια πλευρά. Καμιά φορά, όμως,
βλέπουμε να εμφανίζεται από την άλλη πλευρά ή στις δύο πλευρές ταυτόχρονα. Συχνά ο πονοκέφαλος συνοδεύεται από ναυτία,
έμετο, ακόμα και διάρροια. Σε μια δυνατή κρίση μπορεί να χρειαστεί να ξαπλώσει κάποιος.
Κοινή ημικρανία
Παρουσιάζεται πιο συχνά όμως δεν εμφανίζονται προειδοποιητικά συμπτώματα ή αύρα. Ο πόνος μπορεί να είναι το ίδιο δυνατός και να προκαλέσει ανάλογη δυσφορία. Καμιά φορά μπορεί να υπάρχει ναυτία πριν αρχίσει ο πονοκέφαλος, και μερικές φορές,
μετά τον έμετο, το άτομο ανακουφίζεται κάπως από τον πονοκέφαλο, αλλά οι απότομες κινήσεις ή το σκύψιμο χειροτερεύουν την
κατάσταση.
Αθροιστική ημικρανία ή ημικρανιακή νευραλγία
Αυτός ο τύπος ημικρανίας, λιγότερο συνηθισμένος από τους δύο άλλους, εμφανίζεται με δυνατές κρίσεις, που μπορεί να κρατήσουν από δύο εβδομάδες μέχρι τρεις μήνες, με διαλείμματα χωρίς πόνο, που διαρκούν από λίγους μήνες μέχρι τρία ή τέσσερα
χρόνια. Σε δυνατές κρίσεις οι πονοκέφαλοι μπορεί να εμφανιστούν αρκετές φορές μέσα στο εικοσιτετράωρο και κάθε πονοκέφαλος
να κρατήσει πάνω από δύο ώρες. Προσβάλλει τους άντρες τέσσερις φορές περισσότερο από τις γυναίκες και αυτό δεν μπορεί
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να εξηγηθεί ακόμα από τους γιατρούς.

τα συμπτώματα της αύρας. Στο πρώτο

κής

ημικρανίας

Μόνο σε 4% απ’ όσους υποφέρουν από

στάδιο της κρίσης συχνά υπάρχουν γε-

δεν

διαρκούν,

ημικρανία

νικά

συμπτώματα

συνήθως,

περισσότερο

ευερεθιστότητα

από 15-20 λεπτά. Ο κυρίως πονοκέφα-

ή ακαθόριστη δυσφορία και οι κρίσεις

λος μπορεί να διαρκέσει από 1-2 ώρες

εντοπίζεται πίσω από το μάτι, που μπο-

διαρκούν το πολύ μισή μέρα. Με την

μέχρι 1-2 μέρες. Πονοκέφαλοι ημικρανί-

ρεί να κοκκινίσει και να δακρύσει. Επίσης

εφηβεία επέρχεται αυτομάτως σημαντική

ας μπορεί να εμφανιστούν από μία έως

βουλώνει συχνά το ρουθούνι, στην πλευ-

βελτίωση ή ακόμα και πλήρης εξαφάνι-

οκτώ

ρά που έχει προσβληθεί από την κρίση.

ση της ημικρανίας.

πονοκέφαλοι, εκτός από την περίπτωση

ο

τύπος

φορές

το

μήνα.

Οι

καθημερινοί

βασικά

Στις πιο πολλές περιπτώσεις οι πό-

στα νεαρότερα άτομα. Πολλοί είχαν την

νοι της ημικρανίας αρχίζουν νωρίς το

οφείλονται

πρώτη τους κρίση στην παιδική ηλικία

πρωί, μεταξύ 5 και 10 π.μ. Σπανιότερα

ρηθεί πως δεν παθαίνει κανείς ημικρανία

είτε συχνά είτε περιοδικά. Μέχρι το 9ο

εμφανίζονται

όταν νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

έτος της ηλικίας έχει παρουσιάσει ημι-

που οφείλονται σε υπέρταση παρουσιά-

Η διάγνωση της αιτίας ενός πονο-

κρανία το 2,5% των παιδιών, ενώ το 5%

ζονται με το ξύπνημα, μα η κατάσταση

κεφάλου αποτελεί περίπλοκο θέμα, διότι

μέχρι το 12ο έτος. Σε σύγκριση με τις ημι-

βελτιώνεται μόλις το άτομο σηκωθεί και

είναι πολύ πιθανό ένα άτομο να υποφέ-

κρανίες των ενηλίκων τα παιδιά παρου-

αρχίσει τις καθημερινές του ασχολίες. Η

ρει από διαφορετικά είδη πονοκεφάλων.

σιάζουν συχνότερους και πιο συγκεκρι-

ημικρανιακή νευραλγία, αντίθετα, χτυπά-

Από πολύ παλιά οι άνθρωποι προσπά-

μένους

ει οποιαδήποτε ώρα. Σε μια κρίση κλασι-

θησαν να εξηγήσουν τα αίτια της ημι-

Η

ημικρανία

κοιλιακούς

παρουσιάζεται

αυτός.

όπως

πρώτα

Ο πόνος είναι πολύ δυνατός και συχνά

εμφανίζεται

συμπτώματα,

τα

πόνους,

καθώς

και

αργότερα.

Πονοκέφαλοι

της ημικρανιακής νευραλγίας, ποτέ δεν
σε

ημικρανία.

Έχει
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παρατη-

κρανίας. Στην αρχαία Αίγυπτο, αλλά και

γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο τη στιγμή που

σε

αργότερα,

διάφορα

κλειδί κρατάει η σεροτονίνη, ένας τέτοιος

τα

συμπτώματα

αποδίδονταν

γεγονότα

δίνουν

αφορμή

να

αυτήν

τη

δυσλειτουργία. Τη

θέση-

σε κακά πνεύματα. Για το λόγο αυτό με-

αρχίσει η κρίση σε διαφορετικούς αν-

νευροδιαβιβαστής.

ρικές φορές άνοιγαν τρύπες στο κεφάλι

θρώπους. Βέβαια η ημικρανία δεν είναι

τα μεγάλα αγγεία να συστέλλονται, ενώ

του

ασθένεια

τα μεσαία και τα μικρά να διαστέλλονται.

αρρώστου

(τρυπανισμός)

για

να

βγει το πνεύμα έξω. Το 17ο αιώνα, μετά

αν

την

ανακάλυψη

κυκλοφορίας

αγγείων

του

εγκεφάλου,

αυτά

παίζουν

σημαντικό

ρόλο

Στην

αρχή

μιας

σεροτονίνη

κρίσης

κάνει

ανευρίσκονται

του

στην εμφάνιση του πόνου. Γι’ αυτό δεν

υψηλά

αίματος μέσα στο σώμα από τον Γουίλ-

είναι επικίνδυνη όπως μια ενδοεγκεφαλι-

ενώ αργότερα πέφτουν. Οι κρίσεις της

λιαμ Χάρβεϋ, επικράτησε η άποψη πως η

κή αιμορραγία. Η ημικρανία είναι μια δυ-

ημικρανίας

συχνά

ημικρανία ήταν μια διαταραχή των αιμο-

σάρεστη

κάποιους

παράγοντες

φόρων

των

αγγείων.

της

και

των

Η

Σήμερα

οι

περισσότε-

ενόχληση

πολλών

και

της

υγείας,

δυσάρεστων

εξαιτίας
συνοδών

όπως:

επίπεδα

σεροτονίνης

ασυνήθιστες

στο

πυροδοτούνται

αίμα,

από

-ενεργοποιητέςκαταστάσεις

άγ-

σειρά

χους, η εμμηνορρυσία, ο ύπνος, η πόση

αγγεία

από θεωρίες από τις οποίες ένα γεγονός

αλκοόλ, ο θόρυβος, το φως, ο καιρός,

διαστέλ-

προέκυψε: ότι οι λεγόμενοι νευροδιαβι-

η προσπάθεια και η άσκηση, οι μυρω-

λονται και μετά συστέλλονται προκαλώ-

βαστές, οι βιοχημικοί αγγελιοφόροι του

διές,

ντας πονοκέφαλο. Μα ακόμα συζητείται

εγκεφάλου, παίζουν ένα σπουδαίο ρόλο

οι

ροι επιστήμονες συμφωνούν πως σε μια
κρίση
που

ημικρανίας
τροφοδοτούν
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το

αιμοφόρα
κρανίο

συμπτωμάτων
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της.

Υπήρχε

μια

ορμονικοί

παράγοντες

κ.α.

εναρκτήριοι

παράγοντες

προκαλούν

Αυτοί
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την

οι

σώματος να αντιδρά με αυτόν τον τρό-

οφείλεται σε διαταραχή του συστήματος

οποίοι φροντίζουν για τη διαστολή και

έκλυση

των

πο, καλό είναι να αντιμετωπιστεί ο πόνος

ισορροπίας (ημικύκλιοι σωλήνες του λα-

τη

και

φλεγμονή

νευροδιαβιβαστών,

των

αγγείων.

Αυτό

πάλι

τα

υπόλοιπα

συμπτώματα.

Όποιος

βυρίνθου του αυτιού, αιθουσαίο νεύρο,
Οι

ίλιγγοι

μπορεί

να

φλοιό

πάσχει από ημικρανίες καλό θα είναι να

παρεγκεφαλίδα).

και μεταφράζεται ως πόνος. Η εμφάνιση

παρατηρήσει και να βρει αν κάποια συ-

είναι

των

εξηγείται

γκεκριμένη κατάσταση ή δραστηριότητα

των πιο συχνών αιτίων των πρώτων εί-

από το γεγονός ότι οι νευροδιαβιβαστές

προκαλεί την κρίση. Ίσως βοηθήσει πολύ

ναι τα βύσματα και τα ξένα σώματα του

επιδρούν και σε άλλα κέντρα του εγκεφά-

να κρατάει ημερολόγιο όπου θα γράφει

έξω ακουστικού πόρου, θέα από ψηλό

λου,

καταγράφεται

στον

συνοδών

όπου

εγκεφαλικό

συμπτωμάτων

αισθανόμαστε

αυτά

τα

παροξυσμικοί

ή

διαρκείς,

μεταξύ

συ-

τη μέρα και την ώρα του πονοκεφάλου,

μέρος και ταχεία άνοδος σε μεγάλο υψό-

μπτώματα. Αν και ο ιστός του εγκεφάλου

καθώς και τι έκανε ή τι έφαγε τις προη-

μετρο

δεν έχει απολήξεις πόνου, έχουν όμως τα

γούμενες 24 ώρες. Μπορεί να παρου-

πίεσης).

περιβλήματα του εγκεφάλου, καθώς και

σιαστεί ημικρανία όταν παραλείπεται το

προκαλούν ιλίγγους διαρκείας (οι οποίοι

τα αγγεία. Κατά τη διάρκεια των κρίσεων

φαγητό ή όταν καταναλώνονται φαγητά

γενικά συνοδεύονται και από διαταραχές

διευρύνονται τα αγγεία και γίνονται δια-

που δεν ταιριάζουν στον οργανισμό. Η

ης ακοής) είναι οι φλεγμονές του λαβυ-

περατά. Πρόκειται για μία άσηπτη φλεγ-

υπερβολική ζέστη ή το υπερβολικό κρύο

ρίνθου

μονή, η οποία είναι πολύ επώδυνη. Η ημι-

μπορεί να προκαλέσουν κρίση ημικρανί-

λευσης. Αυτές οι μορφές σήμερα, με τη

κρανία λοιπόν είναι μια προδιάθεση του

(ελάττωση
Τα

της

ενδολαβυρινθικής

νοσήματα

μικροβιακής

που

ή

συχνότερα

ιογενούς

προέ-

ας. Όπως επίσης και η κακή χρήση των

χρήση των αντιβιοτικών, μπορεί να θε-

νευρικών

παυσίπονων (ασπιρίνη) που τόσο εύκο-

ραπευτούν με επιτυχία.

ερεθισμάτων να δυσλειτουργεί, η οποία

λα προμηθεύεται κανείς. Ο ύπνος, ένα

Άλλες φορές η νόσηση του λαβυρίν-

ενεργοποιείται μέσω ενός μεγάλου αριθ-

ελαφρό μασάζ, ζεστές ή κρύες κομπρέ-

θου μπορεί να είναι αλλεργικής, τοξικής

μού

μετάδοσης

συστήματος

παραγόντων

λειτουργία
μάτων

και

στη

σες βοηθούν πριν από την κρίση ή στη

αιτιολογίας

οργανικών

συστη-

διάρκειά της. Ωφέλιμες είναι οι ασκήσεις

θήσεων όπως ο διαβήτης, η ποδάγρα, η

κυκλοφορικό,

γαστρε-

χαλάρωσης και γιόγκα.

σύφιλη κ.ά. Ίλιγγοι εμφανίζονται και στις

πολλών

(νευρικό,

των

εκφράζεται

ντερικό).

Προσαρμόζοντας

Οι γυναίκες που πάσχουν από ημι-

τον

τρόπο

ζωής

ή

φλεγμονώδεις

αποτέλεσμα

αγγειακές

του κάποιος που πάσχει από ημικρανίες

ακουστικού-αιθουσαίου

κρανία μετά τη εφηβεία είναι σε ποσοστό

και

αποφεύγοντας

εγκεφάλου,

τριπλάσιο απ’ ό,τι οι άντρες. Αυτό μπορεί

σεις

που

να συμβαίνει διότι στις γυναίκες υπάρχει

θα μπορέσει πιθανότατα να ελέγξει τη

μια

συνεχής

λειτουργίας
του

κύκλου.

δημιουργούν

νευρική

καταστάένταση,

ορμονικής

συχνότητα και τη σοβαρότητα των κρί-

στη

διάρκεια

σεων που αντιμετωπίζει. Το πιο σημαντι-

Πολλές

γυναίκες,

κό είναι η πρόληψη και έτσι οι εκλυτικοί

μεταβολή

της

(οιστρογόνα)

μηνιαίου

ορισμένες

όχι όμως όλες, διαπιστώνουν πως η ημικρανία τους πάει καλύτερα στη διάρκεια

παράγοντες

αποφεύγονται

και

μειώνεται

η προδιάθεση για την ημικρανία.

μετά την κλιμακτήριο. Προκαλεί έκπληξη

Ίλιγγος είναι η διαταραχή της αίσθη-

το γεγονός πως στα νέα παιδιά η ημι-

σης ισορροπίας του σώματος στο χώρο

κρανία

συχνότερα

που δίνει την ψευδή εντύπωση μετατόπισης ή περιστροφής των γύρω αντικειμέ-

την ήβη οι γυναίκες ισοφαρίζουν και μέ-

νων σε σχέση με το άτομο (αντικειμενι-

χρι την ηλικία των 20 ετών παρατηρού-

κός ίλιγγος) ή σε σχέση με τα αντικείμενα

με

(υποκειμενικός ίλιγγος).

πως

περισσότερες

γυναίκες

παρά

Εφόσον η ημικρανία δε γιατρεύεται,
διότι είναι μια εκ φύσεως προδιάθεση του

στην

σταθερότητας
πλειονότητα

του
των

του

δας και όχι σπάνια οφείλονται σε όγκους
του εγκεφάλου.
Βιβλιογραφία
- Δρ Μάρτσια Γουίλκινσον, ’’Πονοκέφαλοι και ημικρανίες’’, εκδ. Ψυχογιός.
-

Αντρέας

Πάικερτ,

’’Ημικρανίες

Πονοκέφαλοι’’,

Ο ίλιγγος προκαλείται από αίσθημα
μη

ή

παρεγκεφαλί-

πουλου-Μανιατέα.

στα αγόρια απ’ ό,τι στα κορίτσια. Μετά

άντρες υποφέρουν από ημικρανία.

νεύρου
της

του

- Εγκυκλοπαίδεια ‘’Νέα Δομή’’, εκδ. Δομή Τεγό-

Ίλιγγος

κάπως

παθήσεις

πα-

εκδ. Πατάκη.

της εγκυμοσύνης και συχνά βελτιώνεται

εμφανίζεται

ιδιαίτερα

γενικών

σώματος,

που

περιπτώσεων
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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

1
βιβλιοπαρουσίαση
στο Metropolis, Αθήνα
Την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου, η Νέα Ακρόπολη, στον κεντρικό χώρο εκδηλώσεων του Metropolis,
πραγματοποίησε την παρουσίαση του βιβλίου «Οι Πολιτισμοί των Πυραμίδων». Το βιβλίο, έργο

γιατί
η φιλοσοφία είναι τρόπος
ζωής...

της συγγραφικής ομάδας της Νέας Ακρόπολης, παρουσίασε η συντονίστρια της ομάδας Μαρία
Χιμένεθ-Πλάνα μαζί με τον ερευνητή-μέλος της ομάδας, Κώστα Φραντζικινάκη.
Ήταν μια ενδιαφέρουσα βραδιά με «περιπλάνηση» στις διάφορες πυραμίδες που εντοπίζουμε
σε αρκετές γωνιές του πλανήτη σε όλες τις εποχές, ως σύμβολο ανύψωσης της συνείδησης και

και εμείς...
δεν καθόμαστε στα αυγά μας

της ικανότητας του ανθρώπου να υπερβαίνει τις δυσκολίες και να

αναπαράγει τη δημιουργία του

σύμπαντος. Η συμμετοχή και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη ενώ η βραδιά έκλεισε πολύ
όμορφα με μουσικά ακούσματα από το μουσικό σχήμα «Τρίφωνο».
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δράση + δραστηριότητες
του τριμήνου που πέρασε

2
Το

παγκόσμια ημέρα φιλοσοφίας, Θεσσαλονίκη

παράρτημα

Εγνατίας

στις 23 Νοεμβρίου 2010

της

Νέας

Ακρόπολης

διοργάνωσε

μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με τίτλο «Φι-

λοσοφία …παντού», που ήταν

αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέ-

ρα Φιλοσοφίας με τη συμμετοχή των προσκεκλημένων μας
γητών, του

ειση-

δόκτορα κ. Αναστασίου Ι. και του καθηγητή του Α.Π.Θ

κ. Παπαδόπουλου Π.
Οι παρουσιάσεις των εισηγητών ήταν ενδιαφέρουσες και αυτό
φάνηκε από την ιδιαίτερη ανταπόκριση και την ενεργή συμμετοχή
του κόσμου στην ανοιχτή συζήτηση που επακολούθησε των εισηγήσεων. Κοινή εκτίμηση όλων ήταν ότι μόνο η φιλοσοφία μπορεί
να δώσει πίσω την ανθρωπιά μας και το ορθό μέτρο ζωής και
δράσης.

3

ανοιχτή συζήτηση:
«Το φαινόμενο DEJA-VU», Ηράκλειο

Έχετε νιώσει ποτέ ότι μια σκηνή της καθημερινότητάς σας την έχετε ξαναζήσει; Αν αυτό σας φαίνεται παράλογο και «μεταφυσικό» μην ανησυχήσετε
… σχεδόν όλοι οι άνθρωποι το έχουν βιώσει!
Αυτό είναι το φαινόμενο που αποκαλείται “déjà-vu” και το οποίο προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε με μία ανοικτή ομιλία-συζήτηση, την οποία
το κοινό παρακολούθησε με πολύ ενδιαφέρον, δίνοντας την οπτική της σύγχρονης επιστήμης αλλά και εξετάζοντας το φαινόμενο κάτω απ’ το φως της
εσωτερικής γνώσης.

4
Η

καλλιτεχνικό εργαστήρι στη Λάρισα

καλλιτεχνική

δημιουργία

είναι

συναρπαστική,

καθώς

απο-

τελεί πηγή γνώσης αλλά και ευκαιρία ελεύθερης έκφρασης. Στο
καλλιτεχνικό

εργαστήρι

του

παραρτήματος

της

Νέας

Ακρόπολης

στη Λάρισα είχαμε τη δυνατότητα να εξωτερικεύσουμε τη σκέψη, τη
φαντασία και τα συναισθήματά μας δημιουργώντας όμορφα ημερολόγια, τα οποία διαθέσαμε σε φίλους και γνωστούς και ανακαλύψαμε ότι κάποιοι από εμάς έχουν πραγματικό ταλέντο!
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5

ομιλία «Μύθοι και Παραμύθια», Ιωάννινα

Ένας μαγικός κόσμος, στον οποίο το θαύμα επιτρέπεται … Το πανάρχαιο
αυτό είδος λαϊκού λόγου αποτελεί γέφυρα με το παρελθόν και αντικατοπτρίζει
μια μακρινή πραγματικότητα.
Όσοι παρεβρεθήκαμε, είχαμε την ευκαιρία να φτιάξουμε και να πρωταγωνιστήσουμε στο δικό μας παραμύθι, η αναπαράσταση του οποίου μας
χάρισε αξέχαστες στιγμές γέλιου και διασκέδασης.

6

κάλαντα στο Βαρδάρη

Εν όψει των Χριστουγέννων, τα μέλη του παραρτήματος Βαρδάρη, ξεχύθηκαν στους δρόμους της πόλης για να πουν τα κάλαντα. Δεν τραγούδησαν
όμως τα συνηθισμένα κάλαντα, αλλά αυτά της Ικαρίας. Πρόκειται για ένα
παραδοσιακό τραγούδι που ως και σήμερα τραγουδιέται την παραμονή των
Χριστουγέννων. Έτσι λοιπόν προσπάθησαν να δώσουν χαρά και ζωντάνια
στον κόσμο, που απόλαυσε ένα μελωδικό ρυθμό, μέσα από τη συνέχεια της
παράδοσης.
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Η ΜΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΓΟΙ
Πηγή: περιοδικό Abenteuer Philosophie,Κείμενο: Wigbert Winkler, μετάφραση από τα γερμανικά: Αγάπη Χατζημπαλάση
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Σ

ε όλες τις εποχές η μαγεία έχει

μαγεία είναι πλέον το περιβάλλον των τα-

συνδεθεί

χυδακτυλουργών

με

ασυνήθιστα

φαινό-

μενα και δράσεις. Μήπως τέτοιου

είδους

μεταφορές

δαιμονίες;

βασίζονται

Υπάρχουν

σε

δεισι-

επιχειρήματα

για

αυτή την επιφυλακτικότητα απέναντι στη
μαγεία;

των

μενταλιστών.

Ακόμη και η πιο εντυπωσιακή παρουσίαση βασίζεται σε τρικ και δεν έχει τίποτα
το υπερφυσικό.
Σε γενικές γραμμές η γνώση εκφράζεται μέσα από την επιστήμη, η οποία

Με το παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε

και

να

ακολουθήσουμε

την

είναι κομματιασμένη σε αμέτρητες ειδικό-

εξέλιξη

τητες. Μέσω των αθεϊστικών βάσεων και

της μαγείας από την αρχαιότητα μέχρι

της αποκλειστικά υλιστικής οπτικής γωνί-

σήμερα και να κάνουμε μια αναφορά σ’

ας, έχει περιοριστεί πάρα πολύ αυτό που

αυτήν.

η επιστήμη θεωρεί ως εφικτό.

Με το πέρασμα των αιώνων αναπτύ-

Έτσι λοιπόν δεν είναι σε θέση να

χθηκαν πολλοί ορισμοί για την έννοια

αποδεχτεί τα φαινόμενα, τα οποία η πα-

της μαγείας. Ο πιο γενικός και παλαιότε-

ραψυχολογία

ρος ορισμός, ο οποίος παρουσιάζει και

υπαρκτά, μέσα στη δική της λογική εικό-

οελληνικά και σημαίνει μυστικός τόπος ή

την ιδανικότερη εικόνα, λέει ότι «μαγεία

να του κόσμου. Κι έτσι όλες οι αναφορές

τόπος των μυστηρίων (Οι Αιγύπτιοι ονό-

είναι η χρήση υψηλών γνώσεων».

του παρελθόντος για μάγους και μαγεία

μαζαν την χώρα τους Κεμ, που σημαίνει

εκλαμβάνονται

η μαύρη χώρα ή καμένη χώρα). Ήταν το

Ο

Τζορντάνο

Μπρούνο

στο

έργο

θεωρεί

και

ως

ξεκάθαρα

αντιμετωπίζονται

και

ως

μύθοι και δεισιδαιμονίες. Αλλά ας κρίνει

κέντρο

«Αρχικά μάγος θεωρούταν ο σοφός. Σε

ο καθένας, αφού συμμετάσχει στο ακό-

ρές για όλους σχεδόν τους σοφούς της

αυτό το είδος ανήκουν οι ακόλουθοι του

λουθο μαγικό ταξίδι στο χρόνο.

αρχαίας Ελλάδας, ότι κάποια στιγμή της

του De magia ορίζει τη μαγεία ως εξής :

των Ινδών, οι καββαλιστές των Εβραίων,

γνώσης.

Υπάρχουν

αναφο-

ζωής τους μαθήτευσαν στην Αίγυπτο.

Ερμή του Τρισμέγιστου στην Αίγυπτο, οι
δρυΐδες των Γαλατών, οι γυμνοσοφιστές

της

Για να ρίξουμε λίγο φως σε αυτό το

Αίγυπτος: κέντρο της μαγείας
Σε όλες τις εποχές η Αίγυπτος ήταν

μυστήριο, θα μας βοηθούσε να γνωρί-

οι μάγοι των Περσών και οι σοφοί των

συνώνυμο

μυστικού,

σουμε το θεσμό των Μυστηρίων. Φαίνε-

Ελλήνων και των Ρωμαίων».

των μυστηρίων και γενικά της υψηλότε-

ται λοιπόν ότι στην Αίγυπτο υπήρχε ένας

αυτός

ρης γνώσης. Μέχρι σήμερα το αίνιγμα

θεσμός υψηλής εκπαίδευσης που κατείχε

που κάνει θαύματα. Αυτό αποτελεί μια

που λέγεται Αίγυπτος δεν έχει λυθεί. Πώς

μια ιδιαίτερα υψηλή γνώση, την οποία

ένδειξη ότι η γνώση τού τι είναι εφικτό

κατάφερε ο πολιτισμός αυτός να μείνει

διαφύλαγαν με μεγάλη μυστικότητα και

σταδιακά συρρικνωνόταν, έτσι ώστε να

σταθερός

Πώς

της οποίας κοινωνοί ήταν μόνο εξαίρε-

θεωρούνται

κατάφεραν

τόνους

τοι και δοκιμασμένοι μαθητές. Η γνώση

φικτα. Έτσι σε σύντομο διάστημα, αυ-

πέτρας δίχως να έχουν δρόμους; Πώς

αυτή ένωνε με ολιστικό τρόπο πνευματι-

τός που δημιουργούσε ανεξήγητα έργα

κατάφεραν να επεξεργαστούν με μεγάλη

κά, πολιτικά, επιστημονικά και καλλιτεχνι-

κατέληξε να θεωρείται συνεργάτης του

λεπτομέρεια και χωρίς ατσάλι το διορίτη,

κά θέματα.

διαβόλου ή των δαιμόνων. Η μαγεία θε-

που είναι τόσο σκληρός όσο και το δια-

Αργότερα

μάγος

πολλά

θεωρήθηκε

πράγματα

ως

ανέ-

ωρήθηκε κάτι το υπερφυσικό και δεισι-

της

για
να

μαγείας,

τόσο

του

πολύ

μεταφέρουν

χρόνο;
500

μάντι;

Για έναν Αιγύπτιο, ο σύγχρονος διαχωρισμός του τομέα της πολιτικής, της

Μας αφήνουν άναυδους οι μαθημα-

θρησκείας, της επιστήμης και της τέχνης

γνώ-

τικές τελειότητες των πυραμίδων, χωρίς

ήταν αδιανόητος. Και το αδόκιμο αυτού

σεις ως μάγος ή μάγισσα με την αρνη-

να βρίσκουμε ούτε καν αναφορές σε μια

του διαχωρισμού είναι μάλλον εύκολο να

τική έννοια της μαγγανείας.

μαθηματική επιστήμη.

το αντιληφθεί κανείς. Για παράδειγμα, η

δαιμονικό και οδήγησε στο να θεωρείται
κάποιος

άνθρωπος

με

ιδιαίτερες

Σήμερα έννοιες όπως σοφία και μα-

Ήδη για τους αρχαίους Έλληνες η Αί-

πολιτική μπορεί να έχει διάρκεια μόνο αν

γεία, συσχετισμένες με το μοντέρνο τρό-

γυπτος ήταν η χώρα του μυστηρίου. Το

μπορεί να συνδυάσει και να κάνει χρήση

πο ζωής, δεν χρησιμοποιούνται πια. Η

όνομα Αίγυπτος κατάγεται από τα αρχαι-

όλων των επιστημών, της θρησκείας για
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νο από τη θεϊκή υπόσταση κομμάτι του

σκέψης βρίσκει εφαρμογή στην αστρο-

ανθρώπου.

λογία, αλλά αυτή δεν θεωρείται φυσικά

Οι

Αιγύπτιοι

τον

αναπαρί-

σταναν σαν έναν κύβο με ανθρώπινο
κεφάλι.

τη

μιας

δημιουργία

συνείδησης,

που

κοινής

περιλαμβάνει

Η

γνώση

των

άλλων

φορέων

Η μαγεία στην αρχαία Ρώμη

υποδηλώνει την αληθινή γνώση και συ-

Η

νεπώς τη μαγεία. Η μουμιοποίηση δεν

αιγυπτιακή.

Η

είχε ως στόχο (όπως λανθασμένα λέγε-

μυστηρίων,

που

ται) τη διατήρηση του φυσικού σώματος,

νια, σε λίγο θα ολοκληρωνόταν. Η μεγά-

ρωμαϊκή

μαγεία
πτώση

βασιζόταν
των

διήρκησε

στην

αιγυπτιακών
πολλά

χρό-

αλλά εξυπηρετούσε περισσότερο στο να

λη γνώση θα εξαφανιζόταν για πάντα,

σφραγίσει ερμητικά αυτό το σώμα, κα-

αλλά

θώς και άλλα κατώτερα, και έτσι να διευ-

για ανεξήγητα φαινόμενα. Ο λαός όμως

κολυνθεί η ανύψωση της ψυχής (ΒΑ).

δεν είχε πλέον την ικανότητα κατανόησης

κοινωνικής
όλα

επιστήμη.

και

υπήρχαν

ακόμη

μεταλλασσόταν

αρκετές

σταδιακά

γνώσεις

σε

ακυ-

τα

βέρνητους πληβείους. Πολλά είδη κατώ-

κοινωνικά επίπεδα του κράτους και τα

τερης μαγγανείας έκαναν την εμφάνισή

ενσωματώνει σε μια ανώτερη ηθική. Για

τους. Υπήρχαν πλέον πολύ λίγοι μύστες

αυτό το σκοπό είναι αναγκαία και η τέ-

που χαρακτηρίζονταν από ολιστική γνώ-

χνη, η οποία μπορεί να κάνει αναγνωρί-

ση και υψηλή ηθική.

σιμες και να μεταφέρει αυτές τις υψηλές

Το ακατανόητο, το ανεξήγητο μετα-

αξίες με τα δικά της εργαλεία και μέσα.

φράστηκε ως μαγικό και στην περίπτω-

Και επιπλέον, αν κανείς αναλύσει εκτε-

ση του Χριστού ως θαύμα. Τα θαύματα

νέστερα τις αξίες που διέπουν τους Φα-

του -στην Αίγυπτο εκπαιδευμένου- Χρι-

ραώ και τους Βεζίρηδες, θα αναγνωρίσει

στού δεν διαφοροποιούνταν από τη μα-

το σκοπό τους, που ήταν να οδηγήσουν

γική δράση ενός Απολλώνιου Τυανέα ή

κάθε άνθρωπο στην ανώτερη για αυτόν

ενός Σίμωνα Μάγου. Μαγικές θεραπείες,

διάσταση και αντίληψη του Ιδεώδους.

εξορκισμοί

Στα αρχαία κείμενα αναφέρεται ότι

Ο μαγικός νόμος της αναλογίας

οι θεοί υποστηρίζουν τους ανθρώπους,

Στην

Αναγέννηση

δαιμόνων,

ανάσταση

νεκρών

(ή φαινομενικά νεκρών), το περπάτημα
ανακαλύφθη-

στο νερό (Χριστός) ή η ανύψωση στον

για να οδηγηθούν αυτοί κοντά τους. Αυ-

κε

(tabula

αέρα (Σίμων και Πέτρος), υλικές δημι-

τοί οι θεοί λέγεται ότι ήρθαν κάποτε κο-

smaragdina), ένα έργο του 2ου αιώνα

ουργίες, όπως ο πολλαπλασιασμός των

ντά

τους

μ.Χ. που αποδίδεται στον Ερμή τον Τρι-

στους

πρώτους

σμέγιστο. Περιέχει επτά μαγικές προτάσεις, μέσα στις οποίες είναι και ο φημι-

ποίησαν στην επιστήμη και στην τέχνη,

σμένος

για

είναι πάνω έτσι και κάτω, όπως είναι στο

δημιουργήσουν

του

πίνακας

πνεύματός

να

φλόγα

σμαραγδένιος

τους, την οποία οι άνθρωποι χρησιμο-

μετέδωσαν

μια

ανθρώπους,

ο

δομές

κουλτού-

ρας και πολιτισμού και να επιτύχουν την

αναλογίας

«όπως

Σε σχέση με το σύγχρονο αιτιολογικό

Αυτή η τέλεια χρήση μιας απίστευτα
ολιστικής γνώσης είναι η μαγεία.

Αιγύπτιους,

ο

τρόπο σκέψης, συμβολίζει έναν τελείως
διαφορετικό τρόπο. Η αιτιολογική σκέψη

Το μυστικό νόημα της μουμιοποίησης
τους

της

μεγάλο έτσι και στο μικρό».

επαφή με το αόρατο.

Για

νόμος

άνθρωπος

δεν εγκαταλείπει ποτέ το επίπεδο, είναι
βασικά

οριζόντια.

Στην

αναλογική

σκέ-

αποτελούταν από επτά μέρη. Το φυσικό

ψη, για κάθε φυσικό νόμο υπάρχει ένας

σώμα ήταν απλώς ο πιο πυκνός φορέ-

αντίστοιχος νόμος σε υψηλότερα επίπε-

ας, ο οποίος είναι το πιο απομακρυσμέ-

δα. Αυτού του είδους ο κάθετος τρόπος
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Η Μαγεία και οι Μάγοι

συμπάθειες

και

αντιπάθειες

της

φύσης.

ψαριών (Χριστός) και η υλική δημιουργία

στά

σκύλων (Σίμων), είναι φαινόμενα αρκετά

Αποστόλους εμφάνισε ένα μεγάλο μαύ-

Με αυτό τον τρόπο λέγεται ότι έδιωξε και

διαδεδομένα.

ρο σκυλί. Ο Πέτρος όμως κατάφερε να

τη χολέρα.

Ο γνωστικός Σίμων ο Μάγος

το τιθασεύσει με ένα κομμάτι ψωμί. Όταν

Τα

στον

Καίσαρα

Νέρωνα

και

τους

γεγονότα

που

του

αποδίδονται

προπαντός

ο Σίμων υψώθηκε στον αέρα, ο Πέτρος

είναι αμέτρητα και τεκμηριωμένα. Ο Ιου-

από κείμενα εχθρικών διακείμενων προς

κατάφερε να τον ρίξει και να σπάσει το

στίνος,

αυτόν Πατέρων της Εκκλησίας. Η ύπαρ-

λαιμό του. Μετά από αυτό το επεισόδιο,

Πατέρας

ξή του αμφισβητούταν για καιρό και κα-

ο Νέρωνας εξοργισμένος φυλάκισε τους

φυλαχτά (talisman) του Απολλώνιου να

τάφερε τελικά να αποδειχτεί μέσα από το

Αποστόλους.

έχουν τόση δύναμη, ώστε να συγκρα-

Για

αυτόν

γνωρίζουμε

ο

αρχαιότερος

αναρωτιέται:

εκκλησιαστικός

«Πώς

γίνεται

τα

κείμενο του Ιππόλυτου (γύρω στο 235),

τούν, όπως είδαμε με τα ίδια μας τα

ένα ελληνικό χειρόγραφο γνωστό ως Τα

μάτια,

Φιλοσοφούμενα.

Εξαιτίας

τη δύναμη των ανέμων και τις επιθέσεις

του

ονομάστηκε

ικανοτήτων

των

μαγικών
η

την

ορμή

της

θαλασσοταραχής,

άγριων θηρίων;».

μεγάλη

Ο

δύναμη του Θεού.

Απολλώνιος

παραδεχόταν:

«Μπο-

Λέγεται ότι ο Σίμων ο Μάγος κατάφε-

ρώ να δω το παρόν και το μέλλον σαν

ρε να κάνει αγάλματα να γελούν και να

μέσα σε καθρέφτη. Ο σοφός δεν χρει-

περπατούν

άζεται

και

σκυλιά

να

τραγουδούν.

να

αναμένει

εξωτερικά

σημάδια

Μια φορά έκανε ένα δρεπάνι μόνο του

στη φύση, για να προβλέψει τον πυρετό

να θερίσει όλο το χωράφι.

ή τις επιδημίες. Τις αναγνωρίζει αργότερα από ό,τι ο Θεός αλλά νωρίτερα από

Ο Σίμων πήγε στη Ρώμη και έγινε
σύμβουλος
τον

έπεισε

του

Καίσαρα

που

ό,τι ο λαός. Οι θεοί βλέπουν το μέλλον,

εμπρός

οι πραγματικοί άνθρωποι το πλησίασμά

Νέρωνα,

παρουσιαζόμενος

του άλλοτε με εμφάνιση νεαρού και άλλοτε γέρου. Σε μια άλλη συνάντηση με

τους και οι συνηθισμένοι άνθρωποι το

Απολλώνιος ο Τυανέας
φιλό-

παρόν. Ο δικός μου ιδιαίτερα περιεκτικός

τον Καίσαρα λέγεται ότι παράλληλα βρι-

σοφος στις αρχές του 1ου αιώνα μ.Χ.

τρόπος ζωής δρα με τέτοια λεπτότητα

σκόταν έξω και μιλούσε στο λαό.

Σύμφωνα με τον πατέρα Ιερώνυμο ήταν

των λογισμών, ώστε να μπορεί να κάνει

Οι Πατέρες της Εκκλησίας παρουσί-

σύγχρονος του Αποστόλου Ιωάννη. Ήδη

τα πιο θαυμαστά και περίεργα πράγμα-

ασαν το Σίμωνα εχθρό, προπαντός του

από πολύ μικρός έδειξε μεγάλη φρόνη-

τα».

Παύλου. Οι ικανότητες και οι διδασκαλίες

ση και οξυδέρκεια και ήταν απαράμιλλης

του θεωρήθηκαν μάλλον επικίνδυνες για

ομορφιάς. Η ζωή του ήταν μια συνεχό-

τη νέα Εκκλησία. Μάλιστα αναφέρονται

μενη

μαγικές αναμετρήσεις με τον Πέτρο και

από τη Βαβυλώνα ως τις Ινδίες, όπου οι

τον Παύλο. Έτσι λοιπόν ο Σίμων μπρο-

σοφοί Νάγκα (τα μεγάλα φίδια) ήταν οι

Ο

Απολλώνιος

περιπλάνηση,

ήταν

που

ένας

τον

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

οδήγησε

δάσκαλοί του. Ο ίδιος αναφέρει ότι πέρασε πέντε χρόνια σε απόλυτη σιγή ως
προετοιμασία για τη μύηση σε διάφορα
μυστήρια. Ο Απολλώνιος θεράπευε αρρώστιες με ένα απλό άγγιγμα των χεριών
του, φώναξε νεκρούς να αναστηθούν και
είχε τη δύναμη να θεραπεύει δαιμονισμένους με το να καθαρίζει την ατμόσφαιρα
μέσα και έξω από τον άρρωστο.
Τα

μεγάλα

του

θαύματα

αποδόθη-

καν στη βαθιά του γνώση πάνω στις
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Η ΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΕΡΜΗ

Τ
ο

Ινστιτούτο

«Ερμής»

«Ινστιτούτο

των

Ανθρώπου»

ιδρύθηκε

ή

αλλιώς

Επιστημών
με

του

σκοπό

να προάγει την έρευνα των νόμων που
κυβερνούν και προσδιορίζουν

τον άν-

θρωπο ως ενεργό μικρόκοσμο, καθώς
και τη σχέση του με τον μακρόκοσμο
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 διαπερνά τα σύνορα επικοινωνίας των όντων, τα σύνορα μεταξύ
των κόσμων και των διαφορών που
τους χωρίζουν, ώστε να ενώνει αρμονικά τα αντίθετα.
Αυτό προϋποθέτει το να μάθουμε
να ερευνούμε σε βάθος και όχι απλά
να κάνουμε συλλογή γνώσεων.
Στο

πλαίσιο

αυτής

της

προσπά-

θειας, παρουσιάζονται σε αυτήν τη σελίδα νέα και ανακαλύψεις από όλους
σχεδόν

τους

τομείς

της

ανθρώπινης

γνώσης.

http://hermeticnews.blogspot.com
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ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΜΟΥΘ

Ι

άπωνες ερευνητές θα ξεκινήσουν ένα

τους σε πέντε έτη, με τη χρήση της τεχνο-

του στόχου έχουν γίνει». Το επιστημονικό

πρόγραμμα αυτόν το χρόνο, για να

λογίας της κλωνοποίησης. Οι ερευνητές

πλάνο

προχωρήσουν

στη

νεκρανάσταση

ενός χαμένου είδους: Του μαμούθ.
Στόχος
ματος

του

είναι

πετύχουν

την

προγράμνα

θα

δείγμα

συλλέξουν

DNA, αυτό το καλοκαί-

προβλέπει

κυττάρου
ωάριο

ότι

μαμούθ

ελέφαντα,

θα
για

ο

πυρήνας

ενσωματωθεί
να

ενός
σε

δημιουργηθεί

ρι, από το παγωμέ-

ένα έμβρυο, το οποίο θα έχει το γονι-

νο μωρό μαμούθ

δίωμα μαμούθ. Κατόπιν το έμβρυο θα

που

εισαχθεί στη μήτρα ελέφαντα με σκοπό

είχε

κάποια στιγμή να φέρει στον κόσμο το

επιδίωξή

νεογέννητο μαμούθ.
Η ομάδα, που έχει προσκαλέσει ένα
Ρώσο ειδικό στα μαμούθ, καθώς και δύο
Αμερικανούς

εξπέρ

στους

ελέφαντες,

βρε-

έχει εξελίξει μία τεχνική εξαγωγής DNA

θεί στη

από παγωμένα κύτταρα. Το μαμούθ, ο

Γιαμάλ

πιο κοντινός συγγενής του ελέφαντα, θε-

της

Ρωσίας,

το οποίο πέθανε πριν 10.000 χρόνια σε

ωρείται ότι εξαφανίστηκε στην τελευταία
εποχή των Παγετώνων.

ηλικία 5 μηνών. Σύμφωνα με τον Ακίρα Ιριτάνι, επικεφαλής της ομάδας και
καθηγητή του Πανεπιστημίου του Κιότο,
«οι προετοιμασίες για την επίτευξη αυτού

Πηγή:
http://por tal.k athimerini.gr/4dcgi/_w_ar ticles_
kathciv_1_17/01/2011_373598
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Rupert Sheldrake
Συνέντευξη στη Sabine Leitner, Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2010, Λονδίνο
2ο μέρος
Μετάφραση: Στέλλα Κουντουρά
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Συνέντευξη του Ruper t Sheldrake στη Sabine Leitner

O

Ρούπερτ

και

aνέπτυξε

μορφογενετικών

Βρετανός

Μάη το 2029 θα έχουμε τη δυνατότητα

συγγραφέας

να προβλέψουμε όλες τις λεπτομέρειες

Σέλντρεϊκ,

βιολόγος

την

των

ενός οργανισμού στηριζόμενοι στο γονί-

επεκτείνοντας

διο ενός γονιμοποιημένου ωαρίου ενός

υπόθεση

πεδίων

την επιστήμη σε περιοχές ως τώρα αγνο-

ζώου ή ενός φυτού. Εγώ στοιχηματίζω

ημένες. Η έρευνα και οι δημοσιεύσεις του

ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Είναι ήδη

άπτονται θεμάτων σχετικά με την ανά-

ξεκάθαρο ότι αυτό δεν συμβαίνει και η

πτυξη και συμπεριφορά των ζώων και

αποκαλούμενη

των φυτών, την τηλεπάθεια, την αντίλη-

τα» αποτελεί ένα σημείο κρίσης στo πλαί-

ψη και τη μεταφυσική.

σιo της σύγχρονης επιστήμης, επειδή τα

«χαμένη

κληρονομικότη-

Σε αυτό το τεύχος δημοσιεύεται το

γονίδια δεν εξηγούν όλα όσα υποτίθεται

β΄μέρος της συνέντευξης που παραχώ-

ότι θα έπρεπε να εξηγούν. Ανέκαθεν υπο-

ρησε στην Sabine Leitner, τον Φεβροά-

στήριζα ότι έχουμε υπερτιμήσει τα γονί-

ριο του 2010.

δια, επειδή πιστεύω ότι το μεγαλύτερο

SL: Στην ιστοσελίδα σας είδα ότι έχετε

μέρος

της

κληρονομικότητας

βασίζεται

βάλει ένα στοίχημα σχετικά με τα γονίδια.

στο μορφικό συντονισμό και όχι στα γο-

Περί τίνος πρόκειται;

νίδια. Επομένως δεν με εκπλήσσει καθό-

RS: Πρόκειται για ένα στοίχημα σχε-

λου το γεγονός ότι υπάρχει το πρόβλημα

τικά με τη δύναμη πρόβλεψης που έχει

της χαμένης κληρονομικότητας. Για την

το γονίδιο και είναι ένα είδος παραδείγ-

ακρίβεια, το επίπεδο της χαμένης κληρο-

ματος

ή

νομικότητας, το οποίο είναι περίπου 90%,

κοσμοθεωρίας. Η εργασία για το γονί-

πιστεύω ότι δείχνει το ποσοστό της συνει-

διο

σφοράς του μορφικού συντονισμού.

αυτής

της

διαφοράς

αντιπροσωπεύει

το

άποψης

ύστατο

σημείο

στη μηχανιστική βιολογία. Όμως αντί να

SL: Πώς αλληλεπιδρά το DNA με τα

αποτελέσει το θρίαμβο που θα οδηγού-

μορφικά πεδία σύμφωνα με την άποψή

σε στην κατανόηση της φύσης μας και

σας;

τές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και ορ-

της φύσης της ζωής, κάτι που υποστή-

RS: Θα προσπαθήσω να απαντήσω

γανώνεται το κύτταρο. Τα μορφικά πεδία

ριζαν στις δεκαετίες του 1980 και 1990,

με συντομία. Τα γονίδια παράγουν πρω-

αλληλεπιδρούν με τα γονίδια, επειδή τα

αποδεικνύεται να μην είναι και ιδιαίτερα

τεΐνες, είναι ένας κωδικός για την αρχική

τελευταία

χρήσιμο.

δομή

κατασκευα-

στικά υλικά. Μία πολύ χοντρική αναλο-

που η πρωτεΐνη περιστρέφεται αποτελεί

γία θα ήταν ο τρόπος με τον οποίο ημια-

από τα χρήματα των επενδυτών και στην

το πρώτο πρόβλημα της γενετικής θεω-

γωγοί κρύσταλλοι, χάλκινα καλώδια και

ουσία δεν έχουν στα χέρια τους κανένα

ρίας, επειδή δεν μπορείς να προβλέψεις

τσιπάκια

προϊόν. Ο Arthur Levinson, ο ιδρυτής της

απλώς

λειτουργία

αμερικάνικης

των

κής

εταιρίας

Genentech,

βιοτεχνολογίας

γενετικής

μόνο

αμινοξέων

από

την

την

αλληλουχία

τρισδιάστατη

δομή

μνήμης
ενός

αλληλεπιδρούν
ηλεκτρονικού

με

τη

υπολογι-

στή. Εάν οι ημιαγωγοί κρύσταλλοι είναι

της πρωτεΐνης. Εάν προσπαθήσεις να το

ελαττωματικοί,

χανία της βιοτεχνολογίας ως «μία από

υπολογίσεις, θα καταλήξεις με εκατοντά-

λειτουργεί καλά, θα παρουσιάζει διάφο-

τις μεγαλύτερες

δες απαντήσεις, με εκατοντάδες πιθανές

ρα ελαττώματα ή θα δίνει αντικανονικά

στην

μορφές και χρειάζεσαι μόνο μία από αυ-

αποτελέσματα. Αυτό είναι σαν μία μετάλ-

(New York

τές τις μορφές. Πιστεύω ότι ο μορφικός

λαξη. Αλλά η λειτουργία του υπολογιστή,

συντονισμός και τα μορφικά πεδία παί-

τα προγράμματα, το λογισμικό, το σχέ-

ζουν ένα ρόλο στον τρόπο που οι πρω-

διο του κυκλώματος, όλα αυτά δεν είναι

βιολό-

τεΐνες περιστρέφονται. Και ότι βοηθούν

ενσωματωμένα

γο. Στοιχηματίζει ότι έως την πρώτη του

επίσης να οργανωθεί ο τρόπος που αυ-

τούς. Συνεπώς υπάρχει μία αλληλεπίδρα-

τα

ιστορία

βιομηχανίες που έχουν

περισσότερα

της

τη

και

πρωτεϊνών.

βιομη-

χάσει

περιέγραψε

μηχανι-

των

ο

τα

έχουν χάσει τουλάχιστον 10 δις. δολάρια

εταιρίες

Αλλά

προσφέρουν

τρόπος

Οι

χρήματα

ανθρωπότητας»

Times, 11 Φεβρ. 2007).
Το στοίχημά μου είναι με τον Lewis
Wolpert,

έναν

επιφανή

Βρετανό

ο

υπολογιστής

στους

δεν

ημιαγωγούς
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θα

αυ-

ση: τα ελαττωματικά γονίδια μπορούν να

Το δικό μου μορφικό πεδίο περιέχει και

πέταγμά τους. Η ενέργεια δεν κάνει δια-

παραγάγουν

οργανώνει

κρίσεις.

έναν

ελαττωματικό

οργανι-

την

ενέργεια

που

βρίσκεται

Μπορεί

να

λάβει

οποιαδήποτε

σμό, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει ότι όλα

στο σώμα μου και η ενέργεια αυτή προ-

μορφή, οποιοδήποτε σχήμα. Μπορεί να

όσα αφορούν τον εν λόγω οργανισμό

έρχεται από την κατανάλωση γευμάτων

διαπεράσει τον κάθε οργανισμό αλλά η

βρίσκεται

όπως είναι για παράδειγμα, το πρωινό.

μορφή που λαμβάνει δίνεται από τα πε-

κωδικοποιημένα

ή

προγραμ-

ματισμένα μέσα στα γονίδια. Επομένως

Παντού στην επιστήμη υπάρχει μία

η κληρονομικότητα είναι μόνο μερικώς

διάκριση μεταξύ πεδίων και ενέργειας. Ο

Τα πεδία οργανώνουν την ενέργεια.

γενετική.

Karl Popper, ο φιλόσοφος της επιστή-

Δεν είναι ενέργεια – κανένα πεδίο δεν είναι

δία.

SL: Τα μορφικά πεδία είναι απλώς

μης, είπε ότι μέσω της σύγχρονης επιστή-

ενέργεια αλλά δοχείο ενέργειας ή οργα-

τυπικά και αφηρημένα ή έχουν κάποιο

μης ο υλισμός υπερέβη τον εαυτό του,

νωτής ενέργειας. Άρα το μορφικό πεδίο

είδος ενέργειας;

επειδή η θεμελιώδης αρχή που εξηγεί τα

ενός σκύλου, ενός πεινασμένου σκύλου,
οργανώνει τη συμπεριφορά του με τέτοιο
τρόπο, ώστε αυτός να προσπαθήσει να
βρει τροφή. Κι έτσι αν υπάρχει κάποιος
πεινασμένος

σκύλος

και

υπάρχει

ένα

κόκαλο γεμάτο κρέας λίγα μέτρα μακριά
του, ο σκύλος προσπαθεί να φτάσει στο
κόκαλο. Εάν δέσουμε ένα καντάρι στο
λουρί του σκύλου, θα μπορέσουμε κυριολεκτικά να μετρήσουμε τη δύναμη που
καταβάλλει ο σκύλος και θα έχουμε το
μέγεθος του πεδίου δύναμής του.
SL: Πιστεύετε ότι κάποια μέρα θα μπορούμε να μετρήσουμε τα μορφικά πεδία
με κάποιο είδος μηχανής;
RS: Δεν υπάρχει λόγος να τα μετρήσουμε με κάποια μηχανή. Εννοώ ότι τα
ηλεκτρικά πεδία τα μετράμε με ηλεκτρικές
μηχανές, τα μαγνητικά πεδία με μαγνητικές μηχανές, τα βαρυτικά πεδία με κάπράγματα δεν είναι πλέον η ύλη αλλά τα

ποιο εκκρεμές ή άλλα βαρυτικά φαινό-

ελκυστές

πεδία και η ενέργεια. Και αυτά μπορούν

μενα. Όλα τα πεδία μετρώνται μέσω των

οργα-

RS: Υπό μία έννοια είναι τελεολογικά.
Τα

μορφικά

πεδία

περιέχουν

να πάρουν οποιαδήποτε μορφή και η

αποτελεσμάτων τους. Τα μορφικά πεδία

νισμούς. Ως προς το θέμα της ενέρ-

μορφή

μετρώνται

γειας, τα πεδία αυτά οργανώνουν την

των οποίων αυτή βρίσκεται. Επομένως,

τους.

ενέργεια. Όλα τα πεδία οργανώνουν την

αυτά τα πεδία δεν είναι απλώς τυπικά,

ματα σχετικά με την εκπαίδευση ποντι-

ενέργεια. Πάρτε για παράδειγμα, το πεδίο

αλλά υπάρχει μία νοητική διάκριση μετα-

κιών, να μάθουν ένα νέο κόλπο ώστε να

ηλεκτρονίων στα κβαντικά πεδία. Το πε-

ξύ των πεδίων και της ενέργειας. Η ενέρ-

διαπιστώσουμε εάν τα ποντίκια μπορούν

δίο ηλεκτρονίων οργανώνει ενέργεια. Το

γεια που περιέχεται σε ένα τοστ βοηθάει

να τα καταφέρουν καλύτερα κάπου αλ-

ηλεκτρόνιο είναι μία δόνηση σε ένα πεδίο

τον εγκέφαλό μου να λειτουργήσει. Αλλά

λού. Αυτό ενέχει τη μέτρηση μορφικών

ηλεκτρονίων. Επομένως το πεδίο αυτό εί-

αν αυτό το ίδιο τοστ το πετούσαμε στο

πεδίων μέσω των αποτελεσμάτων τους

ναι ενέργεια; Όχι ακριβώς. Είναι ένα πεδίο

δρόμο, είτε θα σάπιζε και θα βοηθούσε

και εάν το πεδίο είναι ισχυρότερο, θα

που περιέχει ή οργανώνει την ενέργεια.

στην ανάπτυξη μυκήτων είτε θα το έτρω-

υπάρχουν

Τα

γαν τα πουλιά και θα έδινε ενέργεια στο

Χρειάζεται να μετράμε τα πεδία μέσω των

που

έλκουν

μορφικά
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αναπτυσσόμενους

πεδία

περιέχουν

ενέργεια.
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εξαρτάται

από

τα

πεδία

εντός

Για

μέσω

των

παράδειγμα,

περισσότερα

αποτελεσμάτων
προτείνω

πειρά-

αποτελέσματα.

Συνέντευξη του Ruper t Sheldrake στη Sabine Leitner

της

μηχανιστικής

κοσμοθεωρί-

υπάρ-

νόημα, την τέχνη και τις αισθητικές εμπει-

τομέων

χει λόγος να τα μετράμε μέσω κάποιας

ρίες σαν απλά υποκειμενικά φαινόμενα

ας και ο Ρομαντισμός επέδρασε βαθειά

Άλλωστε

που συμβαίνουν μέσα στο κεφάλι μας.

στον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

δεν μπορούμε να μετράμε τη βαρύτητα

Αυτή η κοσμοθεωρία, η οποία προκαλεί

με μία ηλεκτρομαγνητική μηχανή.

τόσο μεγάλη αλλοτρίωση και που απετέ-

Από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή οι

λεσε την κοσμοθεωρία του Διαφωτισμού,

διανοούμενοι

κατάλληλων

αποτελεσμάτων.

μηχανής.

ηλεκτρομαγνητικής

SL:

Η

Δεν

φωτογραφία

Κίρλιαν

μπορεί

οι

ένα

σχίσμα.

μορφωμένοι

συμ-

τέλη

φωνούν με τη μηχανιστική κοσμοθεωρία,

κό πεδίο ή όχι;

του 18ου αιώνα με τη μορφή του Ρομα-

επειδή αυτή κυριαρχεί στη βιομηχανοποί-

περισσότερο

ντισμού. Οι πιο ενδιαφέροντες και σοβα-

ηση,

με τις φωτογραφίες Κίρ-

ροί Ρομαντικοί ήταν στο γερμανόφωνο

στους

και που ταυτόχρονα ανήκουν σε αυτήn

κόσμο, όπου υπήρξε μεγάλη άνθιση στη

επενδύσεις και ούτω καθεξής. Κάθε σο-

την κοσμοθεωρία και σε αυτή την κοινω-

φυσική

φιλοσοφία

βαρή

νία, η οποία είναι πολύ απλουστευτική

η

απετέλεσε

και υλιστική, και βρίσκονται πραγματικά

Ρομαντικής

αντίδρασης

διχασμένοι ανάμεσα σε αυτές τις δύο

μηχανιστική

κοσμοθεωρία.

θέσεις.

εκφράστηκε κυρίως μέσω της ποίησης.

ρυξη

RS: Πιστεύω ότι ολόκληρος ο πολιτι-

Οι Ρομαντικοί ποιητές έλεγαν ότι η φύση

των

σμός μας είναι διχασμένος εξαιτίας της

είναι ζωντανή, ότι τα συναισθήματα είναι

μεθόδων

αληθινά,

νική γεωργία. Όλα αυτά αποτελούν τον

Δεν

γνωρίζω.

Το

στα

και

ήταν

δημιούργησε

RS:

αντίδραση

αποτέλεσμα

πραγματικά να δείξει κάτι από το μορφι-

έργο σχετικά

μία

Το

στις

μηχανές,

στη

στρατιωτικούς

γραφειοκρατία,

εξοπλισμούς,

στις

λιαν δεν υπήρξε ιδιαίτερα ακριβές. Αυτές
βασίζονται

στην

ηλεκτρική

εκφόρτωση

υψηλής τάσης και αυτή την εκφόρτωση
την πετυχαίνουμε με την υγρασία που
υπάρχει στον αέρα. Το πρόβλημα είναι
ότι το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών
έχει

πραγματοποιηθεί

ερασιτέχνες

και

ενώ

σοβαροί

από

όσο

από

αφελείς
επιστήμονες

γνωρίζω,

τρομερά

πειραματιστές,
δεν

ερευνήσει

έχουν,
αυστη-

ρά το φαινόμενο. Ίσως η έρευνα που
έχει ήδη πραγματοποιηθεί να είναι πιο
αυστηρή, αλλά δυστυχώς για την ώρα
θεωρώ

ότι

πρόκειται

απλώς

για

ένα

ανοιχτό ζήτημα.
SL: Θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα σχετικά με το σύγχρονο σχίσμα
μεταξύ επιστήμης και πνευματικότητας.
Γνωρίζω
έχουν

αρκετούς
έντονες

μηχανιστικής

ανθρώπους

πνευματικές

κοσμοθεωρίας,

που

διαισθήσεις

η

οποία

οποία

ότι

τα

(Naturphilosophie),
τμήμα

έντονα

αυτής

ενάντια
Στην

επιχείρηση,

εργασία

και

εταιρία

της

βασίζεται

στη

Όλα βασίζονται στην εκμετάλλευση της

Αγγλία

φύσης, η παραγωγή κερδών στην εξό-

συναισθηματι-

στη

πρώτων
δασών,

μηχανιστική

υλών,

στη

στην

νοοτροπία.

αποψίλωση

βιομηχανοποίηση

παραγωγής

και

στη

των

βιομηχα-

αναπαριστά τον κόσμο σαν μία μηχανή,

κά βιώματά μας, η φαντασία μας είναι

πραγματικό

τον ανθρώπινο νου σαν μία απλή εγκε-

πραγματική και όχι κάτι το ανύπαρκτο

εμείς συμπορευόμαστε. Αλλά τα σαββα-

φαλική

επειδή απλώς δεν ταιριάζει σε μαθηματι-

τοκύριακα και τις αργίες είμαστε ελεύθε-

κούς νόμους. Πρόκειται για την επιβεβαί-

ροι. Και τα βράδια της Παρασκευής στις

ωση

πόλεις του

δραστηριότητα,

συναισθήματα
αντιδράσεις

σαν
χωρίς

τα

ανθρώπινα

σωματικές
κανένα

απλώς

μεγαλύτερο

όλων

αυτών

των

καταπιεσμένων

κόσμο

της

οικονομίας

και

Δυτικού κόσμου δημιουργεί-
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ται

κυκλοφοριακή

τομμύρια

ασφυξία

άνθρωποι

καθώς

εκα-

προσπαθούν

να

SL: Μοιάζει μάλλον με έναν υποκριτικό τρόπο ζωής…

επιστρέψουν στη φύση με το αυτοκίνητό

βουδισμό ή το διαλογισμό ή τη γιόγκα
ή

RS: Θεωρώ ότι αυτός ο διαχωρισμός
μηχανιστικού

και

ρομαντικού

εξασκούν

ασκήσεων

μία
ή

τους. Και εάν οι άνθρωποι γίνουν πλού-

μεταξύ

σιοι εκμεταλλευόμενοι τη φύση, τουλάχι-

μοντέλου έχει ενσωματωθεί πλήρως σε

στον εδώ στην Αγγλία, αγοράζουν ένα

όλες τις εκφάνσεις του Δυτικού πολιτι-

σπάθεια

σπίτι στην εξοχή, ώστε να μπορούν να

σμού. Όλοι συνηθίσαμε σε αυτό, όλοι

Όμως

ο

αποσύρονται εκεί με την οικογένεια και

ζούμε διπλή ζωή ενώ η θρησκεία και η

ζωής

και

τους

πληθώρα

πνευματικών

προσπαθούν

να

επανα-

συνδεθούν με τη φύση.
Επομένως όλα αυτά είναι μία προεπανασύνδεσης

με

διαχωρισμός

μεταξύ

μηχανιστικής

τη

φύση.

ιδιωτικής

κοσμοθεωρίας

πνευματικότητα χωράνε μόνο στα σαβ-

είναι ένα στοιχείο που έχει ενσωματωθεί

και τις γιορτές και να ξεφεύγουν από τα

βατοκύριακά

επιστή-

στον πολιτισμό μας και επιπλέον το έχου-

πάντα. Και φυσικά όταν βρίσκονται στο

μονες και κάποιοι οπαδοί της μηχανιστι-

με εξάγει και στον υπόλοιπο κόσμο. Εάν

εξοχικό τους καταφύγιο, δεν θέλουν την

κής θεωρίας συνεχίζουν να ασπάζονται

πάτε στην Κίνα ή στην Ινδία ή στην Ιαπω-

καταστροφή
ένα

φίλους

μεγάλο

τους

τα

σαββατοκύριακα

μας.

Έτσι

κάποιοι

δεν

θέλουν

τη χριστιανική πίστη και τα σαββατοκύ-

νία ή στην Ινδονησία, όλες οι μορφωμέ-

ασφαλτοστρωμένο

δρόμο

ριακα ή στην προσωπική τους ζωή είναι

νες τάξεις, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι,

της

φύσης,

Χριστιανοί.

τα άτομα που εργάζονται σε αναπτυξι-

συχνά

αποψιλώνονται τα δάση και τα χωράφια

Άλλοι πάλι, που έχουν περάσει από την

ακά

που βρίσκονται γύρω από το σπίτι τους

εκπαιδευτική, νοητική διαδικασία η οποία

στο υπουργείο εμπορίου και βιομηχανί-

να ψεκάζονται με δηλητήρια. Τα σαββα-

τους έχει αποξενώσει από τη χριστιανική

ας, στο εκπαιδευτικό σύστημα, στα κολέ-

τοκύριακα γίνονται υπέρμαχοι της σωτη-

παράδοση,

για μηχανικών, όλοι προπαγανδίζουν τη

ρίας της φύσης.

τητα της Νέας Εποχής ή ασπάζονται το
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αρκετά

συμβατικοί

να περνάει έξω από το σπίτι τους ή να

αναζητούν

την

πνευματικό-

γραφεία,

μηχανιστική

στο

υπουργείο

κοσμοθεωρία.

γεωργίας,

Ωστόσο

τα

Συνέντευξη του Ruper t Sheldrake στη Sabine Leitner

επουλωθεί

αυτό

ες οι περισσότεροι επιστρέφουν στη δική

μικά

και

τους κουλτούρα.

η συλλογική εκδήλωση αυτού του δια-

περιβάλλον, οπότε υπό μία έννοια, θα

χωρισμού

από

αναγκαστούμε να αλλάξουμε είτε το θέ-

την επίδραση που

λουμε είτε όχι. Όμως νομίζω ότι πρέπει

ασκούμε

να κινηθούμε πέρα από τη μηχανιστική

βράδια,

τα

σαββατοκύριακα,

στις

αργί-

Για πέντε χρόνια δούλευα ως επιστήμονας

στην

Ινδία.

Στον

όσο

το

χάσμα,

συλλογικά.

πραγματοποιείται

εργασιακό

χώρο οι Ινδοί συνάδελφοί μου είχαν υιοθετήσει

πλήρως

το

Δυτικό

τόσο
Και

ατο-

φυσικά,

μέσα

στο

συμβατικό

με

τον

παγκόσμιο

σύγχρονη

καπιταλισμό

τεχνολογία.

και

τη

Καταστρέφει

το

κοσμοθεωρία, επειδή αυτή είναι

επιστημονικό στυλ, αλλά αμέσως μόλις

ανεπαρκής.

Χρειάζεται

να

επέστρεφαν στα σπίτια τους, ξαναγίνο-

κινηθούμε πέρα από αυτή

νταν

όχι

μόνο

ή

κοινωνικούς

ινδουιστές

ή

μουσουλμάνοι. Όσοι

ήταν ινδουιστές πίστευαν στη μετενσάρκωση

και

πήγαιναν

τους

στους

με

τόπους

τις

οικογένειές

για

αλλά

πολιτικούς
λόγους,

επειδή

κειται για μία κακή

προσκυνήματος

δογμα-

και στους ναούς και έκαναν τις προ-

επιστήμη,

σφορές τους στους θεούς και τις θεές.

τική,

Όσοι

περιορισμένη

ήταν

μουσουλμάνοι

ήταν

αρ-

κετά ευσεβείς και κρατούσαν νηστεία
κατά

τη

διάρκεια

προσεύχονταν

του

προς

στενόμυαλη,
που

αφήνει εκτός πολλά

Ραμαζανιού,

στραμμένοι

πρό-

φυσικά

τη

Πιστεύω

Μέκκα και ούτω καθεξής. Είχαν αποδε-

ότι

φαινόμενα.
αυτό

που

πρόκειται να συμβεί αργά ή

χτεί ότι αυτός ο διαχωρισμός ήταν κάτι

γρήγορα

φυσιολογικό, επειδή εμείς το κάναμε να

τητα ήδη συμβαίνει- είναι μία

πραγματικό-

πιο ολιστική και χωρίς αποκλει-

είναι φυσιολογικό.
SL: Πιστεύετε ότι η δύναμη που θα
θεραπεύσει

-στην

αυτόν

το

διαχωρισμό

θα

περιβάλλον,

μέσα

σμούς θέαση της βιολογίας, της
οικολογίας κ.τ.λ. Η θεωρία της Γαί-

από την κλιματική αλ-

προέλθει από την επιστήμη και όχι από

λαγή,

μέσα

από

τη θρησκεία; Επειδή κάποια στιγμή θα

περιβάλλοντος.

την

του

ας αποτελεί ένα βήμα της επιστημονικής

αποτελούν

κοινότητας προς αυτή την κατεύθυνση,

πρέπει να θεραπευτεί. Δεν μπορούμε να

την αναπόφευκτη συνέπεια της μηχανι-

αλλά δεν είναι αρκετό. Χρειαζόμαστε μία

συνεχίσουμε να ζούμε με αυτόν το δια-

στικής

πιο περιεκτική, μία πιο ολιστική θεωρία

Όλα

κοσμοθεωρίας

καταστροφή
αυτά

σε

συνδυασμό

χωριστικό τρόπο.
RS: Πιστεύω ότι η επούλωση πρέπει
να έρθει από την επιστήμη. Δεν πιστεύω
ότι μπορεί να προέλθει από τη θρησκεία.
Από τη δεύτερη μπορεί να έρθει σε ατομική βάση, αφού οι άνθρωποι μπορούν
να βρουν τη δική τους σωτηρία, κατά
κάποιο

τρόπο,

στην

προσωπική

τους

ζωή. Αλλά για να φτάσει συλλογικά στο
σύνολο του πολιτισμού μας, πιστεύω ότι
η σωτηρία οφείλει να έρθει μέσα από την
αλλαγή της επιστήμης. Γι’ αυτό το λόγο
αισθάνομαι ότι η μετακίνηση της επιστήμης προς μία πιο ολιστική κοσμοθεωρία
είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να
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να

Θωμά του Ακινάτη και της φιλοσοφίας

και

του για την ψυχή των ζώων και των φυ-

κοσμο-

πάλι ιδέες που υπήρχαν και πριν και να

τών και την ψυχή που υπάρχει στη φύση,

θεωρία που να αναγνωρίζει ότι η φύση

σχηματίσουμε τη δική μας εκδοχή με

τον τρόπο που η ψυχή λειτουργεί ως η

είναι οργανική, ότι το σύμπαν είναι ένας

βάση αυτή τη σοφία;

οργανική αρχή όλων των έμβιων όντων

της βιολογίας και της φύσης, του νου

σοφίας,

και της ψυχολογίας. Και αυτό θα συμβεί

εμπνευστούμε,

μόνον

όταν

αναπτύξουμε

μία

να

μπορεί

να

μας

βοηθήσει

ανακαλύψουμε

και όχι μόνο των ανθρώπων-. Πρόκειται

οργανισμός, ότι οι ζωντανοί οργανισμοί

RS: Ναι. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε

είναι οργανισμοί και όχι μηχανές, ότι εμείς

να πάρουμε πολλά από τα στενά όρια

πραγματικά

είμαστε οργανισμοί, ότι η κοινωνία είναι

της φιλοσοφίας του 20ου αιώνα, όπως

φία της φύσης, μία αρκετά εκλεπτυσμέ-

οργανισμός και όχι μηχανή. Πιστεύω επί-

είναι ο λογικός θετικισμός ή οι υλιστικές

νη

σης ότι χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τη

φιλοσοφίες

που

μεγάλη σημασία που έχουν οι συνήθειες

έχουν να μας προσφέρουν πολλά, αλλά

17ου αιώνα την είχε απορρίψει και που

και η μνήμη. Όλα είναι μέρος μιας εξελι-

πιστεύω ότι μία φιλοσοφία ικανή να μας

ωστόσο έχει ανακαλυφθεί εκ νέου με ποι-

κτικής οργανικής κοσμολογίας. Ήδη συ-

βοηθήσει

φύση

κίλους τρόπους. Πιστεύω ότι η γερμανι-

ντελείται μία αλλαγή στην κοσμοθεωρία,

της ψυχής ή τη συνείδηση που ενυπάρχει

κή Naturphilosophie αποτελεί ένα πολύ

ήδη αρχίζει να παίρνει μορφή, αλλά η

στη φύση μπορεί να μας ωφελήσει σε

σημαντικό βήμα προς μία περισσότερο

επίσημη επιστήμη είναι ακόμη εγκλεισμέ-

μεγάλο βαθμό.

οργανική

νη στην παλιά μηχανιστική ιδεολογία.

Για

SL: Πιστεύετε ότι η μελέτη των παραδοσιακών
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φιλοσοφιών,

της

αιώνιας

του

να

εμένα

νου.

Δεν

θεωρώ

αναγνωρίσουμε

είναι

πολύ

τη

ότι

χρήσιμο

να

για

ευρωπαϊκή

κάποιο

η

μία

φιλοσοφία

μηχανιστική

φιλοσοφία
τρόπο,

ανιμιστική

η

φιλοσο-

της

φύσης,

επανάσταση

της

φύσης.

Naturphilosophie

του

Κατά
ση-

Αριστο-

μείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία της στις

τέλη και του Ακινάτη -κυρίως του Αγίου

εξελικτικές θεωρίες. Αυτές αναπτύχθηκαν

διαβάζουμε
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τη

φιλοσοφία

του

Συνέντευξη του Ruper t Sheldrake στη Sabine Leitner

για πρώτη φορά στα τέλη του 18ου αι-

φιλοσοφία-

ώνα και γεννήθηκαν από το κίνημα της

μπειρισμού

από

φυσικής

Γουάιτχεντ

(Alfred

φιλοσοφίας.

Σύμφωνα

με

την

φύση

εί-

Έτσι

είναι το ρεύμα του πανετον

Άλφρεντ

North

Νορθ

σε

το

ενδιαφέρον

αυτήν

τη

μου

βρίσκεται

συγκεκριμένη

φιλοσοφία

Whitehead).

και στη θεολογία που έχει προέλθει από

Ο Γουάιτχεντ ήταν ένας σημαντικός Άγ-

αυτή και που ονομάζεται «θεολογία της

ναι ζωντανή, όχι μηχανική, και για τους

γλος

διαδικασίας».

πρώτους

όπως

τον Μπέρτραντ Ράσελ (Bertrand Russel)

στός αλλά ενδιαφέρον τομέας της σύγ-

ήταν ο Έρασμος Δαρβίνος, ο παππούς

στο Κέιμπριτζ στις αρχές του 20ου αιώ-

χρονης

του Κάρολου Δαρβίνου, και ο Λαμάρκ η

να. Έγραψε ένα βιβλιογραφικό βιβλίο για

Οι

φύση ήταν ζωντανή και προικισμένη με

τα μαθηματικά και τη μαθηματική λογική,

ρεύματος

ένα δημιουργικό πνεύμα. Συνεπώς ολό-

το Principia Mathematica. Στη δεκαετία

Γουάιτχεντ και ερμηνεύουν τη χριστιανι-

κληρη η διαδικασία της ζωής ήταν μία

του 1920 ανέπτυξε μία θεωρία για τη σχε-

κή θεολογία σύμφωνα με μία εξελικτική

εξελικτική

που

τικότητα, που όμως διαφέρει από αυτή

διαδικασία: η ανακάλυψη του εαυτού και

απλώς

του Αϊνστάιν. Πρόκειται για μία μαθημα-

η συνειδητοποίηση του θείου μέσω της

τυφλές μηχανικές δυνάμεις, αλλά επειδή

τική θεωρία που έκανε τις ίδιες προβλέ-

εξελικτικής

υπήρχε ένα ζωντανό πνεύμα στη φύση.

ψεις με αυτή του Αϊνστάιν και πέρασε

θεολογία, στη θεολογία της Αγίας Τριά-

Αυτό ήταν το δημιουργικό πνεύμα της

από τις ίδιες δοκιμασίες. Ακούμε πολλά

δας, μία όψη της είναι το Άγιο Πνεύμα το

φύσης.

για τον Αϊνστάιν αλλά όχι για τον Γουάιτ-

οποίο, στην παραδοσιακή θεολογία και

πραγματεύτηκε

χεντ, επειδή ο τελευταίος προχώρησε στο

πιο ξεκάθαρα στην ανατολική ορθόδοξη

με μεγάλη λεπτομέρεια αυτή την προσέγ-

συμπέρασμα ότι η συνείδηση, ή κάποια

παράδοση, είναι η πνοή ζωής που δια-

γιση στο βιβλίο του Creative Evolution(3),

μορφή του νου ή της εμπειρίας, οφείλει

ποτίζει όλη τη φύση. Συνεπώς πρόκειται

το οποίο πιστεύω ότι αποτελεί ένα από

να είναι συμφυής με τη φύση, ότι ακόμη

για αυτό το δημιουργικό πνεύμα που ρέει

τα πλέον σημαντικά φιλοσοφικά έργα. Ο

και οι κβαντικές διαδικασίες -πιθανότατα

μέσα σε κάθε ζωντανό πλάσμα, στο σύ-

Μπέρξον είναι ο αγαπημένος μου φιλό-

ήταν

κατα-

μπαν, στα άστρα, στους πλανήτες. Να

σοφος και πιστεύω ότι η δική του άποψη

νόησε την κβαντική θεωρία και τις συνέ-

λοιπόν το έμφυτο πνεύμα που βρίσκεται

για την εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική,

πειές της- ενέχουν αυτό που ο ίδιος απο-

μέσα σε όλη τη φύση και που είναι μία

επειδή μεταφέρει την ιδέα ότι η κοσμική

καλούσε φυσικό πόλο και νοητικό πόλο.

όψη της φύσης του Θεού. Παντού στη

εξελικτική διαδικασία -όχι απλώς η εξέλιξη

Δεν υποστήριζε ότι τα άτομα διαθέτουν

Βίβλο το Άγιο Πνεύμα παρουσιάζεται ως

της ζωής στη Γη- αποτελεί τμήμα μιας τε-

εγκέφαλο ή συνείδηση σαν τη δική μας

δημιουργική πνοή, όχι απλά μία πνοή

ράστιας διαδικασίας εξέλιξης που πραγ-

αλλά ότι κάποιου είδους εμπειρία είναι

ζωής, αλλά ως η δημιουργική πνοή της

ματοποιείται. Εμείς είμαστε ένα κομμάτι

συμφυής

ζωής και θεωρούν αυτό το δημιουργικό

της και δεν πρόκειται απλά και μόνο για

φυσικά

τυφλή τύχη και φυσική επιλογή. Πράγ-

λοσοφία

ματι η φυσική επιλογή διαδραματίζει ένα

«παν-ψυχισμός» -νους εντός όλων- αλλά

διαδικασία,

ρόλο, αλλά αυτός είναι ένα μικρό μόνο

καλύτερα

περιπλοκότητα

ή

μέρος

-εμπειρία εντός όλων- όπως την απο-

ανακάλυψης,

καλούν οι οπαδοί του. Και με τον όρο

θείου.

«όλα»

τραπέζια

για μία ενδιαφέρουσα θεολογία και προ-

αυτό-οργανωμένα

σωπικά θεωρώ ότι τα πιο ενδιαφέροντα

που

σύγχρονα

άποψη

του

Ρομαντισμού,

εξελικτικούς

άνοδος,

πραγματοποιούταν

Ο

Ερρίκος

μιας

διανοητές

μία
όχι

ανάπτυξη,
χάρη

Μπέρξον

πολύ

η

σε

μεγαλύτερης

διαδικα-

σίας.
SL: Υπάρχουν κάποιες άλλες σύγχρο-

φιλόσοφος

ο

που

πρώτος

σε

συνεργάστηκε

φιλόσοφος

όλα

τα

συστήματα.
θα

δεν

νες φιλοσοφικές κινήσεις που να σας εν-

ή

βράχους

διαφέρουν ιδιαίτερα;

συστήματα.

αυτό-οργανωμένα
Επομένως

μπορούσε

ονομάζεται

εννοούν
αλλά
Τα

που

με

να

τα

άτομα

ένας

αγγλοσαξονικής

περισσότεροι

βασίζονται

στις

διαδικασίας.

βρίσκονται

αλλά

Στη

χριστιανική

Εν

προς

προς

κάποιο

είδος

αυτό-ανακάλυψης,

του

πάση

περιπτώσει,

φιλοσοφικά

θεολογία της διαδικασίας.

στον

όχι και αυτά τα σύνολα ύλης, επειδή δεν
διαθέτουν μία εγγενή ατομικότητα.

του

κινείται

βράχους έχουν αυτή την εμπειρία αλλά

ζω πολλά για την τρέχουσα γερμανική

απόψεις

κασίας. Και δεν πρόκειται για μία τυφλή

ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το διάστημα
γνωρί-

του

ονομαστεί

πανψυχισμός,

-δεν

αυτού

πνεύμα ως κομμάτι της εξελικτικής διαδι-

μέσα στις καρέκλες, τα τραπέζια και τους

κόσμο

γνω-

θεολογίας.

θεολόγοι

RS: Θεωρώ ότι η φιλοσοφία που με

αγγλόφωνο

ελάχιστα

φι-

η

πανεμπειρισμός

καρέκλες,

Είναι

SL:

ο

κάποια

πρόκειται

ρεύματα

είναι

ο

και

η

πανεμπειρισμός

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συ-

νέντευξη.
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Π

ώς να μιλήσουμε για την κοι-

εξάρτηση: ο καθένας χρειάζεται τους άλ-

νωνία

χωρίς

αναφερθούμε

λους για να μπορεί να υπάρξει, έστω και

στον

άνθρωπο,

αυτόν

που

μόνο φυσικά, πράγμα που όμως αντι-

τόσες φορές έχουμε μνημονεύσει μέχρι

προσωπεύει για τους πόθους της Μά-

τώρα; Γιατί μια κοινωνία δεν είναι κάτι

για μια από τις πιο σημαντικές μορφές

αφηρημένο, αλλά στηρίζεται στο βασικό

ύπαρξης.

να

Από πότε υπάρχουν κοινωνίες; Από

της συστατικό στοιχείο: τον άνθρωπο.
Επίσης η Μάγια είναι αυτή που σχη-

τότε που η Μάγια παίζει, από τότε που

ματίζει τις κοινωνίες και το κάνει γιατί,

ένωσε

προκειμένου να διαιωνίσει το έργο της,

ανταλλάσουν

χρειάζεται

να

να

ομαδοποιήσει

τους

αν-

διάφορους
τα

μοιράζονται

ανθρώπους
χαρίσματά

από

για
τους

κοινού

τις

να
και

χαρές

θρώπους, χρειάζεται να τους τέρψει και

και τις λύπες τους. Στις πιο πρωτόγονες

να τους κάνει να παίζουν μεταξύ τους.

κοινωνίες

Δεν αρκεί πια η μικρή οικογενειακή ομα-

δυνατοτήτων και όχι από άποψη αρχαι-

δοποίηση,

πυρήνας

ότητας- η σχέση μεταξύ των ανθρώπων

των δύο, τριών η δέκα προσώπων, αλλά

περιοριζόταν μόνο στην ανταλλαγή υλι-

τώρα το παιχνίδι απαιτεί έναν πολύ με-

κών αγαθών. Όμως στο βαθμό που οι

γαλύτερο

κοινωνίες εξελίχθηκαν, μαζί με την εξέλιξη

ο

περιορισμένος

αριθμό.

Η

Μάγια

χρειάζεται

-πρωτόγονες

από

πλευράς

να σχηματίσει κοινωνίες και κάνει τον

των

άνθρωπο να αισθάνεται την ανάγκη να

εμφανίστηκαν άλλες ανάγκες. Δεν άλλα-

ενώνεται

ξε το χαρακτηριστικό σημείο της κοινωνί-

σημείο

κοινωνικά.
της

Το

κοινωνίας

χαρακτηριστικό

είναι

η

ανάγκη,

όμως δεν είναι όπως στον έρωτα, όπου

ανθρώπων

που

τις

συνιστούσαν,

ας -η ανάγκη- όμως σίγουρα άλλαξε το
είδος της ανάγκης.

συμπληρωθούν

Μεταξύ των πολλών ικανοτήτων που

οι ψυχές ή όπως στη φιλία που συμπλη-

χρειαζόταν να έχουν οι άνθρωποι, ήταν

ρώνει αρετές. Η ανάγκη της κοινωνίας

απαραίτητα η ικανότητα να διευθετούν

είναι αυτή της βιολογικής επιβίωσης.

στοιχεία πιο λεπτά όπως η δικαιοσύνη ή

υπάρχει

μια

ανάγκη

Υπάρχουν

να

πράγματα

πολλά

πράγματα

που

ένας

άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να κατορθώσει είτε επειδή του λείπει χρόνος
για

να

τα

πραγματοποιήσει,

είτε

επει-

δή του λείπει ενέργεια, είτε επειδή του

που

η άσκηση της εξουσίας. Κι αν μέχρι τώρα

ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί

υπήρχε εμπιστοσύνη στον πιο ικανό στη

ανταλλάσσει

να κατορθώσει για να επιβιώσει είτε επει-

δουλειά, έγινε αποδεκτό ότι ο πιο δυνατός

αυτές

δή του λείπει χρόνος για να τα πραγμα-

άνθρωπος θα έπρεπε να ασκεί την εξου-

ρώνουν εκείνους τους παράγοντες που

τοποιήσει είτε επειδή του λείπει ενέργεια

σία για όλους κι ο πιο δίκαιος τη δικαιο-

λείπουν από εκείνον.

είτε επειδή του λείπουν οι απαραίτητες

σύνη. Όταν οι ανάγκες έγιναν ανώτερες

γνώσεις.

δεν

η πρωτόγονη κοινωνία έδωσε τόπο στο

μπορεί να φροντίσει για σπίτι, τροφή,

κράτος, όπως η εξέλιξη λειτούργησε, έτσι

σύνης και εκνευρίζοντας το αίσθημα της

ρούχα,

ώστε ο άνθρωπος των παθών να παρα-

ισχύος.

ακόμα για άμυνα ούτε για επίθεση. Ένας

χωρήσει τη θέση του στο σκεπτόμενο και

ξεχνούν ότι, για να είμαστε καλοί σε αυ-

άνθρωπος μπορεί να τα καταφέρει καλά

λογικό άνθρωπο.

τές τις λεπτές ασκήσεις, πρέπει επίσης να

Ένας

πολλά

Υπάρχουν

άνθρωπος

μεταφορές,

μόνος

χειροτεχνήματα

ούτε

λείπουν

οι
άλλων

απαραίτητες
τις

δυνατότητές

ανθρώπων,

Κάνοντας

μετατραπούμε

γνώσεις.

σε

τους

του

που

με

συμπλη-

ανθρώπους

πλήρεις

Έτσι

να

ανθρώπους.

σε ένα απ’ αυτά τα πράγματα, όχι όμως

Παρόλο που η γέννηση του κράτους

σε όλα. Έτσι ανταλλάσσει τις δυνατότη-

προϋποθέτει για τη Μάγια την απώλεια

Δεν αρκεί πια ένα σώμα με δύναμη και

τές του με αυτές άλλων ανθρώπων, που

ενός από τα πέπλα της, αυτή έπρεπε να

ζωντάνια. Τώρα επιβάλλονται επίσης μια

εκείνους

παράγο-

συνεχίσει να παίζει σε αυτήν τη νέα τάξη

υγιής ψυχή κι ένα υγιές σώμα, μια δόση

ντες που λείπουν από εκείνον. Σε αυτό

πραγμάτων. Πώς να το κάνει; Καλύπτο-

διαισθητικής ευφυΐας και μια ικανή πο-

το κοινωνικό παιχνίδι υπάρχει μια δυνατή

ντας πλαγίως το πρόσωπο της Δικαιο-

σότητα

συμπληρώνουν

τους

θέλησης.

Και

τέτοιοι

άνθρωποι
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Η πιο απλή δοκιμή μάς αποδεικνύει ότι για να λειτουργήσει μια κοινωνία -ή κράτος- δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα. Δεν μπορεί να
υπάρξει παιχνίδι που να είναι όλα τα κομμάτια ίσα, όχι όμως γιατί έχει ξεπεραστεί το παιχνίδι, αλλά γιατί δεν έχει καν αρχίσει.

Η πιο απλή δοκιμή μάς αποδεικνύει

από έξω προς τα μέσα, από το πολλα-

ότι για να λειτουργήσει μια κοινωνία -ή

πλό στο ένα, από το διαφορετικό στο

Έτσι το κράτος ποτέ δεν έπαψε να εί-

κράτος- δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα.

ταυτόσημο. Το δεύτερο είναι παραβίαση

ναι μια κοινωνία όπου όλα μπορούν να

Δεν μπορεί να υπάρξει παιχνίδι που να

του ζωτικού νόμου, είναι να ισοπεδώ-

αγοραστούν και να πουληθούν σύμφω-

είναι όλα τα κομμάτια ίσα, όχι όμως γιατί

σουμε την πλούσια γκάμα δυνατοτήτων

να με την προσφορά και τη ζήτηση.

έχει ξεπεραστεί το παιχνίδι, αλλά γιατί δεν

που προσφέρει η φύση και να κάνουμε

έχει καν αρχίσει.

τους

υπάρχουν

πολύ

λίγοι

στον

κόσμο

της

Μάγια.

Στο παιχνίδι της κοινωνίας δεν υπάρ-

ανθρώπους

σκλάβους

της

άγνοι-

ας.

χει η ισότητα. Αυτός είναι ένας μύθος

Το να παίζουμε με εξωτερικές ανισό-

που επινόησαν οι άνθρωποι, για να μην

τητες, για να φτάσουμε στο στόχο της

επεμβαίνουν στο παιχνίδι της Μάγια, με

ουσιαστικής ισότητας είναι ένα πράγμα,

σπαθήσουμε

τη διαφορά ότι η Μάγια επιδιώκει μια χρη-

το να αγνοούμε τις ουσιαστικές ισότητες

δύσκολο

σιμότητα

ανθρώπους,

-γιατί αγνοούμε την ουσία του ανθρώ-

άνθρωποι είναι ίσοι στα δυο τους άκρα.

ενώ αυτοί που επινόησαν το μύθο της

που, που είναι πνεύμα- για να εκβιάσου-

Έχουν ένα σώμα με παρόμοια σύστα-

ισότητας

με επιφανειακές ισότητες είναι κάτι άλλο,

ση, λειτουργία και ανάγκες και έχουν ένα

λίγων. Αυτών που κήρυξαν πως όλοι εί-

τελείως διαφορετικό.

Το πρώτο είναι το

πνεύμα που έχει την ίδια προέλευση και

ναι ίσοι, όχι όμως κι αυτοί οι ίδιο.

φυσικό παιχνίδι της ζωής. Κατευθύνεται

το ίδιο πεπρωμένο. Μεταξύ αυτών των

44

για

όλους

αναζήτησαν

τους

την

ωφέλεια

των
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Με την άδεια της Μάγια θα προνα

ξεδιαλύνουμε

πρόβλημα

της

αυτό

το

ισότητας.
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δεν υπάρχει τίποτα για να χάσουμε.

σειρά

και να ανταλλάξουμε. Τι μπορούμε να

ανισοτήτων, γιατί στον αγώνα της ζωής

αποκομίσουμε από τη δική μας εικόνα,

μερικοί έχουν εξελιχθεί περισσότερο από

που

άλλους. Δεν είναι ότι είναι καλύτεροι, για-

σε άλλους τόσους καθρέφτες που είναι

του

φωτός,

των

τί έτσι έτυχε, αλλά είναι καλύτεροι γιατί

άνθρωποι ίσοι με μας; Πώς να συνδυα-

των,

σκιών,

αποχρώσεων

έχουν

στούμε σε αυτήν την περίπτωση, πώς να

φανταχτερών

μάθει

ταιριάσουμε, πώς να ενωθούμε με κάτι

εξάλειψη μέχρι και του τελευταίου ίχνους

που είναι ίσο με εμάς;

των δύο ισοτήτων που επιδρούν στα ζω-

δύο

πόλων

έχουν

υπάρχει

περπατήσει

υποφέρει

μια

μακρά

περισσότερο,

περισσότερο,

έχουν

περισσότερα. Κι αυτοί που έχουν εξελι-

επαναλαμβάνεται

χιλιάδες

φορές

Στο παιχνίδι της Μάγια δεν υπάρχει η
ισότητα. Αυτή διαμορφώνεται στη βάση
διαφορετικών
και

χρωμάχιλιάδων

κατασκευασμάτων,

στην

χθεί λιγότερο δεν είναι «χειρότεροι», είναι

Η ανισότητα δεν είναι κάτι κακό αλλά

ντανά όντα, στους ίδιους πόλους: πάνω

απλώς παιδιά με λιγότερες δεξιότητες και

είναι η αρχή ενός καλού αν μάθουμε να

και κάτω, στο πνεύμα και στο υλικό στή-

περισσότερες ανάγκες από τους πιο εξε-

χρησιμοποιούμε

ριγμα.

λιγμένους και αυτοί οι τελευταίοι δεν θα

φορετικά κομμάτια του παιχνιδιού, μέχρι

Θα πρέπει να αισθανόμαστε διαφο-

πρέπει να επωφελούνται από μια τέτοια

να συγκροτήσουμε μια ενότητα με νόη-

ρετικοί για να συμμετέχουμε στο παιχνίδι,

διαφορά αλλά να εκπαιδεύουν τους άλ-

μα. Το κακό βρίσκεται στο να μην ξέρου-

διαφορετικοί,

λους.

με να παίζουμε, στο να μην ξέρουμε να

και συμπληρωματικοί.

αρμονικά

όλα

τα

δια-

με

διαφορετικές

ανάγκες,

συνδυάζουμε τα στοιχεία, στο να μην

Γι’ αυτό στο μεταξύ, και μεταξύ των

τις

αποκτούμε το τελικό κομμάτι και στο να

δύο ουσιωδών ισοτήτων, στη μέση, μας

κοινωνίες αφού, αν ήμασταν ίσοι, δεν

ξέρουμε να εξαλείψουμε τη δουλειά ξε-

μένει να παίξουμε ενόσω εξελισσόμαστε.

θα υπήρχε τίποτα να μοιράσουμε ούτε

κινώντας από το ψευδές υπόβαθρο ότι

Όμως το παιχνίδι μας ας είναι μέσα στην

Στη
μπόρεσε

βάση
η

αυτών

Μάγια

να

των

ανισοτήτων

δυναμώσει

κοινωνία.
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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.

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

BODHIDHARMA
Σε

αυτήν

τη

σελίδα

παρουσιάζονται

μικρά

άρθρα, με θέματα ιστορίας και φιλοσοφίας των
Πολεμικών Τεχνών, γραμμένα από τα μέλη του
Ινστιτούτου.
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Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Κείμενο: Γιάννης Τάσης

Κ

άποτε
στις

κάποιος
πολεμικές

ασκούμενος

τέχνες

θέλοντας

να μαθητεύσει δίπλα σε ένα με-

γάλο και σοφό Δάσκαλο, πήγε και τον
συνάντησε. Όταν έφθασε μπροστά στο

Δάσκαλο και θέλοντας να τον εντυπωσιάσει, άρχισε να του αναφέρει διάφορες
φιλοσοφίες που είχε ακούσει, πολύπλοκες πρακτικές άσκησης που είχε κάνει,
πονηρές τακτικές μάχης που είχε εφαρμόσει,

κ.λπ.

Ο

Δάσκαλος

άκουγε

και

άκουγε υπομονετικά χωρίς να κάνει το
παραμικρό σχόλιο. Κάποια στιγμή αποφάσισε να κεράσει λίγο τσάι τον πολυλογά επισκέπτη του. Πήρε τότε μία κούπα
τού τσαγιού και άρχισε να τη γεμίζει. Συνέχιζε να βάζει τσάι ώστε η κούπα γέμισε
αλλά δε σταμάτησε να της προσθέτει μέχρι που άρχισε να ξεχειλίζει. Όταν το είδε
αυτό ο επισκέπτης, απότομα και με φανερή

ανησυχία,

παρατήρησε:

«Δάσκαλε

η κούπα ξεχείλισε!». Ο Δάσκαλος τότε,
καθόλου ταραγμένος και με μία σταθερότητα

και

αυτοπεποίθηση

στη

φωνή

του, τού είπε: «Έτσι είσαι κι εσύ. Μία κούπα γεμάτη με γνώμες και απόψεις, αλλά
τόσο γεμάτη που δεν χωράει τίποτα άλλο

Η Ταπεινοφροσύνη ίσως είναι η δυσκολότερη Αρετή αλλά ίσως και η πολυτιμότερη. Ο
ταπεινόφρων ξέρει να αφήνει χώρο και στους άλλους, για να βρουν τη δική τους θέση.
Μαθαίνει να τους σέβεται και να τους συμπεριφέρεται με τον κατάλληλο τρόπο, άλλες
φορές βοηθώντας τους και άλλες απλά αφήνοντάς τους να εκφραστούν σύμφωνα
με τη δική τους φύση.

πια μέσα για να μπει! Αν θέλεις να γίνεις
μαθητής μου πήγαινε πρώτα και άδειασε

πιο σωστά: μαθητής των πολεμικών τε-

τί έναν απλό ασκούμενο ίσως δεν τον

την κούπα σου απ’ ό,τι νομίζεις ότι ξέρεις

χνών αλλά και γενικότερα οποιοσδήποτε

αφορά ένα τέτοιο άρθρο. Αντίθετα ένα

και τότε μόνο γύρνα ξανά πίσω».

μαθητεύει κάπου. Αυτός θα πρέπει να

μαθητή πολεμικών τεχνών, έστω και αρ-

ασκεί, μεταξύ άλλων αλλά και πάνω απ’

χάριο, έστω και πολύ ατελή, αλλά που

όλες, μία Αρετή αυτή της Ταπεινοφροσύ-

αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως μαθη-

νης.

τή, αυτόν αφορά.

Αυτή είναι μία πολύ όμορφη ιστορία,
γνωστή

σε

πολλούς

ασκούμενους

στις

πολεμικές τέχνες και με διάφορες παραλλαγές. Είναι μία ιστορία που εκφράζει με
πολύ

γλαφυρό

τρόπο

την

στάση

που

θα πρέπει να έχει ένας ασκούμενος ή

Θα
μπρος

ήταν
να

«μαθητής»

ορθότερο

από

και

Ένα πολύ κοινό γνώρισμα της επο-

τον

όρο

χής μας είναι η αυτοπροβολή του ατό-

«ασκούμενος»,

για-

μου.

χρησιμοποιήσουμε
και

όχι

δω

Μια

διαρκής

προσπάθεια
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δηλαδή

για εντυπωσιασμό των άλλων είτε τους

και η υπερηφάνεια είναι πολύ βλαβερά

ρεί να βρίσκει τη θέση που του αρμόζει,

γνωρίζει είτε όχι.

συναισθήματα

φωλιά-

σε οποιαδήποτε περίσταση και σε οποια-

σουν μέσα στον καθένα χωρίς να το

δήποτε ομάδα ανθρώπων. Για να μπο-

Αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ

και

πολλές

μπορούν

φορές

να

ισχυρό κίνητρο αρκετών για να κάνουν

καταλάβει,

ύπουλα,

μετά

ρέσει όμως ο μαθητής να δει τον εαυτό

διαφόρων

από μία πρόσκαιρη επιτυχία. Αν συμβεί

του κατάματα, πέρα από την στοιχειώ-

των

σε κάποιον αυτό, θεωρεί τον εαυτό του

δη αυτογνωσία χρειάζεται και μία δόση

άλλων. Το τραγικό δε της υπόθεσης είναι

ανώτερο από τους άλλους και θέλει να

ηρωισμού. Μ’ άλλα λόγια ή με μία λέξη,

πως όλες αυτού του είδους οι ενέργειες

τον αναγνωρίζουν ως τέτοιο και αν είναι

χρειάζεται Ταπεινοφροσύνη.

ταυτίζονται από τους πολλούς με ένα εί-

δυνατόν να τον υπηρετούν. Ο άνθρω-

Εφοδιασμένος με αυτήν την Αρετή

δος ψευδούς ευτυχίας. Στο χώρο των πο-

πος αυτός είναι συνήθως ανεπιθύμητος

ξέρει να δίνει στα πράγματα την αξία που

λεμικών τεχνών συναντάται συχνά μέσα

από

έχουν. Μ’ αυτήν αναγνωρίζει την αξία

από διάφορα στοιχεία όπως: Στολές με

πους του και τον αποφεύγουν.

θώντας

να

λογής

υπερβολές

«ανέβουν»

στα

προσπαμάτια

τους

περισσότερους

συμπεριφορές

τα λάθη του. Είναι ο μόνος τρόπος για να

δεν ξεφεύγει και ο μαθητής των πολεμι-

βελτιώσει ουσιαστικά τον εαυτό του και

εθιμοτυπίες, φανφαρόνες επιδείξεις τεχνι-

κών τεχνών, ειδικά στις μέρες μας που η

να

κής και δύναμης, κ.λπ.

αθλητική

ακό-

πάντα σα γνώμονα το σκεπτικό πως κα-

μα και από την απλή ευγενική αθλητική

νείς δεν είναι τέλειος και η προσπάθεια

Στην πραγματικότητα όμως όλοι αυτοί που επιδεικνύονται είναι αλαζόνες και
υπερόπτες.

Θεωρούν

τον

εαυτό

τους

Από

άμιλλα,

άσκηση

τον

είδους

των συνανθρώπων του και καταλαβαίνει

νες, περίεργα τυπικά και γεμάτες στόμφο

πολύπλοκα σήματα και φανταχτερές ζώ-

τέτοιου

συνανθρώ-

απομακρυσμένη

οδηγεί

αναπόφευκτα

στον

ανταγωνισμό και την αυτοπροβολή.

γίνει

βελτίωσης

καλύτερος

πρέπει

να

άνθρωπος,

είναι

έχοντας

συνεχόμενη.

Είναι σημαντικό λοιπόν να είναι εξαιρετι-

πάνω από τους άλλους και είναι πολύ

Κάτι τέτοιο συμβαίνει στον άνθρωπο

κά προσεκτικός. Η αυτοπαρατήρηση θα

εγωιστές για να είναι φίλοι, ακόμα και

όταν δεν έχει μία στοιχειώδη αυτογνωσία.

πρέπει να είναι τεταμένη και ασταμάτητη.

του ίδιου τους του εαυτού. Η αλαζονεία

Η αυτογνωσία βοηθάει κάποιον να μπο-

Έτσι θα μπορέσει να διακρίνει τα λεπτά

Η αυτοπαρατήρηση θα πρέπει να είναι τεταμένη και ασταμάτητη, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να διακρίνει τα λεπτά νήματα της
αλαζονείας μέσα του.
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νήματα της αλαζονείας μέσα του. Όταν

κώς είτε για να ικανοποιήσει την επιθυμία

καταφέρει να «δει» κάτι τέτοιο, δεν θα

του εγώ του για δόξα είτε για να βασανί-

πρέπει να αισθανθεί ντροπή ή ενοχές,

σει τον εαυτό του με μαζοχιστικό τρόπο,

γιατί αυτές οι καταστάσεις είναι ο μεγα-

κάτι που είναι και πάλι μια ικανοποίηση

λύτερος εχθρός της αυτογνωσίας. Όταν

του εγώ.

κάνει ωστόσο ένα βήμα μπροστά τότε

Εξίσου κακό είναι να αρχίσει ψευτοϋ-

κινδυνεύει περισσότερο. Τότε είναι που η

ποβιβασμούς του εαυτού του , τα: «εγώ

υπερηφάνεια του «επιτίθεται» με έναν αδί-

δεν είμαι τίποτα», κ.λπ. γιατί και αυτά ακό-

στακτο

μη είναι μια έντεχνη υπεροπτική επίδειξη

τρόπο,

συνήθως

«αόρατο

στα

μάτια του».

Ταπεινοφροσύνη

χαρακτήρα.

Τότε και μόνο είναι που μπορεί να
αναγνωρίσει

και

ένα

δάσκαλο-οδηγό

στην πορεία της μαθητείας του. Μπορεί

ταπεινότητα,

ούτε

δεν

είναι

«ψευδοταπεινοφροσύ-

νη» που κρύβει εγωισμό, ζήλια, φθόνο,
περιφρόνηση ή ματαιοδοξία.

καθοδή-

Ο μαθητής δεν θα πρέπει να κάνει

γηση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει

τίποτα άλλο από το να συνεχίζει την πο-

να

καταλάβει

πως

χρειάζεται

δική

ρεία του με την ίδια θέρμη και προσήλω-

του αξία και με τη σειρά του μπορεί να

ση όπως πάντα και ακόμη περισσότε-

συμβουλέψει

ρο.

παράλληλα

αλλά

καταλαβαίνει

τους

νεώτερους

τη

και

πιο

Η Ταπεινοφροσύνη ίσως είναι η δυ-

άπειρους συμμαθητές του.

Για να μπορέσει ο μαθητής να δει τον
εαυτό του κατάματα, πέρα από την στοιχειώδη

αυτογνωσία

χρειάζεται

και

μία

δόση ηρωισμού. Με άλλα λόγια ή με μία

Σημαντικό είναι το γεγονός πως ανε-

σκολότερη Αρετή αλλά ίσως και η πολυ-

ξάρτητα από τις επιτυχίες του, ο μαθητής

τιμότερη. Ο ταπεινόφρων ξέρει να αφή-

των πολεμικών τεχνών δε θα πρέπει να

νει χώρο και στους άλλους, συμμαθητές

αισθάνεται ότι είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο.

του και μη, για να βρουν τη δική τους

τέχνες, η Αρετή που στεφανώνει τις προ-

Αυτό σημαίνει πως ακόμη και αν ξεχωρί-

θέση. Μαθαίνει να τους σέβεται και να

σπάθειες βελτίωσης του εαυτού του, των

ζει σε κάτι, η επιτυχία δεν θα πρέπει να τον

τους συμπεριφέρεται με τον κατάλληλο

συμμαθητών του και της τέχνης του.

«μεθάει» αλλά αντίθετα να τον «προσγει-

τρόπο,

ώνει», να τον κάνει πιο εργατικό και να

και άλλες απλά αφήνοντάς τους να εκ-

τον φέρνει πιο κοντά στους συμμαθητές

φραστούν

του

άλλες

φορές

σύμφωνα

βοηθώντας

με

τη

λέξη, χρειάζεται Ταπεινοφροσύνη.

τους

δική

τους

• Εάν η υπερηφάνεια είναι η μεγαλύτερη

αμαρτία,

η

ταπεινοφροσύνη

είναι

συνανθρώπους

φύση. Αυτός είναι ο πιο ανοιχτόκαρδος

η μεγαλύτερη αρετή. - Απόστολος Παύ-

του. Αν γνωρίζει ότι ενήργησε ποιοτικά,

και ευγενικός, χωρίς να προξενεί στους

λος: (Εφεσ. δ΄ 1-7).

αυτό δεν θα πρέπει να έχει αντίκτυπο στα

άλλους καχυποψία για το ποιόν του και

συναισθήματά του. Όχι ότι δεν πρέπει να

τις καλές του προθέσεις.

και

τους

άλλους

Ο

αντιλαμβάνεται το ξεχωριστό που έκανε,
απλώς

δεν

πρέπει

να

τον

αποπροσα-

μαθητής

των

πολεμικών

τεχνών

που είναι τέτοιος έχει τα μεγαλύτερα φό-

νατολίζει από τους στόχους του και το

ντα

να

ανακαλύψει

κέντρο του εαυτού του η επιτυχία. Αυτή

του

βαθύτερου

η

και

πολλά

«πετράδια»

ανώτερου

εαυτού

κατάσταση

του στην πορεία του αυτή. Αντίθετα ο

του επιτρέπει να μη συντηρεί στη σκέψη

υπερόπτης και αλαζόνας δεν θα «δει»

του το ευτυχές γεγονός (όπως για παρά-

τίποτα πέρα από το «τσόφλι» μίας πολε-

δειγμα τη νίκη σε ένα τουρνουά πολεμι-

μικής τέχνης που ασκεί και πιθανά ούτε

κών τεχνών), ούτε να το αναμασάει με

καν σε όλη του την έκταση.

ουδέτερη

συναισθηματική

τον νου του συνεχώς.
Όταν αναμασάει κάτι με τη σκέψη
του το επαναλαμβάνει μέσα του διαρ-

Ας

είναι

λοιπόν

η

ασκούμενος

Ταπεινοφροσύνη

είναι

το

στερεό

• Γύρε αν θέλεις να υψωθείς - Κωστής Παλαμάς
•

Εκτιμώντας

και

επαινώντας

στις

πολεμικές

την

υπεροχή των άλλων, την κάνουμε δικό
μας κτήμα - Αριστοτέλης

Ταπεινοφροσύ-

νη για τον καθένα που είναι αγνός και
ειλικρινής

•

θεμέλιο όλων των αρετών - Κομφούκιος

Πληροφορίες για το Ινστιτούτο Bodhidharma:
Αθήνα:

6932295862

Θεσσαλονίκη: 6977341007
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Οι πρώτες ψυχικές έρευνες στην πρώην Σοβιετική Ένωση έγιναν τη δεκαετία του 1920. Οι Σοβιετικοί εισήλθαν στο χώρο της παραψυχολογίας με μια
επιστημονική προσέγγιση. Έννοιες όπως μυστικισμός ή αποκρυφισμός ήταν
μη αποδεκτές. Ωστόσο πολλοί επιστήμονες δήλωναν ανοιχτά την πίστη τους
σε μια ανώτερη ύπαρξη. Για αυτούς η πίστη στον Θεό και η έρευνα των μυστηρίων του σύμπαντος πήγαιναν χέρι-χέρι. Εκείνη την περίοδο άρχισαν να
πειραματίζονται πάνω σε πολλά φαινόμενα.

Κατάφεραν όχι μόνο να απο-

δείξουν την ύπαρξή τους, αλλά ανακάλυψαν και τρόπους για να τα εκμεταλλεύονται σαν υπερόπλα στον ακήρυχτο ψυχρό πόλεμο που είχαν με τους
Αμερικανούς.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

Η «Αυτογνωσία» είναι ένας πολύ διαδεδομένος όρος, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Για τους περισσότερους σύγχρονους ανθρώπους είναι μια ασαφής, θεωρητική έννοια, που ενώ ακούγεται στομφώδης κι επιβλητική ως λέξη,
δεν είναι εύκολο να την συνδέσουμε με την καθημερινή μας ζωή, πιστεύοντας
ότι αποτελεί μια διανοητική, θεωρητική κατάσταση. Στην πραγματικότητα είναι
μια βιωματική διαδικασία, που συνήθως απαιτεί δέσμευση στην επιθυμία μας
να γνωρίσουμε καλύτερα και βαθύτερα τον «πυρήνα» του εαυτού μας, την
πολυπλοκότητα του, τις αστείρευτες δυνάμεις και τις αφανείς αδυναμίες του.

Η ΗΘΙΚΗ ΣΤΟ ΣΕΝΕΚΑ

Τα φιλοσοφικά έργα του Σενέκα είναι προσανατολισμένα στη στωική φιλοσοφία. Οι Στωικοί ήταν φιλόσοφοι της μεταγενέστερης αρχαιότητας, που έδωσαν υψηλό ηθικό τόνο στη διδασκαλία τους και
έβλεπαν τον άνθρωπο, πάνω από όλα, ως ένα λογικό ον. Στα έργα
του ο Σενέκας δεν ασχολείται με τη βελτίωση της θεωρίας,αλλά με την
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ φιλοσοφίας και πρακτικής ζωής. Με
την προσπάθειά του αυτή ήθελε να τοποθετήσει την επίτευξη του φιλοσοφικού ιδεώδους μέσα στα όρια των δυνατοτήτων του μέσου ανθρώπου, να το καταστήσει προσιτό στα άτομα μέσα στην κοινωνία.
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Σ

τη σκηνή του μεσαιωνικού σκοταδισμού, που όμως κυοφορούσε το σπόρο της λαμπρής Αναγέννησης, ξετυλίγεται η περιπετειώδης ιστορία του Αλχημιστή.
Με την οξεία πένα του o συγγραφέας περιγράφει τις καταστάσεις που επικρατού-

σαν τον 15ο αιώνα σε μερικές χώρες της Ευρώπης: δεισιδαιμονίες, πολιτικά και εκκλησιαστικά
συμφέροντα που εμπόδιζαν την επιστημονική έρευνα και την πνευματική
βίωση.

νέα βελτιωμένη
έκδοση

Μπροστά

στα

μάτια

του

ανα-

γνώστη ξετυλίγονται οι ενέργειες των
μυστικών

εσωτερικών

Ταγμάτων

που

μάχονταν το σκοτάδι, την άγνοια, τις
φοβίες και τον πνευματικό θάνατο. Ο
αλχημιστής Πάμπλο Σιμόν μπαίνει σε
ένα τέτοιο Μυστικό Τάγμα του Εσωτερικού

Χριστιανισμού...

Ο

δάσκα-

λός του τον στέλνει στην Ανατολή,
στην καρδιά της ερήμου Γκόμπι, για
να διδαχτεί τα μυστήρια για τη δομή
των στοιχείων και για τις σχέσεις των
άστρων και των κόσμων. Εκεί θα βρει
την Πηγή της Σοφίας, ένα χιλιόχρονο
Μυητικό Κέντρο…
Και

θα

συναντήσει

τον

άρχοντά

του, τον Τζορντάνο Μπρούνο.

Ο Αλχημιστής
Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη, Αγίου Μελετίου 29, 11361 Αθήνα
Τηλ. 210.8231301, e-mail: books@nea-acropoli.gr- web: www.nea-acropoli.gr

