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editorial

Ένα περιοδικό όπως αυτό, με φιλοσοφικό και πολιτιστικό κυρίως περιεχόμενο, είναι φυσικό να ασχολεί-
ται με τα προβλήματα που μαστίζουν τη σημερινή κοινωνία και να επιχειρεί να προσφέρει λύσεις από 
φιλοσοφική και πνευματική σκοπιά.

Καθώς περνούν τα χρόνια, και όπως είχαμε προβλέψει πολλές δεκαετίες πριν, τα προβλήματα αυτά επιδει-
νώνονται όλο και περισσότερο, σχεδόν με γεωμετρική πρόοδο. 

Ο υπερπληθυσμός, οι μαζικές μεταναστεύσεις, λαθραίες και νόμιμες, έχουν ως συνέπεια τη φτώχεια, την 
αποξένωση, την ανεργία, την οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση. 

Όλα αυτά επιφέρουν, μεταξύ άλλων, την αύξηση της εγκληματικότη-
τας, τα ναρκωτικά, το εμπόριο της λευκής σάρκας και εν τέλει 

τη γενική εξαθλίωση εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτά εί-
ναι μερικά από τα μεγάλα προβλήματα του σημερινού 
κόσμου.

Παράλληλα προστίθενται τα οικολογικά προβλήμα-
τα, η περιβαλλοντική ρύπανση με τα χημικά και άλλα δη-

λητήρια της βιομηχανικής δραστηριότητας, η εξάντληση 
των φυσικών πόρων, η έντονη αλλαγή του κλίματος με 

το φαινόμενο του θερμοκηπίου που καταστρέφει την 
αγροτική παραγωγή, η συχνότερη εμφάνιση θεο-

μηνιών ανά την υφήλιο, μεγάλοι σεισμοί, τερά-
στιες ξηρασίες και τόσα άλλα, που αποτε-
λούν την κάπως δικαιολογημένη αντίδραση 
του πλανήτη στις αλόγιστες δράσεις των αν-
θρώπων που κοιτούν μόνο τον εαυτό τους, 

απομυζώντας τη Γη, χωρίς να ενδιαφέρονται για 
τις συνέπειες.

Ο πλανήτης αλλά και η ίδια η ανθρωπότητα, καθώς και η χι-
λιόχρονη πολιτιστική της κληρονομιά, βρίσκονται σε κίνδυνο. Και υπεύ-

θυνος είναι ο άνθρωπος με τη λανθασμένη νοοτροπία του υπέρτατου εγωισμού, που οδηγεί στην αλόγιστη 
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και των άλλων, λιγότερο προνομιούχων, συνανθρώπων του.

Επείγει λοιπόν να γίνει μια ριζική και σημαντική αλλαγή στον τρόπο σκέψης και την κοσμοθεωρία που 
επικρατεί. Χρειάζεται μεγαλύτερος σεβασμός και ευγένεια προς το περιβάλλον, φυσικό και ανθρώπινο, χρειά-
ζεται μεγαλύτερη κατανόηση και ανεκτικότητα, χρειάζεται περισσότερη δικαιοσύνη, εντιμότητα, γενναιοδωρία 
και ανιδιοτέλεια, όπως πρεσβεύει το πρόσφατο μεγάλο παγκόσμιο κίνημα του εθελοντισμού ανάμεσα κυρίως 
στους νέους ανθρώπους. 

Χρειάζεται μια πιο ώριμη και συνειδητή φιλοσοφική στάση μπρος στη ζωή και τον κόσμο. Μια στάση που 
να μη δίνει σημασία μονάχα στα υλικά, αλλά να λαμβάνει υπόψη και τα πνευματικά στοιχεία που «εξανθρωπί-
ζουν» πραγματικά τον άνθρωπο και τον κάνουν να διαφέρει από τα κτήνη. 

Αυτά τα στοιχεία που γέννησαν πολιτισμούς και μείωσαν την άγνοια, την αβεβαιότητα, την αδικία και την 
άγρια βαρβαρότητα. Γι’ αυτό χρειάζεται μια πιο σωστή εκπαίδευση, βασισμένη σε εκείνες τις πνευματικές και 
φιλοσοφικές αξίες που αποδείχτηκαν ικανές να οδηγήσουν τους λαούς, ανά τους αιώνες, στις υψηλές πολι-
τιστικές κορφές που μας διδάσκει η ιστορία. Τα σεμινάρια που διοργανώνει η Νέα Ακρόπολη στοχεύουν σε 
τέτοιους στόχους και σε προσκαλούμε να δοκιμάσεις. Ποτέ δεν είναι αργά όταν υπάρχει καλή θέληση.  

Ο εκδότης

Γ. Α. Πλάνας,  Ιδρυτής της Νέας Ακρόπολης στην Ελλάδα    
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Κείμενο: Κινηματογραφική ομάδα «Μορφέας Σινεμαγεία», www.cinemagia.gr

Κινηματογράφος:

ΤΟ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
ΤΟΥ 
ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ

λυκόφως (2008), Νέα Σελήνη (2009), Έκλειψη (2010), Χαραυγή (2011).

μεταφορά στον κινηματογράφο των best seller σειράς βιβλίων της S. Meyer «Το Έπος του λυκόφω-
τος».

Το έπος του Λυκόφωτος είναι πλέον μια από τις πιο πετυχημένες μεταφορές μυθιστορήματος στον 
κινηματογράφο αλλά και από τις πιο αμφιλεγόμενες.

Σκοπός μας δεν είναι να εκθειάσουμε το έργο, που είναι λογικό ως χολιγουντιανή παραγωγή που 
προορίζεται για ευρεία κατανάλωση και απευθυνόμενο σε νεανικό κοινό, να έχει και τις γνωστές εγγε-
νείς αδυναμίες, όπως το υπερβολικό μάρκετινγκ και την έμφαση στην εικόνα σε βάρος των μηνυμά-
των. Είναι γνωστό ότι πάντα τα βιβλία έχουν μεγαλύτερο βάθος από τις ταινίες που τα ζωντανεύουν, 
λόγω της δυνατότητας να φανεί ακέραια η ιστορία και τα εσωτερικά κίνητρα των ηρώων, για αυτό θα 
χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το άρθρο στοιχεία και από τα δύο.
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Τι είναι αυτό που κάνει αυτή την ιστορία τόσο 
δημοφιλή; Άλλοι έχουν μιλήσει για την εποχή των 
emo, άλλοι  για την συνταγή του αταίριαστου 
έρωτα ή και για την εφηβική αγωνία για το μικρό 
«θάνατο» της ενηλικίωσης και για τα «πάντα» και 
τα «ποτέ» της ζωής.

Δεν μπορούμε πάντως να παραβλέψουμε το 
γεγονός ότι τα τελευταία 10-15 χρόνια οι ιστο-
ρίες με επικό και μαγικό περιεχόμενο αλλά και 
γενικότερα η μυθολογία του φανταστικού έχουν 
κατακλύσει τον κόσμο της τέχνης και ειδικά τον 
πιο προσιτό χώρο της λογοτεχνίας και του κινη-
ματογράφου. Πέρα όμως από τη βιομηχανία 
της ψυχαγωγίας που αξιοποιεί το φαινόμενο, 
φαίνεται ότι η λαχτάρα και το ενδιαφέρον για 
επικές ιστορίες αλλά και για την εσχατολογία 
και το υπερφυσικό, έχουν πάρει ξανά το θρόνο 
τους στις καρδιές των ανθρώπων. Είναι αυτό 
ένα σημάδι των καιρών; Σύμφωνα με τη φιλο-
σοφία της ιστορίας, τέτοιες τάσεις εμφανίζο-
νται με τον ερχομό σκοτεινών εποχών, όταν οι 
άνθρωποι χρειάζονται τη διαφυγή από τον κό-
σμο και ένα νέο, πιο ηρωικό κώδικα ζωής.  Γιατί 
λοιπόν το «Έπος του Λυκόφωτος»; (The Twilight 
Saga). Στην αγγλική «saga» σημαίνει «θρύλος» 
και «twilight» λυκόφως =το τελευταίο φως πριν 
από τη δύση. Ίσως και τη δύση ενός κόσμου;

Το φαινόμενο του λυκόφωτος

Πρόκειται για μια ιστορία που θυμίζει την πε-
ριπέτεια της απαγορευμένης αγάπης των κλα-

σικών μυθιστορημάτων περασμένων αιώνων, 
κυρίως στα δύο πρώτα μέρη, αλλά και έναν 
κόσμο σκοτεινών θρύλων, αλλά και επικών μα-
χών, ιδιαίτερα στα δύο τελευταία βιβλία. Οι κε-
ντρικοί ήρωες είναι η Bella Swan (μετάφραση: 
Bella, ιταλικά= Ωραία, Swan, αγγλικά= Κύκνος.) 
και ο Edward Cullen. Πρόκειται για ένα παρά-
ξενο ζευγάρι, καθώς η θυελλώδης ιστορία του 
ταλαντεύεται ανάμεσα στο «Δράκουλα» του 
Μπραμ Στόκερ και το «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» 
του Σαίξπηρ. Αυτό γιατί, όπως κατά τη διάρκεια 
της πρώτης ταινίας αντιλαμβάνεται η Μπέλλα, ο 
Έντουαρντ, ο άνθρωπος της ζωής της δεν είναι 
… άνθρωπος αλλά βαμπίρ.

Ένας βρικόλακας που παρόλα αυτά μαζί 
με την «οικογένεια» του, προσπαθούν να επι-
βάλλουν την ψυχική τους δύναμη πάνω από τα 
ένστικτά τους, για να μην βλάπτουν τους αν-
θρώπους, αποκρύπτοντας με κάθε τρόπο την 
αληθινή  τους ταυτότητα συμβιώνοντας ή ακό-
μη και βοηθώντας την ίδια τους τη λεία. Όταν η 
«απροσάρμοστη στον κόσμο» κοπέλα συναντά 
τον Έντουαρντ στη σχολική τους τάξη, ο ίδιος 
κατακλύζεται οδυνηρά από την ακαταμάχητη 
μυρωδιά του αίματός της, που τον κάνει στιγμι-
αία να ξεχάσει τον κώδικά του κι αυτή γοητεύεται 
από το παράξενο πλάσμα κοντά της. Σιγά - σιγά 
γίνεται η μόνη που ανακαλύπτει το μυστικό του 
χωρίς να φοβάται για τη ζωή της και ο ίδιος βρί-
σκει για πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα ένα 
σκοπό στην πορεία του στο χρόνο. Και οι δύο 
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παραδίδονται σε μια μοιραία σχέση, που ισορ-
ροπεί επικίνδυνα ανάμεσα στην αγάπη και στο 
θάνατο.

«Έτσι το λιοντάρι ερωτεύτηκε τον αμνό» φρά-
ση από το «Λυκόφως», εικόνα από τη «Νέα Σε-
λήνη».

Γιατί είναι τόσο μαγνητική μια τέτοια ιστορία; 
Γιατί έχει κάνει τόσους και τόσους νέους να πα-
θιαστούν με αυτήν; Τι είναι αυτό που κάνει μια 
ιστορία να κερδίσει το νου και τις καρδιές των 
ανθρώπων; 

Αυτό είναι ένα ερώτημα που έχει απασχο-
λήσει αιώνες τώρα τους μελετητές των αν-
θρωπιστικών σπουδών. Οι σύγχρονες μελέτες 
της σημειωτικής αλλά και της ψυχολογίας από 
τον Levis-Strauss ως τον Yung θεωρούν ότι μια 
ιστορία εντυπώνεται στη ψυχή και τον νου ενός 
ανθρώπου, επειδή συχνά υπάρχει ήδη καταγε-
γραμμένη εκεί. Από τους αρχαίους μύθους ως 
τις σύγχρονες οθόνες της τηλεόρασης αναδύ-
ονται ιστορίες και ρόλοι-αρχέτυπα, που επα-
ναλαμβάνουν στην ουσία την αρχέγονη μάχη 
ανάμεσα στο σκοτεινό και ενστικτώδες και το 
φωτεινό και ανθρώπινο μέσα στον ίδιο τον άν-
θρωπο. Υπό αυτό το πρίσμα θα προσπαθή-
σουμε να ερμηνεύσουμε τα σύμβολα και την 
πλοκή μέσα στο έργο που εξετάζουμε.

Ο Έντουαρντ θυμίζει τον τυπικό ήρωα που 
μέσα από μια συνεχή μάχη τιθασεύει την ενστι-
κτώδη δίψα του για το θάνατο, για χάρη του 
σεβασμού και της προστασίας της ανθρώπι-
νης ζωής και προσπαθεί να ακολουθήσει ένα 
δρόμο που θα τον επαναφέρει  όσο δυνατόν 
πιο κοντά στην ανθρώπινη ύπαρξη «ή ό,τι είναι 
αυτό που είμαι». Όμως του λείπει αυτό που κά-
νει πραγματικά τη ζωή ανθρώπινη: η αγάπη για 
τον εαυτό του και τους ανθρώπους. Και αυτό 
είναι που η Μπέλλα, όπως οι ντάμες των πα-
λιών ιστοριών, του θυμίζει. Εκείνο που ενώνει και 
τους δύο: η ανυποχώρητη αγάπη, που μπορεί 
να οδηγεί στη λύτρωση. Από εκείνη τη στιγμή η 
νύχτα και ο θάνατος δίνουν τη θέση τους στην 
προστασία με κάθε τίμημα αυτού που αγαπάς, 
αυτού που δίνει νόημα και ομορφιά στη ζωή 
και στον κόσμο. Μια ζωή την όποια η Μπέλλα 
τολμά να απαρνηθεί, για να μοιραστεί με την 
αδελφή ψυχή της το δικό του κόσμο. Τον κό-
σμο του λυκόφωτος. Όμως εκείνος καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια για να την αποτρέψει και να 
την κρατήσει στην ανθρώπινη ζωή, φτάνοντας 
στο σημείο ακόμα και να φύγει από κοντά της. 
Όμως γιατί;

Η απάντηση βρίσκεται σε ένα από τα ανέκ-
δοτα αποσπάσματα της σειράς των βιβλίων 
του «Λυκόφωτος». «Και βέβαια δεν μπορούσα 
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να γυρίσω πίσω. Τι ήταν ο δικός μου πόνος, σε 
σύγκριση με τη δική της ευτυχία; Έπρεπε να μπο-
ρεί να χαμογελά, ελεύθερη από το φόβο και τον 
κίνδυνο. Ελεύθερη από την προσμονή για ένα 
μέλλον χωρίς ψυχή. Της άξιζε κάτι καλύτερο από 
αυτό, από μένα. Όταν θα έφευγε από αυτόν τον 
κόσμο, θα πήγαινε σ’ έναν τόπο που ήταν για 
πάντα φραγμένος για μένα, όσο κι αν προσπα-
θούσα εδώ».

Σύμφωνα με την παραδοσιακή γνώση οι βρι-
κόλακες είναι άνθρωποι που διαπράττουν τόσο 
αποτρόπαιες πράξεις στη ζωή τους, που η ψυχή 
τους τους εγκαταλείπει, ενώ εκείνοι συνεχίζουν 
να ζουν ρουφώντας ζωή από τους άλλους.

Αυτή η γνώση βέβαια με τον καιρό διαστρά-
φηκε και κατέληξε στο ότι κάποιος μπορεί απλά 
με ένα δάγκωμα να αποκτήσει αυτήν τη σκοτεινή 
φύση και τέτοια είναι η εκδοχή αυτής της ιστορί-
ας. Πρόκειται λοιπόν για κάποιου είδους «καρ-
μικά δεσμά», από τα οποία ο ήρωας πιστεύει 
ότι δεν θα απελευθερωθεί ποτέ. Η ίδια η Μπέλ-
λα όμως είναι αποφασισμένη να το ανατρέψει 
αυτό. Μέσα στην ιστορία αγωνίζεται με έμβλημα 

την αγάπη, για να ξυπνήσει μέσα στον Έντου-
αρντ την εσωτερική δύναμη και την ανθρωπιά 
που ξέρει ότι έχει για να ξανακερδίσει την ψυχή 
του. Εν τέλει γίνεται η ίδια η ψυχή του, που ακρο-
βατεί αδιάκοπα στο λυκόφως της ζωής και του 
θανάτου.

Η Νέα Σελήνη

Όταν η Μπέλλα μένει μόνη, έρχεται σ’ επα-
φή με ένα νεαρό ινδιάνο, τον Τζέικομπ, ο οποίος 
όμως κρύβει ένα εξίσου τρομερό μυστικό. Εί-
ναι λυκάνθρωπος, ταγμένος στην αδυσώπητη 
μάχη μεταξύ βαμπίρ και λυκανθρώπων και στην 
προσπάθεια των τελευταίων να διαφυλάξουν 
την ανθρώπινη κοινότητα από τους πρώτους. 
Είναι αρκετά ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε τον 
κώδικα γύρω από τον οποίο συσπειρώνεται 
αυτή η «αγέλη των λύκων» με σκοπό την προ-
στασία της ανθρώπινης ζωής. Απόλυτη αφο-
σίωση στις διαταγές του Άλφα, του αρχηγού, 
επικοινωνία μέσα από τις σκέψεις, ανάφλεξη και 
μεταμόρφωση μέσα από τον έλεγχο (ή όχι) των 
συναισθημάτων. Παρόλα αυτά ο Τζέηκομπ πα-
ραμένει στην ουσία του  ανθρώπινος και είναι 
αυτός, που «σαν τον ήλιο», θα ξαναθερμάνει 
την παγωμένη καρδιά της Μπέλλα στο διάστη-
μα της απουσίας του Έντουαρντ. 

 Εκεί είναι που η Μπέλλα πρέπει να κάνει μια 
κρίσιμη επιλογή, ανάμεσα στο συμβιβασμό της 
επιστροφής σε μια «φυσιολογική», ασφαλή ζωή 
με τον Τζέηκομπ, καλύπτοντας με ένα σεντόνι 
τον άλλο δρόμο που ονειρεύτηκε κι έναν αγώνα 
για να ξαναβρεί τον Έντουαρντ, γεμάτο κίνδυ-
νο και περιπέτεια, που θα δοκιμάζει συνεχώς τα 
όριά της και την αφοσίωση της στην κατάκτηση 
μιας ψυχής και μιας ζωής και για τους δύο. Είναι 
μια επιλογή που ίσως θυμίζει το δίλημμα που 
με διάφορες μορφές εμφανίζεται στον καθένα, 
ανάμεσα στο γνωστό και ασφαλές και αυτό 
που είναι δύσκολο αλλά πιο αληθινό. 

Σε αυτό το άρθρο επιχειρήσαμε να δούμε 
αυτήν την ταινία, όπως και κάθε άλλη, από μια 
εσωτερική σκοπιά, μια οπτική που πάει πέρα 
από την επιφάνεια, στο βάθος που υπάρχει σε 
κάθε δημιουργία. Και πράγματι ο κόσμος του 
Λυκόφωτος, όπως και τόσοι άλλοι κόσμοι, μας 
είναι γνώριμος, γιατί ζευγαρώνει τα πλάσματα 
της φαντασίας μας με τις πιο ανθρώπινες αξίες 
και αναζητήσεις: κώδικες ζωής και φαινομενικά 
ανυπέρβλητα δεσμά, αγάπη και λύτρωση, επι-
λογή και πεπρωμένο.
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Κείμενο: γ.α.πλάνας, Ιδρυτής της Ν.α. στην Ελλάδα

Από το βιβλίο: «Τα τρία κέντρα του Μυστηρίου»

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ: 
ΤΑ ΔΥΟ ΑΠΕΙΡΑ     
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Γνώρισε τον εαυτό σου και θα γνωρίσεις το 
σύμπαν και τους θεούς” λέει η πυθαγορική 
διδασκαλία, βασισμένη στα Χρυσά Έπη. Το 

δελφικό ρητό, το τόσο χρησιμοποιημένο από 
το Σωκράτη “Γνώθι Σαυτόν”, αποτελεί το πρώτο 
βήμα του ανθρώπου προς τη θεότητα, το Παν-
Ένα. 

Μια άποψη της εσωτερικής παράδοσης λέει 
ότι η αυτογνωσία είναι η απαραίτητη προϋπό-
θεση για την ανώτερη πνευματική ανύψωση 
του ανθρώπου, ώστε να μπορέσει να διαβεί την 
ατραπό της γνώσης περί θεών (θεοσοφία) και 
σύμπαντος. Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη, 
συμπληρωματική της πρώτης, που αντιστρέφει 
την πρόταση. “Γνώρισε το σύμπαν και τους θε-
ούς και θα γνωρίσεις τον εαυτό σου” θα ήταν η 
άλλη ερμηνεία της σωκρατικής σύστασης. 

Ουσιαστικά και οι δύο αυτές απόψεις βα-
δίζουν τον ίδιο εσωτερικό δρόμο και οδηγούν 
στον ίδιο στόχο, την ταύτιση της ανθρώπινης με 
τη συμπαντική και τη θεία συνείδηση. Η διαφορά 
είναι ότι η πρώτη ακολουθεί μια διαδικασία από 
“μέσα” προς τα “έξω” ενώ η δεύτερη ακολουθεί 
την αντίθετη, δηλαδή από το περιβάλλον προς 
το εσωτερικό του ανθρώπου. 

Η γνώση του εαυτού μας μάς αποκαλύπτει 
ότι το σύμπαν και η θεότητα είναι μέσα μας. Η 
γνώση για τα μυστήρια του σύμπαντος και του 
θείου μας αποκαλύπτει το συμπαντικό άνθρω-
πο, τον εαυτό μας, που αυτοαναγνωρίζεται σε 
κάθε κομμάτι του παντός, σαν να ήταν αυτό 
ένας καθρέφτης που αντανακλά την εικόνα 
μας.

 Αν ο άνθρωπος γίνει ικανός να αυτοανα-
γνωρίζεται στο σύμπαν και στο περιβάλλον της 
κουλτούρας του, τότε θα αποκτήσει μια σφαι-
ρική πανοραμική θεώρηση, που θα οδηγήσει 
τη συνείδησή του πιο πέρα από τα “έξω’ και τα 
“μέσα”, πιο πέρα από το χώρο και το χρόνο, 
εκεί όπου τα δυο άπειρα, του μικρόκοσμου (ή 
άπειρου προς τα κάτω) και του μακρόκοσμου 
(ή άπειρου προς τα επάνω), συναντώνται. 

Ο άνθρωπος βρίσκεται μετέωρος ανάμεσα 
στις δύο αυτές αβύσσους, της απεραντοσύνης 
των άστρων και της απεραντοσύνης του μικρο-
σκοπικού κόσμου των έσχατων σωματιδίων, 
ανάμεσα στη σχετιστική και κβαντική αντίληψη. 
Το ανθρώπινο πλάσμα, ον που βρίσκεται με-
ταξύ του ζώου και του Θεού, είναι ο μεγάλος 
εσταυρωμένος ανάμεσα στην κάθετη διάσταση 
του ουρανού και την οριζόντια της γης. Είναι ο 

μεγάλος ελεύθερος και ο μεγάλος δεσμώτης. Ο 
Προμηθέας στην Ελλάδα, ο Βισβακαρμάν στην 
Ινδία, ο Χριστός στη Δύση, ο Όσιρις στην Αίγυ-
πτο είναι σύμβολα αυτής της αλήθειας. 

Για να γνωρίζει ο άνθρωπος πρέπει πρώτα 
να αναγνωρίζει και γι’ αυτό διαθέτει το φως της 
συνείδησης. Να αναγνωρίζει τις παγκόσμιες 
αξίες που βρίσκονται φυλαγμένες στις αρχαίες 
παραδόσεις και να εντάσσει τη δική του παρά-
δοση στην πρωταρχική διαχρονική παράδοση. 
Μόνο έτσι θα επιστρέψει ο άνθρωπος στη σο-
φία, θα γνωρίσει το μυστήριο της ζωής και του 
θανάτου, του αληθινού και του απατηλού.

 Όταν η γνώση βιώνεται, πάλλεται σαν το 
αίμα της ζωής μέσα στη καρδιά μας. Tότε θε-
ωρία και πράξη γίνονται ένα και αδιαχώριστο 
μονοπάτι κάτω από τα πόδια του οδοιπόρου 
των άστρων. Χρειάζεται όμως ο ορθολογιστι-
κός τρόπος σκέψης του Δυτικού ανθρώπου, 
το Κάμα-Μάνας, για να ανοίξει πέρασμα στη 
διαλογιστική διαίσθηση του Βούδι-Μάνας, του 
φωτισμένου πνευματικού νου.

 Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται 
μια επιστροφή στην παραδοσιακή σοφία, την 
ενοποίηση των λαών, την ανάσταση του εσω-
τερικού ανθρώπου. Από την καρτεσιανή εποχή 
ως σήμερα, ο άνθρωπος έχει υποστεί τη μεγα-
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λύτερη διάσπαση όλων των εποχών. Τείνει να χάσει την πνευματική του 
ταυτότητα και να καταστρέψει τον εαυτό του, το ανθρώπινο γένος και τη 

φύση ολόκληρη, με τους αδιάντροπους πολέμους, τα βιομηχανικά 
πυρηνικά συμφέροντα, τα ναρκωτικά και την πορνογραφία, τη 

μόλυνση σε όλα τα επίπεδα, από το φυσικό ως το νοητικό.

 Επείγει ο άνθρωπος να μάθει ξανά να σκέφτεται, 
να επικοινωνεί, να ανασυνθέτει τον εαυτό του μέσα 

από μια σφαιρική θεώρηση του κόσμου και της 
ζωής. Επείγει να επιστρέψουμε στην πειθαρχία 
της φύσης, στον αγνό αυθορμητισμό των 
φυσικών στοιχείων. Χρειάζεται να ξαναμά-
θουμε να ακούμε τη φωνή της γης, του νε-
ρού, του αέρα, της φωτιάς, του ουρανού, να 
γνωρίσουμε τα απόκρυφα μηνύματά τους, 
γεμάτα αλήθειες και δύναμη. Επείγει να ξανα-
ανακαλύψουμε τον άνθρωπο, σαν αδιάσπα-
στη μονάδα, αρμονικό και δίκαιο με τον εαυτό 
του και με κάθε πλάσμα, χωρίς τύψεις, χωρίς 
μαλθακότητες, αλλά με απέραντη αγάπη για 

τη δημιουργία. 

Στην σημερινή ανθρώπινη κοινωνία χρειά-
ζεται να γίνει μια ριζική εσωτερική αλλαγή, μέσα 

στον καθένα και σε κάθε δομή αντιμετώπισης του 
φαινομένου που ονομάζουμε Κόσμο. Μια επιστροφή 

στην προγονική σοφία, η οποία δεν θα είναι επιστρο-
φή στο ξεπερασμένο παρελθόν αλλά σε ένα φωτεινότερο 

μέλλον. 

Επείγει ο άνθρωπος να μάθει ξανά να σκέφτεται, να επικοινωνεί, να ανασυνθέτει τον εαυτό του μέσα από μια 
σφαιρική θεώρηση του κόσμου και της ζωής
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Δεν πρόκειται για μια καινούρια θρησκεία ή 
ιδεολογία αλλά για μια ολοκληρωτική μετάλλαξη 
στη φυσική, ψυχολογική και νοητική μας στάση, 
απέναντι στη φύση και τον άνθρωπο, για έναν 
αναπρογραμματισμό, αναπροσανατολισμό και 
μια νέα ερμηνεία της γνώσης, της Παράδοσης 
και των εμπειριών που έχουμε κληρονομήσει. 
Αν αυτή η πνευματική κληρονομιά, αυτών των 
παραδοσιακών αληθειών που αφορούν στους 
εσωτερικούς νόμους που διέπουν το σύμπαν, 
καταφέρει να ξυπνήσει απόκρυφα ελατήρια 

εσωτερικής δύναμης και παλιές αναμνήσεις, η 
γέφυρα θα έχει αρχίσει να φτιάχνεται και ο στό-
χος της μετάλλαξης και της ολοκλήρωσης θα 
είναι λίγο πιο κοντά.

“Το παρελθόν, το μέλλον, ο φυσικός χώ-
ρος... και τα άτομα δεν είναι παρά ονόματα, 
σκεπτομορφές, λέξεις για κοινή χρήση, επιπό-
λαιες απόψεις για το πραγματικό”. 

Βούδας, απόσπασμα από το Madhyamika 
Karika Vrιti

Άνθρωπος και αυτονωσία: τα δύο άπειρα
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Κείμενο:  Ιωσήφ Σταυρουλάκης

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (μέρος 1ο)
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Εναλλακτικές μορφές ενέργειας

Τα γεωθερμικά ρευστά εμφανίζονται στην επιφάνεια με τη μορφή θερμού νερού ή ατμού. με τη βοή-
θεια ατμοστροβίλων μετατρέπονται σε ηλεκτρική ενέργεια.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ η ανθρω-
πότητα καλείται να απαντήσει στο βασικό 
ερώτημα, αν θα συνεχίσει να καλύπτει τις 

ενεργειακές της ανάγκες κυρίως με τα ορυκτά 
καύσιμα (μέχρι αυτά να εξαντληθούν) με την 
επακόλουθη περιβαλλοντική επιβάρυνση ή θα 
αναζητήσει σύντομα άλλες λύσεις. Είναι φανερό 
ότι οι ενεργειακές ανάγκες συνεχώς θα αυξά-
νονται, αφού ο πληθυσμός της γης αυξάνεται 
με γοργούς ρυθμούς, αλλά και η βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου πολλαπλα-
σιάζει τις δραστηριότητές του, οι οποίες τελικά 
απαιτούν κατανάλωση ενέργειας. 

Δύο είναι τα κύρια προβλήματα που χρειάζε-
ται να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος άμεσα: α) την 
εξάντληση των παραδοσιακών έως τώρα πη-
γών ενέργειας(πετρέλαιο, γαιάνθρακας κ.τ.λ.) 
β) τη μόλυνση του περιβάλλοντος που προκα-
λεί η χρήση τους. Σ’ αυτό το πρόβλημα η λύση 
διαφαίνεται στις εναλλακτικές μορφές ενέργει-
ας όπως: η αιολική, η ηλιακή, η γεωθερμική, η 
υδροηλεκτρική και άλλες πολλές. Ο άνθρωπος 

πρέπει να επιστρέψει ξανά στη φύση και να συ-
νεργαστεί με αυτήν.

Μέσα σε ένα μικρό άρθρο όπως αυτό δεν 
είναι δυνατό να αναλύσουμε εκτενώς τις εναλ-
λακτικές πηγές ενέργειας, αλλά θα προσπαθή-
σουμε να αγγίξουμε κάποιες από αυτές. 

γεωθερμική ενέργεια

Ονομάζεται η θερμική ενέργεια που προέρ-
χεται από το εσωτερικό της γης και εμφανίζεται 
με τη μορφή θερμού νερού ή ατμού. Η ενέργεια 
αυτή σχετίζεται με την ηφαιστειότητα και τις ειδι-
κότερες γεωλογικές και γεωτεκτονικές συνθήκες 
της κάθε περιοχής. Τα γεωθερμικά αυτά ρευστά 
εμφανίζονται στην επιφάνεια είτε με τη μορφή 
θερμού νερού ή ατμού, όπως προαναφέρθηκε, 
είτε αντλούνται με γεώτρηση και αφού χρησι-
μοποιηθεί η θερμική τους ενέργεια, γίνεται επα-
νέγχυση του ρευστού στο έδαφος με δεύτερη 
γεώτρηση. Έτσι με τη βοήθεια ατμοστροβίλων 
μετατρέπεται η θερμική ενέργεια σε ηλεκτρική. 
(Σχ.1)
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αιολική ενέργεια

Δημιουργείται έμμεσα από την ηλιακή ακτι-
νοβολία, γιατί η ανομοιόμορφη θέρμανση της 
επιφάνειας της γης προκαλεί τη μετακίνηση με-
γάλων μαζών αέρα από τη μια περιοχή στην 
άλλη, δημιουργώντας έτσι τους ανέμους. Με τη 
βοήθεια τεράστιων ανεμογεννητριών παράγεται 
ηλεκτρισμός από την κινητική ενέργεια του ανέ-
μου που κινεί τον έλικα της γεννήτριας. (Σχ.2)      

 Ηλιακή ενέργεια

Ο ήλιος είναι μια τεράστια πηγή ενέργειας, 
που ο άνθρωπος μπορεί να εκμεταλλευτεί με 
τρεις βασικούς τρόπους: 1) Με τη χρήση των 
θερμικών ηλιακών συστημάτων που συλλέγουν 
την ηλιακή ακτινοβολία και τη μετατρέπουν σε 
θερμότητα σε κάποια θερμομονωμένη δεξα-
μενή, όπου την αποθηκεύουν και ονομάζονται 
ενεργητικά ηλιακά συστήματα. 2) Με τα παθη-
τικά ηλιακά συστήματα, δηλαδή όλα τα κατάλ-
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Σχ.2

Σχ.1

Σχ.3

Σχ.4

ληλα σχεδιασμένα και συνδυασμένα δομικά 
στοιχεία των οικοδομικών κατασκευών (κτηρί-
ων) που υποβοηθούν την καλύτερη άμεση ή 
έμμεση εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, 
είτε για τη θέρμανση των κτιρίων το χειμώνα, είτε 
για το δροσισμό τους το καλοκαίρι. 3) Με την 
κατευθείαν μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε 
ηλεκτρική με τη χρήση των φωτοβολταϊκών συ-
στημάτων. (Σχ.3)

Υδροηλεκτρική ενέργεια

Παράγεται όταν η κινητική ενέργεια του νε-
ρού περνάει μέσα από έναν υδροστρόβιλο και 
μετατρέπεται σε ηλεκτρική. Το νερό κάνοντας 
τον “κύκλο του” στη φύση έχει δυναμική ενέρ-
γεια. Όταν βρίσκεται σε περιοχές με μεγάλο 
υψόμετρο, τότε μετατρέπεται σε κινητική, όταν 
το νερό ρέει προς χαμηλότερες περιοχές. Με τα 
υδροηλεκτρικά έργα (υδροταμιευτήρας, φράγ-
μα, κλειστός αγωγός πτώσεως, υδροστρόβι-
λος, ηλεκτρογεννήτρια, διώρυγα φυγής) εκμε-
ταλλευόμαστε την ενέργεια του νερού για την 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. (Σχ.4)

Η λύση σε όλα τα προβλήματά μας βρίσκεται 
πάντα μέσα μας, στην αληθινή μας φύση, εκεί 
πρέπει να την αναζητήσουμε και όχι έξω. Όταν ο 
άνθρωπος θα μπορέσει να ταυτιστεί με τη φύση 
του, τότε θα ταυτιστεί και με τη φύση εξωτερικά 
και θα μπορέσει να την «εκμεταλλευτεί» προς 
όφελός του σεβόμενος αυτήν και προστατεύο-
ντάς την…

βΙβλΙΟγραΦΙα:
- www.ee.teihal.gr/.../Geothermiki%20Energeia.htm
- www.cres.gr/kape/.../34.htm 
- www.greenpeace.org/.../138618
- www.oikoenergeia.gr

Εναλλακτικές μορφές ενέργειας
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πηγή: περιοδικό Abenteuer Philosophie  Νέα ακρόπολη αυστρίας & γερμανίας
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αkbar

O Άκμπαρ παραλίγο να έχανε το ραντε-
βού του με την ιστορία. Όταν ξεκίνησαν 
οι ωδίνες του τοκετού της μητέρας του 

υπήρχε μια  ιδιαίτερη ευνοϊκή συνάντηση πλα-
νητών. Τότε όμως εμφανίστηκε στο πλευρό του 
κρεβατιού της μητέρας του μια μαμή που ήταν 
τόσο άσχημη, με αποτέλεσμα να την τρομάξει 
τόσο πολύ, ώστε να σταματήσουν οι ωδίνες 
του τοκετού. Παρ’ όλα αυτά ο Άκμπαρ γεννή-
θηκε με  καλό άστρο  στις 15/10/1542. Είχε ανά-
γκη τη βοήθεια  των άστρων. Ο πατέρας του, 
ο Humayun, ήταν την εποχή της γέννησης του 
Άκμπαρ ένας βασιλιάς δίχως γη. Ο πρώην άρ-
χοντας της μογγολικής αυτοκρατορίας της βό-
ρειας Ινδίας ήταν, μετά από πολλές χαμένες μά-
χες, ένας κυνηγημένος που προσπαθούσε να 

προστατέψει την οικογένειά του από τον Πέρση 
νικητή. 

μεγάλος μογγόλος στα δεκατέσσερα

Ο τροχός της μοίρας όμως γύρισε και πάλι. 
Όταν κάποια στιγμή ο Humayun πέθανε στο 
Δελχί, σκοντάφτοντας στην παλιά σκάλα της βι-
βλιοθήκης του, κι ανέλαβε ο γιός του το αξίωμα 
του Μεγάλου Μογγόλου, είχε ήδη ξανακερδηθεί 
η αυτοκρατορία. Ο Άκμπαρ ήταν τότε μόλις 14 
χρονών. Ήταν ένα άγριο αγόρι με ακούραστη 
ενέργεια. Παρ’ όλη την επιθυμία του πατέρα 
του εκείνος αρνιόταν να μάθει να γράφει και να 
διαβάζει και δεν έμαθε ποτέ. Τα ενδιαφέροντά 
του αφορούσαν αποκλειστικά τα αθλήματα, το 
κυνήγι και τις τέχνες του πολέμου. Άλλωστε δεν 

έλειπαν και οι ευκαιρίες για να τις εξα-
σκήσει. Η χώρα που είχε κληρονομήσει 
ήταν μεγάλη αλλά όχι ασφαλής. Μετά 
από πολλές εκστρατείες και πάντα νι-
κηφόρες μάχες η αυτοκρατορία εκτί-
νονταν σε όλη τη βόρεια Ινδία, το ση-
μερινό Πακιστάν και το Αφγανιστάν.  
Το Κασμίρ έγινε ο προσωπικός του 
κήπος και ο αγαπημένος του καλοκαι-
ρινός προορισμός.

Το κτήριο Ibadat Khana (επάνω), στο Fatehpur Sikri (κάτω)
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Αγαπούσε την πολυτέλεια, παντρεύτηκε πολ-
λές φορές και είχε 300 παλλακίδες. Έφερνε πάγο 
από τα Ιμαλάια, για να δροσίζει το κρασί του. 
Αγαπούσε τα φρούτα από την γη των προγό-
νων του και ειδικά τα αγαπημένα του πεπόνια 
και σταφύλια της κεντρικής Ασίας, που  οι υπή-
κοοί του φρόντιζαν να του φέρνουν.

Τι λείπει σε κάποιον που τα έχει όλα;

Τον Ιούλιο του 1573, επέστρεψε από μια εκ-
στρατεία πίσω στο Σικρή. Μέσα σε ένα τέμενος 
των Σούφι, αφιερωμένο στον Άγιο Σαλίμ και με 
την ευλογία ενός Σούφι ερημίτη, γεννήθηκε ο 
γιός του Γιαχανκίρ. Εκεί λοιπόν, 50χλμ. μακριά 
από την Άκρα, ίδρυσε μια νέα πρωτεύουσα την 
Fatehpur, την πόλη της Νίκης. Ο Άκμπαρ ήταν 
ο απόλυτος κυρίαρχος μιας μεγάλης αυτοκρα-
τορίας κι ένας ανίκητος στρατηγός. 

Μετά από αυτό είχε αρχίσει να έχει πολλά 
ενδιαφέροντα, έβαζε να του διαβάζουν βιβλία 
διαφόρων επιστημονικών θεμάτων κι άρχισε να 
αποκτά μια ευρύτερη μόρφωση. Εκείνη την επο-
χή ο  Άκμπαρ ήταν ένας καλός μουσουλμάνος, 
που ακολουθούσε πιστά τις προσταγές της πί-
στης του. Αγαπούσε τις τέχνες, προπαντός τη 
μουσική, αλλά δεν κατάφερνε να βρει απάντηση 
στο ερώτημα για το νόημα της ύπαρξης. Το με-
γαλύτερο ενδιαφέρον το όμως ήταν η μεταφυ-
σική. 

Το 1575, όταν ήταν 33 χρονών, θεμελίωσε 
μια αίθουσα στο Fatehpur Sikri, για την έρευνα 
θρησκευτικών και φιλοσοφικών ζητημάτων. Το 
κτήριο αυτό ονομάστηκε Ibadat Khana, ο οί-
κος της λατρείας. Σήμερα  η Fatehpur Sikri είναι 
μια πόλη φάντασμα αλλά και ένας τουριστικός 
μαγνήτης, γι’ αυτό έχουν ανακαινιστεί πολλές 
αίθουσες του παλατιού. Δεν είναι γνωστό πλέ-
ον που βρισκόταν πραγματικά ο οίκος της λα-
τρείας, όμως υπάρχει μια αίθουσα που έχει στο 
κέντρο μια κολόνα ως την μέση και πάνω της 
στηρίζεται ένα κιονόκρανο σε σχήμα Λωτού. Να 
καθόταν άραγε εδώ ο Μεγάλος Μογγόλος στις 
συζητήσεις αυτές; 

Οι συζητήσεις στον οίκο της λατρείας ξεκι-
νούσαν Πέμπτη βράδυ και διαρκούσαν όλη τη 
νύχτα. Αρχικά η είσοδος επιτρεπόταν μόνο σε 
μουσουλμάνους, επειδή  στόχος του Άκμπαρ 
ήταν να επιλυθούν οι διαφωνίες που υπήρχαν 
μεταξύ των διαφορετικών κατευθύνσεων της πί-
στης του Ισλάμ. 

Το 1578 υπήρξε μια στροφή στην ζωή του 
Άκμπαρ. Κατά την διάρκεια ενός κυνηγιού είχε 
ένα μυστικιστικό βίωμα, για το οποίο δεν γνω-
ρίζουμε πολλά, διότι ο ίδιος δεν θέλησε  ποτέ να 
αναφέρει τι ακριβώς συνέβη. 

Η θρησκευτική αποκλειστικότητα ήταν κάτι 
αδιανόητο γι’ αυτόν…

Μετά από αυτό το συμβάν δεν ξαναπήγε 
ποτέ για κυνήγι και δεν έτρωγε πια σχεδόν κα-
θόλου κρέας. Η πολυτελής ζωή του μετατράπη-
κε σε σπαρτιατική. Όμως η μεγαλύτερη αλλαγή 
έγινε στο πνευματικό επίπεδο. Άνοιξε τις πόρτες 
του οίκου της λατρείας σε όλες τις θρησκείες. 
Ινδοί, Εβραίοι, οπαδοί του Ζαροάστρη και Χρι-
στιανοί συμμετείχαν πλέον και αυτοί στις συζη-
τήσεις. Η αναζήτηση του Θεού σήμαινε για αυ-
τόν την αναζήτηση της αλήθειας. Η θρησκευτική 
αποκλειστικότητα ήταν κάτι αδιανόητο. Πίστευε 
ότι η υποτίμηση μιας θρησκείας, οποιασδήποτε 
θρησκείας, εξισώνονταν με την υποτίμηση του 
θεού. Ήθελε να ανακαλύψει την έννοια του κα-
λού, την οποία διαισθάνονταν μέσα σε όλες τις 
θρησκείες και που για τον ίδιο ταυτίζονταν με τη 
λογική. Θεωρούσε ότι μόνο η πίστη είχε αξία, η 
οποία ενδυναμώνεται από τη σοφία. 

Ο Άκμπαρ ήταν μάλλον ο μοναδικός στον 
οίκο της λατρείας που καθοδηγούταν από την 
αγάπη για τη σοφία. Οι περισσότεροι συμμε-
τέχοντες ήθελαν να στηρίξουν τις προσωπικές 
τους θέσεις σε σχέση με την πίστη τους, κι αν 
ήταν δυνατόν, εις βάρος των άλλων πίστεων. 
Τελικά απογοητευμένος ο Άκμπαρ διέκοψε αυ-
τές τις δημόσιες συζητήσεις. Καμία θρησκεία 
δεν μπορούσε να τον ικανοποιήσει απόλυτα. 
Στην  διάρκεια της αναζήτησής του απομακρύν-
θηκε από τον ορθόδοξο ισλαμισμό, κάτι όμως 
που ποτέ δεν παραδέχτηκε δημόσια. Άρχισε να 
διατυπώνει λοιπόν τις προσωπικές του απόψεις. 
Το συμπέρασμα αυτών ήταν η θρησκευτική πί-
στη Din Ilahi, η οποία όμως δεν κατάφερε να 
βρει ανταπόκριση πέρα από κοντινό κύκλο του 
Άκμπαρ και έμοιαζε περισσότερο με αδελφότη-
τα, στην οποία οι μυημένοι διατηρούσαν την 
προσωπική τους πίστη, αλλά είχαν μεταξύ τους 
κοινές ηθικές βάσεις, καθώς και την αρετή της 
ανεκτικότητας. Η Din Ilahi γεννήθηκε και πέθανε 
μαζί με τον Άκμπαρ. 

Τα αποτελέσματα της σωστής δράσης…

Οι προσωπικές του απόψεις  όσον αφορά 
στην πρακτική εξάσκηση της διακυβέρνησης 
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ήταν πολύ  αποτελεσματικές και με διάρκεια, 
διότι ο Άκμπαρ ήταν άνθρωπος της δράσης. 
Δούλευε σκληρά έτσι ώστε οι υπήκοοί του, που 
ανήκαν σε διαφορετικές κουλτούρες, φυλές και 
θρησκευτικές πίστεις, να μπορούν να ζουν ει-
ρηνικά μεταξύ τους. Η διακυβέρνησή του ήταν 
τόσο λαϊκή, όσο θα μπορούσε να ήταν σε εκεί-
νη την εποχή. 

Κατήργησε τον παλαιότερο φόρο που πλή-
ρωναν όσοι δεν ήταν Μουσουλμάνοι. Όλοι 
ήσαν ίσοι μπροστά στο νόμο (τουλάχιστον θε-
ωρητικά). Προσπάθησε να είναι ένας δίκαιος 
κυβερνήτης. «Η τυραννία είναι μια παρανομία, 
ειδικά για τον κυβερνήτη, τον προστάτη του κό-
σμου» ήταν η άποψή του. Ο Άκμπαρ εφάρμοσε  
ένα σύστημα διαχείρισης,  το οποίο ήταν τόσο 
λειτουργικό, ώστε να το ενστερνιστούν αργότε-
ρα οι Άγγλοι, όταν έγιναν οι κύριοι της Ινδίας. Ο 
Άκμπαρ πέθανε το 1605.

…αλλά και της λανθασμένης δράσης…

Η διακυβέρνηση του Άκμπαρ με την λαϊκή 
της εφαρμογή, την αναγνώριση του δικαιώμα-
τος της  ανεξιθρησκίας και το ότι ήταν ανοιχτή 
σε λογικά επιχειρήματα, προσέφερε  τη δυνα-
μική ενός μεγάλου μέλλοντος για την Ινδία. 
Δυστυχώς πάλι η ρωγμή μέσα από την οποία 
είχε μπει το φως, έκλεισε γρήγορα. Τον Άκμπαρ 
ακολούθησε ο Jahangir, ο οποίος προστάτεψε 
την κληρονομιά του πατέρα του. Μετά ήρθε ο 
Shah Jahan, ο οποίος οικοδόμησε το Ταζ Μα-
χάλ. Ο γιός του, ο Aurangzeb (1618-1707), πήρε 
πολύ στα σοβαρά τον τίτλο του ως «σκλάβος 
του Θεού». Αγαπούσε τους Μουσουλμάνους, 
αλλά απεχθανόταν τους «άπιστους» που ήταν 
και ο μεγαλύτερος αριθμός των υπηκόων του. 
Σε  όλη τη χώρα γκρέμιζε τους ναούς και έχτιζε 
στη θέση τους  τεμένη. Ένας τέτοιος ναός που 
έγινε τέμενος ήταν στην Ayodhya, για τους Ιν-
δουιστές  ο τόπος γέννησης του θεού Ράμα. Το 
1993 το τέμενος αυτό μετατράπηκε σε κάρβου-
νο και σκόνη από ένα μεγάλο αριθμό εξεγερθέ-
ντων Ινδουιστών. Έτσι ξεκίνησε στην Ινδία ο εμ-
φύλιος. Ακόμη και σήμερα πρέπει να φυλάγεται 
μέρα νύχτα το τέμενος. Σήμερα όλοι αναρωτιού-
νται για το πού οδεύει όλο αυτό. Εδώ, όπως και 
σε πολλά άλλα μέρη της γης που έχουν το ίδιο 
πρόβλημα, υπάρχει μπαρούτι που μπορεί κάθε 
στιγμή να ανατιναχτεί, 400 χρόνια μετά τον Άκ-
μπαρ αλλά και δυστυχώς 300 μόνο χρόνια μετά 
τον Aurangzeb. 

Ο  ποιητής Alfred Tennison (επάνω), έγραψε 
ένα ποίημα με θέμα «Το όνειρο του Άκμπαρ». 
Εμπνεύστηκε από την θρησκευτική ανεκτικότητα 
που πρέσβευε ο Άκμπαρ και η οποία την 
εποχή του Τένισον (19ο αιώνα) έλειπε από το 
Χριστιανισμό.

Ο βιβάλντι (κάτω) εμπνεύστηκε από το μεγάλο 
μογγόλο κι έγραψε ένα κονσέρτο γι’ αυτόν, που 
το ονόμασε “Il grosso Mogul”.

αkbar
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“Η αγάπη δεν είναι μια θεωρητική στάση 
ήττας, αλλά μια τρομερή δύναμη που 
ενώνει τα πράγματα και τα διατηρεί”

Μinibook “Σπόροι φωτός για την Κοινωνία” 

 Εκδ. Νέα Ακρόπολη

“Το να προδώσει κανείς το Ιδεώδες είναι 
σαν να προδίδει τον εαυτό του, σαν να 
δημιουργεί στο στήθος του ένα κρύο 

κενό, πολύ πιο παγερό από όλους τους 
θανάτους”.

Μinibook “Σπόροι φωτός για τον Κόσμο” 

 Εκδ. Νέα Ακρόπολη

“Όπως μια αλυσίδα είναι τόσο δυνατή όσο 
ο πιο αδύνατος κρίκος της, έτσι για να 

μπορέσουμε να φτιάξουμε μια καλύτερη 
ανθρωπότητα χρειάζεται ο καθένας μας να 

γίνει καλύτερος”.
Μinibook “Σπόροι φωτός για τον Άνθρωπο”

 Εκδ. Νέα Ακρόπολη

Σπόροι φωτός...

Σκέψεις που έχουν συλλεχθεί από 
φιλοσοφικά βιβλία, άρθρα και διαλέξεις 

του Jorge Angel Livraga, 
ιδρυτή του διεθνούς φιλοσοφικού 

Οργανισμού Νέα Ακρόπολη.

Αφιερωμένα στους τολμηρούς του 
πνεύματος, 

στους ερωτευμένοuς με την αλήθεια, 
τη ζωή, τη σοφία και το αιώνιο.
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Η πολιτιστική ατζέντα της Νέας ακρόπολης
Δραστηριότητες του τριμήνου που πέρασε

1.

Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε καλύ-
τερα τον εαυτό μας; Πώς μπορούμε να 
γίνουμε καλύτεροι; Πώς μπορούμε από 
τη θεωρία να περάσουμε στην πράξη; 
Αυτά ήταν μερικά από τα ερωτήματα που 
απαντήθηκαν στην παρουσίαση με θέμα 
«Βιωματικό σεμινάριο αυτοβελτίωσης», 
που συγκέντρωσε πολλούς ενδιαφερό-
μενους.

Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε καλύ-
τερα τον εαυτό μας; Πώς μπορούμε να 
γίνουμε καλύτεροι; Πώς μπορούμε από 

2.

αΘΗΝα

ΗραΚλΕΙΟ

Με κίνητρο τη γνωριμία με Αρχές και κείμενα που ανάγονται στην 
αρχαιότητα αλλά δεν περιορίζονται εκεί, το κοινό της παρουσίασης του 
«Κυμβάλειο – η Ερμητική επιστήμη», ακολούθησε τον ομιλητή, καθ. Γ. 
Πλάνα,  σε μια διαδρομή με 7 σταθμούς:

Στην ανοιχτή συζήτηση για την  5η έκδοση του «Κυμβάλειο – η Ερμη-
τική επιστήμη» (24/02/10), παρουσιάστηκαν οι 7 Αρχές του Σύμπαντος, 
όπως διασώθηκαν από την εποχή της αρχαίας Αιγύπτου, κάτω από  το 
πρίσμα της εφαρμογής τους στον μακρόκοσμο αλλά και στον μικρόκο-
σμο:  η αρχή της αναλογίας, η αρχή του ρυθμού, η αρχή της αιτίας και 
του αποτελέσματος, δεν αφορούν μόνο τους μακρινούς κόσμους του 
γαλαξία και των πλανητών, αλλά και την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη.

Το βιβλίο «Κυμβάλειο – η Ερμητική επιστήμη» προκαλεί στον αναγνώ-
στη την επιθυμία για αναζήτηση: 7 Αρχές, 7 όψεις της αλήθειας που 
κρύβει κάθε Αρχή, κάθε Μύθος και Πραγματικότητα…

Το βιβλίο «Κυμβάλειο – η Ερμητική επιστήμη», των εκδόσεων «Νέα 
Ακρόπολη», συμπεριλαμβάνεται  στο νέο best seller του Dan Brown «Το 
Χαμένο Σύμβολο».
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4.

λαρΙΣαλαρΙΣα5.

ΙΩαΝΝΙΝα

Στις 22 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ήταν μια ιδιαίτερα ζεστή βραδιά 
με αρκετούς καλεσμένους από τον κύκλο των φίλων μας. 
Η βραδιά ξεκίνησε με ένα Power Point που αφορούσε το 
έργο της Νέας Ακρόπολης στην Εγνατία μέσα από το 
πρίσμα των κοινωνικών και οικολογικών δραστηριοτή-
των της κατά τη διάρκεια του 2009, καθώς και την παρου-
σίαση του τριμηνιαίου περιοδικού της Νέας Ακρόπολης 
για τους επισκέπτες μας. Ακολούθησε η βράβευση των 
εθελοντών της Κ.Ο.Δ.Ε. για τη συμμετοχή τους στην πε-
ριφρούρηση του κέδρινου λόφου κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο. Στη συνέχεια είχαμε την κοπή της πρωτοχρονιά-
τικης πίτας και ο τυχερός που βρήκε το φλουρί, κέρδισε 
ένα βιβλίο από τις εκδόσεις μας. Η εκδήλωση συνεχίστηκε 
με παρουσιάσεις χορού και μουσικής.

ΙΩαΝΝΙΝα6.

ΘΕΣΣαλΟΝΙΚΗ - βαρΔαρΗΣ

   Οι εκδόσεις Νέα Ακρόπολη σε συνεργασία με την 
αλυσίδα βιβλιοπωλείων «Παιδεία» διοργάνωσαν στη Λά-
ρισα παρουσίαση του βιβλίου «Η Μυστική διδασκαλία 
του Πλάτωνα». Στη φωτογραφία ο συγγραφέας του βι-
βλίου κ. Σάββας Παττακός  ερμηνεύει τον Πλάτωνα μέσα 
από το πρίσμα της εσωτερικής φιλοσοφίας. Στόχος του 
συγγραφέα είναι να αποκτήσει ο αναγνώστης ένα ερέθι-
σμα, για να μελετήσει και να εμβαθύνει ο ίδιος στο έργο 
του Πλάτωνα.

«Ο άνθρωπος ολοκληρώνεται μόνο όταν έχει αισθη-
τή γνώση της ασυνείδητης ζωής του». Στο πλαίσιο των 
σεμιναρίων της ψυχολογίας διοργανώθηκε το Φεβρου-
άριο ένα διήμερο σεμινάριο αφιερωμένο στον Καρλ 
Γιούνγκ με μεγάλη προσέλευση κόσμου. Την πρώτη μέρα 
έγινε μια γενική παρουσίαση της ζωής και του έργου του 
Καρλ Γιούνγκ, των απόψεών του για την ψυχολογία, τα 
σύμβολα και την ψυχή, ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι διά-
λεξαν το δικό τους σύμβολο συμμετέχοντας στο «παιχνί-
δι των συμβόλων». Η δεύτερη μέρα ήταν πιο πρακτική. 
Μέσω ενός τεστ και της ανάλυσής του ανακαλύψαμε 
τους χαρακτήρες που είχε ορίσει ο Γιούνγκ και ο καθέ-
νας μας γνώρισε κάτι παραπάνω για την ψυχολογική του 
υπόσταση.

Στις 07-03-2010 συμμετείχαμε στην πρόσκληση της 
Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, προκειμένου να φυτέψουμε 
μαζί μικρά δεντράκια, σε μια περιοχή έξω από τη Θεσσα-
λονίκη, που σε λίγα χρόνια θα γίνουν όμορφα πεύκα.

Στις 22 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ήταν μια ιδιαίτερα ζεστή βραδιά 
με αρκετούς καλεσμένους από τον κύκλο των φίλων μας. 

3.ΘΕΣΣαλΟΝΙΚΗ - ΕγΝαΤΙα
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Στην είσοδο μιας σπηλιάς στη Θεσσαλία ανακάλυψαν σήμερα Έλληνες παλαιοντολόγοι ένα πέ-
τρινο τείχος 23.000 ετών!

Το εύρημα, «πιθανώς ένα από τα πιο παλαιά στον κόσμο» αποκάλυψε την ηλικία του χάρη στην 
πρωτοποριακή μέθοδο χρονολόγησης που ονομάζεται οπτική φωταύγεια, σύμφωνα με το δελτίο 
Τύπου του υπουργείου Πολιτισμού.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που προδίδουν την ηλικία του, το τείχος κατασκευάστηκε την πιο ψυχρή 
εποχή των παγετώνων από κατοίκους του σπηλαίου της Παλαιολιθικής εποχής, για να προστατευ-
θούν από το ψύχος».

Στον αρχαιολογικό αυτό χώρο που βρίσκεται κοντά στην Καλαμπάκα διεξάγονται έρευνες εδώ και 
25 χρόνια από ομάδες Ελλήνων παλαιοντολόγων, αλλά μόνο σήμερα είδε το φως η σημαντική αυτή 
ανακάλυψη.

πΗγΗ: http://www.enet.gr/?i=news.el.episthmh-texnologia&id=144233

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ;
Ανακαλυφθηκε στη Θεσσαλία ένα πέτρινο τείχος 23.000 ετών 

http://hermeticnews.blogspot.com
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