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Ό πως κάθε καλοκαίρι, ο ήλιος βρίσκεται στο υψηλό-

τερό του σημείο και η ζέστη γίνεται ιδιαίτερα αισθητή 

στην Ελλάδα. Σύμφωνα όμως με τις πιο πρόσφατες 

έρευνες, η φετινή και η επόμενη χρονιά θα ξεχωρίζουν, γιατί οι λε-

γόμενες «ηλιακές κηλίδες» θα φτάσουν στη μεγαλύτερη κορύφω-

ση που έχει καταγραφεί επιστημονικά, τουλάχιστον τα τελευταία 

130 χρόνια. 

Είναι γνωστό ότι οι ηλιακές κηλίδες ακολουθούν έναν 

ενδεκαετή κύκλο, από το ένα σημείο σχετικής ηρεμίας 

στο άλλο, περνώντας από μια ενδιάμεση κορύφωση 

μικρότερης ή μεγαλύτερης έντασης ανάλογα με τους 

κύκλους. Οι αιτίες αυτού του φαινομένου συνεχίζουν 

να ερευνώνται από τους αστροφυσικούς. Φέτος ή του 

χρόνου αναμένεται να σημειωθεί η μεγαλύτερη ένταση που 

γνωρίζουμε.

Το γεγονός που έχει διαπιστωθεί στατιστικά είναι ότι η ακμή του 

κύκλου των κηλίδων, όταν σημειώνουν τη μεγαλύτερη τους έντα-

ση, προκαλεί διάφορα περίεργα φαινόμενα στη Γη κι επομένως 

στη φύση και τον άνθρωπο. Η βία, για παράδειγμα, γενικεύεται και 

αυξάνεται συνεχώς, καθώς επίσης οι θάνατοι και οι κρίσεις από 

καρδιαγγειακές παθήσεις. Δημιουργούνται έντονες ηλεκτρομα-

γνητικές θύελλες, που διαταράσσουν τις διαστημικές ηλεκτρονι-

κές τηλεπικοινωνίες, με τον ενδεχόμενο κίνδυνο περισσοτέρων 

εναέριων και άλλων ατυχημάτων. 

Ειδικά αυτήν την εποχή, που ο πολιτισμός μας βασίζεται 

τόσο πολύ στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, αυτό το ενδεχόμενο μπορεί να αποδειχτεί πάρα πολύ επικίνδυνο. Και αν λάβουμε υπόψη 

ότι οι επιστημονικές προβλέψεις κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη ένταση των κηλίδων που έχει καταγραφεί ποτέ, τότε το άμεσο μέλλον 

διαγράφεται κάπως δυσοίωνο. Μήπως έχουν δίκιο οι αρχαίες προφητείες των Μάγια, που μιλούν για το 2012 ως έτος του τέλους 

του κόσμου; Μπορεί… εν μέρει…

Ας μην είμαστε καταστροφολόγοι. Ίσως να συμβεί κάποια μεγάλη πολιτισμική κρίση, δηλαδή το τέλος ενός «κόσμου» ή αλλιώς 

μιας αντίληψης για τον κόσμο, μιας κάποιας κοινωνικής θεώρησης ή νοοτροπίας, αλλά όχι ένα ολοκληρωτικό πλανητικό τέλος. Ο 

κόσμος, η φύση, ο πλανήτης, ακόμα και η ανθρωπότητα, έχουν περάσει στην μακρά ιστορία τους πολλές κρίσεις, πολλές «προ-

φητείες για το τέλος του κόσμου», αλλά ακόμα υπάρχουν και εμείς είμαστε εδώ, ζωντανοί… Γιατί η Ζωή πάντα συνεχίζεται μετά από 

κάθε καταστροφή. Απλώς άλλαξαν οι εποχές, οι μορφές, οι αντιλήψεις για τον κόσμο.

Ως φιλόσοφοι οφείλουμε όμως να λάβουμε υπόψη όλα αυτά και πολλά άλλα δεδομένα και να προετοιμαστούμε, για να ενερ-

γήσουμε ανάλογα σε ό,τι πιθανώς θα επέλθει, χωρίς να αποκλείσουμε καμία πιθανότητα. Και ασφαλώς θα πρέπει να είμαστε πολύ 

πιο προσεκτικοί με την έκθεσή μας στον ήλιο το καλοκαίρι, με τις  μεταξύ μας σχέσεις, να μην «παραθερμανθούν», με την οδήγηση 

και το θυμό στους δρόμους, και γενικά με τη φυσική και πνευματική μας υγεία.

Και εν τέλει, υπομονή, γιατί όπως λέει η λαϊκή παροιμία, «μπόρα είναι, θα περάσει», αν και αυτή τη φορά μάλλον πρόκειται για 

ηλιακή ηλεκτρομαγνητική μπόρα… και θα διαρκέσει μόνο δύο-τρία χρόνια. 

                                             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 μέσα ψυχαγωγίας. 

Σημαντικός αριθμός ταινιών κυκλοφορούν κάθε χρόνο. Οι περισσότερες προσφέρουν απλή διασκέδαση, μια μικρή 

ανάπαυλα μέσα στο ρυθμό της καθημερινότητας. Κάποιες άλλες προχωρούν ένα βήμα παραπέρα προσφέροντας τροφή 

για σκέψη, μέσα από τα θέματα που θίγουν ή που αφήνουν να εννοηθούν. Αυτή η στήλη φιλοξενεί ταινίες που ανήκουν 

στη δεύτερη κατηγορία.

Στο πνεύμα αυτής της αντίληψης έχουν παρουσιαστεί και συστήνονται στον αναγνώστη οι εξής ταινίες:

► Ήρωας ► Τα Τέσσερα Φτερά ► Χαμένος Ορίζοντας ► Μετά την Επόμενη Ημέρα ► Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, 

Χειμώνας και πάλι Άνοιξη ► Οιωνός ► Το Φαινόμενο της Πεταλούδας ► Ανθρώπινο Μίσος ► Ο Τελευταίος Σαμουράι ► 

Dark City ► Ακήρυχτος Πόλεμος ► Ένας Υπέροχος Άνθρωπος ► Οι Άλλοι ► The Matrix ► The Matrix Reloaded ► Νέος 

Θαυμαστός Κόσμος ► Μονομάχος ► Τίγρης Και Δράκος ► Ο Λαβύρινθος Του Πάνα ► Ο Χρησμός Της Πεταλούδας ► 

Σαμσάρα ► Minority Report ► Χωρίς Αντάλλαγμα ► Agora ► Twilight ► Avatar ► Το 13ο Πάτωμα ► Inception
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Στο τεύχος μας No 140 και στο άρθρο 

Inception γράφτηκε λάθος το όνομα 

της αρθρογράφου εκ παραδρομής. Το 

άρθρο ανήκει στη Χριστίνα Λάσκη. Ζη-

τούμε συγνώμη αλλά… ο δαίμων του 

τυπογραφείου…

«Δεχόμαστε την πραγματικότητα του κό-

σμου που μας παρουσιάζουν».

Κείμενο: Αγάπη Χατζημπαλάση

THE TRUMAN 
SHOW
Σκηνοθεσία: Peter Weir

Παραγωγή: Scott Rudin, 

Andrew Niccol, Adam Schroeder

Σενάριο: Andrew Niccol

Πρωταγωνιστουν: Jim Carrey, Ed Harris,

Laura Linney, Noah Emmerich, 

Natascha McElhone

Μ ια βαθιά κοινωνική ταινία. 

Ένα αριστούργημα του  εί-

δους της. Όταν πρωτοβγήκε 

στις αίθουσες πολλοί κριτικοί τη χαρα-

κτήρισαν ως ορόσημο. Ήταν γενικώς 

μια ταινία που δημιούργησε φίλους και 

εχθρούς. Ενδιάμεσες καταστάσεις δεν 

υπήρξαν. Σε όσους  άρεσε τη λάτρεψαν, 

οι υπόλοιποι τη μίσησαν. Κανείς όμως 

δεν μιλά για αυτήν με αδιαφορία.

Αν ο «Φράνκενσταϊν» της Μ. Σέλ-

λεϋ εξέφραζε την αρχή των προβλημα-

τισμών για τη νέα εποχή που ανέτειλε, 

μια εποχή στην οποία ο άνθρωπος θα 

πρωτοχρησιμοποιούσε την τεχνολογία, 

εδώ έχουμε, θα λέγαμε, το β΄ μέρος αυ-

τού του προβληματισμού. Ο άνθρωπος 

μετατρέπεται σε Θεό (μέσω της τηλεόρα-

σης) και φτάνει να ελέγχει την ζωή ενός 

άλλου ανθρώπου, να τη σκηνοθετεί, να 

τη περιορίζει, να αποφασίζει για αυτήν 

και όλα αυτά με την υποστήριξη του αδη-

φάγου κοινού.

Το χειρότερο είναι ότι ο Θεός-

σκηνοθέτης αδυνατεί να συνειδητοποι-

ήσει το κακό που προκαλεί και συνεχίζει 

να πιστεύει (κάτι που βλέπουμε στο μο-

νόλογό του στο τέλος της ταινίας), πως 

όλα αυτά που έκανε ήταν για το καλό 

του πρωταγωνιστή. Δηλαδή ντύνει ιδεο-

λογικά την τάση του για δόξα και χρήμα-

τα και κρύβεται έτσι από τον ίδιο του τον 

εαυτό. 

Η ιστορία είναι απλή και δυστυχώς 

πολύ οικεία για τη γενιά που μεγαλώνει 

με σαπουνόπερες και ριάλιτυ σόου. Ένα 

παιδί γεννιέται. Η γέννησή του κινηματο-

γραφείται και προβάλλεται στην τηλεό-

ραση, καθώς και κάθε στιγμή της ζωής 

του από κει και πέρα. Ο σκηνοθέτης του 

Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς :   T h e  Tr u m a n  s h o w
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δημιουργεί, καθώς μεγαλώνει, έναν ολό-

κληρο ψεύτικο κόσμο και τον αφήνει να 

πιστεύει ότι είναι ο πραγματικός. Όλα εί-

ναι ένα ψέμα. Η οικογένειά του, οι φίλοι 

του, τα σχολεία που τελείωσε, η πόλη 

στην οποία ζει και εργάζεται, όλα είναι 

σκηνικά και οι συνάνθρωποί του είναι 

ηθοποιοί που παίζουν το ρόλο τους. Εί-

ναι ουσιαστικά εγκλωβισμένος μέσα σε 

έναν ψεύτικο κόσμο και δεν έχει συνείδη-

ση της κατάστασής του. Ζει ευδιάθετος 

μέσα στη μετριότητά του, συναντά τα 

ίδια πράγματα κάθε μέρα και αυτό του 

παρέχει μια ασφάλεια και σιγουριά, ώστε 

να μην αναζητήσει κάτι πιο ουσιαστικό. 

Όσοι έχουν διαβάσει Πλάτωνα αρ-

χίζουν να υποψιάζονται πού θέλει να 

καταλήξει ο σκηνοθέτης της ταινίας. Ο 

Πλάτωνας στον πολύ γνωστό «μύθο της 

σπηλιάς» παρουσιάζει την άποψη ότι ο 

κόσμος στον οποίο ζούμε και τον οποίο 

αντιλαμβανόμαστε είναι σαν μια μεγάλη 

σπηλιά μέσα στην οποία οι άνθρωποι 

ζουν αλυσοδεμένοι. Βλέπουν μπροστά 

τους τις σκιές τους που πέφτουν πάνω 

σε ένα τοίχο σαν να είναι οθόνη. Αυτές 

οι σκιές δημιουργούνται από το φως το 

οποίο μπαίνει από την είσοδο της σπη-

λιάς και αποτελούν για αυτούς τη μόνη 

πραγματικότητα. Επίσης, συνεχίζει ο 

Πλάτωνας, εκεί κάτω ζουν και οι άρχο-

ντες της σπηλιάς -βλέπε σκηνοθέτης της 

ζωής του Τρούμαν- που εμπλουτίζουν 

αυτές τις σκιές περνώντας πολλές φο-

ρές μπροστά από το φως, για να έχουν 

οι αλυσοδεμένοι ακόμη περισσότερους 

λόγους για να ασχοληθούν με αυτές, 

έτσι ώστε να μην καταφέρουν ποτέ να 

δουν τις αλυσίδες τους, πόσο μάλιστα 

να τις σπάσουν για να βγουν από την 

σπηλιά. 

Το ίδιο συμβαίνει και στην ταινία. Ο 

Τρούμαν  ζει μια ονειρική πραγματικότη-

τα όπου όλα είναι στη θέση τους, τακτο-

ποιημένα. Δεν υπάρχουν φοβίες, άγχη, 

όλα όμως... μακριά από την αλήθεια. 

Κάποια στιγμή αρχίζει να υποψιάζεται 

(και εδώ ο έρωτας πάλι παίζει σημαντικό 

ρόλο όπως και στους περισσότερους 

μύθους, γιατί γίνεται η αφορμή της ανα-

ζήτησης) και σιγά σιγά γεννιέται μέσα 

του η αμφιβολία και το «γιατί». Στην Ανα-

τολή πιστεύουν πως αυτή είναι η στιγμή 

της γέννησης του μαθητή της ζωής -του 

φιλοσόφου δηλαδή- όταν ο άνθρωπος 

προσπαθεί να καταλάβει το γιατί και το 

πώς των πραγμάτων. 

Το να σπάσει κανείς τις αλυσίδες του, 

για να βγει προς τα έξω, προς το φως, 

προς τον πραγματικό κόσμο, προϋπο-

θέτει σίγουρα αρκετή βούληση (μια από 

τις ανώτερες πνευματικές αρετές). Το να 
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αφήσει κανείς την ασφάλεια του σπιτιού 

του και των οικείων του, είτε πρόκειται για 

το φυσικό είτε για το ψυχικό επίπεδο, είναι 

πάρα πολύ δύσκολο κατόρθωμα. Έτσι ο 

μαθητής ανδρώνεται, ξεπερνά τους φό-

βους του, διότι η τάση προς την ελευθε-

ρία, δηλαδή τη γνώση είναι ένα πάθος το 

οποίο τον μεταλλάσσει σε ήρωα (όπως 

πολύ ωραία αναφέρει ο Τζ. Μπρούνο 

στο βιβλίο του περί Ηρωικών Παθών ή 

όπως μας το έδειξε ο Όμηρος που έβαλε 

τον Οδυσσέα του να περάσει δέκα ολό-

κληρα χρόνια δοκιμασίες εξαιτίας της 

αγάπης του για την πατρίδα και την Πη-

νελόπη του). Άλλωστε αυτό δεν είναι το 

χαρακτηριστικό του ήρωα; Το να διαθέτει 

ανδρεία, υπομονή και επιμονή, να προ-

σπαθεί να ξεπερνάει δυσκολίες, να είναι 

αληθινός, μακριά από κάθε υποκρισία 

και μέσα στη δράση του να βοηθά τους 

άλλους όντας παράδειγμα για αυτούς; 

Είναι λοιπόν πολύ δύσκολο να βγει 

κανείς από την σπηλιά, μια πραγματική 

δοκιμασία. Έτσι και για τον Τρούμαν. Εί-

ναι πολύ δύσκολο να βγει από τα ψεύτι-

κα σκηνικά  που του έχει επιβάλλει ο σκη-

νοθέτης. Εμείς που βλέπουμε από έξω 

γελάμε με το πόσο αστείο φαίνεται που 

κοντεύει να πνιγεί σε μια θαλασσοτα-

ραχή (πάλι σαν άλλος Οδυσσέας), δη-

μιουργημένη από το σκηνοθέτη, για να 

μην καταφέρει να φτάσει στα δύο μέτρα 

που τελειώνει ο χάρτινος τείχος που τον 

χωρίζει από τον πραγματικό κόσμο. 

Όμως ας αναρωτηθούμε εδώ, πό-

σες φορές δειλιάσαμε στην ζωή μας 

μπροστά σε κάτι απλό που μας φαινό-

ταν αξεπέραστη δυσκολία; Ας αναρωτη-

θούμε ποιος σκηνοθετεί τη δική μας ζωή 

και μας επιβάλλει τόσες ανάγκες (τόσες 

αλυσίδες θα έλεγαν οι φιλόσοφοι της 

Ανατολής). Τι είναι αυτό που μας κάνει 

να τρέχουμε όλη μας τη ζωή να κυνη-

γάμε υλικά πράγματα και ποτέ να μην 

αναρωτιόμαστε τι θέλει η ψυχή μας, ποιο 

το νόημα της ύπαρξής μας, η ουσία του 

ανθρώπου, ποια τα μυστικά του σύμπα-

ντος;  

Και ενώ μας ακούγονται τόσο όμορ-

φα όλα αυτά και η ψυχή μας αναπηδά 

μπροστά σε αυτά τα ερωτήματα σαν 

κάτι να θυμάται, έρχεται η καθημερινό-

τητα (το δικό μας ριάλιτυ-σόου) να την 

απορροφήσει με σκέψεις του τύπου 

«πού θα βρω την καλύτερη προσφορά 

για κινητό ή ποια μετοχή είναι η καλύτερη 

στο χρηματιστήριο;». Έτσι βολεμένοι στην 

προστασία που μας παρέχει το ψεύτικο 

σκηνικό μας, ίσως δεν φτάσουμε ποτέ 

στη μεγαλειώδη στιγμή της ζωής του 

Τρούμαν, την αναζήτηση εξόδου από το 

ψεύτικο τείχος, το πρώτο βήμα προς την 

εσωτερική ελευθερία.

Κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς :   T h e  Tr u m a n  s h o w



ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ Α.Τ.Ι.Α. ΣΤΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Κείμενο: Γ. Α. Πλάνας, ιδρυτής της Νέας Ακρόπολης στην Ελλάδα 

Από το βιβλίο «Τα τρία κέντρα του Μυστηρίου»
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Η παρουσία εξωγήινων 
οντοτήτων στη Γη δεν φαίνεται 
να είναι ένα φαινόμενο που 
αναφέρεται μόνο στους 
αρχέγονους μύθους και στις 
παραδόσεις όλων των λαών, 
αλλά εντοπίζεται και στην 
εποχή μας. 

Χωρίς να μπορεί κανείς να μιλή-

σει με απόλυτη βεβαιότητα για το 

θέμα (εκτός από εκείνους βέβαια 

που είχαν άμεση επαφή), οι πιθανότητες 

να αληθεύει είναι μεγάλες. Ωστόσο χρει-

άζεται εκ μέρους του ερευνητή και του 

φιλόσοφου αναλυτική σκέψη και μεγάλη 

προσοχή την ώρα που μελετά τα διάφο-

ρα, και μερικές φορές αντιφατικά, στοι-

χεία που έχει στη διάθεσή του. 

Το πρώτο που πρέπει να προσέ-

ξουμε είναι το ζήτημα της ιστορικής αλ-

λοτρίωσης. Κάθε εποχή έχει τη δική της 

αλλοτρίωση, δηλαδή το δικό της τρόπο 

σκέψης, σημείο αναφοράς ή οπτική γω-

νία παρατήρησης και θεώρησης των 

φαινομένων. Κάθε εποχή, κάθε λαός, 

φοράει,θα λέγαμε, γυαλιά διαφορετικού 

χρώματος κι έτσι τα βλέπει όλα μέσα από 

αυτό το χρώμα, τα αντιλαμβάνεται “βαμ-

μένα” με αυτό το χρώμα. Σήμερα επικρα-

τεί η τεχνολογική αλλοτρίωση, όπως στο 

μεσαίωνα επικρατούσε η θρησκευτική ή 

στην κλασική εποχή η καλλιτεχνική.

Σύμφωνα λοιπόν με τη σημερινή 

ιστορική αλλοτρίωσή μας τείνουμε να 

ερμηνεύουμε κάθε άγνωστο γεγονός, 

κάθε νέο φαινόμενο, μέσα από την τε-

χνολογική άποψη ή προοπτική. Έτσι 

εύκολα χάνεται η αντικειμενικότητα και 

κάθε Άγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενο 

Αντικείμενο (αυτό σημαίνουν τα αρχικά 

Α.Τ.Ι.Α.) θεωρείται αεροσκάφος προηγ-

μένης τεχνολογίας με εξωγήινη προέ-
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λευση. Οι εσωτερικές όμως παραδόσεις 

που μιλούν για την επίσκεψη εξωγήινων 

οντοτήτων ή θεοτήτων στη Γη, δεν ανα-

φέρουν αεροσκάφη ούτε υψηλές τεχνο-

λογίες (που άλλωστε υπήρχαν, όπως 

είδαμε, στην Ατλαντίδα) αλλά ότι τα όντα 

αυτά ήταν φτιαγμένα από ενέργεια, από 

φως. Ήταν πνευματικές συνειδήσεις, οι 

οποίες δεν είχαν απαραίτητα υλικές μορ-

φές ή αεροσκάφη.

 Όμως με τη δύναμη της σκέψης και 

της βούλησής τους μπορούσαν να υλο-

ποιηθούν, για να πετύχουν ευκολότερα 

την επικοινωνία με την ανθρωπότητα. Η 

ανάγκη των ανθρώπων να αποδίδουν 

μορφές και φορείς, ανάλογα με την 

αλλοτρίωσή τους, στα άγνωστα και τα 

αόρατα, είναι μια ψευδαίσθηση και μια 

νοητική αδυναμία, από την οποία πρέπει 

ο αντικειμενικός ερευνητής να απαλλα-

γεί. Χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα 

τα ΑΤΙΑ να έχουν όντως κάποια σχέση με 

ανώτερες οντότητες εξωγήινου τύπου, 

όπως εκείνες που αναφέρονται στα αρ-

χαία εσωτερικά κείμενα, η αλήθεια είναι 

ότι μπορούν επίσης να είναι άλλα πράγ-

ματα πολλών ειδών, όπως θα δούμε. 

Θεωρούνται ΑΤΙΑ τα αντικείμενα που 

εμφανίζονται στον ουρανό με ταχύτητες 

πολύ μεγαλύτερες από αυτές που επιτρέ-

πει η σημερινή τεχνολογία, που κινούνται 

με μη συμβατικό τρόπο, που προκαλούν 

ηλεκτρομαγνητικές μεταβολές και παρεμ-

βολές στις οθόνες ραντάρ και που μπο-

ρούν να εμφανίζονται και να εξαφανίζο-

νται μέσω εξαΰλωσης. Αν και μπορούν 

να παρουσιαστούν πολλές απάτες, η 

ποσότητα των μαρτυριών είναι τέτοια, 

που μας αναγκάζει να θεωρήσουμε το 

γεγονός ως πραγματικό. Τα περισσό-

τερα φαινόμενα παρουσιάζονται στον 

παρατηρητή σαν απλά φώτα, ωστόσο, 

σε μερικές περιπτώσεις, μέσω φωτογρα-

φήσεων, αποδείχθηκε η παρουσία ενός 

πραγματικού αγνώστου αντικειμένου. 

Μπορούμε όμως να ταξινομήσουμε σαν 

ΑΤΙΑ μια σειρά φαινομένων της φύσης 

που ακόμα αγνοεί η ανθρωπότητα. 

Από την πρώτη επίσημη γνωστή πα-

ρατήρηση, το 1947 από τον πιλότο Κένεθ 
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Άρνολντ, ως σήμερα, έχουν συγκεντρω-

θεί εκατοντάδες χιλιάδες παρατηρήσεις 

σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου και 

αναγνωρίστηκαν παλιές παρατηρήσεις, 

που είχαν αρχειοθετηθεί ως “απόρρη-

τες”, ως σχετικές με το φαινόμενο ΑΤΙΑ. 

Η βιβλιογραφία για το θέμα είναι πλουσι-

ότατη αλλά, δυστυχώς, τα περισσότερα 

βιβλία έχουν κάποιο δογματισμό στην 

ερμηνεία τους, επειδή οι συγγραφείς πα-

ρασύρονται, αφ’ ενός μεν από την υλι-

στική και θετικιστική θεώρηση της ιστο-

ρίας, που θέλει κάθε ανώτερο πολιτισμό 

να διακρίνεται οπωσδήποτε από υψηλή 

τεχνολογία σαν τη δική μας και αφ’ ετέ-

ρου από τη σύγχρονη ιστορική αλλοτρί-

ωση της τεχνοκρατίας. 

Η πιο συνηθισμένη ταξινόμηση του 

φαινομένου ΑΤΙΑ είναι αυτή του Χάυνεκ 

και μπορεί να διαιρεθεί σε δυο τομείς: 

Α) Παρατηρήσεις εξ αποστάσεως

1) Πρόκειται για νυχτερινά φώτα που 

απαρτίζουν το μεγαλύτερο αριθμό των 

παρατηρήσεων και επίσης προσφέρουν 

τη μεγαλύτερη δυνατότητα απάτης και 

λάθους. 

2) Παρατηρήσεις στο φως της ημέ-

ρας αντικειμένων σε σχήμα δίσκου, με 

συμπεριφορά έξω από το γνωστό πλαί-

σιο. 

3) Σύλληψη ενός ΑΤΙΑ στις οθόνες 

ραντάρ και μέσω οπτικής όρασης.  

Β) Κοντινές παρατηρήσεις

1) Κοντινές επαφές πρώτου τύπου: 

Παρατήρηση ενός ΑΤΙΑ μέσα σε μια 

ακτίνα 150 μέτρων, χωρίς όμως άμεση 

επαφή με το μάρτυρα, ούτε με το περι-

βάλλον. 

2) Επαφές δεύτερου τύπου: παρα-

τήρηση αντικειμένων που έχουν αφήσει 

σημάδια στο έδαφος, στη βλάστηση ή 

σε κοντινά ζώα. 

3) Στενές επαφές τρίτου τύπου: πα-

ρουσία όντων προικισμένων με κίνηση 

και φαινομενική εξυπνάδα και επαφή 

μαζί τους, έστω κι αν η συμπεριφορά και 

η βιολογική τους δομή είναι διαφορετική 

από τις γνωστές. 

Αν αναλύσουμε τις δυνατότητες που 

προσφέρει αυτή η ταξινόμηση, οι πιθα-

νότητες να αποτελεί ένα ΑΤΙΑ ένα μηχα-

νικό στοιχείο ενός εξωγήινου πολιτισμού 

είναι ελάχιστες. Ας το δούμε πιο συγκε-

κριμένα. Η εμφάνιση ενός ΑΤΙΑ μπορεί 

να είναι πραγματική ή φανταστική. Στην 

τελευταία περίπτωση μπορεί να είναι μια 

φυσική διαδικασία, όπως οπτική απάτη, 

αντικατοπτρισμός, αντανακλάσεις στα 

σύννεφα και την ατμόσφαιρα κ.λπ. ή μια 

ψυχολογική διαδικασία, ώστε το ΑΤΙΑ να 

υπήρξε μόνο στο νου του μάρτυρα.

 Σε αυτήν τη δεύτερη περίπτωση μπο-

ρούμε επίσης να ξεχωρίσουμε δύο κατη-

γορίες: 

• Nα έγινε επίτηδες, για εξαπάτηση 

με σκοπούς δημοσιότητας, αυτο-

προβολής κ.λπ.

• Nα οφείλεται σε μια παθολογική δι-

αδικασία του τύπου της υστερίας, 

των παραισθήσεων κ.λπ. 

Από την άλλη, οι πραγματικές πα-

ρατηρήσεις μπορούν να είναι των εξής 

κατηγοριών: 

1) Το αντικείμενο είναι κάτι γνωστό, 

όπως π.χ. ένα φυσικό φαινόμενο, ένας 

σφαιρικός κεραυνός, κάποιο μετεωρο-

λογικό φαινόμενο ή ένα τεχνητό φαινό-

μενο, όπως ένας τεχνητός δορυφόρος, 

ένα αεροπλάνο, ένα αερόστατο κ.λπ. 
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2) Το αντικείμενο είναι κάτι άγνωστο, 

φυσικού τύπου, όπως π.χ. τα πλάσματα 

ή τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα απροσ-

διόριστης φύσης ή τεχνητού τύπου, με 

άγνωστη ανθρώπινη προέλευση, όπως 

τα μυστικά όπλα των μεγάλων δυνάμεων 

ή της ναζιστικής Γερμανίας, που εικάζεται 

ότι μερικά από αυτά παρέμειναν μυστικά 

για τους συμμάχους, ακόμα και μετά την 

λήξη του Β΄ παγκοσμίου πολέμου.

 Άλλη υπόθεση αναφέρει ότι μπορεί 

να είναι αεροσκάφη που διατηρήθηκαν 

ως σήμερα από τον Ατλάντιο πολιτισμό, 

ένα τμήμα του οποίου κατάφερε να επι-

ζήσει από τον παγκόσμιο κατακλυσμό 

και λέγεται ότι παραμένει ακόμα κρυμ-

μένο από την ανθρωπότητα στο βυθό 

της θάλασσας (θυμηθείτε τα πειράματα 

που, σύμφωνα με την παράδοση, έκα-

ναν οι Άτλαντες για την προσαρμογή 

των θηλαστικών στην υδρόβια ζωή και 

μπορεί παρόμοια πειράματα να έκαναν 

ακόμα και για τους ανθρώπους) ή στο 

εσωτερικό της Γης. Τέλος, θα μπορού-

σαν να είναι τεχνητά στοιχεία μη ανθρώ-

πινης προέλευσης. Εδώ τοποθετείται η 

υπόθεση των εξωγήινων επισκέψεων. 

Σχετικά με αυτό υπάρχουν διάφορες 

υποθέσεις: ότι προέρχονται από μακρι-

νούς γαλαξίες και έρχονται ως εδώ εκμε-

ταλλευόμενοι τις χωροχρονικές σχέσεις 

τύπου Αϊνστάιν ή ότι προέρχονται από 

το δικό μας ηλιακό σύστημα και είναι 

άυλες οντότητες που έχουν τη δύναμη 

της υλοποίησης και βρίσκονται σε άλλες 

διαστάσεις (συμπίπτει με την εσωτερική 

παράδοση). Επίσης ότι πρόκειται για 

την ύπαρξη άγνωστων ζώων που κα-

τοικούν στην ατμόσφαιρά μας και που 

γίνονται ορατά μόνο κάτω από ειδικές 

συνθήκες (στοιχειακά) και ακόμα, ότι 

πρόκειται για προβολές, πάνω στο τρισ-

διάστατο σύμπαν μας, φαινομένων που 

παράγονται σε έναν κόσμο τεσσάρων ή 

περισσότερων διαστάσεων. Η τομή ενός 

δυσδιάστατου κόσμου (επιπέδου) μας 

δίνει ένα γραμμικό στοιχείο. Η τομή ενός 

τρισδιάστατου αντικειμένου μας δίνει ένα 

επίπεδο και συνεχίζοντας με αυτήν τη δι-

αδικασία, η τομή ενός τετραδιάστατου 

αντικειμένου θα μας δώσει μια τρισδιά-

στατη εικόνα, υπόθεση πολύ κοντά στην 

εσωτερική αντίληψη. Στον παρακάτω 

πίνακα έχουμε μια σύνοψη όλων αυτών 

των δυνατοτήτων εξήγησης του φαινο-

μένου των ΑΤΙΑ, όπου, όπως βλέπουμε, 

η περίπτωση εξωγήινης προέλευσης, αν 

και δυνατή, είναι ελάχιστη, περιορισμένη 

και σπάνια.
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Κείμενο: Ελένη Σαρλά

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
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«Αυτό που αναφέρεται ως παραψυ-

χολογία θα πρέπει να διαιρεθεί σε δύο 

μέρη: το ένα είναι τα φαινόμενα που 

πραγματικά υπάρχουν, αλλά δεν έχουν 

ακόμα εξηγηθεί επιστημονικά, και το 

άλλο διαφημίζεται από τσαρλατάνους 

σαν υπερφυσικά συμβάντα, που όμως 

είναι ψεύτικα και πρέπει να αποκαλύ-

πτονται και να στιγματίζονται». 

Αυτόν τον ορισμό της παραψυχο-

λογίας συναντάμε στη Μεγάλη Σοβιετική 

Εγκυκλοπαίδεια, έκδοσης 1974.

Στην ιστορία της Ρωσίας συναντάμε 

πολλούς ανθρώπους με ιδιαίτερες 

ψυχικές ικανότητες. Οι Σοβιετικοί ει-

σήλθαν στο χώρο της παραψυχολογίας 

με μια επιστημονική προσέγγιση. Έννοι-

ες όπως μυστικισμός ή αποκρυφισμός 

ήταν μη αποδεκτές. Ωστόσο πολλοί επι-

στήμονες, όπως ο Δρ. της Ιατρικής Βασί-

λι Κασάκτιν, δήλωναν ανοιχτά την πίστη 

τους σε μια ανώτερη ύπαρξη. Για αυτούς 

η πίστη στο Θεό και η έρευνα των μυστη-

ρίων του σύμπαντος πήγαιναν χέρι-χέρι.

 Οι πρώτες ψυχικές έρευνες στην 

πρώην Σοβιετική Ένωση έγιναν από το 

σημαντικό επιστήμονα Λεονίτ Λ. Βασί-

λιεφ με πειράματα νοητικής υποβολής. 

Από τη δεκαετία του 1920, ο Βασίλιεφ γί-

νεται μέλος του Ινστιτούτου Εγκεφαλικών 

Ερευνών της Μόσχας και το 1960 ίδρυ-

σε το Ινστιτούτο Εγκεφαλικών Ερευνών. 

Εκεί πραγματοποιούσε πειράματα μέσω 

ύπνωσης, την οποία προκαλούσε ακό-

μα και τηλεπαθητικά. Εκείνη την περίοδο 

οι Σοβιετικοί άρχισαν να πειραματίζονται 

σε πολλά πράγματα, όπως μεταφορά 

ενέργειας από το ένα άτομο στο άλλο, 

έρευνα των ενεργειακών ακτινοβολιών 

του σώματος, τηλεκινησία, τηλεπάθεια, 

αποκωδικοποίηση και ενδυνάμωση του 

ανθρώπινου εγκεφάλου και άλλα ψυχικά 

φαινόμενα.

 Κατάφεραν όχι μόνο να αποδείξουν 

την ύπαρξή τους, αλλά ανακάλυψαν και 

τρόπους για να τα χρησιμοποιούν ως 

υπερόπλα στον ακήρυχτο ψυχρό πόλε-

μο που είχαν με τους Αμερικανούς.

Τη δεκαετία του 1970, η K.G.B. (η ρω-

σική μυστική υπηρεσία πληροφοριών) 

είχε πετύχει, βασισμένη όχι μόνο στην 

τεχνολογία αλλά και στη συνεργασία 

της με χαρισματικούς ως προς την εξω-

αισθητική αντίληψη ανθρώπους, την εξ 

αποστάσεως παρακολούθηση και τη με-

ταβίβαση της σκέψης. Το γεγονός αυτό 

οδήγησε στη δημιουργία τέλειων κατα-

σκόπων και στρατιωτών, που μέσω της 

ύπνωσης λειτουργούσαν σαν ρομπότ.

Ασχολήθηκαν με τους εξής τομείς:

Τηλεπάθεια

Το 1960 η έρευνα στη Ρωσία για την 

τηλεπάθεια αναγνωρίστηκε ως σημα-

ντική. Προσέβλεπαν στην ανάπτυξη της 

βιο-τηλεπικοινωνίας, δηλαδή στη μεταβί-

βαση πληροφοριών χωρίς τεχνολογικά 

μέσα. Το 1965 η Εταιρία Ποπόφ, στη Μό-

σχα, ίδρυσε ένα τμήμα Βιο-πληροφορίας 

και πραγματοποίησε πολλά πειράματα. 

Σε πολλά από αυτά πήραν μέρος οι τη-

λεπαθητικοί Γιούρι Καμένσκι και Καρλ 

Νικολάγιεφ, οι οποίοι κατόρθωσαν να 

αποκτήσουν μια μακρινή τηλεπαθητική 

επικοινωνία κάτω από ελεγχόμενες συν-

θήκες. Ο Δρ. Γκενάντι Σεργκέγιεφ οργά-

νωσε πολλά πειράματα τηλεπάθειας σε 

μεγάλη απόσταση, όπως και ο Βίκτωρ 

Ανταμένκο. Ο Ανταμένκο διαμόρφωσε 

τη θεωρία ότι αυτά που μεταφέρουν τις 

ESP πληροφορίες είναι τα νετρίνα, στοι-

χειώδη σωματίδια που διαπερνούν συ-

νέχεια τη Γη και κατά συνέπεια περνούν 

από το νου ενός ατόμου, συλλέγουν 

πληροφορίες και τις μεταφέρουν στο 

νου κάποιου άλλου.

Διόραση

 Η Βαρβάρα Ιβάνοβα διηύθυνε την 

πειραματική ομάδα για τη διόραση, που 

είχε οργανωθεί από τον Ποπόφ. Εκπαί-

δευαν άτομα από 18 ως 75 ετών. Όλοι 

έδειξαν αξιοσημείωτες ικανότητες πρό-

γνωσης. Η ίδια η Ιβάνοβα έλεγε: 

«Καλύτερα είναι τα άτομα που είναι 

εκφραστικά, με θετική σκέψη και πιστεύ-

ουν στις εξω-αισθητικές ικανότητες. Για 

να γίνει κάποιος καλός ψυχικός, πρέπει 

να μπορεί να αδειάζει από κάθε σκέψη».

 Πίστευε επίσης ότι ο καθένας μπο-

ρούσε να θεραπεύει, όπως έκανε κι 

αυτή. Έλεγε ότι το κλειδί είναι να κυριαρ-

χήσει κανείς τις επιθυμίες και τις σκέψεις 

του και να αφιερώσει όλη του την ύπαρ-

ξη στη θεραπεία των άλλων. Να κάνει 

διαλογισμό για βελτίωση των νοητικών 

δυνάμεων και να οραματίζεται στενούς 

δεσμούς με τις δυνάμεις της φύσης.

 Η Ιβάνοβα κατείχε πλούτο ψυχικών 

δυνάμεων, είχε πανεπιστημιακό δίπλωμα 

φιλοσοφίας, ήταν θεραπεύτρια, διορατι-

κή, τηλεπαθητική, υπνωτίστρια και αυθε-

ντία στη μετενσάρκωση και είχε μεγάλη 

ικανότητα στην εκμάθηση ξένων γλωσ-

σών.

Ανύψωση αντικειμένων

Το 1973 και το 1974, ο καθηγητής Ψυ-

χολογίας στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας 

Β. Πούσκιν τέλεσε πειράματα ανύψωσης 

αντικειμένων με τον Μπόρις Ερμολάεφ, 

έχοντας πλήρη κυβερνητική έγκριση. Ο 

Πούσκιν είχε δηλώσει: 

«Έχω παρακολουθήσει τον Ερμολά-

εφ να ανυψώνει αντικείμενα. Πιστεύω ότι 

ο άνθρωπος αυτός είναι ικανός να δημι-

ουργεί ένα μαγνητικό πεδίο που εξουδε-

τερώνει τη βαρύτητα».

Θεραπευτές

Το 1956 το Υπουργείο Υγείας της Γε-

ωργιανής Δημοκρατίας διέταξε πλήρη 

έρευνα για τους Αλεξέι και Βίκτωρ Κιβο-



ρότοφ, πατέρα και γιό, γιατί η φήμη τους 

ως θεραπευτές ήταν μεγάλη. Η επιτροπή, 

υπό την καθοδήγηση του ακαδημαϊκού 

Πιότρ Καφταράντζε, ανέφερε μεταξύ των 

άλλων: 

«… Όλοι εμφάνισαν βελτίωση της 

κατάστασής τους και αρκετοί θεραπεύ-

τηκαν».

Πειράματα έγιναν επίσης τον Ιούλιο 

του 1974 στο Πανεπιστήμιο του Τμπιλίσι 

υπό τη διεύθυνση του Γκρέκορ Κομιτιάνι. 

Μια ποικιλία επιστημονικών συσκευών 

χρησιμοποιήθηκε, για να εντοπιστεί η 

υπεριώδης ακτινοβολία που εκπορευό-

ταν από τα χέρια τους. Στο τέλος ανακοί-

νωσαν ότι όταν συγκεντρώνονταν για 

θεραπεία, οι εκπορεύσεις αυξάνονταν 

1.000 φορές περισσότερο από το κανο-

νικό.

Ταλέντα από το υποσυνείδητο

Απόφοιτος του Ιατρικού Ινστιτούτου 

Μόσχας, ο Βλαντιμίρ Ράικοφ, σημαντι-

κός ψυχολόγος, ασχολήθηκε με άτομα 

υγιή στο νου και στο σώμα, για να τους 

αναπτύξει νέες ικανότητες και τη νοημο-

σύνη. Συνεργάστηκε σε πειράματα πα-

ραψυχολογίας με το Βίκτορ Ανταμένκο:

 «Χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες του 

υποβαλλόμενου ατόμου, για να αναπτύ-

ξει τις ικανότητές του. Το κάνουμε να πι-

στέψει, κάτω από ύπνωση, ότι είναι ένας 

διάσημος ζωγράφος, πιανίστας κ.λπ. 

Αν έχει τη σωστή νοητική στάση, όταν 

βγαίνει από την ύπνωση, μπορεί να δι-

ατηρήσει τις επιθυμίες και τις ικανότητες 

εκείνου του ατόμου». 

Ο Ράικοφ έχει κάνει ύπνωση από την 

τηλεόραση και το ραδιόφωνο με μαγνη-

τοφωνημένα μηνύματα και από το τηλέ-

φωνο.

Ο ακαδημαϊκός Πετρόφσκι Αρτούρ, 

διευθυντής του Ινστιτούτου, αντιπρόε-

δρος της Σοβιετικής Ψυχολογικής Εταιρί-

ας και προϊστάμενος του Ράικοφ, επιση-

μαίνει: 

«Η ύπνωση βγάζει τις κλειδαριές και 

ανοίγει τις πόρτες του νου. Επιτρέπει στις 

φυσικές ικανότητες να ελευθερωθούν. 

Τα πειράματα δείχνουν ότι έχουμε ικα-

νότητες πολύ πέρα από τη γνώση μας, 

αν και βέβαια οι ικανότητες των ατόμων 

διαφέρουν».

Δερμο-οπτική αντίληψη

Δερμο-οπτική αντίληψη είναι η επι-

στήμη και η τέχνη της όρασης με την 

αφή. Υπεύθυνη των πειραμάτων ήταν 

η Λαρίσα Βιλένσκαγια, εκπαιδεύτρια του 

τμήματος Βιο-πληροφορίας της ομάδας 

Ποπόφ του Κέντρου Παραψυχολογίας 

της Μόσχας. Τα πειράματα γίνονταν είτε 

με τυφλούς είτε με νεαρά παιδιά που είχαν 

αναφέρει μια τάση για αυξανόμενη ευαι-

σθησία αφής. Μερικοί έμαθαν πράγματι 

να διαβάζουν και να διακρίνουν χρώμα-

τα με την αφή. Η Βιλένσκαγια αναφέρει:

 «Βρήκαμε κάποια σχέση ανάμεσα 

στο φαινόμενο Κίρλιαν και στην όραση 

με την αφή, δηλαδή ότι περιλαμβάνεται η 

ίδια ακτινοβολία βιοενέργειας». 

Ο Δρ. Ν. Κ. Γκίλεφ πιστεύει ότι είναι 

αποτέλεσμα μηχανικών και θερμοκρα-

σιακών επιδράσεων των διαφορετικών 

χρωμάτων στους δείχτες των δαχτύλων 

και όχι απαραίτητα στις άκρες τους.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι 

περιγραφές του αισθήματος της αφής 

κάθε χρώματος συγκρινόμενες βρέθη-

καν ότι συμφωνούσαν, όπως για παρά-

δειγμα ότι το γαλάζιο είναι κρύο, γλιστε-

ρό, πυκνό και με μικρούς κόκκους, ενώ 

το ιώδες κρύο, παχύ και πιο άγριο από 

το μπλε κ.λπ.

Το ζεύγος Σεμιόν και Βαλεντίνα Κίρλιαν στο εργαστήριό τους

Βαρβάρα Ιβάνοβα



15

Ύπνωση-υπνοθεραπεία

1.Υπνοθεραπεία για παιδιά

Ο Βίλεν Ισάκοβιτς Γκαρμπούζοφ, 

επικεφαλής μιας ομάδας γιατρών στην 

Πολυκλινική Νο 26 στο Λένινγκραντ, χρη-

σιμοποιούσε την ύπνωση, για να βοηθή-

σει παιδιά να ξεπεράσουν προβλήματα 

αλαλίας και τραυλισμού που δεν οφεί-

λονταν σε οργανικά προβλήματα. Κατά 

την ύπνωση, έβαζαν στο υποσυνείδητο 

του παιδιού την ιδέα ότι δεν πρέπει να 

φοβάται πια να μιλήσει. Στο 50% η θερα-

πεία ήταν γρήγορη και πλήρης, στο 25% 

υπήρχαν σημαντικές βελτιώσεις, στο 15% 

η βελτίωση ήταν μέτρια και στο 10% είχαν 

πλήρη αποτυχία.

2.Υπνοθεραπεία για μεγάλους

Ο Δρ. Πάβελ Μπουλ, υπνολόγος και 

νευρολόγος στο Λένινγκραντ, θεράπευε 

θύματα σοβαρών ασθενειών, ναρκομα-

νείς και αλκοολικούς δουλεύοντας με το 

νου τους κατά τη διάρκεια ύπνωσης. Οι 

Ρώσοι εκείνης της εποχής δεν δέχονταν 

σαν ευαγγέλιο τη θέση του Φρόιντ για 

το ρόλο της σεξουαλικότητας στην πρό-

κληση των νευρώσεων. Ο Μπουλ λέει ότι 

κατά τη διάρκεια 30 χρόνων εργασίας, η 

ρίζα του προβλήματος σε συμπλέγματα 

ενοχής ή μνήμες παιδικής σεξουαλικό-

τητας δεν ήταν πάνω από 15%, αν όχι 

λιγότερο. Στη θέση της ψυχανάλυσης οι 

Ρώσοι έχουν βάλει τη λογική θεραπεία 

και την ψυχοθεραπεία υποβολής, που 

περιλαμβάνει κάθε τύπο ύπνωσης, από 

αυθυποβολή μέχρι μαζική ύπνωση.

Ψ - τεχνολογία

Στο Ινστιτούτο Έρευνας του εγκεφά-

λου στο Λένινγκραντ με επικεφαλής τη 

βραβευμένη νευρολόγο Δρ. Μπεχτέρεβα 

αποκωδικοποίησαν τις ηλεκτρικές ώσεις 

του εγκεφάλου που προκαλούνται από 

τον ήχο. Εξερεύνησαν 2.000 ζώνες. Η Δρ. 

Μπεχτέρεβα έχει πει: 

«Αν μια μέρα ανοίξουμε μια πόρτα 

στο νου που θα επιβεβαιώσει την τηλε-

πάθεια, την τηλεκίνηση και την ESP, τότε 

ωραία. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει μια 

απόλυτα λογική εξήγηση για αυτά που 

δεν έχουμε ακόμα ανακαλύψει».

Χρονομηχανή

Ο Γκενάκι Σεργκέγιφ ασχολήθηκε με 

την κατασκευή της χρονομηχανής. Ο 

ίδιος δήλωσε για αυτή στην εφημερίδα 

Πράβντα: 

«Η κάθε ανθρώπινη ύπαρξη αφήνει 

μια σφραγίδα στο περιβάλλον της, γιατί 

κάθε στιγμή ακτινοβολούμε ενέργεια που 

απορροφάται και αποθηκεύεται από τα 

αντικείμενα γύρω μας. Η ενέργεια ποτέ 

δεν μπορεί να χαθεί. Επομένως το ενερ-

γειακό αποτύπωμά της διατηρείται, θεω-

ρητικά, στην αιωνιότητα. Κατασκεύασα 

μια μηχανή που χρησιμοποιεί υγρούς 

κρυστάλλους, για να περισυλλέγει αυτή 

την ενέργεια. Την μετατρέπει σε ηλεκτρικές 

ώσεις-μνήμες του παρελθόντος. Έχουμε 

πολύ δρόμο μέχρι να μπορέσουμε να 

καταγράψουμε με ακρίβεια αυτά τα απο-

τυπώματα. Αλλά το μηχάνημά μου είναι 

μια αρχή προς αυτή την κατεύθυνση».

Φαινόμενο Κίρλιαν

Ο Σεμιόν Νταβίντοβιτς Κίρλιαν άρχισε 

τα πειράματά του στη φωτογράφηση 

της αύρας το 1939. Στο έργο του πολύ-

τιμη βοηθός του ήταν η σύζυγός του Βα-

λεντίνα. Για το πώς ξεκίνησε, λέει ο ίδιος:

 «Θυμάστε το πρώτο πείραμα με την 

αύρα; Έκανα κάτι επισκευές σε μια γεν-

νήτρια υψηλής συχνότητας και έτυχε να 

έχω μια γρατζουνιά στο χέρι. Είχε θερα-

πευθεί. Αποφάσισα να βρω τι ήταν αυτό 

το φαινόμενο. Πήρα μια φωτογραφία 

του χεριού μου. Μείναμε εκστατικοί».

 Αν και υπήρχαν πολλά προβλήματα 

να λυθούν ακόμα, ένα καινούργιο μηχά-

νημα, ο Ανιχνευτής Κίρλιαν 75 κατασκευ-

ασμένος στα εργαστήρια του Πανεπι-

στημίου του Καζακστάν στην Άλμα Άτα, 

ήταν έτοιμο να διαγνώσει διάφορους 

τύπους καρκίνου με ακρίβεια 100%. Επέ-

τρεπε επίσης την παρατήρηση οποιου-

δήποτε μέρους του ανθρώπινου σώμα-

τος και μπορούσε να εξετάζει τις ζωτικές 

λειτουργίες τους. Ένας προσαρμοσμέ-

νος ηλεκτρονικός εγκέφαλος μετέφραζε 

τις εικόνες σε κάρτες, που μπορούσαν 

να διαβαστούν σαν αυτές ενός καρδι-

ογράφου. Επικεφαλής των θεωρητικών 

και ερευνητών επιστημόνων στην Άλμα 

Άτα που επιστράτευσαν το φαινόμενο 

Κίρλιαν ενάντια στην ασθένεια, ήταν ο 

Δρ. Βίκτορ Ινιούσιν Μιχαήλοβιτς.

Στις 1 του Φλεβάρη το 1974, το προ-

εδρείο του Ανώτατου Σοβιέτ της Ρωσικής 

Δημοκρατίας αναγνώρισε τον Κίρλιαν 

ως «εφευρέτη του λαού».
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«Είναι Σοφία το να γνωρίζεις τους άλ-

λους και Φώτιση το να γνωρίσεις τον 

εαυτό σου. Ο κυρίαρχος των ανθρώ-

πων είναι ισχυρός, ο Κύριος του εαυτού 

του είναι πανίσχυρος». 

Τάο Τε Τσιγκ

Η «Αυτογνωσία» είναι ένας όρος 

που όλοι ακούμε ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια. Για τους πε-

ρισσότερους σύγχρονους ανθρώπους 

είναι μια ασαφής, θεωρητική έννοια, που 

ενώ ακούγεται στομφώδης κι επιβλητική 

ως λέξη, δεν είναι εύκολο να τη συνδέ-

σουμε με την καθημερινή μας ζωή, αλλά 

αντίθετα πιστεύουμε ότι αποτελεί μια δια-

νοητική, θεωρητική κατάσταση.

 Επειδή όμως η ανάγκη του ανθρώ-

που για αυτογνωσία δεν είναι κάτι και-

νούργιο, αλλά αντίθετα κάτι διαχρονικό, 

θα καταφέρουμε να διαλευκάνουμε το 

ζήτημα της με τη βοήθεια των αρχαίων 

φιλοσόφων, οι οποίοι μας διδάσκουν 

ότι η Αυτογνωσία δεν είναι ούτε θεωρία, 

ούτε μια συνθήκη που μπορεί να την πε-

τύχει κανείς μόνος του με μικρή προσπά-

θεια, χωρίς οδηγούς και κυρίως χωρίς 

ισχυρή επιθυμία, πρόθεση και σκληρή 

δουλειά με τον εαυτό του. Αντίθετα είναι 

μια βιωματική διαδικασία που συνήθως 

απαιτεί δέσμευση στην επιθυμία μας να 

γνωρίσουμε καλύτερα και βαθύτερα τον 

«πυρήνα» του εαυτού μας, την πολυπλο-

κότητά του, τις αστείρευτες δυνάμεις και 

τις αφανείς αδυναμίες του.

Σε όλες τις εποχές και σε όλους τους 

τόπους ο άνθρωπος αναζητούσε να 

γνωρίσει τον εαυτό του. Έτσι και σήμερα 

το γνωστό Δελφικό ρητό «Γνώθι σαυ-

τόν», εξακολουθεί να έχει μεγάλη αξία. 

Γιατί; Διότι ο δρόμος της Αυτογνωσίας 

είναι στενά συνδεδεμένος με την επιτυχία, 

την εσωτερική αρμονία και εν τέλει με την 

ευτυχία. 

Θα προσπαθήσουμε λοιπόν με τη 

βοήθεια της φιλοσοφίας, που πάντοτε 

καλλιεργούσε και διαμόρφωνε τους αν-

θρώπους, να ξεχωρίσουμε κάποιες ανε-

κτίμητες συμβουλές, ώστε βήμα-βήμα να 

μάθουμε πώς να γνωρίσουμε καλύτερα 

και να πραγματώσουμε τον εαυτό μας.

Να ξεχωρίσουμε τη μάθηση από τη 
γνώση

Ξεκινώντας χρειάζεται να τονίσουμε 

ότι η αληθινή γνώση διαφέρει από την 

απλή μάθηση. Και το να γνωρίσου-

με τον εαυτό μας, όπως και οτιδήποτε 

άλλο, απαιτεί προσπάθεια και είναι μια 

κατάκτηση. 

Είναι εύκολο το να μαθαίνουμε, σε 

γενικές γραμμές, αυτά τα οποία κατα-

λαβαίνουμε. Και είναι εύκολο να καταλα-

βαίνουμε όταν ο νους συγκεντρώνεται 

με όλη του τη δύναμη στις νέες γνώσεις. 

Αλλά είναι δύσκολο το να γνωρίζουμε, 

καθώς αυτά που γνωρίζω είναι αυτά 

που μπορώ να πράξω.

Στην εσωτερική αναζήτηση δεν αρκεί 

η θεωρία του «εγώ μαθαίνω, άρα ξέρω», 

χρειάζεται και η πρακτική εφαρμογή που 

οδηγεί στο «Εγώ γνωρίζω». Άλλο να ξέ-

ρεις και άλλο να γνωρίζεις. Το πρώτο 

είναι θεωρητικό ενώ το δεύτερο είναι και 

πρακτικό.

Γνωρίζουμε πραγματικά όταν ενερ-

γούμε σύμφωνα με τις ιδέες που αποκτή-

σαμε.

Να κάνουμε το πρώτο βήμα

Είναι αναγκαίο, για να ξεκινήσουμε, 

να πάρουμε την απόφαση να το κά-

νουμε. Ίσως στην αρχή μας φανεί απλό, 

αλλά δεν είναι, διότι ο φόβος, ένας από 

τους χειρότερους εχθρούς μας, απαι-

τεί να παραμείνουμε βολεμένοι και να 

απορρίψουμε κάθε τι που θα μας ανα-

στατώσει και θα μας πονέσει.

Αν καταφέρουμε να νικήσουμε το 

φόβο τότε θα έχουμε κάνει το πρώτο 

βήμα, που είναι και το πιο σημαντικό («Η 

αρχή είναι το ήμισυ του παντός»).

Να ανακαλύψουμε τη διαφορετική 
μας φύση

Αφού πήραμε την απόφαση να ξεκι-

νήσουμε την πορεία μας προς την αυτο-

γνωσία  θα έρθουμε αντιμέτωποι με το 

ερώτημα «Ποίος είμαι;».

Με βάση τις εσωτερικές διδασκαλίες 

της φιλοσοφίας, ο άνθρωπος χαρακτη-

ρίζεται ως ένα ον με δυο κύριες φύσεις 

- όψεις: ως ον με πολλά πρόσωπα (Προ-

σωπικότητα) και ως Εσωτερικό ον (Ανώ-

τερο εγώ - έδρα της Βούλησης).

Στην καθημερινότητα το εσωτερικό 

ον ντύνεται και καλύπτεται με τα ενδύ-

ματα της προσωπικότητας δηλαδή το 

σώμα, τα συναισθήματα και τι σκέψεις, 

τα οποία πολύ συχνά διαφέρουν μεταξύ 

τους με αποτέλεσμα πολλές φορές να 

σκεφτόμαστε άλλα, να αισθανόμαστε 

άλλα και να πράττουμε άλλα.

Στην προσωπικότητα εδρεύον όλα τα 

ελαττώματα και οι αδυναμίες μας. Από 

αυτήν γεννιούνται, διαμορφώνονται, συ-

Π ρ α κ τ ι κ έ ς  σ υ μ β ο υ λ έ ς  α υ τ ο γ ν ω σ ί α ς
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ντηρούνται και θρέφονται. Από πού πη-

γάζει όμως η δύναμη που μας κάνει να 

τα αντιμετωπίζουμε; Η δύναμη που όταν 

πέφτουμε μας κάνει να σηκωνόμαστε 

ξανά ή να πραγματώνουμε αυτά που 

ονειρευόμαστε;

Στο εσωτερικό μας ον - βούληση, 

φωλιάζει η αληθινή μας ταυτότητα, ο 

πραγματικός Εαυτός, που είναι πάντα 

σταθερός, αδιάφθορος, αμετάβλητος, 

φωτεινός και κάθετος. Αυτή, η αληθινή 

μας φύση, είναι που μας κάνει να αντι-

λαμβανόμαστε ένα νόημα ύπαρξης, 

να ονειρευόμαστε, να προσπαθούμε, 

να ξεπερνάμε τις δυσκολίες, να είμαστε 

γενναιόδωροι, να αγαπάμε αληθινά κ.ά. 

Εδώ κατοικούν οι αρετές μας, οι δυνά-

μεις μας, το εσωτερικό μας φως.

Συμβουλές:

Σώμα: Να αντιληφθούμε ότι απο-

τελείται από ύλη και όπως καθετί υλικό 

υπόκειται στο νόμο της αλλαγής και της 

φθοράς. Να συνειδητοποιήσουμε ότι εί-

ναι ένα μέσο, ένας απλός φορέας της 

ψυχής μας. 

Συναισθήματα: Να αναγνωρίσου-

με την περιπλοκότητά τους, ότι δεν είναι 

ομοιογενή αλλά περίπλοκα και από την 

ίδια τους τη φύση ασταθή και ταραχώ-

δη, με τάση στην ανισορροπία.

Σκέψεις: Να καταλάβουμε ότι είναι 

ταυτόχρονα ένα εργαλείο, που θα μας 

χρησιμεύσει να κάνουμε αναλύσεις, να 

κρίνουμε, να αναρωτηθούμε, να σκε-

φτούμε λογικά, να οργανωθούμε κ.λπ., 

αλλά και ένας επικίνδυνος εχθρός που 

έχει την ικανότητα να μας μπλοκάρει, να 

αλλοιώνει την αλήθεια, να μας παγιδεύει 

σε νοητικούς φαύλους κύκλους κ.ά.

Ανώτερος Εαυτός: Να συνειδητοποι-

ήσουμε ότι εδώ βρίσκεται η αληθινή μας 

ταυτότητα, το Εγώ Είμαι. Να του δώσου-

με χώρο ύπαρξης, κατανοώντας ότι είναι 

η λύση σε όλα μας τα προβλήματα.

Να ανακαλύψουμε τις αδυναμίες και 

τις δυνάμεις μας

 Όλες οι παραδοσιακές διδασκαλί-

ες συστήνουν ότι, για να γνωρίσουμε 

πραγματικά τον εαυτό μας οφείλουμε να 

αναγνωρίσουμε και να νικήσουμε τους 

προσωπικούς μας εχθρούς - ελαττώμα-

τα, που αποτελούν το πέπλο της άγνοι-

ας που σκεπάζει βαριά τον Αληθινό μας 

Εαυτό, έδρα των αρετών μας. 

Ένα ελάττωμα  είναι μια έλλειψη, ένας 

περιορισμός, κάτι που μας λείπει ή μια 

ατέλεια. Τέτοια είναι π.χ. ο εγωισμός, η 

αλαζονεία, η ανευθυνότητα, η αναπο-

φασιστικότητα, η αναβλητικότητα, η τε-

μπελιά, η δειλία κ.ά.

Από την άλλη μεριά οι αρετές, απο-

τελούν τα όπλα που διαθέτουμε για να 

ανοίξουμε δρόμο προς την αυτογνωσία 

και συνεπώς προς την ποθητή ευτυχία. 

Μας εξελίσσουν και μας βοηθούν να κα-

τορθώσουμε την αληθινή και αρμονική 

συμβίωση με τον εαυτό μας και με τους 

άλλους. Μπορούν να εκδηλωθούν και 

να αναπτυχθούν σε οποιαδήποτε ηλικία, 

γιατί δεν είναι αποτέλεσμα επαναληπτι-

κών συνηθειών αλλά έξυπνων επανα-

λήψεων. Τέτοιες είναι για παράδειγμα, η 

Γενναιοδωρία, η Ευγενία, η Ανδρεία, η 

Υπευθυνότητα, η Επιμονή κ.ά.

Όποιος παραδέχεται τα αδύνατα ση-

μεία του, αποδέχεται επίσης τις λύσεις, 

για να τα θεραπεύσει και να τα αντικατα-

στήσει με σημεία δύναμης.

Να περάσουμε στη δράση 

εφαρμόζοντας μια μεθοδολογία

1ο βήμα. Ανάλυση ελαττωμάτων

Το πρώτο που συνιστάμε είναι ειλι-

κρινή ανάλυση, όχι αρρωστημένη, αλλά 

πρακτική και  φρόνιμη σχετικά με τις ελ-

λείψεις και τις ατέλειες που ο καθένας 

μας έχει.

Αφού τις έχουμε ανακαλύψει, να μην 

επιχειρήσουμε να τις αντιμετωπίσουμε πι-

στεύοντας ότι θα τις έχουμε νικήσει στην 

πρώτη μάχη. Δεν θα είναι έτσι. Ούτε στην 

πρώτη, ούτε στη δεύτερη, ούτε σε πολ-

λές άλλες αν αποφασίσουμε να πολεμή-

σουμε με άδεια χέρια.

Στην αναζήτηση αυτή πρέπει να 

προσέξουμε  το εξής: τα ελαττώματα  

καταφέρνουν να μεταμφιεστούν και να 

μετατραπούν σε ψεύτικες αρετές. Έτσι 

πολλές φορές ο αδύναμος πιστεύει ότι 

είναι ευαίσθητος, ο δειλός νομίζει ότι είναι 

συμπονετικός, ο αναιδής νομίζει ότι ζει 

σύμφωνα με τη φύση, ο φιλάργυρος θε-

ωρεί ότι προστατεύει τα αγαθά του από 

τους κλέφτες, ο μισαλλόδοξος νομίζει ότι 

είναι δίκαιος και έτσι θα μπορούσαμε να 

συνεχίσουμε μια ατέλειωτη λίστα.

2ο βήμα. Ανάλυση Αρετών

Το δεύτερο είναι να κάνουμε την ίδια 

αντικειμενική ανάλυση, για να βρούμε 

ποιες είναι οι αξίες, οι αρετές που έχουμε 

έστω σε λανθάνουσα κατάσταση. 

3ο βήμα. Ανάπτυξη Αρετών

Να αναπτύξουμε καθημερινά με μι-

κρές ασκήσεις και πράξεις αυτές τις θετι-

κές δυνάμεις, που χρειάζεται να εκδηλω-

θούν στην προσωπικότητα μας.

Η ενέργεια λοιπόν δεν θα πρέπει να 

διοχετευτεί στο να καταπολεμήσουμε τα 

ελαττώματα, αλλά στο να δυναμώσουμε 

τις αρετές. Πρέπει να αφήσουμε τα ελατ-

τώματα παράμερα, σαν να μην υπάρ-

χουν, ενώ με κάθε μέριμνα να προοδεύ-

σουμε στην καλλιέργεια των αρετών.

«Το ζητούμενο είναι να βρούμε το 

μέτρο των όσων μας αρμόζουν και μας 

κάνουν αξιοπρεπείς. Δεν είναι να θέλου-

με να έχουμε περισσότερα, αλλά να Εί-

μαστε ο Εαυτός μας».

Delia Steinberg Guzmán
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Πρακτικές συμβουλές για αυτογνωσία, Delia 

Steinberg Guzman, εκδ. Νέα Ακρόπολη.

2. Φιλοσοφία στην Πράξη, Delia Steinberg 

Guzman, εκδ. Νέα Ακρόπολη.

3. www.iator.gr/basiliadis/aytognosia.htm
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Η σελίδα της υγείας

βιβλίων
παρουσίαση

AΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Μορύα

Σήμερα, σε μια εποχή που αναδιαμορφώνονται οι απόψεις για το ανθρώ-

πινο Ον, και παράλληλα πολλοί σύγχρονοι επιστήμονες ερευνούν τις αόρα-

τες δυνάμεις που διαμορφώνουν το Σύμπαν, αυτό το βιβλίο αποτελεί έναν 

πολύτιμο οδηγό. Εδώ βρίσκουμε κείμενα σχετικά με την εσωτερική σχέση του 

ανθρώπου με το περιβάλλον. Τα κείμενα αυτά έχουν επιλεχθεί από τα 17 βι-

βλία που συγγράφηκαν από την  Έλενα Ράϊριχ σε συνεργασία με έναν από 

τους μεγάλους Δασκάλους  της Ανατολής, τον Μόρυα. 

Εκδόσεις: ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ, 

Βαλτετσίου 41, 10681 Αθήνα, Τηλ. 210 3807180

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ, Carl G. Jung

Το βιβλίο αυτό είναι ένας σημαντικός σταθμός στο έργο του Κ. Γιούνγκ, 

καθώς διαφοροποιείται για πρώτη φορά από τον Σ. Φρόιντ, διατυπώνοντας 

την άποψη ότι πέρα από τη σεξουαλική ψυχική ενέργεια υπάρχουν και άλλες 

δυνάμεις που κατευθύνουν τη λίμπιντο. Τολμά να βουτήξει στα βαθιά νερά 

της μυθολογίας και της λαογραφίας, για να αποκαλύψει αυτό που γεφυρώνει 

το χάσμα σε τόσους διαφορετικούς λαούς από την αρχαιότητα ως σήμερα.

Εκδόσεις: ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ, 

Βαλτετσίου 41, 10681 Αθήνα, Τηλ. 210 3807180

Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ, Μαργαρίτα Γιουρσενάρ

«Αλλά πραγματικοί ταξιδευτές είναι μονάχα εκείνοι που φεύγουν.

Για να φύγουν – ανάλαφρες καρδιές που μοιάζουν με μπαλόνια,

από τη μοίρα τους ποτέ δεν ξεφεύγουν…»

Όλοι μας ταξιδεύουμε! Το θέμα είναι τι βλέπουμε, τι γυρεύουμε σε ένα τα-

ξίδι και τι αποκομίζουμε από αυτό. Λίγα χρόνια πριν από τον θάνατό της, η 

Γιουρσενάρ ένιωσε την ανάγκη να ταξιδέψει, «να κάνει τον γύρο της φυλακής 

της». Σε αυτά τα ταξίδια της χρωστάμε τις σελίδες αυτού του βιβλίου, που είναι 

γεμάτες εικόνες, εμπειρίες και βιώματα από τόπους ασυνήθιστους.

Εκδόσεις: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ, 

Ζωοδόχου Πηγής 8-10, Αθήνα, Τηλ. 210 3303822
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ

Κείμενο: Κωνσταντίνα Μπούλια

Σε όλη την ανθρώπινη ιστορία η ιδέα του θανάτου θέτει το αιώνιο 

μυστήριο κι αποτελεί τον πυρήνα σπουδαίων θρησκευτικών και 

φιλοσοφικών στοχασμών. Η φύση του θανάτου, η ύπαρξη ή όχι 

μεταθανάτιας ζωής, η επικοινωνία με τους νεκρούς, η αντιμετώπιση του 

πόνου αποχωρισμού, η προετοιμασία της ψυχής για το «πέρασμα» είναι 

μερικά από τα θέματα που ανέκαθεν απασχολούσαν την ανθρώπινη διά-

νοια. Ο κάθε λαός, ανάλογα με το πολιτιστικό του επίπεδο και την εποχή, 

έχει διαμορφώσει τις δικές του αντιλήψεις πάνω σε αυτό το τόσο σημα-

ντικό θέμα.

Στο άρθρο μας θα περιοριστούμε στην προσέγγιση ενός εσωτερι-

στή φιλοσόφου όσον αφορά τη φύση του θανάτου, την προετοιμασία 

του μελλοθάνατου, τη φροντίδα του νεκρού και την υποστήριξη των 

συγγενών.

Τι είναι θάνατος

Ο θάνατος θεωρείται, από εσωτερική άποψη, ένα μεγάλο διάλειμμα στη 

ζωή της δράσης του φυσικού πεδίου. Θα πρέπει να μάθουμε να τον θεωρούμε 

μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης, όπως η κάμπια πεθαίνει σαν σκουλήκι, για να 

ξαναγεννηθεί σαν πεταλούδα. Αυτό που αποκαλούμε γέννηση δεν είναι παρά η δια-

δικασία πρόσληψης φυσικού φορέα και αυτό που αποκαλούμε θάνατο δεν είναι 

παρά η διαδικασία απόρριψής του. Όπως η διαδικασίες της γέννησης περι-

λαμβάνουν κι άλλα πράγματα εκτός από τον τοκετό, έτσι και οι διαδικασίες 

του θανάτου περιλαμβάνουν κι άλλα πράγματα πέρα από το σταμάτημα  

της αναπνοής.

Μπορεί να επέλθει με δυο τρόπους: φυσιολογικά και σύμφωνα με το θείο νόμο ή μη φυσιολογικά, παραβιάζοντάς τον. Ο φυσι-

κός θάνατος έρχεται όταν έχει εξαντληθεί το κάρμα που είχε αναλάβει η ψυχή σε αυτήν την ενσάρκωση. Ο μη φυσικός ή παθολογι-

κός θάνατος του σώματος έρχεται από κάποιον εξωτερικό παράγοντα, όπως η μηχανική βλάβη κάποιου ζωτικού οργάνου κ.λπ.

Κατά μια άλλη οπτική γωνία υπάρχουν και δυο ειδών περάσματα, το ειρηνικό πέρασμα στην άλλη όχθη, που είναι το φυσιολο-

γικό, και το αγωνιώδες, το παθολογικό.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια Πύλη που οδηγεί σε μια συνειδησιακή κατάσταση διαφορετική από τη συνηθισμένη. Ο θάνατος 

δίνει στο πνεύμα την ευκαιρία να αφομοιώσει όσα διδάχτηκε στη διάρκεια της ενσάρκωσης. Η ψυχή ενσαρκώνεται για να διδαχτεί. 

Και εκσαρκώνεται, για να μεταφέρει τις εμπειρίες της πίσω, στο ανώτερο Εγώ. Το έργο των «ζωντανών» είναι διαφορετικό από το 

έργο των «νεκρών». Μετά από την περίοδο της ενεργητικής δραστηριότητας, ακολουθεί η περίοδος της εσωτερικής αφομοίωσης. 

Κι έτσι προχωρεί η εξέλιξη.

Ένας τρόπος υπάρχει για να τραβηχτεί το πέπλο που καλύπτει το μυστικό του περάσματος στην «άλλη πλευρά». Αυτός είναι η 

συνειδητοποίηση ότι Ζωή και Θάνατος είναι όψεις ενός πράγματος, όπως η μέρα και η νύχτα, είναι όψεις της μιας κυκλικής κίνησης 

της Γης γύρω από τον εαυτό της.
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Η στάση μας απέναντι στον θάνατο

Ποιο είναι το στοιχείο του θανάτου 

που φοβόμαστε ότι θα μας φέρει θλίψη 

και τρόμο;

Αρχικά, εκείνο που φοβόμαστε είναι 

το Άγνωστο. 

Ύστερα φοβόμαστε ότι θα αποχω-

ριστούμε εκείνους που αγαπάμε. Αυτές 

οι σκέψεις τον κάνουν να φαίνεται τρο-

μερός. 

Λέγεται ότι το μεγάλο δώρο του θε-

σμού των Μυστηρίων προς τους μυημέ-

νους είναι η απελευθέρωση των τελευταί-

ων από το φόβο του θανάτου. Ορισμένα 

δόγματα, όπως το ρωμαιοκαθολικό και 

το βουδιστικό, διδάσκουν στους πιστούς 

τους να συλλογίζονται τακτικά το θάνα-

τό τους. Αυτό τους προσφέρει μια μαθη-

τεία τόσο αξιόλογη, που θα έπρεπε να 

την επιδιώκουμε όλοι μας.

Ο «διαλογισμός» του θανάτου μας 

δεν πρέπει να εστιάζεται στη διάλυση του 

σώματος, γιατί το σώμα μας δεν είναι ο 

αληθινός μας εαυτός. Η σκέψη πρέπει 

να εστιάζεται στην απελευθέρωση της 

ψυχής από τους περιορισμούς του σώ-

ματος κι ότι εκείνη αρχίζει να ζει μια άλλη 

ζωή. Μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας 

να συναντάει εκείνους τους φίλους που 

πέρασαν πριν από μας τις πύλες του 

θανάτου. Αν όλα δείχνουν ότι ο θάνατος 

είναι κοντά, μπορούμε να τους στείλου-

με τηλεπαθητικά ένα μήνυμα, ζητώντας 

τους να μας προϋπαντήσουν. 

Εκτός από τους προσωπικούς φί-

λους που είμαστε σίγουροι για την αγά-

πη τους, υπάρχουν κι άλλοι φίλοι, στα 

εσωτερικά πεδία, που μπορούμε να ζη-

τήσουμε τη βοήθειά τους πριν πάμε εμείς 

εκεί. Υπάρχουν άφθονες ενδείξεις από 

αμέτρητες πηγές ότι οι ομάδες των αό-

ρατων βοηθών είναι πολύ οργανωμένες 

και ότι καμιά ψυχή δεν αφήνεται να περά-

σει απέναντι μόνη και αβοήθητη. 

Όταν ετοιμάζεται να αναχωρήσει η 

ψυχή από το σώμα δίνει ένα σινιάλο. Στα 

εσωτερικά πεδία έχουν οριστεί οδηγοί 

που καθήκον τους είναι να παρακολου-

θούν τα σινιάλα και τις ψυχές. Καλωσο-

ρίζουν και περιποιούνται τους νεοφερ-

μένους, μένοντας στο πλευρό τους για 

όσο τους χρειάζονται.

Είναι καλό να εξοικειωνόμαστε με τις 

μεταθανάτιες καταστάσεις ώστε να συ-

νηθίζουμε στην ιδέα τους και να μη μας 

φαίνονται παράξενες ή φοβερές. Έτσι 

απογυμνώνουμε το θάνατο από όσα 

μας κάνουν να τρομάζουμε.

Όταν διαλογιζόμαστε πάνω στο δικό 

μας θάνατο, ας μην εστιαζόμαστε τόσο 

πολύ στο πέρασμα της ψυχής όσο στη 

νέα ζωή που μας περιμένει. Ας σκεφτό-

μαστε με χαρά τις νέες ελπίδες και δρα-

στηριότητες που ανοίγονται μπροστά 

μας. Να σκεφτόμαστε ότι γεννιόμαστε 

και πάλι.

Η στάση αυτών που μένουν πίσω

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπί-

ζουμε τη θλίψη είναι μια από τις μεγα-

λύτερες δοκιμασίες και φανερώνει την 

πνευματική μας κατανόηση. Η στάση 

που κρατάμε απέναντι στο θάνατο του 

σώματος εξαρτάται από το τι πιστεύουμε 

για τη ζωή.

Αυτοί που μένουν πίσω υποφέρουν 

και αισθάνονται πολύ μεγάλη θλίψη. Το 

ερώτημα είναι: αυτά που νιώθουν είναι 

για το νεκρό ή για τη δική τους μοναξιά; 

Το πιο πιθανό είναι ότι θλιβόμαστε για 

τον εαυτό μας, γιατί ο νεκρός έχει πάει 

«στην πατρίδα» του κι εκεί αναπαύεται 

ειρηνικά.

Όπως σε κάθε πόνο πρέπει να τον 

αντέξουμε με γενναιότητα. Σκέψεις αγά-

πης και όχι θλίψης πρέπει να ακολου-

θούν την ψυχή στο ταξίδι της, προσμέ-

νοντας την επανασύνδεσή της. 

Πολλά μπορούμε να κάνουμε γι’ αυ-

τόν που φεύγει. Αν γνωρίζουμε, μπορού-

με να τον ακολουθήσουμε στον αόρατο 

κόσμο, ως εκεί που φτάνουν οι δυνάμεις 

μας, μέχρι να νιώσουμε ότι έχει βρει προ-

στασία και φροντίδα.

Αν το ζητήσουμε, μπορεί να έρθει 

και σε μας ο βαθύς εκείνος ύπνος που 

καταλαμβάνει αυτούς που φυλάγουν το 

νεκρό και ξυπνούν από αυτόν έχοντας 

ασφάλεια και σιγουριά ότι ο άλλος κό-

σμος είναι μια άλλη φάση της ζωής και 

δεν υπάρχει τρόμος ούτε λησμονιά εκεί. 

Πάνω από όλα ας μην ξεχνάμε ότι 

με το πλήρωμα του χρόνου ο νεκρός θα 

επιστρέψει. Γι’ αυτό, προσπαθώντας να 

εκφράσουμε την αγάπη που τώρα δεν 

μπορεί να εκδηλωθεί, ας τη στρέψου-

με προς την προσπάθεια να φτιάξουμε 

έναν καλύτερο κόσμο, για να τον βρουν 

όταν επιστρέψουν αυτοί που αγαπάμε.

Είναι αλήθεια ότι άμα υπάρχει αλη-

θινή πνευματική ένωση οι άνθρωποι 

που τη νιώθουν παραμένουν σε επαφή, 

όπου κι αν βρίσκονται τα σώματά τους. 

Ο δεσμός της πνευματικής ένωσης 

αποκαλύπτεται όταν υπάρχει ένα κοινό 

ιδανικό, μια συντροφικότητα στα πνευ-

ματικά πράγματα. Όταν υπάρχει αυτό, ο 

δεσμός διαρκεί όσο και το πνεύμα, γιατί 

είναι αιώνιο. Τότε μπορούμε να στείλουμε 

στην ψυχή που έφυγε ένα σταθερό ρεύ-

μα αγάπης για να την ανακουφίσουμε, 

αλλά να μην της μεταφέρουμε θλίψη και 

αγωνία. Έτσι μπορούμε να φτιάξουμε 

ένα κανάλι μέσα από το οποίο εκείνα τα 

ιδανικά θα μπορούν να καρποφορή-

σουν. Η συντροφικότητα με τον αγαπη-

μένο μας μπορεί να συνεχιστεί ακόμα και 

τώρα.

Έθιμα

Η βοήθεια που δίνεται στον νεκρό 

πρέπει να έχει θετικό προσανατολισμό. 

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τον κατευθύ-
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νει στη μετάβασή του σε μια νέα ζωή και 

όχι να τον στηρίζει για να διατηρείται στο 

ενδιάμεσο στάδιο. Το τελευταίο μπορεί 

να τον κάνει νεκροζώντανο και δέσμιο 

της γης. 

Υπάρχουν πολλά έθιμα που σχετίζο-

νται με το πέρασμα της ψυχής στην αντί-

περα όχθη. Συνηθίζουμε για παράδειγμα, 

να τοποθετούμε κεριά και φρέσκα λου-

λούδια στο δωμάτιο του νεκρού. Αυτό 

γίνεται επειδή, όταν αποκόβεται το διπλό 

αιθερικό από την πηγή του πράνα, της 

αιθερικής ζωτικότητας που προμηθεύε-

ται από τον ήλιο κατά τη διάρκεια της εν-

σάρκωσης, έχει την τάση να απορροφά 

ζωτικότητα από οποιαδήποτε διαθέσιμη 

πηγή, μέχρι να προσαρμοστεί στη νέα 

του κατάσταση και να μην απορροφά 

τη ζωτικότητα των ζωντανών.

Δεν είναι σωστό να αφήνουμε το νε-

κρό μόνο του στο διάστημα που μεσο-

λαβεί ανάμεσα από την τελευταία πνοή 

μέχρι την ταφή του σώματος. Ούτε είναι 

σωστό να βρισκόμαστε συνεχώς στο 

προσκεφάλι του. Καλό είναι τρεις φορές 

τη μέρα να προσευχόμαστε γι’ αυτόν. 

Δεν συνιστάται να καίμε λιβάνι ή μυρωδι-

κά μέσα στο δωμάτιο του νεκρού, επειδή 

προσφέρονται σαν μέσο υλοποίησης 

πνευμάτων. Σκοπός μας είναι να βοηθή-

σουμε την ψυχή να περάσει γρήγορα και 

εύκολα τα μεταθανάτια στάδια, για να ει-

σέλθει στην πνευματική ζωή, κι όχι να την 

καθυστερούμε μέσα στην ατμόσφαιρα 

της γης.

Τα μαύρα ρούχα που φορούν οι πεν-

θούντες επιφέρουν ένα ιδιαίτερο ψυχικό 

αποτέλεσμα. Το μαύρο απομονώνει αυ-

τόν που το φοράει από τους αιθερικούς 

κραδασμούς και του δίνει την ικανότητα 

να έρθει πιο εύκολα σε επαφή με τα λε-

πτότερα πεδία.

Είναι καλό να επιστρέψουμε το σώμα 

στα στοιχεία του όσο πιο γρήγορα γίνε-

ται, ώστε να ελευθερώσουμε την αγάπη 

μας από την αίσθηση του θανάτου. 

Όταν η αποτέφρωση δεν είναι δυνατή, 

θα βοηθούσε να φυτεύαμε πάνω στον 

τάφο κάποιο δέντρο ή θάμνο ταχείας 

ανάπτυξης. Το φυτό θα απορροφά όλη 

την αιθερική ζωή από τη γη και θα την 

αποδίδει στον αέρα.

Επίλογος

Η προσφορά στον αγαπημένο μας 

νεκρό καλό θα ήταν να ακολουθεί τα 

εξής βήματα. Αρχικά, πρέπει να φρο-

ντίσουμε «το χώμα να επιστρέψει στο 

χώμα» όσο το δυνατό πιο γρήγορα κι 

αρμονικά, ώστε να μη δημιουργηθούν 

οι προϋποθέσεις για φαινόμενα παθο-

λογικά. 

Έπειτα πρέπει να ακολουθήσουμε την 

αποχωρούσα ψυχή, με το σωστό είδος 

τηλεπαθητικής επικοινωνίας, μέχρις ότου 

φτάσει με ασφάλεια στην Άλλη Όχθη κι 

εκεί να ηρεμήσει. 

Επιπλέον τίποτε δεν θα μας βοηθή-

σει περισσότερο στη θλίψη μας από την 

αίσθηση ότι έχουμε ακόμα κάτι να προ-

σφέρουμε σε εκείνους που φεύγουν κι 

ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να πέσουμε 

σε ένα τυφλό παροξυσμό συναισθημά-

των, όπως θα κάναμε αν νιώθαμε ότι το 

μόνο που μετράει είναι ο εαυτός μας.

Το σωστό είναι να σκεφτόμαστε 

το νου του νεκρού, το αιώνιο και γεμά-

το έφεση πνεύμα του που συνεχίζει την 

ανηφορική του εξέλιξη και μας καλεί να 

το συντροφεύουμε σε αυτήν τη μεγάλη 

περιπέτεια.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Μέσα από τις πύλες του θανάτου, Dion Fortune, 

εκδ. Ιάμβλιχος

• Θάνατος και υπερπέραν, Annie Besant, εκδ. 

Τετρακτύς

• Περί θανάτου, Γιώργος Σιέττος, εκδ. Altebaran



23

“Είναι αναγκαίο

να θυσιαστούμε ατομικά υπέρ του ομαδικού,

για να μπορεί κάποτε

όλος ο κόσμος

να φτάσει σε ένα ανώτερο επίπεδο”

Μinibook “Σπόροι φωτός για την Κοινωνία” 

 Εκδ. Νέα Ακρόπολη

“Υπάρχει ένα άστρο που κυβερνά τη γέννηση και 

την αναπτυξή μας,

ένα αστέρι που εξελίσσεται αιώνια μαζί μας.

Το άστρο της μοίρας μας”.

Μinibook “Σπόροι φωτός για τον Κόσμο” 

 Εκδ. Νέα Ακρόπολη

“Είναι τόσο εύκολο

να συσσωρεύουμε πλούτη και τιμές,

αλλά τόσο δύσκολο

ν’ αποκτήσουμε έστω και μία σταγόνα

αυτού του άφθαστου ποτού

της ορθής γνώσης,

της σίγουρης πίστης,

της τελικής σοφίας”.

Μinibook “Σπόροι φωτός για τον Άνθρωπο”

 Εκδ. Νέα Ακρόπολη

Σπόροι φωτός...

Σκέψεις που έχουν συλλεχθεί από 

φιλοσοφικά βιβλία, άρθρα και διαλέξεις του 

Jorge Angel Livraga, 

ιδρυτή του διεθνούς φιλοσοφικού 

Οργανισμού Νέα Ακρόπολη.

Αφιερωμένα στους τολμηρούς του 

πνεύματος, 

στους ερωτευμένοuς με την αλήθεια, 

τη ζωή, τη σοφία και το αιώνιο.
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Το Ινστιτούτο «Ερμής», ή αλλιώς «Ινστιτού-

το των Επιστημών του Ανθρώπου», ιδρύθηκε με 

σκοπό να προάγει την έρευνα των νόμων που 

κυβερνούν και απαρτίζουν τον άνθρωπο ως 

ενεργό μικρόκοσμο και τη σχέση του με τους νό-

μους του μακρόκοσμου και επιπλέον με τις αρχές 

της παγκόσμιας επικοινωνίας.

Η δράση του Ινστιτούτου εμπνέεται από τις 

ιδιότητες του Ερμή ως αγγελιοφόρου των θεών 

και ως του μεσολαβητή που διασχίζει τα σύνορα 

επικοινωνίας των όντων, τα σύνορα μεταξύ των 

κόσμων και των διαφορών που τους χωρίζουν, 

ώστε να ενώνει αρμονικά τα αντίθετα.

Η πρόκληση στις αρχές του 21ου αιώνα, 

που είναι πέρασμα ανάμεσα στους αρχαίους 

χρόνους και τους νέους χρόνους, όπου το νέο 

συναντάται με το αρχαϊκό, ή μάλλον το αρχαϊκό 

γίνεται σύγχρονο, είναι να ξαναβρούμε το ρόλο 

του Ερμή ως διάμεσου προς τη σοφία, ως μύ-

στη. 

Βρισκόμαστε σε μια εποχή στην οποία ο 

αριστοτελικός φιλοσοφικός τρόπος σκέψης, 

κληρονομιά του κλασικού κόσμου και της ορθο-

λογιστικής επιστήμης, έχει ξεπεραστεί. Φαίνεται 

αναγκαία μια νέα «επιστροφή του Ερμή», που θα 

είναι η επιστροφή της αιώνιας αρχαϊκής πνευμα-

τικότητας, γονιμοποιημένης από το νέο πνεύμα 

της επιστήμης, που πρέπει να γίνει πιο ολιστικό 

και χωρίς δυισμούς. 

Αυτό προϋποθέτει να μάθουμε να ερευνού-

με σε βάθος και όχι απλά να κάνουμε συλλογή 

γνώσεων. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας 

παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα νέα και ανα-

καλύψεις από όλους σχεδόν τους τομείς της αν-

θρώπινης γνώσης.

Η ΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΕΡΜΗ
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Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Τον πρώτο αναλογικό υπολογιστή 

στην ιστορία της ανθρωπότη-

τας είχαν ανακαλύψει οι Μινωίτες, 

όπως υποστηρίζει ο κρητικός ερευνητής 

αιγαιακών γραφών, Μηνάς Τσικριτσής. 

Σύμφωνα με τον ερευνητή, το μινωικό 

αντικείμενο, που είχε βρεθεί το 1898 στο 

Παλαίκαστρο Σητείας, προηγήθηκε του 

«Μηχανισμού των Αντικυθήρων» κατά 

1.400 χρόνια και είναι ο πρώτος αναλο-

γικός υπολογιστής στην Ιστορία και μά-

λιστα φορητός. «Αναζητώντας μινωικά 

ευρήματα με αστρονομικές απεικονίσεις 

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, 

εντοπίσαμε μια λίθινη μήτρα από την 

περιοχή του Παλαίκαστρου Σητείας. Στην 

μήτρα αυτή είχαν αναφερθεί ο Στέφανος 

Ξανθουδίδης και ο Άρθουρ Έβανς, ση-

μειώνοντας ότι τα ανάγλυφα σύμβολα 

που εμφανίζονται στην επιφάνεια της 

μήτρας συσχετίζονται με τον Ήλιο και τη 

Σελήνη», τονίζει ο κ. Τσικριτσής. 

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο κρητι-

κός ερευνητής αφού πρώτα αναλύθηκε 

η ανάγλυφη απεικόνιση του ακτινωτού 

δίσκου στο δεξιό μέρος της μήτρας αυ-

τής, στη συνέχεια τεκμηριώθηκε η χρήση 

αυτού, ως μήτρα για την κατασκευή ενός 

μηχανισμού, που χρησίμευε ως αναλογι-

κός υπολογιστής προσδιορισμού εκλεί-

ψεων. Ταυτόχρονα εξετάσθηκαν οι χρή-

σεις του μηχανισμού ως ηλιακό ρολόι 

και ως όργανο υπολογισμού γεωγραφι-

κού πλάτους. 

«Η κατασκευή αυτή έχει τη δυνατό-

τητα να προσδιορίσει την ώρα και το 

γεωγραφικό πλάτος ενός τόπου αν χρη-

σιμοποιήσουμε τα τρία εργαλεία, δύο 

βελόνες κι έναν διαβήτη, που υπάρχουν 

στην μήτρα πάνω από το δίσκο», τονίζει 

ο κ. Τσικριτσής και εξηγεί: «Ο ακτινωτός 

δίσκος έχει στην περιφέρεια 25 τριγωνικά 

σχήματα. Αν τα αριθμήσουμε ανά μισή 

ώρα και τοποθετήσουμε μία βελόνα κά-

θετα στο κεντρικό βαθούλωμα και προ-

σανατολίσουμε τον κεντρικό σταυρό σε 

βορρά - νότο, τότε η σκιά της βελόνας 

δείχνει το σημείο του ακτινωτού δίσκου 

που αντιστοιχεί στην ώρα της παρα-

τήρησης. Φαίνεται λοιπόν ότι ο μηχα-

νισμός αυτός θα μπορούσε να χρησι-

μοποιηθεί ως ημερήσιο ηλιακό ρολόι 

χειρός (12,5ωρών). Από αυτή τη χρήση 

προκύπτει ότι η ώρα αντιστοιχεί σε περί-

που 58 λεπτά, πολύ κοντά στην ώρα που 

χρησιμοποιείται σήμερα. Θεωρώντας ότι 

ένας τριγωνικός δείκτης (ακτινωτό τμή-

μα) αντιστοιχεί σε περίπου μισή ώρα, οι 

πέντε κουκίδες που υπάρχουν πάνω σε 

κάθε τριγωνικό δείκτη χωρίζουν αυτόν σε 

5 μικρότερες μονάδες χρόνου, διάρκειας 

περίπου 6 σημερινών λεπτών».

Πηγή: 

http://www.imerisia.gr/ar ticle.asp?catid=12304

&subid=2&pubid=108601158#
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1

Ευκαιρία για εκδρομή και γνώση είχαν τα μέλη της Νέας Ακρόπολης μέσα στο Μάρτιο, καθώς επισκέφτηκαν τους αρχαιολογικούς χώρους 

του Ηραίου και την αρχαία ακρόπολη της Τίρυνθας που βρίσκονται στο νομό Αργολίδας. Η εκδρομή ολοκληρώθηκε με διαδραστικά παιχνίδια και 

ασκήσεις ψυχολογίας κοντά στη φύση, ενώ η αναζητηση  του χαμένου θησαυρού θα μείνει μια αξέχαστη εμπειρία για όλους.

1εκδρομή στο Ηραίο και 

την Τίρυνθα

εκδρομές

ομιλίες

διαλέξεις

αρχαιολογική έρευνα

οικολογική δράση

επιστημονική έρευνα

φιλανθρωπική δράση

εκπαιδευτικά σεμινάρια

εκδόσεις βιβλίων

φιλοσοφικά σεμινάρια

δημοσιεύσεις

φιλοσοφικές συναντήσεις

πολιτιστικές ημερίδες

κινηματογραφικά αφιερώματα

μουσικά αφιερώματα

καλλιτεχνικές εκθέσεις

εθελοντισμός

γιατί

η  φιλοσοφία είναι τρόπος 

ζωής... 

και εμείς...

δεν καθόμαστε στα αυγά μας

έρευνα, δράση + δραστηριότητες
του τριμήνου που πέρασε

Η μουσικο-αφηγηματική παρουσίαση 

του μύθου «Αθάνατο Νερό» παρουσιάστη-

κε με μεράκι και πολλή αγάπη από τα μέλη 

της μουσικής ομάδας της Νέα Ακρόπολης 

«Ορφέας». Ένα βράδυ του Φλεβάρη μέλη 

και φίλοι του οργανισμού συμμετείχαν στην 

αφήγηση, και οπτικοακουστική παρουσία-

ση, του θεατρικού δρώμενου που «ντύθη-

κε» με αγαπημένα τραγούδια και αρκετούς 

φιλοσοφικούς στοχασμούς. 

2μουσικό παραμύθι στην 

Αθήνα
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3 ομιλία για τον Ν. Τέσλα στη Θεσσαλονίκη

δράση + δραστηριότητες
του τριμήνου που πέρασε

Τη Δευτέρα,  21 Φεβρουαρίου, ο Πολιτιστικός και Φιλοσοφικός Σύλλογος Νέα Ακρόπολη Εγνα-

τίας στο πλαίσιο των πολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργάνωσε ακόμα μία ενδιαφέρουσα 

ομιλία με θέμα : “Νίκολα Τέσλα:  Μια μεγαλοφυΐα από το μέλλον”

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας παρουσιάστηκαν τα παρακάτω θέματα:

Η ζωή και το έργο του - Επιστημονική Έρευνα - Αλήθεια ή Κέρδος - Ο Τέλσα, το Σύμπαν και οι 

Βεδικές διδασκαλίες - Απαγορευμένες Γνώσεις και Μυστικές Παραδόσεις - Ελεύθερη ενέργεια: Μύ-

θος ή πραγματικότητα;

Την ομιλία την παρακολούθησε πλήθος επισκεπτών, στην αίθουσα ομιλιών του συλλόγου.

Tην Τρίτη 10 Μαρτίου στις 21:00μ.μ., μέσα από την ομιλία « Ανδρική και Γυναικεία ψυχολογία», προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα τέλος στη φαι-

νομενική διαμάχη των δύο φύλων! Οι δύο ομιλητές που υπερασπίστηκαν σθεναρά ο καθένας το φύλο του, έκαναν ανακωχή ενώ παραλληλα ένα 

ρεαλιστικό σκετσάκι από την καθημερινή ζωή ενός ζευγαριού βοήθησε να ανακαλύψουμε τη συμπληρωματικότητά μας.  

Η Νέα Ακρόπολη Βαρδάρη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

 Τα κορίτσια του παραρτήματος Νέας Ακρόπολη Βαρδάρη προσέφεραν στιγμές χαράς και διασκέδασης στα νοσηλευόμενα παιδιά του Ιππο-

κράτειου Νοσοκομείου.         

5

Η αγάπη στην ιστορία είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του πολιτισμού και της φιλοσοφίας. 

Είναι αυτή που μας υπενθυμίζει, μεταξύ άλλων, ότι κάποτε κάποιοι… λίγοι κατάφεραν να αλλάξουν 

τον κόσμο. Το Παράρτημα της Νέας Ακρόπολης Λαμίας επισκέφτηκε τις Θερμοπύλες σαν μια ευκαι-

ρία μνήμης και μελέτης των επιτευγμάτων των ηρώων μας και ανακάλυψης των ιδανικών τους. 

4 Λαμία και Θερμοπύλες

6 Ομιλία για την ανδρική και γυναικεία ψυχολογία στα Ιωάννινα
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8

9

Πρακτικό Σεμινάριο Ανάπτυξης Μνήμης στο Ηράκλειο

Ένα από τα προβλήματα που βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος με τον πολύπλοκο τρόπο ζωής του είναι ότι … ΞΕΧΝΑΕΙ! Για το λόγο αυτό 

διοργανώσαμε ένα σεμινάριο για τη βελτίωση και την ανάπτυξη της μνήμης.

Το σεμινάριο είχε πρακτικό χαρακτήρα, πολλές ασκήσεις και μεγάλη συμμετοχή. Όσοι το παρακολούθησαν διαπίστωσαν με βιωματικό τρόπο πώς 

μπορούμε να εξασκήσουμε και να βελτιώσουμε αυτήν τη λειτουργία του νου και να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί.

Νέα Ακρόπολη Λάρισας και Κοινωνικό Παντοπωλείο

Η Νέα Ακρόπολη Λάρισας, προωθώντας 

το πνεύμα του εθελοντισμού, συγκέντρωσε 

τρόφιμα, ρουχισμό και παιχνίδια, τα οποία 

προσέφερε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του 

Δήμου Λαρισαίων, με σκοπό να βοηθήσει 

ευπαθείς ομάδες συμπολιτών μας. Η δωρεά 

πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αντιδη-

μάρχου και Προέδρου του Κοινωνικού Παντο-

πωλείου, κ. Λέτσιου, με την υπόσχεση πως η 

προσπάθειά μας θα συνεχιστεί, ώστε να συμ-

βάλουμε στην αξιοπρεπέστερη διαβίωση των 

ανθρώπων που το χρειάζονται.

Ασκήσεις προσοχής και 

συγκέντρωσης στη φύση7
Στις αρχές Μαρτίου μέλη και φίλοι 

της Νέας Ακρόπολης Βόλου συμμετεί-

χαν σε μάθημα ασκήσεων προσοχής 

και συγκέντρωσης που έγινε στη φύση. 

Εκμεταλλευόμενοι το ήρεμο περιβάλλον 

του λόφου, λίγο πιο έξω από την πόλη, οι συμμετέχοντες βρήκαν την ευκαιρία να μάθουν τεχνικές, για να αναπτύσσουν τις δύο 

αυτές ικανότητες. Όπως άλλωστε αναφέρθηκε και στη συνάντηση αυτή, τόσο  η προσοχή όσο και η συγκέντρωση βοηθούν το 

άτομο να λειτουργεί πιο συνειδητά στην καθημερινότητά του και να μπορεί να οργανώνει εποικοδομητικά τα βιώματά του.

ΕΠΙΣΗΣ

Εκλογές του πολιτιστικού και 

φιλοσοφικού σωματείου 

Νέα Ακρόπολη

Στις  22-3-2011 το Πολιτιστικό και Φιλο-

σοφικό Σωματείο Νέα Ακρόπολη διενήργη-

σε αρχαιρεσίες  σύμφωνα με το κατά νόμω 

καταστατικό του. Πρόεδρος εξελέγη η Μαρία 

Νούρια Χιμένεθ Πλάνα. Ευχόμαστε στη νέα 

πρόεδρο και σε όλα τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου καλή και άξια συνέχεια στο έργο 

τους, δηλαδή  στη διάδοση των αρχών της 

«Νέας Ακρόπολης», που είναι  η προώθηση 

της φιλοσοφίας, της έρευνας, της συναδέλ-

φωσης των λαών και της εθελοντικής προ-

σφοράς.
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Η μαγεία, ως χρήση υψηλών γνώ-

σεων, αποτελούσε μια διαδεδο-

μένη και φυσική πρακτική στον 

αρχαίο κόσμο. Ήταν η επιστήμη της αρ-

χαιότητας και οι μυημένοι οι επιστήμονές 

της. Σοφοί και φιλόσοφοι από διάφορα 

μέρη του κόσμου και από διάφορους 

πολιτισμούς προσέγγιζαν τη γνώση του 

Θεού μέσα από τη μελέτη και την έρευνα 

των κρυφών νόμων που διέπουν τη λει-

τουργία του Σύμπαντος.

Μεσαίωνας: Μαγεία εναντίον 

Δεισιδαιμονίας

Με το κλείσιμο των τελευταίων εθνι-

κών (ειδωλολατρικών) ναών και της πλα-

τωνικής Ακαδημίας στην Αθήνα τον 5ο 

αιώνα, δεν χάθηκαν απλώς και μόνο τα 

μυστήρια από τη Δύση, αλλά και η φι-

λοσοφία βρέθηκε μπροστά σε ένα νέο 

ξεκίνημα.

Η αρχαία φιλοσοφία εξυπηρετού-

σε πλέον μόνο ως υλικό εργασίας, για 

να στηριχτεί φιλοσοφικά η Αποκάλυψη. 

Δεν υπήρχε όμως πια καμία ανεξάρτητη 

έρευνα για την αλήθεια. Τα κατάλοιπα 

της μαγικής γνώσης ξέπεσαν με διάφο-

ρους τρόπους στη μαύρη μαγεία, στη 

μαγγανεία και στη δεισιδαιμονία. Υπήρ-

ξαν βέβαια προσπάθειες να διατηρηθεί 

η καθαρή γνώση κρυμμένη. Η Ιερά Εξέ-

ταση άρχισε το μαύρο έργο της και προ-

σπάθησε να καταστρέψει κάθε μαγική 

γνώση που βρισκόταν εκτός Εκκλησίας.

Οι Σταυροφορίες δημιούργησαν 

επαφές με τον αραβικό χώρο, στον 

οποίο διατηρούνταν ακόμη σημαντικά 

κομμάτια της μαγείας, π.χ. στα αρχαία 

συγγράμματα. Έτσι από τον δωδέκατο 

αιώνα και έπειτα, αναπτύχτηκαν δύο ρεύ-

ματα μαγικής γνώσης. Στα μοναστήρια 

εμφανίστηκε μια σειρά από λαμπρούς 

διδασκάλους που άντλησαν γνώση από 

τη συλλογή φιλολογικών έργων της Εκ-

κλησίας. Το δεύτερο ρεύμα -η αλχημεία- 

ήταν περισσότερο συνδεδεμένο με τους 

οίκους των Αρχόντων.

Αλχημεία: το όνειρο για χρυσάφι και 

αιώνια ζωή

Η μαγεία απέκτησε μια νέα ώθηση 

με την εμφάνιση της αλχημιστικής Συμ-

βολικής. Οι επεξηγήσεις χρησιμοποιού-

σαν τα σύμβολα των στοιχείων και των 

μετάλλων. Το όνειρο της μετάλλαξης του 

μολυβιού σε χρυσάφι θεωρούταν εφικτό 

και κερδοφόρο, αλλά το γεγονός ότι μαζί 

με την εξωτερική αυτή μετάλλαξη συντε-

λούταν και μια εσωτερική, μια ψυχολογι-

κό-πνευματική μεταμόρφωση, είναι κάτι 

που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Για αυτή 

τη φυσική μεταμόρφωση του μολυβιού 

σε χρυσό υπάρχουν αμέτρητες αναφο-

ρές, μεταξύ άλλων και από Πάπες και 

Βασιλιάδες.

Αργότερα η αλχημεία θεωρήθηκε η 

τρελή μητέρα μιας φρόνιμης κόρης, της 

χημείας. Σήμερα η αλχημεία με τη θεωρία 

Ο ι  μ α γ ε ί α  κ α ι  ο ι  μ ά γ ο ι
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της μετάλλαξης των στοιχείων θα ανα-

λογούσε περισσότερο στην πυρηνική 

φυσική. Άλλωστε το έτος 2003 καταφέ-

ρανε για πρώτη φορά να μετατρέψουν 

χρυσό σε υδράργυρο χρησιμοποιώντας 

ειδικά λέιζερ.

Albertus Magnus: Magia naturalis

O Αλβέρτος ο Μέγας (1193-1280) 

προσπάθησε να δώσει στους ανθρώ-

πους μια ολιστική εικόνα της δημιουργί-

ας του Θεού. Αρχικά ήταν δομινικανός, 

μάλιστα ανέλαβε και τα ηνία τους αργό-

τερα, έγινε καθηγητής θεολογίας του πα-

νεπιστημίου του Παρισιού και Επίσκοπος 

του Ρέγκενσμπουργκ.

Ένα βελγικό έγγραφο της εποχής 

χαρακτηρίζει τον Αλβέρτο το Μέγα ως 

μεγάλο στη μαγεία, μεγαλύτερο στη 

φιλοσοφία και μέγιστο στη θεολογία. 

Με βάση την επιρροή του, αυτή η ακο-

λουθία θα έπρεπε να είναι αντίστροφη. 

Σύμφωνα με κάποιους συγγραφείς, αν 

η εξέλιξη της φυσικής επιστήμης ακο-

λουθούσε τη γραμμή του Αλβέρτου, θα 

γλίτωνε έναν άσκοπο χρόνο τριών αιώ-

νων. Για τον Αλβέρτο, όλες οι επιστήμες 

ήταν μάτια με τα οποία μπορεί κανείς να 

δει το Θεό. Το να ασχολείσαι με τη φύση 

σήμαινε να ασχολείσαι με τα χνάρια του 

Θεού. Λάμβανε τις γνώσεις του όχι μόνο 

από βιβλία, όπως συνηθιζόταν εκείνη 

την εποχή, αλλά και από την εμπειρία. 

Οι πρώτοι του δάσκαλοι ήταν αγρότες, 

βοσκοί και ψαράδες. Έγραψε βιβλία για 

τη βοτανική, τη γεωγραφία, τη φυσική, τη 

χημεία και τη ζωολογία.

Στις πραγματείες του Αλβέρτου βρί-

σκουμε αμέτρητους υπαινιγμούς για 

τις μαγικές τέχνες. Ποτέ δεν αμφιβάλει 

ότι μπορεί να συμβούν θαύματα, διό-

τι σύμφωνα με την άποψή του υπάρχει 

μια καλή, φυσική μαγεία, η οποία ανα-

φέρεται συχνά στα συγγράμματα των 

Αράβων και της ερμητικής λογοτεχνίας. 

Για παράδειγμα, τα φυτά και οι πέτρες 

κατέχουν θαυμάσιες δυνάμεις, τις οποίες 

δεν αναφέρουν καθόλου οι Πατέρες της 

Εκκλησίας. Χαραγμένοι πολύτιμοι λίθοι 

κατέχουν μυστικές δυνάμεις: φυλαχτά, 

μαγικές εικόνες, νομίσματα κ.ά. Όλες οι 

ιδιότητες της γης προέρχονται από τα 

άστρα, γιατί, όπως υποστήριζε ο Αρι-

στοτέλης, τα ουράνια σώματα καθορί-

ζουν όσα συμβαίνουν στη γη. « Όποιος 

μπορεί να διαβάσει τα γραμμένα των 

άστρων στα σώματα, μπορεί να προ-

βλέψει και το μέλλον τους», λέει ο Αλβέρ-

τος και αναγνωρίζει με αυτόν τον τρόπο 

τη βάση κάθε τέχνης που σχετίζεται με 

την πρόβλεψη του μέλλοντος. Είτε πρό-

κειται για το διάβασμα των γραμμών του 

χεριού, των σπλάχνων, των γραμμών 

του φύλλου ενός δέντρου ή της μορφής 

μιας πέτρας, όλα αυτά δεν είναι παρά 

φυσιογνωμίες, που οι γνώστες έχουν την 

ικανότητα να αναγνωρίζουν.

Αναγέννηση - Η επανεμφάνιση της 

φιλοσοφίας και της μαγείας

Οι Σταυροφορίες του Μεσαίωνα έγι-

ναν οι αιτία να ξαναγνωρίσει η Δύση τα 

γραπτά της ελληνικής αλλά και της αρα-

βικής φιλοσοφίας. Η πτώση του Βυζαντί-

ου τον δέκατο-πέμπτο αιώνα έφερε εκα-

τοντάδες λόγιους στην Ευρώπη. Οι νέες 

ιδέες άλλαξαν τον τρόπο σκέψης.

Η νέα σκέψη αναπτύχθηκε προπα-

ντός στην Φλωρεντία, διότι εκεί συνέ-

ρεαν διάφοροι λόγιοι και μεταφραστές 

χάρη του Κόζιμου των Μεδίκων, μιας λα-

μπρής προσωπικότητας. Ο Κόζιμο των 

Μεδίκων συνέλεγε ανατολίτικα βιβλία και 

φρόντιζε για τη μετάφρασή τους. Όλο 

αυτό, μαζί με το κίνημα του Ουμανισμού, 

δημιούργησε ένα ρεύμα θρησκευτικής 

ανεκτικότητας. Και πάλι έγινε μια προ-

σπάθεια να συμφιλιωθεί η θρησκεία με 

τη φιλοσοφία.

Θέλανε να θέσουν την αρχαία ανα-

τολική σοφία σε σχέση με την εποχή 

τους. Η αρχαιότητα θεωρήθηκε ως μια 

χρυσή εποχή, την οποία ακολούθησε μια 

πνευματική πτώση, πρώτα σε μια ασημέ-

νια και έπειτα σε μια χάλκινη φάση. Ανα-

γνώριζαν ότι η δική τους εποχή ήταν η 

μαύρη εποχή του σιδήρου και έτσι θέλη-

σαν να ξαναπάρουν κάτι από τη λάμψη 

του σπόρου της χρυσής εποχής.

Αυτό είχε επίδραση και στο πώς αντι-

λαμβάνονταν τη μαγεία. Ξεκίνησε και 

πάλι η έρευνα, και ανώτατος σκοπός 

ήταν η κατανόηση των νόμων του σύ-

μπαντος.

Κορνήλιος Αγρίπας του Νέτεσχάιμ

(Cornelius Agrippa von Nettesheim): 

Τα τρία είδη της Μαγείας

Ο Αγρίππας (1486-1535) ήταν ένας 

εξαιρετικός γνώστης της εποχής του. 

Ήταν γιατρός, φιλόσοφος, διπλωμάτης, 

νομικός και δίδασκε επίσης θεολογία 

σε διάφορα πανεπιστήμια. Προπάντων 

όμως σπούδαζε και εφάρμοζε τις ερμητι-

κές επιστήμες: αλχημεία, αστρολογία και 

την Καμπάλα. Προσπαθούσε να αποδεί-

ξει ότι η μαγεία ανήκει στις φυσικές επι-

στήμες.

Βασική, για αυτόν και την εποχή του, 

ήταν η διδασκαλία του μικρόκοσμου και 

του μακρόκοσμου ή αλλιώς ο νόμος της 

αναλογίας. Ο Θεός είχε δημιουργήσει 
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τρεις κόσμους: τον κόσμο των στοιχείων 

(πνευματικό), τον κόσμο του νου και των 

αγγέλων και τον κόσμο των ανθρώπων. 

Είναι ταξινομημένοι ιεραρχικά και ο πιο 

χαμηλός είναι ένα αντίγραφο του ανώτε-

ρου. Όλα εμψυχώνονται από την quinta 

essentia, δηλαδή την ψυχή του κόσμου

Χωρίζει τη μαγεία σε τρεις κατευθύν-

σεις:

α) Τη μαγεία της φύσης ή φυσική, 

που βασίζεται στην αναγνώριση των 

ενεργητικών και μαγικών ιδιοτήτων όλης 

της δημιουργίας - αυτό σημαίνει στην 

αλληλεπίδραση των πετρωμάτων, ζώων, 

μετάλλων και φυτών με τις ουράνιες και 

θείες δυνάμεις.

β) Την ουράνια μαγεία ή μαθηματική, 

που κατανοεί τους αριθμούς ως πνευ-

ματικό-ενεργητικές δυνάμεις και εξετάζει 

την επίδρασή τους στη δημιουργία. Όλα 

όσα ζουν και υπάρχουν σχετίζονται με 

έναν αριθμό. Πρόκειται λοιπόν προπα-

ντός για την αστρολογία και την αριθ-

μολογία, όπου σύμφωνα με την κλασική 

ιδανική εικόνα, ο άνθρωπος διαθέτει μια 

ελεύθερη βούληση και μπορεί μόνος του 

να επιλέξει ελεύθερος το καλό ή το κακό. 

Τα άστρα δεν καθορίζουν τίποτα, απλώς 

βοηθούν ή δυσκολεύουν.

γ) Τέλος, η τελετουργική μαγεία ή θε-

ολογία εμπεριέχει τη βασικότερη γνώση 

για την εφαρμογή της μαγείας: η τελε-

τουργία είναι μια στιγμή αιωνιότητας στο 

χρόνο. Η εφαρμογή της με ακρίβεια, σε 

συνδυασμό με μια συγκεκριμένη εσωτε-

ρική προετοιμασία και στάση, επιτρέπει 

στις δυνάμεις ενός υψηλότερου επιπέδου 

να εκδηλωθούν σε ένα χαμηλότερο.

Επειδή τα γραπτά και τα ενδιαφέρο-

ντά του ήταν δυσκολονόητα για τους πε-

ρισσότερους ανθρώπους, θεωρήθηκε 

σύντομα ως μαγγανευτής, κάτι που του 

δημιούργησε πρόβλημα με τους Δομινι-

κανούς και ακολούθησαν η φυλάκιση 

και η εξορία. Μάταια προσπάθησε να 

ξανασταθεί στα πόδια του στην Ιταλία 

και αργότερα στη Γαλλία και πέθανε, 

ούτε καν 50 χρόνων, φτωχός και ξεχα-

σμένος στην πόλη Γκρενόμπλ.

Μαγεία και Ιερά Εξέταση

Η συγκεκριμένη επιτροπή έλεγχε για 

αιώνες όλα όσα μπορούσαν να χαρα-

κτηριστούν ως μαγικά ή παραστρατημέ-

νη γνώση. Πολλοί άνθρωποι βασανίστη-

καν και θανατώθηκαν με απαράδεκτες 

μεθόδους.

Η νομική βάση για τις δίκες των μα-

γισσών ήταν ένα βιβλίο που έγραψαν 

το 1487 δύο Δομινικανοί με το όνομα 

Institoris και Sprenger. Έτσι λοιπόν ελέγ-

χανε τις μάγισσες με το να τις ρίχνουν 

δεμένες στο νερό. Αν πνίγονταν, ήταν 

αθώες. Αν κατάφερναν να επιπλεύσουν, 

ήταν απόδειξη ότι τις προστάτευε ο διά-

βολος.

 Σε αυτές τις δίκες μαγισσών ακού-

γονταν μόνο το κατηγορητήριο και οι 

μάρτυρες κατηγορίας. Η υπεράσπιση 

ήταν αδιανόητος όρος, και για να βρε-

θεί η αλήθεια χρησιμοποιούσαν όργανα 

βασανισμού.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...
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Η ΗΘΙΚΗ ΣΤΟ ΣΕΝΕΚΑ
Κείμενο: Ελευθερία Πατέλη
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Η  η θ ι κ ή  σ τ ο  Σ ε ν έ κ α

Τα φιλοσοφικά έργα του Σενέ-

κα (Διάλογοι ή Επιστολές) είναι 

προσανατολισμένα στη στωική 

φιλοσοφία, η οποία εξακολουθούσε 

να διδάσκεται στον αρχαίο κόσμο (Αρ-

χαία, Μέση και Νεότερη Στοά) για 600 

συνεχόμενα χρόνια. Οι Στωικοί ήταν οι 

Έλληνες φιλόσοφοι της μεταγενέστερης 

αρχαιότητας, που έδωσαν υψηλό ηθικό 

τόνο στη διδασκαλία τους και έβλεπαν 

τον άνθρωπο, πάνω από όλα, ως ένα 

λογικό ον. Στα φιλοσοφικά του έργα, ο 

Σενέκας, δεν ασχολείται με τη βελτίωση 

της θεωρίας αλλά με την προσαρμογή 

της ελληνικής στωικής φιλοσοφίας στη 

ρωμαϊκή εποχή. Ο ίδιος προσπάθησε να 

γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ φιλοσοφίας 

και πρακτικής ζωής. Με την προσπάθειά 

του αυτή ήθελε να τοποθετήσει την επί-

τευξη του φιλοσοφικού ιδεώδους μέσα 

στα όρια των δυνατοτήτων του μέσου 

ανθρώπου, να το καταστήσει ζωντα-

νή δύναμη προσπελάσιμη στα άτομα 

μέσα στην κοινωνία προκρίνοντας από 

τα διάφορα ηθικά δόγματα των Στωικών 

εκείνα, που θεωρούσε ορθότερα και 

πιο ωφέλιμα, για να βασίζεται σε αυτά η 

ζωή.

Μολονότι υπήρξαν περιπτώσεις 

κατά τις οποίες ο Σενέκας έδειξε αδυναμί-

ες και ταλαντεύσεις στη ζωή του, η προ-

σπάθειά του είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη 

σε καιρούς όπου ο άνθρωπος χρειαζό-

ταν πολύ θάρρος, για να μπορέσει να 

αντιμετωπίσει την κακία της ζωής στον 

παράλογο και τραγικό κόσμο που γεν-

νήθηκε. Τις τελευταίες ώρες του ανταπο-

κρίθηκε με θάρρος στα στωικά ιδανικά. 

Γαλήνιος στο έπακρο, τερμάτισε με σω-

κρατική καρτερία τη ζωή του το έτος 64 

ανοίγοντας θεληματικά τις φλέβες του, 

συνεπής με τα φιλοσοφικά κηρύγματα 

του στωικισμού για την «εύλογον από τη 

ζωήν έξοδον».

Το έργο του αποτελεί σπουδαιότατη 

πηγή της ιστορίας του στωικισμού, στον 

οποίο ο Σενέκας έδωσε μια πιο πνευματι-

κή μορφή και τον οποίο έκανε πολύ πιο 

ανθρώπινο. Ο στωικισμός του Σενέκα, 

ανάμεικτος με εκλεκτικισμό, ανθρώπι-

νη πείρα και κοινή λογική, έχει στόχους 

πρακτικούς και υποτάσσει τη φιλοσοφία 

στην ηθική παρότρυνση. Το πνεύμα του 

όψιμου Στωικισμού μπορεί να εκτιμηθεί 

από τα δοκίμια και τις επιστολές του Σε-

νέκα. Έγραψε 124 επιστολές, στις οποίες 

εξηγεί πώς μέσα από αρετές, όπως είναι 

η γενναιότητα, το θάρρος, η εγκαρτέ-

ρηση και η επιμονή, μπορεί να βαδίσει 

κανείς το δρόμο της ευδαιμονίας. Στο 

εκτεταμένο συγγραφικό έργο του Σενέκα, 

εκτός από δράματα, περιλαμβάνεται μια 

σειρά έργων φιλοσοφικού περιεχομένου: 

«Περί της συντομίας της ζωής», «Περί της 

πνευματικής γαλήνης», «Περί Προνοίας», 

Γ»ια μια ευτυχισμένη ζωή», «Περί της στα-

θερότητας του σοφού» κ.ά., στα οποία 

πραγματεύεται κυρίως θέματα ηθικής 

τάξης.

Και στους χριστιανούς ακόμη ο φι-

λόσοφος αυτός έγινε συμπαθής για την 

ηθική διδασκαλία του. Γνωρίζουμε ότι οι 

χριστιανοί των πρώτων αιώνων διάβα-

ζαν τα έργα του με πολλή συμπάθεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «Η ζωή μπορεί 

να διαιρεθεί σε τρεις περιόδους... Από 

αυτές, εκείνη που ζούμε τώρα έχει ήδη 

φύγει, εκείνη που θα ζήσουμε επαφίεται 

στο τυχαίο, και η μόνη σίγουρη είναι εκεί-

νη που έχουμε ήδη ζήσει…» Το μέλλον 

είναι η περίοδος που η τύχη βασιλεύει, 

η μόνη περίοδος που δεν ξέρουμε αν 

θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε, η 

μόνη που δεν ξέρουμε αν θα έρθει... Το 

παρελθόν αποτελεί το χρονικό διάστημα 

που ούτε η τύχη ούτε κι εμείς έχουμε την 

οποιαδήποτε εξουσία επάνω του. Είναι 

το κομμάτι που φροντίζει να μας θυμίζει 

τα λάθη και τις κατακτήσεις μας… Τέλος, 

υπάρχει και εκείνη η περίοδος, που δεν 

έχει τη χρονική έκταση μιας «περιόδου» 

αλλά μιας στιγμής. Είναι αυτή που ζούμε 

τώρα και έχει ήδη φύγει... Η μόνη που η 

τύχη έρχεται σε δευτερεύουσα μοίρα, η 

μόνη που τον πρώτο λόγο έχουμε εμείς. 

Ο εαυτός μας...

Τρεις διαφορετικές περίοδοι με τρεις 

διαφορετικούς ρόλους. Τρεις μονάδες 

ξεχωριστές μεταξύ τους και ταυτόχρονα 

μία. Συνθέτουν το παζλ των αναμνήσε-

ων, των πράξεων και των προσδοκιών 

μας, συνθέτουν ό,τι αποκαλούμε ζωή. 

Καμία περίοδος δεν ανταλλάσσεται με 

κάποια άλλη, καμία δεν έχει περισσότερη 

αξία από τις άλλες. Το παρελθόν δεν εί-

ναι παρόν, όπως και το παρόν δεν είναι 

μέλλον.

Εμείς όμως επιμένουμε να ξοδεύουμε 

τη μια, για να ζήσουμε την άλλη. Σπατα-

λώντας τη μόνη περίοδο που αποφασί-

ζουμε εμείς, περιμένουμε να μας ανταμεί-

ψει η τύχη. Και αν μας ανταμείψει τελικά, 

εμείς πάλι εκεί... Θα χαρίσουμε ό,τι κερδί-

σαμε, περιμένοντας η τύχη να μας δώσει 

εκ νέου την επόμενη ανταμοιβή. Και μετά 

ξανά το ίδιο, χανόμαστε στον φαύλο κύ-

κλο που οι ίδιοι δημιουργήσαμε για τον 

εαυτό μας ως τιμωρία. Άδικο, ανούσιο, 

αφελές…

Στο έργο του «Περί Πρόνοιας», ο Σε-

νέκας υποστηρίζει τη στωική θέση για 

την ύπαρξη της ειμαρμένης και της πρό-

νοιας ως βασικοί νόμοι που διέπουν το 

σύμπαν. Η ειμαρμένη δηλώνει την τάξη 

που υπάρχει στον κόσμο, σύμφωνα με 

την οποία τα πάντα προκαθορίζονται 

από αντίστοιχες αιτίες. Η νομοτέλεια, 

που χάρη στο λόγο που διαπερνά όλα 

τα όντα, διέπει τον κόσμο. Η ύπαρξη της 

ειμαρμένης εξασφαλίζει την αποτελε-

σματικότητα της θείας πρόνοιας, που 

οδηγεί στη θέωση και συντελεί στην αρ-
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μονική σύνδεση των γεγονότων μέσα 

στη φύση. Ο ίδιος ο Θεός, κυβερνήτης 

και δημιουργός των πάντων, υπακούει 

πάντα σε αυτά που ο ίδιος διέταξε. Τόσο 

τα ανθρώπινα όσο κα τα θεία δεσμεύο-

νται από την ίδια αναγκαιότητα.

Τόσο ο Χρύσιππος όσο και ο Σενέ-

κας, ως υποστηρικτές της θείας πρόνοι-

ας, ασχολήθηκαν με το πρόβλημα της 

ύπαρξης του κακού στον κόσμο. Στο 

«Περί Πρόνοιας», ο Σενέκας αναρωτιέται 

γιατί οι δίκαιοι πολίτες συνήθως υπο-

φέρουν από την παρουσία του κακού 

με δεδομένη την ευεργετική πρόνοια 

των θεών. Στο πλαίσιο αυτού του προ-

βληματισμού, θέτει το θέμα της αρετής 

και της συμβολής της στην προαγωγή 

της ηθικής ζωής των πολιτών. Ο Θεός, 

που προνοεί για τους ανθρώπους, δο-

κιμάζει την ηθική αντοχή των ενάρετων 

πολιτών.

Στο έργο του «Περί Αταραξίας της 

Ψυχής», ο Σενέκας αναφέρεται στην 

ανάγκη να τεθεί ένας έλεγχος στις 

επιθυμίες των ανθρώπων, προκειμέ-

νου να διασφαλιστεί ο ηθικός τους 

βίος. Προσθέτει ότι δεν είναι δυνατή η 

άσκηση της αρετής χωρίς την αυτοπει-

θαρχία. «Παντοδύναμος είναι όποιος 

κυριαρχεί στον εαυτό του» (Επιστολές 

ηθικές στον Λουκίλιο, 90). Η ευδαιμο-

νία των πολιτών συνδέεται άρρηκτα 

με την άσκηση της αρετής, η απουσία 

της οποίας συνεπάγεται τη δυστυχία. 

Ο άνθρωπος δεν πρέπει να αποφεύγει 

τις δυσκολίες, καθώς μέσα από αυτόν 

τον αγώνα θα εξέλθει νικητής ο ενάρε-

τος πολίτης. Ο Σενέκας, ακολουθώντας 

τη στωική αντίληψη για την αρετή, θεω-

ρεί το να είναι κανείς ενάρετος ως μια 

συνεχώς εξελισσόμενη δυναμική ηθική 

προσωπικότητα και όχι ως μια στατική 

κατάσταση. Γι’ αυτό χρειάζεται υπομονή 

και καρτερία, επιμονή και συνεχής δημι-

ουργική προσπάθεια για την επίτευξη 

αυτού του στόχου. Στο έργο του Σενέκα 

αποδυναμώνεται η επίδραση της τύχης 

στη ζωή των ενάρετων πολιτών, παρά 

το γεγονός ότι η μοίρα παρεμβαίνει στη 

ζωή τους. Χαρακτηριστικό του ενάρε-

του ανθρώπου είναι να αποφεύγει τις 

δυσμενείς επιδράσεις της μοίρας, παρά 

το γεγονός ότι η αμετάκλητη διαδρομή 

σύρει εξίσου τα ανθρώπινα και τα θεία. 

Η έννοια της ηθικότητας στηρίζεται στην 

ελευθερία της βούλησης. «Ελεύθερος 

είναι αυτός που ελεύθερα υπακούει σε 

αυτά που κατ’ ανάγκη συμβαίνουν» έλε-

γε ο Σενέκας. Να έχει συνείδηση δηλαδή 

του τι είναι αυτή η Θεία Ανάγκη που κινεί 

τον κόσμο και ποιος είναι ο δικός του ρό-

λος μέσα σε αυτή. Από εκεί πηγάζει και 

η έννοια του καθήκοντος: γνωρίζω και 

επιλέγω να δράσω με βάση το καθήκον 

μου. Το καθήκον είναι ενάρετη δράση.

Στο έργο του «Περί της συντομίας 

της ζωής», μιλά για την αξία του χρόνου. 

Ανάμεσα σε άλλα, ο Σενέκας αναφέρει 

ότι πολλοί θεωρούν πως η ζωή είναι σύ-

ντομη. Στην πραγματικότητα όμως, εμείς 

είμαστε εκείνοι που συντομεύουμε το 

χρόνο της ζωής μας, σπαταλώντας το 

πολυτιμότερο πράγμα που έχουμε, δη-

λαδή το χρόνο μας. «Το μεγαλύτερο μέ-

ρος της ζωής μας το περνάμε κάνοντας 

κακές πράξεις, ένα μεγάλο μέρος μην 

κάνοντας τίποτα, και όλη μας τη ζωή χω-

ρίς να σκεπτόμαστε τι κάνουμε». (Επιστο-

λές ηθικές στον Λουκίλιο, 1,1). Το να μά-

θει κανείς πώς να ζει και πώς να πεθαίνει 

απαιτεί μια ολόκληρη ζωή. Γι’ αυτό, ο 

άνθρωπος θα πρέπει να ασχοληθεί 

με τη φιλοσοφία, η οποία είναι ικανή 

να τον συνδέσει με το παρελθόν και 

με όλους τους σοφούς για την καλλι-

έργεια του εσωτερικού του κόσμου και 

τον εμπλουτισμό του πνευματικού του 

ορίζοντα. Ό,τι προσφέρει η φιλοσοφία 

είναι πέρα από τη φθορά που προκα-

λεί ο χρόνος. Η σοφία των αιώνων θα 

ανοίξει στον άνθρωπο τους δρόμους 

της αθανασίας και θα δώσει νόημα 

στο πέρασμά του από τη Γη.

Στο έργο του «Περί της πνευματι-

κής γαλήνης», ασχολείται με το πώς 

μπορούμε να φτάσουμε στη γαλήνη, 

δηλαδή με ποιο τρόπο το πνεύμα θα 

ακολουθεί μια σταθερή πορεία, πώς 

θα βλέπει με χαρά την υπόστασή του 

και η χαρά του αυτή δεν θα διακόπτεται, 

αλλά θα εξακολουθεί να παραμένει πά-

ντα ήρεμη χωρίς εξάρσεις ή καταποντι-

σμούς. Για να διαφυλάξουμε αυτή την 

εσωτερική γαλήνη, χρειάζεται να οχυρώ-

νουμε το κλυδωνιζόμενο πνεύμα μας με 

αδιάλειπτη φροντίδα. Εχθροί της γαλή-

νης είναι τόσο η ισχυρογνωμοσύνη, δη-

λαδή το να μην έχει κανείς την ικανότητα 

να αλλάξει τίποτα, όσο και η αστάθεια, 

δηλαδή το να βρίσκεται σε αδυναμία να 

υποφέρει οτιδήποτε. «Καμία κατάσταση 

δεν είναι τόσο πικρή, ώστε να μη μπορεί 

ένα ήρεμο μυαλό να βρει κάποια παρη-
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γοριά σε αυτή... Στις δυσκολίες επιστρά-

τευσε τη λογική... Έχεις τη δυνατότητα να 

απαλύνεις τα σκληρά και να διευρύνεις 

τα στενά, έτσι που τα βάρη να ασκούν 

τελικά μικρότερη πίεση σε όσους τα υπο-

φέρουν με δεξιότητα».

Η εσωτερική γαλήνη μπορεί να κατα-

κτηθεί μόνο μετά από σκληρή μάχη ενά-

ντια στις συνήθειες του ίδιου του εαυτού 

μας και διαρκή αγώνα για την επίτευξη 

της αρετής, αγώνας που δεν είναι δυ-

νατό να ευοδωθεί χωρίς εμπιστοσύνη 

στη θεία πρόνοια, χωρίς αποδοχή της 

θείας θέλησης και συνταύτιση του αν-

θρώπου με τις επιταγές της φύσης. Θα 

γράψει: «Ας μάθουμε πώς να ενισχύουμε 

την εγκράτειά μας, να περιορίζουμε την 

τάση μας για πολυτέλεια, να ελέγχουμε 

τη φιλοδοξία μας, να απαλύνουμε την 

οργή μας, να καλλιεργούμε την ολιγάρ-

κειά μας, να διατηρούμε αδάμαστες τις 

ελπίδες μας και να έχουμε διαρκώς υπό 

έλεγχο το νου μας, στραμμένο προς 

το μέλλον...»,«Στην αρένα της ζωής θα 

πρέπει να κρατιόμαστε στον εσωτερικό 

κύκλο». Τίποτα δεν μπορεί να ταράξει 

την ηρεμία ή να ακυρώσει τη σταθερό-

τητα του σοφού. Το να αισθάνεται πόνο 

ή λύπη εξαιτίας των δυστυχιών των άλ-

λων, τονίζει ο Σενέκας, είναι μία αδυνα-

μία εντελώς ασυμβίβαστη με την ιδιότητα 

του σοφού.

Καθώς η ισορροπία που έχουμε απο-

καταστήσει μέσα μας ανατρέπεται από 

την επαφή μας με ανόμοιες φύσεις, είναι 

απαραίτητο να επιστρέφει κανείς συχνά 

στον εαυτό του. Θα πρέπει να υπάρχει 

ένας συνδυασμός ανάμεσα στην επαφή 

με το πλήθος και τη μοναξιά.

Χρειάζεται να βλέπουμε τις ανθρώ-

πινες καταστάσεις με πιο άνετη ματιά 

και να τις αντιμετωπίζουμε με πνεύμα 

συγκατάβασης. Να αποδεχόμαστε ήρε-

μα τους τρόπους που κινείται ο μέσος 

άνθρωπος, όπως και τα ελαττώματα 

των ανθρώπων.

Οφείλουμε να είμαστε παραχωρη-

τικοί προς το πνεύμα μας και να του 

χαρίζουμε κατά διαστήματα την ανά-

παυση που του χρειάζεται, για να ανα-

ζωογονηθεί η δύναμή του.

Σε σχέση με τη συμμετοχή του ατό-

μου στο δημόσιο βίο, ο φιλόσοφος 

υποστηρίζει ότι όταν κάποιος απο-

φασίσει να αποβεί χρήσιμος στους 

συμπατριώτες του -και γενικότερα 

στους ανθρώπους- όταν θέτει τον 

εαυτό του στο κέντρο της δημόσιας 

δραστηριότητας υπηρετώντας όσο 

καλύτερα μπορεί τα δημόσια συμφέ-

ροντα, αυτός προσφέρει σημαντικό 

έργο. Όμως υπηρεσία στο κράτος 

προσφέρει επίσης εκείνος που προ-

σφέρει συμβουλές στους νέους, που 

ενσταλάζει στο πνεύμα τους την αρε-

τή, που ανακόπτει την πορεία όσων 

τρέχουν αναζητώντας χρήματα και 

πολυτέλειες, ακόμη κι αν ο ίδιος ενερ-

γεί ως ιδιώτης.

Για την έννοια του πολίτη του κό-

σμου και το πέρασμα από τον εθνικι-

σμό στον οικουμενισμό και το ιδανι-

κό κράτος των Στωικών -ένα κράτος 

χωρίς σύνορα- ο Σενέκας γράφει: «Ο 

πραγματικός λόγος για να μην κλει-

στούμε μέσα στα τείχη μιας πόλης, 

αλλά να προχωρήσουμε σε επικοι-

νωνία με ολόκληρο τον κόσμο και 

να υποστηρίξουμε ότι πατρίδα μας 

είναι όλος αυτός ο κόσμος, ήταν γιατί 

έτσι είχαμε ένα ευρύτερο πεδίο για να 

ασκήσουμε την αρετή μας».

Για να μπορεί κάποιος να έχει υψη-

λά επιτεύγματα που να ξεπερνούν εκεί-

να των άλλων ανθρώπων, θα πρέπει 

να εγκαταλείψει την πεπατημένη και να 

ανέβει ψηλότερα, παρασυρμένος από 

κάποια θεία έμπνευση. Τότε και μόνο 

θα μπορέσει να τραγουδήσει κάτι ανώ-

τερο από αυτό που υπάρχει στα ανθρώ-

πινα χείλη.

Ο στωικισμός του Σενέκα σε ολόκλη-

ρο το έργο του αξίζει τη φήμη που συνό-

δεψε το όνομά του σε όλες τις μεταγενέ-

στερες εποχές. Ο ρωμαϊκός στωικισμός 

του 1ου μ.Χ. αιώνα δεν ήταν απλά μία 

θεωρητική σύλληψη. Ο στωικός τρόπος 

σκέψης εξασφαλίζει τη θεραπεία από 

τα πλήγματα της ζωής. Και στο σημείο 

αυτό ο στωικισμός του Σενέκα αποτελεί 

όχι μόνο μια ουσιαστική συμβολή στην 

εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης αλλά 

και μια προσφορά σε αυτόν τον ίδιο, τον 

άνθρωπο.
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Η  η θ ι κ ή  σ τ ο  Σ ε ν έ κ α
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Μ ί α  κ ο π ε ρ ν ί κ ε ι α  ε π α ν ά σ τ α σ η  σ τ η ν  ε ξ έ λ ι ξ η  τ ο υ  α ν θ ρ ώ π ο υ

Ο ι τελευταίες έρευνες στην πα-

λαιοανθρωπολογία και την 

αρχαιολογία θέτουν υπό αμ-

φισβήτηση ένα σημαντικό αριθμό πεποι-

θήσεων που είχαμε σχετικά με την εξέλιξη 

του ανθρώπου και της ανθρώπινης επι-

κοινωνίας.

Όσον αφορά στη γραφή, πιστεύαμε 

ότι τα πρώτα δείγματα χρονολογούνταν 

πριν από 5.000 χρόνια στη Σουμερία και 

την Αίγυπτο. Ωστόσο το Μάρτιο του 

2010 ανακαλύφθηκαν επιγραφές αρχαι-

ότητας 60.000 ετών, (εικόνα 1) που είχαν 

χαραχτεί πάνω σε κελύφη αυγών στρου-

θοκαμήλου και που αποκάλυπταν ένα εί-

δος παλαιολιθικής «γραφής», στη νότια 

Αφρική, στην τοποθεσία Diepkloof.

Η Genevieve von Petzinger έχει 

ανοίξει μια νέα οδό έρευνας. Αποκά-

λυψε τη συνεχόμενη χρήση 26 σημείων 

για περισσότερα από 20.000 χρόνια και 

η γεωγραφική κατανομή απετέλεσε μια 

πραγματική έκπληξη. Περισσότερο από 

το 70% των εν λόγω σημείων χρησιμο-

ποιούνταν τακτικά 30.000 χρόνια πριν. 

Κάποια φαίνεται να είναι παγκόσμια: τε-

λείες, γραμμές, σταυροί, σπείρες ή οδο-

ντωτές γραμμές σε όλες τις ηπείρους 

από την Ευρώπη έως την Αυστραλία. 

Άλλα, πιο επιτηδευμένα, θα είχαν εισα-

χθεί σε τοπικό επίπεδο σε κατοπινές επο-

χές όπως για παράδειγμα, το σημείο με 

μορφή στέγης, το οποίο αποτελεί τυπικό 

σχήμα της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

Σύμφωνα με τη Genevieve von 

Petzinger, το γεγονός ότι ένα σύνολο 

σημείων, (εικόνα 2), είχε ήδη καθιερωθεί 

εδώ και 30.000 χρόνια αποτελεί ένδειξή 

μιας ακόμη πιο αρχαίας καταβολής, την 

οποία η ίδια τοποθετεί στην Αφρική: «Εκεί 

βρέθηκαν διακοσμημένα αντικείμενα ηλι-

κίας 50.000 με 70.000 χρόνων, που μαρ-

τυρούν την ύπαρξη μιας ήδη σύνθετης 

και δημιουργικής σκέψης». Κάτι που έχει 

επιβεβαιωθεί από την πρόσφατη ανακά-

λυψη στην τοποθεσία Diepkloof.

Κοινή πίστη ήταν επίσης ότι η πόλη 

είχε προηγηθεί της γέννησης των ναών. 

Όμως η ανακάλυψη τού πάνω από 

11.000 ετών ναού στο Göbekli Tepe, στη 

σύγχρονη Τουρκία, (εικόνα 3) αποδει-

κνύει το αντίθετο, δηλαδή ότι οι σύνθετες 

κοινωνικές δομές είναι αρκετά προγενέ-

στερες από ό,τι υποπτευόμασταν και ότι 

δεν αποτελούν μόνο ένα χαρακτηριστικό 

των αστικών δομών.

Πιθανόν το πιο σημαντικό ερώτημα 

είναι αυτό που αναφέρεται στο ίδιο το 

ανθρώπινο είδος. Έως τώρα θεωρούταν 

ότι υπήρχε μόνο ένα είδος Homo, ωστό-

σο τα τελευταία έτη έχουν ανακαλυφθεί 

και άλλες μορφές του ανθρώπινου εί-

δους, κάποιοι μάλιστα κάνουν λόγο για 

«ανθρωπότητες».

Μέχρι πρόσφατα αποδεχόμασταν 

μόνο τoν Homo Neanderthal, τον οποίο 

τοποθετούσαμε χρονικά μεταξύ 500.000 

και 28.000 ετών. Το 2003 ανακαλύφθηκε 

ο Homo Floriensis στο νησί Φλόρες(1) 

και πρόσφατα στη Σιβηρία η Homo 

Denisova, είδος ακόμη αρχαιότερο από 

τον Homo Neanderthal κατά ένα εκα-

τομμύριο χρόνια.

Σήμερα εμείς είμαστε οι μόνοι επι-

ζώντες αυτής της οικογένειας, η οποία, 

Εικόνα 1: 

Κελύφη αυγών στρουθοκαμήλου με σημεία  παλαιολιθικής «γραφής» ηλικίας 60.000 

ετών στο  Diepkloof  της νότιας Αφρικής 
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σύμφωνα με την επιστήμη, εμφανίστηκε 

περίπου 200.000 χρόνια πριν.

Παρά τις έκδηλες διαφορές που υφί-

στανται μεταξύ των ανδρών και των γυ-

ναικών σε όλο τον πλανήτη, ανήκουμε 

ωστόσο όλοι στο σύγχρονο είδος του 

Homo Sapiens. Όλοι φέρουμε στα γο-

νίδιά μας, όπως αποδεικνύεται από τις 

τελευταίες ανακαλύψεις, ένα μέρος από 

τους υπόλοιπους ανθρώπους.

Οι παλαιοανθρωπολόγοι, χάρη στα 

πρόσφατα ευρήματα των ανθρωπί-

δων(2) του Toumaï(3) το 2001 στο Τσαντ 

(7 εκατομμυρίων ετών), του Orrorin(4) (6 

εκατομμυρίων ετών) στην Κένυα το 2000, 

του Ardipithecus (μεταξύ 5,8 και 4,4 εκα-

τομμυρίων ετών) στην Αιθιοπία και το 

2009 του Ardipithecus ramidus (4,4 εκα-

τομμυρίων ετών), έχουν καταφέρει να 

σκιαγραφήσουν το προφίλ του λεγόμε-

νου «τελευταίου κοινού προγόνου» πριν 

από το διαχωρισμό των ανθρωπίδων, 

εδώ και 8 έως 7.000.000 χρόνια, στους 

ανθρωπίνες(5), που ακολουθούν την 

ανθρώπινη γραμμή εξέλιξης, και στους 

paninos και γοριλίνες (gorilinos), που εξε-

λίσσονται στους μελλοντικούς χιμπατζή-

δες, μπονόμπος και γορίλες, αντίστοιχα.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν βρε-

θεί λείψανα, χάρη στη μελέτη των απολι-

θωμάτων των ανθρωπίνων που αναφέ-

ρονται παραπάνω και των paninos και 

γοριλίνων, οι ερευνητές έχουν καταλήξει 

στο συμπέρασμα ότι το εξελικτικό σενά-

ριο, στο οποίο είχαμε συνηθίσει από τα 

τέλη 19ου αιώνα, είναι ξεπερασμένο. Ο 

πρόγονος της ανθρωπότητας τοποθετεί-

ται πλέον στα οκτώ εκατομμύρια χρόνια. 

Η μορφολογία του συγκεκριμενοποιείται 

σύμφωνα με τις τελευταίες ανακαλύψεις: 

παρότι είχε χαρακτηριστικά πιθήκου, στε-

κόταν όρθιος.

Κάποιοι παλαιοντολόγοι, όπως η κα-

θηγήτρια Brigitte Senout, κάνουν λόγο 

για αρχαιότερες ηλικίες της τάξης των 

10 έως 12 εκατομμύριων χρόνων. Ανα-

κάλυψε ένα χιμπατζή σχεδόν πανομοιό-

τυπο με τους σημερινούς, ηλικίας μεταξύ 

6 και 11 εκατομμυρίων ετών! Κάτι που 

θέτει υπό αμφισβήτηση την καθιερωμέ-

νη χρονολογία των ερευνών που έχουμε 

Εικόνα 2: 

Η γεωγραφική κατανομή  των 26 σημείων, σύμφωνα με τις έρευνες της Genevieve von Petzinger
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από το μοριακό ρολόι του διαχωρισμού 

των ανθρωπίδων σε πρωτεύοντα και αν-

θρωπίνες.

Γιατί υπάρχει τέτοια διαφορά σε αυ-

τές τις μελέτες; Οι επιστήμονες που μελε-

τούν τα γονίδια έχουν κατασκευάσει ένα 

μοριακό ρολόι που μετρά το χρόνο υπο-

λογίζοντας την εμφάνιση μεταλλάξεων 

στο γονιδίωμα. Εντούτοις, οι μεταλλάξεις 

αυτές δεν εμφανίζονται με τακτικότητα. 

Ένα υπό εξαφάνιση είδος μεταλλάσσεται 

λίγο και δεν βαθμονομείται από το ρολόι. 

Δεδομένης της μείωσης του αριθμού 

των ειδών των μεγάλων πιθήκων (από 

156 κατά το Μειόκαινο σε μερικούς μόνο 

σήμερα), μπορούμε να πούμε ότι αυτό 

το είδος εξαλείφεται.

Επιπλέον, ενώ είναι τα απολιθώματα 

αυτά που ρυθμίζουν τα εν λόγω ρολό-

για, κάποια πολύ παλιά μας λείπουν. 

Έτσι το ρολόι πιθανώς να κάνει λάθος 

και αυτή τη στιγμή να δουλεύουμε με ένα 

εργαλείο που, όταν βρούμε αρχαιότερα 

δείγματα, μπορεί να δείξει χρονολογίες 

πιο μακρινές.

Ο πρόγονός μας ήταν δίποδος

Για ένα μεγάλο διάστημα υπήρχε η 

σκέψη ότι ο τελευταίος κοινός πρόγο-

νος θα πρέπει να έμοιαζε με το χιμπατζή. 

Όμως στην πραγματικότητα προσεγγίζει 

περισσότερο την ανθρώπινη γραμμή. 

Συνειδητοποιούμε ότι ορισμένα χαρακτη-

ριστικά και λειτουργίες, που εμφανίζονται 

σε πιο σύγχρονα είδη, υπάρχουν ήδη σε 

πιο αρχαϊκά δείγματα.

Είναι ο κλάδος των ανθρωπίνων 

που έχει διατηρήσει αυτά τα αρχαϊκά χα-

ρακτηριστικά και όχι οι paninos (μεγάλοι 

πίθηκοι), οι οποίοι εγκατέλειψαν τον κοι-

νό κλάδο κάποια στιγμή. Οι εξειδικεύσεις 

που έχουν οι paninos τους κατέστησαν 

τετράχειρες (τα πόδια τους μπορούν να 

κρατήσουν αντικείμενα και προσκολλώ-

νται στα κλαδιά όπως κάνει και ένα χέρι), 

ενώ οι πιο μακρινοί μας πρόγονοι, όπως 

οι Toumai και Orrorin, δεν ήταν τετράχει-

ρες, όπως ούτε και τα αρχαιότερα πρω-

τεύοντα που υπήρχαν πριν από πενήντα 

εκατομμύρια χρόνια. Πρόκειται λοιπόν 

για μια πρόσφατη εξειδίκευση!

Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι 

ο διποδισμός εμφανίστηκε πριν από τον 

άνθρωπο, αφού ο κοινός μας πρόγο-

νος μας ήταν δίποδος. Τον Οκτώβριο 

του 2009(6), το αμερικανικό περιοδικό 

Science αποκάλυψε αυτή τη θέση δημο-

Εικόνα 3: 

Τμήμα του ναού στο Göbekli Tepe, με αρχαιότητα πάνω από 11.000 έτη. 

Μια επανάσταση στην εξέλιξη
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σιεύοντας μια μελέτη, που μας υποχρε-

ώνει να εγκαταλείψουμε την άποψη που 

είχαμε σχετικά με την ανθρώπινη εξέλιξη.

Ο Toumai, ο αρχαιότερος προ-

άνθρωπος, με τα 7 εκατομμύρια χρόνια 

του, μας είναι γνωστός μόνο από το 

κρανίο του. Όμως το γεγονός ότι η ινι-

ακή οπή (εκεί όπου εισέρχεται η σπονδυ-

λική στήλη) τοποθετείται πιο εσωτερικά 

και το επίπεδο της κύρτωσης του αυχένα 

βρίσκεται προς τα εμπρός υποδεικνύουν 

όρθια θέση. Στους χιμπατζήδες, οι οποίοι 

περπατούν σκυφτά, η ινιακή οπή βρίσκε-

ται πιο πίσω και το επίπεδο του αυχένα 

είναι πιο ίσιο.

Στον Orrorin, που τον διαδέχεται στα 

6 περίπου εκατομμύρια χρόνια, είναι το 

μακρύ και ίσιο μηριαίο οστό που θυμίζει 

Οι καταβολές του ανθρώπου

Μια μεγάλη πορεία της ανθρωπότητας που ξεκίνησε πριν από 12 εκατομμύρια χρόνια.

Τέσσερις ανακαλύψεις ανατρέπουν την ιστορία των καταβολών μας

Ανασκαφές και νέες μελέτες αποδεικνύουν ότι πολλά βασικά χαρακτηριστικά μας, τόσο φυσικά (διποδισμός κ.τ.λ.) όσο και πο-

λιτιστικά (γραφή, σύνθετες κοινωνίες κ.τ.λ.), υπήρχαν αρκετά πιο πριν από όσο πιστεύαμε μέχρι πρόσφατα. Το είδος Homo είναι 

πολύ πιο σημαντικό από ό,τι θεωρούσαμε.

1. Η εύρεση απολιθωμάτων επιτρέπει τη σκιαγράφηση του πορτραίτου του τελευταίου κοινού προγόνου του ανθρώπου και του 

χιμπατζή.

2. Τα υπολείμματα ενός νέου Homo υποδεικνύουν ότι προερχόμαστε από μια… πολυμελή οικογένεια!

3. Τοιχώματα σπηλαίων αποκαλύπτουν μια παλαιολιθική «γραφή».

4. Μια νέα αρχαιολογική τοποθεσία υποδεικνύει ότι οι ναοί είναι προγενέστεροι των πόλεων.
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το δικό μας, κάτι που αποδεικνύει το δι-

ποδισμό.

Η καθηγήτρια στο Μουσείο Φυσι-

κής Ιστορίας Brigitte Senut(7), η οποία 

συν-ανακάλυψε τον Orrorin, σημειώνει 

ότι όλοι οι πρωταρχικοί ανθρωπίδες που 

ανακαλύφθηκαν είναι δίποδοι δενδρόβι-

οι.

Τον Απρίλιο του 2010, ο Νοτιοα-

φρικανός παλαιοανθρωπολόγος Lee 

Berger Witwatersrand ανακοίνωσε την 

ανακάλυψη ενός άγνωστου Αυστραλο-

πίθηκου, του Australopithecus Sediba, 

ηλικίας μεγαλύτερης των 2 εκατομμυρί-

ων ετών. Αν και το σχήμα του σώματός 

του είναι αδρό και τα χέρια του είναι μα-

κριά, η λεκάνη του μοιάζει σε υπερβολι-

κό βαθμό με αυτή του Homo Sapiens, η 

οποία είναι σχεδιασμένη για να περπατά 

και να τρέχει. Πιστεύαμε ότι αυτά τα χα-

ρακτηριστικά ανήκαν αποκλειστικά στον 

Homo Sapiens. Για τον αρχαιότερο κοινό 

πρόγονο, που ήταν δίποδος, το να κα-

τεβαίνει στο έδαφος και να περπατά με 

τέσσερα πόδια δεν ήταν κάτι το φυσικό. 

Του ήταν ευκολότερο να βαδίζει όρθιος.

Η Ardi είχε επίπεδο πέλμα και αντικρι-

στό αντίχειρα, κάτι που έχει εκπλήξει τους 

πάντες.

Η μορφή του ποδιού και ο τρόπος 

βαδίσματος των Αυστραλοπιθήκων 

μοιάζει αναμφίβολα πολύ με τα δικά μας. 

Ο Orrorin, που είναι πιο αρχαίος, είχε χέρι 

με ανθρώπινο αντίχειρα. Θεωρήθηκε ότι 

η ασυμμετρία στην τερματική φάλαγγα 

Πρόγονοι που στέκονταν όρθιοι

Ο Ardipithecus ramidus, ο Sahelanthropus tchadensis, ο Παράνθρωπος και ο Αυστραλοπίθηκος ήταν δίποδοι. Γεγονός που μας 

οδηγεί να πιστεύουμε ότι ο τελευταίος κοινός πρόγονος ήταν επίσης δίποδος.

Μ ί α  κ ο π ε ρ ν ί κ ε ι α  ε π α ν ά σ τ α σ η  σ τ η ν  ε ξ έ λ ι ξ η  τ ο υ  α ν θ ρ ώ π ο υ
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δεν θα μπορούσε να συσχετιστεί με το 

χειρισμό των εργαλείων. Άλλα χαρακτη-

ριστικά, που αποκαλούμε πρωτόγονα, 

έχουν διατηρηθεί στην ανθρώπινη οικο-

γένεια, ενώ έχουν χαθεί από τους χιμπα-

τζήδες όπως για παράδειγμα, το επίπεδο 

πρόσωπο, το οποίο ήδη εμφανίζεται στο 

σκίτσο του τελευταίου κοινού προγόνου 

και στον Toumai.

Συνεπώς, ο κοινός πρόγονος είχε ένα 

πολυλειτουργικό χέρι όπως το δικό μας, 

σε αντίθεση με τους χιμπατζήδες, των 

οποίων το χέρι είναι αφενός πιο μακρύ 

και άκαμπτο προκειμένου να βασιστούν 

πάνω του και να κινηθούν στο έδαφος 

και αφετέρου πολύ πιο εξειδικευμένο από 

το δικό μας.

Από την πλευρά της η ερευνήτρια του 

CNRS, Yvette Deloison, με βάση τις μελέ-

τες πάνω στην ανατομία των προγόνων 

μας αλλά και των μεγάλων πιθήκων, κα-

ταλήγει στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

το ανθρώπινο χέρι ποτέ δεν είχε ρόλο 

ποδιού. Είναι πολύ πιο αρχαίο από αυτό 

των μεγάλων πιθήκων. Αντίθετα το αν-

θρώπινο πόδι είναι εξειδικευμένο για δίπο-

δο βάδισμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον 

οποίο η Yvette Deloison προτείνει έναν 

πρόγονο προικισμένο με όρθια δίπο-

δη στάση, το πρωτο-ανθρωποειδές(8). 

Πράγματι το βάδισμα του τελευταίου 

κοινού προγόνου είναι στα δύο πόδια, 

σε αντίθεση με του χιμπατζή. Το σχήμα 

του ποδιού του έχει όλα τα δάχτυλα στον 

ίδιο άξονα, όπως και το δικό μας, αν και 

ορισμένοι πιστεύουν ότι θα μπορούσε 

να είχε αντικριστό αντίχειρα όπως οι χι-

μπατζήδες.

Ο Pascal Picq, παλαιοανθρωπολό-

γος στο College de France, είχε δηλώ-

σει(9) ότι «… ο διποδισμός και τα δίποδα 

είναι πιθανώς αρχαιότερα από όσο πι-

στεύαμε… είχα στοιχειοθετήσει την υπό-

θεση ότι… ο διποδισμός είναι προγονι-

κός».

Επομένως, όπως επιβεβαιώνει ο 

André Leroi-Gourhan, δεν είναι το γε-

γονός ότι ο άνθρωπος ελευθέρωσε το 

χέρι του από το έδαφος που μπορεί να 

εξηγήσει την ανάπτυξη της γλώσσας ή 

της νοημοσύνης. Ο Leroi-Gourhan εξη-

γεί την ανθρώπινη εξέλιξη με βάση τρεις 

εκδοχές: αυτή του χεριού, για να κρατάει 

τα εργαλεία, αυτή του προσώπου, για να 

αναπτυχθεί η γλώσσα και αυτή του κρα-

νίου, για να αναπτυχθεί η νοημοσύνη. 

Αυτό το σχήμα έχει αμφισβητηθεί. Δεν 

βρισκόμαστε μπροστά σε μια γραμμική 

και βαθμιαία εξέλιξη όπως διατείνονταν 

οι υλιστές ερευνητές.

Ο Marc Groenen, καθηγητής Προϊ-

στορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών 

στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελ-

λών(10), εξηγεί ότι είναι δύσκολο να κατα-

νοήσουμε το θέμα της καταγωγής, εκτός 

κι αν το αντιμετωπίσουμε από την άποψη 

της σκοπιμότητας. Επιβεβαιώνει ότι ο δι-

ποδισμός εμφανίστηκε για πρώτη φορά 

στην περίπτωση του ανθρώπου και ότι η 

εξέλιξη των ειδών έρχεται αργότερα, ως 

μια εξειδίκευση. Το μεγάλο ζήτημα, όπως 

επισημαίνει ο Marc Groenen, είναι ότι ο 

κόσμος του ανθρώπου προηγείται των 

στοιχείων και των τεχνικών ή φυσικών δε-

ξιοτήτων πάνω στις οποίες στηρίζεται.

Ως προς το θέμα των δοντιών, το 

σμάλτο των γομφίων είναι παχύτερο 

στον άνθρωπο παρά στους χιμπατζή-

δες. Όμως και οι αρχαίοι ανθρωπίνες 

παρουσιάζουν επίσης αυτό το είδος των 

χαρακτηριστικών, γεγονός που μαρτυρά 

μια πιο σκληρή και τραχιά διατροφή που 

δεν αποτελείται μόνο από φρούτα, από 

τα οποία οι χιμπατζήδες έλκονται πολύ.

Αυτά τα ευρήματα θέτουν υπό αμφι-

σβήτηση την ιδέα ότι η αλλαγή του περι-

βάλλοντος στην Αφρική (ερημοποίηση, 

σαβάνα σύμφωνα με τη θεωρία του East 

Side Story του Yves Coppens) πυροδό-

τησε το μηχανισμό της κάθετης στάσης 

To φυλογενετικό δέντρο των σωζόμενων Ανθρωποειδών



45

του ανθρώπου, καθώς η ανακάλυψη 

των πιο αρχαίων προγόνων, όπως του 

Toumai, 2.500 χλμ δυτικά του Rift Valley, 

σε ένα περιβάλλον λιγότερο ανοιχτό 

από εκείνο της ανατολικής Αφρικής, 

ακυρώνει τη μέχρι τώρα επικρατούσα 

υπόθεση. 

Σήμερα, η στιγμή του διαχωρισμού 

από τον τελευταίο κοινό πρόγονο χρο-

νολογείται στα 8 εκατομμύρια χρόνια 

και υπάρχει η υποψία ότι προϋπήρχε 

μια γραμμή ανθρωποειδών εδώ και 12 

εκατομμύρια χρόνια, που διαχωρίστη-

κε στους πογκίδες, από τους οποίους 

κατάγονται οι ουρακοτάγκοι, και στους 

ανθρωπίδες, από τους οποίους προέρ-

χονται οι ανθρωπίνες και οι paninos.

Οι μεγάλοι πίθηκοι (χιμπατζήδες, 

μπονόμπος, κ.τ.λ.), στους οποίους 

πιστεύαμε ότι βλέπαμε την εικόνα του 

κοινού μας προγόνου, είναι στην πραγ-

ματικότητα οι μακρινοί απόγονοι των 

πρώτων ανθρώπων. 

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί πλέ-

ον, με βάση καμία άποψη, ότι ο άνθρω-

πος κατάγεται από έναν μεγάλο πίθηκο. 

Αυτό που στην πραγματικότητα συμβαί-

νει, είναι το αντίθετο.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο άνθρωπος του Φλόρες: είδος του γένους 

Homo, που ανακαλύφθηκε στο νησί Φλόρες της 

Ινδονησίας. (ΣτΜ)

2. Ανθρωπίδες (Hominidos): οικογένεια πρωτεύ-

οντων θηλαστικών που περιλαμβάνει τους με-

γάλους πιθήκους (paninos) και την ανθρώπινη 

γραμμή (homininos, ανθρωπίναι), από τους οποί-

ους σήμερα επιβιώνει μόνο το είδος Sapiens.

3. Sahelanthropus tchadensis ή σαχελάνθρω-

πος. Τουμάι σημαίνει ελπίδα ζωής στη γλώσσα 

Νταζάγκα, τοπική γλώσσα του Τσαντ. (ΣτΜ)

4. Orrorin tugenensis ή Αρχικός άνθρωπος. (ΣτΜ)

5. Ανθρωπίνες ή Ανθρωπίναι (Homininae): υπο-

οικογένεια πρωτεύοντων της οικογένειας Ανθρω-

πίδαι (Hominidae), που περιλαμβάνει τόσο τον 

Homo Sapiens και συγγενικά του είδη που έχουν 

όμως εκλείψει, όσο και τους γορίλες και τους χι-

μπατζήδες.

6. Reexamining Human Origins in Light of 

Ardipithecus ramidus, C. Owen Lovejoy.

7. Science et Vie, Ιούνιος 2010, φάκελος «d’où 

venons-nous?».

8. Δημοσίευση στο περιοδικό Biométrie humaine 

Βάδισμα παρόμοιο με το δικό μας

Το ίχνος του ποδιού του Αυστραλοπιθήκου (κάτω), από το οποίο προκύπτει ο τρό-

πος που περπατούσε, μοιάζει περισσότερο με του ανθρώπου (πάνω) από ό,τι με του 

χιμπατζή (μέση).

et anthropologie, 1999, σελ. 147-150. Δείτε επίσης 

από τον ίδιο συγγραφέα La préhistoire du piéton, 

Plon, 2004.

9. France Inter, 10 Αυγούστου 2003.

10. Έργα του Marc Groenen: Εισαγωγή στην 

προϊστορία, ελλείψεις, 2009 και Παλαιολιθική επο-

χή, προκαταλήψεις, Le cavalier blue, 2008. 
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από το βιβλίο “Παιχνίδια στον Καθρέφτη”
φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Κείμενο: Delia Steinberg Guzmάn, Πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη 
Σταυρός των Παρισίων του Πανεπιστημίου της Σορβόνης σε Επιστήμες, Τέχνες και Γράμματα
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Ο άνθρωπος ο οποίος βρί-

σκεται μέσα στο παιχνίδι της 

Μάγια, και νιώθει ατομική μο-

ναξιά, αν αποφασίσει να κοιτάξει για μια 

στιγμή μέσα του, εκδηλώνει μια αντίδρα-

ση ένωσης που παραπέμπει στην κοινω-

νία και μια αντίδραση τάξης που παρα-

πέμπει στο Κράτος. Με αυτόν τον τρόπο 

ο άνθρωπος πιστεύει πως μπορεί να ξε-

φύγει από την οδυνηρή και ακατανόητη 

μοναξιά του. Όμως σύντομα ανακαλύ-

πτει πως ούτε έτσι λύνεται το πρόβλημα. 

Η κοινωνία με τη μορφή της ένωσης και 

το Κράτος με τους ρυθμιστικούς του νό-

μους συμπεριλαμβάνουν πολύ πλατιά 

ανθρώπινα σύνολα, που γενικά δεν χω-

ρούν οι ιδιαιτερότητες και οι προσωπικές 

αποχρώσεις του καθενός. Κι από εδώ 

ξεκινάει η αντίστροφη διαδικασία, όπου 

αναζητούνται πιο περιορισμένες και εξει-

δικευμένες ενώσεις, στις οποίες είναι δυ-

νατό να μοιραστούν από κοινού μορφές 

δουλειάς, καλλιτεχνικά γούστα, ενδιαφέ-

ροντα, σπουδές, πεποιθήσεις. 

Αυτές οι ομαδοποιήσεις γεννιούνται, 

για να καταπραΰνεται η μοναξιά και για 

να ικανοποιούνται ορισμένες ανάγκες 

ατομικού χαρακτήρα, τις οποίες ούτε η 

κοινωνία, λόγω της ευρύτητάς της, ούτε 

ο άνθρωπος από μόνος του, λόγω έλ-

λειψης μέσων, μπορεί να καλύψει. 

Ας χρησιμοποιήσουμε το πρότυπο 

του Κράτους σαν να ήταν ένα ανθρώπι-

νο σώμα κι ας δούμε αυτές τις διάφορες 

ομαδοποιήσεις που αναφέραμε, σαν να 

ήταν αυτές οι εξειδικευμένοι ιστοί μέσα 

στο σώμα. Με αυτόν τον τρόπο οι ομα-

δοποιήσεις έχουν τη θεμελιώδη αποστο-

λή της εξειδικευμένης τους λειτουργίας 

και της τελειοποίησης αυτής της λειτουρ-

γίας. Είναι όπως μια υγιής καρδιά, όπως 

κάποια καλά συγκροτημένα πνευμόνια ή 

όπως ένα στομάχι με άριστη ικανότητα 

πέψης, που επιτρέπει μια σωστή αφομοί-

ωση. 

Όμως ας υποθέσουμε τώρα ότι 

το σώμα αρρωσταίνει, δηλαδή ότι το 

Κράτος αρχίζει να παρουσιάζει μεγάλες 

φθορές στην κορυφή του. Είναι λογικό 

να δούμε ότι στο βαθμό που φθείρεται 

η σκεπτόμενη κεφαλή του σώματος, θα 

αρχίσουν και τα υποδεέστερα όργανα 

να ξεφτίζουν. Το στομάχι θα πάψει να 

κάνει σωστά την πέψη, τα πνευμόνια 

θα δυσκολεύονται να απορροφήσουν 

καθαρό οξυγόνο, η καρδιά θα δίνει ανε-

παρκείς ωθήσεις προς το αίμα κι από 

την αταξία των εξειδικευμένων οργάνων 

θα προέλθει μια ακόμα σοβαρότερη 

αρρώστια για το σώμα γενικότερα. Εί-

ναι δύσκολο να αποφανθούμε για το 

αν τα όργανα αχρηστεύουν το σώμα ή 

αν το σώμα εκφυλίζει τα όργανα. Όμως 

στο παιχνίδι της Μάγια αυτός που έχει 

τις περισσότερες ικανότητες επιβαρύνε-

ται με το μεγαλύτερο μέρος της ενοχής. 

Η διάνοια που συντόνιζε το σώμα είναι 

επίσης η αιτία της αταξίας του όλου και 

των μερών. 

Πώς εκδηλώνεται η ασθένεια στις 

ανθρώπινες ομαδοποιήσεις; Με τον 

ίδιο τρόπο όπως και στο σώμα. Αυτές 

παύουν να εκπληρώνουν τις ιδιαίτερες 

λειτουργίες τους και χάνουν σιγά-σιγά 

το πνεύμα της ένωσης που κάποια στιγ-

μή τις κίνησε, για να διαιρεθούν όλο και 

περισσότερο, όπως όταν πεθαίνει το 

Οι άνθρωποι συναθροίζονται, γιατί ανακαλύπτουν ότι χρειάζονται μια αμοιβαία βοή-

θεια και στη συνέχεια χωρίζονται βασιζόμενοι σε μια υποτιθέμενη αυτάρκεια. 
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σώμα και τα κύτταρα διεκδικούν το καθέ-

να ξεχωριστά το δικαίωμα στην ανεξαρ-

τησία. Τώρα δεν είναι πια ομαδοποιήσεις 

μέσα στο Κράτος -όργανα μέσα στο 

σώμα- αλλά μικρά κρατίδια ή μικρά σώ-

ματα που προσπαθούν να υπάρξουν με 

αυτόνομο τρόπο, ξεχνώντας ότι το νό-

ημα της ύπαρξής τους απέρρεε από το 

πνεύμα της ενότητας. 

Όταν το σώμα πεθαίνει, ξεσπάει 

ένας αληθινός πόλεμος μεταξύ των κυτ-

τάρων. Στερούμενα της ενοποιητικής δι-

άνοιας που πριν τα κατεύθυνε, τώρα το 

καθένα προσπαθεί να επιζήσει χωρίς να 

ενδιαφέρεται καθόλου για τα άλλα. 

Όταν το Κράτος πεθαίνει και υπάρχει 

μόνο μια κοινωνία που είναι απλά συνά-

θροιση ανθρώπων, αυτή η συνάθροιση 

αρχίζει να διαλύεται, πράγμα που εκδη-

λώνεται καθαρά στη διαδικασία κατά την 

οποία υποφέρουν επώδυνα οι ανθρώπι-

νες ομάδες. Πριν η καθεμία είχε κάποια 

αξία και μια δουλειά και μεταξύ όλων 

παραγόταν ένα αρμονικό αποτέλεσμα. 

Τώρα η καθεμιά θέλει το δικό της μέρος, 

το καλύτερο μέρος, και καμιά δεν κοιτά-

ζει να συμβαδίζει με τις άλλες. Η καθεμιά 

σκέφτεται πως είναι «το σύνολο» και πως 

οι υπόλοιπες περισσεύουν στο κοινωνι-

κό πανόραμα. Η καθεμία πιστεύει πως 

είναι η καλύτερη, η ανώτερη, η μοναδική 

ικανή να γίνει η κεφαλή κι έτσι όλες πα-

λεύουν να αναρριχηθούν στο ανώτερο 

μέρος της κοινωνίας, καθώς καμιά δεν 

θέλει να μεγαλώσει. Θέλει να αναρριχη-

θεί, μόνο να αναρριχηθεί. 

Η διαδικασία δεν περιορίζεται σε αυτό 

το σημείο. Έχοντας διακηρύξει τη αυτο-

νομία της η κάθε ομάδα, σύντομα αρχί-

ζουν οι αντιπαραθέσεις μέσα στην ίδια 

την ομάδα. Τώρα είναι οι άνθρωποι αυ-

τοί που γίνονται αντίπαλοι και παλεύουν 

σκληρά για μια θέση, μια τιμή, κάποια 

εισοδήματα, ένα όνομα ή για ένα είδος 

ατιμωρησίας, για να ικανοποιήσουν όλα 

τα προσωπικά τους καπρίτσια. 

Όταν χωρίστηκαν οι διάφορες ομά-

δες, έπαψε το Κράτος να αποτελεί αντι-

κείμενο ενδιαφέροντος σαν σύνολο. 

Όταν εμφανίζεται η σύγκρουση μέσα σε 

μια ομάδα, παύει το ενδιαφέρον για την 

ομάδα ως τέτοια και οι επιθυμίες επικε-

ντρώνονται στα ατομικά οφέλη. 

Αν μεταφέρουμε αυτήν την εντεινόμε-

νη και διευρυνόμενη πάλη μέσα στην κοι-

νωνία, στους φίλους, στους αδερφούς, 

τότε μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι 

το Κράτος έχει πεθάνει κι ότι όλες οι συ-

νιστώσες του αντιπαλεύουν στη γη του 

τάφου προσπαθώντας να επιζήσουν 

εγωιστικά, μέχρις ότου μια νέα τάξη τους 

επιτρέψει να συμμετάσχουν σε ένα νέο 

Κράτος, σε ένα νέο ακέραιο σώμα. 

Σε όλη αυτή τη διαδικασία εμφανίζε-

ται για μια ακόμα φορά το παιχνίδι της 

Μάγια. Οι άνθρωποι ομαδοποιούνται 

και για το παιχνίδι αντιπαρατίθενται και 

χωρίζουν συνδυάζοντας τους παλμούς 

τους με τις παράξενες αναπνοές της 

Ζωής, που ενώνουν και χωρίζουν ανα-

ζητώντας σε κάθε νέα εμπειρία μια καλύ-

τερη τελειοποίηση. 

Οι άνθρωποι συναθροίζονται, γιατί 

ανακαλύπτουν ότι χρειάζονται μια αμοι-

βαία βοήθεια και στη συνέχεια χωρίζο-

νται βασιζόμενοι σε μια υποτιθέμενη 

αυτάρκεια. Το παιχνίδι διαρκεί όσο η ζωή 

ενός ανθρώπου ή όσο η ζωή ενός Κρά-

τους. 

Όμως έτσι όπως η διάλυση του σώ-

ματος δεν υποδηλώνει την εξαφάνιση 

του πνεύματος του ανθρώπου, έτσι και 

η διάλυση του κράτους και η διάρρηξη 

των μερών του δεν σημαίνει το θάνατο 

του πνεύματος της τάξης. Οι ίδιοι κύκλοι 

που η Μάγια μας δείχνει με τη μορφή της 

μέρας και της νύχτας, των εποχών που 

εναλλάσσονται κυκλικά ζωγραφίζοντας 

με διαφορετικό τρόπο τη Φύση, επιδρούν 

επίσης και σε όλα τα ζωντανά πράγματα. 

Κατ’ αναλογία επιδρούν στον άνθρωπο, 

στις ενώσεις του, στα όνειρά του και σε 

ό,τι αυτός πραγματώνει. 

Σήμερα η Μάγια έχει επινοήσει το 

θέαμα των συνδικάτων, των εκκλησιών, 

των οικονομικών συναλλαγών, των ομί-

λων, των πολιτικών κομμάτων και τελικά 

κάθε είδους ομαδοποιήσεων, στις οποί-

ες ο άνθρωπος αναζητεί τη λύση για τις 

βιολογικές, ψυχολογικές, νοητικές, αυ-

στηρά πνευματικές ανάγκες του, επιδιώ-

κοντας βασικά να εξαλείψει το αίσθημα 

της μοναξιάς. 

Όμως έχει εξαφανιστεί η μοναξιά; 

Αντίθετα, προσπαθώντας να την κατα-

πραΰνει ο άνθρωπος έχει πολλαπλασιά-

σει τους δρόμους, έχει ατομικοποιήσει τη 

μοναξιά σε χιλιάδες σωματίδια που μεγα-

λώνουν και πληθαίνουν τον πόνο. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2011

Από τη Γενική Συνέλευση του Δ.Ο.Ν.Α. (Διεθνής 

Οργανισμός Νέα Ακρόπολη) που έλαβε χώρα 

στην πόλη της Βιέννης (Αυστρία) στις 7 Απριλίου 

του 2011

Κατά την Ετήσια Συνέλευση του 2011, στην 

πόλη της Βιέννης (Αυστρία), η Γενική Συ-

νέλευση του Δ.Ο.Ν.Α. αποφάσισε να συ-

νεχίσει στο τρέχον έτος την εφαρμογή των τριών 

πυλώνων του, της φιλοσοφίας, του πολιτισμού 

και του εθελοντισμού, και επιθυμεί να τονίσει τα 

εξής:

Επιβεβαιώνοντας την πεποίθησή του ότι 

η φιλοσοφία και η πρόσβαση στη γνώση δεν 

πρέπει να είναι μόνο θεωρητικές, αλλά πρέπει 

να έχουν και μια πρακτική πλευρά που θα επι-

τρέπει στους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν 

τη ζωή με σοφία, και ότι, αξιοποιώντας την κλη-

ρονομιά των κλασικών φιλοσόφων, μπορούμε 

να κατακτήσουμε την ευτυχία κατανοώντας τον 

εαυτό μας και συμπεριφερόμενοι στους άλλους 

με σεβασμό, ως έκφραση της αρμονικής συνύ-

παρξης που θα μας κάνει όλους πιο ανθρώπι-

νους και πιο ανεκτικούς.

Επαναεπιβεβαιώνοντας την αξία του πολιτι-

σμού ως απαραίτητο θεμέλιο για τη γνώση της 

ιστορίας της ανθρωπότητας, η οποία μπορεί 

να μας δώσει τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να 

κατανοήσουμε καλύτερα τη δική μας περίοδο 

της ιστορίας και να προχωρήσουμε προς το 

μέλλον με πρακτικά σχέδια που θα επιτρέψουν 

στους ανθρώπους και, πιο συγκεκριμένα, στις 

νέες γενιές, να έχουν πρόσβαση σε μια γενική 

εκπαίδευση χωρίς κανενός είδους διακρίσεις, με 

σκοπό την ανακάλυψη ηθικών και διαχρονικών 

αξιών που θα ενισχύουν την ανθρώπινη αξιο-

πρέπεια και την προστασία των πιο σημαντικών 

δικαιωμάτων της ανθρωπότητας για ζωή και 

ειρηνική συνύπαρξη.

Επαναεπιβεβαιώνοντας την ανάγκη για την 

προσφορά αλτρουιστικών ενεργειών και στή-

ριξης, μέσα από εθελοντικές δραστηριότητες, 

ώστε να βοηθήσουμε εκείνους που, λόγω της 

φτώχειας ή της έλλειψης γνώσης και πόρων, δεν 

δύνανται να έχουν πρόσβαση στα πιο βασικά 

μέσα επιβίωσης. Μία τέτοια βοήθεια πρέπει να 

προσφέρεται όχι μόνο στην ανθρώπινη κοινω-

νία αλλά και στο φυσικό περιβάλλον, καθώς το 

δεύτερο είναι η απαραίτητη βάση για την επιβίω-

ση της πρώτης, επειδή ο πλανήτης είναι το σπίτι 

όλων.

Υπό αυτήν την έννοια, όπως και στα προ-

ηγούμενα χρόνια, η Γενική Συνέλευση του 

Δ.Ο.Ν.Α. επαναεπιβεβαιώνει την πεποίθησή της 

ότι πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τις πρωτο-

βουλίες των Διεθνών Οργανισμών και των Μη-

Κυβερνητικών Οργανισμών που, όπως και ο 

Δ.Ο.Ν.Α., εργάζονται αποφασιστικά για τη βελ-

τίωση της υγείας του πλανήτη και την ειρηνική 

συνύπαρξη των ανθρώπων που κατοικούν σε 

αυτόν. Ακολούθως επαναεπιβεβαιώνει την πρό-

θεσή του να συνεχίσει την υποστήριξη διεθνών 

τιμητικών εκδηλώσεων οι οποίες, εφόσον προ-

ορίζονται για κάτι περισσότερο από απλές δια-

κηρύξεις, χρειάζονται την στήριξη οργανισμών 

όπως ο Δ.Ο.Ν.Α., καθώς και τόσων άλλων 

στον κόσμο, ώστε να επιτύχουν τους σκοπούς 

τους μέσα από την προώθηση της διεθνούς 

συνεργασίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το 

2011 έχει ανακηρυχθεί Διεθνές Έτος Εθελοντι-

σμού, και ότι ο ΟΗΕ προετοιμάζει μία αναφορά 

για την κατάσταση του Διεθνούς Εθελοντισμού, 

προωθώντας ένα διεθνή διάλογο για τον εθελο-

ντισμό.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο εθε-

λοντισμός είναι ένα μέσο για την αντιμετώπιση 

ζητημάτων όπως η μείωση της φτώχειας, η 

αειφόρος ανάπτυξη, η κλιματική αλλαγή και η 

παρεμπόδιση καταστροφών στο πλαίσιο που 

τέθηκε από τη Διακήρυξη της Χιλιετίας και από 

τους Στόχους Ανάπτυξης της Χιλιετίας του ΟΗΕ.

Χωρίς να λησμονεί ότι, όπως και ο ΟΗΕ, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης κηρύξει το 2011 

Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού και ότι τα μέλη 

και τα σωματεία–μέλη του Δ.Ο.Ν.Α. στην Ευρώ-

πη συμμετέχουν σε αυτό και έχουν λάβει μέρος 

σε σημαντικές εθελοντικές δραστηριότητες για 

δεκαετίες. 

Επομένως αποφασίζει να συνεχίσει το ση-

μαντικό εθελοντικό έργο που πραγματοποιείται 

από το Διεθνή Οργανισμό Νέα Ακρόπολη σε 

περισσότερες από πενήντα χώρες, όπως ανα-

φέρεται στο Διεθνή Ετήσιο Απολογισμό του, 

ο οποίος δημοσιεύεται στα ισπανικά και στα 

αγγλικά και διανέμεται διεθνώς, και να συνεχί-

σει να στηρίζει τα παραρτήματα του Δ.Ο.Ν.Α. 

στις προσπάθειες τους να ενισχύουν τις σχέ-

σεις μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των 

θεσμών, έτσι ώστε οι εθελοντικές δράσεις να 

μπορούν να είναι όσο το δυνατόν περισσότε-

ρο αποτελεσματικές στην αποκατάσταση και 

άμβλυνση των μεγάλων κοινωνικών και πολιτι-

σμικών κενών που πλήττουν την ανθρωπότητα 

στην παρούσα χιλιετία. 

Υπενθυμίζει ότι, στη Διακήρυξή του A/RES 

61/193, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε 

την πρόταση να ανακηρυχθεί το 2011 Διεθνές 

Έτος των Δασών, προκειμένου να ευαισθητο-

ποιήσει την κοινωνία στο γεγονός ότι τα δάση 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αειφόρου 

ανάπτυξης του πλανήτη λόγω των οικονομικών, 

κοινωνικοπολιτικών και περιβαλλοντικών οφε-

λών που προσφέρουν.

Υπό αυτή την έννοια τα μέλη και τα σω-

ματεία–μέλη του Δ.Ο.Ν.Α. πραγματοποιούν 

αναδασώσεις για πάνω από είκοσι χρόνια στις 

διαφορετικές ηπείρους στις οποίες λειτουργούν. 

Επομένως προτείνει ένθερμα τη συνέχιση αυτού 

του σημαντικού έργου, με την ίδια ή και μεγα-

λύτερη έμφαση απ’ ό,τι τα προηγούμενα έτη, 

ιδιαίτερα δε σε αυτό το έτος που είναι αφιερω-

μένο στα δάση. Χωρίς να λησμονεί το ιδιαίτερα 

σημαντικό έργο που πραγματοποιείται από το 

Δ.Ο.Ν.Α. την τελευταία δεκαετία καθώς και αυ-

τήν που μόλις ξεκίνησε, των αποτελεσματικών 

δράσεων πυροπροστασίας, αναδάσωσης 

απέναντι στις φυσικές καταστροφές και δρά-

σεων προστασίας των δασών που πραγματο-

ποιούνται από τους εθελοντές της Νέας Ακρό-

πολης σε διάφορες χώρες με μεγάλες δασικές 

εκτάσεις, καθώς και τη δράση περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης που έχει αναπτυχθεί πρόσφατα με 

εμφανή αποτελεσματικότητα στην πρόληψη και 

προστασία των δασών μας, τα οποία είναι οι 

πνεύμονες του πλανήτη μας.

Υπενθυμίζοντας ότι ο Οργανισμός των 

Αμερικανικών Πολιτειών κήρυξε το 2011 Δια-

Αμερικανικό Έτος Πολιτισμού, για την προώ-

θηση της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στη 

Λατινική Αμερική.

Τονίζει ότι το σημαντικό έργο που πραγμα-

τοποιείται από τη Νέα Ακρόπολη για την ενίσχυ-

ση του πολιτισμού και της παιδείας στον κόσμο 

και συγκεκριμένα στις χώρες της Λατινικής Αμε-

ρικής, αντικατοπτρίζει την ευαισθητοποίηση που 

τα σωματεία–μέλη δείχνουν σε ό,τι αφορά τον 

πολιτισμό και την παιδεία ως δύο βασικούς πυ-

λώνες ειρήνης, ανεκτικότητας και αρμονικής συ-

νύπαρξης. Ακολούθως προτείνει προς τα μέλη 

και τα σωματεία–μέλη τη συνέχιση του έργου για 

την ενίσχυση του πολιτισμού και της παιδείας, 

εφαρμόζοντας τις πρωτοβουλίες που προω-

θούνται από τον Οργανισμό των Αμερικανικών 

Πολιτειών στις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Επιπλέον η Γενική Συνέλευση του Δ.Ο.Ν.Α. 

επαναεπιβεβαιώνει την πεποίθησή της σε ό,τι 

αφορά τη σημασία της συνέχισης του έργου για 

την ανάπτυξη των ηθικών αξιών που αποτελούν 

έναν από τους βασικούς του στόχους, καθώς 

αυτές αποτελούν τη θεμελιώδη βάση για τη δια-

μόρφωση του χαρακτήρα του ανθρώπου. Αυ-

τές οι αξίες επιτρέπουν επίσης να θεωρήσουμε 

την ανθρωπότητα ως συνάθροιση ατομικών 

βουλήσεων, εφόσον όλοι ανήκουμε στην ίδια 

οικογένεια, όχι με ιδιοτελή και θεωρητική έννοια 

αλλά με πραγματιστική, γεγονός που μας επι-

τρέπει να συμμοιραζόμαστε τόσο τον πόνο όσο 

και την ευτυχία των άλλων και να προχωρούμε 

μαζί στην προσπάθεια για το κτίσιμο ενός καλύ-

τερου και πιο κατοικήσιμου κόσμου.
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Ο Bodhidharma ήταν ένας μεγάλος Δάσκα-

λος 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 πα-

ράλληλα 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 χα-

ρακτήρα μέσα από την πρακτική και θεωρητική 

εκπαίδευση, όπως την είχαν καθιερώσει αρχικά 

όλοι οι μεγάλοι Δάσκαλοι. 

Επίσης αυτό το σύστημα άσκησης δυναμώ-

νει και προστατεύει την υγεία των ασκούμενων. 

Τελικός στόχος του Ινστιτούτου είναι ο εσω-

τερικός φιλοσοφικός Δρόμος των Πολεμικών Τε-

χνών και η ανακάλυψη του βαθύτερου νοήματος 

που βρίσκεται σε αυτόν.

Σε αυτήν τη σελίδα παρουσιάζονται μικρά 

άρθρα, με θέματα ιστορίας και φιλοσοφίας των 

Πολεμικών Τεχνών, γραμμένα από τα μέλη του 

Ινστιτούτου.

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

BODHIDHARMA
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ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΣΙ ΓΚΟΝΓΚ
Κείμενο: Γεώργιος Αναστασιάδης 

Η  σ ε λ ί δ α  τ ο υ  B o d h i d h a r m a :  Ο ι  α σ κ ή σ ε ι ς  Τ σ ι  Γκ ο ν γ κ

Α πό τα αρχαία χρόνια οι κινέζοι φιλόσοφοι πίστευαν ότι το σύμπαν αποτελείται 

από δυο αντίθετες δυνάμεις, το Γιν και το Γιανγκ, οι οποίες βρίσκονται σε συνε-

χή ένταση μεταξύ τους και η μια έλκει την άλλη. Σκοπός τους είναι να βρίσκο-

νται σε ισορροπία, έτσι ώστε να υπάρχει αρμονία και γαλήνη στο σύμπαν. Ταξινόμησαν 

τα πάντα στο σύμπαν σύμφωνα με το νόμο του δυισμού Γιν - Γιανγκ, π.χ. αν το θηλυκό 

είναι Γιν και το αρσενικό είναι Γιανγκ, έχει να κάνει με τον νόμο της δυισμού. Το ίδιο για 

όλα τα φαινομενικά αντίθετα, όπως άσπρο μαύρο κ.ο.κ. Στη μελέτη αυτή των  στοιχείων 

της φύσης βρίσκεται η ρίζα της κινέζικης ιατρικής και του Τσι Γκονγκ.

 Το Τσι Γκονγκ είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να εναρμονίσει μέσα του αυτές τις ενέργειες της φύσης. Αυτό επιτυγχάνεται με 

απλές ασκήσεις, οι οποίες όμως πρέπει να εκτελούνται σχεδόν καθημερινά και στις οποίες ο Νους και η Φαντασία παίζουν καθοριστικό 
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ρόλο για την αποτελεσματικότητά τους. 

Βασίζεται στην Κινέζικη φυσιολογία και 

την αποδοχή ενεργειών που διαποτίζουν 

όλο το σώμα μας και ρέουν μέσα από 

συγκεκριμένα κανάλια (μεσημβρινοί).

Αυτός που εκτελεί τις ασκήσεις του 

Τσι Γκονγκ μπορεί να προλάβει ασθένει-

ες που αλλιώς θα εκδηλωνόταν ή και να 

θεραπεύσει, κυρίως ψυχοσωματικές αρ-

νητικές καταστάσεις.

Αποτελεί μέρος των πολεμικών τε-

χνών, γιατί μπορεί να βοηθήσει τον 

ασκούμενο να ενεργοποιήσει δυνάμεις, 

που θα τον κάνουν δυνατότερο και απο-

τελεσματικότερο στο σύστημα στο οποίο 

εξασκείται.

Σύμφωνα με τον Michel Echenique, 

τον ιδρυτή του Ινστιτούτου Φιλοσοφικών 

Πολεμικών τεχνών Μποντιντάρμα, στο 

οποίο το κύριο σύστημα που διδάσκεται 

είναι το Νέι Κούγκ, το Τσι Γκονγκ είναι μια 

«εργασία εσωτερικής ενέργειας». Για να 

γίνει πλήρης αυτή η ενέργεια ή δύναμη 

και να ρέει αρμονικά και ομοιόμορφα, 

χρειάζεται να συγχρονίσει κανείς τρεις 

ειδικές όψεις:

1. Τον αναπνευστικό ρυθμό

2. Τον καρδιακό ρυθμό

3. Το ρυθμό του νευρικού ρευστού

Έτσι αναδύεται θερμότητα από το 

βάθος του οργανισμού, δημιουργείται 

εκπομπή ηλεκτρισμού, που εκδηλώνεται 

εξωτερικά στο ύψος του στήθους και με-

ταβιβάζεται μέσα από τις παλάμες των 

χεριών

Παραδοσιακά η ιστορία της θεω-

ρίας του Τσι (θεμελιώδες ενέργεια για 

το Τσι Γκονγκ) αρχίζει με την εμφάνιση 

της κινέζικης ιατρικής κατά την βασιλεία 

του Κίτρινου αυτοκράτορα Χουάνγκ Τι 

(2697-2597 π.Χ.). Το θεμελιώδες βιβλίο 

της κινέζικης ιατρικής, το Νέι Τσιγκ Σου 

Βεν, αποδίδεται στον Χουάνγκ Τι, αν και 

σύγχρονοι μελετητές το θεωρούν ως 

έργο της δυναστείας των Χαν. Από το Ι 

Τσινγκ (ένα άλλο πολύ αρχαίο βιβλίο που 

ανάγεται περίπου στο 2400 π.Χ.) τα οκτώ 

τρίγραμμα χρησιμοποιούνται για να πε-

ριγράψουν την κυκλοφορία του Τσι στο 

σώμα.

Ο Λάο Τσε περιέγραψε αναπνευστι-

κές τεχνικές με σκοπό την αύξηση της 

κυκλοφορίας του Τσι, για την αύξηση και 

τη διάρκεια της ζωής. Στα κατοπινά χρό-

νια γράφτηκαν πολλά βιβλία για το Τσι 

Γκονγκ όπως: «Συμβουλές από τη Χρυσή 

Αίθουσα», «Το  Βιβλίο του Χαν για τις τέ-

χνες και τη γνώση» και πολλά άλλα. 

Στη διάρκεια της δυναστείας Λιάνγκ 

(502-557 μ.Χ.) ο βουδιστής μοναχός Ντα 

Μο  (γνωστός και ως Μποντιντάρμα) 

από  την Ινδία, έγραψε δύο βιβλία μετά 

από απομόνωση εννέα χρόνων διαλο-

γισμού: τo I Tζιν Τσινγκ (Πραγματεία για 

την αλλαγή Μυών/Τενόντων) και το Σι 

Σουέι Τζινγκ (Πραγματεία για την Πλύση 

Μυελού -Εγκεφάλου). Η αιτία για τη συγ-

γραφή αυτών των δύο βιβλίων ήταν η 

κατάσταση των μοναχών στο ναό Σαο-

λίν, οι οποίοι ήταν πολύ αδύναμοι λόγο 

των μακροχρόνιων στάσεων για διαλο-

γισμό και προσευχή. Έτσι απομονώθηκε 

και διαλογίστηκε, για να δώσει λύση στο 

πρόβλημα. Η Πραγματεία για την αλλαγή 

των Μυών/Τενόντων δίδασκε τους ιερείς 

πώς να ξαναβρίσκουν την υγεία τους και 

να δυναμώνουν το φυσικό τους σώμα  

Οι μοναχοί Σαολίν ανέπτυξαν αυτές τις 

μεθόδους και τις συνδύασαν με τις πέντε 

ομάδες των πολεμικών ασκήσεων που 

μιμούνται τις κινήσεις ζώων. Αυτή ήταν 

πρώτη  γνωστή 

Στις μετέπειτα δυναστείες γράφτηκαν 

κι άλλα πολύ ενδιαφέροντα βιβλία όπως 

«Διατριβή για τις Αιτίες και τα συμπτώ-

ματα των διαφόρων ασθενειών», «Μυ-

στικά της Θρέψης της Ζωής», «Μυστική  
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Βιβλιοθήκη της Αίθουσας της Ορχιδέας», 

στα οποία αναλύεται η χρήση του Τσι 

Γκονγκ.

Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Τσι 

Γκονγκ, το Τσι, η ενέργεια του σώματος 

που πηγάζει από τη Γιν όψη, δεν μπορεί 

να γίνει ορατή, αλλά μπορεί να γίνει αι-

σθητή. Έχει σχέση με τη σκέψη, την ψυχή 

και το Πνεύμα. Η Γιανγκ όψη έχει σχέση 

με το σώμα και εκτελεί, βιώνει τις αποφά-

σεις του Γιν εσωτερικά και εξωτερικά. Για 

να υπάρξει ζωή θα πρέπει να υφίστα-

ται ισορροπία και συνεργασία μεταξύ 

τους. Το Τσι είναι η πηγή της ζωής και οι 

δραστηριότητες του φυσικού σώματος, 

μέσω του Γιανγκ, είναι η εκδήλωση της 

ζωής στην πράξη. Το Τσι Γκονγκ ασχολεί-

ται κυρίως με τη διατήρηση της σωστής 

ισορροπίας του Γιν  Γιανγκ και η εφαρμο-

γή του δίνει στους ανθρώπους μια ισορ-

ροπία που οδηγεί στην αρμονία και στην 

κατανόηση της φύσης του ανθρώπου, 

αναγκάζοντας τη συνείδηση να ανεβαί-

νει επίπεδα και να εξελίσσεται κατανοώ-

ντας και βιώνοντας το δρόμο του ΤΑΟ.

 Οι ασκήσεις του Τσι Γκονγκ χωρίζο-

νται σε δυο βασικές κατηγορίες: η πρώτη 

ονομάζεται Γουάι Νταν που σημαίνει εξω-

τερικό ελιξίριο και εστιάζει στην προσοχή 

στα άκρα του σώματος. Το ελιξίριο είναι 

μια υποθετική ουσία που επιμηκύνει τη 

ζωή, οι κινέζοι πιστεύουν ότι υπάρχει στο 

σώμα, αλλά θα πρέπει να το βρούμε και 

ύστερα να το προστατέψουμε και να το 

θρέψουμε. Η δεύτερη κατηγορία ονομά-

ζεται Νέι Νταν και σημαίνει συγκέντρωση 

του ελιξιρίου εσωτερικά, οι ασκήσεις αυ-

τής της κατηγορίας είναι βαθύτερες από 

την προηγούμενη και είναι πιο δύσκολο 

να εφαρμοστούν. Επίσης ο άνθρωπος 

που τις εκτελεί πρέπει να είναι ηθικός και 

ανιδιοτελής, γιατί οι ασκήσεις του Νέι 

Νταν σχετίζονται με πολύ λεπτά σημεία 

του σώματος, όπως π.χ., στις ασκήσεις  

πλύσης μυελού-εγκεφάλου, για αυτό το λόγο μεταβι-

βαζόταν μόνο σε λίγους και έμπιστους μαθητές, 

για να μην τις χρησιμοποιήσει κάποιος για εγω-

ιστικούς σκοπούς.

 Πέρα όμως από τις ασκήσεις, το 

Τσι Γκονγκ χωρίζεται σε τέσσε-

ρις κύριες κατηγορίες, 

α ν ά λ ο γ α 

με το σκοπό 

της εξάσκησης 

και το που θέ-

λουμε να φτά-

σουμε.

1. Ακαδημαϊκό Τσι Γκονγκ, για τη διατήρηση 

της υγείας

Αυτή η κατηγορία εστιάζεται στη διατήρηση της υγείας και την πρόληψη της 

ασθένειας, που προκαλούνται από νοητική και συναισθηματική υπερβολή.

2. Ιατρικό Τσι Γκονγκ, για θεραπεία

Αυτή η κατηγορία έχει να κάνει με την κίνηση και την ισορροπία του Τσι στο 

σώμα μας.

3. Πολεμικό Τσι Γκονγκ, για μάχη

Αυτή η κατηγορία αυξάνει τη μαχητική ικανότητα μέσω της συγκέντρωσης 

και του καθαρού νου. Ο νους χρησιμοποιείται για να κατευθύνει το Τσι στους 

μυς και να τους ενεργοποιήσει. Αυτό το καταφέρνει μέσω της συγκέντρωσης 

ενεργοποιώντας τους μυς σε ανώτερα επίπεδα και αυξάνοντας τη μαχητική απο-

τελεσματικότητα του ατόμου.

4. Θρησκευτικό Τσι Γκονγκ, για Φώτιση ή βουδική κατάσταση

Ο στόχος αυτής της κατηγορίας είναι η προσπάθεια για Φώτιση, οι μαθητές 

αναζητούν να ανυψωθούν πάνω από την ανθρώπινη δυστυχία και να ξεφύγουν 

από τον κύκλο των συνεχόμενων επαναγεννήσεων.

Κλείνοντας να σημειώσουμε ότι το Τσι Γκονγκ είναι ένα σύστημα με πολλά 

οφέλη για τον άνθρωπο. Χρειάζεται όμως συστηματική εξάσκηση με έναν πε-

πειραμένο Δάσκαλο, όπως ισχύει για όλα τα Παραδοσιακά  Συστήματα Εξάσκη-

σης.

Η  σ ε λ ί δ α  τ ο υ  B o d h i d h a r m a :  Ο ι  α σ κ ή σ ε ι ς  Τ σ ι  Γκ ο ν γ κ
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
JIM MORRISON: 

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΕΛΟΣ ΤΟΥ 

ROCK

Φέτος συμπληρώνονται σα-

ράντα χρόνια από τότε που ο Jim 

Morrison σάλπαρε με το «Κρυ-

στάλλινο Πλοίο» του για την «άλλη 

πλευρά» κι όμως ο απόηχος του 

περάσματός του δεν φαίνεται να 

σβήνει με τον καιρό. Με μια σύ-

ντομη ματιά στην πορεία του, φυ-

σική και πνευματική, ίσως ανακα-

λύψουμε απρόσμενες πτυχές, αν 

διεισδύσουμε λίγο βαθύτερα σε 

αυτόν τον παράξενο «μύθο».

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΖΤΕΚΩΝ

Οι Αζτέκοι, επίσης γνωστοί ως Τενότσα (Tenochca) ή Μέξικα (Mexica), ήταν η τελευταία φυλή Τσιτσιμέκων από το Αζτλάν, η 

οποία μετακινήθηκε πιθανώς εξαιτίας ξηρασίας ή υπερπληθυσμού. Μετά από αρκετές μετακινήσεις εγκαταστάθηκαν σε μερικές 

ακατοίκητες ελώδεις νήσους κοντά στη δυτική ακτή της λίμνης Τεξκόκο (Texcoco) όπου, σύμφωνα με το θρύλο, είδαν έναν οιωνό, 

ένδειξη της περιοχής στην οποία έπρεπε να χτιστεί η πρωτεύουσά τους: έναν αετό με ένα φίδι στο ράμφος του να κάθεται σε έναν κά-

κτο. Η έννοια του πολεμιστή έμπαινε στη ζωή των Αζτέκων από πολύ νωρίς, αφού εκπαιδεύονταν σε ειδικούς οίκους, τα calmecac 

ή τα telpochcalli, στην τέχνη του πολέμου από πολύ νεαρή ηλικία.

ΟΙΚΟΔΥΝΑΜΗ - ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΝΓΚ-ΣΟΥΙ 

Η οικοδύναμη είναι η τέχνη του κατοικείν και του ευ ζειν με αρμονία, 

υπό την αιγίδα της αρχαιοελληνικής σκέψης και φιλοσοφίας. Παρό-

μοια συστήματα αναπτύχθηκαν σε κάθε ανεπτυγμένο αρχαίο πολιτι-

σμό, με στοιχεία που σαφώς ταίριαζαν καλύτερα με την κουλτούρα, 

τον πολιτισμό, την παιδεία, το κλίμα, τη μορφολογία του εδάφους, 

τα διάφορα μετεωρολογικά φαινόμενα της περιοχής. Ανάμεσα σε 

αυτούς τους πολιτισμούς ήταν οι Κινέζοι (feng shui), οι Αιγύπτιοι, οι 

Ινδοί (vaastu sastra), οι Μάγιας, οι Ίνκας και πολλοί άλλοι.

Η οικοδύναμη, με κέντρο διάδοσης και εφαρμογής το μαντείο 

των Δελφών, εφαρμόστηκε σε όλο τον αρχαιοελληνικό κόσμο, δη-

μιουργώντας ένα αόρατο γεωμετρικό πλέγμα, που είχε σκοπό την 

υγεία και την ευημερία των Ελλήνων, την ισορροπία με τη φύση αλλά 

και με το σύμπαν. 






