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editorial
  Θυμάμαι ότι ένα από τα πρώτα μαθήματα που μας έκαναν όταν ήμουν φοιτητής της 

Φιλοσοφικής Σχολής στην Ισπανία ήταν για τη σημασία και την προέλευση της λέξης «Φιλοσοφία». 
Σημαίνει, μας έλεγε ο καθηγητής, φιλία προς τη σοφία και ο Πυθαγόρας ήταν ο πρώτος που χρησι-
μοποίησε αυτήν τη λέξη και μάλλον την εφηύρε. Ο ίδιος δεν θεωρούσε τον εαυτό του σοφό, όπως τον 
έλεγαν οι γνωστοί του, αλλά απλώς ένα φίλο, έναν εραστή της σοφίας, δηλαδή ένα φιλο-σοφο. 

  Μόνο και μόνο αυτό το μικρό ανέκδοτο μας παραπέμπει αμέσως σε μερικά χαρακτη-
ριστικά που οφείλει να έχει κάθε αληθινός φιλόσοφος, δηλαδή την ειλικρίνεια, τη σεμνότητα και την ριστικά που οφείλει να έχει κάθε αληθινός φιλόσοφος, δηλαδή την ειλικρίνεια, τη σεμνότητα και την 

ταπεινοφροσύνη. Πρόκειται για αρετές ή ψυχολογικές δυνάμεις που ταπεινοφροσύνη. Πρόκειται για αρετές ή ψυχολογικές δυνάμεις που 
αντιτίθενται καθαρά στον εγωισμό, την αλαζονεία και την έπαρση αντιτίθενται καθαρά στον εγωισμό, την αλαζονεία και την έπαρση 

και που δυστυχώς, χαρακτηρίζουν σήμερα πολλούς διανο-και που δυστυχώς, χαρακτηρίζουν σήμερα πολλούς διανο-
ούμενους και ερευνητές, ειδικά στον τομέα του εσωτερισμού ούμενους και ερευνητές, ειδικά στον τομέα του εσωτερισμού 

και της μεταφυσικής, οι οποίοι αυτοαποκαλούνται ή τους και της μεταφυσικής, οι οποίοι αυτοαποκαλούνται ή τους 
ονομάζουν φιλοσόφους.  ονομάζουν φιλοσόφους.  

Είναι αυτοί που θεωρούν ότι κατέχουν τη μόνη αλήθεια και, Είναι αυτοί που θεωρούν ότι κατέχουν τη μόνη αλήθεια και, 
απροκάλυπτα ή μη, περιφρονούν ή σνομπάρουν κάθε άλλον απροκάλυπτα ή μη, περιφρονούν ή σνομπάρουν κάθε άλλον 

που εκφράζει διαφορετικές από τις δικές τους απόψεις. Λένε που εκφράζει διαφορετικές από τις δικές τους απόψεις. Λένε 
ότι είναι ερευνητές, αλλά μόνο με τα λόγια, γιατί στην ότι είναι ερευνητές, αλλά μόνο με τα λόγια, γιατί στην 

πράξη οι συμπεριφορές τους μόνο φανατισμό και πράξη οι συμπεριφορές τους μόνο φανατισμό και 
στενοκεφαλιά δείχνουν. «Δεν υπάρχει χειρότερος 
τυφλός από αυτόν που δεν θέλει να βλέπει» λένε 

στα μέρη μου. στα μέρη μου. 
Ένα άλλο ανέκδοτο αποδίδεται ίσως στο Θαλή το Μι-Ένα άλλο ανέκδοτο αποδίδεται ίσως στο Θαλή το Μι-

λήσιο, έναν από τους λεγόμενους Επτά σοφούς της Ελλάδας λήσιο, έναν από τους λεγόμενους Επτά σοφούς της Ελλάδας 
(ακόμα ο Πυθαγόρας δεν είχε φαίνεται εφεύρει τη λέξη φιλοσοφία). (ακόμα ο Πυθαγόρας δεν είχε φαίνεται εφεύρει τη λέξη φιλοσοφία). 

Καθόταν, ένα χειμωνιάτικο βράδυ όντας ήδη σε προχωρημένη ηλικία, με μια 
παρέα γύρω από τη φωτιά και ένας από τους συνδαιτυμόνες, θέλοντας μάλλον να πειράξει κάποιο 
μικρό αγόρι που έκανε χρέη υπηρέτη, του ζήτησε να του φέρει λίγη θράκα από τη φωτιά, να την έχει 
κοντά του. 

Ο Θαλής σκέφτηκε ότι το παιδί θα δυσκολευόταν πολύ να τα καταφέρει, δεδομένου ότι εκεί κοντά 
δεν υπήρχαν κατάλληλα μέσα για αυτήν τη δουλειά. Έκπληκτος όμως, είδε πως το αγόρι έβαλε κρύα 
στάχτη στην παλάμη του, έβαλε επάνω λίγα αναμμένα κάρβουνα και τα πήγε αμέσως σ’ αυτόν που του 
τα ζήτησε. Λέγεται ότι τότε ο Θαλής είπε την περίφημη φράση «γηράσκω αεί διδασκόμενος». 

Αυτό έχει να μας διδάξει πολλά. Το πρώτο είναι ότι ένας φιλόσοφος διατηρεί πάντα τη φρεσκάδα 
τού να μπορεί να μάθει κάτι καινούργιο, να είναι ικανός να εκπλήσσεται, ακόμα και με τις φαινομενικά 
πιο ασήμαντες λεπτομέρειες της ζωής και της Φύσης. Είναι σαν να παραμένει αγνός και διψασμένος 
για μάθηση όπως ένα μικρό παιδί.

Το δεύτερο είναι ότι, έχει την ικανότητα να μπορεί να διδαχτεί από οτιδήποτε, εφόσον είναι ανοικτός 
σε κάθε πηγή πληροφοριών. Δεν έχει την έπαρση να σκεφτεί «τι μπορεί να μου διδάξει εμένα ένα παιδί». 
Μπορεί να διδαχτεί ακόμα και από ένα μυρμήγκι, από μια πέτρα που κυλάει στην πλαγιά του βουνού, 
από τον αέρα που φυσάει ανάμεσα στα κλαδιά ενός δένδρου... Μπορεί, εν τέλει, να διδαχτεί από τη 
ζωή και από τη Φύση, γιατί ξέρει να τις διαβάζει σαν ανοικτό βιβλίο. Δεν εναντιώνεται στη Φύση, αλλά 
έχει μάθει να γίνεται ο πιστός υπηρέτης της, που ξέρει να αποκαλύπτει, αλλά και ταυτόχρονα να φυλάει 
καλά τα βαθύτερα μυστικά της. Αυτός είναι ένας αληθινός εσωτεριστής Φιλόσοφος. 

                                               
                      Γ. Α. Πλάνας  
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Delia Steinberg Guzmάn, 
Πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη,Πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη,
Σταυρός των Παρισίων του Πανεπιστημίου της Σορβόνης  Σταυρός των Παρισίων του Πανεπιστημίου της Σορβόνης  
σε Επιστήμες, Τέχνες και Γράμματα.σε Επιστήμες, Τέχνες και Γράμματα.

Έχω ακό-
μα ακούσει να λένε ότι 

τ’ αστέρια στον ουρανό 
είναι φωτάκια που έβα-

λε ο Θεός για να οδηγεί 
τον άνθρωπο στο νυχτε-

ρινό του δρόμο. Αν αυτό 
το τελευταίο είναι ποίηση, 

έχει καλώς. Αν όμως είναι 
κοσμοθεωρία -και πολύ 

φοβάμαι κάτι τέτοιο- κατα-
λήγουμε στο ότι τ’ αστέρια 

δεν έχουν τίποτα άλλο να κά-
νουν από το να φωτίζουν, γιατί 

οι άνθρωποι -ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, το 
πιο τέλειο ον της δημιουργίας- 
δεν μπορούν αλλιώς να δουν 

καλά στη διάρκεια της νύχτας...
Κάτω απ’ αυτό το χρώμα του κρυ-

στάλλου είναι σαν να πέφτουμε 
παγιδευμένοι στο παιχνίδι της Μά-

για, μακριά από το να μάθουμε το 
ανοιχτό βιβλίο της Φύσης και σαν 

να καταστρέφουμε τα φύλλα και τα 
εξώφυλλά του χωρίς τον παραμικρό 

οίκτο και χωρίς κανένα όφελος.οίκτο και χωρίς κανένα όφελος.

Τίποτα δεν είναι πιο φυσικό Τίποτα δεν είναι πιο φυσικό 
στον άνθρωπο από τη Φύση. στον άνθρωπο από τη Φύση. 
Όχι όμως φυσικό με το φιλο-Όχι όμως φυσικό με το φιλο-
σοφικό νόημα του ζητήματος, σοφικό νόημα του ζητήματος, 
δηλαδή ως ανταπόκριση σε ένα δηλαδή ως ανταπόκριση σε ένα 
διατεταγμένο σχέδιο εξέλιξης που διατεταγμένο σχέδιο εξέλιξης που 
υπαγορεύεται από το θείο νόμο. υπαγορεύεται από το θείο νόμο. 
Φυσικό με το ανθρώπινο νόημα, Φυσικό με το ανθρώπινο νόημα, 
δηλαδή ότι όλα είναι στην υπηρε-δηλαδή ότι όλα είναι στην υπηρε-
σία του ανθρώπου. Όλα υπάρχουν σία του ανθρώπου. Όλα υπάρχουν 
απλά και μόνο για την εξυπηρέτησή απλά και μόνο για την εξυπηρέτησή 
του ή για να έχει ο άνθρωπος όφε-του ή για να έχει ο άνθρωπος όφε-
λος από αυτά. Όλα τα βασίλεια τα λος από αυτά. Όλα τα βασίλεια τα 
κατώτερα από τον άνθρωπο, που 
συνυπάρχουν μαζί μας στο χώρο της συνυπάρχουν μαζί μας στο χώρο της 
ίδιας της Φύσης, βρίσκονται στη διά-ίδιας της Φύσης, βρίσκονται στη διά-
θεση του ανθρώπου. θεση του ανθρώπου. 
Οι πέτρες σίγουρα μπορούν να χρησι-Οι πέτρες σίγουρα μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν. Τα φυτά είναι καλά για να 
τα τρώμε ή για να φτιάχνουμε πράγματα τα τρώμε ή για να φτιάχνουμε πράγματα 
με αυτά. Τα ζώα τα τρώμε -φυσικά- ή τα 
αξιοποιούμε σε διάφορες δουλειές. Η γη αξιοποιούμε σε διάφορες δουλειές. Η γη 
είναι για να βλασταίνουν οι σπόροι που ρί-είναι για να βλασταίνουν οι σπόροι που ρί-
χνουμε σ’ αυτήν ή για να προμηθευόμαστε χνουμε σ’ αυτήν ή για να προμηθευόμαστε 
τους κρυφούς της θησαυρούς με τη μεγα-τους κρυφούς της θησαυρούς με τη μεγα-
λύτερη δυνατή ταχύτητα και ευκολίαλύτερη δυνατή ταχύτητα και ευκολία. . 

Από τό το βιβλίο

Παιχνίδια στον καθρέφτηΠαιχνίδια στον καθρέφτηΠαιχνίδια στον καθρέφτηΠαιχνίδια στον καθρέφτηΠαιχνίδια στον καθρέφτη
φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμουφιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμουφιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου

Η ΦΥΣΗΗ ΦΥΣΗΗ ΦΥΣΗΗ ΦΥΣΗ
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Η Φύση είναι το φυ-
σικό σκηνικό όπου 
μπορούμε να πραγματοποιή-
σουμε τις εμπειρίες της συγκε-
κριμένης στιγμής που ζούμε. 
Όχι μόνο εμείς οι άνθρωποι, 
αλλά και οι πέτρες, τα φυτά, 

τα ζώα, τα άστρα... επίσης ζουν, βιώ-
νουν κι εκφράζονται μέσα σ’ αυτόν τον 
κόσμο. Ο άνθρωπος είναι μόνο ένα σκα-
λοπάτι παραπάνω μέσα στα πολλά που δι-
αμορφώνουν τη μεγάλη κλίμακα της εξέλι-
ξης. Και ποιος ξέρει αν δεν υπάρχουν άλλα 
όντα στη Φύση που είναι ανώτερα από τον 
άνθρωπο και που η όρασή 
μας δεν μπορεί να τα δια-
κρίνει; Θα ρωτούσε όμως 
κανείς: “αν μπορούμε να 
δούμε τόσα πράγματα, 
γιατί να μη βλέπουμε κι 
αυτό που είναι ανώτερο 
από μας;”
Όμως η ύλη υιοθετεί πολ-
λαπλές -σχεδόν άπειρες- 
μορφές δημιουργίας. Με-
ρικές είναι συγκεκριμένες 
και ορατές περισσότερο, 
άλλες λιγότερο και περ-
νούν ασύλληπτες μπρο-
στά απ’ τα μάτια μας. 
Όταν το φως του ήλιου πλημμυ-
ρίζει τον ουρανό και μας τυφλώ-
νει, θα έπρεπε να λέμε ίσως ότι τα 
αστέρια δεν υπάρχουν; Κι όταν η νύχτα κα-
λύπτει με επιτήδεια σκοτεινιά το περιβάλλον 
μας και τότε λάμπουν τα αστέρια, θα έπρε-
πε να λέμε ότι δεν υπάρχουν τα χρώματα; 

Υπάρχουν στιγμές που κάποια 
πράγματα φαίνονται κι άλλα 

όχι. Υπάρχουν στιγμές που κάποια πράγμα-
τα εκδηλώνονται κι άλλα όχι. Όμως 
όλα ζουν. Εξαρτάται από τη στιγμή 
και βέβαια από τη δική μας 
ικανότητα παρατήρησης, 
κατανόησης και εξέλιξης.
Δεν αρκεί να βλέπουμε για 
να καταλαβαίνουμε. Η 
έλλειψη κατανόησης 
και σοφίας μειώνει σε 
πολύ μεγάλο βαθμό 
την όραση. Γι’ αυτόν 

που η ζωή 
είναι ζήτημα υλικής διαβί-

ωσης η φύση είναι ένα 
μουγκό στοιχείο.
Γι’ αυτόν που το εσωτερικό 

ξύπνημα έχει αρχίσει να 
εκδηλώνεται, η φύση είναι 

-όπως λέγαμε πριν κι όπως 
έλεγαν τόσοι- ένα ανοιχτό 
βιβλίο που παρουσιάζει 

μια αμέτρητη δόση γνώσε-
ων. Ένα φύλλο δέντρου 
ειδωμένο με αδιαφορία 

δεν λέει τίποτα, όμως πολλά 
μπορούμε να διδαχτούμε, 

αν το παρατηρήσουμε προσε-
κτικά. Έτσι εμφανίζονται χίλιες και 
μία ευφυείς λεπτομέρειες που μας 

υποδεικνύουν καθαρά τον τρό-
πο ζωής αυτού του φύλλου. Το χρώμα, η 
μορφή, το μέγεθος, οι νευρώσεις, ο τρόπος 
που παίρνει αέρα και ήλιο, όλα αυτά είναι 
ζωτικές και ενδεικτικές όψεις της διάνοιας 

που κυβερνάει αυτό το ζωντανό 
ον.
Έτσι, είναι πιθανόν εμείς οι άν-
θρωποι, οι τυφλωμένοι από τη 
Μάγια, να μη βλέπουμε ανώ-
τερες από τη δική μας μορφές 
ζωής, για τον απλό λόγο ότι 
βλέπουμε τη φύση με την 
αδιαφορία της άγνοιας. 
Αρκεί να απαλλαγού-
με κάπως από την 
αποχαύνωση για 
να καταλάβου-
με. Όπως στην 
πέτρα κυοφορείται 
η μελλοντική κίνηση 
του δέντρου, όπως 
στα φυτά κυοφορείται 
η μελλοντική ευαισθησία 
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του ζώου, όπως του ζώου, όπως 
στο ζώο κυοφο-στο ζώο κυοφο-
ρείται η μελλοντι-ρείται η μελλοντι-
κή ανθρώπινη 
διάνοια, έτσι και 
στον άνθρωπο 
κυοφορείται η μελ-
λοντική σοφία του 
υπερανθρώπου. 
Αρκεί να απαλλα-
γούμε κάπως από γούμε κάπως από 
την αποχαύνωση την αποχαύνωση 
για να δονήσει το για να δονήσει το 
μέλλον μέσα μας. Αρκεί να ανοίξουμε μόνο 
τα μάτια μας για να διαπιστώσουμε ότι ο άν-τα μάτια μας για να διαπιστώσουμε ότι ο άν-
θρωπος, φορτωμένος με τόσες και τόσες θρωπος, φορτωμένος με τόσες και τόσες 
ατέλειες, δεν μπορεί να είναι το τελευταίο και ατέλειες, δεν μπορεί να είναι το τελευταίο και 
πιο τελειοποιημένο μοντέλο της φύσης. Αρ-πιο τελειοποιημένο μοντέλο της φύσης. Αρ-
κεί να θελήσουμε για να καταλάβουμε ότι αν 
μέσα μας μπορέσουμε να δούμε ίχνη από μέσα μας μπορέσουμε να δούμε ίχνη από 
το μέλλον, αυτό το μέλλον θα μπορεί πια το μέλλον, αυτό το μέλλον θα μπορεί πια 
να υπάρχει πλασμένο σε κάποιο μέρος, σε να υπάρχει πλασμένο σε κάποιο μέρος, σε 
κάποια διάσταση, σε κάποιο κλειδί της ίδιας κάποια διάσταση, σε κάποιο κλειδί της ίδιας 
της φύσης μας, που αυτή τη στιγμή μας δι-της φύσης μας, που αυτή τη στιγμή μας δι-της φύσης μας, που αυτή τη στιγμή μας δι-
αφεύγει. Ουρανός και γη είναι τα σκηνικά αφεύγει. Ουρανός και γη είναι τα σκηνικά αφεύγει. Ουρανός και γη είναι τα σκηνικά 
της φύσης. Στη μέση βρίσκονται οι άπειρες της φύσης. Στη μέση βρίσκονται οι άπειρες της φύσης. Στη μέση βρίσκονται οι άπειρες 
μορφές ζωής που εκφράζονται. Από τον μορφές ζωής που εκφράζονται. Από τον 
ουρανό εξάγουν την κοσμική δύναμη του ουρανό εξάγουν την κοσμική δύναμη του 
αστρικού μυστηρίου, του μυστηρίου του αστρικού μυστηρίου, του μυστηρίου του 
μέλλοντος. Στη γη βυθίζουν τις ρίζες τους μέλλοντος. Στη γη βυθίζουν τις ρίζες τους 
στο άλλο μυστήριο που μας διαφεύγει, στο στο άλλο μυστήριο που μας διαφεύγει, στο 
μυστήριο της συγκρότησης της ύλης. Έχου-μυστήριο της συγκρότησης της ύλης. Έχου-
με όλες τις μορφές ζωής -όπως λέει ο Πλά-με όλες τις μορφές ζωής -όπως λέει ο Πλά-με όλες τις μορφές ζωής -όπως λέει ο Πλά-
των- λίγο από την κάθε μια, λίγο από ύλη των- λίγο από την κάθε μια, λίγο από ύλη των- λίγο από την κάθε μια, λίγο από ύλη 
και λίγο από πνεύμα, και κουβαλάμε στις και λίγο από πνεύμα, και κουβαλάμε στις και λίγο από πνεύμα, και κουβαλάμε στις 
πλάτες μας το δράμα που είναι να πετύχου-πλάτες μας το δράμα που είναι να πετύχου-πλάτες μας το δράμα που είναι να πετύχου-
με τη σωστή ισορροπία μεταξύ του ενός και με τη σωστή ισορροπία μεταξύ του ενός και 
του άλλου μέρους. Όλες οι μορφές ζωής -του άλλου μέρους. Όλες οι μορφές ζωής -
συμπεριλαμβάνοντας κι εμας τους ανθρώ-συμπεριλαμβάνοντας κι εμας τους ανθρώ-
πους- έχουν μια μητέρα και έναν πατέρα. πους- έχουν μια μητέρα και έναν πατέρα. 

Η μητέρα είναι η οριζόντια Η μητέρα είναι η οριζόντια 
γη, γενναιόδωρη και δότρια 
τροφής, ικανή να μας φιλο-
ξενήσει στους κόλπους της 
και να θυσιαστεί σιωπη-
λά για να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες μας. Ο πατέρας 
είναι ο κατακόρυφος ουρα-
νός, αυτός που μας καλεί 
προς τα πάνω, υποχρεώ-
νοντάς μας να σηκώσουμε 
τα μάτια, είναι αυτός που 

δεν μας καλύπτει, 
αλλά αυτός που 
απαιτεί από εμάς 
θυσίες, αυτός 
που δεν μας δί-
νει διευκολύνσεις, 
αλλά αυτός που 
υπόσχεται υγιείς 
δυσκολίες. “Με 
ορμή προς τα 
άστρα”. Όλα στη 
φύση δονούνται 
και τραγουδούν. 

Τίποτα δεν είναι σε ηρεμία. Όλα κατευθύνο-
νται προς κάποιο μέρος, όλα εκπληρώνουν 
τον προορισμό τους. Γι’ αυτό ο Πυθαγόρας 
μάς  μιλούσε για “τη μουσική των σφαι-
ρών”, για την κίνηση των άστρων και για τη 
συμφωνία που αυτά εξασφαλίζουν με την 
περιστροφή των ουράνιων σωμάτων τους. περιστροφή των ουράνιων σωμάτων τους. 
Η γήινη φύση μας δονείται και τραγουδάει. 
Και σ’ αυτήν υπάρχουν ειδικοί ήχοι που δι-
αμορφώνουν το ρυθμό της ίδιας τους της 
κίνησης. Έχετε μείνει καμιά φορά σε από-
λυτη σιωπή, ακούγοντας μόνο τον ψίθυρο 
της Φύσης; Όχι της φύσης που είναι ιδεατό 
κατασκεύασμα των ανθρώπων, όχι το θό-
ρυβο των μεγάλων πόλεων, όχι το θόρυβο 
των μηχανών.
Έχετε ακούσει το φυσικό ήχο του ανέμου, 
του φυλλώματος των δέντρων, των κυμά-
των της θάλασσας, των χιλιάδων ζωυφίων 
που βρίθουν γύρω μας χωρίς να το αντι-
λαμβανόμαστε; Αυτοί που ξέρουν λένε ότι 
η Φύση μας, η Γη μας, τραγουδάει τον ήχο 
που ονομάζουμε ΦΑ... Η μουσική μας κλί-
μακα βασίζεται σε επτά ήχους: ντο, ρε, μι, 
φα, σολ, λα και σι. Επτά ήχοι που αντιστοι-
χούν σε επτά χρώματα. Το δικό μας, αυτό 
της Φύσης μας, αυτό που είμαστε σε θέση 
να συλλάβουμε είναι ο ενδιάμεσος ήχος, να συλλάβουμε είναι ο ενδιάμεσος ήχος, 
που είναι επίσης ο ήχος του σταυρωμένου 
στο χώρο ανθρώπου, με τρεις ήχους από 
κάτω και τρεις ήχους προς τα πάνω, με ένα 
μέρος του δρόμου να έχει ήδη διανυθεί και 
να απομένει να διανυθεί το άλλο. Αυτή είναι 
η Φύση. Αρκεί ν’ απαλλαγούμε κάπως από 
την   αποχαύνωση για να την ακούσουμε 
να τραγουδάει. Αυτή είναι ζωντανή. Είναι η 
δική μας πηγή υλικής ζωής. Σ ‘αυτήν προ-
στατεύεται η Μάγια, παίζοντας μ’ αυτήν και 
με μας. Τίποτα το πιο φυσικό. 
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Κώστας Φρατζικινάκης

Μύθοι των Αστερισμών

Μύθος από την  Κίνα

O μύθος σχετίζεται με δύο εραστές που μια 
φορά το χρόνο ενώνονται ξανά με τη βοή-
θεια της “Γέφυρας των Κισσών”. Ο Τσιέν Νιού 
ήταν ένας ουράνιος βοσκός που αγάπησε 
και παντρεύτηκε την Τζιρ Νου, κόρη του Βα-
σιλιά του Ουρανού. Η Τζιρ Νου ήταν θεά της 
υφαντικής και έφτιαχνε τα ρούχα του πατέρα 
της δίχως ραφή. Ο βοσκός και η γυναίκα του 
ήταν τόσο ευτυχισμένοι μαζί ώστε παραμε-
λούσαν τα καθήκοντά τους στον ουρανό, 
γι΄ αυτό η βασίλισσα των ουρανών τρύπησε 
τον ουράνιο θόλο με την ασημένια καρφίτσα 
των μαλλιών για να σχηματίσει το ουράνιο 
ποτάμι - τον Γαλαξία- που θα ήταν αδιάβατο 
για τους δύο εραστές. 

“Με προσευχής ανάβλεμμα το αντίκρι-
σα στον ουρανό κατάκορφα το Αστέ-
ρι της Λύρας

ήλιο κόσμου απόμακρου
που τον μαντεύει ο νους κι ας μην τον 
ξέρει.

Μέθη ματιών! την ώρα, που άξαφ-
να άνθισε μενεξεδένιο φως μες στο 
αστρογυάλι,
δε θέλησα να ιδώ ποια αλήθεια κρύ-
βεται στο θάμα, που είχε ανθόφωτο 
προβάλλει.

Για μένα το άστρο εκείνο το κατάκορ-
φο σε μια στιγμή φωτοπλασμένου 
ονείρου,

με την ουράνια φλόγα του φανέρωσε 
την αφανέρωτη Ψυχή του Απείρου” 

Η Τζιρ Νου είναι το σύνολο των άστρων της 
Λύρας. Ο Τσιέν Νιού είναι ο αστερισμός του 
Αετού. Μια ματιά στον ουρανό το καλοκαίρι 
δείχνει πως ο Γαλαξίας τους χωρίζει. Η κόρη 
στέκει στη δυτική όχθη και ο νέος στην ανα-
τολική. Αλλά η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Ο 
Βασιλιάς των Ουρανών έκρινε ότι μια νύχτα 
το χρόνο, την έβδομη νύχτα της έβδομης 
σελήνης (περίπου στα μέσα του Αυγούστου), 
θα μπορούσαν να συναντώνται οι εραστές. 
Για να γίνει αυτή η συνάντηση δυνατή, όλες 
οι κίσσες του κόσμου μαζεύονται τη νύχτα 
αυτή και σχηματίζουν μια φτερωτή γέφυρα. 
Οι σταγόνες της βροχής που τυχαίνει να πέ-
φτουν αυτήν τη μεγάλη μέρα είναι δάκρυα χα-
ράς για τη συνάντησή τους, και οι σταγόνες 
της νύχτας τα δάκρυα για τον αποχωρισμό 
τους. Σύμφωνα με το έθιμο, όταν τα παιδιά 
βλέπουν εκείνη τη μέρα κίσσες τις γιουχαΐζουν 
και τις κυνηγάνε ώστε να πετάξουν στον ου-
ρανό. Οι εραστές έχουν μόνο μια νύχτα στη 
διάθεσή τους, γιατί όταν χαράζει η αυγή, οι 
κίσσες σκορπίζονται γυρνώντας στις φωλιές 
τους και οι εραστές αναγκάζονται να επι-
στρέψουν ο καθένας στην όχθη του και να 
περιμένουν τον άλλο χρόνο για την επόμενη 
συνάντηση. 

Λύρα
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“ Μετά την επόμενη μέρα ”

Ένας θρύλος 
σχετ ικά με  τη 
Λύρα είναι κι αυ-
τός που αφηγεί-
ται το ταξίδι του 
μεγάλου εξερευ-
νητή Τζαγκ-κ’ιέν, 
που έζησε πριν 
2 0 0 0  χ ρ ό ν ι α , 
κατά τη διάρκεια 
της δυναστε ί -
ας των Χαν. Ο 
Τζαγκ-κ’ιέν έκα-
νε εμπόριο με 
το Τουρκεστάν 
και σ’ ένα από 
τα ταξίδια του 
προσπάθησε να 
ανακαλύψει αν 
ο Κίτρινος Πο-
ταμός είχε την 
πηγή του στο 
Ουράνιο Ποτάμι, 
το Γαλαξία. Με 
πολύ κόπο διέ-
σχισε το ποτάμι 
ανοδικά, αντίθε-
τα με το ρεύμα, 
ώσπου τελικά 
κ ο υ ρ ά σ τ η κ ε 
και τον πήρε ο 
ύπνος. Όταν ξε-
κουράστηκε, το 
ποτάμι κυλούσε απαλά και τον λίκνιζε ανάμεσα στις ιτιές. Τον παρέσυρε έτσι, ώσπου ανέτειλε 
ο ήλιος και του αποκάλυψε ένα εξαίσιο θέαμα. «Ένα λαμπρό λευκό φως, πιο ακτινοβόλο και 
από της Σελήνης, περιέβαλε το τοπίο πέρα από τις ιτιές. Η Γη και ο ουρανός είχαν το χρώμα του 
γαλάζιου σάπφειρου. Το ποτάμι ήταν ασημένιο και αντανακλούσε στη γαλήνια επιφάνειά του 
χιλιάδες αστέρια». Αυτό μοιάζει με μια περιγραφή του νυχτερινού ουρανού από ένα πλανήτη 
κοντά στο κέντρο του γαλαξία! Αλλά δεν είναι μόνο αυτό  «Ήξερε ότι βρισκόταν στον ουρανό 
και συνέχισε το ταξίδι του για μέρες, έως ότου έφτασε στο Δυτικό Παράδεισο, όπου το άρωμα 
του Δέντρου της Ζωής τον μέθυσε. Το δέντρο αυτό άπλωνε τα κλαδιά του πάνω από μια λίμνη 
με πετράδια. Τα φυλλώματά του μύριζαν με το άρωμα της κανέλας και άλλων μυρωδικών και 
στα κλαδιά του φώλιαζαν και πετούσαν πουλιά με όλα τα χρώματα της ίριδας». Ο Τζαγκ-κ’ιέν 
είδε και πολλά άλλα θαύματα, αλλά τελικά έφτασε σε μια λευκή πολιτεία στις όχθες ενός ποτα-
μού όπου συνάντησε μια κόρη που ύφαινε και είδε στην απέναντι όχθη ένα νέο που οδηγούσε 
τα βόδια του στο ποτάμι για να πιουν νερό.
 Όταν ο Τζαγκ-κ’ιέν τη ρώτησε ποια χώρα ήταν αυτή, του είπε να πάρει τη σαΐτα του αργαλειού 
της και όταν φτάσει στην πατρίδα του να τη δείξει στο Γκουν-π’ίγκ, τον αστρονόμο, που θα 
του εξηγούσε που βρισκόταν. Ο τολμηρός εξερευνητής, μετά το μακρινό ταξίδι του γυρισμού, 
αναζήτησε τον αστρονόμο και του έδειξε τη σαΐτα. Ο Γκουν-π’ίγκ άκουσε την ιστορία του ταξι-
διού, είπε στον Τζαγκ-κ’ιέν  ότι καθώς ετοιμαζόταν να παρακολουθήσει την ετήσια συνάντηση 
του Τσιέν Νιου και της Τζιρ Νου, παρατήρησε ένα τεράστιο ουράνιο σώμα-κομήτη, (νόβα ή 
σούπερ νόβα) να ξεπετάγεται ανάμεσά τους. Αυτό το παράξενο ουράνιο σώμα ήταν ακριβώς 
ο ήρωας, ο Τζαγκ-κ’ιέν.
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Αγάπη Χατζημπαλάση

kινηματογράφος

“ Μετά την επόμενη μέρα ”

Σκηνοθέτης  Ρόλαντ Έμεριχ

Παίζουν:
Ίαν Χολμ
Τζέικ Γκίλενχαλ
Ντένις Κουέιντ

Εδώ έχουμε μια κλασική ταινία καταστροφής, του Ρόναλτ Έμεριχ, από αυτές που λατρεύει τόσο 
πολύ το Χόλυγουντ, όμως έχει κάτι που την κάνει να ξεχωρίζει. Το σενάριο, αν αφαιρέσουμε τις 
ακρότητες, θα ταίριαζε πάρα πολύ με τα σενάρια των οικολόγων επιστημόνων που κρούουν εδώ 
και χρόνια τον κώδωνα του κινδύνου. 
Ένας επιστήμονας παρατηρεί ότι στο Βόρειο Πόλο αρχίζουν να λιώνουν τα χιόνια και προειδοποιεί 
ότι το κλίμα της Γης θα αλλάξει και θα οδηγήσει σε μια εποχή παγετώνων. Δεν γίνεται πιστευτός, 
ώσπου τα γεγονότα αρχίζουν να τον δικαιώνουν. Χιόνια στο  Νέο Δελχί, στο Τόκιο πέφτει χαλάζι 
σε μέγεθος μεγάλης πέτρας, τυφώνες  που δεν αφήνουν τίποτε όρθιο στο Λος Aντζελες,  τη Νέα 
Υόρκη την σκεπάζει ένα τρομακτικό θαλάσσιο κύμα, ενώ στη Σκοτία, στην Αλάσκα και στη Ρωσία 
η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει τόσο ραγδαία, που η πτώση φτάνει στους δέκα βαθμούς ανά 
δευτερόλεπτο...
Το εντυπωσιακό επίσης είναι ότι εξαιτίας της ταινίας  η NASA έστειλε με e-mail ένα μήνυμα σε δωδε-
κάδες επιστήμονες και ανώτερους υπαλλήλους στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Goddard ότι θα 
προβάλλεται από τις 28 Μαΐου μια ταινία, η οποία ασχολείται με την παγκόσμια αύξηση της θερμο-
κρασίας, λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου από την εκπομπή του διοξειδίου του άνθρακα, 
και σαν αποτέλεσμα θα έχει την αναστάτωση των θερμών ωκεάνιων ρευμάτων του Ατλαντικού 
που πυροδοτούν  μια νέα Εποχή του Πάγου. “Κανένας από τη NASA δεν πρόκειται να δώσει συνε-
ντεύξεις ή να κάνει σχόλια σε οτιδήποτε έχει σχέση με την ταινία”, ανέφερε το ηλεκτρονικό  μήνυμα 
της 1ης Απριλίου. Μετά από αντιδράσεις ανακάλεσε. Τι ήταν αυτό που τρόμαξε τη NASA, μήπως η 
αλήθεια της ταινίας;
Οι δημιουργοί της ταινίας είπαν ότι έχουν θορυβηθεί από τις ανησυχίες των οικολόγων. “Μπορεί 
στο φιλμ τα γεγονότα να είναι πλασματικά, αλλά το γεγονός είναι ότι η παγκόσμια αύξηση της 
θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι πραγματική” λέει ο Mark Gordon, 
παραγωγός του φιλμ. 
Όμως τι λένε οι επιστήμονες; 
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 «…Ενώ οι πολιτικοί και οι επιστήμονες ανησυ-
χούν για την παγκόσμια θέρμανση, η οποία τεί-
νει να αυξήσει τη γήινη θερμοκρασία κατά 1,4 
έως 5,8 βαθμούς Κελσίου μέχρι το τέλος του 
αιώνα, νέα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι οι 
φυσικές δυνάμεις θα μπορούσαν εύκολα να 
μειώσουν τη μέση θερμοκρασία της Γης. Στο 
παρελθόν το κλίμα του πλανήτη έχει αλλάξει 10 
βαθμούς μέσα σε 10 χρόνια. Αυτό μπορεί να μη 
φαίνεται πολύ, αλλά την τελευταία φορά που η 
μέση θερμοκρασία του πλανήτη ήταν 10 βαθ-
μούς πιο κάτω, είχαμε μια Εποχή Πάγου. “Το 
σύστημα του κλίματος μπορεί να αλλάζει εντυ-
πωσιακά και γρήγορα, με τρόπους που βρίσκο-
νται έξω από τη σύγχρονη ανθρώπινη εμπειρία” 
λέει ο Mark Eakin, επικεφαλής του προγράμμα-
τος παλαιοκλιματολογίας της Εθνικής Ωκεάνιας 
και Ατμοσφαιρικής Διοίκησης (NOAA). Η Μικρή 
Παγετωνική Εποχή -που στην πραγματικότητα 
είναι τρεις ευδιάκριτες περίοδοι ψύχους- κατέ-
ψυξε τη Βόρεια Ευρώπη και μέρος των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών. Έστειλε τους Βίκινγκς πίσω στην 
Ευρώπη από τα φυλάκιά τους στη Γροιλανδία. 
Τα αγροκτήματα στη Νορβηγία καλύφθηκαν με 
παγετώνες και οι απώλειες στις σοδειές σε όλη 
την Ευρώπη προκάλεσαν λιμούς και τρομακτική 
άνοδο των σιτηρών. 
Το 1816, η Νέα Αγγλία δοκίμασε “τη χρονιά 
χωρίς καλοκαίρι”, όταν καταστράφηκαν πολ-
λές σοδειές. “Η Μικρή Παγετωνική Εποχή είναι 
η μόνη απότομη κλιματική αλλαγή που οι άν-
θρωποι έχουν δει στην πράξη στη βιομηχανική 
εποχή, αναφέρει ο Lloyd  Keigwin. Άλλες απότο-
μες αλλαγές, σαν την απότομη ψύξη πριν 8.200 
χρόνια, θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο απο-
διοργανωτικές. 
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κινηματογράφος

Δεδομένου ότι οι επιστήμονες έχουν μελετήσει τα αρχεία του κλίματος, που έχουν παγιδευτεί στους 
πάγους από την Ανταρκτική και τη Γροιλανδία αλλά και σε δείγματα λάσπης κάτω από τον ωκεάνιο 
βυθό,  δείχνουν γρήγορες αλλαγές….». (Πηγή: www.physics4u.gr)

Στην Αλάσκα, συγκεκριμένα βρέθηκαν  αποθέματα ενός μίγματος υλικού με χώμα, ογκόλιθους, 
φυτά και  ζώα. Ο Καθηγητής του πανεπιστημίου του Ν.Μεξικού Frank C. Hibben λέει ότι αυτά που 
περιέχει αυτή η λάσπη μας διηγούνται την ιστορία μιας πλούσιας πανίδας και φαίνεται να υπήρξε 
μια κατακλυσμική καταστροφή πριν από 10.000 χρόνια που πάγωσε τα πάντα ξαφνικά. 

Στη Σιβηρία ανακαλύφθηκαν μαμούθ που πάγωσαν τόσο απότομα, ώστε στα στομάχια τους 
υπήρχε ακόμη τροφή μιας πλούσιας χλωρίδας. Πώς ξαφνικά πάγωσαν τόσες δεκάδες μαμούθ σε 
μια τότε ζεστή περιοχή;

Το Spitzbergen είναι ένα νησί του Αρκτικού Ωκεανού 11 μοίρες από τον βόρειο πόλο, βόρεια της 
Νορβηγίας. Ήταν ακατοίκητο έως το 1890, όταν μια αποστολή κατοίκησε εκεί. Για 6 μήνες δεν υπάρ-
χει καθόλου ηλιακό φως, αλλά όμως έχουν βρεθεί απολιθωμένα φυτά και λουλούδια που δείχνουν 
ότι κάποτε αυτό το μέρος είχε εύκρατο κλίμα. 
Στο αντίθετο άκρο, στην Ανταρκτική, ο Ernest Schackleton βρήκε υπόστρωμα από κάρβουνο 200 
μίλια από το Νότιο Πόλο. Μια εξερεύνηση που έγινε το 1935 ανακάλυψε απολιθώματα από φτέρες 
και από ένα θηλαστικό-
μορφο ερπετό. Έτσι λοι-
πόν καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι και τα 
δύο άκρα της σφαίρας 
μας κάποτε ήταν τουλά-
χιστον 30 μοίρες πιο κο-
ντά στον ισημερινό.

Ο Αϊνστάιν όχι πολύ και-
ρό πριν, είχε κάνει μια ξε-
κάθαρη αναφορά στην 
πιθανή ραγδαία μετα-
βολή του άξονα της Γης 
: «…Στην πολική περιοχή 
υπάρχει ένα απόθεμα 
πάγου, το οποίο δεν 
κατανέμεται συμμετρικά 
στους πόλους. Η κίνηση 
της Γης δρα ασύμμετρα 
στις αποθηκευμένες μά-
ζες πάγου και προκαλεί 
φυγόκεντρη ορμή, η  
οποία μεταβιβάζεται στο 
στέρεο φλοιό της γης. Η 
τάση αυτή, όταν φτάσει σε κρίσιμο σημείο, θα προκαλέσει τη μετακίνηση του φλοιού της γης  και 
αυτό θα εκτοπίσει τους πόλους της προς τον ισημερινό…».

Εάν αναζητήσουμε μια απάντηση για το παρελθόν της γης μέσα στους μύθους και τις παραδό-
σεις των αρχαίων πολιτισμών, θα βρούμε χιλιάδες μύθους με πολλά κοινά σημεία που περιγρά-
φουν κατακλυσμούς.
Και δεν είναι μόνο ο κατακλυσμός του Νώε, του Γιλγαμές ή του Δευκαλίωνα και της Πύρας που είναι 
τόσο γνωστοί σε μας.
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Για παράδειγμα, ο μύθος του Φαέθωνα που οδηγεί το άρμα του ήλιου  χωρίς να ξέρει και προξε-
νεί τρομερές καταστροφές στη γη. Ο Πλάτων λέει στον Τίμαιο για το μύθο αυτό, πως δηλώνει μια 
παρέκκλιση της κίνησης των σωμάτων τα οποία κινούνται γύρω από τη Γη και τους Ουρανούς. 
Ο ίδιος ο Πλάτωνας αναφέρει επίσης  ότι υπήρξαν πολλές  μεγάλες καταστροφές πάνω στη γη, 
οι οποίες γίνονται με μια συγκεκριμένη συχνότητα και πάντα εναλλάσσονται από νερό και από 
φωτιά. 
Στον Αιγυπτιακό πάπυρο “Harris” διαβάζουμε για μια κοσμική βίαιη έκρηξη από φωτιά και νερό 
όταν «ο νότος έγινε βορράς και η Γη αναποδογύρισε». Εδώ έχουμε μια ξεκάθαρη αναφορά στην 
αλλαγή του άξονα της γης. 
Η μυθολογία των Ινδιάνων Χόπι μιλά για την ύπαρξη 4 κόσμων, τρεις από τους οποίους κατα-
στράφηκαν διαδοχικά. Ο πρώτος κόσμος από φωτιά και 
ηφαιστειακές εκρήξεις, στη δεύτερη καταστροφή τα βου-
νά βυθίστηκαν στις θάλασσες και η γη γέμισε πάγους. Ο 
τρίτος κόσμος καταστράφηκε από κύματα που έπεσαν 
πάνω στις ηπείρους και κείνες βούλιαξαν, ενώ ο παρών 
τέταρτος κόσμος θα καταστραφεί από τη μετατόπιση των 
πόλων της γης και από κατακλυσμό. (Frank Waters, Book 
of the Hopi).
Οι Εσκιμώοι της Γροιλανδίας θυμούνται μια εποχή που η 
Γη έγειρε και οι άνθρωποι έπεσαν στη θάλασσα και πνί-
γηκαν. 
Οι Ινδιάνοι Πόνι της Αμερικής πιστεύουν σε μια μακρινή 
εποχή που οι πολικοί αστέρες του Βορρά και του Νότου 
πήγαν να επισκεφτούν ο ένας τον άλλον και πιστεύουν 
ότι μια παρόμοια καταστροφή θα συμβεί στο τέλος του 
κόσμου όταν οι ουρανοί θα  μετακινηθούν και τα αστέρια θα έρθουν στη γη. 
Η Ε.Π.Μπλαβάτσκυ, μια μεγάλη εσωτερίστρια και ερευνήτρια στο χώρο του αγνώστου γράφει 
στο βιβλίο της Μυστική Δοξασία (ΙΙ:725-6): “Tο ότι οι κόσμοι καταστρέφονται περιοδικά από φω-
τιά και νερό, διαδοχικά, είναι μια δοξασία τόσο παλιά όσο και ο άνθρωπος. Όπως η γη χρειάζεται 
ανάπαυση και ανανέωση, νέες δυνάμεις και μια αλλαγή για το έδαφος της, έτσι το ίδιο χρειάζεται 
και το νερό. Γι αυτό επέρχεται μια περιοδική ανακατανομή της ξηράς και του νερού, αλλαγές κλί-
ματος κ.λ.π. πράγματα που επέρχονται μέσω γεωλογικής αναστάτωσης και καταλήγουν σε μια 
τελική μεταβολή στον άξονα».

Ίσως τελικά η απάντηση σε όλα αυτά να κρύβεται μέσα στο νόμο εκείνο που κάνει την φύση να 
πεθαίνει κάθε Χειμώνα και να αναγεννιέται κάθε Άνοιξη…
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Νίκη Βαγιαννοπούλου  

Οι πιο κυνικοί θα κουνήσουν το κε-
φάλι και θα μιλήσουν για εμπορική 
εκμετάλλευση, για την αγγαρεία της 
οικογενειακής συγκέντρωσης, για 
την λαιμαργία μπροστά στις λιχου-
διές, για την αύξηση των εξόδων τους, 
λόγω των (υποχρεωτικών κοινωνικά) 
δώρων που θα αγοράσουν, και άλλα 
τέτοια «ευχάριστα»! Οι πιο ενθουσιώ-
δεις με τις γιορτές, κυρίως τα μικρά 
παιδιά, θα μιλήσουν για την ομορ-
φιά που φέρνει αυτή η διακόσμηση, 
για τη χαρά να παίρνουν και κυρίως 
να δίνουν δώρα, για την ευκαιρία να 
βρεθούν με αγαπημένα πρόσωπα, 
για την ξεκούραση που θα τους προ-
σφέρει αυτή η αλλαγή του σκηνικού, 
και το μόνο τους παράπονο θα είναι 
ότι οι γιορτές κρατάνε λίγο!
Πού βρίσκεται όμως η αλήθεια; Πού βρίσκεται όμως η αλήθεια; 

Περπατώντας στους δρόμους μιας Περπατώντας στους δρόμους μιας 
σύγχρονης δυτικής πόλης, εκεί κά-σύγχρονης δυτικής πόλης, εκεί κά-
που στις μέρες των Χριστουγέννων, που στις μέρες των Χριστουγέννων, 
ανάμεσα σε γιορτινές βιτρίνες, σε ανάμεσα σε γιορτινές βιτρίνες, σε 
χρωματιστά λαμπιόνια πάνω στα χρωματιστά λαμπιόνια πάνω στα 
στολισμένα δέντρα, σε χαρούμενες στολισμένα δέντρα, σε χαρούμενες 
μουσικές μελωδίες, ανάμεσα σε αν-μουσικές μελωδίες, ανάμεσα σε αν-
θρώπους φορτωμένους με τσάντες θρώπους φορτωμένους με τσάντες 
γεμάτες ψώνια, ανθρώπους που, γεμάτες ψώνια, ανθρώπους που, 
όλως παραδόξως, χαμογελούν πιο όλως παραδόξως, χαμογελούν πιο 
εύκολα απ’ ό,τι συνήθως, μπορεί εύκολα απ’ ό,τι συνήθως, μπορεί 
κάποιος ν’ αναρωτηθεί ποιο είναι το κάποιος ν’ αναρωτηθεί ποιο είναι το 
νόημα αυτής της μεταμόρφωσης. νόημα αυτής της μεταμόρφωσης. 

Η ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ Η ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ 
∆ΥΝΑΜΗ Τ∆ΥΝΑΜΗ ΤΩΝ Ν 

ΓΙΟΡΤΓΙΟΡΤΩΝ
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Αν ανατρέξουμε στην ιστο-
ρία ολόκληρης της ανθρω-
πότητας, θα δούμε (με έκ-
πληξη μερικοί), ότι σε ΟΛΕΣ 
τις ανθρώπινες κοινωνίες, 
από τις πιο πρωτόγονες ως 
τις πιο εξελιγμένες, από τις 
αρχαιότερες ως και τις σύγ-
χρονες, δεν λείπουν ποτέ οι 
ΓΙΟΡΤΕΣ. Τις βρίσκουμε στις 

πιο πρωτόγονες κοινωνίες, με τη μορφή φυ-
σικών τελετών, με το άναμμα μιας φωτιάς, 
χορούς, θυσίες ζώων, κλπ. Τις βρίσκουμε 
σε Ανατολή και σε Δύση, σε πολιτισμούς 
που έγραψαν ιστορία, με τη μια ή την άλλη 
μορφή, στην Αίγυπτο, στην Αρχαία Ελλάδα, 
στη Μεσοποταμία, στην Ινδία, στην Κίνα, 
στην Ιαπωνία, στους Αμερικάνικους πολιτι-
σμούς, τις βρίσκουμε παντού. Τις βρίσκου-
με να φτάνουν μέχρι τις μέρες μας, άλλοτε 
ακολουθώντας τους παραδοσιακούς δρό-
μους, κι άλλοτε εκφυλισμένες και εκμεταλ-
λευμένες από κερδοσκόπους. Τις βρίσκουμε 
να επαναλαμβάνονται κάποιες απ’ αυτές, 
στις ίδιες χρονικές στιγμές, ξανά και ξανά, 
χωρίς να χάνουν τη μαγεία τους για τα μά-
τια εκείνου που ξέρει να βλέπει. 
Είναι πολλοί οι ερευνητές που προβληματί-
στηκαν και έψαξαν τις ρίζες αυτής της τόσο 
ανθρώπινης ανάγκης. Φαίνεται να πηγάζει 
μέσα από τη σκοτεινή μήτρα του Χρόνου, 
του Αιώνιου Χρόνου, που με το Μυστηριακό 
αγκάλιασμά του με το Αιώνιο Χώρο, γεννά 
το εκδηλωμένο Σύμπαν. Στις αέναες σπείρες 
του χορού του Χρόνου, οι Γιορτές μοιά-
ζουν με φωτεινά σημάδια, που ορίζουν την 
πορεία της σπείρας. Καταστρέφουν την 
γραμμικότητα, το άσκοπο ταξίδι στο 
πουθενά, γίνονται σκαλοπάτια 
για να πατήσει πάνω τους ο άν-
θρωπος, να καταφέρει να υψωθεί 
προς τα αστέρια. 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τα σύγχρονα λεξικά ορίζουν το 
Χρόνο σαν ένα αποτέλεσμα μέ-
τρησης, μια διάρκεια ενός γεγο-
νότος ή φαινομένου, μια διαδοχική 
αλλαγή φαινομένων ή καταστά-
σεων, ανάλογα με τη διάρκεια 
ύπαρξης τους, παρόλο που 
γνωρίζουμε πλέον τη Σχετικότητα του Χρό-
νου, όπως διατυπώθηκε από τον Einstein. 
Η ορθολογιστική αντίληψη του γραμμικού 
Χρόνου καταρρίπτεται από την σύγχρονη 
Φυσική, που λέει πως οι φυσικοί νόμοι είναι 

συμμετρικοί και αντιστρεπτοί ως προς το 
χρόνο, αναβιώνοντας την Πλατωνική αντί-
ληψη του στατικού αιώνιου Χρόνου, με την 
ατελείωτη επανάληψη των ζωών κατά την 
εποχή του Κρόνου, όπως την ονομάζει, μέ-
χρι να φτάσουμε στην παρούσα ανθρώπι-
νη κατάσταση, την εποχή του Δία, που ταυ-
τίζεται να το ξύπνημα του ανθρώπινου νου 
και της δυνατότητάς του να αντιλαμβάνεται 
την τριπλή όψη του χρόνου. Ο S. Hawking 
πιστεύει πως το θερμοδυναμικό βέλος του 
χρόνου είναι συνυφασμένο με το 
ψυχολογικό. Ο χρόνος μοιάζει να 
είναι μια πλάνη, μια αυταπάτη, που 
σαν Κρόνος καταπίνει τα θνητά 
παιδιά του Σύμπαντος, μέχρι εκεί-
να να αντιληφθούν την Αιώνια 
φύση τους και να τον υπερ-
βούν. Αναπνέει ρυθμικά, ει-
σπνέει και εκπνέει, εκδηλώνο-
ντας τα όντα και οδηγώντας 
τα στη φυσική τους φθορά, 
ξανά και ξανά, γεννώντας 
ζώα, φυτά, πλανήτες, αν-
θρώπους, πολιτισμούς, σύμπα-
ντα. Τελικά, ίσως ο Χρόνος δεν είναι παρά ο 
Χώρος της ανθρώπινης συνείδησης.

Ο «ΜΥΘΙΚΟΣ» ΧΡΟΝΟΣ
Πριν την εκδήλωση του Χρόνου, σαν μια 
διάσταση του Σύμπαντος, τα όντα «κυοφο-
ρούνται» στη μήτρα του Χώρου, πλήρη μα 
ανεκδήλωτα, εν δυνάμει πλάσματα, τέλεια 
από τη φύση τους, που όμως πρέπει να την 
αναζητήσουν και να την πραγματώσουν 
μέσα στους κύκλους του εκδηλωμένου Χρό-

νου. Ο Χρόνος ο πριν τον Χρόνο ονο-
μάζεται Μυθικός Χρόνος. Δεν 
πρόκειται απλά για παρελθόν, 
αλλά για μια εποχή παρούσα 
και μελλοντική, τόσο σαν κα-
τάσταση, όσο και σαν περίο-
δος. Είναι η αρχή, είναι η πο-
ρεία, είναι ο τελικός σκοπός. 

ΙΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Άλλες στιγμές όμως, στιγμές 
που η ροή του χρόνου μοιά-

ζει να σταματάει, μπορούμε να 
γίνουμε μέτοχοι της Αιωνιότητας. Αυτές οι 
στιγμές είναι πύλες γι’ αυτό που ονομάζεται 
«Ιερός Χρόνος», αντίθετα με τον καθημερι-
νό, γραμμικό, σκεπασμένο με τα πέπλα της 
πλάνης «Βέβηλο Χρόνο». Τα όντα βαδίζουν 
σ’ αυτόν το βέβηλο χρόνο, που στην πραγ-

Αν ανατρέξουμε στην ιστο-
ρία ολόκληρης της ανθρω-
πότητας, θα δούμε (με έκ-
πληξη μερικοί), ότι σε ΟΛΕΣ 
τις ανθρώπινες κοινωνίες, 
από τις πιο πρωτόγονες ως 
τις πιο εξελιγμένες, από τις 
αρχαιότερες ως και τις σύγ-
χρονες, δεν λείπουν ποτέ οι 
ΓΙΟΡΤΕΣ. Τις βρίσκουμε στις 

πληξη μερικοί), ότι σε ΟΛΕΣ 

θρώπους, πολιτισμούς, σύμπα-
ντα. Τελικά, ίσως ο Χρόνος δεν είναι παρά ο 
Χώρος της ανθρώπινης συνείδησης.

χρόνου είναι συνυφασμένο με το 
ψυχολογικό. Ο χρόνος μοιάζει να 
είναι μια πλάνη, μια αυταπάτη, που 
σαν Κρόνος καταπίνει τα θνητά 
παιδιά του Σύμπαντος, μέχρι εκεί-
να να αντιληφθούν την Αιώνια 
φύση τους και να τον υπερ-
βούν. Αναπνέει ρυθμικά, ει-
σπνέει και εκπνέει, εκδηλώνο-
ντας τα όντα και οδηγώντας 
τα στη φυσική τους φθορά, 

πιστεύει πως το θερμοδυναμικό βέλος του 
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ύπαρξης τους, παρόλο που 
γνωρίζουμε πλέον τη Σχετικότητα του Χρό-

μέσα στους κύκλους του εκδηλωμένου Χρό-
νου. Ο Χρόνος ο πριν τον Χρόνο ονο-

μάζεται Μυθικός Χρόνος. Δεν 
πρόκειται απλά για παρελθόν, 
αλλά για μια εποχή παρούσα 
και μελλοντική, τόσο σαν κα-
τάσταση, όσο και σαν περίο-
δος. Είναι η αρχή, είναι η πο-
ρεία, είναι ο τελικός σκοπός. 

ΙΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Άλλες στιγμές όμως, στιγμές 
που η ροή του χρόνου μοιά-

ζει να σταματάει, μπορούμε να 
γίνουμε μέτοχοι της Αιωνιότητας. Αυτές οι 
στιγμές είναι πύλες γι’ αυτό που ονομάζεται 

πορεία της σπείρας. Καταστρέφουν 
γραμμικότητα, το άσκοπο ταξίδι στο 
πουθενά, γίνονται σκαλοπάτια 
για να πατήσει πάνω τους ο άν-
θρωπος, να καταφέρει να υψωθεί 

Τα σύγχρονα λεξικά ορίζουν το 
Χρόνο σαν ένα αποτέλεσμα μέ-
τρησης, μια διάρκεια ενός γεγο-
νότος ή φαινομένου, μια διαδοχική 
αλλαγή φαινομένων ή καταστά-
σεων, ανάλογα με τη διάρκεια 

την 

ύπαρξης τους, παρόλο που 

την 

σεων, ανάλογα με τη διάρκεια 
ύπαρξης τους, παρόλο που 

δος. Είναι η αρχή, είναι η πο-
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ματικότητα είναι ακίνητος και δημιούργημα 
της δικής μας αντίληψης, του εσωτερικού 
μας όντος, που είναι το μόνο που κινείται. 
Η στενή πύλη απ’ όπου ο άνθρωπος μπο-
ρεί να περάσει στο Μυθικό Χρόνο, στον 
Παράδεισο, είναι μια στιγμή «μεντεσές», μια 
στιγμή που σπάει το χωροχρόνο, μια στιγ-
μή που «συναντιόνται η νύχτα με τη μέρα», 
που ενώνονται τα αντίθετα, μια στιγμή βί-
ωσης του Παράδοξου. Αυτή η στιγμή της 
Ιεροποίησης του βέβηλου χρόνου, στις 
ανθρώπινες κοινωνίες ταυτίζεται με τις Πα-
ραδοσιακές Γιορτές. Αυτές δεν είναι παρά 
Τελετές, που επαναλαμβάνουν ένα τμήμα 
του αρχικού χρόνου, του Αρχέτυπου, αυτού 
που χρησιμεύει ως μοντέλο για κάθε χρόνο, 
ενώ παράλληλα κλείνουν έναν πρόσκαιρο 
κύκλο και ανοίγουν ένα νέο, επιτρέποντας 
την περιοδική Αναγέννηση. Έχουμε έτσι ένα 
τρίπτυχο, που αποτελείται από το Μυθικό 
Χρόνο των αρχών, τον Ιερό Χρόνο που 
οδηγεί προς αυτές τις αρχές, με κεντρομόλο 
ροπή και το Βέβηλο χρόνο, που διασπά την 
ενότητα σαν φυγόκεντρη δύναμη και οδηγεί 
προς την περιφέρεια της εκδήλωσης. 

Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΥΘΜΟΣ
Τα σημεία καμπής, τα σημεία όπου Ιεροποι-
είται ο Χρόνος, επαναλαμβάνονται περιοδι-
κά, σε στιγμές με μια φυσική σημασία, στιγ-
μές που ενώνουν αντίθετες καταστάσεις ή 
που ορίζουν την περιοδική μεταβολή μιας 
κατάστασης ή ενός φαινομένου. Η φύση 
ακολουθεί έναν αρχέγονο Ρυθμό, ακο-
λουθώντας έναν από τους συμπαντικούς 
νόμους, όπως αυτοί περιγράφονται στο 
Κυμβάλειο: «Το Παν ρέει μέσα και έξω. Κάθε 
πράγμα έχει τη διάρκεια του. Κάθε πράγμα 
εξελίσσεται και κατόπιν εκφυλίζεται. Η ταλά-
ντωση του εκκρεμούς εκδηλώνεται σε όλα. 
Ο χρόνος της αιώρησής του προς τα δεξιά 

είναι ίσος με το χρόνο της αιώρησής του 
προς τα αριστερά. Ο ρυθμός είναι σταθε-
ρός».  Ο ρυθμός αυτός επιτρέπει στο χρόνο 
να προσδιοριστεί και να έχει διάφορες λει-
τουργίες. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι διαίρεσης του 
χρόνου, πολλοί ρυθμοί για τη μέτρηση του 
έτους. Οι βασικοί ρυθμοί, που μπορούμε να 
διακρίνουμε και που ακολουθούν τους κο-
σμικούς ρυθμούς,  είναι τρεις: ο διμερής, ο 
τριμερής και ο τετραμερής ρυθμός.
Υπάρχουν φυσικά κι άλλοι ρυθμοί, λιγότερο 
συνηθισμένοι ίσως, όπως ο ρυθμός των 5 
χρόνων ή των 12 χρόνων ή των 5 κύκλων 
από 12 χρόνια ο καθένας. 

ΜΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
Εκτός από τις περιοδικές επαναλήψεις, που 
εντοπίζουμε σημεία «καμπύλωσης» του 
χρόνου, οπότε και βρίσκουμε να παίρνουν 
ζωή διάφορες Γιορτές-Τελετές, υπάρχουν 
και οι μη περιοδικές επαναλήψεις, στις οποί-
ες αναβιώνεται ο Μυθικός Χρόνος με την 
αφορμή μιας πράξης, που αν και φαίνεται 
να εντάσσεται στον βέβηλο χρόνο, ωστό-
σο έχει τις ρίζες της στο Μύθο, στην Αιώνια 
Πραγματικότητα, εκεί όπου όλα γεννιούνται. 
Έτσι, στιγμές που πρόκειται να ξεκινήσει 
κάτι σημαντικό για τον άνθρωπο ή για την 
ανθρώπινη ομάδα, υπάρχει η ανάγκη να 
ιεροποιηθεί ο χρόνος με μια παραδοσιακή 
τελετή, εντάσσοντας αυτήν την πράξη στην 
αιωνιότητα (εναρκτήριες γιορτές ή γιορτές 
λήξης, π.χ. Τελετές έναρξης και λήξης των 
Ολυμπιακών αγώνων).
Υπάρχουν επίσης οι Γιορτές αναγέννησης 
του Χρόνου, αυτές που κλείνουν έναν κύκλο 
και εγκαθιδρύουν ένα νέο, αναγεννώντας το 
χρόνο και τον ίδιο τον άνθρωπο (Νέο Έτος, 
επέτειοι, γενέθλια, κλπ). Ιδιαίτερα οι γιορτές 
για το Νέο Έτος, συχνά εμπεριέχουν την ετή-
σια συμβολική επανάληψη της Κοσμογονί-
ας, όπου μέσα από το Χάος προκύπτει ο 
οργανωμένος με Τάξη και Νόμους Κόσμος, 
γι’ αυτό και συνοδεύονται συνήθως από 
έθιμα που έχουν σωθεί σαν Αποκριάτικα. 
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Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 
ΓΙΟΡΤΕΣ
 Οι παραδοσιακές Γιορτές επιτρέπουν στη 
συνείδηση όσων συμμετέχουν να υπερβεί 
το συνηθισμένο της επίπεδο και να τοπο-
θετηθεί για μια στιγμή σε μια διαχρονική 
κατάσταση, να βιώσει το Ιερό, παίρνοντας κατάσταση, να βιώσει το Ιερό, παίρνοντας 
ενεργό μέρος, σαν πρωταγωνιστής σ’ 
ένα Μυστηριακό Θέατρο. Γι’ αυτό η γιορτή 
απαιτεί μια προετοιμασία από τον καθένα, 
για να την βιώσει έντονα. Νηστεία, κάθαρ-
ση, περισυλλογή, αλλαγή ενδυμασίας και 
άλλα τυπικά, είναι συνηθισμένα σαν πρα-
κτικές προετοιμασίας του ανθρώπου για να 
βιώσει τη Γιορτή. 

Η ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟ-
ΝΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
Η Γιορτές, αν και στις μέρες μας είναι ταυτι-
σμένες με μέρες χαράς, συχνά δεν ήταν πε-
ρίοδοι ευθυμίας αλλά πένθους, που όμως 
προετοίμαζαν τους ανθρώπους για Γιορτές 
Αναγέννησης, όπως η μέρα ακολουθεί τη 
νύχτα. Πάντα όμως είχαν αναζωογονητικό 
χαρακτήρα, ήταν ένας τρόπος να ξαναβρεί 
η συνείδηση το κέντρο της και ο άνθρωπος 
το σκοπό του. Σε κάθε περίπτωση όμως οι 
Γιορτές έχουν Διονυσιακό χαρακτή-
ρα, μιας και ο Διόνυσος συμβο-
λίζει εκείνη την ενέργεια που 

ενσαρκώνει την ικανότητα μετατροπής, 
ανανέωσης και βελτίωσης των πραγμάτων. 
Αυτή την ανανέωση έρχεται, μετά την γιορ-
τή, να την συντηρήσει, να την βελτιώσει, να 
ρυθμίσει με την αρμονία του η ενέργεια που 
αντιπροσωπεύεται από τον αδελφό του Δι-

όνυσου, τον Απόλλωνα.  Αν ο ανθρώπινος 
πολιτισμός «ωθείται» από την Απολλώνια 
ενέργεια, η δύναμη που του επιτρέπει να 
αναγεννάται είναι η Διονυσιακή ενέργεια, 
που εκφράζεται μέσα από τις Γιορτές. Φυσι-
κά δεν πρέπει να υποτιμήσουμε ή να αγνο-
ήσουμε και τον κοινωνικό ρόλο της Γιορτής, ήσουμε και τον κοινωνικό ρόλο της Γιορτής, 
αφού μπορεί και διοχετεύει τις εντάσεις με 
δημιουργικό τρόπο, εμποδίζοντας έτσι τη 
ροπή προς τη βαρβαρότητα και τη ζωώδη 
κατάσταση. 

ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Οι Γιορτές συνδέονται στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις με θρησκευτικές πρα-
κτικές, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει 

ότι κάποια θρησκεία έχει το «μονοπώ-
λιο» κάποιας γιορτής, αφού βλέπουμε να 
επαναλαμβάνονται Τελετές με διαφορετικά 
ονόματα, σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, 
αφιερωμένες σε διαφορετικούς «θεούς» ή 
«αγίους», αλλά με παρόμοια τη δυναμική 
τους, το τυπικό τους και τον τελικό σκοπό 
τους. Έτσι, αν και συχνά οι Γιορτές θεωρού-
νται θρησκευτικές εκφράσεις, θα πρέπει να 
αποταυτιστούν από την έννοια της οργα-
νωμένης θρησκείας και να συσχετιστούν με 
την έννοια του «θρησκευόμενου» ανθρώ-
που, που είναι ο άνθρωπος που βιώνει το 
Ιερό και όχι ο οπαδός μιας συγκεκριμένης 
θρησκείας. 

ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝΓΙΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ
Γιορτές της Άνοιξης
Η εποχή που η φύση ξυπνάει από την χει-
μερινή της νάρκη, είναι γεμάτη από πολλές 
και σημαντικές γιορτές σ’ όλους τους πο-
λιτισμούς. Σήμερα, στη χώρα μας, και γενι-
κότερα στον Δυτικό κόσμο, έχουν σωθεί οι 
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γιορτές της Αποκριάς, του Πάσχα, της Πρω-
τομαγιάς, του Άη Γιώργη και άλλες με μικρό-
τερη σημασία. Παλαιότερα η Άνοιξη ήταν η 
αρχή του νέου έτους. 
Στις Αποκριάτικες γιορτές οι άνθρωποι βιώ-
νουν μια κατάσταση χάους, όπου όλα είναι 
δυνατά, μέχρι τη στιγμή που ο Καρνάβα-δυνατά, μέχρι τη στιγμή που ο Καρνάβα-
λος καίγεται, για να δώσει τη θέση του στην 
Τάξη και την Αρμονία, όλα ξαναμπαίνουν 
στη θέση τους, έτοιμα για ένα νέο ξεκίνημα. 
Το έθιμο αυτό, με διάφορες παραλλαγές, 
υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Σε κάποια μέρη 
έχουμε την «Πυρά του θανάτου», όπου διώ-
χνεται ο Χειμώνας. Αλλού (Β. Ευρώπη) έχου-
με τη φωτιά όπου καίγεται η «μάγισσα» ή η 
«γιαγιά του χειμώνα», σηματοδοτώντας την 
έναρξη της Άνοιξης. Σε πολλές χώρες, όπως 
Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, η φωτιά ταυ-
τίζεται με το Πάσχα, τότε που ανάβει η «Νέα 
Φωτιά» έξω από την εκκλησία για το κάψι-
μο του Ιούδα-Χειμώνα. Σε μας, είναι γνωστό 
το έθιμο του σβησίματος των κεριών και το 
άναμμά τους ξανά με την ιερή φλόγα, κατά 
το «Δεύτε λάβετε φως», ορίζοντας έτσι μια 
εσωτερική και εξωτερική ανανέωση. 
Το Πάσχα συνοδεύεται και από άλλα έθιμα, 
όπως το κόκκινο αυγό, που έχει τις ρίζες του 
στις Διονυσιακές και Ορφικές γιορτές. Το 
Αυγό είναι ο ίδιος ο κόσμος, ο οποίος γεν-
νιέται, ξανά και ξανά, κάθε χρόνο. Στην αρ-
χαία Ελλάδα υπήρχε και άλλη γιορτή σχετική 
με το σημερινό Πάσχα, τα Αδώνια, προς 
τιμή του θανάτου και της αναγέννησης του 
Άδωνι.
Τα έθιμα που συνοδεύουν την Πρωτομαγιά 
έχουν σχεδόν παντού σχέση με το μάζεμα 
λουλουδιών, την κατασκευή στεφανιών για 
το κεφάλι ή για τα σπίτια, το κάψιμο των ξε-
ρών στεφανιών (ή δένδρων), το χορό και το 
τραγούδι από νέους, τους διαγωνισμούς 
ομορφιάς, το άναμμα της φωτιάς και άλλα. 
Στη γιορτή του Άη Γιώργη έχουμε τον άγιο 
να συμβολίζει τον Ήλιο που νικάει το σκο-
τάδι και το χειμώνα στη μορφή του δράκου.τάδι και το χειμώνα στη μορφή του δράκου.
Γιορτές του καλοκαιριού
Ταυτίζονται συνήθως με άναμμα φωτιάς, 
κυρίως κατά τη στιγμή του Μεσοκαλόκαι-
ρου, δηλαδή στο Θερινό Ηλιοστάσιο, τότε 
που ο Ήλιος είναι πιο κοντά στη Γη και η 
μέρα έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια. Πολλές 
φορές τα έθιμα αυτά συμβολίζουν την ολο-
κληρωτική νίκη του Φωτός πάνω στο σκοτά-
δι, έτσι έχουμε και θάψιμο ή κάψιμο παλιών 
και άχρηστων ή κάποιου συμβολικού ζώου, 
π.χ. γουρουνιού στην αρχαία Ελλάδα. Σε 
κάποια μέρη επιλέγεται ένα δένδρο, απογυ-

μνώνεται από τα φύλλα του και στολίζεται 
με κορδέλες, χρωματιστά αντικείμενα, αυγά, 
κλπ, γύρω από το οποίο χορεύουν οι νέοι. 
Γενικά είναι γιορτές γονιμότητας, οι οποίες 
σηματοδοτούν το θρίαμβο της Ζωής. Στην 
αρχαία Ελλάδα γινόταν γιορτές προς τιμή 
του Δία, σε ψηλές κορφές, όπως σήμερα του Δία, σε ψηλές κορφές, όπως σήμερα 
γιορτάζεται ο Προφήτης Ηλίας στις ίδιες 
κορφές. 
Γιορτές του Φθινοπώρου
Έχουν κυρίως σχέση με την σπορά, με 
το ταξίδι του σπόρου στη γη, σε μια 
μη ορατή πραγματικότητα, όπου 
θα ζήσει και θα αναπτυχθεί, μέ-
χρι να βγει στο φως την επόμενη 
άνοιξη. Είναι γιορτές γονιμότη-
τας λοιπόν, σε όλα τα επίπεδα. 
Την ίδια εποχή βρίσκουμε στην 
Ελλάδα τις πολύ σημαντικές 
γιορτές των Ελευσίνιων Μυ-
στηρίων, που η Περσεφόνη 
αποχωρίζεται τη Δήμητρα 
για να ζήσει στον κάτω 
κόσμο, και στην Αίγυπτο 
τις αντίστοιχες γιορτές 
του θανάτου του Όσι-
ρη. Γιορτές γονιμότη-
τας, που έχουν ως 
κύριο αντικείμενο 
τους σπόρους και 
μάλιστα το σιτά-
ρι, που «ιεροποι-
είται», ώστε να 
συνεχίσει να δί-
νει καρπούς, 
και στη νέα 
χρονιά, 
υπάρ-
χουν 

σ’όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη.  Στις 
μέρες μας λίγα έθιμα έχουν μείνει ζωντανά 
από αυτά, κυρίως στην ύπαιθρο, όπως οι 
γιορτές του θερισμού ή του τρύγου και είναι 
πολύ λίγο γνωστά, αφού η κοινωνία μας εί-
ναι πλέον αστική. Ένα τέτοιο έθιμο είναι το 
στάρι που βράζεται και μοιράζεται της Αγί-
ας Βαρβάρας. Στο τέλος του Φθινοπώρου 
βρίσκουμε τη γιορτή του Αγίου Νικολάου να 
αντικαθιστά τα Ποσειδώνια, προς τιμή του 
Ποσειδώνα, που είχαν σκοπό να εξευμενί-
σουν τη θάλασσα από τις τρικυμίες. 
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Γιορτές του Χειμώνα
Η επικράτηση του Ήλιου, που μοιάζει συνεχώς να 
αποδυναμώνει, μέχρι το Χειμερινό Ηλιοστάσιο, 
είναι το σημαντικότερο φυσικό γεγονός του Χει-
μώνα και συνοδεύεται από πάρα πολλές γιορτές 
και έθιμα σ’ όλο τον κόσμο, που σήμερα έχουν 
ταυτιστεί σχεδόν απόλυτα με τα Χριστούγεννα. Σε 
πολλούς λαούς της Β. Ευρώπης κυρίως, αυτές 
οι μέρες σχετίζονται με την προσέγγιση του Κάτω 
Κόσμου των Νεκρών, γι’ αυτό και υπήρχαν έθιμα 
που έχουν παραμείνει ως σήμερα, το Χόλογου-
ην, που μοιάζει λίγο με τις Απόκριες, αλλά αναφέ-
ρεται στην προσέγγιση των δύο κόσμων. Όπως 
το Καλοκαίρι, έτσι και τώρα ανάβονται «κρυφές» 
φωτιές, χωρίς την εξωστρέφεια του καλοκαι-
ριού. Σήμερα ανάβουμε φωτάκια στα δέντρα και 
στα σπίτια μας, διώχνοντας έτσι το σκοτάδι και 
το κρύο. Στολίζονται δέντρα, που αυτή την επο-
χή δεν έχουν καρπούς, προοιωνίζοντας έτσι τον 
ερχομό της Άνοιξης και της καρποφορίας. Στην 
αρχαία Ελλάδα τελούνταν τα μικρά Μυστήρια 
του Διόνυσου, του «Σκοτεινού Ήλιου».  Στη σύγ-
χρονη εποχή, πολλά έθιμα των Χριστουγέννων 
έχουν σχέση με την υποδοχή του Νέου Έτους, 
με την αναγέννηση του χρόνου, με το άνοιγμα 
ενός νέου κύκλου, όπως και ο Ήλιος κάνει ένα 
καινούργιο ξεκίνημα, για τον εαυτό του και για 
το Ηλιακό μας σύστημα. Τα κάλαντα, τα δώρα, 
τα γλέντια, έθιμα όπως το αμίλητο νερό, το 
σπάσιμο του ροδιού ή το ποδαρικό, έχουν την 
προέλευσή τους στα βάθη του χρόνου. 
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Από ότι φαίνεται λοιπόν, οι γιορτές δεν είναι ένα φαινόμενο μικρής ή απλά κοι-
νωνικής σημασίας. Αν προσεγγιστούν σωστά, με ανοιχτή καρδιά και μυαλό 
και βιωθούν με αμεσότητα και φυσικότητα, μπορούν να γίνουν σημεία αναζω-
ογόνησης, στιγμές συνειδητοποίησης  και ιεροποίησης του Χρόνου. Αν κατα-
φέρει ο άνθρωπος να ξαναγεννιέται εσωτερικά κάθε Άνοιξη, ανακαλύπτοντας 
κρυμμένες δυνάμεις μέσα του και βάζοντας νέους στόχους, αν μπορεί να βι-
ώνει την Ζωή και τη δύναμη της ολοκλήρωσης κάθε Καλοκαίρι, αν μπορεί να 
συλλέγει τους καρπούς των πράξεων του κάθε Φθινόπωρο, ξεκαθαρίζοντας 
τους γόνιμους από τους άχρηστους, για να μπορέσει να σπείρει ξανά και αν 
μπορεί κάθε Χειμώνα να βρίσκει μέσα του το Φως ανάμεσα στα σκοτάδια, τη 
γνώση μέσα στην άγνοια, την ελπίδα και τη ζωή, τότε πραγματικά ο κάθε Χρό-
νος που θα περνάει θα είναι ένα σκαλί, το οποίο θα τον φέρνει πιο κοντά στον νος που θα περνάει θα είναι ένα σκαλί, το οποίο θα τον φέρνει πιο κοντά στον 
Εαυτό του, κι όχι ένα σκαλί προς τη φθορά και το θάνατο. Γιατί «… Στο βάθος Εαυτό του, κι όχι ένα σκαλί προς τη φθορά και το θάνατο. Γιατί «… Στο βάθος 
όλων των αλλαγών που πραγματοποιεί ο Χρόνος δεν υπάρχει ούτε γήρανση όλων των αλλαγών που πραγματοποιεί ο Χρόνος δεν υπάρχει ούτε γήρανση 
ούτε θάνατος. Υπάρχει αιώνια νεότητα. Η νεότητα είναι η καρδιά του Χρόνου. ούτε θάνατος. Υπάρχει αιώνια νεότητα. Η νεότητα είναι η καρδιά του Χρόνου. 
Η νεότητα δεν είναι να διαρκούμε, είναι να ΕΙΜΑΣΤΕ».
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κό ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ, τεύχος 43, 
1989
-«ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ», Άρ-
θρο του Διον. Κλαδά, στο Περιο-
δικό ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ, τεύχος 61, 
1993
-«ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟ-
ΓΙΟ», Άρθρο της Α. Χατζημπαλά-
ση στο Περιοδικό ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟ-
ΛΗ, τεύχος 93, 1999
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του Καθ. Γεώργιου Α. Πλάνα, Ιδρυτή 
και Διευθυντή της Νέας Ακρόπολης 
στην Ελλάδα

του Καθ. Γεώργιου Α. Πλάνα, Ιδρυτή 
και Διευθυντή της Νέας Ακρόπολης 
του Καθ. Γεώργιου Α. Πλάνα, Ιδρυτή του Καθ. Γεώργιου Α. Πλάνα, Ιδρυτή του Καθ. Γεώργιου Α. Πλάνα, Ιδρυτή 

ΜΕΡΟΣ 2ο



23ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ  2005

σχέση με την εκλειπτική, γωνίας 5ο 9΄. Ο άξονας 
της γης πρέπει να έμεινε με μια τέτοια κλίση ένα 
ορισμένο χρονικό διάστημα, γιατί η έλξη και το 
φρενάρισμα που άσκησε η Σελήνη υπήρξαν 
μεγάλα. Αυτό γιατί με βάση τις μελέτες που έκα-
νε ο Κρόγκνταλ (1952) βλέπουμε ότι η σελήνη 
δεν είναι εντελώς σφαιρική, αφού η ισημερινή 
ακτίνα της όψης που βλέπει προς τη γη είναι 
μισό χιλιόμετρο μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες 
και υποτίθεται ότι διαμορφώθηκε κάποτε, όταν 
η απόσταση γης-σελήνης ήταν το ένα τρίτο 
της σημερινής.

Η τεράστια ενεργειακή ανταλλαγή την 
οποία πρέπει να υπέστη η γη λόγω της μικρής 
απόστασης της σελήνης είχε ως αποτέλεσμα 
ένα απότομο φρενάρισμα της περιστροφικής 
κίνησής της,  που ασφαλώς έκανε τη γη να 
γέρνει με μια κλίση σχεδόν 90ο, δηλαδή και οι 
δύο πόλοι έμειναν για κάποιο χρονικό διάστημα  
μέσα στην εκλειπτική. Το γεγονός αυτό αναφέ-
ρεται στο πανάρχαιο ιερό  και αποκρυφιστικό 
κείμενο των Στάντζα των Ντζυάν του Θιβέτ με 
αυτά τα λόγια:

«...ύστερα από 30 Κρόουρ (2) γύρισε ανά-
ποδα. Ξάπλωσε στην πλάτη της, στο πλευρό 
της. Δε θα καλούσε γιους του ουρανού, δε θα 
ζητούσε γιους της Σοφίας. Δημιούργησε από 
τον ίδιο τον κόρφο της. Ανέπτυξε υδάτινους 
ανθρώπους, φοβερούς και κακούς. (Βιβλίο2ο, 
Στάντζα 2η 5 σελ. 95, ελλην. εκδ. Ερμητική 
Βιβλιοθήκη). Αυτό σχετίζεται επίσης με τον ελ-
ληνικό μύθο της μεγάλης Μητέρας Ρέας, που 
αφού ο νικητής της τιτανομαχίας Δίας στέλνει 
στον Τάρταρο τα παιδιά της και το σύζυγό της 
Κρόνο, αποφασίζει μόνη της (δηλαδή χωρίς 
να συνευρεθεί με ουράνιες ενέργειες) από τον 
κόρφο της, να δημιουργήσει τρομερά τέρατα. 
Μια από τις αποδείξεις για το γεγονός της 
οριζοντίωσης, κάποτε, του άξονα της γης, βρί-

σκουμε στο ότι η γη ορθώνει τον 
άξονά της από μια μέση αξία 23ο 

27΄33΄΄, μ’ ένα πλάτος 9΄τόξου, εξ 
αιτίας της προσέγγισης ή απομά-
κρυνσης της σελήνης, όταν αυτή 
οπισθοχωρεί κατά την τροχιά της 
κάθε 19 χρόνια.

Αυτή η γυρο-
σκοπική δράση 
επηρεάζει με ορι-
σμένο τρόπο 
τις αλλαγές της 
κλίσεις τής Εκλει-
πτικής, γιατί το 
γυροσκοπικό 
φρενάρισμα 
που προκαλεί 

Μηχανισμός της αντιστροφής

Θεωρώντας λοιπόν, τον πλανήτη σαν ένα 
γυροσκόπιο, το οποίο υπακούει στους γυρο-
σκοπικούς νόμους, η κίνηση της αντιστροφής 
των πόλων παράγεται λόγω μιας όλο και μεγα-
λύτερης κλίσης του άξονα της γης, όπως κάνει 
μια σβούρα. Ώστε, αφού φτάσει αυτός να είναι 
παράλληλος με την εκλειπτική, η περιστροφή 
επιτυγχάνεται και προκαλείται η αντιστροφή 
για να συνεχίσει να ορθώνεται σιγά σιγά. Επο-
μένως η κίνηση που περιγράφει είναι σπειροει-
δής και σε όλους τους αρχαίους  πολιτισμούς 
συμβολίστηκε με ένα σταυρό - σβάστικα για 
κάθε πόλο, που εναλλάσσεται σε κάθε πολική 
αντιστροφή.

Η γη όπως και οι άλλοι πλανήτες δεν έχουν 
ισορροπημένη τροχιά, για διάφορους λόγους, 
εκτός από αυτόν της συσσώρευσης πάγων 
στον ένα πόλο. Επαληθεύτηκε π.χ. ότι η τροχιά 
της Σελήνης υφίσταται μια οπισθοδρόμηση 
κάθε 19 χρόνια. Επίσης το περιήλιο του Ερμή 
μετατοπίζεται, όπως και της Αφροδίτης και της 
Γης, εξ αιτίας των επιδράσεων και μεταπτώ-
σεων της Σελήνης, του Ήλιου και των άλλων 
πλανητών. Το περιήλιο της Γης μετατοπίζεται 
σχηματίζοντας έναν κύκλο γύρω από τον ήλιο 
κάθε περίπου 108.000 χρόνια, που είναι το ένα 
τέταρτο μιας «Κάλι Γιούγκα» εποχής, σύμφωνα 
με τις αρχαίες εσωτερικές βραχμανικές  χρο-
νολογίες.

Ας δούμε τώρα περιληπτικά μερικά αιτιο-
λογικά στοιχεία του μηχανισμού, που με τις 
αντίστοιχες εικόνες μπορεί να γίνουν πιο εύκολα 
αντιληπτά στον αναγνώστη-ερευνητή.

Η τροχιά της Σελήνης (εικ) έχει μια κλίση, σε 

----- συνέχεια από το τεύχος: 115

Η τροχιά που η γη χαράζει γύρω 
από τον Ήλιο περιστρέφεται κάθε 
108.500 χρόνια, σα να ήταν ένας 
έλικας με ανόμοιους βραχίονες που να 
είχε τον Ήλιο άξονα περιστροφής.

Εξαιτίας της έντονης ενεργειακής ανταλλαγής 
προκλήθηκε μετάπτωση και ο άξονας της Γης προκλήθηκε μετάπτωση και ο άξονας της Γης 
έγειρε ώσπου τοποθετήθηκε κάθετα σε σχέση μ’ έγειρε ώσπου τοποθετήθηκε κάθετα σε σχέση μ’ 
αυτόν της Σελήνης, σχηματίζοντας μια σπείρα. αυτόν της Σελήνης, σχηματίζοντας μια σπείρα. 
Όταν απομακρύνθηκε η Σελήνη, ο γήϊνος άξονας Όταν απομακρύνθηκε η Σελήνη, ο γήϊνος άξονας 
άρχισε να ανορθώνεται, ανατρέχοντας την ίδια άρχισε να ανορθώνεται, ανατρέχοντας την ίδια 
σπείρα σε αντίθετη κατεύθυνση, μέχρι που έμεινε σπείρα σε αντίθετη κατεύθυνση, μέχρι που έμεινε 
σε μια νέα θέση γυροσκοπικής ισορροπίας, σε μια νέα θέση γυροσκοπικής ισορροπίας, 
όπως αυτή που έχει σήμερα.όπως αυτή που έχει σήμερα.

B

Γη

Εκλειπτική

B

N
N
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ο ήλιος στη γη θα αλλάξει ένταση σε σχέση ο ήλιος στη γη θα αλλάξει ένταση σε σχέση 
με την απόσταση και το σημείο εφαρμογής με την απόσταση και το σημείο εφαρμογής 
αυτής της δύναμης, που θα είναι εντονότερη το αυτής της δύναμης, που θα είναι εντονότερη το 
χειμερινό ηλιοστάσιο για το βόρειο ημισφαίριο, χειμερινό ηλιοστάσιο για το βόρειο ημισφαίριο, 
δηλαδή στο περιήλιο. Αυτές οι αλλαγές συσχε-δηλαδή στο περιήλιο. Αυτές οι αλλαγές συσχε-
τίζονται με το Μεγάλο Ζωδιακό Έτος των 25.960 τίζονται με το Μεγάλο Ζωδιακό Έτος των 25.960 
χρόνων. Ο ήλιος κατά τη διάρκεια αυτής της χρόνων. Ο ήλιος κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου αλλάζει το κλίμα στην επιφάνεια του περιόδου αλλάζει το κλίμα στην επιφάνεια του 
πλανήτη, κάνοντας τις τροπικές περιοχές να πλανήτη, κάνοντας τις τροπικές περιοχές να 
γίνουν παγωμένες και αντίθετα. (βλ. Μυστική γίνουν παγωμένες και αντίθετα. (βλ. Μυστική 
Δοξασία της Έ.Π. Μπλαβάτσκυ, 4ος τόμος, σελ. Δοξασία της Έ.Π. Μπλαβάτσκυ, 4ος τόμος, σελ. 
426, της ελ. Έκδοσης). Η επίδραση των κύκλων 426, της ελ. Έκδοσης). Η επίδραση των κύκλων 
αυτών είναι τόσο μεγάλη που, όπως διδάσκει αυτών είναι τόσο μεγάλη που, όπως διδάσκει 
ο εσωτερισμός, η άνοδος και κάθοδος των ο εσωτερισμός, η άνοδος και κάθοδος των 
υποφυλών και των παρακλαδιών τους συμπί-υποφυλών και των παρακλαδιών τους συμπί-
πτει με την αρχή και το τέλος αυτού του κύκλου πτει με την αρχή και το τέλος αυτού του κύκλου 
και των υποδιαιρέσεών του. Έτσι διδάσκεται ότι, και των υποδιαιρέσεών του. Έτσι διδάσκεται ότι, 
όταν κάθε φυλή φτάσει στο Ζενίθ της φυσικής όταν κάθε φυλή φτάσει στο Ζενίθ της φυσικής 
νοητικότητάς της και έχει αναπτύξει τον ανώτε-νοητικότητάς της και έχει αναπτύξει τον ανώτε-
ρο πολιτισμό, ο οποίος καρμικά της αντιστοιχεί  ρο πολιτισμό, ο οποίος καρμικά της αντιστοιχεί  
και αφού της είναι αδύνατον να ανυψωθεί και αφού της είναι αδύνατον να ανυψωθεί 
περισσότερο στο δικό της κύκλο εξέλιξης, τότε περισσότερο στο δικό της κύκλο εξέλιξης, τότε 
οι τάσεις των ανθρώπων της προς το κακό ή οι τάσεις των ανθρώπων της προς το κακό ή 
την αδράνεια, σταματούν από κατακλυσμούς την αδράνεια, σταματούν από κατακλυσμούς 
μέσω του «Μεγάλου Ρυθμιστή».

Πιο συγκεκριμένα η Έ.Π.Μπλαβάτσκυ γράφει Πιο συγκεκριμένα η Έ.Π.Μπλαβάτσκυ γράφει 
στον τρίτο τόμο της Μυστικής Δοξασίας της τα στον τρίτο τόμο της Μυστικής Δοξασίας της τα 
εξής: κάθε μεγάλο έτος οι τροπικοί απομακρύ-εξής: κάθε μεγάλο έτος οι τροπικοί απομακρύ-
νονται από τον πόλο 4ο σε κάθε περιστροφή  σε κάθε περιστροφή 
των σημείων της ισημερίας, καθώς ο ισημερι-των σημείων της ισημερίας, καθώς ο ισημερι-
νός γυρίζει από τους ζωδιακούς οίκους. Αλλά, νός γυρίζει από τους ζωδιακούς οίκους. Αλλά, 
όπως όλοι οι αστρονόμοι ξέρουν, σήμερα ο όπως όλοι οι αστρονόμοι ξέρουν, σήμερα ο 
τροπικός βρίσκεται μονάχα 23ο 27΄από τον 
ισημερινό. Επομένως οφείλει να ανατρέξει ισημερινό. Επομένως οφείλει να ανατρέξει 
ακόμα 2ο 33΄πριν το τέλος του Μεγάλου Έτους  33΄πριν το τέλος του Μεγάλου Έτους 
μας. Αυτό δίνει στην ανθρωπότητα γενικά και μας. Αυτό δίνει στην ανθρωπότητα γενικά και 
τις εκπολιτισμένες φυλές μας συγκεκριμένα τις εκπολιτισμένες φυλές μας συγκεκριμένα 
μια προθεσμία περίπου 16.000 ετών πριν τον μια προθεσμία περίπου 16.000 ετών πριν τον 
επόμενο μεγάλο κατακλυσμό. Συμπεραίνεται επόμενο μεγάλο κατακλυσμό. Συμπεραίνεται 
λοιπόν από αυτήν την εσωτερική πληροφορία λοιπόν από αυτήν την εσωτερική πληροφορία 

ότι, εφ’ όσον η γωνιακή ταχύτητα είναι 4ο κάθε 
25.868 χρόνια, η γη θα έχει κρίσιμη ή επικίνδυνη 
κλίση στις 26ο μετά από 16.000 χρόνια. Πρόκει-
ται για τις προφητικές 26μοίρες που συναντάμε 
σε αγάλματα και ναούς στο νησί του Πάσχα, 
στις πυραμίδες της Αιγύπτου, των Μάγια των 
Αζτέκων, στις παραστάσεις των ιπποτών του 
Ναού κ.λ.π.  

Αυτό μας δείχνει ότι, αν η επόμενη γεωλογική 
αλλαγή ή τέλος του Ζωδιακού Έτους μας θα 
γίνει σε 16.000 χρόνια, τότε το τέλος του προ-
ηγούμενου ήταν περίπου πριν 10.000 χρόνια, 
δηλαδή αφού καταποντίστηκε το θρυλικό νησί 
της Ποσειδωνίας που αναφέρει ο Πλάτωνας 
στον Τίμαιο και τον Κριτία. Η Μυστική Δοξασία 
μάς λέει ότι στο τέλος κάθε Μεγάλου Έτους ο 
πλανήτης μας υφίσταται μια ολόκληρη φυσική 
επανάσταση (αντιστροφή). Οι παγωμένες πε-
ριοχές μετατοπίζονται σιγά προς τον Ισημερινό 
και οι τροπικές ζώνες με την άφθονη ζωική 
και φυσική ζωή τους γίνονται πολικές. Αυτή η 
κλιματολογική μεταβολή συνοδεύεται αναγκα-
στικά από κατακλυσμούς, σεισμούς και άλλες 
κοσμικές και γεωλογικές διαταραχές. Εφ’ όσον 
κάθε 12.000 χρόνια περίπου αλλοιώνεται και 
μεταλλάσσεται ο ωκεάνιος φλοιός, συμβαίνει 
ένας κατακλυσμός ανάλογος μ’ εκείνον της 
εποχής του Νώε. Οι αρχαίοι Έλληνες μύστες 
ονόμαζαν Ηλιακό έτος την περίοδο αυτή που 
είναι το μισό του ζωδιακού, μαζί με τις ενδιάμε-
σες μικρές μεταβατικές περιόδους των 1.500 
χρόνων περίπου. Σε κάθε Ηλιακό Έτος υπήρχαν 
ένας χειμώνας κι ένα θέρος. Το τέλος του χειμώ-
να σφραγιζόταν μ’ έναν κατακλυσμό (στοιχείο 
νερό) και το τέλος του θέρους με μια εκπύρωση 
(στοιχείο φωτιά). Οι κύκλοι αυτού του Ηλιακού 
έτους των 12.000 χρόνων έχουν σχέση με τις πε-
ριόδους δραστηριότητας, αναπνοής -ηλιακών 
κηλίδων- του Ήλιου. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με 
τους αρχαίους, το Ηλιακό Έτος έχει δύο εποχές, 

κάθε μια ευρισκόμενη στην αρχή και στο τέλος 
του και επομένως οι χειμώνες του συμπίπτουν 
με την αρχή ή το τέλος ενός Ζωδιακού Έτους, 
όπως βλέπουμε στο σχήμα (αριστερά).

 Όλα αυτά επαληθεύονται από τη γεω-
λογική και στρωματολογική ανάλυση, όπως 
έχουμε προαναφέρει. Επίσης οι ενάρξεις του 
Ηλιακού χειμώνα και του θέρους έχουν σχέση 
αφ’ ενός μεν με τη συσσώρευση σωματιδίων 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και 
αφ’ ετέρου με την ηφαιστειακή δραστηριότητα. 
Έτσι, όπως αποδείχτηκε, ο πρώτος παράγο-
ντας είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία του 
λεγόμενου «φαινομένου του θερμοκηπίου» 
γιατί τα σωματίδια του CO2 παγιδεύουν τη 
θερμοκρασία που εκπέμπει η Γη κι έτσι το κλίμα 
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θερμαίνεται όλο και περισσότερο. Ο δεύτερος 
παράγοντας, που πιθανόν είναι αλληλένδετος 
με τον πρώτο, προκαλεί μια ψύξη του κλίματος 
της γης, αφού οι τόνοι σκόνης, τα ηφαιστειακά 
αέρια και οι καπνοί σχηματίζουν μια καμπάνα 
προστασίας γύρω από τον πλανήτη, η οποία 
εμποδίζει τις ακτίνες του ήλιου να περάσουν και 
να ζεστάνουν τη γη. Αυτό αποδείχτηκε πειραμα-
τικά το1982 σ’ ένα ηφαίστειο του Μεξικού, που 
η επίδραση της έκρηξής του έγινε αντιληπτή 
σε ολόκληρη τη γη, προκαλώντας πτώση της 
θερμοκρασίας.

Γυροσκοπική αντιστροφή, παγετοί 
και ηπειρωτικές μετατοπίσεις.

 Η γεωλογία αναγνωρίζει ότι στον πλανήτη 
υπάρχουν δύο γεωλογικές ζώνες καθαρά ορι-
σμένες που προϋποθέτουν ότι στην πρωταρ-
χική φάση σχηματισμού υπήρχαν δυο μεγάλες 
ηπειρωτικές ζώνες: Λαυρασία στο Βορρά και 
Γκοντβάνα στο Νότο.

Δέχεται ότι στην αρχική φάση η επιφάνεια 
της Γης ήταν εντελώς σκεπασμένη από νερό 
και αέρια, με τις πολικές περιοχές σκεπασμένες 
από πάγους, αφού ο άξονας αρχικά ήταν κά-
θετος ως προς την εκλειπτική. Το πάχος τους 
έγινε τόσο μεγάλο, ώστε πίεζαν το  φλοιό και 
εξογκώθηκε η περιοχή του Ισημερινού. Η αλλη-
λεπίδραση της βαρύτητας γης-ήλιου, καθώς 
και η μεγαλύτερη φυγόκεντρη δύναμη (λόγω 
μεγαλύτερης περιστροφικής ταχύτητας) της 
τότε εποχής στη ζώνη αυτή, προκάλεσαν την 
εμφάνιση μιας ισημερινής ηπειρωτικής ζώνης 
ή πρωταρχικής ηπείρου, που σήμερα ονομά-
ζουμε Λαυρασία, η οποία αποτελείται από τα 
γεωλογικώς παλαιότερα εδάφη.

Η μάζα της Γκοντβάνα, των νεότερων 
εδαφών, σχηματίστηκε πιθανότατα όταν 
σχηματίστηκε το βαρυτικό ζευγάρι σελήνη-γη. 
Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι αφ’ ενός η γη 
διαστάλθηκε και διαστέλλεται ακόμα και αφ’ 
ετέρου ότι η σελήνη συστάλθηκε και, αποξη-
ραμένη, ελάττωσε το μέγεθός της. Αν αυτό 
αληθεύει ίσως δεν ήταν η γη που αιχμαλώτισε, 
από βαρυτική άποψη, τη σελήνη, αλλά το 
αντίθετο και είναι πραγματικά η σελήνη η Μη-
τέρα και ζωοδότρια της γης, όπως ισχυρίζεται 
ο παραδοσιακός εσωτερισμός. Εκτός από 
διάφορες γεωλογικές μηχανικές συνέπειες, το 
γεγονός αυτό προκάλεσε μια γυροσκοπική 
δράση φρεναρίσματος στη γη, που ανάγκασε 
τον άξονα να γείρει και να μένει παράλληλος 
και όχι κάθετος προς την εκλειπτική. Επίσης 
μειώθηκε η ακτίνα της τροχιάς της, λόγω της 
αύξησης της μάζας του ζεύγους σελήνη-γη, 

και άλλαξε η χρονική και γεωλογική δομή του και άλλαξε η χρονική και γεωλογική δομή του 
έτους, που τότε διαρκούσε περισσότερο. Έτσι έτους, που τότε διαρκούσε περισσότερο. Έτσι 
επί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ο άξονας επί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ο άξονας 
της γης περιστρεφόταν κοιτώντας συνέχεια με της γης περιστρεφόταν κοιτώντας συνέχεια με 
τον ίδιο πόλο (το νότιο) προς τον ήλιο και η τον ίδιο πόλο (το νότιο) προς τον ήλιο και η 
ηλιακή ακτινοβολία έλιωσε τους πάγους, αφού ηλιακή ακτινοβολία έλιωσε τους πάγους, αφού 
πρώτα «έσκισε» το πυκνό αέρινο περίβλημα, πρώτα «έσκισε» το πυκνό αέρινο περίβλημα, 
αποτέλεσμα της έντονης χημικής και τεκτονικής αποτέλεσμα της έντονης χημικής και τεκτονικής 
δραστηριότητας που προστάτευε τον πλανήτη. δραστηριότητας που προστάτευε τον πλανήτη. 
Η ισοστατική πίεση των παγετών, που άσκησε Η ισοστατική πίεση των παγετών, που άσκησε 
τότε ο παγωμένος και σκοτεινός (αντίθετος τότε ο παγωμένος και σκοτεινός (αντίθετος 
με τον ήλιο) βόρειος πόλος, προξένησε την με τον ήλιο) βόρειος πόλος, προξένησε την 
ανάδυση του γήινου φλοιού, στο νότιο πόλο, ανάδυση του γήινου φλοιού, στο νότιο πόλο, 
σχηματίζοντας ένα γεωλογικό σκούφο, ο οποί-σχηματίζοντας ένα γεωλογικό σκούφο, ο οποί-
ος, λόγω της τρομερής έντασης, και συνεπώς ος, λόγω της τρομερής έντασης, και συνεπώς 
ηφαιστειακής δράσης, ράγισε και κομματιάστη-ηφαιστειακής δράσης, ράγισε και κομματιάστη-
κε σαν τις φέτες ενός πορτοκαλιού, με κέντρο κε σαν τις φέτες ενός πορτοκαλιού, με κέντρο 
τη σημερινή Ανταρκτική, γι αυτό οι ήπειροι είναι τη σημερινή Ανταρκτική, γι αυτό οι ήπειροι είναι 
μυτερές προς το Νότιο πόλο. Τα κομμάτια αυτά μυτερές προς το Νότιο πόλο. Τα κομμάτια αυτά 
άρχισαν, λόγω της περιστροφικής κίνησης της άρχισαν, λόγω της περιστροφικής κίνησης της 
Γης, να μετατοπίζονται προς τον Ισημερινό και Γης, να μετατοπίζονται προς τον Ισημερινό και 
στις απότομες αλλαγές των αντιστροφών του στις απότομες αλλαγές των αντιστροφών του 
άξονα της γης -έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι άξονα της γης -έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι 
υπήρχαν τουλάχιστον 5 τέτοιες αντιστροφές υπήρχαν τουλάχιστον 5 τέτοιες αντιστροφές 
των πόλων- έσκισαν την ηπειρωτική των πόλων- έσκισαν την ηπειρωτική 
ζώνη της Λαυρασίας, ενσωμα-ζώνη της Λαυρασίας, ενσωμα-
τώθηκαν ή και διαπέρασαν αυ-τώθηκαν ή και διαπέρασαν αυ-
τήν τεμαχίζοντάς την, όπως τήν τεμαχίζοντάς την, όπως 
βλέπουμε παραστατικά στην βλέπουμε παραστατικά στην 
εικόνα (επάνω).εικόνα (επάνω).

ΣυνοπτικάΣυνοπτικά, μπορούμε 
να σημειώσουμε τα εξής να σημειώσουμε τα εξής 
σημαντικά στοιχεία από σημαντικά στοιχεία από 
επιστημονική και παράλλη-επιστημονική και παράλλη-
λα εσωτερική άποψη στην λα εσωτερική άποψη στην 

Το σχίσμα της Γκοντβάνα πρέπει  να έγινε, κατά προσέγγιση, Το σχίσμα της Γκοντβάνα πρέπει  να έγινε, κατά προσέγγιση, Το σχίσμα της Γκοντβάνα πρέπει  να έγινε, κατά προσέγγιση, 
όπως δείχνει το σχέδιο. Οι τριγωνισμοί της ηπείρου αυτής θα όπως δείχνει το σχέδιο. Οι τριγωνισμοί της ηπείρου αυτής θα 
σχηματίσουν μαζί με την πρωταρχική ηπειρωτική ζώνη της σχηματίσουν μαζί με την πρωταρχική ηπειρωτική ζώνη της 
Λαυρασίας τις σημερινές ηπείρους.Λαυρασίας τις σημερινές ηπείρους.
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εξέλιξη και κίνηση του πλανήτη μας ως ζωντα-
νού οργανισμού:

1) Υπάρχει στη Γη ένας συνεχής παγετός 
που αλλάζει λίγο-πολύ περιοδικά ημισφαίριο 
και οι αλλαγές αυτές ως τώρα φαίνεται πως 
ήταν πέντε, μια για κάθε φυλή, σύμφωνα με τις 
διδασκαλίες του εσωτερισμού.

2) Στη γη έχουν γίνει διάφορες αλλαγές της 
πολικότητας, σαν να ήταν ο βόρειος πόλος στο 
νότο και αντίστροφα.

3) Υπάρχουν αποδείξεις ότι στον πλανήτη 
μας έχουν συμβεί καταστροφές ασυνήθιστα 
βίαιες, έντονες και ακόμα απότομες.

4) Οι έρευνες της επιστήμης της γεωλογίας 
καταλήγουν στο ότι στη γη έχουν γίνει μέχρι 
πέντε απότομες αλλαγές των πόλων. Στην αρ-
χαία Αίγυπτο υπάρχουν αναφορές για το ότι 
ο ήλιος αντέστρεψε τρεις φορές την ανατολή 
και τη δύση του. 

5) Στη γη έχουν γίνει διάφορες διαδοχικές 
μετατοπίσεις του φλοιού όπως υπάρχουν και 
βαθιές άβυσσοι στο βυθό θαλασσών και ωκε-
ανών. Υπάρχει «κάτι» που ήταν η αιτία τους.

6) Αν παρατηρήσουμε την Ανταρκτική χερ-
σόνησο και την υποθαλάσσια προέκτασή της, 
βλέπουμε την ύπαρξη του τόξου της Σκωτίας 
που μετά από μια πορεία προς την Ανατολή, 
γυρίζει απότομα και κατευθύνεται προς τη 
Δύση, σαν να είχε μετατοπιστεί η Νότιος Αμερική 
στη μια και στην άλλη κατεύθυνση εκατοντά-
δες χιλιόμετρα. Το ίδιο φαινόμενο μπορεί να 
παρατηρηθεί και στην Κεντρική Αμερική, όπου 
φαίνεται ότι αυτό το μέρος της ηπείρου γύρισε 
μερικές φορές προς τη μια και προς την άλλη 
κατεύθυνση.

7) Σ’ όλη την αμερικανική ήπειρο είναι βαθιά 
σκαμμένη μια μεγάλη τάφρος, η οποία δια-
σχίζει και τις δύο «Αμερικές» από το Νότο ως 

Σχηματική παράσταση των καταστροφικών διαδικασιών που προκάλεσαν τις 5 αντιστροφές
των πόλων που συνέβησαν στον πλανήτη.
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το Βορρά, ενώ στην Ανατολή, στο κέντρο του 
Ατλαντικού, ανοίγεται άλλη μεγάλη τάφρος που 
σχηματίζει την Ατλαντική υφαλοράχη.

8) Με κέντρο το οροπέδιο του Παμίρ, στην 
Ασία, ξεκινούν τέσσερις βραχώδεις βραχίονες, 
οι οποίοι σχηματίζουν ένα σταυρό που αγκα-οι οποίοι σχηματίζουν ένα σταυρό που αγκα-
λιάζει την υδρόγειο. Από αυτό το οροπέδιο που λιάζει την υδρόγειο. Από αυτό το οροπέδιο που 
φαίνεται ότι χρησίμευε ως κέντρο παγκόσμιας φαίνεται ότι χρησίμευε ως κέντρο παγκόσμιας 
διασποράς, κυρίως κατά τις ινδοευρωπαϊκές διασποράς, κυρίως κατά τις ινδοευρωπαϊκές 
μεταναστεύσεις σε προϊστορικούς και θρυλι-μεταναστεύσεις σε προϊστορικούς και θρυλι-
κούς χρόνους, ξεκινούν ο βορειοανατολικός κούς χρόνους, ξεκινούν ο βορειοανατολικός 
βραχίονας με τις οροσειρές Τιάν -Τσαγκ, Αλτάι, βραχίονας με τις οροσειρές Τιάν -Τσαγκ, Αλτάι, 
Γιαβλοκόι και Στανοβόι, που χωρίζουν την Κίνα Γιαβλοκόι και Στανοβόι, που χωρίζουν την Κίνα 
από τη Μογγολία. Πέρα από το στενό του από τη Μογγολία. Πέρα από το στενό του 
Βερίγγειου συνεχίζεται ολοκληρώνοντας έναν Βερίγγειου συνεχίζεται ολοκληρώνοντας έναν 
μέγιστο κύκλο κατά μήκος της Αμερικής μέχρι μέγιστο κύκλο κατά μήκος της Αμερικής μέχρι 
το ακρωτήριο Φούρνος. Ο νοτιοανατολικός το ακρωτήριο Φούρνος. Ο νοτιοανατολικός 
βραχίονας αποτελείται από τα Ιμαλάια και όλες βραχίονας αποτελείται από τα Ιμαλάια και όλες 
τις παράλληλες ορεινές ευθυγραμμίσεις της Ιν-τις παράλληλες ορεινές ευθυγραμμίσεις της Ιν-
δοκίνας που συνεχίζονται κάτω από τη θάλασ-δοκίνας που συνεχίζονται κάτω από τη θάλασ-
σα μέχρι τα ανατολικά της Αυστραλίας και της σα μέχρι τα ανατολικά της Αυστραλίας και της 
Νέας Ζηλανδίας. Ο βορειοδυτικός βραχίονας Νέας Ζηλανδίας. Ο βορειοδυτικός βραχίονας 
τρέχει αποτελούμενος από τα βακτριανά ύψη, τρέχει αποτελούμενος από τα βακτριανά ύψη, 
το βόρειο Ιράν, την Αρμενία και τα Πυρηναία, το βόρειο Ιράν, την Αρμενία και τα Πυρηναία, 
μέχρι το ακρωτήριο Φινιστέρε της Ισπανίας. μέχρι το ακρωτήριο Φινιστέρε της Ισπανίας. 
ο νοτιοδυτικός βραχίονας αποτελείται από τα ο νοτιοδυτικός βραχίονας αποτελείται από τα 
νότια ύψη του Αφγανιστάν και της Αραβίας, νότια ύψη του Αφγανιστάν και της Αραβίας, 
τα βουνά της Αβησσυνίας και της ανατολικής τα βουνά της Αβησσυνίας και της ανατολικής 
Αφρικής μέχρι το ακρωτήριο της Καλής Ελπί-Αφρικής μέχρι το ακρωτήριο της Καλής Ελπί-
δας. Οι τέσσερις αυτοί ατρακτοειδείς τομείς, οι δας. Οι τέσσερις αυτοί ατρακτοειδείς τομείς, οι 
οποίοι διαιρούν τον πλανήτη μας μιλούν για οποίοι διαιρούν τον πλανήτη μας μιλούν για 
έναν ενιαίο πρωταρχικό γεωλογικό σχηματισμό έναν ενιαίο πρωταρχικό γεωλογικό σχηματισμό 
που, αφού είχε υποστεί με την πάροδο του που, αφού είχε υποστεί με την πάροδο του 
χρόνου απέραντες καθιζήσεις και μετατοπίσεις, χρόνου απέραντες καθιζήσεις και μετατοπίσεις, 
«ράγισε» και κομματιάστηκε στους αρχαϊκούς «ράγισε» και κομματιάστηκε στους αρχαϊκούς 
χρόνους ο γεωλογικός αυτός φλοιός του δέρ-χρόνους ο γεωλογικός αυτός φλοιός του δέρ-
ματος της Γης.ματος της Γης.

9) Επίσης ένα από τα σημαντικά γεγονότα, 9) Επίσης ένα από τα σημαντικά γεγονότα, 
που δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι το ξακουστό 
μαμούθ της Βερεζόβκα για το οποίο οι επιστή-

μονες συμπέραναν ότι πέθανε από απότομη 
ψύξη και ότι η θερμοκρασία πρέπει να κατέβηκε 
στους -100ο C.

10) Έχουν αποδειχθεί απότομες αλλαγές 
θερμοκρασίας στον Ατλαντικό ωκεανό και η πιο 
ικανοποιητική εξήγηση που δίνεται σχετίζεται με ικανοποιητική εξήγηση που δίνεται σχετίζεται με 
την αντιστροφή του άξονα της Γης.

Και τέλος, για να μην κουράζουμε τον Και τέλος, για να μην κουράζουμε τον 
αναγνώστη με άλλες πληροφορίες, πρέπει να αναγνώστη με άλλες πληροφορίες, πρέπει να 
έχουμε υπ’ όψη μας την ύπαρξη ενός αρκετά έχουμε υπ’ όψη μας την ύπαρξη ενός αρκετά 
συζητημένου φαινομένου: Του παγκόσμιου συζητημένου φαινομένου: Του παγκόσμιου 
κατακλυσμού. Υπάρχουν σκόρπιες στον πλα-κατακλυσμού. Υπάρχουν σκόρπιες στον πλα-
νήτη μας πάνω από 400 διηγήσεις σε ιερά και νήτη μας πάνω από 400 διηγήσεις σε ιερά και 
επικά κείμενα, τα οποία μας αναγκάζουν να επικά κείμενα, τα οποία μας αναγκάζουν να 
θεωρήσουμε αυτήν την τρομερή καταστροφή θεωρήσουμε αυτήν την τρομερή καταστροφή 
ως παγκόσμια. 

Θεωρώντας λοιπόν τη Γη σαν ένα γυρο-Θεωρώντας λοιπόν τη Γη σαν ένα γυρο-
σκόπιο, και έχοντας υπ’ όψη την ανισορροπία σκόπιο, και έχοντας υπ’ όψη την ανισορροπία 
που υφίσταται ο πλανήτης όταν ένας παγετός που υφίσταται ο πλανήτης όταν ένας παγετός 
που υπάρχει σ’ έναν απ’ τους πόλους φτάνει που υπάρχει σ’ έναν απ’ τους πόλους φτάνει 
στην ακμή του, θα πρέπει να δεχτούμε ότι στη Γη στην ακμή του, θα πρέπει να δεχτούμε ότι στη Γη 
συμβαίνει μια γυροσκοπική αντιστροφή. Αυτό συμβαίνει μια γυροσκοπική αντιστροφή. Αυτό 
το συμβάν μας δίνει το κλειδί που ξεκαθαρίζει το συμβάν μας δίνει το κλειδί που ξεκαθαρίζει 
πλήθος αινιγμάτων, τα οποία παραμένουν πλήθος αινιγμάτων, τα οποία παραμένουν 
άλυτα ακόμα και σήμερα. Η αντιστροφή των άλυτα ακόμα και σήμερα. Η αντιστροφή των 
πόλων θα συμβεί τη στιγμή που η μάζα των πόλων θα συμβεί τη στιγμή που η μάζα των 
πάγων στο ημισφαίριο του παγετού αυξάνεται, πάγων στο ημισφαίριο του παγετού αυξάνεται, 
ενώ στον αντίθετο μειώνεται. Επομένως, αυτό ενώ στον αντίθετο μειώνεται. Επομένως, αυτό 
θα πρέπει να γίνει περίπου λίγο μετά από τη θα πρέπει να γίνει περίπου λίγο μετά από τη 
φθινοπωρινή ισημερία του ημισφαιρίου με τον φθινοπωρινή ισημερία του ημισφαιρίου με τον 
παγετό, γιατί τότε η ανισορροπία είναι εντονότε-παγετό, γιατί τότε η ανισορροπία είναι εντονότε-
ρη και η φυγόκεντρος δύναμη που έχει η γη σε ρη και η φυγόκεντρος δύναμη που έχει η γη σε 
σχέση με τον ήλιο στην τροχιά της είναι ικανή σχέση με τον ήλιο στην τροχιά της είναι ικανή 
να νικήσει τη γυροσκοπική δυσκαμψία του να νικήσει τη γυροσκοπική δυσκαμψία του 
πλανήτη, προκαλώντας μια απότομη ύψωση πλανήτη, προκαλώντας μια απότομη ύψωση 
του άξονα και επομένως μια βίαιη μετάπτωση. του άξονα και επομένως μια βίαιη μετάπτωση. 
Έτσι, στον πλανήτη γη θα πρέπει να συμβούν Έτσι, στον πλανήτη γη θα πρέπει να συμβούν 
τα εξής αλυσιδωτά φαινόμενα: τα εξής αλυσιδωτά φαινόμενα: 

1) Οι πόλοι θα αντιστραφούν σχηματίζο-
ντας στη διαδρομή τους μια διπλή σπείρα σε 
σχέση με τα άστρα. Ο κάθε πόλος θα πάει στη 
θέση του αντίθετου και τότε θα φανεί ότι τα 
άστρα γυρίζουν σε αντίθετη κατεύθυνση.

2) Ο γήινος μαγνητισμός θα αλλάξει πολι-
κότητα αφού, σε σχέση με τον ήλιο, κρατάει μια 
σταθερή θέση.

3) Η Γη διατηρεί την ίδια από-
λυτη περιστροφή της, δηλαδή 
διατηρεί τη γωνιακή επιτάχυν-
ση σε σχέση με τον ήλιο και 
το πλανητικό σύστημα και γι 
αυτό, όταν κοιτάξει κάποιος 
τον ήλιο και τα άστρα από τη 
γη φαίνονται να περιφέρονται 
σε αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι 
οι κατευθύνσεις του χώρου 

Η πρώτη εικόνα παριστάνει τη Γη αντεστραμένη πριν την τελευταία 
γυροσκοπική αντιστροφή του πλανήτη. Αναπαριστάνεται η παλιά 
Αμερικανοειρηνική υφαλοράχη, περιοχή όπου τώρα βρίσκονται οι 
δυο αμερικάνικες ήπειροι και που παλιά είχε όψη παρόμοια με αυτή 
που τώρα έχει η Ατλαντική υφαλοράχη.

Στη δεύτερη εικόνα παριστάνεται η σημερινή ηπειρωτική 
κατάσταση με την Ατλαντική υφαλοράχη.
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ενωμένες δύο-δύο θα σχηματίσουν τους 
λεγόμενους σταυρούς-σβάστικα, που περι-
στρέφονται στον κάθε πόλο, πρώτα προς τη 
μια κατεύθυνση (δεξιά) και αργότερα προς την 
άλλη (αριστερά), όπως εξηγεί ο Πλάτωνας στο 
πρώτο μέρος του «Πολιτικού».

4) Ο ήλιος θα ανατέλλει από εκεί που έδυε 
πριν να γίνει η γυροσκοπική αντιστροφή, 
δηλαδή θα ανατέλλει από τη δύση, όπως κα-
τέγραψαν τρεις φορές οι ιερείς της Αιγύπτου 
και της Ασίας.

5) Οι ήπειροι θα αλλάζουν απότομα την 
τάση μετατόπισής τους εξακολουθώντας με 
σταθερότητα να το κάνουν προς την αντίθετη 
κατεύθυνση από αυτήν της περιστροφής της 
γης. Ως αποτέλεσμα της δράσης και αντίδρα-
σης θα προκαλούνται στις ηπείρους καθιζήσεις 
και πτυχώσεις, καθώς και θραύσματα στις 
άκρες, τα οποία θα λειτουργούν ως αντικρου-
στήρες στις μετατοπίσεις, οπότε ως συνέπεια 
θα προκαλείται έντονη ενεργοποίηση της σει-
σμικής και ηφαιστειακής δράσης.

6) Η αλλαγή περιστροφής ή οπισθοδρό-
μηση θα προκαλεί στις ωκεάνιες μάζες βίαια 
ρεύματα και αφάνταστου μεγέθους κύματα, 
τα οποία σαν να είναι τεράστια βουνά θα ισο-
πεδώνουν τις ακτές, πρώτα τις ανατολικές και 
ύστερα τις δυτικές, εναλλάξ ή αντίθετα, εξαρτά-
ται από την πρωταρχική θέση των πόλων πριν 
την αντιστροφή.  

7) Όταν περνάει από τον Ισημερινό ο πόλος 
με τον παγετό, ο αρχικά τοποθετημένος σε 
«θέση χειμώνα», και μένει ένα ορισμένο χρονικό 
διάστημα σε αυτό το γεωγραφικό πλάτος πριν 
περάσει σε «θέση θέρους», η ηλιακή ακτινοβο-
λία που δέχεται θα λιώνει και θα εξατμίζει τερά-
στιες ποσότητες πάγου, οι οποίες θα αυξάνουν 
ξαφνικά τη στάθμη των θαλασσών και θα 
περνούν στην ατμόσφαιρα σε μορφή ατμού, 
ο οποίος αφού κρυώσει, θα πέφτει σαν βροχή 
πάνω σε όλη σχεδόν τη γη, προκαλώντας έναν 
παγκόσμιο κατακλυσμό.

8) Ο πόλος που αρχικά ήταν τοποθετημένος 
στη θέση «άνοιξη-θέρος» με ελαφρύ κλίμα και 
αυξανόμενη θερμοκρασία, θα περνάει απότο-
μα σε θερμοκρασίες πολύ κάτω του μηδενός 
και θα αρχίζει τότε ένας παγετός σε αυτό το 
ημισφαίριο.

9) Η τήξη της μάζας των πάγων θα ισο-
σταθμίζει πάλι τη γη, αν και θα γίνουν ακόμα 
για ένα κάποιο χρονικό διάστημα διάφορες 
ταλαντώσεις, που θα ελαττώνονται βαθμιαία 
καθώς η γυροσκοπική δυσκαμψία του πλανή-
τη, ενεργοποιημένη από τη βαρυτική δράση θα 
κάνει τη γη προσωρινά να περιστρέφεται γύρω 
από τον άξονά της πιο γρήγορα, εφόσον το 

επίπεδο των θαλασσών είναι μεγαλύτερο και 
συνεπώς η μέση πυκνότητα του πλανήτη γίνε-
ται μικρότερη. Και η διάμετρος της γης θα γίνει 
τόσο μεγαλύτερη όσο το διπλάσιο της αύξησης 
της στάθμης των ωκεανών.

10) Όλα τα βαρυτικά και γυροσκοπικά απο-
τελέσματα θα επανενεργούν πάνω στη γη, για 
την οποία θα αρχίσει ένας νέος κύκλος, κατά 
τον οποίο θα ηρεμήσει και θα συνεχίσει με μια 
ελαφριά αλλά και συνεχή δραστηριότητα.

Αυτή είναι μια πανοραμική περίληψη των 
αιτιολογικών στοιχείων και φαινομένων που 
πλαισιώνουν το γεγονός μιας αντιστροφής του 
άξονα της γης. Στο παρελθόν αυτό έχει συμβεί 
αρκετές φορές, σημαδεύοντας την αρχή και το 
τέλος βιορυθμικών κύκλων, που επηρέασαν 
βαθιά την ιστορία της Γης και της ανθρώπινης 
εξέλιξης. Καταποντισμοί και αναδύσεις ηπείρων, 
ορεινοί σχηματισμοί, μεταναστεύσεις λαών, 
καταστροφές πολιτισμών και ολόκληρης της 
ανθρωπότητας είναι το αποτέλεσμα, μεταξύ άλ-
λων πολλών. Αλλά... η γη εξακολουθεί να είναι 
ζωντανή και το μέλλον της, στενά συνδεδεμένο 
με της ανθρωπότητας, δείχνει σκοτεινό.

Προφητείες, γεωλογικές αλλαγές, οικολο-
γικές καταστροφές, ραδιενεργές εκπομπές... 
πυρηνικά πειράματα. Όλα αυτά μπορούν να 
επιταχύνουν το βιολογικό κύκλο της γης. Θα 
μπορέσει ο άνθρωπος στο μέλλον να αποφύγει 
άλλη μια καταστροφική αντιστροφή; Μόνο με 
τη σωστή χρήση της γνώσης, την ομόνοια και 
την κατανόηση των λαών μπορεί να γίνει... Ήδη 
έχει γίνει μια αντιστροφή ανθρώπινων αξιών, 
μια αντιστροφή της οικολογικής ισορροπί-
ας. Κάηκαν δάση αμέτρητα, εξαφανίστηκαν 
ολόκληρα είδη ζώων, μολύνθηκαν θάλασσες 
και ατμοσφαιρικά στρώματα. Το μέλλον είναι 
λοιπόν στα χέρια του ανθρώπου... χέρια που 
μπορούν να χαϊδεύουν αλλά, και να σκοτώ-
σουν.  

Υποσημειώσεις
(1) Ο Ετρουσκικός πολιτισμός θεωρείται  

πρόγονος του Ρωμαϊκού. Αναπτύχθηκε στην 
ιταλική χερσόνησο, προερχόμενος 
από τη μικρά Ασία, κατά την 
μια εκδοχή ή από το βάθος 
της Ασίας σύμφωνα με 
άλλες. Η μετανάστευσή 
του στην Ιταλία χρο-
νολογείται γύρω στο 
2000 π.Χ.

(2) Εσωτερική μονά-
δα χρόνου, 30 κρόουρ, 
που αντιστοιχεί με 300 
εκατομμύρια χρόνια.      
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Η πολιτιστική ατζέντα της Νέας Ακρόπολης

Παραμονές Χριστουγέννων, στο πλαίσιο της 
κοινωνικής αλληλεγγύης, με τη συνδρομή με-
λών και φίλων του συλλόγου Ν.Α. Θεσσαλο-λών και φίλων του συλλόγου Ν.Α. Θεσσαλο-
νίκης, συλλέξαμε και αποστείλαμε στο Κέντρο νίκης, συλλέξαμε και αποστείλαμε στο Κέντρο 
Υποδοχής Προσφύγων: τρόφιμα, φάρμακα Υποδοχής Προσφύγων: τρόφιμα, φάρμακα 
και είδη πρώτης ανάγκης. και είδη πρώτης ανάγκης. 

1.
Δραστηριότητες του τριμήνου που πέρασε.

Υπάρχει μήπως 
καλύτερος τρόπος 
τις μέρες αυτές να 
δείξουμε έμπρακτα 
την αγάπη μας 
στον συνάνθρωπο 
από το να 
εφαρμόσουμε τη 
φιλοσοφία μας, 
της κοινωνικής 
προσφοράς, στην 
πράξη;

2.
Στις 16 Ιανουαρίου η ομάδα 
Κοινωνικής και Οικολογικής Δράσης 
Ελλάδας της Νέας Ακρόπολης 
(Κ.Ο.Δ.Ε.) επισκέφτηκε τη Στέγη 
του Κέντρου Στήριξης Οικογένειας 
(Κ.Ε.Σ.Ο.) που εδρεύει στην Κυψέλη. 
Εκεί προσφέραμε ένα θεατρικό 
δρώμενο, τη “Ζωντανή Φάτνη” 
πλαισιωμένο με χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια και κάλαντα. Προσφέραμε 
δώρα στα παιδιά της Στέγης, που 
παρακολούθησαν μαζί με τους γονείς τους την ανιδιοτελή αυτή προσφορά καρδιάς της 
Κ.Ο.Δ.Ε.
Στο τέλος μοιράστηκαν δώρα για τα παιδιά, τα οποία ήταν ευγενική χορηγία καταστημάτων 
της περιοχής μας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
                   

4.

3.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ
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Είχαμε την ευκαιρία της εμπειρίας ενός 
διήμερου σεμιναρίου Πολεμικών Τεχνών 

στα χιονισμένα βουνά της Κρήτης με την 
παρουσία του υπεύθυνου της ομάδας 

των Πολεμικών Τεχνών της Ν.Α Ελλάδας 
Κο Παττακό Σάββα. Τον ευχαριστούμε, 

καθώς επίσης και όλους εκείνους που απ’ 
το παρελθόν προσπαθούν να αναβιώσουν 

αυτές της τέχνες με τη βαθιά σοφία.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Το Σωματείο “Νέα Ακρόπολη” έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, το 
Σάββατο 29/1 στην έδρα του Σωματείου, Αγίου Μελετίου 29 στην Κυψέλη. 
Παραβρέθηκαν πολλά μέλη και φίλοι μας. Πριν την κοπή της πίτας έγινε 
ο ετήσιος απολογισμός της δράσης της Νέας Ακρόπολης από τη Γενική 

Γραμματέα κα. Φανή Γκούφα.
Η βραδιά έκλεισε με καλλιτεχνικό μουσικό πρόγραμμα. Μέσα από τις σελίδες του 
περιοδικού “Νέα Ακρόπολη” ευχόμαστε σε όλους τους συνδρομητές και αναγνώστες του 
περιοδικού ένα ευτυχισμένο, δημιουργικό και δραστήριο 2005.

1.

2.
4.

3.
Οι 

πολεμικές τέχνες ήταν πάντα ένας 
τρόπος αναζήτησης και εναρμόνισης 
με τον εαυτό μας και το 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ




