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editorial

Σ’ αυτό το τεύχος δημοσιεύονται δύο άρθρα που αναφέρονται σε αρχαίους πολιτισμούς. Το πρώτο 
αφορά τον πολιτισμό των μεγαλίθων στην περιοχή Καρνάκ της βόρειας Γαλλίας και το δεύτερο τον πολιτισμό των 
Ετρούσκων στην κεντρική Ιταλία. Μ’ αυτήν την αφορμή θεωρούμε καλό να ασχοληθούμε λίγο με τη σημασία των 
αρχαίων πολιτισμών για το σημερινό άνθρωπο.

Η μελέτη και η έρευνα των αρχαίων πολιτισμών, εκτός από πολύ ενδιαφέρουσα λόγω των πολλών αινιγμάτων 
και μυστήριων που μπορεί ν’ αποκαλύπτει στον ερευνητή, είναι στενά συνδεμένη με την ανθρώπινη ιστορία και 

την εξέλιξη. Γιατί οι αρχαίοι πολιτισμοί είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 
δικής μας ιστορίας και της δικής μας εξέλιξης, τόσο ατομικά όσο και 

συλλογικά.

Γι’ αυτούς που αποδέχονται τη διδασκαλία της Μετεν-
σάρκωσης, ο κάθε άνθρωπος έχει ζήσει προηγούμενες 
ζωές, ακόμα και σ’ ένα πολύ μακρινό παρελθόν εκα-
τομμυρίων χρόνων. Συνεπώς, είχε άλλα σώματα, διαφο-

ρετικές προσωπικότητες, οικογένειες, ιθαγένειες και χώρες 
γέννησης και φυσικά ανήκε σε διαφορετική κουλτούρα, σε 

διαφορετικό πολιτισμό κάθε φορά.

Από αυτήν την άποψη, ο καθένας από μας είναι τέκνο 
κάποιων αρχαίων πολιτισμών, έχει καταβολές και έχει 

διαμορφωθεί στο παρελθόν απ’ αυτούς. Κι αυτός 
είναι ο κύριος λόγος που μερικές φορές νοιώθου-

με περίεργη έλξη και ενδιαφέρον για κάποιους 
πολιτισμούς και εποχές της ιστορίας, που δεν 
δικαιολογούνται λογικά από την εκπαίδευση 
που έχουμε λάβει. Γιατί αποτελούν μέρος της 

δικής μας προσωπικής ιστορίας, του δικού μας 
παρελθόντος κι ας είναι συνήθως θολές ή συγκεχυμένες 

οι μνήμες.

Σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις η έλξη είναι τόσο έντονη που ξεπερνά 
αυτήν που του προκαλεί ο  σημερινός πολιτισμός, ακόμα και η σημερινή επο-

χή. Αυτό βέβαια, αν δεν ελεγχθεί, δεν είναι και τόσο καλό, γιατί έτσι προσκολλάται κανείς στο παρελθόν και δυσκο-
λεύεται να ζήσει το παρόν του. Και το ζητούμενο είναι να είμαστε ισορροπημένοι ανάμεσα στις αναμνήσεις, ροπές 
και εμπειρίες από το παρελθόν, τα βιώματα του παρόντος και τα οράματα του μέλλοντος.     

Για έναν ιδεαλιστή φιλόσοφο, ελεύθερο από προλήψεις και φανατισμούς, η μελέτη των αρχαίων πολιτισμών, 
όλων των πολιτισμών και όχι μόνο του τωρινού, του δικού του, αποτελεί μια αφορμή για να εμβαθύνει περισσότερο 
στον ίδιο του τον εαυτό, στην προέλευση του, στο πώς διαμορφώθηκε, πώς εξελίχθηκε, μέχρι να φτάσει στη σημερι-
νή του κατάσταση και βαθμίδα πνευματικής αντίληψης.   

Και όσο πιο καλά θεμελιωμένες και αναγνωρισμένες ως δικές μας είναι οι διάφορες μνήμες μας από το 
μακρινό παρελθόν, τόσο πιο ώριμο και συνειδητοποιημένο θα είναι το παρόν μας και πιο καλό έργο θα 
μπορούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία μας και τη σημερινή ιστορική εποχή. Έτσι θα έχουμε μεγαλύτερη 
δύναμη προβολής προς το μέλλον, με καλύτερες δυνατότητες οραματισμού ενός καλύτερου κόσμου στο 
αύριο, γιατί διαθέτουμε πιο πλατιές και γερές βάσεις και ρίζες.

Είναι καλό να λάβουμε υπόψη ότι οι αρχαίοι πολιτισμοί αποτελούν αυτές τις βάσεις μας, τις παλιές μας πατρί-
δες. Τις γερές ρίζες που βυθίζονται στο χθόνιο σκοτάδι του παρελθόντος, αλλά θεμελιώνουν το γερό κορμό του 
σημερινού δένδρου και τροφοδοτούν τους καρπούς του μέλλοντος. Ένα δένδρο χωρίς ρίζες πεθαίνει και με λίγες ή 
άρρωστες ρίζες μόλις που επιβιώνει χωρίς να παράγει καρπούς. 

        Ο εκδότης
       Γ. Α. Πλάνας,  Ιδρυτής της Ν.Α. στην Ελλάδα
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Κείμενο: Αγάπη Χατζημπαλάση

Κινηματογράφος:

Η ταινία μας βάζει μπροστά σ’ ένα πανάρχαιο δίλημμα που έχει σχέση με την έννοια της δικαιοσύ-
νης και εξουσίας. Αυτό είναι ένα θέμα που απασχόλησε τον άνθρωπο από την αυγή των χρόνων της 
γνωστής ιστορίας. 

Ο Πλάτωνας για να μιλήσει για τη δικαιοσύνη, χρειάστηκε να αναλύσει πρώτα μέσα σε δύο τό-
μους την ιδανική πολιτεία και προσπερνώντας κι απορρίπτοντας αγαπημένες ιδέες μεταγενέστερων 
εποχών (όπως π.χ. δικαιοσύνη είναι το δίκαιο του ισχυρότερου) κατέληξε στο ότι Δικαιοσύνη είναι να 
δίνεις στον καθένα αυτό που του αρμόζει. Για να γίνει αυτό όμως χρειάζεται το πλαίσιο μιας ιδανικής 
πολιτείας με συνειδητούς πολίτες και εξηγεί επίσης πώς θα λειτουργεί αυτή. 
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Κινηματογράφος

Στη συγκεκριμένη ταινία βλέπουμε να παρου-
σιάζεται ένα είδος ιδανικής πολιτείας, τουλάχι-
στον εξωτερικά. Το έγκλημα δεν υπάρχει, διότι 
έχουν καταφέρει να το προλαμβάνουν συλλαμ-
βάνοντας το δράστη πριν διαπράξει το έγκλημα. 
Όλα φαίνονται μια χαρά, κανείς δεν δείχνει ν’ 
αμφιβάλλει για το σύστημα, ώσπου ο κυνηγός 
γίνεται το θήραμα. Όμως πόσο ένοχος μπορεί 
να είναι κανείς όταν ίσως ούτε καν έχει προλάβει 
να σκεφτεί το έγκλημα που θεωρητικά θα δια-
πράξει;  Αν η  ελεύθερη Βούληση είναι αυτή που 
καθορίζει το ηθικό ύψος του ανθρώπου, πόσο 
ελεύθερος μπορεί να είναι ο άνθρωπος, αν δεν 
θα μπορεί να «δοκιμαστεί»; Πόσο ιδανική μπορεί 
να είναι μια κοινωνία που έχει καλούς πολίτες 
μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν την ευκαιρία να 
γίνουν κακοί; Όταν δεν υπάρχει Ελεύθερη Βού-
ληση μπορεί να υπάρξει Μαθητεία, Γνώση, Συ-
νείδηση, Στοχασμός, Επαναθεώρηση της αντί-
ληψής μας για τον κόσμο και τέλος Λύτρωση; 

Τη θέση της Πυθίας στη συγκεκριμένη ταινία 
έχουν οι «Διαγνώστες». Είναι 3 άτομα (όπως ο 
Τρίποδας της Πυθίας) που είναι βουτηγμένα στο 
νερό (συμβολίζει την αγνότητα κι επίσης το νερό 
είναι καλός αγωγός για την ενέργεια ανάμεσά 

Αν η  ελεύθερη Βούληση είναι αυτή που καθορίζει το ηθικό ύψος του ανθρώπου, πόσο ελεύθερος 
μπορεί να είναι ο άνθρωπος, αν δεν θα μπορεί να «δοκιμαστεί»; Πόσο ιδανική μπορεί να είναι μια 
κοινωνία που έχει καλούς πολίτες μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν την ευκαιρία να γίνουν κακοί;
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τους) που επικοινωνώντας μεταξύ τους ανακα-
λύπτουν το έγκλημα. Το κεντρικό πρόσωπο, και 
πιο δυνατό από τους τρεις, είναι γυναίκα, ακρι-
βώς όπως και στην αρχαιότητα, μιας και η διαί-
σθηση είναι περισσότερο θηλυκό στοιχείο.

Βλέπουμε τον πρωταγωνιστή της ταινίας να 
είναι σίγουρος για την ορθότητα του συστήμα-
τος λόγω του προσωπικού του δράματος (κά-
ποτε απήγαγαν το γιο του). Όμως το καμπανάκι 
του συστήματος δεν κάνει καμία εξαίρεση και 
χτυπά κάποια στιγμή για αυτόν. 

Πρέπει να συλληφθεί. Έχει δυο επιλογές: να 
μείνει και ν’ αφήσει να τον συλλάβουν (εφόσον 

εμπιστεύεται την ορθότητα του συστήματος) ή 
να δραπετεύσει. Επιλέγει το δεύτερο, γιατί μάλ-
λον η δίψα για ελευθερία, και ίσως δικαιοσύνη 
(άλλωστε αισθάνεται αθώος), είναι εντονότε-
ρη. Στην προσπάθειά του να αποδείξει ότι είναι 
αθώος, ξεκινά μια αναζήτηση που τον οδηγεί 
στο σημείο να διαπράξει το έγκλημα, ακριβώς 
όπως κάποτε ο Οιδίποδας το σκάει από το σπίτι 
του όταν μαθαίνει από την Πυθία ότι θα σκο-
τώσει τον πατέρα του και θα παντρευτεί την μη-
τέρα του. Τελικά μη γνωρίζοντας ότι αυτοί που 
πίστευε ότι ήταν γονείς του δεν ήταν, καταλήγει 
να σκοτώσει τον αληθινό του πατέρα και να πα-
ντρευτεί έπειτα την αληθινή του μητέρα. Η Μοίρα 
είναι αναπόφευκτη. Τότε που βρίσκεται η Ελεύ-
θερη Βούληση; Ίσως στο ενδιάμεσο. Δηλαδή ο 
τρόπος που θα φτάσουμε στο προδιαγραμμέ-
νο αποτέλεσμα, θα είναι αυτός που εμείς έχουμε 
επιλέξει. «Και γιατί να είναι σημαντικό αυτό;», θα 
μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος. Γιατί από 
τον τρόπο που θα επιλέξει κανείς τη διαδρομή 
αυτή, εξαρτώνται τα μαθήματα και οι εμπειρίες 
που θα πάρει. Αυτό άλλωστε φαίνεται και στην 
ταινία. Ο πρωταγωνιστής προσπαθώντας να 
αποφύγει το μοιραίο ανακαλύπτει μια ολόκληρη 
συνωμοσία, έρχεται αντιμέτωπος με τη δική του 
άγνοια και τέλος καταφέρνει να λυτρωθεί.  

Μήπως είχε δίκιο τελικά ο Πλάτωνας όταν 
έλεγε ότι η κοινωνία για να γίνει καλύτερη πρέπει 
ο καθένας από μας να γίνει καλύτερος;
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Βοώτης

Μύθοι των αστερισμών
Κείμενο: Κώστας Φρατζικινάκης

Ο Βοώτης ή Αρκτοφύλακας ακολου-
θεί τη μεγάλη Άρκτο στην καθημερινή τροχιά 
της γύρω από τον πολικό Αστέρα. Οι σημερινοί 
χάρτες προέρχονται από τον Hevelius, Πολωνό 
αστρονόμο του 17ου αιώνα, ο οποίος τοπο-
θέτησε δύο σκύλους δίπλα στο Βοώτη και τον 
παρέστησε σαν κυνηγό που καταδιώκει την Με-
γάλη Άρκτο. Μάλιστα σε μερικούς χάρτες του ο 
Hevelius τοποθέτησε το Βοώτη πάνω στο όρος 
Μαίναλο της Αρκαδίας.

Το πιο λαμπρό άστρο της ομάδας αυτής, ο 
Αρκτούρος, ονομάστηκε έτσι από τους Έλληνες 
και σημαίνει «φύλακας της Άρκτου». Στην Πα-
λαιά Διαθήκη ο Αρκτούρος αναφέρεται πολύ 
συχνά αν και συγχέεται με την Μεγάλη Άρκτο 
λόγω της ομοιότητας των δύο ονομάτων. Σε 

πολύ αρχαίες εποχές απεικονίζονταν σαν ξίφος 
στο χέρι του κυνηγού, ενώ από τους Άραβες 
ονομαζόταν Λογχοφόρος.

Στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη ο Αρκτούρος 
δύει βορειοδυτικά, ακριβώς όταν η Αίγα και τα 
Ερίφια του Ηνίοχου ανατέλλουν βορειοανατολι-
κά. Για το λόγο αυτό ο τρικυμιώδης χαρακτήρας 
των τελευταίων αποδόθηκε και στον Αρκτούρο. 
Ο Δημοσθένης αναφέρει ότι κάποιο πλοίο που 
επρόκειτο να ταξιδέψει στην Κριμαία και να επι-
τρέψει, ασφαλίστηκε προς 22,5%, με τη συμφω-
νία όμως ότι αν επέστρεφε μετά την ηλιακή ανα-
τολή του Αρκτούρου, δηλαδή γύρω στα μέσα 
Σεπτεμβρίου, τα ασφάλιστρα θα αυξάνονταν 
κατά 30%. Ο Οράτιος σε γνωστή ωδή του εξυ-
μνεί τον τυχερό εκείνο που δεν επηρεάζεται από 
την «άγρια δύναμη του δύοντα Αρκτούρου ή 
των ανατέλλοντων Ερίφων». 
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Την εποχή των  

ΜΕΓΑΛΙΘΩΝ 
Καρνάκ

Κείμενο: Από το περιοδικό Νέα Ακρόπολη της Γαλλίας
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Το μεγαλιθικό φαινόμενο εμφανίστηκε 
ξαφνικά στη γη κατά την 4η χιλιετία και διήρκη-
σε μερικούς αιώνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, οι άνθρωποι ανήγειραν χιλιάδες μνη-
μεία σε διαφορετικά σημεία της υδρογείου. Ίδιοι 
τύποι κατασκευών εμφανίστηκαν στην Κορέα, 
το Θιβέτ, την Ινδία, τον Καύκασο, την Αφρική και 
την Ευρώπη. 

Έχει παρατηρηθεί ότι οι εν λόγω κατασκευές 
δεν βρίσκονταν ποτέ πολύ μακριά απ’ τις ακτές. 
Στην Ευρώπη, οι μεγάλιθοι απλώνονται γύρω 
απ’ την ακτή του Ατλαντικού και ανεβαίνουν 
κατά μήκος της Βόρειας Θάλασσας ως τη Σκαν-
διναβία. Πολύ αργότερα εμφανίζονται στη νότια 
Γαλλία και την Κορσική.

Η λέξη «μεγάλιθος» προέρχεται απ’ τις ελλη-
νικές λέξεις μέγα, μεγάλο, γιγάντιο και λίθος, πέ-
τρα. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε τον 19ο αι. για 
να δείξει τους διαφορετικούς τύπους κατασκευ-
ών, που είναι τα μενίρ, τα ντολμέν, τα κρόμλεχ ή 
περίβολοι και οι γραμμές.

Κατ’ επέκταση, μπορούμε να μιλήσουμε για 
μεγαλιθικά μνημεία που χτίστηκαν με «μεγάλους 

λίθους», για τείχη που λέγονται «κυκλώπεια» 
όπως για παράδειγμα η πόλη Μάτσου-Πίτσου 
ή ο Ναός του Τιαχουανάκο στη νότια Αμερική, 
κοντά στη λίμνη Τιτικάκα. Όμως, στο παρόν άρ-
θρο δεν θα αναφερθούμε σ’ αυτά, επειδή κατά 
τη γνώμη μας τα συγκεκριμένα μνημεία χτίστη-
καν με άλλο τρόπο κατασκευής.

Τον 19ο αιώνα, εποχή που άρχισε η μελέτη 
των μεγάλιθων, ήταν κοινά αποδεκτό ότι οι κα-
τασκευαστές αυτών των μνημείων ήταν οι Κέλ-
τες. Η πρόοδος όμως της αρχαιολογίας, της 
ανθρωπολογίας και των διάφορων μεθόδων 
χρονολόγησης μάς επιτρέπουν να τα επανατο-
ποθετήσουμε στο αληθινό τους πλαίσιο. 

Η διαδεδομένη θεωρία, που ήταν γενικά δε-
κτή πριν δεκαπέντε ή είκοσι χρόνια, τοποθετού-
σε την αρχή των Ευρωπαϊκών μεγάλιθων στους 
αρχαίους πολιτισμούς της ανατολικής Μεσογεί-
ου και κυρίως της Κρήτης. Ωστόσο, η άποψη 
αυτή κατέρρευσε, όταν μπόρεσαν να χρονο-
λογήσουν με άνθρακα 14 μερικά ντολμέν του 
Νορ-Φινιστέρ. Η απρόσμενη χρονολογία που 
έδειξε αυτή η μέθοδος τα τοποθετεί στο 3800 
π.Χ. τουλάχιστον.

Την εποχή των μεγάλιθων

Χάρτης της ευρύτερης περιοχής του Καρνάκ
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Το Στόουνχεντζ στη  νότιο  Αγγλία

Να τι μας λέει ο Σαιν-Μπλάνκα: «Η νέα χρο-
νολόγηση μας υποχρεώνει να αναζητήσουμε 
την αρχή αυτής της αρχιτεκτονικής κάπου στις 
ακτές του Ατλαντικού και όχι αλλού. Η ανατο-
λική Μεσόγειος δεν μπορεί να δώσει κανένα 
αρχαιότερο πρότυπο. Η νεολιθική κουλτούρα 
της Ευρώπης απέκτησε μιαν αυτονομία και μια 
δημιουργικότητα που της είχαν για πολύ καιρό 
αρνηθεί. Αλλά το να τα τοποθετήσουμε χρονο-
λογικά με μεγαλύτερη ακρίβεια δεν μας δίνει μια 
πειστική απάντηση στις ερωτήσεις που εξακο-
λουθούν πάντα να μας θέτουν: σε τι χρησίμευ-
αν; Ποιοι τα έκτισαν;».

Το γεγονός ότι είναι εκεί αποδεικνύει την 
ύπαρξη ενός μυστηρίου. Μια απ’ τις υπάρχου-
σες υποθέσεις είναι η ιδέα του «μεγαλιθικού πο-
λιτισμού», περισσότερο με την έννοια της «κουλ-
τούρας» παρά του «λαού» ή του «έθνους».

Η άνοδος του μεγαλιθισμού τοποθετείται 
στη νεολιθική αγροτική εποχή, δηλαδή περίπου 
πριν από πέντε χιλιάδες χρόνια. Αυτή, ωστόσο, 
δεν είναι παρά μια μέση χρονολογία, καθώς οι 
πρώτες κατασκευές χρονολογούνται πριν από 
5.800 χρόνια περίπου, ενώ οι πιο πρόσφατες 
πριν από 3.800 με 4.000 χρόνια.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι κατασκευές είναι από ακατέργαστη πέτρα 
και έχουν για βασικό στοιχείο το μενίρ, που μπο-
ρεί να είναι κάθετο ή οριζόντιο. Οι διαφορετικοί 
τρόποι τοποθέτησής τους μέσα σε μια καθο-
ρισμένη γεωγραφική περιοχή μας δίνουν τους 
διαφορετικούς τύπους κατασκευών.
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Το μεμονωμένο με-
νίρ  είναι μια ακατέρ-
γαστη πέτρα είτε λα-
ξευμένη είτε λεία και το 
ύψος της κυμαίνεται 
από μερικά εκατοστά 
μέχρι 23 μέτρα (που 
είναι το ύψος του πιο 
μεγάλου γνωστού με-
νίρ στο Λουμαριακέ). 
Δηλαδή, μπορούν 
να έχουν και το ύψος 
ενός όρθιου ανθρώ-
που, όπως φαίνεται 
στην περίπτωση μιας 
πιο πρόσφατης επο-
χής στη νότια Γαλλία 
και την Κορσική. 

Ο βράχος απ’ τον 
οποίο κατασκευάζο-
νται ποικίλει ανάλογα 
με τη γεωλογική φύση του τόπου (γρανουλίτης, 
ψαμμόλιθος, κουάρκιο). Συχνά υψώνεται στην 
κορυφή ενός λόφου ή δεσπόζει σε κάποιο ανά-
χωμα ή συνδέεται με μια άλλη μεγαλιθική κατα-
σκευή, όπως για παράδειγμα το μενίρ που βρί-
σκεται μπροστά απ’ το ντολμέν των επίπεδων 
λίθων στο Λοκμαριακέ. 

Όταν τρία τουλάχιστον μενίρ είναι ευθυγραμ-
μισμένα, έχουμε μια γραμμή. Οι πέτρες τοποθε-
τούνται σε τακτά διαστήματα και γενικά δεν δη-
μιουργούν στο έδαφος μια ευθεία αλλά μάλλον 
μια ελικοειδή γραμμή. Επίσης, διαπιστώνουμε ότι 
το ύψος των μενίρ μειώνεται καθώς προχωράμε 
απ’ την Ανατολή προς τη Δύση. Οι πιο γνωστές 
γραμμές βρίσκονται στην περιοχή του Καρνάκ 
στον κόλπο του Μορμπιχάν.

Όταν αυτή η γραμμή γίνεται καμπύλη, είτε 
κλειστή είτε όχι, έχουμε ένα κρόμλεχ  που ση-
μαίνει στύλος. Η καμπύλη μπορεί να είναι κυκλι-
κή, ωοειδής ή ελλειπτική. Τα κρόμλεχ μπορεί να 
συνδέονται με τις γραμμές (στο Καρνάκ μερικές 
γραμμές είναι «κλειστές» στα άκρα τους από 
κρόμλεχ) ή με άλλες μεγαλιθικές κατασκευές, 
αλλά συχνότερα είναι μόνα τους. Υπάρχουν 
πολλά στα Βρετανικά νησιά, απ’ τα οποία το 
πιο ονομαστό είναι το Στόουνχεντζ στη νότια 
Αγγλία.

Το ντολμέν  σχηματίζεται από κάθετα τοπο-
θετημένα μενίρ, που ονομάζονται επίσης ορθο-
στάτες, και στηρίζει μια πλάκα. Υπάρχει μια με-
γάλη ποικιλία σ’ αυτό το είδος κατασκευών. Έτσι 

θα τα διακρίνουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες, 
προκειμένου να καθορίσουμε τις έννοιες:

Το λεγόμενο ντολμέν σχηματίζεται από μια 
πλάκα που τοποθετείται πάνω σ’ ένα ή περισ-
σότερα υποστηρίγματα, συνθέτοντας έτσι ένα 
στρογγυλό ή πολυγωνικό δωμάτιο, που μπρο-
στά του μπορεί να έχει ή και όχι ένα διάδρομο 
στενό και χαμηλό, σε αντίθεση με το δωμάτιο 
που είναι ευρύχωρο και ψηλό. Τέτοιες κατασκευ-
ές βρίσκουμε κυρίως στη μεσημβρινή πλευρά 
του Αρμορίκ και στις μεσημβρινές και δυτικές 
ακτές της Ιβηρικής. Τα υποστηρίγματα των ντολ-
μέν μπορεί να έχουν σκαλίσματα στις εσωτερικές 
τους επιφάνειες και, ενίοτε, στο κάτω μέρος των 
πλακών της οροφής. Στο ντολμέν του τραπεζιού 
των εμπόρων (Λουμαριακέ) βρέθηκαν σχέδια 
σε σχήμα σταυρών ή σταχυών. Άλλα ντολμέν 
έχουν σκαλίσματα με πελέκεις από λεία πέτρα, 
καθώς και πολυάριθμα ακατανόητα σύμβολα. 
Όμως το παράδειγμα των ωραιότερων απεικο-
νίσεων βρίσκεται αναμφίβολα στο ντολμέν του 
Γκράβινις, στο Λαρμόρ Μπαντέν: απ’ τους εικο-
σιεννιά ορθοστάτες που αποτελούν το ντολμέν, 
οι εικοσιτρείς είναι σκαλισμένοι με ανάγλυφα 
σχέδια που παριστάνουν κύκλους, οι οποίοι 
μπαίνουν ο ένας μέσα στον άλλο σχηματίζο-
ντας σπείρες που δίνουν την εικόνα γιγάντιων 
δακτυλικών αποτυπωμάτων σκαλισμένων στην 
πέτρα. 

Την εποχή των μεγάλιθων

Οι μεγάλιθοι του Καρνάκ
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Η δεύτερη ομάδα μνημείων αποκαλείται σκε-
παστή αλέα. Είναι μεταγενέστερη και έχει γενικό-
τερη εξάπλωση, ενώ αποτελείται κατά ένα μεγά-
λο μέρος από ένα μεγάλο επίμηκες δωμάτιο. 

Ο πιο απλός τύπος είναι ένα μοναδικό μα-
κρύ δωμάτιο, που οριοθετείται από παράλληλες 
πλευρές και σκεπάζεται από διαδοχικές πλάκες. 
Υπάρχουν, επίσης, σκεπαστές αλέες που έχουν 
χωρισμένα δωμάτια και κάποιες φορές είναι το-
ποθετημένες προς την πλευρά του κεντρικού 
δωματίου (σκεπαστή αλέα από πέτρινες σκα-
λισμένες πέτρες όπου ξαναβρίσκουμε στυλιζα-
ρισμένη την απεικόνιση της θεάς-μητέρας με τη 
μορφή ανάγλυφων μαστών). 

Οι σκεπαστές αλέες είτε υψώνονταν στην 
επιφάνεια της γης, είτε κατασκευάστηκαν σε βα-
θιές τάφρους και φαίνονται μόνο οι πλάκες της 
στέγης στην επιφάνεια του εδάφους. Η είσοδος 
ήταν συνήθως στο ένα άκρο, αλλά μερικά ντολ-
μέν είχαν την είσοδο στο πλάι. Στην πλειοψηφία 

τους οι σκεπαστές αλέες ήταν προσανατολισμέ-
νες νοτιοανατολικά και βρίσκονται συχνά κοντά 
σε μέρη με νερό.

Τον περασμένο αιώνα οι οπαδοί της «προ-
κελτικής» άποψης θεωρούσαν αυτά τα μνημεία 
ως τόπους θυσίας. Ωστόσο, μετά από μερικά 
χρόνια, οι ανασκαφές που έγιναν επέτρεψαν 
να αποκαλυφθεί ο ταφικός χαρακτήρας των 
περισσότερων ντολμέν. Επρόκειτο για χώρους 
ταφής, είτε για ομαδικούς τάφους είτε για οικο-
γενειακούς. Μερικές φορές βρέθηκαν πλούσια 
κτερίσματα που περιλάμβαναν άρματα, οικιακά 
ή αγροτικά εργαλεία, καθώς και κοσμήματα και 
πολύτιμους λίθους. Παρόλο που, όπως είπαμε, 
δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι όλα τα μεγαλιθι-
κά μνημεία είναι κατασκευές της Βρετάνης ή των 
Κελτών, πρέπει εν τούτοις να σημειώσουμε την 
έκταση και τη συχνότητα των κατασκευών που 
βρίσκονται στην περιοχή του Καρνάκ και σ’ όλο 
το Μορμπιχάν. Οι παρατηρήσεις αυτές μας επι-
τρέπουν να σκεφτούμε ότι η συγκεκριμένη περι-

Το  σύνολο  των  κυρίων  μεγαλιθικών  μνημείων της  περιοχής  του  Κάρνακ χρησίμευε  σαν  γιγάντιο  
αστρονομικό  παρατηρητήριο, ηλιακό  και  σεληνιακό, με  κέντρο  το  μεγάλο  μενίρ  του  ER  GRAH 
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Οι  γραμμές  του  Μενέκ

οχή υπήρξε ένα απ’ τα μεγάλα κέντρα άνθησης 
του «μεγαλιθικού πολιτισμού». 

Ανάμεσα στις πολλές έρευνες που έγιναν, οι 
μελέτες επικεντρώθηκαν κυρίως στον προσανα-
τολισμό των μνημείων και στις σχέσεις που θα 
μπορούσαν να είχαν με τα διάφορα άστρα. Ας 
θυμηθούμε κατ’ αρχήν ότι κάθε μνημείο με θρη-
σκευτικό ή λατρευτικό προορισμό, σ΄ οποιοδή-
ποτε πολιτισμό κι αν ανήκει, έχει έναν ιδιαίτερο 
προσανατολισμό. Δεν είναι λοιπόν περίεργο 
που ξαναβρίσκουμε στους μεγάλιθους, οι οποί-
οι έχουν όπως πιστεύουμε παρόμοια χρήση, 
ορισμένους ακριβείς προσανατολισμούς.

ΚΑΡΝΑΚ
Στο Καρνάκ βρίσκουμε συνολικά περισσό-

τερα από 3.000 μνημεία κατασκευασμένα από 
γρανουλίτη που όμως η φυσική διάβρωση έχει 
σιγά-σιγά προσβάλει. Υποθέτουμε ότι αρχικά 
το σύνολο θα πρέπει να ήταν γιγάντιο και ότι 
οι γραμμές συνδέονταν μεταξύ τους. Πράγματι, 
μπορούμε να ξεχωρίσουμε τρεις σειρές γραμ-
μών που κατευθύνονται απ’ την ανατολή στη 
δύση, σ’ ένα συνολικό μήκος 3.900 μέτρων

Στα βόρεια του Καρνάκ, οι γραμμές του Με-
νέκ -που προηγούνται ενός ημικυκλικού κρόμ-
λεχ- αποτελούνται από 1.169 μενίρ ύψους από 
0,6 ως 4 μέτρων  και είναι τοποθετημένα σε 11 
σειρές μήκους 1.170 μέτρων. Μετά από μια 
άδεια έκταση 250 μέτρων αρχίζουν οι γραμμές 
του Κερμάριο, που αποτελούνται από 1.029 
μενίρ, ύψους 0,5 ως 6,40 μέτρων, ευθυγραμμι-
σμένα σε δέκα παράλληλες σειρές μήκους 1.120 
μέτρων. Ένα θαυμάσιο ντολμέν βρίσκεται επικε-
φαλής της σειράς και 400 περίπου μέτρα μα-
κρύτερα ένα άλλο ημικυκλικό κρόμλεχ ξεκινάει 
τις γραμμές του Κερλεσκάν, που σχηματίζονται 
από 13 σειρές μήκους 880 μέτρων και 595 μενίρ, 
ύψους 0,8 ως 4 μέτρων.

Σ’ αυτήν την περιοχή του Καρνάκ πρέπει να 
αναφέρουμε το επίχωμα του Σαιν Μισέλ που βρί-
σκεται στα βορειοανατολικά της περιοχής. Έχει 
μήκος 124 μέτρων, πλάτους 62 μέτρα στη βάση 
και ύψους 12 μέτρα και σχηματίζει ένα ορθογώ-
νιο, που η διαγώνιος του έχει ανατολικό – δυ-
τικό προσανατολισμό. Σε βάθος οκτώ μέτρων, 
βρίσκουμε μια κρύπτη σε σχήμα τραπεζίου. Το 
επίχωμα περικλείει μια σειρά νεκρικών θαλάμων, 
από τους οποίους ο κυριότερος βρίσκεται στο 
κέντρο και περιέχει αξιόλογα κτερίσματα.

Αξίζει να αναφέρουμε επίσης και το επίχωμα 
του Κερκάντο, διαμέτρου 30 μέτρων και ύψους 

3,5 μέτρων, που μπορεί να χρονολογηθεί γύρω 
στα 6.500 χρόνια και είναι ένα απ’ τα αρχαιότε-
ρα μνημεία της Βρετάνης. Ένα κρόμλεχ από ει-
κοσιπέντε πέτρες περικλείει το επίχωμα. Σε ακτίνα 
δέκα περίπου χιλιομέτρων βρίσκουμε το μεγάλο 
μενίρ του ER GRAH, ύψους 23 μέτρων. Τώρα 
βρίσκεται πεσμένο στο έδαφος και σπασμένο 
σε τέσσερα κομμάτια. Όμως, αν θυμηθούμε ότι 
κάποτε στεκόταν όρθιο, τότε θα πρέπει να χρη-
σίμευε ως ορόσημο για τους ταξιδιώτες καθώς 
και για αστρονομικές παρατηρήσεις. 

Την εποχή των μεγάλιθων
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Οι συμπτώσεις των μεγαλιθικών κατασκευών 
με τις σημειούμενες θέσεις του Ήλιου στα ηλιο-
στάσια και στις ισημερίες είναι φανερές. Έτσι, οι 
γραμμές του Κερλεσκάν είναι προσανατολισμέ-
νες σύμφωνα με τις ανατολές των ισημεριών, 
ενώ του Κερμάριο με την ανατολή  του ηλιοστα-
σίου. (παράρτημα 1) 

Παράρτημα 1: Προσανατολισμοί 
ηλιακών τύπων
Για ένα άτομο που βρίσκεται στο σημείο Μ 

κάτω απ’ το γεωγραφικό μας πλάτος, ορίζεται 
μια γωνία σε σχέση με τη διεύθυνση Ανατολής 

- Δύσης. Αυτό βλέπει τις ηλιακές ανατολές να 
διασχίζουν τον τομέα ΑΟΒΟ. Στο ηλιοστάσιο, η 
γωνία ανατολής του Ήλιου είναι ίση με τη γωνία 
της δύσης του. Ανάμεσα σε δύο ηλιοστάσια, 
η φαινόμενη τροχιά έχει για μέση θέση την πα-
ρατήρηση των ισημεριών. Αυτό μας δίνει ένα 
ηλιοστασιακό τετράγωνο ΑΒCD. Οι προσανα-
τολισμοί του ηλιακού  τύπου είναι αυτοί που επι-
τρέπουν τη γωνία των 37ο.

Άλλες γραμμές είναι προσανατολισμένες 
σύμφωνα με την ανατολή του χειμερινού ηλιο-
στασίου ή σύμφωνα με τις ανατολές των ακό-
λουθων ημερομηνιών: 8 Νοεμβρίου, 4 Φεβρου-
αρίου, 6 Μαρτίου, 8 Αυγούστου. Οι ημερομηνίες 

αυτές ανταποκρίνονται φανερά στη σπορά, 
στην ανάπτυξη των φυτών, στην άνθηση και τη 
συγκομιδή και χρησίμευαν σαν αγροτικό ημε-
ρολόγιο. Δεν μοιάζει παράδοξο, εφόσον γνω-
ρίζουμε τη σπουδαιότητα της γεωργίας εκείνη 
την εποχή. Ήταν η πιο άμεση μέθοδος μέτρησης 
των ρυθμών της ανθρώπινης δραστηριότητας 
και της σύγκρισης αυτών των ρυθμών με τις κι-
νήσεις της γης γύρω από τον Ήλιο ή κυρίως της 
φαινομενικής κίνησης του Ήλιου. Οι νεολιθικοί 
πρόγονοί μας παρατήρησαν πολύ νωρίς αυτές 
τις κινήσεις δημιουργώντας έτσι την έννοια του 
ημερολογίου. Η κύρια λειτουργία του ήταν να 
επιτρέψει στον άνθρωπο να αποκαταστήσει ένα 
στενό δεσμό ανάμεσα στους ίδιους τους ρυθ-
μούς της γης και τους αρχαίους λαούς. 

Υπάρχουν άλλωστε πολλά  συστήματα ημε-
ρολογίου, κυρίως ηλιακά και σεληνιακά. Έτσι 

αν ορισμένες γραμμές δεν ανταποκρίνονται 
σε ηλιακό προσανατολισμό, σκέπτονταν πολύ 
φυσικά ότι μπορεί να είχαν σχέση με τη Σελήνη. 
Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να δει ότι ο προ-
σανατολισμός των γραμμών του μικρού Μενέκ 
είναι σεληνιακού τύπου. 

Σ’ αυτήν την «αστρονομική» υπόθεση, ο κα-
θηγητής Α. Θομ προσπάθησε να δείξει ότι το 
σύνολο των κύριων μεγαλιθικών μνημείων της 
περιοχής του Καρνάκ χρησίμευε ως ένα γιγάντιο 
αστρονομικό παρατηρητήριο, ηλιακό και σελη-
νιακό, με κέντρο το μεγάλο μενίρ του ER GRAH 
(Λοκμαριακέ). Χωρίς να επιβεβαιώνουμε αυτήν 
την υπόθεση, μιας και δεν έχουμε περισσότερες 
πληροφορίες, είναι αναμφισβήτητο ότι οι γραμ-
μές είχαν αστρονομική λειτουργία.

θερινό ηλιοστάσιο
ισημεριες
χειμερινό ηλιοστάσιο 

κύκλος του ορίζοντα
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Δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε αυτό το 
μέρος που είναι αφιερωμένο στους προσανα-
τολισμούς, χωρίς να μιλήσουμε για ένα σημα-
ντικό περίβολο που βρίσκεται στο Ερντεβέν, στο 
Μορμπιχάν. Πρόκειται για το τετράπλευρο του 
Κρουκούνο. Αυτός ο περίβολος, που αποτελεί-
ται από εικοσιδύο μενίρ, σχηματίζει στο έδαφος 
ένα τετράγωνο με τις κορυφές του να δείχνουν 
τα σημεία των ηλιοστασίων. Δηλαδή, οι διαγώ-
νιοι αυτού του τετραγώνου είναι προσανατολι-
σμένες ακριβώς στην ανατολή του Ήλιου κατά 
τα ηλιοστάσια. (παράρτημα 2)

Παράρτημα 2: Προσανατολισμός 
σεληνιακού τύπου
Ας πάρουμε έναν παρατηρητή που βρίσκε-

ται στο σημείο Μ απέναντι απ’ το Βορρά. Αυτός 
βλέπει τη Σελήνη να ανατέλλει απ’ την Ανατολή 
και να δύει στη Δύση. Οι διαδοχικές διευθύνσεις 
των ανατολών γίνονται κανονικά σε εικοσιεπτά 
περίπου ημέρες. Έτσι ο παρατηρητής βλέπει 
την ανατολή της Σελήνης να διασχίζει το τμήμα 

ΑΒ. Αλλά αντίθετα με τον Ήλιο, στον οποίο οι 
ηλιοστασιακές διευθύνσεις δεν αλλάζουν, εδώ 
ο παρατηρητής διαπιστώνει ότι έχει απόκλιση 
απ’ το τμήμα ΑΒ ως προς το τμήμα CD. Το όριο 
αυτό επιτυγχάνεται σε 9,3 χρόνια, ενώ ο πλήρης 
κύκλος διαγράφεται σε 18,6 χρόνια. Έτσι στο 
ηλιοστασιακό τετράγωνο του Ήλιου ανταπο-
κρίνονται δύο τετράγωνα για τη Σελήνη. Έχουμε 
λοιπόν δύο τύπους πιθανών σεληνιακών προ-
σανατολισμών: ο ένας με γωνία 46ο και  ο άλ-
λος με γωνία 28,5ο

Κάτι άλλο που πρέπει να σημειώσουμε είναι 
η σχέση 3-4-5, που ονομάζεται «το τρίγωνο του 
Πυθαγόρα». Μια ιδιαιτερότητα αυτού του τρι-
γώνου είναι η χρήση του απ’ τους γεωμέτρες. 
Πράγματι, πρόκειται για μια απ’ τις πιο απλές 
μεθόδους χάραξης ορθής γωνίας στο έδαφος 
και έχει το πλεονέκτημα να τετραγωνίζει γρήγο-
ρα ένα χώρο. Αυτή η μέθοδος, που την χρησι-
μοποιούσαν πολύ οι Αιγύπτιοι, έγινε αργότερα 
θεώρημα απ’ τον Πυθαγόρα. 

Επιπλέον η σύμπτωση ανάμεσα στους προ-
σανατολισμούς (τις γωνίες του τριγώνου) και 
στην περίφημη σχέση 3-4-5 δεν μπορεί να γίνει 
στο βόρειο ημισφαίριο παρά σ’ ένα ορισμένο 
γεωγραφικό πλάτος, όπως του Κρουκούνο. 
Αυτό το απλό παράδειγμα είναι αρκετό για να 
μας αποδείξει ότι οι κατασκευαστές των μεγά-
λιθων είχαν καλές γεωμετρικές γνώσεις, απ’ τις 
οποίες ήξεραν να επωφελούνται συνδέοντάς 
τες με τις αστρονομικές τους γνώσεις.

Υποσημειώσεις - Ορολογίες:
- PLOUHARNEL: PLOY CARNEL: Χώρος τοποθέτησης 
σωρού οστών
- PLOU CARNAC: PLOU CARNAC: Χώρος των 
οστεοθηκών
- MENEC VRAS: Τόπος ανάμνησης
- KERMARIO: KER MARIO: Πόλη των νεκρών
- MANE ER GROECH: Το βουνό των λειψάνων
- MANIO: Ύψωμα γης, τάφου
- CARNAC: Αυτός που έχει CARNS, οστεοθήκες, μέρος 
που βάζουν τους σωρούς των οστών
- KΕRLESCAN: KER LESKI: Φλεγόμενη πόλη, 
μεταφράζεται από «πόλη των λειψάνων»           

Την εποχή των μεγάλιθων

Ανατολή της Σελήνης από δεξιά, πίσω από τον 
παρατηρητή.

Ανατολή της Σελήνης από δεξιά, 
μπροστά από τον παρατηρητή.
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ΤΑ ΑΚΑΣΙΚΑ 
ΑΡΧΕΙΑ

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΓΙΑ

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

Από το βιβλίο: «Τα τρία κέντρα του Μυστηρίου»
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Τα Ακασικά αρχεία

Ο παγκόσμιος Χώρος, στον οποίον 
ενσωματώνεται ο συμπαντικός Νους, ονομάζε-
ται Ακάσα στον Ανατολικό εσωτερισμό. Όλες οι 
εκδηλώσεις, οι συνδυασμοί και οι ποικιλίες της 
Ύλης (Πρακρίτι) λαμβάνουν χώρα στο Ακάσα. 
Είναι η μητέρα του κόσμου, ο κοσμικός αιθέρας 
του Ησίοδου, η υπόσταση του πρωταρχικού 
χώρου. Τα δέκα πέπλα της Μάγια είναι παρα-
μορφώσεις του Ακάσα, τις οποίες προκαλεί ο 
συμπαντικός Νους, όπως ο άνεμος παραμορ-
φώνει την επιφάνεια της λίμνης δημιουργώντας 
κύματα και ταραχή. 

Το Ακάσα είναι πράγματι ένα συμπαντικό 
πεδίο δυνάμεων, σ’ όλα τα κοσμικά πεδία και 
η έκφρασή του στο φυσικό μας κόσμο είναι το 
ενοποιημένο πεδίο των τεσσάρων θεμελιωδών 
δυνάμεων της φύσης (βαρυτικής, ηλεκτρομα-
γνητικής, ασθενούς και ισχυρής δύναμης), το 
οποίο προσπαθούν να εντοπίσουν οι σύγχρο-
νοι φυσικομαθηματικοί. 

Τα πάντα είναι κρυσταλλοποιήσεις του Ακά-
σα στις διάφορες κλίμακες και υποδιαιρέσεις 
του. Οι Στοιχειώδεις Ουσίες είναι διαφοροποιή-
σεις του κοσμικού Ακάσα, το οποίο πλάθεται σε 
αναρίθμητες Μαγιαβικές μορφές από τη Θεία 
Σκέψη. 

“Ψυχή του Κόσμου” είναι το όνομα που ο 
Πλάτωνας και ο Πλωτίνος δίνουν στο Ανατολι-
κό Ακάσα. Αποτελεί το πλαίσιο και την υπόστα-
ση μέσα στα οποία ξετυλίγεται η όλη δημιουρ-
γία, από την κάθοδο των μονάδων Πουρούσα 
προς τον αισθητό κόσμο, μέχρι την άνοδο ή την 
επιστροφή τους προς το Θείο Φως. Σ’ αυτήν 
την Ψυχή ή Μητέρα του κόσμου είναι γραμμένα 
όλα όσα υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. 
Είναι η μνήμη του παγκόσμιου Νου, σαν ένα εί-
δος αόρατων αρχείων των όσων υπάρχουν σε 
ορατούς και αόρατους κόσμους, σε κάθε διά-
σταση του χώρου και του χρόνου. Το παρελθόν, 
το παρόν και το μέλλον είναι οι τρεις απατηλές 
διαστάσεις του. 

Αν και συνήθως στον παραδοσιακό εσω-
τερισμό, τα Ακασικά Αρχεία εννοούνται σαν το 
καταγραμμένο στην παγκόσμια μνήμη σύνο-
λο των όσων υπήρξαν στο παρελθόν, η αλή-
θεια είναι ότι περιέχουν και τα γενικά σχέδια των 
όσων πρόκειται να συμβούν στο μέλλον της εξέ-
λιξης του σύμπαντος. Γιατί στα Ακασικά Αρχεία 
δεν υπάρχει η έννοια Χρόνος. Εμείς, από τη δική 

μας χωροχρονική οπτική γωνία, έχουμε πίσω 
μας ένα συγκεκριμένο παρελθόν. Όμως κι εμείς 
αποτελούμε το παρελθόν ανώτερων οντοτήτων 
που ήδη ζουν στο μέλλον μας. Αυτή η απατηλή 
αντίληψη της ροής του χρόνου δεν υπάρχει στα 
Ακασικά Αρχεία, όπου ισχύει μια δυναμική αιω-
νιότητα, ένα συνεχές παρόν. Από τη στιγμή που 
κάποιος ορίζει ένα δικό του παρόν μέσα στο 
αιώνιο Ακασικό παρόν, έχει ταυτόχρονα επιλέξει 
ένα συγκεκριμένο παρελθόν κι ένα μέλλον, ένα 
“πριν” κι ένα “μετά”. Όπως όταν κάποιος ανοί-
γει το ραδιόφωνο κι επιλέγει ένα σταθμό με τη 
βελόνα επιλογής. Από εκείνη τη στιγμή έχει “ορί-
σει” το χωροχρονικό του πλαίσιο. Όμως ταυτό-
χρονα υπάρχουν εκατοντάδες άλλες εκπομπές, 
που η βελόνα τις έχει αγνοήσει. Η ειδική θεωρία 
της σχετικότητας του Αϊνστάιν έχει προσεγγίσει 
σε μεγάλο βαθμό αυτήν την εσωτερική αντίλη-
ψη περί εναλλαγής του χρόνου. 

Για να κατανοήσει καλύτερα ο αναγνώστης 
τη λειτουργία αυτών των κοσμικών αρχείων (ου-
σιαστικά το αρχείο είναι ένα, αλλά υποδιαιρείται 
ανάλογα με τα 7 κοσμικά επίπεδα) θα χρησιμο-
ποιήσουμε ένα παράδειγμα. Κάθε σώμα εκπέμπει 
συνεχώς ακτινοβολία, ορατή και αόρατη, στο 
διάστημα. Έτσι το διάστημα πλημμυρίζει αντίτυ-
πα του κάθε σώματος, της κάθε κατάστασης, 
της κάθε δράσης. Αυτές οι φωτογραφίες, που 
εκπέμπονται συνεχώς, ταξιδεύουν στο διάστημα 
με τη ταχύτητα του φωτός, αφού ουσιαστικά 
αποτελούνται από φωτεινή ακτινοβολία. Όλα τα 
φωτογραφικά στιγμιότυπα γεγονότων που συ-
νέβησαν, για παράδειγμα, την ημέρα της πτώ-
σης της Κωνσταντινούπολης, βρίσκονται αυτήν 
τη στιγμή σε απόσταση εκατοντάδων χρόνων 
φωτός. Η έννοια “απόσταση”, που όπως είπα-
με ανήκει σε μια από τις 10 στήλες της Μάγια 
(στην κατηγορία “Τόπος” του Αριστοτέλη), είναι 
μια ψευδαίσθηση, που μπορεί να ξεπεραστεί ή 
να καταργηθεί αν η συνείδηση “ανυψωθεί” σ’ 
ένα ανώτερο διαχωροχρονικό επίπεδο. Τότε θα 
μπορέσουν οι εικόνες του παρελθόντος να γί-
νουν αντιληπτές πέρα από κάθε “εδώ” και “εκεί”, 
“μακριά” και “κοντά”. 

Για να καταλάβει κανείς πώς μπορούν να 
συνυπάρχουν στο ίδιο “διάστημα” αναρίθμητες 
εικόνες όλων των χωροχρονικών εκδηλώσεων 
των όντων, σ’ όλα τα επίπεδα, ας έχει υπ’ όψη 
του το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινο-
βολίας, στο οποίο αναρίθμητες συχνότητες 
συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο. Σ’ ένα δωμάτιο 
υπάρχουν ταυτόχρονα χιλιάδες εκπομπές, ρα-
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Ο Πλάτωνας, βασισμένος στις Πυθαγορικές 
διδασκαλίες, μας δίνει πολλά εσωτερικά στοιχεία 
στον Τίμαιο για τα πέντε κανονικά γεωμετρικά 
στερεά, που τα θεωρούσε θεμελιώδεις λίθους 
της ατομικής δομής των τεσσάρων κοσμικών 
επιπέδων.

Τετράεδρο: 
Πυρ

Οκτάεδρο: 
Αέρας

Κύβος (εξάεδρο): 
Γη

Εικοσάεδρο: 
Νερό

Πενταγωνικό 
δωδεκάεδρο: Ακάσα 
(Αιθέρας)

διοφωνικά κύματα, ακτίνες Χ, κύματα τηλεόρα-
σης, ηλεκτρισμός, υπεριώδεις και υπέρυθρες 
ακτίνες κ.τ.λ. Ούτε αλληλοενοχλούνται, ούτε 
ενοχλούν εμάς που ζούμε σ’ άλλη συχνότητα. Η 
διαδικασία συντονισμού κάποιου ψυχοερευνη-
τή, σε κάποιες συγκεκριμένες συντεταγμένες του 
χώρου και του χρόνου των Ακασικών αρχείων, 
μοιάζει πολύ με την επιλογή ενός σταθμού στο 
ραδιόφωνο ή τη δορυφορική τηλεόραση, που 
η συσκευή παίζει το ρόλο των οργάνων, των 
ορατών και αόρατων σωμάτων της προσωπι-
κότητας, ο χειριστής παίζει το ρόλο του Ανώτε-
ρου Εγώ με τη βούληση του Άτμα και η βελόνα, 
το ρόλο της συνείδησης, που “ανεβοκατεβαίνει” 
ανάμεσα στους σταθμούς, στις συχνότητες δη-
λαδή των διαφόρων επιπέδων. 

Ακόμα και η παραμικρή σκέψη ή συναίσθη-
μα, που ο καθένας είχε στην κάθε ενσάρκωσή 
του, είναι καταγραμμένη πιστά στα Ακασικά 
αρχεία. “Δεν πέφτει ούτε ένα φύλλο στον κό-
σμο χωρίς να το γνωρίζει ο Κύριος”. Τα Ακασι-
κά αρχεία είναι οι πινακίδες, όπου οι “Γραφείς 
του Κάρμα” ή Λιπίκα καταγράφουν κάθε πράξη 
που κινεί τον Τροχό του Κάρμα. Είναι η “Καρμική 
Τράπεζα” που είχαμε αναφέρει προηγουμένως, 
στην οποία είναι καταχωρημένοι όλοι οι καρμι-
κοί λογαριασμοί του σύμπαντος. 

Στα Ακασικά αρχεία επίσης είναι αποτυπωμέ-
νες όλες οι φόρμουλες, οι τύποι και οι ιδέες που 
συσχετίζουν, μέσω μαθηματικών αναλογιών, 
τους κόσμους μεταξύ τους και αποτελούν τα 
κλειδιά για τη θεμελίωση της φύσης. Είναι σαν 
το αρχείο ενός επιστήμονα, ο οποίος έχει συγκε-
ντρώσει όλες τις γνώσεις που θα εφαρμοστούν 
αργότερα και θα υλοποιηθούν σε συγκεκριμένα 
τεχνολογικά επιτεύγματα. 

Οι θαυμάσιες φυσικομαθηματικές αρμονίες 
που διέπουν το σύμπαν έχουν τη νοητική τους 
ρίζα σ’ αυτά τα ενεργειακά πεδία, που ο εσω-
τερισμός αποκαλεί Ακασικά αρχεία. Όπως, για 
παράδειγμα, η σχέση μεταξύ της ηλεκτροστατι-
κής δύναμης που ασκείται ανάμεσα σε δύο ηλε-
κτρόνια και της βαρυτικής δύναμης εκφράζεται, 
με καταπληκτική προσέγγιση, μέσα από την εξί-
σωση 2137 x e x π=4,14 x 1042, όπου ο αριθμός 
137 του εκθέτη εμφανίζεται σημαντικά στη μελέ-
τη των φασματικών γραμμών, ο αριθμός e των 
φυσικών λογαρίθμων είναι αυτός που ευθύνεται 
για τη σπειροειδή αύξηση των ρυθμών της ζωής 
και ο αριθμός π ρυθμίζει τις καμπύλες των μορ-
φών (κάθε καμπύλη μπορεί να θεωρηθεί τμήμα 
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Ακόμα και η παραμικρή σκέψη ή 
συναίσθημα, που ο καθένας είχε στην 
κάθε ενσάρκωσή του, είναι καταγραμμένη 
πιστά στα Ακασικά αρχεία. “Δεν πέφτει 
ούτε ένα φύλλο στον κόσμο χωρίς να το 
γνωρίζει ο Κύριος”. Τα Ακασικά αρχεία 
είναι οι πινακίδες, όπου οι “Γραφείς του 
Κάρμα”  καταγράφουν κάθε πράξη που 
κινεί τον Τροχό του Κάρμα. Είναι η “Καρμική 
Τράπεζα”, στην οποία είναι καταχωρημένοι 
όλοι οι καρμικοί λογαριασμοί του 
σύμπαντος. 

μιας σφαίρας). Εξάλλου ο Αϊνστάιν απέδειξε ότι 
ο χώρος είναι καμπύλος, όπως ισχυριζόταν η 
Ρημάνια γεωμετρία. 

Σ’ ένα άλλο παράδειγμα εμφανίζεται η σχέ-
ση ανάμεσα στα κανονικά πολύεδρα, που τόσο 
απασχόλησαν το νου των αρχαίων φιλοσόφων 
και βρίσκονται ακόμα και στις λεπτότερες δο-
μές του φυσικού κόσμου. Ξεκινώντας από τις 
αφηρημένες μαθηματικές ιδιότητες του εικοσάε-
δρου και του οκτάεδρου, ο Γερμανός επιστήμο-
νας Haenzel βρήκε, το 1941, μια εξίσωση που 
μοιάζει καταπληκτικά με μια πιο πρόσφατη που 
ορίζει το ηλεκτρόνιο: τη σχετιστική εξίσωση του 
P.Dirac, η οποία συνδυάζει τις εξισώσεις του 
Einstein και του De Brogli. Βέβαια το ηλεκτρόνιο 
δεν έχει καμιά μορφή, δεν μοιάζει με κανενός εί-
δους πολύεδρο, γιατί είναι περισσότερο μια νο-
ητή, παρά μια αισθητή έννοια. Αλλά οι γραμμές 
και οι διαγώνιες που σχηματίζουν τα πολύεδρα 
είναι αυτές που ορίζουν τις δυναμικές διαδρομές 
των διαφόρων σωματιδίων. Για το εικοσάεδρο 
ο σημαντικός αριθμός του είναι ο 1.728. Για το 
οκτάεδρο ο αριθμός 1.080. Το άθροισμά τους 
είναι 1.836 και είναι ακριβώς η σχέση ανάμεσα 
στις μάζες του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου. 
Το πρωτόνιο και το ηλεκτρόνιο είναι οι δύο θε-
μελιώδεις μορφές της ύλης, οι δύο σταθερές 
μορφές της. Το νετρόνιο είναι ασταθές και ραδι-
ενεργό. Σ’ ελεύθερη κατάσταση μεταλλάσσεται 
πολύ γρήγορα σε πρωτόνιο. Ο αρνητικός ηλε-
κτρισμός μας παρουσιάζεται σαν ηλεκτρόνιο, ο 
θετικός σαν πρωτόνιο. Το πρωτόνιο είναι βαρύ-
τερο από το ηλεκτρόνιο και η σχέση των μαζών 
τους είναι ένα από τα θεμελιώδη συστατικά του 
σύμπαντος, ένα από τα κλειδιά του μυστηρίου 
της έσχατης δομής της ύλης. Αλλά να που η 
σχέση αυτή εκφράζεται με μια απλή πρόσθεση 
αριθμών, που αφορούν δύο κανονικά πολύε-
δρα.

 Ο Πλάτωνας, βασισμένος στις Πυθαγορικές 
διδασκαλίες, μας δίνει πολλά εσωτερικά στοιχεία, 
στον Τιμαιο, για τα πέντε κανονικά γεωμετρικά 
στερεά, που τα θεωρούσε θεμελιώδεις λίθους 
της ατομικής δομής των τεσσάρων κοσμικών 
επιπέδων: το τετράεδρο, σε σχέση με το Πυρ 
(Νοητικό), το οκτάεδρο με τον Αέρα (Αστρικό), 
το εικοσάεδρο με το Νερό (Πρανικό) και το εξά-
εδρο ή Κύβο σε σχέση με τη Γη (Αιθεροφυσικό). 
Το πέμπτο Στοιχείο, που δεν είναι ακόμα εντελώς 
εκδηλωμένο στον πλανήτη μας, το Ακάσα ή 
Αιθέρα (1) το συσχετίζει με το πιο μυστηριώδες 

και εσωτερικό στερεό, το πενταγωνικό δωδεκά-
εδρο, βάση της εσωτερικής κοσμολογίας. Όλ’ 
αυτά και δύο ακόμα, αποτελούσαν συμβολικά 
τα “Ιερά Παιχνίδια” του Διόνυσου Ζαγρέα, του 
μελλοντικού κοσμοκράτορα, στα Ελευσίνια μυ-
στήρια. 

Να λοιπόν ένα μυστήριο των αριθμών και των 
μορφών, ένας δεσμός ανάμεσα σ’ αυτά που 
αντιλαμβάνεται ο ανθρώπινος νους και αυτά 
που “Είναι” βαθειά χαραγμένα στην υποσυνεί-
δητη μνήμη του Ακάσα. Αξίζουν δέος και σεβα-
σμό και έναν ενθουσιασμό (εν+Θεός+ουσία) 
ανάμεικτο με τρόμο.

Υποσημείωση:
 (1) Ο Πλάτωνας χρησιμοποιεί τη λέξη Αιθέρας 
με την έννοια που την είχε χρησιμοποιήσει και ο 
Ησίοδος παλαιότερα και που ταυτίζεται με την 
έννοια του Ακάσα που αναφέραμε προηγουμένως, 
την πρωταρχική Ουσία ή Υπόσταση από την 
οποία πλάθονται όλα τα όντα. Είναι το ελαστικό 
και εύπλαστο ενεργειακό πεδίο στο οποίο 
ενοποιούνται όλες οι δυνάμεις. Όλα είναι κλιμακωτές 
αποκρυσταλλώσεις του Ουράνιου Φωτός Ακάσα.
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ΠΡΟΣ ΜΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Κείμενο: Jorge Angel Livraga, Ιδρυτής της Ν.Α. 

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ένα ενδιαφέρον σε 
παγκόσμιο επίπεδο για την ανάγκη εναρμόνισης του 
ανθρώπου με τη φύση. Ο υλιστικός μας πολιτισμός 
έχει αναπτυχθεί παίρνοντας μια παραμορφωτική όψη 
και έχει εκφυλιστεί από μια υπέρμετρη λατρεία για τα 
τεχνικά και τεχνητά πράγματα.
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Η σημερινή πολιτική, τόσο στη Δύση όσο και 
στην Ανατολή, είναι ιδιαίτερα διεφθαρμένη και 
παραμορφωμένη από υποθετικές συνταγές 
που δεν προέρχονται απ’ τη φύση αλλά απ’ 
τα συμφέροντα των ομάδων και των φορέων 
της εξουσίας... Οι πόλεις έχουν μετατραπεί 
σε «μυγοπαγίδες» όπου οι φυσικά αδύναμοι 
σφάζονται και ποδοπατούνται... Οι πλούσιοι 
πατάνε τους φτωχούς και οι φτωχοί σκοτώνουν 
τους πλούσιους. 

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ένα 
ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο για την ανά-
γκη εναρμόνισης του ανθρώπου με τη φύση. Ο 
υλιστικός μας πολιτισμός έχει αναπτυχθεί παίρ-
νοντας μια παραμορφωτική όψη και έχει εκφυ-
λιστεί από μια υπέρμετρη λατρεία για τα τεχνι-
κά και τεχνητά πράγματα. Παλιές θρησκευτικές 
προκαταλήψεις σε συνδυασμό μ’ αυτόν τον 
πολιτισμό, καθώς κι ένας ανθρωποποιημένος 
υποκειμενισμός μας οδήγησαν σ’ αυτήν την 
ιστορική στιγμή που είναι υπερβολικά προβλη-
ματική, αποπνικτική, πολύ επικίνδυνη και με προ-
αισθήσεις ενός αποκαλυπτικού μέλλοντος. 

Θέλουμε να ελπίζουμε ότι δεν είναι ήδη πολύ 
αργά. Είναι ολοφάνερο ότι έχουμε ακολουθήσει 
ένα λανθασμένο δρόμο ανάπτυξης που μας 
οδηγεί στο χείλος ενός γκρεμού. Το πρόβλημα 
είναι σοβαρό. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε για 
λύση ανάμεσα στις μετριότητες. Αυτό το ξέρει, 
κατά κάποιο τρόπο, ένα μεγάλο μέρος της αν-
θρωπότητας: οι νέοι. Οι γέροι και οι ενήλικες το 
καταλαβαίνουν… Βέβαια, υπάρχουν και οι εξαι-
ρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. 

Σήμερα υπάρχουν «πράσινα σωματεία» που 
πολεμούν, σε μερικές περιπτώσεις ακόμη και κυ-
ριολεκτικά, ενάντια στο κυνήγι των φαλαινών, 
στην εξάλειψη όμορφων ειδών πουλιών, στην 
καταστροφή των πνευμόνων του πλανήτη, των 
δασών και των βουνών του. 

Επίσης αυτό που ονειρεύτηκε ο φουτουρι-
σμός του 20ου αι., όταν θέλησε να αντικατα-
στήσει τα φτιαγμένα με φυσικά στοιχεία ρούχα, 
φάρμακα, έπιπλα και σπίτια, έχει αποδειχθεί επι-
κίνδυνο για την ατομική και ομαδική υγεία. Στις 
προηγμένες χώρες, για παράδειγμα, έχουν απα-
γορευτεί οι συνθετικές ίνες για την κατασκευή εν-
δυμάτων και σκεπασμάτων. Κι αυτό επειδή έχει 
αποδειχθεί ότι δεν είναι πολύ υγιεινά, ούτε ζεστά, 
ενώ είναι και λιγότερο αισθητικά απ’ τα φτιαγμέ-
να με φυσικά υλικά, όπως, λόγου χάρη το μαλλί, 
το βαμβάκι ή το λινάρι. Τα χημικά χρώματα και οι 
κονσερβοποιημένες τροφές αρχίζουν να δέχο-
νται μια κριτική αναθεώρηση που μέχρι στιγμής 
δεν είναι καθόλου ευνοϊκή. 

Συζητούνται και γράφονται πολλά για τη 
μόλυνση του περιβάλλοντος, καθώς και για τη 
«φτώχια» των φυσικών πόρων, οι οποίοι έχουν 
εξασθενίσει τόσο πολύ, ώστε έχουν χάσει πολ-
λές απ’ τις φυσικές ευεργετικές τους ιδιότητες. 

Σήμερα ξέρουμε ότι ο αέρας που βγάζουν τα 
κλιματιστικά δεν έχει αρνητικά ιόντα, τα οποία 
είναι απαραίτητα για την υγεία, και ότι το νερό 
που έχει χλώριο είναι πραγματικά πολύ επικίνδυ-
νο. Αυτή η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 
είναι πολύ θετική, αλλά τα προβλήματα αντιμε-
τωπίζονται χωριστά και δίνεται υπερβολική έμ-
φαση στα αμιγώς υλικά πράγματα. 

Ο Αυστριακός καθηγητής Βίλχελμ Γκάμπλερ 
καταλήγει στη διαβεβαίωση ότι η πτώση της Ρω-
μαϊκής Αυτοκρατορίας οφειλόταν μόνο και μόνο 
στην υπερβολική χρήση του μολύβδου. Ίσως η 
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Η τέχνη γενικά, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, υφίσταται ένα φαινομενικό συμβολικό ανθρωπισμό που, τελικά, έχει οδη-
γήσει στην πιο τεχνητή ανθρωποποίηση. Τυφλές, μυστηριώδεις και σχεδόν «δαιμονικές» δυνάμεις αιωρούνται ανάμεσα σ’ 
αυτές τις εκδηλώσεις που, στο τέλος, γίνονται μια λατρεία στο άσχημο, στο παράξενο και στο χυδαίο.

Η τέχνη γενικά, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, υφίσταται ένα φαινομενικό συμβολικό ανθρωπισμό 
που, τελικά, έχει οδηγήσει στην πιο τεχνητή ανθρωποποίηση. Τυφλές, μυστηριώδεις και σχεδόν 
«δαιμονικές» δυνάμεις αιωρούνται ανάμεσα σ’ αυτές τις εκδηλώσεις που, στο τέλος, γίνονται μια 
λατρεία στο άσχημο, στο παράξενο και στο χυδαίο.

θεωρία του να είναι σωστή, αλλά μάλλον μόνο 
εν μέρει, αφού πολλές άλλες αυτοκρατορίες δεν 
χρησιμοποιούσαν (ή τουλάχιστον δεν έκαναν 
κατάχρηση) μολύβδου κι όμως έπεσαν κι αυτές. 
Είναι ολοφάνερο ότι πολλοί άλλοι αποσταθε-
ροποιητικοί παράγοντες, που δεν ήταν όλοι φυ-
σικού χαρακτήρα έπαιξαν κάποιο ρόλο. Οι ψυ-
χολογικοί, νοητικοί και πνευματικοί παράγοντες 
πιθανόν να έχουν παίξει μεγάλο ρόλο, καθώς 
και ο παράγοντας ή η διάσταση του χρόνου, 
που οδηγεί όλες τις μορφές και τις εκδηλώσεις 
του κόσμου απ’ τον αναπόφευκτο δρόμο της 
γέννησης, της λάμψης, της παρακμής και του 
θανάτου. 

Μια συνοπτική ιδέα του προβλήματος μας 
φέρνει πιο κοντά στην πραγματικότητα. «Υπάρ-
χουν πολλά μολυσμένα και παραμορφωμένα 
πράγματα που δεν είναι ποτάμια ή άνεμοι». Το 
φολκλόρ, αλλοτινός καθρέφτης των παραδό-
σεων των λαών, χρησιμοποιείται σήμερα απ’ 
την πολιτική. Τα μουσικά όργανα των λαών 
συχνά χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν 
«μηνύματα» ψευτοκοινωνικού τύπου και για να 

σπρώξουν στη βία όλους εναντίων όλων. Η τέ-
χνη γενικά, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, υφίστα-
ται ένα φαινομενικό συμβολικό ανθρωπισμό, 
που τελικά έχει οδηγήσει στην πιο τεχνητή αν-
θρωποποίηση. Τυφλές, μυστηριώδεις και σχε-
δόν «δαιμονικές» δυνάμεις αιωρούνται ανάμεσα 
σ’ αυτές τις εκδηλώσεις, που στο τέλος γίνονται 
μια λατρεία στο άσχημο, στο παράξενο και στο 
χυδαίο. Παραμερίζοντας τους συμβολισμούς 
που μπορεί να έχει η Γκουέρνικα του Πικάσο, για 
παράδειγμα, είναι φανερό ότι αισθητικά είναι 
πολύ άσχημη. Και παρότι χιλιάδες άτομα πέρα-
σαν μπροστά απ’ αυτό τον πίνακα στα μουσεία 
που εκτέθηκε, εκτός από ένα πολύ μικρό ποσο-
στό, κανείς δεν θα έβαζε ένα φυσικού μεγέθους 
αντίγραφό του στο υπνοδωμάτιο του, για να το 
βλέπει κάθε πρωί που θα ξυπνάει. 

Επίσης η επιστήμη είναι μολυσμένη, αφού οι 
επιστήμονες έχουν πέσει στα χέρια των εγωιστι-
κών συμφερόντων της πολεμικής βιομηχανίας. 
Αυτές οι συνθήκες καταλήγουν ακόμα και στο 
έγκλημα, γιατί ένας εφευρέτης που θα ανακάλυ-
πτε, λόγου χάρη, έναν τύπο για να μειώσει πολύ 
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Προς μία πολιτική οικολογία

την τιμή της βενζίνης, θα είχε την ίδια τύχη με τον 
Ντίζελ, που «έπεσε» από το καράβι με το οποίο 
ταξίδευε, επειδή είχε την ιδέα για έναν πιο επανα-
στατικό και οικονομικό κινητήρα απ’ αυτόν που 
μας άφησε. 

Ούτε η λογοτεχνία ξεφεύγει και πολύ λιγότερο 
η κατεστημένη δημοσιογραφία. Το ραδιόφωνο 
και η τηλεόραση βρίσκονται επίσης σε χέρια που 
παραμορφώνουν και «χρωματίζουν» κάθε πλη-
ροφορία που περνάει ανάμεσά τους ή την ακρω-
τηριάζουν κατευθείαν. Τελικά το πρόβλημα της 
ρήξης των αρμονικών σχέσεων των ανθρώπων, 
τόσο μεταξύ τους όσο και με τη φύση και το Θεό, 
είναι περίπλοκο και ο ορίζοντας που απλώνεται 
μπροστά μας δεν είναι καθόλου καθαρός. 

Αν μαζί με τον Πλάτωνα, θεωρήσουμε το σύ-
νολο των ανθρώπινων στάσεων ως κάτι που συ-
ναθροίζεται στην Πολιτική (επιστήμη ή τέχνη της 
οδήγησης των λαών), βλέπουμε ότι είναι απαραί-
τητο να εκθέσει κανείς το κακό στο σύνολό του 
και στις αιτίες του και όχι στα ειδικά αποτελέσματά 
του. Δηλαδή το πρώτο που πρέπει να σεβόμαστε 
είναι η πολιτική οικολογία. 

Η σημερινή πολιτική, τόσο στη Δύση όσο 
και στην Ανατολή, είναι ιδιαίτερα διεφθαρμένη 
και παραμορφωμένη από υποθετικές συνταγές 
που δεν προέρχονται απ’ τη φύση αλλά απ’ τα 
συμφέροντα των ομάδων και των φορέων της 
εξουσίας. Όμως, υπό το φως της Φιλοσοφίας, 
η προσοχή εστιάζεται έντονα στο γεγονός ότι οι 
εφήμεροι πολιτικοί κάνουν πολιτική εναντίον της 
φύσης. Περιφρονείται ο νόμος των ικανοτέρων, 
του πυραμιδικού συστήματος -αυτός που εξετά-
ζει τη δυναμική των σωμάτων- περιφρονούνται οι 
ίδιες οι αρχές της Ζωής. 

Αντίθετα, αποκτά μεγαλύτερη σημασία η πο-
σότητα πάνω στην ποιότητα, η φανατική ακαμ-
ψία πάνω στην αρμονική συμφωνία των ρευμά-
των της Ζωής. Η Ηθική υποχωρεί μπροστά στην 
κτηνώδη δύναμη και το δικαίωμα στην ύπαρξη 
θυσιάζεται στο μεγάλο θυσιαστήριο των καρ-
κινογόνων πολέμων. Οι πόλεις έχουν μετατρα-
πεί σε «μυγοπαγίδες» όπου οι φυσικά αδύναμοι 
σφάζονται, ποδοπατούνται. Στην ύπαιθρο οι συ-
γκομιδές πετιούνται στη θάλασσα αντί να που-
λιούνται σε μια σάπια από τους μεσίτες αγορά. Η 
εκπαίδευση διδάσκει χωρίς να εκπαιδεύει κι έτσι τα 
παιδιά μεγαλώνουν γεμάτα εγωισμό. Ούτε τα νε-
κροταφεία γίνονται σεβαστά ούτε οι ναοί, αφού 
στους τοίχους τους γράφονται συνθήματα για 
την επόμενη απεργία, τη σπρωγμένη από τους 

γκάνγκστερ περιφρούρησης, που υπολογίζουν 
στην προστασία που τους εξασφαλίζει η γενική 
αδιαφορία.  Οι πλούσιοι πατάνε τους φτωχούς 
και οι φτωχοί σκοτώνουν τους πλούσιους. Τα 
αποθέματα σπαταλιούνται. Η νεολαία διαφθείρε-
ται με πορνογραφικές ταινίες. Οι ηλικιωμένοι χά-
νουν τις συντάξεις τους και οι αυθεντικοί ήρωες 
καταδιώκονται, ακόμα και τα ονόματα τους, ενώ 
μπαίνουν σε μεγάλες φωτογραφίες και αφίσες οι 
δολοφόνοι και οι πόρνες. Την ομοφυλοφιλία την 
έχουν μετατρέψει σε «τρίτο φύλο». Οι εγκληματίες 
απολαμβάνουν σε βάρος του δημόσιου χρήμα-
τος κελιά με έγχρωμη τηλεόραση και φαγητά που 
έρχονται από μακρινούς τόπους. Αντίθετα, οι τί-
μιοι εργάτες ξεκοκαλίζουν θλιβερά κόκαλα στις 
καλύβες τους μαζεμένοι με τις φαμίλιες τους σε 
κλειστά και ανήλιαγα δωμάτια.

Η μόλυνση της πολιτικής είναι η θεμελιώδης 
αιτία όλων αυτών των μολύνσεων: της οικονο-
μικής, της ηθικής, της αισθητικής, της απλής 
καθημερινής ζωής. Αν δεν καταφέρουμε να εξα-
γνίσουμε την Πολιτική και οι πολιτικοί να αποκτή-
σουν ήθος, κάθε προσπάθεια θα είναι άχρηστη, 
θα είναι απλές ατομικές σπίθες μέσα στη νύχτα 
των ισχυρών της μόδας, των πατέρων κάθε σκο-
ταδιού. Επείγει να αποκατασταθεί η πολιτική, να 
είναι μια επιστήμη και μια τέχνη με την ευρύτερη 
έννοια αυτών των λέξεων και όχι μια αυτόματη 
μηχανή που προκηρύσσει ανύπαρκτες ισότητες 
και εφαρμόζει τεχνητές διαφορές. 

Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτήν την κοινωνία-
βρικόλακα, που είναι σαν ρομπότ, τον κατανα-
λωτισμό μιας ενέργειας που δεν παράγει, αλλά 
καίει τα συσσωρευμένα ανά τους αιώνες φυσικά 
και ιστορικά αποθέματα. Από την ανθρωπότητα 
μας, την κατακερματισμένη απ’ το παράλογο 
«κόψιμο» της φύσης, πρέπει να αναδυθεί το πρά-
σινο μπουμπούκι ενός Νέου Ανθρώπου, ενός 
Νέου Κόσμου. Η μόλυνση πρέπει να εξαφανιστεί 
απ’ τις δηλητηριασμένες με βία και αδικία ψυχές 
μας. Η φτώχεια πρέπει να σαρωθεί απ’ τους νέ-
ους ανέμους, που ανανεώνουν τη ζωή και μετα-
φέρουν το σπόρο της καλοσύνης. Διαφορετικά, 
αυτή η μορφή Ανθρωπότητας θα καταστραφεί 
απ’ την αρμονική Δικαιοσύνη της Φύσης. 

Ας καταβάλουμε μια συνεχή και δυνατή προ-
σπάθεια. Ας ενώσουμε την καθαρή μας θέληση. 
Ας επιστρέψει το φως σε μια Νέα Ανατολή, γεμά-
τη από αρώματα και δροσιά. Ας επιστρέψουμε 
στη φύση, ξεκινώντας από μια φυσική Πολιτική 
στα χέρια μιας φυσικής Ανθρωπότητας. 
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
2009 ΝΗΣΙ BRAC, ΚΡΟΑΤΙΑ:  

Κατά την ετήσια συνάντηση, στην πόλη του Bol, 
στο νησί Brac (Κροατία), η Γενική Συνέλευση 
του Δ.Ο.Ν.Α. (Διεθνής Οργανισμός Νέα Ακρό-
πολη) διακηρύττει τα ακόλουθα:

Απέναντι στην κρίση που έχει προκληθεί πα-
γκοσμίως, η Γενική Συνέλευση του Δ.Ο.Ν.Α. επι-
θυμεί να εκφράσει την ανησυχία της για το γεγο-
νός ότι η κρίση δεν φέρει μόνο υλικές συνέπειες, 
με καταστροφικά αποτελέσματα για την οικονο-
μία, αλλά επιδρά επίσης στις θεμελιώδεις αξίες 
που αποτελούν την ίδια τη βάση της ανθρώπι-
νης ύπαρξης.

Με βάση τα παραπάνω αποφασίζει:

α. Ότι επανεπιβεβαιώνει την πεποίθησή της 
πως η φιλοσοφική γνώση είναι μία από τις θε-
μελιώδεις οδούς για την ενδυνάμωση των αξι-
ών και την ενίσχυση μια στωικής αντιμετώπισης 
απέναντι στις αντιξοότητες της ζωής, η οποία 
βοηθάει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν 
τις ατυχίες με μεγαλύτερο αυτό-έλεγχο και με 
πνευματική ηρεμία.

β. Ότι, ετυμολογικά, ο όρος «κρίση» σημαίνει 
«αλλαγή» και πως, υπό αυτή την έννοια, κάθε 
«στροφή των γεγονότων» αποτελεί μια σημαντική 
ευκαιρία αξιοποίησης, σε ατομικό και συλλογικό 
επίπεδο, που μπορεί να μας βοηθήσει να διακρί-
νουμε μεταξύ του μόνιμου και αξιόπιστου από το 
προσωρινό και επιφανειακό. Όπως είχε τονίσει ο 
Albert Einstein, αναφερόμενος στις κρίσεις, «Ας 
μην προσποιηθούμε πως τα πράγματα θα αλ-
λάξουν αν εμείς συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια 
πράγματα. Μια κρίση μπορεί να αποβεί αληθινή 
ευλογία για κάθε άνθρωπο, για κάθε λαό.  Επει-
δή όλες οι κρίσεις φέρνουν πρόοδο. Η δημιουρ-
γικότητα γεννιέται από την αγωνία, όπως η μέρα 
γεννιέται από τη σκοτεινή νύχτα. Μέσα στην κρί-
ση είναι που γεννώνται η εφευρετικότητα, οι ανα-
καλύψεις και οι μεγάλες στρατηγικές».

γ. Ότι, όμως, ένα μεγάλο μέρος της ανθρω-
πότητας είναι άπορο και η κρίση, αντί να λει-
τουργήσει ως ερέθισμα, μπορεί να το οδηγήσει 
να βυθιστεί περισσότερο μέσα στη φτώχεια. Για 
αυτή την περίπτωση, μέσα από τα κέντρα του σε 
περισσότερες από πενήντα χώρες στον κόσμο, 

ο Δ.Ο.Ν.Α. βρίσκεται σε θέση να προσφέρει ση-
μαντική βοήθεια, προσφέροντας υλική, ψυχολο-
γική και πνευματική υποστήριξη σε αυτούς που 
έχουν μέγιστη ανάγκη, ώστε να τους βοηθήσει 
να αντιμετωπίσουν την κρίση πιο αποτελεσμα-
τικά.

δ. Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Φι-
λοσοφίας, η οποία είναι μια πρωτοβουλία της 
UNESCO που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο, ο 
Δ.Ο.Ν.Α. θα συνεχίσει, όπως έχει κάνει για πε-
ρισσότερες από τρεις διαδοχικές χρονιές, να 
αναπτύσσει ένα ευρύ πρόγραμμα εορταστικών 
δραστηριοτήτων που συνδέει τη φιλοσοφία με 
τις τέχνες, την ιστορία και την προώθηση των 
φιλοσοφικών αξιών και ιδεών, προσφέροντας 
ένα ποικίλο φάσμα δραστηριοτήτων όπως και 
παρουσιάζεται στον Ετήσιο Απολογισμό, δημο-
σιευμένο από τον Οργανισμό.

ε. Η  Γενική Συνέλευση του Δ.Ο.Ν.Α. επανα-
λαμβάνει την πεποίθησή της πως υπάρχει ανά-
γκη να συνεχίσουμε να προστατεύουμε το πε-
ριβάλλον ως ένα ουσιαστικό θεμέλιο για τους 
ανθρώπους και ως φυσική κατοικία μέσα στην 
οποία μπορούν να αναπτύξουν τις δυνατότη-
τές τους, αλλά επίσης να αναπτύξουν τη γνώση 
πως η Γη είναι το κοινό σπίτι της Ανθρωπότη-
τας. Σύμφωνα με αυτό, σε όλες τις χώρες που 
ο Δ.Ο.Ν.Α. διατηρεί δομές, πρέπει να επιδιωχθεί 
ιδιαίτερη προσπάθεια για την προώθηση της 
οικολογικής ισορροπίας, μέσα από σεμινάρια 
και διαλέξεις για την προώθηση της περιβαλλο-
ντικής εκπαίδευσης και, περισσότερο απ’ όλα, 
μέσα από συγκεκριμένες και πρακτικές δράσεις 
για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 
όπως δεντροφυτεύσεις, φροντίδα και καθαρι-
ότητα φυσικών περιοχών, καθώς και παροχή 
υποστήριξης σε περιπτώσεις καταστροφών, 
φυσικών ή ανθρωπογενών.

στ. Όπως αποφασίστηκε κατά τη Γενική Συ-
νέλευση του προηγούμενου χρόνου, ο Δ.Ο.Ν.Α. 
θα συνεχίσει να συμμετέχει σε διεθνείς εκδηλώ-
σεις μετά πρόσκλησης των Ηνωμένων Εθνών 
και του Οργανισμού των Αμερικανικών Κρατών 
(OAS), όπως έχει προγραμματιστεί στο Πρό-
γραμμα Δραστηριοτήτων της επικείμενης περιό-
δου.  Συγκεκριμένα, θα συνεχίσει να συμβάλλει 
ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του 
Δια-Αμερικανικού Προγράμματος για την Εκπαί-
δευση στις Δημοκρατικές Αξίες και Πρακτικές του 
OAS, μαζί με άλλους διεθνείς οργανισμούς που 
δραστηριοποιούνται στη Λατινική Αμερική, στον 
τομέα της «εκπαίδευσης του πολίτη».
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Η πολιτιστική ατζέντα της Νέας Ακρόπολης
Δραστηριότητες του τριμήνου που πέρασε

1.ΑΘΗΝΑ
Αρχές Ιουνίου, ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Όσοι συμμετείχαν στην εκδρομή από τη Νέα Ακρόπολη Αθηνών, 

διαπίστωσαν ότι αληθεύουν όσα λέγονται για τον αττικό ουρανό και για το ηλιοβασίλεμα στο Σούνιο. Δεν έγινε απλώς 
μια ακόμα περιήγηση σ’ έναν αρχαιολογικό χώρο, αλλά όλοι έγιναν μάρτυρες του γεγονότος ότι κανένας ναός, κανένα 
ιερό και κανένα μνημείο δεν δημιουργήθηκε σε κάποιο τυχαίο γεωγραφικό σημείο. Όλοι ένιωσαν τη δύναμη που πηγάζει 
από έναν τόπο τόσο μαγικό όσο το Σούνιο. 
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2.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΓΝΑΤΙΑ 

Την Κυριακή 31 Μαΐου 2009 στο πλαίσιο 
των πολιτιστικών μας δραστηριοτήτων, μέλη 
και φίλοι από τη Νέα Ακρόπολη Εγνατίας και 
Λάρισας, πραγματοποίησαν μια ενδιαφέρου-
σα επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο της 
Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και μια περιήγη-
ση στα ανάκτορα του Γαλέριου στην πλατεία 
Ναυαρίνου.

3. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Καντάδα στους δρόμους του Ηρακλείου

Με πολύ κέφι διοργανώσαμε καντάδα 
στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, 
τραγουδήσαμε παλιά και νέα τραγούδια δίνο-
ντας μια νότα χαράς και καλής διάθεσης στην 
πόλη. Ο κόσμος πραγματικά διασκέδασε και 
τραγούδησε μαζί μας.

Βραδιά παρατήρησης των αστερισμών 
στην παραλία του Κωμού

Στην βραδιά παρατήρησης των αστερι-
σμών, που πραγματοποιήσαμε στην παραλία 
του Κωμού, είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε 
για τη χαρτογράφηση του ουρανού και τους 
μύθους των αστερισμών, να ταξιδέψουμε με τη 
φαντασία μας κάτω απ’ τα αστέρια και να τρα-
γουδήσουμε γύρω από τη φωτιά.

4. ΛΑΡΙΣΑ 

Κάθε μέρα πάρα πολλοί συνάνθρωποί μας 
χρειάζονται κάτι πολύ απλό αλλά ταυτόχρονα 
τόσο πολύτιμο: αίμα! Στo πλαίσιο λοιπόν της 
Τράπεζας Αίματος που έχει δημιουργηθεί για το 
παράρτημα της Λάρισας και με την βοήθεια της 
κινητής μονάδας αιμοδοσίας του Γενικού Νο-
σοκομείου της Λάρισας, διοργανώσαμε εθελο-
ντική αιμοδοσία στην οποία ανταποκριθήκαμε 
άμεσα και με χαρά.
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βιβλίων
παρουσίαση

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΣΑΜΑΝΩΝ
ΜΑΪΚΛ ΧΑΡΝΕΡ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΚΕΔΡΟΣ
Οι ιθαγενείς θεραπευτές δεν είναι σε καμία περίπτωση απα-
τεώνες, τσαρλατάνοι ή αδαείς. Είναι άνθρωποι που έχουν 
κάνει ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με τους συνηθισμέ-
νους ανθρώπους, ένα βήμα που συνεπάγεται πειθαρχεία, 
πνευματική εξάσκηση, θάρρος και επιμονή. Το βιβλίο αυτό 
αποτελεί την κύρια πηγή γνώσης για το σαμανισμό και απα-
ντά στις ερωτήσεις για το τι είναι, από πού ήρθε και το πώς 
μπορούμε να συμμετάσχουμε σ’ αυτόν.

Ο ΔΙΑΥΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΣ
ΜΑΛΚΟΜ ΓΚΟΝΤΓΟΥΙΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Ο Διαυγής Φωτεινός Ονειρευτής είναι ένας οδηγός για τον 
υπερφυσικό κόσμο του συνειδητού ονειρέματος, κατά τη δι-
άρκεια του οποίου ο άνθρωπος ξυπνάει μέσα στο όνειρο 
και αποκτά πλήρη έλεγχο των ονειρικών συμβάντων. Το βι-
βλίο αυτό δίνει μια επιστημονική αλλά και μυστικιστική εξήγη-
ση του φαινομένου αυτού, που αποτελούσε αναπόσπαστο 
μέρος της μυστικής διδασκαλίας σοφών και μάγων. Παράλ-
ληλα ο συγγραφέας μας παρουσιάζει πλήθος ασκήσεων 
για να δοκιμάσουμε οι ίδιοι το συνειδητό ονείρεμα.

ΘΙΒΕΤΑΝΙΚΗ ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
Β.Γ. ΕΒΑΝΣ - ΓΟΥΡΝΤΖ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Το βιβλίο αυτό αποτελεί το τρίτο μέρος μιας τριλογίας μετά τη 
Θιβετανική Βίβλο των Νεκρών και το έργο Μιλαρέπα, ο Μεγά-
λος Γιόγκι του Θιβέτ. Πρόκειται για ένα βιβλίο που καταγράφει 
όχι μόνο μια αλυσίδα προσεκτικά μεταφρασμένων κειμένων, 
άγνωστων στη Δύση αλλά και ένα σύνολο προφορικά μετα-
βιβασμένων παραδόσεων και διδασκαλιών.
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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ 
ΣΤΟΥΣ ΕΤΡΟΥΣΚΟΥΣ
Κείμενο: Αθηνά Ράσσιου

Οι Ετρούσκοι αποτελούν έναν μυστη-
ριώδη, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, πολιτισμό 
της αρχαίας Ιταλίας, που κυριάρχησε στην ιταλι-
κή χερσόνησο επί μια χιλιετία. Η καταγωγή τους 
δεν είναι εξακριβωμένη. Παρόλα αυτά συναντά-
με τρεις διαφορετικές απόψεις.

 Σύμφωνα με την πρώτη άποψη, που δια-
τυπώνεται από τον Ηρόδοτο, οι Ετρούσκοι θε-
ωρούνται απόγονοι ταξιδιωτών που έφτασαν 
μέσω θαλάσσης από την Ανατολή. Η δεύτερη 
άποψη υποστηρίζει ότι ήταν λαός που μετανά-
στευσε από τις Άλπεις και η τρίτη, που αποδί-
δεται στο Διονύσιο της Αλικαρνασσού, θεωρεί 
ότι οι  Ετρούσκοι ήταν από τους αρχαιότερους 
κατοίκους της Ετρουρίας. Η περιοχή στην οποία 
εντοπίζονται είναι η ζώνη της βόρειας και κεντρι-
κής Ιταλίας, που βρέχεται από την Τυρρηνική 
θάλασσα και χρονολογικά εμφανίζονται από 
τον 8ο αιώνα π.Χ.  

Ήταν λαός πλούσιος, με εκλεπτυσμένο γού-
στο και ανεπτυγμένο εμπόριο. Είχαν επαφές με 
τους Έλληνες, από τους οποίους πήραν στοι-
χεία του αλφαβήτου, τέχνες και μύθους. Μέσω 
των Ετρούσκων οι Ρωμαίοι γνώρισαν τους Έλ-
ληνες. Οι ίδιοι οι Ρωμαίοι επηρεάστηκαν πολύ 
από τον ετρουσκικό πολιτισμό, αν και ποτέ δεν 
αναγνώρισαν αυτήν την επίδραση.

 Μιλούσαν μια γλώσσα που δεν έμοιαζε σε 
τίποτα με των υπολοίπων Ευρωπαίων, δύσκο-
λη στην ανάγνωση, που διασώζεται μόνο σε 
επιγραφές τάφων. Τα έθιμα και οι παραδόσεις 
τους προέρχονται από μείγμα λαών της Μικράς 
Ασίας και ιδίως των Ελλήνων. 

Η παρακμή του πολιτισμού τους ήρθε τον 
πέμπτο και τέταρτο αιώνα π.Χ. Τον πρώτο αιώνα 
είχαν αφομοιωθεί πλήρως από τους Ρωμαίους. 
Οι ειδικοί θεωρούν ότι ένας από τους σημαντι-
κότερους λόγους  για την πτώση ήταν η στατι-
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Σύγχρονες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στους Ετρούσκους

Η Πινακίδα «Tabula Cortonensis»:
Ένα γράμμα ηλικίας 2.300 ετών, σε μορφή 
μπρούτζινης πινακίδας, που περιέχει 32 
γραμμές κειμένου γραμμένου στην αρχαία 
ετρουσκική γλώσσα.

κότητα της κοινωνίας τους, η αντίδρασή τους 
στις αλλαγές και η ακαμψία τους στην αύξηση 
του πληθυσμού, στους απειλητικούς γείτονες 
και σε προβλήματα με το εμπόριο.. 

Πρόσφατες αρχαιολογικές 
ανακαλύψεις
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αξιόλογα και 

σημαντικά βήματα στον τομέα της αρχαιολογι-
κής έρευνας του πολιτισμού των Ετρούσκων και 
σημαντικά ευρήματα έχουν έρθει στο φως. 

Ιερή πόλη

Ένα από αυτά είναι μια αρχαία ιερή πόλη 
που πιστεύεται ότι ήταν το θρησκευτικό και πολι-
τικό κέντρο του ετρουσκικού πολιτισμού. 

Οι  Ετρούσκοι  ήταν οργανωμένοι γύρω από 
μια ομοσπονδία 12 πόλεων κρατών. Κάθε άνοι-
ξη οι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες των πό-
λεων συναντιόντουσαν σ’ έναν  ιερό χώρο που 
ονομαζόταν «Fanum Voltumnae», με σκοπό  να  
συζητήσουν θέματα στρατιωτικά, αστικές υπο-
θέσεις και να προσευχηθούν στους κοινούς 
τους θεούς. Ο Θεός που πρωτοστατούσε  σε 
όλες σχεδόν τις περιπτώσεις ήταν ο Voltumna, 
θεός του κάτω κόσμου. Μέχρι τώρα δεν είχε 
γίνει ποτέ φανερή η θέση του Fanum, δηλαδή 
του ναού, ενώ οι ιστορικοί έψαχναν για αυτό για 
πολλά χρόνια. 

Σήμερα μετά από εκτεταμένες ανασκαφές 
σ’ ένα χώρο κοντά στη γεμάτη λόφους πόλη 
του Orvieto, 60 μίλια βόρεια από τη Ρώμη, μια 
ομάδα αρχαιολόγων από το πανεπιστήμιο του 
Macerata ανακάλυψε τους τοίχους από ένα 
κεντρικό ναό, δυο σημαντικούς δρόμους και 
μέρος της περιτοίχισης ενός εκτεταμένου ιερού, 
όλα κτισμένα στον πορώδη βράχο που χρησι-
μοποιούσαν οι Ετρούσκοι. Αποκάλυψαν ακόμη 
τμήματα από τελετουργικά δοχεία του 6ου π.Χ. 
αιώνα, που χρησιμοποιούνταν σε θρησκευτικές 
τελετές. 

Ο ρωμαίος ιστορικός Livy αναφέρει το Fanum 
Voltumnae αρκετές φορές στα έργα του. Περι-
γράφει τις συναντήσεις που γινόντουσαν εκεί 
μεταξύ των Ετρούσκων αρχηγών. Αναφέρεται 
συγκεκριμένα σε μια συνάντηση κατά την οποία 
δύο ομάδες ζήτησαν να βοηθήσουν την πόλη 
του Veio σ’ έναν πόλεμο που φαινόταν ότι θα 
ξεκινούσε. Το συμβούλιο όμως αρνήθηκε, επει-
δή η πόλη του Veio κήρυξε τον πόλεμο χωρίς 

πρώτα να το γνωστοποιήσει. Ο Livy λέει ακόμη 
ότι οι Ρωμαίοι έμποροι, οι οποίοι ταξίδευαν σε 
μια μεγάλη γιορτή που συνόδευε τη συνάντηση, 
λειτουργούσαν ως κατάσκοποι και ανέφεραν 
ό,τι μάθαιναν για τις ετρουσκικές υποθέσεις 
στις αρχές της νεοσύστατης πόλης-κράτους 
της Ρώμης. «Όταν η ετρουσκική Ομοσπονδία 
συναντιόταν, οι άνθρωποι στη Ρώμη, η οποία 
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Επάνω: Ετρούσκικα ερείπια στην πόλη Veio
Κάτω: Ετρούσκικοι τάφοι στην πόλη Orvieto

ήταν ακόμη σχετικά μικρή φοβόντουσαν», υπο-
στηρίζει η Stopponi, που ερευνά τον πολιτισμό 
των Ετρούσκων.

Άλλη μια σημαντική ανακάλυψη για τους αρ-
χαιολόγους, που έγινε πρόσφατα στη Γαλλία, 
δίνει κάποιες πληροφορίες για τις εμπορικές συ-
ναλλαγές των Ετρούσκων μέσω θαλάσσης. 

Σπάνιο ετρουσκικό ναυάγιο

Αμφορέας από ετρουσκικό ναυάγιο βρέθη-
κε στη Νότια Γαλλία.

Μια αποστολή που χρησιμοποιούσε ένα 
υποβρύχιο για να ανακαλύψει τα απομεινάρια 
ενός αεροπλάνου που πετούσε ο Antoine Saint-
Exupéry, συγγραφέας του «Μικρού Πρίγκιπα», 
οδήγησε σε μια ανακάλυψη του 5ου-6ου αι. 
π.Χ., σ’ ένα ετρουσκικό ναυάγιο στη θαλάσσια 
περιοχή της Νότιας Γαλλίας. Η έρευνα διεξαγό-
ταν από το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού -Τμή-
μα Υποθαλλάσιας Αρχαιολογικής Έρευνας- σε 
συνεργασία με την εταιρία εξόρυξης πετρελαί-
ου Comex. Το ναυάγιο εντοπίστηκε σε νερά 
βάθους 243 ποδών από τις ακτές των νησιών 
Hyères, κοντά στην Τουλόν. Μόνο τρία ετρου-
σκικά ναυάγια έχουν μέχρι στιγμής ανακαλυ-
φθεί και παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον 
τόσο για το φορτίο τους όσο και για το μορφή 
των ετρουσκικών καραβιών.  

Η Πινακίδα «Tabula Cortonensis»

Ένα γράμμα σε μορφή μπρούτζινης πινα-
κίδας, που περιέχει 32 γραμμές κειμένου γραμ-
μένου στην αρχαία ετρουσκική γλώσσα, προ-
στέθηκε στα ευρήματα αυτής της όχι και τόσο 
κατανοητής γλώσσας. Ανακαλύφθηκε στην 
πόλη Cortona στην Ιταλία από έναν κατασκευ-
αστή κτιρίων, που το παρέδωσε στον υπεύθυ-
νο της αρχαιολογίας της Τοσκάνης Francesco 
Nicosia. Το ηλικίας 2.300 ετών αρχαίο κείμενο, 
γνωστό ως  Tabula Cortonensis, θεωρείται ότι 
ήταν ένα συμβόλαιο, πιθανά μια εμπορική συ-
ναλλαγή, που έχει ως αντικείμενο την πώληση 
γης μεταξύ δύο οικογενειών. Η πινακίδα βρέθηκε 
σπασμένη σε οχτώ κομμάτια, ένα από τα οποία 
λείπει. Αποτελεί σημαντικό εύρημα για τους αρ-
χαιολόγους, καθώς προσθέτει 27 νέες λέξεις σ’ 
ένα λεξιλόγιο που προς το παρόν περιέχει 500 
ανακαλυμμένες λέξεις. 

Επίσης υπάρχουν σ’ αυτό μερικές «νέες» 
γραμματικές δομές και ρήματα που η σύνταξή 
τους δεν ήταν και τόσο ξεκάθαρη μέχρι σήμε-
ρα. 
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Ο Αππόλωνας του Veio

Eτρουσκικός τάφος αποκαλύπτει δείγματα 
της αρχαιότερης Τέχνης 

Στην Ιταλία, κοντά στη Ρώμη, ανακαλύφθηκε 
ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αρχαιολογικά ευ-
ρήματα, ένας ετρουσκικός τάφος που μας πα-
ρέχει ένα από τα αρχαιότερα δείγματα ζωγραφι-
κής του Δυτικού πολιτισμού. 

Εμπειρογνώμονες ανέσκαψαν έναν τύμ-
βο που χρονολογείται τον 7ο π.Χ. αιώνα, τον 
παλαιότερο που είχε ποτέ ανασκαφτεί από το 
έδαφος στην θαμμένη ετρουσκική πόλη Veio, 
βόρεια της Ρώμης. Περιείχε τοιχογραφίες 5 κόκ-
κινων βρυχώμενων λιονταριών κι ένα σμήνος 
από κιτρινωπά πουλιά των νερών.

Χάρη λοιπόν στη σύγχρονη αρχαιολογία 
αρκετά στοιχεία γίνονται γνωστά για τον ετρου-
σκικό πολιτισμό, που τα μέχρι στιγμής ευρήματα 
δείχνουν ότι ήταν σημαντικός και πολύ αξιόλο-
γος, αν και δεν έχει γίνει ακόμα πλήρως κατα-
νοητός.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Μεγάλοι Πολιτισμοί: Ετρούσκοι, Εθνική Τράπεζα, Εκδ. 
Electa - εφημερίδα Ημερήσια
- www.archaeology.org/0005/newsbriefs/etruscan.
html
- www.archaeology.org/9909/newsbriefs/etruscan.
html
- www.poe-news.com/stories.php?poeurlid=61342
- http://tech.pathfinder.gr/xpaths/anc-ciliz/220380-
html
- www.greeklanguage.gr
- www.crystalinks.com/etruscians.html
- http://ta-nea.dolnet.gr
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Ο ΔΡΟΜΟΣ 
ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ 
ΣΤΟΝ 
ΣΤΑΝΙΣΛΑΒΣΚΙ

Κείμενο: Γιάννης Τάσσης

Ο ηθοποιός είναι, θα λέγαμε, ένας 
πολεμιστής, που δίνει μάχες με τον 
εαυτό του και ασκεί τον Εσωτερικό 
Πόλεμο. Θαρραλέος, πειθαρχημένος, 
αποφασισμένος, είναι έτοιμος να 
πεθάνει για την τέχνη του όπως είναι 
έτοιμος να δεχθεί τις τιμές της νίκης, 
σχεδόν με αδιαφορία, γιατί ο λόγος 
της ύπαρξής του είναι αυτή η μάχη 
(όπως και ο λόγος ύπαρξης της μάχης 
είναι ο πολεμιστής). Ο ηθοποιός, 
όπως κάθε άλλος καλλιτέχνης, ζει 
μέσα από την τέχνη του και ζει για την 
τέχνη του. Ένας πολεμιστής είναι ένα 
ον με συνείδηση του παρόντος αλλά 
και της αμεσότητας του θανάτου. Ο 
πολεμιστής δεν ενδιαφέρεται για το 
αποτέλεσμα της πράξης του, απλά 
νοιάζεται για την ουσία της δράσης 
του.
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Ο Κωνσταντίν Στανισλάβσκι (ψευδώνυ-
μο του Αλεξέγιεφ), γεννήθηκε το 1863 και πέθανε 
το 1938. Ρώσος στην καταγωγή, ηθοποιός και 
θεατρικός σκηνοθέτης στο επάγγελμα, ήταν ο 
ιδρυτής του ομώνυμου θεατρικού εκπαιδευτικού 
συστήματος. Ο ίδιος ίδρυσε μαζί με τον Βλαδί-
μηρ Νεμιρόβιτς-Ντάντσενκο το Θέατρο Τέχνης 
της Μόσχας το 1898, ενώ το 1905 ξεκίνησε από 
εκεί και το Πειραματικό Κέντρο Θεάτρου.

Η μεθοδολογία του Στανισλάβσκι διαφέρει 
από την παραστατική σχολή (η οποία εφαρ-
μόζει τη μέθοδο αναπαράστασης και όχι την 
συνειδητή δημιουργία) ως προς το ότι θεωρεί 
ότι πρέπει να ζεις το ρόλο σου κάθε στιγμή και 
κάθε φορά που τον επαναλαμβάνεις να τον ζεις 
από την αρχή συνειδητά σαν να ήταν η πρώτη 
φορά. Ο μαθητής ηθοποιός θα πρέπει πρώτα 
απ’ όλα ν’ αναζητήσει ό,τι ωραίο υπάρχει στην 
τέχνη και να προσπαθήσει να το καταλάβει και 
συνάμα να καταληφθεί απ’ αυτό. Η δημιουργική 
τέχνη αρχίζει εκεί όπου δένεται με τη συγκίνηση 
και αποκλείει την τυποποιημένη ερμηνεία.

Η λεπτότατη εσωτερική και υποσυνείδητη 
δραστηριότητα για να μπορέσει να εκδηλωθεί, 
πρέπει πρώτα να υπάρχει πλήρης κυριαρχία και 
κατάλληλη προετοιμασία, ώστε το σώμα και η 
προσωπικότητα του ηθοποιού να μπορούν να 
είναι ένα σωστό εκφραστικό εργαλείο. Ο ηθο-
ποιός πρέπει να εργάζεται συνεχώς πολύ σκλη-
ρά για να διαμορφώσει όχι μόνο τον εσωτερικό 
του κόσμο (ψυχισμό), που θα δώσει ζωή στο 
έργο αλλά και τον εξωτερικό φυσικό του οργα-
νισμό.

Στη μεθοδολογία Στανισλάβσκι εφαρμόζε-
ται ένα σύστημα εκπαίδευσης του ηθοποιού με 
σκοπό την ανάπτυξη των δημιουργικών του ικα-
νοτήτων. Το σύστημα αυτό αναπτύσσεται και 
εξηγείται μέσα από τα τρία έργα του δημιουργού 
του: 1” Ένας ηθοποιός δημιουργείται”, “Πλάθο-
ντας ένα ρόλο” και “Η ζωή μου στην Τέχνη”.

Μέσα από το πρώτο του έργο ωστόσο ο 
σκηνοθέτης-δάσκαλος με μαθήματα και ασκή-
σεις αναλύει σιγά-σιγά την υποκριτική μέθοδο 
της σχολής και διαμορφώνει έτσι νεαρούς μα-
θητές, από τους οποίους θα γεννηθούν οι αυ-
ριανοί καλλιτέχνες.

Κατά αντιστοιχία ο ηθοποιός είναι, θα λέγα-
με, ένας πολεμιστής, που δίνει μάχες με τον εαυ-
τό του και ασκεί τον Εσωτερικό Πόλεμο. Θαρ-

ραλέος, πειθαρχημένος, αποφασισμένος, είναι 
έτοιμος να πεθάνει για την τέχνη του, όπως είναι 
έτοιμος να δεχθεί τις τιμές της νίκης σχεδόν με 
αδιαφορία, γιατί ο λόγος της ύπαρξής του είναι 
αυτή η μάχη (όπως και ο λόγος ύπαρξης της 
μάχης είναι ο πολεμιστής). Ο ηθοποιός, όπως 
κάθε άλλος καλλιτέχνης, ζει μέσα από την τέχνη 
του και ζει για την τέχνη του. Ένας πολεμιστής 
είναι ένα ον με συνείδηση του παρόντος αλλά 
και της αμεσότητας του θανάτου. Ο πολεμιστής 
δεν ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα της πράξης 
του, απλά νοιάζεται για την ουσία της δράσης 
του.

Ο πολεμιστής μόνο νικώντας τους φόβους 
του μπορεί να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο πέ-
ρασμα ανάμεσα σε δυο κόσμους: τον πραγμα-
τικό και τον μη πραγματικό κι αυτό σημαίνει μια 
αληθινή μεταμόρφωση. Όμοια και ο ηθοποιός 
έχει ανάγκη να πετύχει αυτή τη μεταμόρφωση 
και να συνεχίσει να αλλάζει διαρκώς περπατώ-
ντας ανάμεσα στους δύο κόσμους: τη σκηνή 
και το κοινό.

Ο ηθοποιός, σαν ένας αλχημιστής, αναζητά 
συνεχώς τη δυνατότητα της αποκάλυψης, κα-
θώς και την πιθανότητα που θα του επιτρέψει 
ν’ αποκαλύψει τον εαυτό του στον κόσμο της 
τέχνης του.

Πολλοί, όπως οι Βουδιστές μοναχοί, μιλούν 
για τον έλεγχο του εσωτερικού διαλόγου, επειδή 
η σιωπή του νου μας επιτρέπει να συνδεθούμε 
με τα γεγονότα του παρόντος χρόνου.

Ο πολεμιστής-ηθοποιός χρησιμοποιεί αυ-
στηρές τεχνικές για να προετοιμάσει τον εαυτό 
του, όπως ένας πολεμιστής εξασκείται με τα 
όπλα του. Στο πεδίο της μάχης όμως μπορεί να 
συναντήσει το χάος ή το γκρεμό και σ’ αυτές τις 
περιστάσεις μόνο το ασυνήθιστο θα μπορέσει 
να τον σώσει.

Στον «πόλεμο» του ηθοποιού συμμετέχουν 
τρεις: ο ηθοποιός, ο χαρακτήρας και ο θεατής.  
Ο πολεμιστής-ηθοποιός πρέπει να προσπαθή-
σει να κατευθύνει τη δράση του εμπλέκοντας το 
χαρακτήρα και το κοινό: Είναι μια μάχη κατά την 
οποία όλοι βρίσκονται σε κίνδυνο.

Ο πολεμιστής-ηθοποιός πρέπει να καταφέ-
ρει να εγκαταλείψει το αίσθημα του δυισμού με 
το οποίο έχουμε εκπαιδευτεί. Είναι αναγκαίο να 
επιστρέψει στον εαυτό του και να ενσωματωθεί 
σε μια πιο δυναμική προσέγγιση του κόσμου, 
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μια πορεία που η κίνηση της γέννησης και του 
θανάτου, της αποκάλυψης και της απόκρυψης 
συνιστούν την ίδια πράξη όπως στο σύμβολο 
του Γιν και του Γιανγκ, που είναι διαιρεμένο και 
παρόλα αυτά κάθε διαιρεμένο κομμάτι εμπερι-
έχει το σπόρο του άλλου κομματιού, καθώς και 
τα δυο ζουν στον ίδιο κύκλο και στην ίδια κίνη-
ση.

Έτσι λοιπόν θα μπορέσει να παραιτηθεί από 
αναρίθμητες εσωτερικές ιδέες και να αλλάξει 
σε κάτι νέο. Θα μπορέσει να γίνει πιο αληθινός 
ηθοποιός αλλά και άνθρωπος. 

Ο άνθρωπος γενικά ακολουθεί μια γραμμή 
από τον άνθρωπο στον υπεράνθρωπο κι αυτή 
η γραμμή, αυτό το μονοπάτι είναι το έργο τέχνης, 
το έργο του ανθρώπου. Αυτός ο άνθρωπος 
που παλεύει να αποπειραθεί κάτι τέτοιο αποφα-
σίζει να πετάξει. Τότε ή πετάει… ή πεθαίνει. Όμως 
το μεγαλείο και η αξιοπρέπεια του εγχειρήματος 

παραμένει κι αυτό είναι πέρα για πέρα Ανθρώπι-
νο και σχεδόν Θεϊκό.

Κατά τον Στανισλάβσκι ο μαθητής - ηθοποι-
ός πρέπει:

1. Να μελετήσει τις βάσεις της υποκριτικής 
μεθόδου της σχολής, που είναι το να ζει το 
ρόλο του.

2. Να αποφεύγει την προσπάθεια απεικόνι-
σης αισθημάτων με γενικότητες, αοριστίες και 
βιασύνη.

3. Να μη δέχεται ποτέ ν’ απεικονίσει εξωτε-
ρικά κάτι αν πριν δεν το νοιώσει εσωτερικά και 
δεν του προξενήσει ενδιαφέρον.

4. Κυρίως ο ηθοποιός πρέπει να ξεκαθαρί-
σει μια για πάντα ότι θα υπηρετήσει την Τέχνη 
και θα κάνει θυσίες γι’ αυτήν και ότι δεν θα την 
εκμεταλλευθεί ποτέ για προσωπικούς του σκο-
πούς.

Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από θεατρικές παραστάσεις του Στανισλάβσκι
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Οι μέθοδοι και τα στοιχεία της ψυχοτεχνικής 
που επιτρέπουν να αναπτυχθεί και να διαμορ-
φωθεί το εσωτερικό όργανο του μαθητή – ηθο-
ποιού, έτσι ώστε να ζει το ρόλο του είναι: Η Δρά-
ση, η Φαντασία, η Συγκέντρωση της Προσοχής, 
η Χαλάρωση των μυών, οι Ενότητες και Αντικει-
μενικοί Σκοποί, η Πίστη και Αίσθηση της Αλήθει-
ας, η Μνήμη των Συγκινήσεων, η Επικοινωνία 
και η Προσαρμογή.

1. Η ΔΡΑΣΗ: Ο ηθοποιός πρέπει πάντοτε να 
είναι ενεργός στη Σκηνή. Έτσι και ο πολεμιστής 
που παλεύει εσωτερικά με τον εαυτό του θα πρέ-
πει να κάνει το ίδιο στην καθημερινή του ζωή.

2. Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ: Η Τέχνη είναι ουσιαστικά δη-
μιούργημα της φαντασίας. Ο ηθοποιός είναι 
αυτός που πρέπει να δημιουργήσει από το έργο 
μια θεατρική πραγματικότητα. Πρέπει να “ξελο-
γιάζεις” τη φαντασία και να έχεις κάποιο ενδια-
φέρον θέμα για να ξεκινήσεις να το σκέφτεσαι 
ώστε να την ξυπνήσεις. Ο πολεμιστής έχει σαν 
θέμα τους εσωτερικούς του στόχους, τις βαθύ-
τερες αναζητήσεις του.

3. Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ: Η ανάπτυ-
ξη της προσοχής και της συγκέντρωσης πρέπει 
να υπάρχει και στην πραγματική ζωή, όχι μόνο 
στη Σκηνή, έτσι θα μπορεί ταυτόχρονα να είναι 
ανοικτός σε ερεθίσματα αλλά και επιλεκτικός ως 
προς την έκθεση των αισθήσεων του. Πρώτα 
- πρώτα ο μαθητής πρέπει να μάθει να παρα-
τηρεί τη φύση, τόσο στην φωτεινή και όμορφη 
όψη της όσο και στην σκοτεινή γιατί μόνο έτσι 
θα μπορεί να διαμορφώσει ολοκληρωμένη αντί-
ληψη της ομορφιάς. Εξίσου σημαντική με την 
εξωτερική είναι και η ανάπτυξη της εσωτερικής 
προσοχής, δηλαδή ό,τι βλέπει, ακούει, αγγίζει 
και αισθάνεται ο ηθοποιός σε φανταστικές πε-
ριστάσεις. Το ίδιο και ο πολεμιστής χρησιμοποιεί 
τα εργαλεία της συγκέντρωσης και της προσο-
χής για να μπορεί να επικοινωνεί καλύτερα με 
τον εαυτό του και τον κόσμο.

4. Η ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΩΝ: Πρέπει να ανα-
πτυχθεί μέσα στο μαθητή ένας “επόπτης”, που 
θα φροντίζει κάθε στιγμή να μην υπάρχει που-
θενά υπερβολική και περιττή ένταση. Αναπτύσ-
σεται έτσι ένα σύστημα αυτοπαρατήρησης που 
πρέπει να τελειοποιηθεί τόσο, ώστε να λειτουρ-
γεί μηχανικά και υποσυνείδητα συνεχώς. Αυτός 
ο “επόπτης” πρέπει να γίνει δεύτερη φύση. Ο 
πολεμιστής βρίσκεται πάντα σε μια συνεχόμενη 
αυτοπαρατήρηση της δράσης, της συμπεριφο-
ράς  και του περιβάλλοντός του και μόνο έτσι 

μπορεί δημιουργικά να παίρνει αποφάσεις ση-
μαντικών αλλαγών.

5. ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟ-
ΠΟΙ: Ενότητες ενός έργου και ρόλου είναι η ανά-
λυση στα στοιχεία από τα οποία αποτελούνται. 
“ Ποιος είναι ο πυρήνας του έργου, αυτό που 
αν λείψει, τότε το έργο δε μπορεί να σταθεί;” “Τα 
στοιχεία που συνθέτουν τον πυρήνα του έργου 
θα αποτελέσουν και τα κέντρα των ενοτήτων”. 
Στο κέντρο κάθε ενότητας (υποδιαίρεσης) βρί-
σκεται ένας “δημιουργικός αντικειμενικός σκο-
πός”. Αυτός γεννά στον ηθοποιό την πίστη ότι 
έχει δικαίωμα να βγει στη Σκηνή και να σταθεί εκεί 
πάνω. Ακριβώς έτσι λειτουργεί και ο πολεμιστής, 
θέτοντας δημιουργικούς αντικειμενικούς σκο-
πούς, τέτοιους που ουσιαστικά αντικατοπτρί-
ζουν τις εσωτερικές μάχες που δίνει προσεγγί-
ζοντας τον πυρήνα του έργου του, που είναι η 
κατάκτηση του εαυτού του.

6. Η ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ: 
Στην καθημερινή ζωή αλήθεια είναι ό,τι φαίνε-
ται και ξέρει κανείς. Στη Σκηνή όμως η αλήθεια 
αποτελείται από κάτι που δεν υπάρχει, αλλά θα 
μπορούσε να υπάρξει. Εδώ η πίστη και η αίσθη-
ση της αλήθειας πηγάζουν από τη δημιουργικό-
τητα και τη φαντασία του καλλιτέχνη. Η αλήθεια 
του Θεάτρου είναι μετουσιωμένη από τη δημι-
ουργική φαντασία στο ποιητικό της ισοδύναμο. 
Οι υπερβολές κι η ωμή αλήθεια δεν έχουν χώρο 
στην Τέχνη. Χρειάζεται άγρυπνη προσοχή και 
έντονη συγκέντρωση για ν’ αναπτύξει ο νέος 
ηθοποιός τη σωστή αίσθηση της αλήθειας χω-
ρίς υπερβολή, παραμόρφωση και ψευτιά. Έτσι 
και ο πολεμιστής πιστεύει σε κάτι άυλο, σε μια 
Ιδέα, σ’ ένα όνειρο, στη βαθιά εσωτερική του 
φύση. Αυτή η έντονη πίστη του, καθώς και η πε-
ποίθηση πως τίποτα δεν είναι πιο αληθινό από 
τις ιδέες του, τον ωθεί όσο τίποτε άλλο προς 
τους στόχους που θέτει.

7. Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΩΝ: Η μνήμη 
των συγκινήσεων επιτρέπει να ξαναγεννηθούν 
μέσα στον ηθοποιό αισθήματα που είχε ο ίδιος 
κιόλας δοκιμάσει. Η μνήμη των συγκινήσεων, 
για να είναι δημιουργική, πρέπει να έχει κάποια 
χαρακτηριστικά: πλούτο, δύναμη, σταθερότητα 
και ποιότητα υλικού. Γενικά η έννοια της μνήμης 
είναι σημαντική και στον πολεμιστή. Αυτή είναι 
το στήριγμά του για να πηγαίνει μπροστά και όχι 
να ολισθαίνει συνεχώς στα ίδια λάθη.

8. Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Για να υπάρχει αληθινή 
επικοινωνία πάνω στη Σκηνή πρέπει ο ηθοποιός 
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να δώσει και να πάρει κάτι. Εδώ ο Στανισλάβσκι 
αναφέρει την Πράνα, η οποία εκπέμπεται από το 
ηλιακό πλέγμα. 

Ο μαθητής πρέπει: 

* Να βρίσκει το πραγματικό αντικείμενο στη 
Σκηνή και να έρχεται σε ευεργετική επικοινωνία 
μαζί του. 

* Να ξεχωρίζει κάθε πλαστό αντικείμενο, κάθε 
πλαστή σχέση και να το καταπολεμά και πάνω 
απ’ όλα. 

* Να προσέχει ιδιαίτερα την ποιότητα του 
πνευματικού υλικού πάνω στο οποίο στηρίζει 
την επικοινωνία του με τους άλλους. Η αντίστοι-
χη επικοινωνία του πολεμιστή είναι η επικοινωνία 
με τον εαυτό του και το περιβάλλον, ξεχωρίζο-
ντας οτιδήποτε είναι περιττό ή ψεύτικο ως προς 
τη δική του Αλήθεια.

9. Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Προσαρμογή είναι η 
πετυχημένη συμπεριφορά σε περιστάσεις που 
μας δίνονται έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί 
κάποιος σκοπός. Η προσαρμογή έχει κάποια 
χαρακτηριστικά: Μοιάζει με “απάτη”. Αποτελεί 
μια ζωηρή έκφραση αισθημάτων και σκέψεων. 
Ο πολεμιστής πρέπει να είναι προσαρμοστικός 
και πάντα έτοιμος στα παιχνίδια της πλάνης που 
τον απομακρύνουν από τους στόχους του. Άλ-
λωστε αυτές είναι και οι μεγαλύτερες μάχες που 
δίνει.

Κατά τον Στανισλάβσκι “η καλλιτεχνική δημι-
ουργία δεν είναι κανένα θεατρικό τέχνασμα”. Η 
καλλιτεχνική δημιουργική εργασία είναι σύλλη-
ψη και γέννηση ενός νέου ζωντανού όντος: του 
προσώπου που υποδύεται ο ηθοποιός. Μοιάζει 
με τη γέννηση ενός παιδιού. Ο συγγραφέας του 
έργου είναι ο πατέρας, ο ηθοποιός, που μέσα 
του κυοφορείται ο ρόλος, είναι η μητέρα. Υπάρ-
χει στην αρχή η πρώτη επαφή μεταξύ τους, 
ακολουθεί η σύγκρουση, μετά έρχεται η συμφι-
λίωση και τέλος ο γάμος και η σύλληψη, που 
θα καταλήξει στη γέννηση. Στην πορεία αυτή ο 
σκηνοθέτης συμμετέχει και βοηθά παίζοντας το 
ρόλο του «Προξενητή»!

Αφού ο μαθητής αναπτύξει και εφαρμόσει 
τις 9 παραπάνω μεθόδους, θα χρειαστεί στη 
συνέχεια το “δεξιοτέχνη”, που θα χειρίζεται αυτό 
το εσωτερικό όργανο.

Αυτός ο δεξιοτέχνης είναι οι τρεις “Εσωτερι-
κές Κινητήριες Δυνάμεις” του μαθητή:

ΑΙΣΘΗΜΑ - ΝΟΥΣ - ΘΕΛΗΣΗ. Η πρώτη δρα 
πάνω στον ψυχισμό του και τον ελέγχει, η δεύ-
τερη στις σκέψεις και τις ιδέες του ενώ η τρίτη 
πάνω στη δράση του στον κόσμο. Αυτές οι 
Δυνάμεις πρέπει να λειτουργούν αρμονικά και 
ισορροπημένα μεταξύ τους σαν μια τριάδα. 
Μόνο έτσι μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά 
και ο πολεμιστής που βρίσκεται σε εσωτερική 
μάχη, όταν συνειδητά ελέγχει το «Πλωτινικό» τρί-
πολο: ΝΟΥΣ-ΨΥΧΗ-ΣΩΜΑ.

 Από την αρχαιότητα η έννοια του Μυη-
τικού Θεάτρου ήταν πολύ γνωστή και διαδεδο-
μένη, επειδή ακριβώς έκρυβε μέσα του αυτήν τη 
δυναμική μεταμόρφωσης του ηθοποιού-μαθη-
τή-πολεμιστή ή ακόμα πιο σωστά της μετάλλα-
ξής του. Αυτό είναι που προσπαθεί να καταφέ-
ρει και ο Στανισλάβσκι μέσα από τη Σχολή και 
μεθοδολογία του. Όπως ποτέ δεν ήταν εύκολη 
για τους πολλούς η Μυητική οδός παρά μόνο 
για λίγες «πολεμικές» φύσεις, έτσι και η αφοσί-
ωση στο δρόμο που προτείνει ο Στανισλάβσκι 
δεν είναι τόσο εύκολη όσο η παραστατική σχο-
λή που ακολουθεί η πλειοψηφία των ηθοποιών. 
Είναι στο κριτήριο του καθενός πάντα πιο μονο-
πάτι θα ακολουθήσει κι αν θέλει να ζει την πολ-
λαπλή πραγματικότητα των πολλών ή τη φωτει-
νή Αλήθεια των λίγων...!

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- «ΕΝΑΣ ΗΘΠΟΙΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ», Κ. ΣΤΑΝΙΣΛΑΒΣΚΙ, 
Εκδ. ΓΚΟΝΗΣ
- «Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΒΥΣΣΟ», ANDREA COPELIOVITCH
- «TΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΙΠΠΟΣΣΥΝΗΣ», RAYMOND LLULL, Εκδ. 
«ΓΚΟΒΟΣΤΗ»
- «ΤΑ 3 ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ», Γ.Α.ΠΛΑΝΑΣ, Εκδ. 
«ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» 
- «ΠΛΑΘΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΡΟΛΟ», Κ. ΣΤΑΝΙΣΛΑΦΣΚΙ
ΙΝΤΕΡΝΕΤ  
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από το βιβλίο “Παιχνίδια στον Καθρέφτη”
φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου

ΤΑ ΦΥΤΑ
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Στα φυτά υπάρχει ζωή και μια θαυμαστή 
αρχή ευφυΐας. Η Μάγια παίζει μ’ αυτά, καθώς 
χρειάζεται να κάνει αυτές τις μορφές του πρά-
σινου βασιλείου να διαρκέσουν και να πολλα-
πλασιαστούν. 

Όπως και οι πέτρες, τα φυτά είναι παιδιά της 
γης και του ουρανού. Αναζητώντας το μυστή-
ριο της γης βυθίζουν τις ρίζες τους και αφού 
«πιούν» τις επιδράσεις των άστρων, ξεφυτρώ-
νουν τα κλαδιά, τα άνθη κι οι καρποί τους.

Στα φυτά αρχίζουν να εξισορροπούνται 
δύο δυνάμεις: της αντίστασης και της αύξησης 
μέσω της επέκτασης. Τα φυτά μεγαλώνουν κι 
ανοίγουν προς τον ήλιο, όμως από την άλλη 
παραμένουν σταθερά μέσα στη μάνα γη κι 
αυτή είναι μια πράξη αυθεντικής αντίστασης. 
Χάρη στη σταθεροποίηση των ριζών τους αντι-
στέκονται σε ανέμους και καταιγίδες. Χωρίς τα 
φύλλα τους κοιμούνται το χειμώνα και καλυμμέ-
να με φύλλωμα προστατεύονται από τις καυτές 
ακτίνες του ήλιου του καλοκαιριού. Όμως ζουν, 
εκδηλώνονται, κινούνται και απολαμβάνουν την 
ύπαρξή τους, μ’ έναν τρόπο προοπτικής ανά-
λογο με των καθημερινών ανθρώπων.

Τα φυτά δεν είναι όλα ίδια. Ακόμα και σ’ αυ-
τόν τον κόσμο σημειώνονται οι διαφορές βαθμί-
δας που επιβάλλει η εξέλιξη. Υπάρχουν τα πολύ 
απλά, τα μικρά, με ελάχιστη εκφραστικότητα 
και υπάρχουν τα μεγάλα και γερά, όπως τα δέ-
ντρα, που προσπαθούν να μοιάσουν με τους 
ανθρώπους.

Έχετε δει ποτέ με προσοχή ένα δέντρο; Ο 
κορμός του είναι όπως το σώμα μας. Απ’ αυτόν 
τον κορμό αναδύονται απλά πόδια, που βυθί-
ζονται στη γη και απλά χέρια, που ανυψώνονται 
προς τον ουρανό. Τα πόδια είναι οι ρίζες, είναι 
πόδια που δεν περπατούν, αλλά αντίθετα απο-
σκοπούν να σταθεροποιηθούν στον κόσμο 
τους με τη μεγαλύτερη ευφυΐα. Σήμερα είδα ένα 
δέντρο να μεγαλώνει μέσα στους βράχους και 
οι ρίζες του άνοιγαν με επιδεξιότητα δρόμο ανά-
μεσα στις ρωγμές, για να μην πέσουν πάνω στη 
σκληρή πέτρα. Αυτά τα πόδια των ριζών ανοί-
γουν δρόμο, όπως τα δικά μας, όμως είναι ένας 
δρόμος σταθερότητας. Από τη σταθερότητα 
εξαρτάται η διατροφή, από τη διατροφή η ίδια 
η ζωή. 

Τα κλαδιά είναι τα χέρια, φορτωμένα με 
πράσινα δάχτυλα. Τα δέντρα -τα πιο εξελιγμένα 
φυτά- βρίσκονται πάντα σε κατάσταση θείας 

λειτουργίας. Λατρεύουν τον ουρανό, τα άστρα, 
ευλογούν τον άνεμο που τα χαϊδεύει και συνομι-
λούν με τα πουλιά και τα έντομα που τα επισκέ-
πτονται.

Τα δέντρα δεν έχουν κεφάλι... Δε σκέπτονται 
ακόμα, εντούτοις αισθάνονται. Παρά τις απάτες 
της Μάγια, κάθε μέρα γίνονται όλο και περισσό-
τεροι οι άνθρωποι που γνωρίζουν ότι τα φυτά 
δονούνται και καταλαβαίνουν τις συγκινήσεις 
που εμείς εκπέμπουμε. Η ομορφιά ενός οικιακού 
φυτού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικα-
νότητα και την αγάπη μας όταν τα περιποιού-
μαστε.

Τα φυτά δεν έχουν κεφάλι, όμως δέχτηκαν 
πειθήνια τη διάνοια που έδωσε ο θεός σ’ αυτά. 
Το λουλούδι ντύνεται με διάφορα χρώματα, γιατί 
έχει μάθει να ακούει τις φωνές της Μάγια, γιατί 
ξέρει ότι χωρίς αυτό το ελκυστικό στοιχείο δεν θα 
υπάρξουν νέα λουλούδια. Το λουλούδι καθιστά 
πιο τρυφερό τον άνεμο, καθώς και τα πουλιά κι 
ο άνεμος με τα πουλιά συνεργάζονται στο παι-
χνίδι του έρωτα μεταξύ των λουλουδιών. Τρέχει 
η γύρη από τον έναν τόπο στον άλλο, οι σπό-
ροι έρχονται και πάνε και το αιώνιο παιχνίδι της 
ζωής επαναλαμβάνεται για να μη λείψει ποτέ η 
μορφή του πράσινου φυτού πάνω στη γη.

Τα φύλλα ζουν από τον ήλιο, στρέφουν τα 
πρόσωπά τους μπροστά στο άστρο-βασιλιά 
και φυλάνε τα πνευμόνια τους προς τα κάτω, 
φροντίζοντας να μην αναπνέουν τη σκόνη που 
σηκώνει ο άνεμος. Τα φύλλα ξέρουν να ζουν 
και ξέρουν να πεθαίνουν. Πέφτουν στη γη όταν 
είναι χρυσωμένα, χορεύοντας αρμονικά στην 
πτώση τους και συνεχίζοντας τη σοφή επιλογή 
με βάση την οποία απογυμνώνονται πρώτα τα 
γέρικα και πιο χαμηλά κλαδιά, για να παραμεί-
νουν στη ζωή και να διατηρηθούν τα νέα και 
ψηλότερα κλαδιά. 

Και το άνθος επίσης ζει από τον ήλιο και 
προσανατολίζει συνεχώς τα πέταλά του για να 
εμπλουτιστεί μ’ αυτό το χρυσάφι απ’ τον ουρα-
νό. Και μετά, όταν θα έχει τελειώσει τον κύκλο 
του χρώματος, όταν όλα δείχνουν ότι θα πε-
θάνει, θα δώσει τόπο στον καρπό που θα έχει 
γεννηθεί από τη θυσία του άνθους. Κι όταν ο 
καρπός ξεραθεί και καταληφθεί από την κατα-
στροφή, από αυτήν τη νέα θυσία θα εμφανιστεί 
ο κυκλικός σπόρος που, πέφτοντας πάνω στη 
γη, θα βγάλει νέες ρίζες, νέους κορμούς, νέα χέ-
ρια σε ιερή λειτουργία και θα εισακουστούν οι 
νέες δεήσεις για να γίνουν άνθη και καρποί.
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Τα φυτά κρύβουν αμέτρητα μυστικά. Κατέ-
χουν φανταστικές αρετές, που εμείς οι άνθρω-
ποι, τυφλωμένοι από το παιχνίδι της Μάγια, 
έχουμε ξεχάσει τον τρόπο να τις εκτιμάμε. Πολ-
λές φορές τρώμε φυτά, όμως ξέρουμε πολύ 
λίγα για τα χαρακτηριστικά εκείνου που μόλις 
φάγαμε. Κάποια είναι θεραπευτικά και άλλα 
αποδεικνύονται δηλητηριώδη. Αυτά δεν είναι 
ούτε καλά, ούτε κακά. Έχουν απλά αυτές τις ιδιό-
τητες. Κάποια διευκολύνουν τα όνειρα και άλλα 
δημιουργούν εφιάλτες. Κάποιοι καρποί είναι 
γλυκοί και ευχάριστοι κι άλλοι ξινοί και αηδιαστι-
κοί. Όμως κάθε φυτό εξυπηρετεί σε κάτι, καθένα 
έχει μια λειτουργία και την εκπληρώνει συνειδη-
τά, πέρα από τη γνώση μας γύρω από αυτές 
τις λειτουργίες.

Οι σοφοί της αρχαιότητας έμαθαν να μιλούν 
με τα φυτά και γνώριζαν τις πολλές τους αρετές 
και τις καταπληκτικές τους ιδιότητες. Έτσι αυτοί 
έγιναν σοφοί κι εμείς, αντίθετα, είμαστε θύματα 
των παιχνιδιών της Μάγια. Έτσι αυτοί έφτιαξαν 
παράξενα σιρόπια κι εμείς ξέρουμε μόνο για 
την άσκοπη θυσία ενός λουλουδιού σε μια γλά-
στρα.

Τα φυτά δεν είναι μοναχικές υπάρξεις. Απε-
ναντίας, πόσα όντα ζουν σ’ αυτά ή χάρη σ’ 
αυτά! Μια προσεκτική παρατήρηση θα μας δεί-
ξει εκατοντάδες έντομα να περνούν ανάμεσα 
από τα κλαδιά τους ή να επισκέπτονται τις ρίζες 
τους, να επωφελούνται από τον πλούτο που 
υπάρχει μέσα στα πολύχρωμα άνθη και στους 
καρπούς... Μπορούμε να αφουγκραστούμε το 
τραγούδι των πουλιών που κρύβονται μέσα στο 

φύλλωμα, πώς να φανταστούμε ένα δέντρο 
χωρίς φωλιά; Τα δέντρα είναι το σπίτι των που-
λιών και μετά τη δύση του ήλιου ακολουθεί το 
ατέλειωτο θέαμα των πουλιών, που αναζητούν 
επειγόντως καταφύγιο στα κλαδιά...

Κι εμείς άνθρωποι -όταν μας το επιτρέπει το 
παιχνίδι της Μάγια- είμαστε φίλοι των φυτών. 
Ζούμε μαζί μ’ αυτά, τρεφόμαστε από αυτά, με 
αυτά διακοσμούμε κι αρωματίζουμε τα σπίτια 
μας. Περπατάμε ανάμεσά τους και χαιρόμαστε 
τον ευεργετικό τους ίσκιο το καλοκαίρι, καθώς 
και τη στιγμιαία τους προστασία στις χειμωνιά-
τικες βροχές.

Κι ακόμα υπάρχουν αόρατα για τα μάτια μας 
όντα που κατοικούν στα φυτά, όπως τα μικρά 
άυλα ξωτικά που βρίσκουν καταφύγιο μέσα στα 
κλαδιά και που λατρεύουν με αληθινές ευχαρι-
στίες το ον του δέντρου που τα προστατεύει.

Έχεις προσέξει καμιά φορά πόσο ζεστό είναι 
το ξύλο; Από ξύλο είναι η κούνια κι από ξύλο 
είναι το φέρετρο... Υπάρχει στο ξύλο κάτι από 
ζωή και κάτι από θάνατο, κάτι από κίνηση και 
κάτι από ξεκούραση. Είναι οι αντανακλάσεις της 
αντίστασης και της επέκτασης των φυτών...

Όταν μπορέσεις να συγκεντρωθείς και να 
περάσεις τα χέρια μέσα από την καρέκλα σου, 
θα αισθανθείς κάτω από τα δάχτυλά σου τη ζε-
στασιά αυτού του ξύλου. Τότε θυμήσου ότι ήταν 
ένα ζωντανό ον που πρόσφερε τη δύναμη και 
την αντίστασή του, για να συνεχίσει να εξυπηρε-
τεί τους ανθρώπους, πέρα από τα παιχνίδια της 
Μάγια, στα παιχνίδια και στις δουλειές τους.
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Τα μεγάλα μυστήρια του Νου και της Συνείδησης
Πηγή: www.esoterica.gr, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το περιοδικό μας

Φανταστείτε ότι πρόκειται να φαγωθείτε 
από έναν καρχαρία. Είναι πολύ πιθανό, πως το 
χειρότερο τμήμα αυτού του σεναρίου δε θα ήταν 
ούτε ο πόνος, ούτε ο ακρωτηριασμός σας, ούτε 
ακόμα ο ίδιος ο θάνατός σας, όσο θα ήταν η 
σκέψη που θα τριγύριζε στο μυαλό σας με τα 
λόγια, “αυτή τη στιγμή με τρώει ένας καρχαρί-
ας”. Κάτι τέτοιο πιθανόν να μη συνέβαινε σε ένα 
ψάρι που θα βρισκόταν στη θέση σας. Δε θα το 
κατέτρωγε μια τέτοια σκέψη, ή τουλάχιστον θα 



 esoterica.gr 
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Τα μεγάλα μυστήρια του Νου και της Συνείδησης
ήταν πολύ λιγότερο σημαντική, ίσως να αποτε-
λούταν από ένα μικροσκοπικό επιφώνημα στη 
γλώσσα των ψαριών. Ένα ψάρι θα υπέφερε 
επίσης, αλλά δεν θα είχε υποστεί το πρόσθετο 
μαρτύριο της επίγνωσης ότι υποφέρει ή ακόμα 
και της σκέψης ότι έκανε λάθος που βγήκε για 
κολύμπι και δεν παρακολούθησε το ματς στην 
τηλεόραση, πράγμα που δε θα το έφερνε σε μια 
τόσο δύσκολη κατάσταση. 

Κάπως έτσι θα μπορούσε κανείς να διατυ-
πώσει μιαν εισαγωγή σε ένα από τα μεγαλύτερα 
αινίγματα που προσπαθεί να εξηγήσει η επιστή-
μη: το Μυστήριο του Νου και της Συνείδησης. 
Μαζί με την προέλευση της ζωής αποτελούν τα 
μεγαλύτερα Άγνωστα και αποτελεί μια μεγάλη 
πρόκληση για τους επιστήμονες να σπάσουν 
τον κώδικα του νου, όπως προσπαθούν να 
κάνουν με τον κώδικα του ανθρώπινου γονι-
διώματος. Ένα από τα προβλήματα είναι πως 
δεν είναι καθόλου εύκολο να συμφωνήσουμε, 
τι ακριβώς είναι ο νους και ακόμα περισσότερο 
η συνείδηση. 

“Όσον αφορά τη συνείδηση δεν μπορούμε 
να συμφωνήσουμε σε τίποτε, εκτός ίσως από το 
γεγονός ότι είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα” δη-
λώνει ο Gioulio Tononi, καθηγητής ψυχιατρικής 
στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin στο Madison 
και γνωστός ερευνητής στο πεδίο έρευνας της 
συνείδησης. Ο Jim Olds που διευθύνει το Ινστι-
τούτο George Mason University’s Krasnow, ένα 
ινστιτούτο που έχει αφιερωθεί στην έρευνα του 
νου, αναφέρει για το πεδίο αυτό, πως “περιμέ-
νουμε τον δικό μας Einstein.” 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένας ιστός 
που ζυγίζει περίπου 1.360 γραμμάρια. Περιλαμ-
βάνει γύρω στα 30 δισεκατομμύρια κύτταρα που 
ονομάζονται νευρώνες. Το δίκτυο που σχηματί-
ζουν οι νευρώνες αυτοί περιλαμβάνει 100 τρισε-
κατομμύρια συνδέσεις που λέγονται συνάψεις. 
Είναι το πιο περίπλοκο αντικείμενο στο γνωστό 
σύμπαν αν και δεν είμαστε καθόλου σίγουροι 
για το εάν θα συνεχίζουμε να το πιστεύουμε 
αυτό, εάν εξετάσουμε κάποτε τον εγκέφαλο μιας 
υποθετικής υπερεξελιγμένης οντότητας που κα-
τοικεί στο ίδιο σύμπαν αλλά σε κάποιον άλλο, 
άγνωστο για την ώρα, πλανήτη. 

Οι ανθρώπινοι εγκέφαλοι μπορούν να κά-
νουν πράγματα που κανένας υπολογιστής 
μέχρι στιγμής δεν μπορεί να καταφέρει. Ασφα-
λώς, ένας υπολογιστής μπορεί να νικήσει έναν 
άνθρωπο στο σκάκι, αλλά αυτό θα το καταφέ-

ρει απλά έχοντας κάνει υπολογισμούς για κάθε 
δυνατή κίνηση. Τα πιο εξελιγμένα ρομπότ ακόμα 
δεν έχουν καταφέρει να αποκτήσουν τις βασικές 
νοητικές ικανότητες ενός δίχρονου παιδιού που 
μπορεί να αντιληφθεί τον κόσμο στις τρεις του 
διαστάσεις και ψάχνει να βρει μια κρυμμένη σο-
κολάτα την ίδια στιγμή που αποφεύγει επιδέξια 
να χτυπήσει στην κοφτερή άκρη του τραπεζιού 
της κουζίνας. Η διαπραγμάτευση με τον κόσμο 
απαιτεί υπέρογκη και μεγάλου φάσματος υπο-
λογιστική δύναμη. 

“Τα μηχανικά προβλήματα που καλούμαστε 
να λύσουμε καθημερινά καθώς κοιτάμε, περ-
πατάμε, σχεδιάζουμε και περνάμε τη μέρα μας, 
αποτελούν μια πολύ μεγαλύτερη πρόκληση από 
την προσεδάφιση της σελήνης ή ακόμα και την 
διερεύνηση της ακολουθίας του ανθρώπινου 
γονιδιώματος,” γράφει ο ψυχολόγος Steven 
Pinker στο βιβλίο του ‘Πως λειτουργεί ο Νους’. 

Πέρα από τα βασικά της αντίληψης και των 
κινητικών μας ικανοτήτων ο ανθρώπινος εγκέ-
φαλος έχει μια εξαιρετική ιδιότητα: τη συνείδη-
ση. Θα μπορούσε κανείς να την ονομάσει και 
αυτεπίγνωση, ή ενημερότητα, ή απλά το γεγο-
νός αυτό που καθιστά τόσο μεγάλο μπελά το 
να αποτελεί κάποιος το γεύμα ενός θαλάσσιου 
σαρκοφάγου, όπως ο καρχαρίας που αναφέρ-
θηκε στην εισαγωγή της ιστορίας μας. Η συ-
νείδηση είναι αυτή που μας διαχωρίζει από τα 
ζόμπι. Αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς μας ως 
ηθοποιούς στη σκηνή της ζωής και νιώθουμε 
πως στα βάθη του κρανίου μας υπάρχει ένα 
δικό μας ‘Εγώ’. 

“Η συνείδηση είναι μεγάλο πράγμα”, λέει ο 
Tononi. “Είναι το μοναδικό πράγμα που είναι 
μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο. Το μοναδι-
κό πράγμα για το οποίο τελικά νοιαζόμαστε.” 
Αλλά δεν την καταλαβαίνουμε. Δε γνωρίζουμε 
πως δημιουργείται, ή με τα λόγια του φιλόσο-
φου Colin McGinn δε γνωρίζουμε πως “το νερό 
του φυσικού εγκεφάλου μετατρέπεται στο κρασί 
της συνείδησης.” Θα μπορέσουμε άραγε ποτέ 
να μάθουμε; 

Τον χρόνο που πέρασε ο Jim Olds συγκέ-
ντρωσε έναν αριθμό από μεγάλους στοχαστές 
στο Πανεπιστήμιο του George Mason για ένα 
διήμερο συνέδριο σχετικά με το νου. Αυτός και 
οι συνεργάτες του σκόπευαν να ζητήσουν από 
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την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να επενδύσει 4 
δισεκατομμύρια δολάρια σε μια πρωτοβουλία 
που θα ονομαζόταν ‘Δεκαετία του Νου’. Αυτό 
θα αποτελούσε τη συνέχεια ενός προγράμμα-
τος του 1990 που ονομαζόταν ‘Δεκαετία του 
Εγκεφάλου’ το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να 
αυξηθεί το ενδιαφέρον για τις νευροεπιστήμες. 
Αυτή η νέα πρωτοβουλία θα αποτελούσε μια 
προσπάθεια να μπει η επιστήμη σε ένα πεδίο 
που μέχρι στιγμής έχει εξερευνηθεί κυρίως από 
τους φιλοσόφους, τους θεολόγους και τους 
γιόγκι. 

“Η επιστήμη του εγκεφάλου είναι μια εξα-
ντλητική συλλογή από στοιχεία χωρίς κάποια 
θεωρία” δηλώνει ο Olds. “Γι’ αυτό θα πρέπει το 
κράτος να επενδύσει σε μια από τις πιο θεμελι-
ώδεις διανοητικές ερωτήσεις αναφορικά με το τι 
σημαίνει να είναι κανείς ανθρώπινο ον.” 

Σε ένα γράμμα που δημοσιεύτηκε στο περιο-
δικό Science, 10 επιστήμονες υποστήριξαν πως 
η ‘Δεκαετία του Νου’ θα βοηθούσε στην κατα-
νόηση νοητικών δυσλειτουργιών που πλήττουν 
50 εκατομμύρια Αμερικανούς και κοστίζουν στο 
κράτος πάνω από 400 δισεκατομμύρια δολάρια 
κάθε χρόνο. Θα μπορούσε επίσης να συμβάλ-
λει στην ανάπτυξη μηχανών με νοημοσύνη και 
νέων υπολογιστικών τεχνικών. Μια επανάσταση 
στην έρευνα του νου, έγραψαν οι επιστήμονες, 
θα μπορούσε να επιφέρει “ευρείες και δραμα-
τικές επιδράσεις στην οικονομία, στην εθνική 
ασφάλεια και στην κοινωνική ευζωία.” 

Υπάρχει λόγος για να είναι 
κανείς αισιόδοξος. Ας δούμε 
τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια 
με την ανάπτυξη των νευροα-
πεικονιστικών μεθόδων όπως 
με την λειτουργική μαγνητική 
τομογραφία που μας επιτρέπει 
να παρατηρούμε τον εγκέφα-
λο την ώρα της λειτουργίας 
του. Καθώς η τεχνολογία βελτι-
ώνεται, ο εγκέφαλος γίνεται πιο 
διαφανής, παύει να είναι ένα 
μαύρο κουτί. 

Ο νους δεν είναι κάτι που εμ-
φανίζεται όπως ένα πρόγραμ-
μα στην οθόνη ενός υπολογι-
στή. Εδώ και αρκετούς αιώνες 
οι άνθρωποι προσπαθούν να 
εξερευνήσουν τον εγκέφαλο 
για να καταλάβουν το νου και 

κανείς δεν είναι σίγουρος ποιες νευρολογικές 
δομές είναι οι πιο σημαντικές για τη γέννηση της 
συνείδησης. Ο Καρτέσιος που μας έδωσε μια 
από τις πιο διάσημες φράσεις της φιλοσοφίας 
(‘Σκέφτομαι, άρα υπάρχω’) πίστευε πως το κέ-
ντρο της συνείδησης ήταν ένας αδένας σε μέγε-
θος μπιζελιού που λέγεται επίφυση ή κωνάριο. 
Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχτεί πως ο αδένας 
αυτός είναι ο μυστηριώδης δημιουργός του 
‘Εγώ’ που βρίσκεται μέσα στο κεφάλι μας. 

Υπάρχουν άλλες σημαντικές εγκεφαλικές δο-
μές, όπως η περιοχή Brodmann 46, ο θάλαμος, 
ο φλοιός, κ.λπ.. Είμαστε επίσης αρκετά σίγουροι 
πως η συνείδηση δεν εδράζεται στην παρεγκε-
φαλίδα που αποτελείται από 50 δισεκατομμύρια 
νευρώνες και που η αφαίρεσή της δε θα μας 
έκανε να χάσουμε το νου μας. Όπως το θέτει ο 
Tononi, θα μπορούσε κανείς να την πετάξει στα 
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Τα μεγάλα μυστήρια του Νου και της Συνείδησης
σκουπίδια, αλλά ο ίδιος θα συνέχιζε να βρίσκε-
ται στη θέση του. 

Η κλασική θέση του δυϊσμού λύνει το πρόβλη-
μα της τοποθεσίας της συνείδησης προσδιορί-
ζοντάς την μακριά από τον εγκέφαλο. Ο νους 
θεωρείται διαχωρισμένος από το σώμα, είναι 
μια οντότητα που δεν μπορούμε να ανάγουμε 
σε μια μηχανή. Δεν μπορεί να προσεγγιστεί από 
τα εργαλεία ενός εργαστηρίου. Σύμφωνα με τη 
δυϊστική θέση οι νόες και οι εαυτοί μας δεν εί-
ναι το αποτέλεσμα μιας πληθωρικής χημείας και 
μπορούμε να υποθέτουμε ότι υπάρχουν ψυχές, 
πνεύματα και ουσίες ανεξάρτητες από το φυ-
σικό σώμα. Για πολλούς σοβαρούς ερευνητές 
όμως, ο δυϊσμός είναι μια θεωρία που έχει πεθά-
νει, αν και μπορεί να ακουστεί ακόμα και τώρα 
ο απόηχός της ανάμεσα σε φιλοσόφους που 
κάποιες φορές αποκαλούνται μυστηριώδεις. 

Ο φιλόσοφος David Chalmers έχει κάνει μια 
διάσημη διάκριση μεταξύ των Εύκολων Προβλη-
μάτων, που συμπεριλαμβάνουν τον τρόπο με 
τον οποίο ο εγκέφαλος δημιουργεί συγκεκριμένα 
στοιχεία που σχετίζονται με τη συνείδηση (όπως 
η φαντασία, η γλώσσα, η μνήμη, η προσοχή, το 
συναίσθημα, κ.α.) και το Δύσκολο Πρόβλημα, 
που είναι το μυστήριο σχετικά με το πώς όλα τα 
στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται μαζί στη δυνα-
μική έννοια του εαυτού. 

Το πιο ριζοσπαστικό θέμα όμως είναι το πα-
ρακάτω: ο λόγος για τον οποίο είναι πολύ δύ-
σκολο να προσδιοριστεί ο νους μας δεν είναι 
επειδή έχει κάποιες μυστηριώδεις, αιθέριες και αι-
νιγματικές ποιότητες, αλλά επειδή στην πραγμα-
τικότητα ο νους δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο στη 
φαντασία μας. Θα μπορούσε να πει κανείς, ότι 
είναι απλά μια ιδέα μέσα στο κεφάλι μας. Όταν 
κανείς βλέπει ένα αυτοκίνητο να κινείται απέναντι 
στο δρόμο, γνωρίζει πως βλέπει μια περίπλοκη 
μηχανή με πολλά τμήματα. Ξέρει επίσης πως 
μέσα στο αυτοκίνητο υπάρχει ένας άνθρωπος, 
κάποιο νοήμον ον που κατευθύνει τις κινήσεις 
του αυτοκινήτου. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος 
είναι επίσης μια περίπλοκη μηχανή με πολλά 
τμήματα, αλλά δε φαίνεται πως μέσα σ’ αυτόν 
υπάρχει πάντοτε κάποιος οδηγός. 

Ο εγκέφαλος λειτουργεί ημέρα και νύχτα και 
κάνει χιλιάδες λειτουργίες για τις οποίες δεν έχου-
με απευθείας επίγνωση. Ακόμα και ο “συνειδη-
τός” μας εγκέφαλος αποτελείται στην πραγμα-
τικότητα από πολλά διαφορετικά λειτουργικά 
συστήματα. Μοιάζει σαν το αυτοκίνητο του πα-

ραδείγματος να οδηγείται από εκατοντάδες μι-
κροσκοπικά ξωτικά, χωρίς κάποιο από αυτά 
να είναι ο αρχηγός. Αυτή είναι και μια θέαση 
που συγγενεύει με τις ιδέες του Daniel Dennett, 
συγγραφέα του βιβλίου ‘Η Ερμηνεία της Συνεί-
δησης’, ο οποίος υποστηρίζει πως η σύλληψη 
ενός κεντρικού διοικητή μέσα στον εγκέφαλο 
αποτελεί μια πλάνη. “Είναι λάθος να ψάχνουμε 
για τον πρόεδρο του οβάλ γραφείου μέσα στον 
εγκέφαλο”, δηλώνει ο Dennett. 

Είναι ήδη αρκετά άβολο για μας να ακούμε 
από τους αστρονόμους την πληροφορία ότι η 
Γη δεν είναι το κέντρο του κόσμου. Ακόμα χει-
ρότερο όμως είναι το να μας αποκαλύπτουν οι 
βιολόγοι πως είμαστε απόγονοι από τον ακά-
θαρτο αφρό ενός αρχέγονου βούρκου. Τώρα 
έχουμε φιλοσόφους που λένε πως ο εαυτός εί-
ναι μια αυταπάτη. Δεν υπάρχει κανείς ΕΚΕΙ. 

Ο νους μπορεί να είναι αυτό που αποκαλεί ο 
Pinker ‘Το Υπέρτατο Βάσανο΄. Έχει γράψει ότι “το 
πιο αναμφισβήτητο πράγμα που υπάρχει, η ίδια 
μας η επίγνωση, θα είναι πάντα πέρα από την 
εμβέλεια της αντίληψής μας.” 

Ίσως τελικά να μην καταφέρουμε ποτέ να 
σπάσουμε τον κώδικα του νου και της συνείδη-
σης. Ίσως, έναν αιώνα μετά από τώρα, η συ-
νείδηση να συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή 
της λίστας των μεγαλύτερων μυστηρίων και οι 
επιστήμονες όπως και οι φιλόσοφοι θα συνεχί-
ζουν να διαφωνούν για το πώς και το γιατί όλων 
αυτών. Αλλά θα πρέπει να δράξουμε κάθε ευ-
καιρία που μας δίνεται για να λύσουμε το αίνιγ-
μα. Δέκα χρόνια και 4 δισεκατομμύρια δεν είναι 
μεγάλο κόστος και η εξέλιξη του ανθρώπινου 
νου, όντας το σημαντικότερο βιολογικό συμβάν 
στην ιστορία του πλανήτη μας, αξίζει μια τέτοια 
προσπάθεια διερεύνησης.

ESOTERICA.gr, Μετάφραση/Απόδοση/Σχολιασμός 
από: 
http://www.dailypress.com/news/opinion/dp-out_
mind_0930sep30,0,4908398.story?page=1
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Η σελίδα της υγείας
ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Κείμενο: Μαρία Κοντογιάννη

Σε αρκετούς αρχαίους πολιτισμούς (Ελλάδα, Αί-
γυπτος, Κίνα) υπήρχε η αντίληψη ότι κάθε άτομο απο-
τελείται από σώμα, ψυχή και νου και το να δοκιμάσει 
κάποιος να θεραπεύσει ένα μόνο από αυτά είναι κατα-
δικασμένο σε αποτυχία. Έτσι ένα άτομο θα έπρεπε να 
ληφθεί ως ένα σύνολο όσον αφορά τη θεραπεία αλλά 
και την πρόληψη ενώ οι γιατροί εξέταζαν τους πελάτες 
τους με μια πιο σφαιρική αντίληψη, δίνοντάς τους συμ-
βουλές όχι μόνο σε σχέση με φυσικές ιατρικές πρακτικές 
αλλά επίσης για την προσωπική και δημόσιά τους ζωή, 
τη δίαιτα που θα έπρεπε να ακολουθήσουν αλλά και την 
ανάλογη συμπεριφορά. 

Στα αρχαία θεραπευτήρια η θεραπευτική πράξη δεν 
βασιζόταν μόνο στη χορήγηση κάποιων φαρμάκων 
αλλά ακολουθούσε μια ολόκληρη ιεροτελεστία. Ο σκο-
πός αυτής της τελετουργίας ήταν αρχικά ο ασθενής να 
υποβληθεί σε μια διαδικασία κάθαρσης και εξαγνισμού, 
κατά την οποία έπρεπε να αφήσει πίσω του οτιδήποτε 
αρνητικό κουβαλούσε (αρνητικά συναισθήματα, βρώμι-
κες σκέψεις, ανθυγιεινές συνήθειες  κ.τ.λ.). Στη συνέχεια 
θα έπρεπε να στρέψει τη συνείδησή του στα ανώτερα 

επίπεδα για να μπορεί να δεχτεί την καθοδήγηση όσον 
αφορά τη βελτίωση όχι μόνο της υγείας του αλλά και της 

ζωής του ευρύτερα. Για την θεραπευτική διαδικασία υπεύθυνοι 
ήταν οι ιερείς, δηλαδή οι ανώτερα πνευματικά άνθρωποι, αυτοί που 

επικοινωνούσαν με τους θεούς, καθώς υπήρχε η πίστη ότι η αποκα-
τάσταση της αρμονίας που είχε διαταραχθεί και είχε προκαλέσει 

την ασθένεια, μπορούσε να έρθει μόνο από τα ανώτερα επί-
πεδα.

Στα Ασκληπιεία συναντάμε χώρους όπου οι ασθενείς γυμνάζονταν, βιβλιοθήκες αλλά και θέατρο 
που χρησιμοποιούνταν κυρίως στη θεραπεία των ψυχικών νοσημάτων. Βλέπουμε λοιπόν ότι για τους 
αρχαίους Έλληνες η υγεία δεν περιοριζόταν στη θεραπεία μιας ασθένειας, αλλά ήταν τρόπος ζωής.

Αυτή η μικρή ανασκόπηση στο παρελθόν μάς δείχνει μια διαφορετική αντίληψη για τον άνθρωπο 
και την υγεία του, μια αρχαία γνώση που όμως εξακολουθεί να είναι επίκαιρη και η οποία αποτελεί τη 
βάση, την καρδιά της Ολιστικής Ιατρικής.

Ολιστική Ιατρική είναι η Ιατρική που εξετάζει τον άνθρωπο σαν μια ολότητα, στην οποία το σώμα 
δεν είναι ξεκομμένο από τα συναισθήματα, το νου και την ψυχή. Όλα αυτά δένονται αρμονικά σ’ ένα 
σύνολο και η ισορροπία τους χαρίζει στον άνθρωπο την υγεία. 

Η αντίληψη αυτή για τον άνθρωπο προέρχεται από μια διαχρονική διδασκαλία, κοινή σε όλους 
τους πολιτισμούς:
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απευθύνεται από ειδικότητα σε ειδικότητα χωρίς 
να υπάρχει ένας θεραπευτής που θα αναλάβει 
την ευθύνη της υγείας του. Η έλλειψη σφαιρικής 
αντιμετώπισης του θέματος της υγείας οδηγεί 
σε μια διάσπαση της Ιατρικής. Αυτό προκαλεί 
ένα αίσθημα ανασφάλειας και αβεβαιότητας 
στους ασθενείς αλλά και ένα αίσθημα μη ικα-
νοποίησης και αναποτελεσματικότητας στους 
επαγγελματίες της υγείας, που συχνά νιώθουν 
ανίκανοι να θεραπεύσουν.

Σήμερα περισσεύουν οι γνώσεις, οι ανακα-
λύψεις, τα εργαστήρια και τα φάρμακα αλλά λεί-
πει η ανθρωπιά και το πραγματικό ενδιαφέρον 
για το άτομο. Σήμερα δίνεται υπερβολική σημα-
σία στην εξωτερική έρευνα και λείπει η εσωτερική 
έρευνα, η εμβάθυνση η εσωτερικοποίηση που 
επιτρέπει στο γιατρό να βρει τη δική του δύνα-
μη, τα δικά του μέσα και να χρησιμοποιήσει τη 
δική του φαντασία και έμπνευση για να μπορεί 
να θεραπεύσει.

Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η 
σημερινή Ιατρική δεν αξίζει τίποτα και πρέπει να 
την περιφρονούμε αλλά ακριβώς το αντίθετο:

Η Ιατρική σήμερα έχει φτάσει σ’ ένα επίπεδο 
επιστημονικό τόσο ανεπτυγμένο και υψηλό που 
σε αρκετές περιπτώσεις αγγίζει τα όρια της Μα-
γείας. Πόσες φορές δεν ακούσαμε για ένα ιατρι-
κό θαύμα; Πόσες δεν είναι οι περιπτώσεις των 

Η σελίδα της υγείας

Έτσι η θεραπεία και η υγεία του ανθρώπου 
αλλά και κάθε ζωντανού οργανισμού ακολου-
θεί κάποιους φυσικούς νόμους που διέπουν το 
σύμπαν με τους οποίους οφείλουμε να είμαστε 
συντονισμένοι και τους οποίους οφείλουμε να 
ακολουθούμε. Η άγνοια αυτών των νόμων ή η 
περιφρόνησή τους διαταράσσει την ισορροπία 
του ανθρώπου και προκαλεί την ασθένεια. Η 
γνώση και η χρήση αυτών των νόμων αποκα-
θιστά τη χαμένη ισορροπία, φέρνει και διατηρεί 
την Υγεία.

Κατά συνέπεια η θεραπεία δεν βασίζεται σε 
κάποια μέσα (φάρμακα, βότανα, χρώματα, 
αρώματα κ.τ.λ.), αλλά είναι η διαδικασία που 
μας φέρνει σ’ επαφή με τα βαθύτερα επίπεδα 
της ύπαρξής μας μεταμορφώνοντας τη σχέση 
μας με τη ζωή και οδηγώντας μας σε μια ολι-
στική θεραπεία, προσωπική, κοινωνική και ως 
προς το περιβάλλον μας.

Σε τι διαφέρει η Ολιστική από τη σύγχρονη 
Ιατρική;

Η αντίληψη της Ολιστικής Ια-
τρικής για  τον άνθρωπο  και τον 
κόσμο έρχεται σε σύγκρουση με 
τη σημερινή  Ιατρική. Σήμερα λείπει 
η ηθική διαμόρφωση των γιατρών 
κι έτσι ο γιατρός καταλήγει να είναι 
ένας ακόμη επαγγελματίας-επιστή-
μονας, που συνήθως επιλέγει αυτό 
το επάγγελμα για λόγους οικονομι-
κής ή κοινωνικής διάκρισης και όχι 
λόγω κλίσης ή ανάγκης προσφο-
ράς.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η αντι-
μετώπιση των ασθενών κάτω απ’ 
αυτό το πρίσμα είναι επιφανειακή, 
πρόχειρη και σε αρκετές περιπτώ-
σεις επικίνδυνη για την υγεία και τη 
ζωή τους.

Επίσης η Ιατρική, όπως όλες οι 
επιστήμες σήμερα, έχει επηρεαστεί 
κατά πολύ από το θετικιστικό τρόπο 
σκέψης, υπερβολικά εξαρτημένο από τη λογική 
διαδικασία όπου ο κόσμος, και κατά συνέπεια 
ο άνθρωπος, πρέπει να λειτουργούν σαν ένα 
καλοκουρδισμένο ρολόι. 

Άλλο σκοτεινό σημείο στην ιατρική σήμερα 
είναι η υπερβολική εξειδίκευση. Όταν έχει κά-
ποιος ένα σοβαρό πρόβλημα, κανείς γιατρός 
δεν γνωρίζει να του πει τι έχει, αλλά πρέπει να 
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ανθρώπων που θεραπεύονται από μια πάθηση 
που πριν από πέντε ή είκοσι χρόνια θα είχαν βέ-
βαιο θάνατο;

Έχοντας μια βαθιά εκτίμηση και νιώθοντας 
σεβασμό για όλα αυτά που η σημερινή Ιατρική 
έχει καταφέρει, βλέπουμε απλά ότι χρειάζεται μια 
στροφή προσανατολισμού: Η Ιατρική να υπη-
ρετεί τον άνθρωπο και όχι τα οποιαδήποτε συμ-
φέροντα.

Οι αξίες που θα την καθοδηγούν να μην εί-
ναι το χρήμα, η κατανάλωση, το συμφέρον, η 
εικόνα αλλά η απλότητα, η φυσικότητα, ο σεβα-
σμός και η αγάπη στον άνθρωπο, ο αλτρουι-
σμός και η ανάγκη για έναν πιο ανθρώπινο και 
φυσικό τρόπο ζωής και κατά συνέπεια για μια 
πιο δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία.   

Σήμερα οι μέθοδοι θεραπείας, που κακώς 
ονομάζουμε «εναλλακτικές», είναι γνώσεις που 
αποτελούν κατάλοιπα της αρχαίας παραδοσια-
κής Ιατρικής όλων των λαών.

Η  Ιατρική είναι μια επιστήμη αλλά και μια 
τέχνη, που τίποτα δεν μαθαίνεται ούτε εύκολα, 
ούτε γρήγορα με «μαγικό τρόπο» όπως πιστεύ-
εται στην εικόνα του κόσμου της λεγόμενης 
«Νέας Εποχής». 

Αντίθετα χρειάζεται πρώτα απ’ όλα μια εσω-
τερική διαμόρφωση του ανθρώπου, μια γνωρι-

μία του Αληθινού του Εαυτού και μια ανάπτυξη 
των ηθικών αξιών που πρέπει απαραίτητα να 
συνοδεύουν κάθε Επιστήμη. 

Μόνο τότε η χρήση αυτών των «νέων» μεθό-
δων θα έχει σοβαρότητα και αποτελεσματικότη-
τα, καθώς θα βασίζεται σε στέρεες βάσεις.

Έτσι λοιπόν η Ολιστική Ιατρική δεν ασχολεί-
ται με «νέες» ή «εναλλακτικές» θεραπείες, αλλά 
χωρίς προκαταλήψεις ξεκινάει από ένα αληθινό 
ενδιαφέρον και αγάπη για τον άνθρωπο, αγκα-
λιάζει όλες τις μεθόδους, όλες τις τεχνικές (πα-
λιές και νέες) με σκοπό τη βελτίωση της υγείας 
του ανθρώπου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
- Θεράπευσε τον εαυτό σου με τα Ανθοϊάματα του 
Μπαχ, εκδόσεις: Ψύχαλου
- Διάφοροι δικτυακοί τόποι INTERNET
- Αυτοθεραπεία: Ρόμπερτ Νάτζεμυ, εκδ: Αρμονική Ζωή
- Σε φόρμα Ψυχή και σώμα, έκδοση περιοδικού 
Αρμονία
- Σοβιετική Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια, εκδόσεις: Κ. 
Καπόπουλος, Τόμος 4
- Υγεία - Οδηγός Υγιεινής, εκδόσεις Δομική, Τόμος 10
- Εσωτερική Θεραπευτική,  Αλίκη Μπέιλη, τόμος 1ος 
και 2ος , εκδόσεις LUCIS PRESS LIMITED
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Η σελίδα του

Bodhidharma

Κείμενο: Μητσοκάπας Κρυστάλλης

Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΠΑΘΙΟΥ

Αυτά που πρεσβεύει ένα 
σπαθί με τη συμβολική του 
όψη είναι αρχές και αξίες 
ξεχασμένες στο δικό μας 
πολιτισμό, που στέκονται 
μακριά από την δική μας 
αντίληψη και τρόπο ζωής. 

Αν μελετήσουμε την ιστορία και την παράδοση 
της ανθρωπότητας, παρατηρούμε ότι ο πόλεμος απο-
τελεί μια από τις κύριές της δραστηριότητες. Μέσα σε 
αυτήν την πλούσια πολεμική παράδοση, που η ιστορία 
της χάνεται στο βάθος των αιώνων, o πολεμιστής χρη-
σιμοποίησε διάφορα μέσα για να πετύχει το σκοπό του, 
την εξουδετέρωση του εχθρού. Ένα από αυτά τα μέσα 
αποτελούν τα όπλα, τα οποία εξελίσσονται και τελειοποι-
ούνται μαζί με την εξέλιξη του ίδιου του πολιτισμού. 

Τα όπλα λοιπόν αποτελούν τα «εργαλεία του πολέ-
μου». Εργαλεία όμως με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, 
δεν έχουν την άμεση ιδιότητα της δημιουργίας, όπως 
έχουν τα κοινά εργαλεία που γνωρίζουμε, αλλά κατέ-
χουν την ιδιότητα της καταστροφής. Στα σωστά χέρια 
και με την ορθή χρήση τους βοηθούν στην καταστρο-
φή του εισβολέα, του εχθρού- σφετεριστή και γενικότε-
ρα στην αντιμετώπιση του «κακού», όποια μορφή και αν 
αυτό έχει.   

Ένα από τα πιο αποτελεσματικά και πολυχρησιμο-
ποιημένα όπλα στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι 
το σπαθί, του οποίου η προέλευση μας διαφεύγει στις 
ομίχλες του παρελθόντος. Δεν αρκεί όμως μόνο η πρα-
κτική σημασία που αναμφισβήτητα  έχει το σπαθί. Για να 
αντιληφθούμε την πραγματική του αξία ως ένα όπλο αρ-
χέτυπο και να διεισδύσουμε στην ουσία του, θα πρέπει 
να εμβαθύνουμε στους διάφορους συμβολισμούς που 
αυτό πήρε μέσα από τους μύθους και θρύλους πολλών 
παραδοσιακών πολιτισμών. Επίσης θα πρέπει να λά-
βουμε υπόψη  και την αξία που δόθηκε στο σπαθί, από 
αυτούς που είχαν την τιμή και την ευθύνη να το χρησιμο-
ποιήσουν για την υπεράσπιση των ανθρώπινων αξιών 
και της Δικαιοσύνης.     
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Καταρχήν να αναφέρουμε ότι το σύμβολο με 
την παραδοσιακή του έννοια αποτελεί την κρυ-
σταλλοποιημένη μορφή μιας ανώτερης ιδέας. 
Ένα σύμβολο λοιπόν είναι μια γέφυρα ή ένας 
αγγελιοφόρος μεταξύ της αντίληψης μας και 
της ιδέας που αυτό φέρει μέσα του και πολλές 
φορές μας βοηθάει να αντιληφθούμε πολύ πε-
ρισσότερα πράγματα για αυτήν την ιδέα από 
οποιαδήποτε άλλη περιγραφή. 

Το σπαθί λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων 
που έχει, χρησιμοποιήθηκε ως σύμβολο σε πολ-
λούς παραδοσιακούς μύθους. 

Στην Βρετανία, στο μύθο του βασιλιά Αρθού-
ρου παρουσιάζεται το θρυλικό Εξκάλιμπερ, το 
οποίο δημιουργήθηκε από το υλικό ενός μετε-
ωρίτη που έπεσε στη γη. Μόνο αυτός που κατέ-
χει την αγνή αρετή μπορεί να το βγάλει από το 
βράχο στον οποίο ήταν καρφωμένο. Τότε εμφα-
νίζεται ο Αρθούρος, σύμβολο του ενάρετου αν-
θρώπου και καταφέρνει με ευκολία να τραβήξει 
το σπαθί και να το απελευθερώσει. Μέσα από 
αυτό το επίτευγμα πήρε δικαιωματικά το θρόνο 
της Αγγλίας, η οποία μέχρι τότε ήταν διασπα-
σμένη και την ένωσε κάτω από τη σιδερένια του 
βούληση. 

Σχεδόν ο ίδιος συμβολισμός υπάρχει και 
στη σκανδιναβική παράδοση, στην οποία ο Σί-
γκμουντ είναι ο μόνος που μπορεί να βγάλει το 
Νότουγκ, το σπαθί των Βολσούνγκ, μέσα από 
την βελανιδιά που ο ίδιος ο Όντιν είχε τοποθε-
τήσει. 

Στην ελληνική μυθολογία έχουμε τον Αιγέα, 
πατέρα του Θησέα, που έκρυψε το σπαθί και 
τα σανδάλια του κάτω από ένα βράχο, με την 
προϋπόθεση να τα πάρει ο γιος του, όταν θα 
ήταν ικανός και θα είχε τη δύναμη να  σηκώσει 
το βαρύ βράχο. 

Το σπαθί ως σύμβολο δεν λείπει και από τη 
χριστιανική παράδοση. Ο παράδεισος φυλάσ-
σεται από αγγέλους με πύρινα σπαθιά, οι οποί-
οι κρατούν  μακριά το κακό και τους απίστους. 
Επίσης βλέπουμε να το φέρουν πολλοί από τους 
αγίους της εκκλησίας στις διάφορες παραστά-
σεις και αποτελεί ένα εργαλείο αφιερωμένο στο 
θέλημα του Θεού. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις το σπαθί αποτελεί 
ένα πολύ χαρακτηριστικό και ξεκάθαρο σύμβο-
λο του Πνεύματος, το οποίο είναι δεσμευμένο 
στην αδρανή ύλη-βράχο ή ξύλο. Μόνο αυτός 
που κατέχει την αρετή της Βούλησης, Σοφίας 

και Αγνότητας είναι ικανός να απελευθερώσει 
το Πνεύμα από τα δεσμά και μέσω Αυτού να 
εκτελέσει κατορθώματα στην υπηρεσία της Δι-
καιοσύνης και της Αλήθειας, κατατροπώνοντας 
τις δυνάμεις του κακού και επαναφέροντας την 
τάξη και την ευημερία στους ανθρώπους. 

Κατά την ιαπωνική παράδοση το σπαθί ήταν 
ένας από τους «τρεις ιερούς θησαυρούς» που 
έδωσαν οι θεοί στους αυτοκράτορες, ενώ για 
τους πολεμιστές-Ιππότες Σαμουράι, αποτελούσε 
το λόγο ύπαρξής τους. Ονομαζόταν Κατάνα και 
ως «ψυχή του πολεμιστή» είχε την ιδιότητα να τον 
συνδέει  με το ιερό Πνεύμα του πολέμου. Ο κα-
τασκευαστής του σπαθιού δεν ήταν απλά ένας 
τεχνίτης, αλλά ένας καλλιτέχνης με βαθιά μυ-
στικιστική τάση και η κατασκευή ενός σπαθιού 
αποτελούσε μια ολόκληρη τελετουργία, η οποία 
γινόταν στον ιερό χώρο του εργαστηρίου του. 
Κάποιοι από αυτούς είχαν αφιερώσει ολόκληρη 
τη ζωή τους στο σφυρηλάτημα μιας λάμας, κα-
τευθύνοντας το νου τους σε ανώτερες σκέψεις, 
έτσι ώστε αυτή να μη φορτιστεί αρνητικά. 

Επίσης έδιναν σε κάθε ένα μέρος της Κατά-
να και έναν ειδικό συμβολισμό. Η λάμα συμβό-
λιζε τον ουρανό, ενώ η κόψη την θεότητα που 
είναι ικανή να καταστρέφει ή να δημιουργεί. Η 
λαβή συμβόλιζε τη γη, ενώ η θήκη την αρμονία 
μέσα από τις αντιθέσεις. Η λάμα μέσα στη θήκη 
ήταν ένα σύμβολο της αθάνατης ψυχής μέσα 
στο φθαρτό σώμα. Χαρακτηριστική φράση των 
Σαμουράι που έδειχνε την σημασία του σπαθιού 
και της χρήσης του είναι η εξής: «Μην ξεθηκαρώ-
σεις χωρίς λόγο. Μη θηκαρώσεις χωρίς τιμή». 

Ανάλογη αξία είχε το σπαθί και για τους Ιπ-
πότες των ευρωπαϊκών ταγμάτων του μεσαίω-
να, οι οποίοι εξάσκησαν κυρίως τις αρετές της 
Ανδρείας, της Τιμής και του Καθήκοντος. Με το 
σπαθί χριζόταν κάποιος Ιππότης, εφόσον πρώ-
τα είχε αποδείξει την αξία του και έπειτα έπαιρνε 
το δικό του ξίφος, ευλογημένο από τον ιερέα. Ο 
Ραϋμόνδος Λουλ, στο «Βιβλίο της Ιπποσύνης», 
αναφέρει ότι το σπαθί είναι όμοιο με το σταυρό 
και ότι δημιουργήθηκε για τη διαφύλαξη της δι-
καιοσύνης και της ιπποσύνης.

Ένας άλλος σημαντικός συμβολισμός, που 
συναντάμε στα πλαίσια της Ιπποτικής παράδο-
σης της Δύσης, είναι το σπαθί καρφωμένο σε 
έναν μαύρο κύβο (κάτι αντίστοιχο με το βράχο 
στο μύθο του Αρθούρου). Ο μαύρος κύβος εί-
ναι σύμβολο του υλικού επιπέδου, του εκδηλω-
μένου ορατού κόσμου, ενώ το σπαθί αποτελεί 



53

τη θεία πνευματική βούληση 
,που διεισδύει στο αδρανές υλι-
κό επίπεδο για να το αναταρά-
ξει και να το διαμορφώσει. Είναι 
ουσιαστικά το πάντρεμα μεταξύ 
Ουρανού και Γης, η ένωση των 
δυο κύριων αρχών του σύμπα-
ντος (Πνεύμα και Ύλη αντίστοι-
χα) απ’ όπου προκύπτει όλη η 
δημιουργία (διότι όλα τα δημι-
ουργήματα στο κόσμο προέρ-
χονται από το συνδυασμό των 
δυο αυτών Αρχών).    

Σε γενικές γραμμές βλέπου-
με το σπαθί να συμβολίζει τη 
Δύναμη, την Επαγρύπνηση 
και την Τιμή του πολεμιστή, την 
Ανδρεία και την Υπηρεσία του 
απέναντι στη Δικαιοσύνη και 
το Θεό. Ενώ σε ένα πιο μετα-
φυσικό επίπεδο, μέσα στους 
παραδοσιακούς μύθους των 
πολιτισμών, και λόγω της κα-
θετότητας και καθαρότητας 
του ατσαλιού, στέκει σαν το πιο 
αντιπροσωπευτικό σύμβολο 
του Πνεύματος, το οποίο διεισ-
δύει στην ύλη για να την εξευ-
γενίσει, να την καλλιεργήσει και 
να μεταλλάξει τα αρνητικά της 
στοιχεία.  

Αυτά που πρεσβεύει ένα 
σπαθί με τη συμβολική του 
όψη είναι αρχές και αξίες ξε-
χασμένες στο δικό μας πολι-
τισμό, που στέκονται μακριά 
από την δική μας αντίληψη και 
τρόπο ζωής. Όμως είναι μεγά-
λη ανάγκη αυτές οι αξίες να 
ξυπνήσουν ξανά  στις καρδιές 
των ανθρώπων, είναι μεγάλη 
ανάγκη, ειδικά σήμερα, να ξα-
ναγυρίσουμε σε έναν ηρωικό 
τρόπο ζωής. Το σπαθί πρέπει 
για άλλη μια φορά να τραβη-
χτεί από το βράχο, όχι από κά-
ποιον μυθικό ήρωα, αλλά από 
εμάς τους ίδιους, που πρέπει 
να μεταλλάξουμε τους εαυτούς 
μας σε κάτι καλύτερο. Να ανυ-
ψώσουμε το Πνεύμα μας, να 
το απελευθερώσουμε από την 

Στην Βρετανία, στο μύθο του βασιλιά Αρθούρου παρουσιάζεται 
το θρυλικό Εξκάλιμπερ, το οποίο δημιουργήθηκε από το υλικό 
ενός μετεωρίτη που έπεσε στη γη. Μόνο αυτός που κατέχει την 
αγνή αρετή μπορεί να το βγάλει από το βράχο στον οποίο ήταν 
καρφωμένο. 

ύλη στην οποία είναι δεσμευμένο, έτσι ώστε να έρθει και πάλι η 
Δικαιοσύνη στους εαυτούς μας και στον κόσμο.   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

- «Ο εσωτερικός δρόμος των πολεμικών τεχνών», Michel Echenique, 
Εκδ. Νέα Ακρόπολη 
- «Το βιβλίο της Ιπποσύνης», Ραϋμόνδος Λούλ, Εκδ. Γκοβόστη 
- «Τα παραδοσιακά όπλα της Ιαπωνίας», Περιοδ. Νέα Ακρόπολη
- «Λεξικό Συμβόλων», Κούπερ Τζ. , Εκδ. Πύρινος Κόσμος 
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΡΥΘΜΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Μια από τις πιο μυστηριώδεις ιδιότητες της ζωής, σε 
όλα τα επίπεδα εκδήλωσης, είναι η εξάρτησή της από ρυθ-
μούς και κύκλους. Υπάρχουν μεγάλοι και μικροί ρυθμοί, 
τόσο στον άνθρωπο όσο και σε ανώτερους συλλογικούς 
οργανισμούς, όπως για παράδειγμα στην ανθρωπότητα, 
σε μια φυλή, σε μια πόλη. Κι αυτοί οι ρυθμοί συνδέονται 
μεταξύ τους και με το Μακρόκοσμο των πλανητών και των 
άστρων με θαυμάσια ακρίβεια και συντονισμό.

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ

Ο Ερωτόκριτος είναι ένα ποίημα ιδιαίτερα γνωστό όσο και αγαπητό. Γραμμένο από τον ενετοκρη-
τικής καταγωγής Βιτσέντσο Κορνάρο, εξυμνεί αξίες και αρετές αθάνατες αλλά και αναγνωρίσιμες από 
τις ιπποτικές ψυχές.

Είναι η πορεία του απλού ανθρώπου, που μεταλλάσσεται σε ήρωα της ζωής.

ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Το αρχαίο δράμα δεν ήταν για τους Αθηναίους απλώς θέμα ψυχαγωγίας, αλλά είχε πολιτικό και 
λατρευτικό χαρακτήρα.

Η μεγάλη προσέλευση λοιπόν του κοινού και η αναπόφευκτη αταξία δημιούργησε την ανάγκη του 
θεσμού του εισιτηρίου. Το αξιοσημείωτο είναι η λογική και ο τρόπος που η πολιτεία χειρίστηκε αυτόν 
το θεσμό.   
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